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Leerplein055  

stichting voor openbaar (basis)onderwijs

Uw kind gaat als hij of zij 4 jaar is, naar de basisschool. Het is belangrijk dat u een 

school vindt die bij u en uw kind past. Er zijn 23 locaties voor openbaar basisonder-

wijs in Apeldoorn met overeenkomsten én met verschillen. Ongeveer 4000 kinderen 

bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Al onze scholen zijn gericht op de 

ontplooiing van ieders talent en de veelzijdige ontwikkeling van ieder kind. Plezier 

in leren en respectvol omgaan met elkaar staat daarbij voorop.

kijk op Leerplein055.nl

openbare basisschool

De Bundel
Een kleinschalige school in Osseveld West

Op onze school kent iedereen elkaar. In die ver-
trouwde omgeving besteden we veel aandacht 
aan de basis: rekenen, taal en lezen. Wij bieden 
opvang en onderwijs met dezelfde visie, sfeer en 
aanpak. De Bundel is met kinderopvang Bloom 
een Integraal KindCentrum (IKC).
  
Anna Bijnsring 201, 7321 HG  Apeldoorn

055 366 16 44

www.obsdebundel.nl

facebook.com/obsdebundel

Kennismaken? 
Kijk op obsdebundel.nl/kennismaken

openbare basisschool 

Het Woudhuis 
Je voelt je thuis op Het Woudhuis

Het Woudhuis is een middelgrote school. In ons 
gebouw ‘Het Bolwerk’ zit een peuterspeelzaal en 
een kinderdagverblijf. 
Kleuters kunnen op Het Woudhuis rustig wennen 
aan ‘de grote basisschool’. Er is een apart kleuter- 
plein en een eigen ingang voor de jongste leerlingen.

Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn

055 360 27 11

www.obshetwoudhuis.nl

facebook.com/obshetwoudhuis 

Kennismaken? 
Kijk op obshetwoudhuis.nl/kennismaken
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Kijk op de Wijk(kijker)
Na een mooie frisse start, keren we rustig aan weer terug naar ons ‘oude’ 
ritme. De samenwerking tussen de wijkraad en de redactie krijgt steeds 
meer vorm. Zoals u in de december editie 2020 kon lezen, zetten 15 paar 
schouders zich in en…met resultaat! De eerste Wijkkijker van 2020 was 
weer een heerlijke editie vol wetenswaardigheden over onze wijk.

Nieuwe vrijwilligers
De Wijkkijker en de wijkraad Osseveld-Woudhuis verwelkomen vier nieuwe 
vrijwilligers. Bij de wijkraad heten wij penningmeester Durk Tuinier van harte 
welkom. Binnen de redactie hebben we maar liefst drie nieuwe leden! Zij stellen 
zich in deze editie aan u voor: Nadine Strik, Hans Verbeek en Henk Methorst. Wij 
zijn super blij met deze versterking van ons team! Versterking komt ook van buiten 
de wijk. Oud redactieleden Teja Bottema (Kunstkijker) en André de Ruiter 
(architectuur) hebben aangegeven bij de redactie te willen blijven. 
Schrijven overbrugt afstand. Letterlijk.

Toekomst Wijkkijker
De Wijkkijker heeft adverteerders nodig om ook in de toekomst te kunnen worden 
gemaakt. Voorheen vulde de wijkraad vanuit de jaarlijkse gemeentesubsidie onze 
advertentie-inkomsten aan zodat we met behulp van deze subsidie én de adverten-
tie inkomsten de Wijkkijker konden uitbrengen. Deze gemeentesubsdie is, zoals u 
wellicht weet, met het invoeren van de nieuwe regeling Burgerparticipatie komen 
te vervallen. Per jaar zal er opnieuw een verzoek moeten worden ingediend. En per 
jaar kan de gemeente anders beslissen, mede afhankelijk van de overige verzoeken 
die worden ingediend en het budget dat beschikbaar is. Voor de komende twee 
jaar is er nog financiering vanuit de wijkraad. In deze twee jaar moeten we dus ook 
nadenken over de toekomst van de Wijkkijker en dan zijn er veel opties mogelijk, 
zoals alles bekostigen uit advertentie-inkomsten, een abonnement-vorm, meer 
digitaal publiceren, een dunner blad uitgeven enz. Wordt dus vervolgd….

De schouders eronder
Hoe het nu precies zit met die regeling Burgerparticipatie, het standpunt van 
de wijkraad Osseveld-Woudhuis hierin, het handen en voeten geven aan de 
Vitaliteitagenda voor Osseveld en Het Woudhuis, dat komt in deze Wijkkijker aan 
de orde. Kortom, hoe nu verder? Daarover in deze Wijkkijker meer.

De wijkraad blijft in functie en de Wijkkijker redactie eveneens. Tezamen zetten wij 
de schouders onder ons vrijwilligerswerk. Dat doen wij voor een mooie, veilige, 
gezonde en verkeersvriendelijke wijk waarin het prettig wonen, winkelen en werken 
is, waar voorzieningen binnen handbereik te vinden zijn, onze kinderen veilig en 
met plezier naar school kunnen gaan, we met diverse leeftijdsgroepen samenleven, 
we de openbare ruimte delen, waar voldoende ruimte is voor ontspannen en 
sporten, waar plek is voor natuur en een vleugje cultuur, architectuur en natuurlijk 
ook ruimte is voor een gesprekje met je buur! 

Nu lekker bladeren en lezen in misschien wel het mooiste wijkblad van Apeldoorn 
en omstreken! Heel veel kijk- en leesplezier gewenst.

Tot ziens in de wijk!
Wendy Le Griep
Eindredacteur
wendy@legriep.nl

Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Correspondentie
Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Spreekuur
Iedere tweede maandag van de maand in Het Bolwerk 
(Ravelijn 55) van 19.30-20.00 uur. 

Voorzitter
Stephan Jansen/voorzitter@osseveld-woudhuis.nl 

Penningmeester 
Durk Tuinier/durk.tuinier@osseveld-woudhuis.nl  
penningmeester@osseveld-woudhuis.nl

Secretaris 
Mirjam de Vries/mirjam.de.vries@osseveld-woudhuis.nl

Verkeer, Milieu, Openbare Veiligheid en 
Bestemmingsplannen
Marcel Jongman/marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl
Ferry Sabander/ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl

Sociale Zaken
Jacques van Meurs
jacques.van.meurs@osseveld-woudhuis.nl

Sociaal domein + Communicatie + Wijkkijker
Vacature/bestuur@osseveld-woudhuis.nl 

Algemeen bestuurslid 
Gerard Link/gerard.link@osseveld-woudhuis.nl

Website www.osseveld-woudhuis.nl
Facebook osseveld-woudhuis
Twitter @WijkraadOssWoud 

Colofon Wijkkijker

Lente 2021, Jaargang 30 

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 en 
Het Woudhuis. De Wijkkijker wordt deels bekostigd 
vanuit gemeentesubsidie die via de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis wordt toegekend en deels wordt 
de Wijkkijker bekostigd vanuit de inkomsten uit 
advertentieverkoop. 

Bijdragen in de Wijkijker worden op vrijwillige basis 
geschreven door de redactie, door de wijkraad, door 
wijkbewoners en relaties van de wijkraad en van 
de redactie. Betaalde bijdragen zijn herkenbaar als 
advertorial of als advertentie. 

De redactie kan ingezonden kopij inkorten of 
weigeren.

De Wijkkijker wordt in 2021 twee maal uitgegeven. 
De wens is om de Wijkkijker vanaf 2022 weer drie 
keer per jaar uit te kunnen geven in een oplage van 
5600 stuks. De Wijkkijker wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid. De Wijkkijker kunt u digitaal lezen via: 
www.osseveld-woudhuis.nl/wijkkijker 

Eindredacteur Wijkkijker 
Wendy Le Griep 

Redactieleden Wijkkijker
André de Ruiter/Hans Verbeek/Henk Methorst/ 
Herma Oosterloo-de Jong/Maria Rovers/ 
Marianne Hutters-Dijkhuizen/Nadine Strik/ 
Roely Smit/Teja Bottema/Tessa Gruppelaar/ 
Theo Groen

Vacatures
Bezorgcoördinator/Verslaggever AZC /  

Opmaak/Omslagfoto
Wendy Le Griep/wendy@legriep.nl
06-50533266

Drukwerk
Ctrl-P/www.ctrlp.eu/i.vandalen@ctrlp.eu

Bezorging
De Lentewijkkijker wordt in de maand mei 2021 
bezorgd. Geen Wijkkijker ontvangen? Of is de 
Wijkkijker te laat bezorgd? Mail naar 
wendy@legriep.nl 

Kopij
De kopijsluiting voor de volgende Wijkkijker is nog 
niet bekend. Houd rekening met begin september.

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

Foto: Wendy Le Griep
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Het jaar waarin de wijkraad Osseveld-Woudhuis en 
de Wijkkijker redactie samen verder gaan is meteen 
een bijzonder jaar! De Wijkkijker bestaat, inclusief 
de twee niet uitgebrachte jaren, dit jaar alweer 30 
jaar! In 2016 keken we uitgebreid terug op 25 jaar 
wijk en Wijkkijker. Dit deden wij met een speciale 
Wijkkijkereditie, vol met bewonersverhalen van 
toen en nu. 

Deze ‘eerste bewoners’ waren gemakkelijk te vinden, 
in alle drie de deelwijken. Jazeker, onze wijk zit vol 
bewoners die hier al vanaf het begin van de bouw 
wonen. Bewoners en hele gezinnen die soms binnen 
de wijk meervoudig verhuisden, maar er steeds 
bewust voor kozen om in Osseveld-Woudhuis te 
blijven wonen. De reden is zo eenvoudig als voor de 
hand liggend: het is in onze wijk aangenaam wonen!

Van stenciltje naar glossy
De Wijkkijker groeide uit van een ‘stenciltje met de 
vergadernotulen van de wijkraad bij elkaar gehouden 
met een nietje’ tot de huidige full colour feel good 
wijk glossy. De samenwerking tussen wijkraad en 
de redactie kende zonnige en bewolkte tijden, maar 
altijd kwamen wij weer op één lijn. Samen blijft toch 
echt het magische woord. En daarmee gaan wij dus 
verder. Samen.

Pot met geld
Samen optrekken is ook de drijfveer achter de 
gedachte om ook in de toekomst die fijne, veilige, 
gezellige en duurzame wijk te kunnen (be)houden en 
waar nodig te verbeteren. Het belangrijkste is, dat we 
elkaar nodig hebben om dit te bereiken. In de huidige 
maatschappij hebben we daar ook euro’s voor nodig. 
Want zonder de pot met geld kunnen bewoners-
initiatieven moeilijker worden opgepakt en… is er 
bijvoorbeeld geen Wijkkijker meer mogelijk. 

De pot met geld is, zoals de betaalrekening of ‘het 
huishoudboekje bij u thuis’, eindig. En dus bedenkt 
de gemeente nieuwe manieren om bewoners actief 
te betrekken en ze mee te laten denken over hun 
woonwensen, hun welzijn en welbevinden. 

Burgerparticipatie en vitaliteitsagenda
De gemeente spoort bewoners aan om met goede 
ideeën te komen en deze in te dienen bij de gemeente. 
Per goedgekeurd initiatief is er een potje met geld 
beschikbaar, totdat de grote pot voor deze ‘burgerpar-
ticipatie’ op is. Gelukkig vult de gemeente elk jaar de 
pot weer aan en kunnen er dus elk jaar opnieuw ideeën 
worden aangedragen.

De wijkraad gaat door met de samenwerking met onze 
wijkbewoners, verenigingen, diverse vrijwilligersgroepen 
uit onze wijk, als ook met de gemeente om toekomst-
plannen te maken en de beschikbare middelen slim en 
doelgericht in te zetten. Met andere woorden, samen 
kunnen we veel betekenen voor onze wijk. De wijkraad 
legt in deze editie uit hoe het nu precies zit… met de 
nieuwe regeling burgerparticipatie, de vitaliteitsagenda 
en wat dit betekent voor onze wijk. Voor u en voor ons. 
Voor jou en voor mij. Voor ons allemaal. Wij zijn er van 
overtuigd dat we er samen beter uit komen dan ieder 
voor zich. 

Denk met ons mee. 
Praat met ons mee. 
Doe met ons mee!

Stephan Jansen/voorzitter
voorzitter@osseveld-woudhuis.nl

Wendy Le Griep/eindredacteur
wendy@legriep.nl

Samen verder deel 2
Foto: Wendy Le Griep

Eind 2020 is de gemeente begonnen met het maken van 
vitaliteitsagenda’s. Apeldoorn is daarvoor opgedeeld 
in 46 gebieden op het niveau van een wijk/buurt, dorp 
of bedrijventerrein. In dit artikel leggen we uit wat 
vitaliteitsagenda’s zijn, waarom deze voor onze wijken 
belangrijk zijn én wat wij er als wijkraad mee doen.

Wat is eigenlijk een vitaliteitagenda?
Een vitaliteitsagenda is een toekomstplan voor een 
bepaald gebied. Doel van het plan is om in kaart te 
brengen welke plannen, ambities en uitdagingen er 
vanuit inwoners, gemeente en andere instanties liggen. 
Dit zijn thema’s op het gebied van verkeer, groen en 
woningbouw. Dus hoe de omgeving is ingericht en 
aangelegd. Daarnaast gaat het ook over sociale onder-
werpen zoals gezondheid en veiligheid. 

De vitaliteitsagenda heeft een tijdhorizon van drie tot
tien jaar. Wanneer het plan klaar is, kunnen we 
logischerwijze niet direct alle ambities tegelijk realiseren. 
De plannen bieden wel houvast én helpen bewoners en 
gemeente bijvoorbeeld om te bepalen welke initiatieven
het beste passen bij wat we met elkaar voor ogen 
hebben voor een bepaald gebied.

Het Woudhuis en Osseveld samen
Onze wijk(en) Osseveld en Het Woudhuis staan uiteraard 
ook op de lijst bij de gemeente. Alleen hebben we 
geconstateerd dat het nog enige tijd kan duren voor ons 
toekomstplan aan de beurt is. In relatie met de ontwik-
kelingen rondom de nieuwe regeling Burgerparticipatie 
hebben wij het initiatief genomen om als wijkraad het 
gesprek aan te gaan met de stadsdeelmanager om 
eerder te starten met de toekomstplannen voor onze 
wijken. Dus maken wij in 2021 voor Osseveld én Het 
Woudhuis een toekomstplan. Alles tegelijk? Nee, we 
doen het in stapjes. We starten met Het Woudhuis en 
daarna gaan we aan de slag met Osseveld (Oost + West).

Alle bijdragen zijn welkom
Het opstellen van de plannen vindt in de komende 
maanden plaats. Als het goed is hebben de bewoners 
van Het Woudhuis al gemerkt dat het project is gestart 
en is er misschien al iemand bij u aan de deur geweest 
voor een goed gesprek of heeft u al een bericht 
achtergelaten in de digitale huiskamer. We doen dit 
als wijkraad en gemeente niet alleen. Ook Stimenz en 
andere professionals zoals de wijkagent, jongerenwerker 
en directies van de scholen werken hieraan mee. Om het 
gehele project in goede banen te leiden hebben we een 
extern bureau (Eurus) gevraagd ons hierbij te helpen.

Expliciet onze wijkbewoners en onze wijkondernemers 
vragen wij om deel te nemen aan deze gesprekken. Dus 
wordt u benaderd om een bijdrage te leveren? Schroom 
niet om uw mening te geven en uw ideeën met ons te 
delen. Of vult u onze enquête in op onze website of laat 
daar uw ideeën/wensen/suggesties achter. We hopen 
dat de plannen voor beide wijken na de zomer gereed 
zijn. Wij houden u op de hoogte. 

Sommige onderdelen worden niet direct gerealiseerd. 
We verwachten dat er bij de inventarisatie van wensen 
en ideeën ook genoeg zaken naar voren komen die we 
wel direct kunnen oppakken. Daarin neemt de gemeente 
haar verantwoordelijkheid, maar ook als bewoners 
hebben we onze eigen rol. En dat betekent dat een 
bijdrage van een ieder, hoe klein ook, zeer welkom is. 
Iedere bijdrage is er één en samen dragen we bij aan een 
fijne, veilige, gezellige en duurzame leefomgeving waarin 
we ons dus allemaal thuis kunnen voelen.

Stephan Jansen
Voorzitter wijkraad Osseveld-Woudhuis
voorzitter@osseveld-woudhuis.nl

Tekst: Stephan Jansen
Foto: Wendy Le Griep

Vitaliteitsagenda
Wat leeft er in de wijken Osseveld en Het Woudhuis?Een gemeenschappelijk voorwoord
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U heeft het mogelijk wel gelezen in de Stentor, de 
gemeente Apeldoorn heeft met ingang van 1  januari 
2021 een nieuwe regeling bekrachtigd over hoe ze de 
burgerparticipatie in Apeldoorn wil vormgeven.

De gemeenteraad heeft – na 3 jaar lang discussie–  het 
besluit genomen, dat de invulling van burgerparticipatie 
via de wijk- en dorpsraden niet heeft opgeleverd wat 
ze voor ogen had. De gemeente slaat daarom dus een 
andere weg in. Het besluit is hard aangekomen en heeft 
er toe geleid dat er meerdere wijk- en dorpsraden zijn 
gestopt. Hoe de wijkraad Osseveld-Woudhuis hier mee 
omgaat leest u verderop. Maar eerst een korte uitleg over 
de nieuwe subsidieregeling.

De nieuwe subsidieregeling
“Het doel van deze subsidieregeling 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. Dat doet 
de gemeente door groepen inwoners die zich meer dan 
incidenteel inzetten voor de vitaliteit van hun eigen 
gebied (bijvoorbeeld dorps- en wijkraden) of mensen 
die zich op andere wijze gezamenlijk inzetten voor 
het algemeen belang, te zien als ‘vanzelfsprekende 
gesprekspartners’ voor het ontwikkelen van plannen en 
het opzetten, uitvoeren en evalueren van beleid dat dit 
gebied betreft en hen daarom vroegtijdig in het proces te 
betrekken.” (Bron gemeente Apeldoorn)

Wat betekent dit nu concreet?
Tot 1  januari waren de wijk- en dorpsraden een “verleng-
stuk” van de gemeente richting de bewoners van 
Apeldoorn. In samenwerking met, maar ook op eigen 
initiatief, werden zaken opgepakt om bijvoorbeeld de 
leefbaarheid van de wijk te vergroten, de wegen veiliger 

te maken, speeltuinen in te richten of op te 
knappen enz. De gemeente stelde hiervoor jaarlijks 
geld beschikbaar.  

De nieuwe regeling streeft in essentie nog hetzelfde 
doel na. Alleen worden de wijk- en dorpsraden niet 
meer gezien als enige partij die voor de subsidie 
in aanmerking komt. Met andere woorden, iedere 
Apeldoorner kan vanaf 1 januari een subsidieaan-
vraag indienen. Je kunt dit doen als individu, met je 
straat, met je buurt, met een groep mensen uit heel 
Apeldoorn of als wijkraad. In de gedachte van de 
regeling ben je dan een gebiedsparticipant die een 
bijdrage wil leveren aan Apeldoorn.

Waarvoor je de subsidie wil inzetten is natuurlijk 
niet geheel vrijblijvend. In de regeling worden de 
volgende zaken genoemd waarvoor subsidie kan 
worden ingezet:
• Het stimuleren van participatie in en vanuit het 

gebied.
• Het stimuleren van samenwerking in en ten 

behoeve van het gebied.
• Het bevorderen van de vitaliteit van het gebied.
• Het opkomen voor het algemeen belang van 

het gebied.

Je leest hier dat het steeds gaat om een gebied en 
dat is een zeer rekbaar begrip. Het kan gaan om je 
eigen directe omgeving tot heel Apeldoorn. 

Subsidie aanvragen
Dus heb je een idee waarmee je iets kunt bijdragen 
op het gebied van participatie, samenwerking of 
vitaliteit, schroom dan niet om je plan uit te werken 
en een subsidie aan te vragen. 

Wijkraad Osseveld-Woudhuis
Ja, het heeft ons de afgelopen jaren goed beziggehouden, 
deze nieuwe subsidieregeling. Het was lang onduidelijk hoe 
het er precies uit zou komen te zien. Wij hebben de veran-
dering altijd positief kritisch bekeken met als uitgangspunt 
dat je burgerparticipatie op vele manieren kunt vormgeven. 
Dus wij willen het een kans geven en er aan meewerken om 
het voor onze wijk(en) tot een succes te maken.

Eén van de zaken die in de regeling is opgenomen, is dat de 
“zittende” wijkraad de mogelijkheid krijgt om de financiële 
middelen die zij nog beschikbaar hebben in te zetten voor 
hun eigen wijk in de komende 2 jaar. Deze handschoen 
hebben wij opgepakt. We hebben voor de komende 2 jaar 
een plan gemaakt. Dit hebben we in nauw overleg gedaan 
met de stadsdeelmanager, Astrid Willemsen. 

Het doel van het plan is om de komende 2 jaar tijd en 
energie in te zetten op 3 hoofdthema’s: 
•	 Vitaliteit
•	 Ruimtelijke ordening
•	 Informeren & verbinden

Wat er na deze 2 jaar gebeurt, is voor ons als wijkraad 
koffiedik kijken, maar we hopen dat met onze plannen er 
meer wijkbewoners zullen opstaan om samen met ons 
te werken aan een fijne, veilige, gezellige en duurzame 
leefomgeving waarin we ons allemaal thuis kunnen voelen. 

Het is een grote ambitie, maar wij hebben de handschoen 
positief en proactief opgepakt. Eén van de pijlers van het 
plan zijn de  projecten “Samen Woudhuis” en “Samen 
Osseveld”. Hierover vertellen we in een volgend artikel 
meer.

Stephan Jansen
Voorzitter wijkraad Osseveld-Woudhuis
voorzittter@osseveld-woudhuis.nl

Hoe en waar je subsidie kunt aanvragen lees je op de 
website van de gemeente Apeldoorn: 

www.apeldoorn.nl/subsidieregeling-gebiedsparticipatie

Brief uit de wijk
Greetje Terwisscha van Scheltinga

Heeft u dat nu ook dat u kunt genieten van al het 
moois in de wijk? Vele ommetjes leidden mij de 
afgelopen periode door mooie straten, langs slootjes, 
langs mooie bomenrijen en nieuwe inzichten. De 
binnenring van Het Kasteel doorliep ik heel vaak met 
mijn partner en we herinnerden ons Bouddhanath in 
Kathmandu in Nepal. Wat is dat nou voor associatie 
zult u misschien denken: een bergachtig land ver weg 
en een wijk in het Woudhuis?

Ja klopt: er zijn heel veel verschillen, maar wat 
overeenkomt is, dat het pleinen zijn en pleinen 
kunnen heel verbindend zijn in een gemeenschap. Op 
het plein van Bouddhanath komen heel veel mensen 
samen in de namiddag, o.a. om langs de gebeds-
molens van de stupa te lopen en hun dagelijkse 
gebedsritueel uit te voeren. Maar ook voor contact en 
gezelligheid. Gemeenschapszin vind ik ook een mooi 
woord hiervoor. En we dachten: zou de binnenring 
van Het Kasteel deze functie ook kunnen krijgen?

De entourage is al klaar: er staan veel bankjes, er 
is nauwelijks verkeer en de kastanjeboom is het 
sprekende centrale punt. Het is gewoon een mooi 
plein. En we dachten: misschien is het mogelijk om 
op een vast tijdstip, bijvoorbeeld op vrijdagavond, 
een samenkomst te organiseren, een uurtje of zo. 
Een moment van samenzijn; ook al is het maar één 
moment in de week. 

Er zou iemand muziek kunnen maken, zijn of haar 
talenten kunnen laten zien. Of misschien is er een 
groep die graag wil optreden; een muziekband of 
een verhalenverteller. Er zijn vast bewoners van Het 
Woudhuis en Osseveld die muziek maken en dit willen 
laten horen. En ook vast bewoners die willen luisteren 
en genieten of dansen. Ik zie het voor me: daar zitten 
of staan we met een heleboel inwoners van de wijk: 
kopje koffie of thee of een ander drankje meenemen 
en genieten samen.

En nog iets wat ook publiek zou kunnen trekken: ik zag 
dat er in Zuidbroek een labyrint, omheind door wilde 
bloemen, is gemaakt. Het is mooi om een labyrint te 
lopen, even met aandacht lopen, misschien omringd 
door bloemengeuren. Kortom: het Kasteelplein meer 
laten leven! Misschien vindt u dit ook een goed plan 
of hebt u ook ideeën voor Het Kasteel neem dan 
contact op met: wendy@legriep.nl 
denktankbreed@gmail.com

Hartelijke groet
Greetje Terwisscha van Scheltinga
Bewoner van Het Woudhuis

Nieuwe Subsidieregeling Burgerparticipatie in Apeldoorn
Tekst: Stephan Jansen 

voorzitter wijkraad
Foto’s: Wendy Le Griep

Burgerparticipatie
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1. Durk Tuinier, Penningmeester 

Mijn naam is Durk Tuinier. Ik woon samen met 
Marcia van Aarsen aan Het Verlaat sinds 2017. 
Daarvoor heb ik mijn hele leven in Friesland 
gewoond. Ik ben werkzaam als zelfstandige 
ICT Consultant Accountancy door het hele 
land. Marcia ging in 2017 werken voor Mobilis 
in Apeldoorn en ik had behoefte om minder 
kilometers voor mijn werk te moeten maken. 
Nog een paar jaar werken en dan mag ik met 
pensioen. 

Wij hebben samen vier kinderen en vier klein-
kinderen. Wij wandelen en fietsen graag in de 
prachtige omgeving van Apeldoorn. 
Om dit te versterken ben ik onlangs vrijwilliger 
geworden bij Park de Hoge Veluwe. 
In de Wijkkijker zag ik de vacature van 
penningmeester. Omdat ik affiniteit heb met 
cijfers heb ik mij hiervoor aangemeld. 

Durk Tuinier
Penningmeester 
Wijkraad Osseveld Woudhuis
www.osseveld-woudhuis.nl

Met ingang van het nieuwe jaar versterken
maar liefst vier nieuwe vrijwilligers de 
redactie en het bestuur van de wijkraad: 
Durk Tuinier, Nadine Strik, Hans Verbeek en 
Henk Methorst. Misschien kent u ze al? 
Zij stellen zich graag aan u voor. 

Even voorstellen...
Foto’s: nr. 2-3-4 Herma Oosterloo-de Jong

1 2 3 4

2. Hans Verbeek, redactielid

De oproep in de vorige Wijkkijker was voor mij aanleiding om 
mij aan te melden als redactielid. Of dat een succes wordt, 
hangt natuurlijk af van jullie, de lezers. Ik ben Hans Verbeek, 
67 jaar, dus gepensioneerd. Dat levert tijd op voor hobby’s 
zoals fietsen en golfen, maar ook voor vrijwilligerswerk in 
het bestuur van de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve 
(www.vriendenvandewenumhoeve.nl)  en voor de 
internationale organisatie End Polio Now. 

Voor Covid19 toesloeg was ik filmvrijwilliger bij Gigant en gaf 
ik programmeerles aan basisschoolleerlingen voor de Stichting 
Codeclub Apeldoorn. Omdat ik in de Covid-19 risicogroep zit 
ben ik met beiden even gestopt. Veel tijd gaat zitten in het 
reizen. Mijn vrouw en ik zijn graag op pad met onze camper. 
Met regelmaat reizen we naar plekken ver weg of dichtbij en 
soms gaan onze kleinkinderen mee. Ik ben dus getrouwd. 
Wij hebben twee kinderen die allebei in Apeldoorn wonen. 
Onze dochter heeft met haar man twee kinderen. Onze zoon 
woont alleen. 

Ik werkte tot 2015 bij en voor overheden. Het laatst bij Accres, 
bekend van onder andere Het Bolwerk en Kinderboerderij 
Laag Buurlo. Ik woon met plezier sinds 1998 in Osseveld, eerst 
in West en sinds 2015 in Oost. Ik heb in mijn leven heel wat 
geschreven, maar eigenlijk altijd om invloed uit te oefenen. 
De Wijkkijker heeft een heel ander doel: we willen informatie 
geven over of uit onze woonomgeving. De vraag die ik moet 
helpen beantwoorden is dus: wat willen jullie weten? 
Laat het ons weten.

Ik ga mij als redactielid bezighouden met de ondertunneling 
van het spoor, maar ik hoop ook af en toe over andere dingen 
te schrijven of soms een foto aan te leveren. 
Maar dat zien jullie wel.

Hans Verbeek
hansverbeek53@gmail.com

3. Nadine Strik, redactielid

Mijn naam is Nadine Strik. Sinds augustus 
2020 woon ik samen met mijn man en twee 
van mijn drie kinderen in Apeldoorn, in 
Het Woudhuis. Mijn oudste zoon woont en
studeert in Zeist. Ik ben geboren in 
Amsterdam, opgegroeid in Ede en nu, na 
twintig jaar in het westen gewoond te 
hebben, weer terug op de mooiste plek in 
Nederland: de Veluwe! 

Dankzij het lezen van de Wijkkijker leerde ik 
mijn nieuwe wijk beter kennen. Een oproep 
voor nieuwe redacteuren maakte mij enthou-
siast om mij aan te melden. In mijn vorige 
woonplaats Almere heb ik ook voor het 
plaatselijke nieuwsblad geschreven, dus leuk 
om dit hier weer op te pakken. En op deze 
manier ontdek ik nog meer van de wijk! Ook 
door het wandelen met mijn twee honden 
ontmoet ik regelmatig mijn nieuwe buurt-
bewoners. Met twee puppy’s maak je snel 
contact! Zo probeer ik me zo snel mogelijk 
thuis te voelen in mijn nieuwe buurt.

Ik ben een enorme boekenwurm: ik lees het 
liefst de hele dag. Dat kwam goed van pas 
tijdens mijn studie Nederlands. Toen las ik 
vooral literatuur, maar nu ben ik groot fan 
van thrillers. Ik heb ruim zeventien jaar lesge-
geven, voornamelijk aan volwassenen. 
Maar ook op het mbo en het middelbaar 
onderwijs. 

Tijdens mijn huidige werk houd ik me ook 
veel bezig met schrijven (en lezen!). En dan 
vooral met mensen die dit niet goed genoeg 
kunnen om mee te doen in de maatschappij. 
Er zijn namelijk heel veel mensen die gewoon 
in Nederland opgegroeid en opgeleid zijn en 
toch moeite hebben met lezen, schrijven of 
computeren! Als adviseur bij Stichting Lezen 
en Schrijven zet ik mij in om deze mensen te 
helpen. 

Ik kijk ernaar uit om nog meer artikelen voor 
de Wijkkijker te schrijven en de bijdragen van 
mijn collega’s te lezen! 

Nadine Strik
Nadinesvw@hotmail.com

4. Henk Methorst, redactielid

Verrast. Dat was ik, toen ik de Wijkkijker doorbladerde. 
Wat een mooi blad. Mooie verhalen, interessante 
artikelen. En dan ook nog dit: we zoeken nieuwe 
redactieleden. Heel lang hoefde ik er niet over na te 
denken. Ik houd van mensen. Ik houd van hun verhalen. 
Ik houd van de wijk waar ik woon. 

Graag stel ik me aan jullie voor. Afgelopen zomer zijn 
we in Osseveld komen wonen, omdat ik predikant werd 
van de Eben-Haëzerkerk aan de Zonnedauw. Mijn vrouw 
en ik streken neer aan de Osseveldweg, samen met drie 
van onze vier kinderen. Benieuwd naar onze nieuwe 
context. Het heeft natuurlijk altijd iets spannends, iets
van onzekerheid: gaan wonen in een nieuwe 
woonplaats, ver van Nieuwerkerk a/d IJssel, waar we 
vandaan komen. We verkennen de wijk met plezier, 
onder de indruk van de architectuur, het stratenplan, de 
hartelijke mensen. 

Zomaar een voorbeeld: in de vroege ochtend van 
Nieuwjaarsdag liep ik in het donker de deur uit voor de 
dagelijkse ochtendwandeling. ‘Goedemorgen, gelukkig 
Nieuwjaar!’ riep iemand. Hij was er nog vroeger bij dan 
ik. Samen met zijn hond. We hadden ineens een mooi 
gesprek. Kort en goed over het leven van elke dag en 
onze wensen voor het nieuwe jaar. Gewoon op straat.

Daar geniet ik van: een goed gesprek. Over het goede 
leven. Over zin, ziel en zaligheid. Nee, niet persé als 
predikant, maar als wijkbewoner, als medemens. 
Geïnteresseerd in levensverhalen en gezond nieuws-
gierig naar wat mensen bezielt. Ik hoop velen van u 
te spreken. Wandelend door de wijk en wellicht bij 
u in huis. En wie mij tegenkomt op straat: een goed 
gesprek is nooit weg. Het zou zomaar kunnen dat het 
dan uitmondt in een bijdrage in de nieuwe rubriek die 
u verderop in de Wijkkijker vindt: ‘Aandachtig!; acht 
vragen over zin, ziel en zaligheid’. 

Verrast. Dat was ik toen in de Wijkkijker doorbladerde. 
Ik hoop het keer op keer te worden, samen met andere 
wijkbewoners. Bij het werk voor de Wijkkijker. In 
gesprekken met u en jou.  

Henk Methorst
himethorst@kliksafe.nl
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In deze Wijkkijker beginnen we met een terugkerende 
bijdrage over de ondertunneling van de Laan van 
Osseveld. In elke editie tot aan de realisering van de 
ondertunneling geven we de stand van zaken van dit 
project dwars door onze wijk. 

Wat gaat er gebeuren?
Nadat enkele jaren geleden een tunnel is aangelegd in de 
Zutphensestraat onder de spoorlijn Apeldoorn-Deventer, 
gaat waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar gestart 
worden met de aanleg van een tweede tunnel onder 
deze spoorlijn, nu onder de Laan van Osseveld. Omdat 
veel wijkbewoners van deze aanleg wat zullen gaan 
merken, doen we in de Wijkkijker verslag van de stand 
van zaken.

Waarom ook alweer een tunnel?
Treinverkeer en autoverkeer dat elkaar kruist levert altijd 
risico’s op. Hoe vaker een trein een overweg kruist, hoe 
groter de kans op incidenten. De veiligheid is dan ook 
een reden. Daarnaast speelt een rol dat het treinverkeer 
en het autoverkeer op deze overgang steeds drukker 
worden. 

Het aantal keren dat de spoorlijn dicht gaat per uur is 
daardoor toegenomen. Momenteel sluiten de spoorbo-
men reeds 20 minuten per uur. Een tunnel zorgt ervoor 
dat het verkeer beter doorstroomt. Iedereen die regel-
matig gebruik maakt van de spoorwegovergang zal het 
fijn vinden dat zij of hij niet meer voor de spoorbomen 
hoeft te wachten.

Wat is de bedoeling?
Er zal een tunnel met vier rijbanen worden aangelegd, 
waardoor de ringweg uiteindelijk van de Zutphensestraat 
tot de Oost-Veluweweg vierbaans wordt. Dit wordt in 
fases gerealiseerd. In eerste instantie gebeurt het tussen 

de Zutphensestraat en de Deventerstraat. De rotonde 
bij winkelcentrum ’t Fort wordt een kruising met 
verkeerslichten.

Hoe ver is de voorbereiding?
De plannen zijn ver gevorderd. Het benodigde geld voor 
de aanleg is beschikbaar gesteld door de partijen die 
het meeste belang hebben: de gemeente Apeldoorn, 
Pro Rail en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Het bestemmingsplan dat nodig is om de tunnelaanleg 
mogelijk te maken, is eind december 2020 vastgesteld 
door de gemeenteraad. De technische voorbereiding is 
gestart. Rond april/mei 2021 zullen de eerste voorberei-
dingen zichtbaar worden.

Wat doet de wijkraad?
Namens de Wijkraad volgen Ferry Sabander en Marcel 
Jongman de ontwikkelingen rond de ondertunneling. Zij 
kijken naar de plannen en proberen in te schatten wat 
de gevolgen zijn voor de toekomst. De vraag is dan ook: 
heeft dat al wat opgeleverd?

Marcel en Ferry daarover: “We hebben een gesprek 
gehad met de projectleiding over de aanpak. In ieder 
geval zijn er afspraken gemaakt over het stroomlijnen 
van de communicatie tussen gemeente en bewoners 
waar het gaat om knelpunten rond de werkzaamhe-
den. En er is aandacht gevraagd voor de aanpak van 
verkeersstromen met daarbij concrete voorstellen voor 
de “tijdelijke” ontsluiting van Osseveld-Oost en Osseveld 
West. Met regelmaat hebben we overleg met de 
gemeente.” Verslagen staan op de website: 

www.osseveld-woudhuis.nl

Ondertunneling Laan van Osseveld
Stand van zaken 1.0
Tekst: Hans Verbeek, Foto’s: Wendy Le Griep

Lees verder op de volgende pagina
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Meer achtergrondinformatie voor de liefhebbers
Wil je meer weten over dit project? Lees hier dan verder.

In het kader van een betere doorstroming van het 
verkeer in Noordoost Apeldoorn wordt de ringweg 
tussen de Voorwaarts (Laan van Erica) en de 
Boerhavelaan (N345, Laan van Osseveld en N344 Laan 
van Zevenhuizen) uitgebouwd tot 2x twee rijstroken.

Onderdeel hierin is ook de Laan van Osseveld en dan 
met name de vervanging van de gelijkvloerse spoor-
wegkruising met de spoorlijn Apeldoorn-Deventer. Deze 
spoorlijn is sinds 2006 met de ingebruikname van de 
stations Apeldoorn Osseveld en Twello een stuk drukker 
geworden: in de ochtend- en avondspits rijden er per 
uur in elke richting 3 intercity’s en 2 stoptreinen. Dat 
betekent dat de overweg zich in die tijd, waarin ook het 
wegverkeer het drukst is, zich tenminste 10 keer per uur 
sluit. Daar komt ook nog een toenemend aantal goede-
rentreinen bij. Doordat de verlenging van de Betuwelijn 
in Duitsland vanaf Elten nog in aanbouw is kan het 
goederenverkeer deze lijn niet optimaal benutten. Het 
overige goederenverkeer dat daardoor geen gebruik 
kan maken van deze routes gaat deels door Apeldoorn. 
Eén van de blijvertjes is de dagelijkse goederentrein van 
Volkswagen naar Leusden (via Amersfoort). Echter, als je 
goed kijkt, zie je ook dagelijks meerdere goederentreinen 
Rotterdam-Polen vv en zelfs containertreinen die via de 
“zijderoute” vanuit China door Apeldoorn gaan.

In de verre toekomst moet er een aftakking van de 
Betuwelijn komen vanaf Zevenaar naar Oldenzaal. Hier is 
het laatste woord nog niet over gesproken. Hierdoor sluit 
de overweg zich steeds vaker, hetgeen tot opstoppingen 
leidt. Reden dus om deze overweg door een viaduct 
te vervangen. Uiteraard wil de gemeente een dergelijk 
viaduct, maar pas op het moment dat ProRail overtuigd 
is van het nut van zo’n viaduct, gaat het er ook echt 
komen.  
ProRail was inmiddels overtuigd, omdat de overweg 
aan de Laan van Osseveld één van drukste overwegen is 
van Nederland, zowel voor trein- als voor autoverkeer.

Bestemmingsplan vastgesteld
In december 2020 is het bestemmingsplan in de Politieke 
Markt van de gemeente Apeldoorn behandeld en 
vastgesteld. Er was bij de behandeling één wijkbewoner 
uit de Vosweide die sprak. Achter zijn huis wordt de weg 
verbreed en wordt een geluidswal weggehaald. Er komt 
een geluidsscherm terug. De vraag die naar voren kwam 
is of dat nieuwe scherm hoog genoeg is om te zorgen 
dat de geluidsbelasting in de huizen aan de Vosweide in 
ieder geval niet groter wordt. Wethouder Willems gaat 
hier nog naar kijken. 

Naast zorgen over het geluid als gevolg van de wegver-
dubbeling werd door enkele raadsleden gevraagd wat 
te doen om te voorkomen dat de weg als een racebaan 
wordt gebruikt. Het belangrijkste middel is de ‘groene 
golf’. Rij je 50 km/per uur dan houd je groene stoplich-
ten, rij je te hard, dan moet je vaker stoppen. Het idee 
wordt vaker toegepast en blijkt effectief. De ondertunne-
ling mag nu gestart worden.

Vragen van wijkbewoners
De redactie heeft (uiteraard op 1,5 meter afstand) in 
winkelcentrum ’t Fort een mini-enquête gehouden om te 
horen wat wijkbewoners over de ondertunneling willen 
weten. Naast vragen over hoe het er allemaal precies 
uit komt te zien, zijn er zorgen over de lange periode 
dat onze wijk weer last heeft van een wegafsluiting. 
En de vragen die in de raadbehandeling in december 
speelden, worden ook in de wijk gesteld: vragen over de 
snelheid en het geluid van het verkeer. Voor de volgende 
Wijkkijker ga ik als nieuw redactielid in gesprek met de 
gemeentelijk projectleider. Mail gerust uw vragen over 
dit project of uw zorgen over bijvoorbeeld de uitvoering 
of de bereikbaarheid.

Hans Verbeek
Redactielid Wijkkijker
hansverbeek53@gmail.com

https://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Aanvankelijk was de bedoeling om een viaduct van twee 
rijbanen te maken. Voortschrijdend inzicht deed besluiten om 
direct een viaduct van 2x2 rijbanen te maken. Latere uitbrei-
ding tot 2x2 rijbanen is omslachtiger en duurder.

Naast een viaduct voor het spoorwegverkeer komt er naast 
dit viaduct ook een viaduct voor het fietsverkeer. Hiermee 
wordt de lastige oversteek voor fietsers in de fietssnelweg F344 
(Apeldoorn-Deventer) bij de overweg opgeheven en komt er 
een veilige fietsverbinding vanuit Woudhuis-Osseveld naar het 
centrum.

Gevolgen voor de omwonenden
Op 30 oktober 2019 organiseerde de gemeente Apeldoorn  
een eerste (en enige) informatieavond voor alle omwonenden, 
waar in grote lijnen de plannen werden onthuld. De wijkraad 
was hierbij ook aanwezig, eigenlijk ook wel een beetje om haar
rol als gesprekspartner op te eisen. Daarna bleef het van 
gemeentezijde lang stil. Dit had twee oorzaken: de gemeente 
ging aan de slag met bestemmingsplannen en tunnelontwer-
pen en Covid 19.

De gemeente heeft wel een website in de lucht gebracht waar 
de laatste ontwikkelingen rondom de ondertunneling worden 
bijgehouden, met de mogelijkheid je op een nieuwsbrief te 
abonneren: https://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld. Hier 
kun je de tot nu toe uitgebrachte nieuwsbrieven terugvinden
als ook de presentatie van de inloopbijeenkomst van 30 
oktober 2020 en een overzicht met veel gestelde vragen.

De uitbreiding van de Laan van Osseveld vanaf de 
Zutphensestraat tot (in ieder geval) de Deventerstraat naar 2x2 
rijbanen heeft ook gevolgen voor de huidige rotonde in de Laan 
van Osseveld, ter hoogte van de Veenhuizerweg/de Ontvangst. 
Deze rotonde wordt vervangen door een verkeersregelinstal-
latie (verkeerslichten) De aansluiting van de Veenhuizerweg 
op de Laan van Osseveld is momenteel enkel berijdbaar voor 
fietsers/bromfietsers. In hoeverre deze verder wordt openge-
steld voor overig verkeer is nog onbekend. 
De Laan van Osseveld wordt dus breder. Dit houdt in dat aan 
de noordzijde de huidige geluidswal tussen de Ontvangst 
en de Deventerstraat in een andere vorm en op een andere 
plaats zal terugkeren.

Diverse bomen aan de Laan van Osseveld, zowel 
aan de noord- als aan de zuidzijde van de huidige 
overweg zullen het loodje leggen: de wijkraad ziet 
er op toe dat herplanting hiervan binnen onze wijk 
plaats gaat vinden.

Mogelijk vervalt de hondenuitlaatplaats (HUP) 
aan de zuidzijde van de overweg, parallel aan de 
Laan van Osseveld/Ommeland. Ook hier moet een 
alternatief voor komen. De gemeente is hierover in 
overleg met de belanghebbende omwonenden.
Natuurlijk probeert de wijkraad in contact te blijven 
en mee te denken met de gemeente in dit dossier.

In de toekomst zal ook de Laan van Zevenhuizen 
vanaf de Deventerstraat uitgebreid worden naar 2x2 
rijbanen. Dit past in het plan van de bevordering van 
de doorstroming in Apeldoorn Noordoost. Ook wordt 
al gefilosofeerd over een uitbreiding van het laatste 
stukje van de Laan van Erica tot 2x2 rijbanen met een 
viaduct onder de spoorlijn Apeldoorn Zutphen ter 
hoogte van het station De Maten. Maar vermoedelijk 
zijn we dan 10 jaar verder.

Een paar heikele punten
Tijdens de bouw van de viaducten zal de Laan van 
Osseveld geruime tijd afgesloten zijn. Deze afsluiting
heeft gevolgen voor omwonenden aan de Zutphense-
straat, rondom het verkeersknooppunt de Tol en de 
Deventerstraat. Hier zal namelijk vermoedelijk de 
geplande omleidingsroute langs komen: dit moet 
nog vastgesteld worden.

Daarnaast zal het voor de inwoners van 
Het Woudhuis een langere route opleveren vanuit 
de wijk naar winkelcentrum ’t Fort. Dat is nu reeds 
het geval. Als je met de auto naar het winkelcentrum 
gaat, rijd je vanuit Het Woudhuis via de Laan van 
Osseveld. Tijdens de afsluiting wordt deze omweg 
nog groter. De wijkraad (Marcel Jongman en Ferry 
Sabandar) nemen deel aan het overleg tussen de 
eigenaren van ’t Fort en de winkeliers, verenigd in de 
winkeliersvereniging en de gemeente. 

www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

www.osseveld-woudhuis.nl

Nieuwbrief: tunnelosseveld@apeldoorn.nl

Lees verder op de volgende pagina
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Algemene Ledenvergadering
Wijkraad Osseveld-Woudhuis
In normale tijden is de ledenvergadering van een vereniging het 
hoogtepunt van het jaar. Daar wordt uiteraard teruggekeken 
op het voorbijgaande jaar, maar vooral vooruitgekeken naar de 
toekomstplannen.

In 2020 was het niet mogelijk om, als gevolg van de pandemie, 
een algemene ledenvergadering te organiseren. Ook 2021 biedt 
nog steeds onvoldoende ruimte om grotere bijeenkomsten te 
organiseren. Dus moet het anders!

Om als bestuur toch verantwoording af te kunnen leggen aan de 
leden, aan alle bewoners van onze wijk en hierover transparant 
te kunnen zijn, hebben we besloten om de stukken over 2020 
en de plannen voor 2021-2022 digitaal beschikbaar te stellen en 
iedereen de gelegenheid te geven om te reageren op de stukken. 

Wij zullen vervolgens een reactie geven op de vragen en/of 
opmerkingen die jullie gemaakt hebben en dit dan ook weer 
digitaal beschikbaar stellen.

De hele maand juni staan de stukken op 
www.osseveld-woudhuis.nl en kunnen jullie je reactie sturen 
naar bestuur@osseveld-woudhuis.nl. In de maand juli zullen wij 
dan de reactie op dezelfde website plaatsen. 

Bestuur Wijkraad Osseveld-Woudhuis
www.osseveld-woudhuis.nl
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Afgelopen zomer is een herkomstonderzoek opgesteld, 
waarbij bezoekers van de winkels van ’t Fort gevraagd 
werd waar ze vandaan kwamen en hoe ze het winkelcen-
trum bezochten.

Daarnaast gingen er steeds meer stemmen op om tijden 
de afsluiting van de Laan van Osseveld de bustunnel onder 
het spoor ter hoogte van station Apeldoon Osseveld en de 
gelijkvloerse spoorwegkruising in de Lupineweg open te 
stellen voor overig verkeer.
Wat dit laatste betreft: ProRail zal toestemming moeten 
geven om deze overweg voor overig gemotoriseerd 
verkeer open te stellen en de verwachting is dat ze 
dit nooit zullen geven: ProRail wil het liefst van alle 
overwegen af.
Ook hier is onderzoek naar gedaan. Afgelopen 7 januari 
had de wijkraad overleg hierover met eerdergenoemde 
deelnemers. Alle deelnemers kregen de gelegenheid om 
een reactie op het rapport te geven.

Ook een punt van aandacht is de schoolgaande jeugd 
vanuit Osseveld-West naar de scholen in Osseveld-Oost 
en Het Woudhuis. De Wijkraad wil graag dat de huidige 
fietsbrug tussen de Carry van Bruggenstraat en de Laan 
van Osseveld tijdelijk verlengd wordt zodat fietsers 
de opgebroken Laan van Osseveld kunnen oversteken 
richting De Linie langs de spoorlijn.

Wie meer wil weten over de ondertunneling, 
kijk dan op de volgende website van de gemeente:
https://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Tot zo ver de stand van zaken rond de ondertunneling. 

Met vriendelijke groet,

Ferry Sabandar en Marcel Jongman
Wijkraad Osseveld Woudhuis
Bestuursleden Openbaar Domein

marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl
ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl

Ondertunneling Laan van Osseveld
Informatie van de gemeente Apeldoorn

Voor het aanleggen van de tunnel zijn voorberei-
dende werkzaamheden nodig. Deze bestaan uit 
het verleggen van gemeentelijke rioleringen en 
kabels en leidingen van nutsbedrijven. Hiervoor 
werden de eerste bomen gekapt op 11 en 12 
maart. Voor de verdubbeling van de weg worden 
in de kapperiode van oktober 2021 - maart 2022 
de overige bomen weggehaald.

Groencompensatieplan
Er is er voor dit project een groencompensatieplan 
gemaakt. We hebben zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het behoud van bestaande bomen 
en groen. Er worden meer nieuwe bomen geplant 
dan dat er worden gekapt. Dit vindt plaats zodra de 
aanleg van de tunnel en verdubbeling van de weg 
gereed zijn. Daarnaast komt er groen voor terug: 
we kiezen voor bloemrijke bermen in plaats van 
gewone grasbermen en er komen meer hagen en 
heesters.

Mobiliteitsplanonderzoek 
De afgelopen periode werkte de gemeente aan het 
in kaart brengen van de effecten van een langdu-
rige afsluiting van de Laan van Osseveld. Hierbij 
werd onder meer gebruik gemaakt van computer-
simulaties om de doorstroming en knelpunten 
in beeld te krijgen. Als de effecten in kaart zijn 
gebracht, wordt voor knelpunten een pakket aan 
(verkeers)maatregelen opgesteld om de knelpunten
te verminderen of te voorkomen. 
Denk daarbij aan:
• reguliere maatregelen als wegafsluitingen en 

omleidingsroutes, 
• het anders afstellen van verkeerslichten, 
• de inzet van verkeersregelaars en 
• maatregelen voor het weren van sluipverkeer. 

Naar verwachting is het pakket aan maatregelen 
in mei bekend, waarna de inhoud van het pakket 
maatregelen met belanghebbenden wordt gedeeld. 
Wij hopen de resultaten van het onderzoek en ons 
mobiliteitsplan in mei met u te kunnen delen.

Ontwerp van de tunnel
Wij kijken er naar uit om op korte termijn het 
ontwerp van de spoorwegtunnel en de verbreding 
van de Laan van Osseveld aan u te presenteren.
Houd onze digitale nieuwsbrief, website en social 
media berichten in de gaten voor meer nieuws. Via 
de digitale nieuwsbrief ontvangen geïnteresseerden 
een uitgebreide uitleg over de omleidingsplannen 
tijdens de wegafsluiting aan de Laan van Osseveld. 

Abonneer je dus op de digitale nieuwsbrief via 
tunnelosseveld@apeldoorn.nl

Vacature
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In de Wijkkijker is al veel aandacht besteed aan de
manier waarop onze wijk is ontworpen, welke bouw-
stijlen zijn gebruikt, welke indeling (stratenplan, wijk 
indeling) is gekozen en welke architectuur (huizen) we 
zoal kunnen terugvinden… Dit zijn allemaal boeiende 
inzichten over waar onze wijk ‘vandaan’ komt. Ik wil 
graag eens met de lezer op verkenning hoe je een wijk 
vormgeeft om in de toekomst ook een prettige wijk te 
blijven om in te wonen.

Punt 6 uit Barcelona
De inspiratie voor dit artikel haalde ik van een BBC rappor-
tage over de ideeën die afkomstig zijn van een groep 
vrouwelijke denkers uit Barcelona. Deze rapportage is 
gemakkelijk terug te vinden op internet. Deze groep heet 
‘Punt 6’ en heeft diverse ideeën vanuit een feministisch 
gezichtspunt op een rij gezet. Persoonlijk zie ik er een 
gebalanceerd perspectief in: wat voor vrouwen aantrek-
kelijker is, wordt dat uiteindelijk voor mannen ook. Het 
gaat hier niet om het etiketje: het gaat natuurlijk om de 
inhoud.

De juiste keuzes
De reden om die rapportage van ‘Punt 6’ er bij te halen 
is, dat het interessant vergelijkingsmateriaal oplevert. We 
zijn immers in het hier en nu grotendeels tevreden over 
wat er is geregeld in onze wijk, maar als je er een vergelijk 

naast legt, dan krijg je inzichten over wat er nog 
meer mogelijk wordt als je maar de juiste keuzes 
maakt. Eén van die gezichtspunten is dat een wijk 
grotendeels gepland en gebouwd is door mannen. 
Dat vinden we vanzelfsprekend, maar het heeft nogal 
wat gevolgen. Als je een stad (en dus ook onze wijk) 
bekijkt door de getrainde ogen van vrouwen, dan 
komen er nog wel wat ideeën aan de oppervlakte. 
Wat zou onze wijk kunnen verbeteren?

Openbare ruimte (speelplaatsen)
De openbare ruimte is de ruimte, doorgaans buiten, 
waar wij elkaar als wijkbewoners ontmoeten, waar 
we ons verplaatsen en recreëren. De indeling van 
de ruimte bepaalt wat je kan doen en welke activi-
teit de overhand krijgt. In een typische ‘mannen’ 
ruimte is er ruimte voor voetbal en het parkeren van 
auto’s. Maar in een meer gebalanceerde omgeving 
is de ruimte voor ontmoeten, voor gevarieerd spel 
en meer openbaar groen meer bepalend voor de 
indeling. 
Er is al eerder geschreven over hangplekken. 
Misschien is het probleem van hangplekken niet 
zozeer dat de jeugd er graag komt, maar juist dat de 
oudere generatie, mannelijk en zeker vrouwelijk, er 
wegblijft. Hoe komt dat? De sfeer? Veiligheid? 
Of is het (gebrek aan) comfort? Bereikbaarheid? 

Wijk van de toekomst? Tekst: Peter Ambagtsheer
Foto’s Wendy Le Griep, Teja Bottema

Toekomstbestendige ontwikkeling van de wijk
https://www.bbc.com/reel/playlist/100-women

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

Ambagtsheer.eu Zonnepanelen

Lees verder op de volgende pagina



20 21

Vanuit een gebalanceerd perspectief komen 
er veel meer en gevarieerde plekken om te 
zitten in het groen: in de zomer moet dat 
voor schaduw/comfort zorgen (en de zomers 
worden steeds warmer) zodat het buiten ook 
bij heet weer aangenaam blijft. Er is variatie in 
speeltoestellen en in plaatsen om met elkaar 
tijd door te brengen.

Eigenlijk is het in dat opzicht in onze wijk nog 
helemaal niet zo gek geregeld. Persoonlijk heb 
ik de indruk dat Apeldoorn als stad – en dus 
ook in onze wijk – hier echt wel een serieuze 
inspanning levert. Toch zie ik nog wel ruimte 
voor verbetering: nog meer schaduw gevend 
groen en nog meer plekken om comfortabel 
met elkaar te zitten.

Toiletten
In Apeldoorn zijn de openbare toiletten niet zo 
heel dicht gezaaid, maar in onze wijk? Ik weet 
er persoonlijk niet één te vinden, behoudens 
de toiletten bij de paar cafetaria die onze 
wijk rijk is. Maar in het openbaar hebben 
we ze niet, zelfs niet bij het station of bij het 
winkelcentrum. 

En als je dan over toiletten nadenkt, dan komt 
naar voren dat deze idealiter ook nog in de 
juiste verhoudingen zouden moeten worden 
gemaakt. Dit betekent voor vrouwen 3x zoveel 
toiletruimte als voor mannen. Vrouwen hebben 
vaker een kinderwagen of buggy bij zich of een 

(jong) kind dat mee gaat bij het toiletbezoek en voor het verscho-
nen van jonge kinderen is ook meer ruimte nodig. Ik verzin het 
niet, maar als je de uitleg zo naloopt, dan is het eigenlijk heel 
logisch.

Verplaatsing en transport
De manier waarop we ons verplaatsen blijkt nogal te verschil-
len: waar mannen hoofdzakelijk voor de auto (zouden) kiezen, 
verplaatsen vrouwen zich in verhouding vaker te voet, met het 
openbaar vervoer of met de fiets, kortom, duurzamer. De indeling 
van de straten is echter zeer dominant ingericht op auto’s. Op 
welke manier zou je het gebruik van duurzame vervoermiddelen 
kunnen bevorderen? In onze wijk zijn we al een goed eind op 
weg, met een toegankelijk station en aardig wat ‘tussendoortjes’ 
waar je wel te voet of per fiets, maar niet met de auto langs kunt. 

Zou het beter kunnen? Er zijn nog wel wat riskante punten in 
beeld, met name rondom De Linie, waar het verkeer door de 
indeling onoverzichtelijk blijft. Alle inspanningen ten spijt, is 
hier duidelijk de voorkeur aan auto- of vrachtvervoer gegeven. 
En eigenlijk kan dat ook moeilijk anders, omdat zulke plekken 
worden bepaald door de keuzes uit het verleden.

Is het verkeer dan niet ‘male centric’ (‘op mannen gericht’) zoals 
in andere steden en is dat  te veranderen? Heel veel verkeersbe-
wegingen rondom een winkelcentrum zijn per auto, wat veel te 
maken heeft met het gebruik van de auto om boodschappen te 
vervoeren. Vanuit dat gezichtspunt kun je je afvragen waarom 
mensen niet meer per fiets of openbaar vervoer naar het 
winkelcentrum komen. Dan zou je kunnen kijken naar de fietsen-
stallingen (geregeld behoorlijk vol). 

Als je kijkt naar het openbaar vervoer vallen twee 
dingen op: reizen met bijvoorbeeld een buggy of trolley 
is al lastig met openbaar vervoer, maar het openbaar 
vervoer in Apeldoorn is amper ingericht op boodschap-
pen doen: de buslijnen zijn hoofdzakelijk aan- en 
terugreisroutes voor het station. Wil je het winkelend 
publiek uit de auto en in de bus krijgen, dan is er 
tenminste een vorm van openbaar vervoer nodig, dat 
beantwoordt aan de eisen die de winkelende wijkbewo-
ners hier aan zouden stellen. Lage kosten, gemakkelijk 
toegankelijk, veilig en efficiënt. Dit soort vervoer is er nu 
niet in de wijk. Intussen blijft het klaarblijkelijk aantrek-
kelijk om per auto de kinderen naar school te brengen 
of de boodschappen te doen. 

De auto weg (superblok) uit het straatbeeld
Auto’s worden meer en meer in de openbare ruimte 
geparkeerd (toegegeven, ik kom er zelf ook niet 
onderuit), maar dit gaat natuurlijk wel ten koste van 
de gebruiksmogelijkheden voor andere doelen, zoals 
recreëren. Op welke manier verander je dat? Een eerste 
stap is de ‘superblok’ methode, waarbij doorgaand 
verkeer uit de wijk wordt geweerd. Dit is een stap die, 
zeker in onze wijk, al vrij voortvarend door de gemeente 
is gezet. Er zijn maar een paar in- en uitgangen en 
(legale) sluiproutes zijn er voor gemotoriseerd verkeer 
weinig. Alleen de spoorwegovergang aan de Lupineweg 
en de bustunnel worden nog wel eens misbruikt.

De maatregelen die wèl helpen –op de lange termijn- is 
zorgen dat parkeerplaatsen uit het openbare straat-
beeld gaan. Dit betekent zoveel mogelijk ondergrondse 
parkeerplaatsen bevorderen, wat bijvoorbeeld al begint 
bij het verstrekken van bouwvergunningen. 
Hoe krijg je mensen zo ver dat ze ondergronds 
parkeren? Zorg dat het voordelen biedt en dat het qua 
prijs voordelig is. Zulke bewegingen kun je niet van de 
ene op de andere dag realiseren, maar je weet wel in 
welke richting je de oplossingen moet zoeken. Hier 
komt dan nog bij dat de voorzieningen voor elektrisch 
laden in de toekomst ook mee gaan bepalen hoe het 
parkeerbeleid wordt.

Eigenlijk hoef je op dit moment niet veel te fantaseren 
over hoe mooi een straat kan zijn zonder rijen gepar-
keerde auto’s. De belangrijkste uitdaging is om de auto’s 
eerst een betere plek te geven op zo’n manier dat de 
bezitters zich niet al te veel betutteld of op kosten 
gejaagd voelen. De ‘beloning’ is meer, schonere en 
plezierigere openbare ruimte.

Openbare woonkamer
De openbare ruimte als openbare woonkamer: als je 
uitgaat van een ‘ideaalbeeld’ waarin het veilig en prettig 
is om je in de openbare ruimte, op straat, speelplaatsen   
of plantsoenen te bevinden, probeer je daar de situatie 
te scheppen die mensen het verblijf aangenaam maakt. 
Daarbij spelen veiligheid, comfort, bankjes om te zitten
(en elkaar te ontmoeten) een belangrijke rol. Een 
bankje in z’n eentje is niet de oplossing: denk ook aan
een bankje in een omgeving met schaduw, met meer 
beschutting, levend groen, gepaste afstand tot verkeer, 
zicht op anderen en een goede onderlinge afstand. 
Iemand op leeftijd zal bijvoorbeeld bij het wandelen 
door de wijk graag gebruik maken van ‘rustpunten’ 
misschien wel om de 200 meter, zodat bepaalde routes 
ontstaan. 

De openbare woonkamer wordt aantrekkelijk als deze 
als veilig wordt ervaren en als het contact met anderen 
prettig is. De ‘hangplek’ moet in die zin niet een plek 
zijn om te vermijden, maar juist een plek om naar toe 
te gaan voor alle bewoners. Met meer aanwezigen 
versterkt de onderlinge band, maar verminderen ook de 
factoren die ongewenst gedrag in de hand werken.

De rol van (levend) groen hierin is belangrijk. Er is veel 
onderzoek gedaan naar de positieve invloed van levend 
groen op stemming en gedrag. Tegelijkertijd zijn er 
vormen van openbaar groen die juist criminaliteit in de 
hand werken, als er ‘niches’ ontstaan waar activiteiten 
mogelijk worden die niet gewenst zijn. Zulke plekken 
zijn er ook in en rond de wijk, zoals aan het einde en 
aan de voet van de geluidswal tegen de A50 en even er 
overheen op de parkeerplaats van het bos bij Woldhuis. 

Lees verder op de volgende pagina
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Bij de keuze voor groen speelt ook het veranderende  
klimaat een rol. Zeker als het om bomen gaat, 
worden deze voor de langere termijn geplant. 
Maar of onze inheemse bomen dat redden is verre 
van zeker. Op veel plaatsen in Nederland zijn in 
de afgelopen jaren juist inheemse bomen -zoals 
beuken- achteruit gegaan of zelfs afgestorven door 
hitte en droogte. Vanuit die wetenschap zouden we 
er goed aan doen om te kiezen voor meer droogte- 
en hittebestendige bomen, bijvoorbeeld vanuit Zuid 
Europa, zodat we ook op de lange termijn genoeg 
levend groen overhouden.

Veiligheid, uitgaan
De veiligheid speelt een belangrijke rol: niet alleen 
de verkeersveiligheid (de auto voelt veiliger dan 
een fiets), maar ook de sociale veiligheid in de wijk, 
zeker in de openbare ruimte. Dat is niet zozeer een 
kwestie van ruimtelijke ordening, maar eerder één 
van toegankelijke signalering. In Barcelona gebeurt 
dit door middel van voorlichting (bij ons zou dat een 
kraam of loket in een winkelcentrum of op een plein 
kunnen zijn) en door middel van een toegankelijke 
app voor een smartphone, waarin verdachte of 
bedreigende situaties zelfs anoniem gemeld kunnen 
worden. Dat geeft niet zozeer toegang tot snelle 
opsporing, daarvoor is immers een noodnummer, 
maar het geeft wel meer inzicht in de plekken waar 
mensen zich niet veilig genoeg voelen.

Verder staat onze wijk nou niet te boek als ‘the 
place to be’ als het om uitgaan gaat. Voor zover 
bij mij bekend zal men daarvoor eerder in het 

Apeldoornse centrum zijn heil moeten zoeken of zelfs in 
andere gemeentes. Is dit een gemiste kans of is het nog 
gewoon ontbrekend beleid? Stel dat we in onze wijk ook 
meer/betere gelegenheden tot uitgaan willen, welke vorm 
zouden die dan krijgen? En hoe zorg je ervoor dat die niet 
alleen voor een klein deel van de bewoners aantrekkelijk is, 
maar liefst voor een zo breed mogelijke afspiegeling van de 
inwoners?

Conclusie
Is het nou zo slecht geregeld in onze wijk? Zeker niet, het 
is prima geregeld in onze wijk zeker, naar de maatstaven 
die je redelijkerwijze kon kiezen bij ontwerp en bouw en 
beheer van de wijk. Kan het beter? Als je het spiegelt aan 
de maatstaven van ‘Punt 6’, dan geeft het toch weer nieuwe 
gezichtspunten en het stemt deels tot tevredenheid en deels 
zet het ook wel aan om met frisse blik te kijken hoe het in de 
toekomst het beste zou worden. 
Een paar zaken vallen dan op:

• de wijk is voor het grootste deel bedacht en gebouwd 
door mannen, dat kan best evenwichtiger;

• toiletgelegenheden lijken triviaal, maar ze zijn het niet 
en dat verdient aandacht;

• de auto speelt in de wijk een (te) dominante rol, dat kan 
anders;

• de openbare ruimte kan groener en meer uitnodigend 
voor specifieke groepen bewoners;

• de [on]veiligheid kan beter in beeld komen met gebruik 
van andere inrichting en moderne technieken;

• het kan geen kwaad om na te denken over passende 
versterking van een vorm van uitgaansleven in de wijk.

Duidelijk is dat de gemeente hier in diverse opzichten al 
over nagedacht heeft of zelfs diverse principes al heeft 
toegepast. Omdat het naar de toekomst toe niet zomaar 
‘even’ kan veranderen, zou ik ervoor pleiten om de aandacht 
er bij te houden en bij elke ingreep even te spiegelen aan 
bovengenoemde criteria en een afspiegeling van onze 
bewoners daarop te raadplegen.

Peter Ambagtsheer
peter@ambagtsheer.eu

De temperatuur begint alweer behoorlijk op te lopen en de 
eerste voorjaarsbloemetjes laten zich alweer zien. De maand 
februari met haar uitersten in weersomstandigheden 
(20 centimeter sneeuw bij een temperatuur van min 16 en een 
week daarna prachtig voorjaarsweer met een temperatuur van 
plus 18) is al bijna weer vergeten.

Toch was dit ook een prachtige periode, al die sneeuw met daarbij 
de mooie winterse taferelen, lekker even kunnen schaatsen of 
sleeën. Op de boerderij bracht dit weer natuurlijk wel een berg 
extra werk mee. Waterbakken waren bevroren en veel sneeuw 
ruimen.

Pluimvee in de war
Opvallend was, dat tijdens en direct na de forse sneeuwval ons 
pluimvee totaal van slag was. Met name de parelhoenders hebben 
2 nachten en 1 dag onafgebroken boven in de boom gebivakkeerd. 
Tot op het moment dat het plein voor de boerderij sneeuwvrij was 
gemaakt en er graan was gestrooid, vlogen ze één voor één naar 
beneden. Hongerig maar gezond. 

Geboortegolf
We zijn helaas nog steeds gesloten voor publiek, maar toch komt 
er weer beweging. De leskisten worden weer volop gebruikt. 
De eerste kuikens zijn geboren en ook de Nubische geiten zijn 
inmiddels bevallen van 5 gezonde lammeren. Ook is er een 
gedeelte bos ingericht als huttenbos waarbij de kinderen van 
takken zelf een hut mogen bouwen. Hopelijk gooit de processie-
rups geen roet in het eten. 

Jubileum
Afgelopen jaar was het 50 jarig bestaan van de kinderboerderij!! 
Dit hebben we grotendeels aan ons voorbij laten gaan. We hopen 
dat we dit aankomende zomer alsnog kunnen vieren! In het kader 
van het 50 jarig bestaan hadden we een oproep gedaan om oude 
foto’s en teksten aan te leveren. Hier is aardig gehoor aan gegeven. 
Daardoor kwamen er veel mooie herinneringen naar boven. Best 
jammer dat dit niet allemaal is vastgelegd.

Enkele enthousiaste betrokkenden zijn dan 
ook begonnen met het schrijven van een 
biografie over een halve eeuw Laag Buurlo. 
Dit kost best veel tijd, maar de eerste 
concepten mogen er zijn! Ook nu nog 
vragen we jullie om tekst of oude foto’s aan 
te leveren voor deze biografie. Dit mag echt 
van alles zijn. 

Graag sluit ik af met de wens dat we 
weer open kunnen en jullie weer mogen 
ontvangen, want de kinderboerderij is er 
voor jullie!

Bertus Pols 
BPols@accres.nl

Kinderboerderij Laag Buurlo Tekst: Bertus Pols
Foto’s: Wendy Le Griep

Kinderboerderij Laag Buurlo
Homerusstraat 8
055 - 366 5293

Alle dagen open van 8.30-16.30 uur
Boerderij open van 10.00-15.30 uur
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Zwemlessen voor 
Survival ABC 

Privé, duo of trio 
zwemles 

Snelcursus (survival 
ABC) 

Zwemmen met een 
beperking 

Zeemeermincursus 
Kinderfeestjes 

Contact: 
Tel: 055-8441356 of 06-51076480 
Mail: zwemschoolkablau@icloud.com 
 

Maatwerk  Kindvriendelijk  Ervaring  Persoonlijk  
Meedenkend  Kwaliteit  Zonlid  Rustige en veilige 
leeromgeving  Garantiepakketten 

Zwemlocatie 
Beekbergen: 
Parc Spelderholt 

www.zwemschool-kablau.nl 

             
   
Een prachtige basisschool  
                               in Teuge     
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Uw teen- en handnagels in een mooi kleurtje 
of strakke French? 

Kies dan voor Soak off lak gel!
Blijft 2-3 weken zitten (handen) /

6-8 weken (teennagels)

In onze wijk kun je zomaar ineens, op een 
onverwacht moment, tijdens het spelen, 
het wandelen of bijvoorbeeld wanneer je 
je hond uitlaat, verrast worden door de 
vondst van een kleurrijk versierde steen… 
Waar komen deze stenen vandaan en wie 
legt ze neer? Waarom liggen ze verstopt op 
vindbare plaatsen en wat is hiervan precies 
de bedoeling? 

De tekst ‘Kei Tof’ en de aanduiding FB 
brengen je naar een heel nieuwe wereld. 
Wilma Rüwen, een actieve ‘Kei Tof’-
wijkbewoner, vertelt graag meer hierover.

Wilma: “Ik ben graag creatief bezig, dat zit 
echt in mij. Nadat onze kinderen werden 
geboren heb ik mijn baan een tijd opgezegd. 
Kort daarop ben ik als gastouder begonnen en 
zorgde ik vanuit huis op vier doordeweekse 
dagen voor twee tot drie extra (oppas)
kinderen. En ja, toen is dat knutselen ook 
ontstaan.

De Kei Tof-FB pagina is ontstaan na de succes-
volle FB Pagina ‘Berenjacht’. Berenjacht is aan 
het begin van de eerste lockdown periode 
in 2020 opgericht om ouders met jonge 
kinderen weer samen naar buiten te krijgen, 
om zo de lange dagen thuis te onderbreken. 
Deelnemers aan de Berenjacht zetten op 
opvallende en op minder opvallende plaatsen 
voor het raam een beer (of meerdere beren) 
neer. Kinderen die op zoek gingen door hun 
wijk, konden dan de beren opzoeken en ze 
tellen, foto’s maken en delen enz. Na de 
Berenjacht volgde er in de tijd van Sinterklaas 
een soortgelijke speurtocht waarbij kinderen 
op zoek konden gaan naar Sinterklaas-tijd 
gerelateerde dingen. 

Nu de corona-tijd langer ging aanhouden, 
hoorde je wel om je heen, dat kinderen, 
jongeren, (jong) volwassenen wel een 
opbeurend berichtje of attentie konden 
gebruiken. 

Om die reden werden én worden er in onze 
wijk, maar ook door heel Nederland, keien 
met leuke, lieve teksten of met een afbeel-
ding neergelegd. Je mag het keitje houden, 
maar het is ook leuk als het steentje weer 
verder mag zwerven, om een volgende vinder 
blij te maken of op te beuren. Ik vond ook dit 
weer zo’n mooi initiatief, dat ik meteen dacht, 
hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen….

Aan de stenen zelf hoef je natuurlijk weinig 
uit te geven, je kunt ze buiten vinden en 
thuis schoonmaken en goed laten drogen. Je 
kunt ook stenen kopen, dat mag ieder zelf 
bedenken. 

Zelf heb ik acrylstiften gekocht. Via internet 
vind je snel een aantal aanbieders. Je kunt 
ook met acrylverf werken, maar zelf werk ik 
graag met de stiften, omdat je dan fijner kunt 
werken. Als de stenen droog zijn, moet je ze 
nog wel aflakken, zodat ze ook in de regen 
mooi blijven, anders loopt de verf uit en dat 
is jammer van je werk. De stenen probeer 
ik verschillend te maken zodat ze leuk zijn 
voor elke leeftijdsgroep. Ons gezin legt de 
stenen echt overal neer. Zo zijn we al keien 
gaan leggen bij de scouting, in Osseveld, in 
Zuidbroek, bij de hondenuitlaatplaats en we 
hebben er zelfs in Nijmegen al eentje neerge-
legd en ook in Utrecht waar onze oudste op 
kamers gaat wonen. 
Zo zwerven er van mijn hand al meerdere 
versierde keitjes door Apeldoorn en door 
Nederland. Achterop de kei staat de verwij-
zing naar de FB pagina Kei Tof en naar onze 
postcode, zodat mensen die een keitje vinden 
dit kunnen melden op de FB pagina door daar 
een foto te delen. 

Het maken van de keitjes en deze ‘te 
vondeling’ te verstoppen, geeft mij echt een 
positieve kick. Ik ga zeker nog een hele tijd 
door met keien beschilderen en ik hoop nog 
veel meer mensen te kunnen bereiken en te 
verrassen met deze positieve keitjes.”

Creatief in de wijk
Kei Tof draagt bij aan positiviteit Tekst: Wilma Rüwen

Foto’s: Wilma Rüwen en FB pagina Kei Tof
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Ik ben Roos Jensen, 63 jaar en ik woon al 13 jaar in 
Osseveld. Ik werk al jaren bij Stimenz als bewegings-
docente, met name voor de ouderen. Ik ben blij dat 
Stimenz mijn passie deelt. Mijn doel is om in verstaan-
bare taal duidelijk te maken dat er met beweging voor
iedereen winst te behalen is. Tenslotte willen we 
allemaal op een gezonde en plezierige manier ouder 
worden. 

Daaronder valt ook stoelgymnastiek. Ik heb dit vele 
jaren met veel plezier gedaan in de Veenkamp met de 
bewoners uit de Veenkamp en de Arkel. Door de groot-
schalige verbouwing van de Veenkamp ligt mijn werk 
daar stil. Ook deed ik daar rollatoroefeningen, afwis-
selend buiten en binnen. Mijn deelnemers variëren in 
leeftijd vanaf 60 jaar tot 86 jaar.

Fitter voelen
Het nut van bewegen gaat ons allemaal aan, maar mijn 
passie ligt bij de ouderen. Ik weet dat je met simpele 
bewegingen en oefeningen, plezier en gezonde voeding 
al een heel eind komt om je in het dagelijks leven fitter 
te voelen. Ik heb in al mijn lessen kunnen zien wat het 
doet met je algemene gesteldheid. Daar doe ik het voor 
en iedereen (ondanks eventuele beperkingen) heeft er 
baat bij. Je moet alleen beginnen én doorgaan. Zeker nu 
in deze bizarre tijd, is bewegen belangrijk. De balans- 
oefeningen zijn ook belangrijk als valpreventie. 

Voor Stimenz werk ik nu vanuit Talma-Borgh. Dit is onze 
ontmoetingsplek. De deelnemers komen van buitenaf. 
Na afloop van de les drinken we in Talma-Borgh koffie 
en bij slecht weer mogen we gymmen in het Atrium 
van Talma-Borgh.  Maar nu natuurlijk niet vanwege de 
coronamaatregelen. 

• De les duurt 1 uur. 
• De lessen van Stimenz kosten € 2,85 per les. 
• Deelnemers betalen via een inschrijfformulier
               per half jaar. In coronatijd per les.

Oefeningen voor iedereen
Ik heb diverse opleidingen en workshops gevolgd o.a. 
met Olga Commandeur. Zoeken naar een vorm waar 
iedereen ongeacht beperkingen mee kan doen en er 
ook plezier aan beleeft, is één van mijn doelstellingen 
en daar zijn mijn oefeningen op aangepast. 
En iedereen moet mee kunnen doen. Er zijn genoeg 
oefeningen voor in huis, op de stoel en achter de 
rollator. Je spieren versterken, je balans en je coördi-
natie trainen zijn belangrijk. Spieren zijn nodig om 
bijvoorbeeld van de fiets te stappen, voor traplopen 
en om goed te kunnen tillen.

Via de sociale media van de wijkraad kunnen 
geïnteresseerden lezen waar (op twee verschillende 
plaatsen in de wijk) buitenlessen plaatsvinden. 
Deze lessen bied ik gratis aan aan de oudere 
wijkbewoners. 

Deelnemers moeten vaste schoenen aan en dat geldt 
ook voor de oefeningen vanuit Stimenz binnen. Het 
moet natuurlijk wel veilig zijn… Dat staat voorop. 
Handig is ook om een fles water mee te nemen 
om tussendoor te drinken. Bij regen vervallen de 
buitenlessen.

Roos Jensen
Beweegcoach
06 24286503
roosjensen@chello.nl 

Beweging in de wijk 
Roos Jensen beweegt samen met ouderen

Tekst: Roos Jensen
Foto’s: Wendy Le Griep en Roos JensenFortlaan 47

7325 ZE Apeldoorn

T  (055) 368 36 83

info@talma-borgh.nl
www.talma-borgh.nl

Wonen, welzijn 
en (thuis)zorg

Een huishoudelijke, tuin of klus hulp nodig? 

 
Diensten voor thuis is een initiatief gestart om deze hulp voor 
senioren socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen 
namelijk maar € 17,95 per uur voor een huishoudelijke hulp. 
Voor onze Klussendienst en het doen van Tuinonderhoud 
rekenen wij € 19,50 per uur.   
 
Goed om te weten: 
- u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp 
- er zijn geen lidmaatschapskosten 
- er zijn geen opzegtermijnen of kosten 
- u betaald veilig achteraf middels een factuur    
- minimale afname 2 uur per keer 
 

Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken 
graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de 
mogelijkheden te bespreken.  
 
Mathijs van der Zande       &         Henk van Veldhuizen 

 
 
 

       Diensten voor thuis  
            055-3030628                 
 info@dienstenvoorthuis.nl   
 www.dienstenvoorthuis.nl 
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Best gezellig om elkaar zo te zien en te spreken; 
het is net alsof we bij elkaar op de koffie zijn. Eline 
vertelt dat zij en haar man Johan sinds januari 
2020 in de Eikenbuurt in Osseveld-Oost wonen. 
Een behoorlijke verandering, want ze zijn vanuit 
Bavel (omgeving Breda) naar Apeldoorn gekomen 
om zo dichter bij hun zoon, schoondochter en 
kleinkinderen te wonen. Het bevalt hen goed in 
het Apeldoornse. Als fiets- en wandelliefhebbers 
hebben ze al heel wat kilometers in de omgeving 
van Apeldoorn afgelegd.

Sinds 1993 heeft Eline een bijzondere hobby, 
namelijk het maken van miniaturen. Zij had zich in 
het verleden al met verschillende hobby’s bezigge-
houden, zoals ansichtkaarten maken en knutselen. 
Toen zij echter in een tijdschrift een artikel en foto’s 
over het maken van een poppenhuis zag, was het 
alsof de vonk oversprong. Dit was iets waar zij direct 
een grote passie voor voelde. Ze ging zich verdiepen 
in het maken van miniaturen. Zo begon ze met het 
maken van een kast die ze inrichtte naar aanleiding 
van een thema. Dat lukte geweldig goed en dat was 
voor haar de start van een spannende zoektocht 
naar onderwerpen en materialen om haar ideeën te 
verwezenlijken.

Alles handmatig
Ze begon met het maken van miniatuurmeubeltjes (meestal 
schaal 1:12). Om daar inspiratie voor op te doen ging ze 
bijvoorbeeld bij een antiquair kijken waar ze de maten 
opnam, deze omrekende naar een miniatuur en een tekening 
op schaal maakte. Het ene na het andere miniatuur wordt 
door haar ontworpen en handmatig gemaakt. Elke keer vindt 
zij het een uitdaging om de juiste materialen te vinden bij de 
voorwerpen die ze wil maken. 

Paprikapitjes
Ze gaat ook op een andere manier naar materialen en 
gebruiksvoorwerpen uit het dagelijks leven kijken. Bij alle 
voorwerpen vraagt zij zich af of het misschien een bruikbaar 
onderdeel voor haar miniatuur zou kunnen bevatten. En dat 
blijkt heel vaak het geval te zijn. Zo gebruikt ze bijvoorbeeld 
pitjes van paprika’s, mascaraborsteltjes, de huls van een stift, 
een placemat, een ringetje van een pen of een stropdas. Bij 
elk voorwerp heeft ze wel weer een idee. Zo heeft ze een 
prachtige winkel voor hoeden en lingerie gemaakt en een 
antiekwinkel waarbij ze allerlei verschillende materialen en 
onderdelen uit het dagelijks leven heeft gebruikt.

Creatief in de wijk
De miniaturen van Eline Janse
Een interview via Zoom

Tekst: Herma Oosterloo-de Jong
Foto’s: Johan Janse

Bouwpakketje
Eline is inmiddels een autoriteit op het gebied 
van miniaturen. Zij heeft in tijdschriften 
gepubliceerd en ze staat ook regelmatig op 
beurzen waar zij haar miniaturen toont en waar 
zij ook bouwpakketjes aanbiedt. De bouwpak-
ketjes zijn erg populair en zijn zo samengesteld 
dat iedereen zonder ervaring hiermee een 
miniatuur kan maken. Ben je eenmaal aan zo’n
bouwpakketje begonnen, dan blijft het meestal 
niet bij één keer. Daarom biedt Eline de 
pakketjes ook op haar website aan.

Doordat Eline alle miniaturen handmatig 
maakt, brengt zij heel wat uren door in haar 
hobbyruimte thuis. Het blijft voor haar een hele 
mooie hobby die haar nog steeds blijft uitdagen 
en inspireren.

Ben je ook geïnteresseerd in miniaturen kijk 
dan eens op de website van Eline! 

elinekesdesign.nl

“Ik heb een fascinatie voor 
kleine dingen.”

“Ik ben heel anders naar 
voorwerpen gaan kijken.”

Ondanks corona hebben wij op Talma Borgh steeds 
geprobeerd diverse activiteiten heel kleinschalig door 
te laten gaan. Tot nu toe vooral voor ‘eigen’ bewoners. 
Toch vergeten wij de wijk niet en weten we dat ook daar 
mensen wonen die best wat afleiding kunnen gebruiken. 
Daarom zijn we gestart met een ontmoetingsmiddag voor 
wijkbewoners.  
                

Ontmoetingsmoment voor wijkbewoners 
in ‘t Trefpunt van Talma Borgh 

 
Vanaf 1 maart 2021 kunt u iedere maandagmiddag
gezamenlijk koffie/thee drinken in het Trefpunt van 
Talma Borgh. Op 1,5 meter afstand gaan we elkaar weer 
ontmoeten, praten, spelletjes doen etc. Wij vragen u 
vriendelijk om bij binnenkomst een mondkapje te dragen 
en uw naam te vermelden bij de zuil bij de hoofdingang. 
Daarna mag u met mondkapje op doorlopen naar ‘t 
Trefpunt of u kunt zich melden bij de receptie. Wij halen u 
daar dan op. Aanvang: 14.30 uur/Kosten: € 1,50 

Iedere vrijdagochtend kunt u mandala kleuren in ‘t 
Trefpunt. Van 10.00 uur tot 11.30 worden onder het genot 
van een kop koffie/thee de mooiste mandala’s gekleurd. 
Kosten: €1,50 per keer.   
 
Ook nodigen we iedereen uit die het leuk vindt om op 
maandag, donderdag of zaterdag om 17.00 uur met elkaar 
brood te eten in ‘t Trefpunt. Tevens is er de mogelijkheid 
iets te bestellen van onze kleine kaart, zoals tosti, uitsmijter, 
snacks, enz. U dient zich wel van tevoren op te geven bij 
de receptie van Talma Borgh. Dit om iedereen een goede, 
coronaveilige plaats te geven.

Tussen het uitkomen van de Wijkkijker en de kopijsluiting 
kunnen er weer dingen veranderen. Kijk voor de actuele 
stand van zaken op onze website of volg ons op Facebook 
(zoek op Talma Borgh).

www.talma-borgh.nl/receptie 055-3683683

Talma Borgh Activiteiten
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Mevrouw Mersie is mijn overbuurvrouw. We 
kwamen onlangs in gesprek en toen bleek dat 
mevrouw in deze wijk is geboren en getogen. 
Toen bestond de wijk nog niet in haar huidige 
Woudhuisvorm. Ik dacht: “Hier zit een leuk verhaal 
achter over een stukje historie van onze wijk.” 
Toen ik mevrouw vroeg of zij mee zou willen werken 
aan een interview voor de Wijkkijker, reageerde 
zij meteen enthousiast en zei een aantal leuke 
anekdotes te hebben. We maakten een afspraak 
en daar kwam het volgende verhaal uit.

Jeugd
Mevrouw is geboren op 1 november 1935. Het 
gezin bestond uit vader, moeder en drie kinderen: 
twee jongens en één meisje. Mevrouw is de jongste 
van het gezin. Vader werkte als verpleger in het 
“Jodenbosch” (Joods psychiatrische inrichting) en 
moeder werkte tot aan haar huwelijk als huishou-
delijk medewerkster in dezelfde inrichting. Het 
gezin woonde aan de Woudhuizerweg 5 (dit is nu 
Lupineweg 90). 

Aan de voorkant van het huis waren vooral 
weilanden en aan de achterkant was er voorna-
melijk bouwland. Richting de Zutphensestraat 
lag een heideveld. Rondom het huis was een tuin 
met bloemen. Aan de voorkant een sloot met een 
bruggetje wat het totaal een romantisch beeld 
gaf. Het Woudhuis strekte zich uit naar het oosten 
(richting A50 en daar voorbij) tot aan de villa van de 
familie Tutein Nolthenius en verder het bos in. 

Aan de overkant van de Zutphensestraat lagen de 
Barnewinkel bossen. Mevrouw heeft hier een leuke jeugd 
gehad, met veel ruimte om te spelen. Ook haar grootouders 
woonden in de buurt.

Het huis
Het huis beschikte niet over stromend water en gas. Wel was 
er elektriciteit. De wc had een echt closet, geen ton zoals 
dat bij andere huizen toen soms nog het geval was. Vanuit 
de wc ging er een leiding naar de beerput die verstopt lag 
in de grond onder een laag grind. Twee keer per jaar moest 
deze geleegd worden en dan moest al het grind verwijderd 
worden om bij de put te kunnen. Aan de andere kant van 
het huis lag een zinkput, hier ging het afvalwater naar toe en 
dan was er nog een regenput. Dit water werd gebruikt om 
de was mee te doen. In de keuken was daarvoor een pomp 
aangelegd. Het huis stond destijds aan de rand van Het 
Woudhuis. Het werd in 1930 door de ouders van mevrouw 
gebouwd en uiteindelijk in 1966 verkocht. Mevrouw is erg 
creatief en heeft o.a. haar geboortehuis geborduurd (zie 
foto).

School
Mevrouw ging op zesjarige leeftijd naar school op 
School 22 (waar nu de klootschietersvereniging hun 
domein heeft). De kleuterschool bestond toen nog niet. 
Deze openbare school moet ongeveer gebouwd zijn rond 
1912/1913. De moeder van mevrouw moest nog als 
zesjarige lopend naar school in Teuge, een flinke wandeling. 
Pas het jaar daarna kon ze in de buurt naar school. Er zaten 
ongeveer 100 kinderen op school in gecombineerde klassen. 
In het algemeen speelden alle kinderen met elkaar, maar bij 
ruzies waren soms de klasseverschillen wel voelbaar. 

In het verlengde van de Woudhuizerweg was de 
zondagschool. Deze functioneerde als een soort 
buurthuis en had een centrale rol in de buurt. 
Er was zang, een knapenvereniging, mogelijk 
ook een meisjesvereniging, maar bij deze 
meisjes voelde mevrouw zich niet thuis. 

Verder had je de Heideweg, deze kwam uit 
op de Kleine Velderslaan. Hier woonde een 
vriendin. Mevrouw leerde haar kennen in de 2e 
klas. Ze kende weinig kinderen, want ze moest 
van haar ouders rondom het eigen huis spelen.
Gelukkig kon ze zich goed vermaken met ballen, 
hinkelen, spelen in de bermen (bijvoorbeeld 
vuurtje stoken). Wel was het belangrijk dat 
je uit de rook bleef, want thuis mochten ze 
niet merken dat je met vuur gespeeld had. Er 
waren twee kolken in de buurt. Als de draaikolk 
bevroor dan kon je je daar heerlijk vermaken 
en op de grote kolk werd geschaatst als deze 
bevroor. De kolk was een soort meertje.

De bermen werden keurig bijgehouden door de 
heer Koldenhof. Deze man had een poppenkast 
en hij gaf af en toe een voorstelling, wat voor 
de kinderen erg leuk was. Straatnamen uit die 
tijd waren o.a.: Bremweg, Grote Velderslaan en 
Kromme Velderslaan.

Het Jodenbosch/de oorlog
Vanwege o.a. het werk van vader en moeder 
speelde het “Jodenbosch” een belangrijke rol 
in het gezin en in de wijk. Eigenlijk heette het: 
“Het Apeldoornsche Bosch”. Tijdens de 
oorlog zaten er Duitsers en later Canadezen 
en als kinderen marcheerden ze soms vrolijk 
achter de militairen aan, want als kind was je 
niet met politiek bezig en maakte het niet uit of 
je achter Duitsers of Canadezen aan liep. 
Later werd het “Groot Schuilenburg”. 

Historie Het Woudhuis
Tekst: Maria Rovers

Foto’s: Herma Oosterloo - de Jong en Wendy Le Griep

Mevrouw Mersie vertelt over de wijk
Een persoonlijk verhaal

Tegenover het “Jodenbosch” stonden allemaal grote huizen, 
hier woonden de artsen. Het geboortehuis lag min of meer in 
de frontlinie, soms vlogen de kogels door de huiskamer en dan 
moesten ze naar de schuilkelder. De kinderen beschouwden dit 
als een vorm van kamperen. Als er melk gehaald moest worden in 
de hongerwinter dan ging mevrouw met haar oudste broer naar 
de Hooilanden (nu de Maten). Als er geschoten werd onderweg, 
moesten ze dekking zoeken in de sneeuw en als het lang duurde, 
kreeg je het vreselijk koud en dan was het bepaald geen pretje. 

Toekomst
Na de lagere school wilde mevrouw graag verder studeren, maar 
in die tijd was het nog zo dat verder studeren voor meisjes in het 
algemeen niet nodig gevonden werd. Mevrouw had graag kinder-
verzorgster willen worden, maar meer dan huishoudschool tot 
haar 14e jaar zat er niet in. Het was gebruikelijk dat jongens naar 
de ambachtsschool gingen en meisjes naar de huishoudschool; 
voortgezet onderwijs zoals (M)ULO of HBS was slechts weggelegd 
voor weinigen. 

Mevrouw heeft altijd in Apeldoorn gewoond en zij is nu weer 
terug in Het Woudhuis. Als ik mevrouw vraag wat er veranderd is 
ten opzichte van vroeger, dan zegt zij: “Het is mijn wijk niet meer, 
er is veel veranderd. ‘Het Apeldoornsche Bosch’ had een eigen 
poort met prachtige palen, maar dat is allemaal weg.” Toch kijkt 
mevrouw terug op een goed leven. Ze heeft hard moeten werken 
en ze heeft heel veel meegemaakt, maar zegt ze: “Ik heb veel 
geleerd en het heeft me gevormd tot de mens die ik nu ben.”

Mocht je na het lezen van dit verhaal denken: ik heb ook een 
(historisch) verhaal over onze wijk(en) te vertellen, schroom niet 
en stuur een mail. En ik wil ook graag jongeren uitnodigen om 
te vertellen hoe ze het leven in onze 
wijk(en) ervaren. Als redactie zijn we 
zeer geïnteresseerd in wat er onder 
de wijkbewoners leeft en hoe zij het 
wonen hier ervaren. 

Maria Rovers
mgwro@ziggo.nl

School 22, de huidige klootschietvereniging
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Bas Kemps is een creatieve man, zijn leven lang zit hij al vol 
ceatieve ideeën. Als kind, opgegroeid in het zuiden van Brabant, 
knutselde Bas al veel. En sinds de eerste klas van de MTS 
bouwde hij al overal ledjes in. Vooral voor carnaval ☺.  Van 
Brabant verhuisde hij naar Apeldoorn. Hij woont sinds 2009 
samen met zijn gezin in Het Woudhuis.

Figuurzagen en laserfiguurzagen
Bas oefent zijn hobby uit in de garage. Er staan allerhande dingen, 
maar geen elektrische zagen. Bas legt uit: “Bij figuurzagen teken 
je op hout en zaag je dit uit met een figuurzaag of een figuurzaag-
machine. Met een ‘laserfiguurzaag’ brand je met een sterke 
laserpointer, die oogverblindend licht geeft, door hout heen; een 
vrij traag proces (hoe krachtiger de laser hoe sneller), dat aange-
stuurd wordt door de computer. Door dit proces te versnellen kun 
je ook graveren op hout, karton, leer enz (geen glas of plastic).”

Bas laat vol trots een gravure van zijn tante zien, die hij vanaf een 
foto gegraveerd heeft op hout. Hij vertelt graag hoe het allemaal 
in elkaar zit. Hij maakt een tekening op de computer en vervol-
gens stuurt deze de laser aan via een heel eenvoudig printje 
(= klein computertje). Natuurlijk kun je ook een tekening 
downloaden van een site. Het blijkt niet zo moeilijk te zijn, er 
komt nauwelijks handwerk aan te pas. Eerst een plaatje hout 
zagen, dan de laser goed zetten en branden maar. Wat je nodig 
hebt voor deze hobby is een computer of laptop, een laser, 
multiplex of triplex van populieren- of berkenhout, een ventileer-
bare ruimte en niet te vergeten een laserbril. Het meeste werk zit 
in het tekenen op de computer. 

Escaperoom
Bas vertelt dat hij sinds 2009 lid is van DenkTank Breed. Hij is de 
techneut van de groep, daarnaast speels en creatief. Hij organi-
seert graag evenementen. Hij noemt de Buitenspeeldag en de 
Nacht van de Nacht. Na de eerste Nacht van de Nacht, kwam hij 
op internet een uitleg tegen over een wireless energieprojectje 
(wordt ook gebruikt in elektrische tandenborstels) en hij dacht: 

“Dat moet ik toch ook kunnen, ik heb tenslotte 
MTS.” Hij kwam op het lumineuze idee om het 
te gebruiken in een puzzel voor een mobiele 
escaperoom voor een volgende Nacht van de 
Nacht. Als je deze puzzels oplost krijg je een 
boodschap die je moet ontcijferen. Vervolgens 
krijg je een hint en uiteindelijk een hint met een 
code, waarmee je de escaperoom opent.

De kinderen van PCBS de Regenboog hebben 
ook al eens genoten van dit spannende spel. 
Daarnaast verhuurt Bas de escaperoom voor 
kinderfeestjes en staat hij elk jaar in Zwolle bij 
de Nacht van de Nacht omdat ze in onze wijk 
gestopt zijn i.v.m. te weinig bezoekers. Na een 
paar jaar door ontwikkelen van de escaperoom 
kon Bas zijn ideeën niet meer maken met een 
figuurzaag. Dit werkte gewoon niet. 

Lasergraveermachine
Via Ebay kocht hij een diy diode lasergraveer-
machine. Voor de kenners onder ons: er zijn 
CO2 lasers en diode lasers, die al te koop zijn 
voor circa €400,-. Diode lasers hebben vaak een 
open frame en daar kun je met een laserbril bij 
staan. Van een CO2 laser is de straal onzicht-
baar. Dit is gevaarlijker, mede omdat het een 
hoger vermogen heeft. Een kap eromheen is 
verplicht.

Piraten
Van het één komt het ander… Bas is nu bezig 
om een piratenavontuur te bouwen voor 
kinderen vanaf 7 jaar, waarbij er niet gelezen 
hoeft te worden en er niet zoveel spanning 
ontstaat als bij een escaperoom. Dit piraten-
avontuur wil hij gaan aanbieden aan scholen. 

Een project waar ook weer veel elektronica bij komt kijken. 
Bas legt het enthousiast aan me uit: vol bewondering kijk ik 
ernaar zonder dat ik iets begrijp van deze techniek. 

Facebookpagina
Op zijn facebookpagina (zie kader) staan veel foto’s van wat 
Bas zoal maakt. Veel bladeren met een prachtige nerven-
structuur. Verder valt een masker op in de stijl van de 
Maya-Aztekencultuur. Ook hierbij is elektronica gebruikt: 
de ogen kunnen branden en de tong kan paars kleuren. Ook 
mooi om te zien en om cadeau te geven zijn de snijplanken 
van acaciahout, die hij met alle mogelijke opschriften graveert.

Liefdevolle kerstwensen
De wensbomenroute, die afgelopen december voor het eerst 
door DenkTank Breed  georganiseerd werd, was een succes. 
Een heel leuk coronaproof-initiatief van DenkTank Breed. Bas 
heeft hier de houten hartjes en kerstboompjes voor gemaakt, 
waarop de mensen een wens konden schrijven. Ook bij Bas in 
de tuin stond zo’n boom met als thema vriendschap. Iemand 
wenste dat Daniëlle verkering met hem/haar kreeg. Bas: “Dát 
kan ik niet voor hem/haar regelen, maar het bracht me op 
het idee om met Valentijnsdag de ‘Tunnel of Love’ te maken. 
Dit is de fietstunnel onder het spoor tussen Het Woudhuis 
en Osseveld. Op hele grote harten kon deze jongen zijn wens 
kenbaar maken. Wat zou dat mooi zijn dat Daniëlle dan door 
de tunnel fietst.” Een romantische man, die Bas. Het is wel 
duidelijk: Bas vindt het leuk om bezig te zijn en spellen te 
ontwikkelen, waarmee mensen iets kunnen doen. 
Hij maakt graag anderen blij.

Trots
Het meest trots is Bas op zijn zelfgemaakte draailier (ook wel 
hurdy-gurdy genoemd), een Middeleeuws West Europees 
muziekinstrument met een wiel. Het wordt veel gebruikt in 
Keltische muziekstijlen. 

Het wiel heeft de functie van een strijkstok als bij 
een viool. Iemand in Enschede heeft het instrument 
getekend en Bas heeft het gelaserd. Hij zou het heel 
graag willen leren bespelen; na de coronatijd is hij 
van plan op cursus te gaan. Er is zelfs een Stichting 
Doedelzak – Draailier waar je cursussen en workshops 
kunt volgen. Wie weet als er straks weer allerlei 
evenementen in de wijk worden georganiseerd, dan 
horen we vast ook de klanken van de draailier!

Bas heeft zich het zogenaamde lasercutting allemaal 
zelf eigen gemaakt. Hij heeft natuurlijk wel een 
elektronica-opleiding en hij is creatief, maar hij weet 
me te overtuigen dat, wanneer je enige elektronica-
kennis hebt, je het kunt leren. 

Voor wijkbewoners, die enthousiast zijn geraakt staat 
de (garage)deur van Bas altijd open. Wie weet… als 
hij het piratenavontuur af heeft zijn er misschien 
wel mensen, die samen met hem dit avontuur willen 
organiseren voor kinderen vanaf 7 jaar? 

Bas Kemps is te bereiken op 
bkemps31@hotmail.com

Creatief in de wijk
Laserfiguurzagen
Een interview met Bas Kemps

“Een hoofd dat overloopt met 
creatieve ideeën.”

Tekst: Roely Smit
Foto’s: Herma Oosterloo, Roely Smit en Bas Kemps

bkemps31@hotmail.com

https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.10200724230732154&type=3

http://www.instructubals.com
http://www.draailier-doedelzak.nl
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De Hersenstichting deed een gouden greep: 
het lanceren van een wandelapp, waarmee 
je door elke dag één of meer ommetjes te 
lopen, lijf en leden gezond en soepel houdt 
én waarmee je heel eenvoudig een team 
aanmaakt. Wie de app gebruikt, verdient bij 
elke wandeling punten. Op die manier breng 
je ook elkaar in beweging. Want hoe je het 
ook wendt of keert: wie eenmaal meewan-
delt voelt iets van competitiedrang.

Het initiatief
De Hersenstichting introduceerde samen met 
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, 
een wandel-app. Wie dagelijks een wandeling 
van minimaal 20 minuten maakt, bevordert 
de fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast 
kan beweging slaapproblemen verminderen 
en weerstand verhogen. Al met al: genoeg 
redenen om aan de wandel te gaan. 

Het lopen
Wie de app heeft, kan met één druk op de 
knop de app starten. Vanaf dat moment 
wordt zowel de wandeltijd als de wandelroute 
geregistreerd. De tijdmeting is nauwkeurig, de 
routeregistratie is dat helaas niet. Wie deze 
app gebruikt zal zo nu en dan ontdekken dat 
niet alle verdiende punten worden toegekend.

Ja, inderdaad: wie loopt, verdient punten. Een 
aantal punten voor het dagelijkse ommetje van 
minimaal 750 meter, extra punten voor vroege 
vogels, voor het ontvangen van weetjes over 
ons brein, voor het delen van de campagne en 
voor het volhouden van je dagelijkse reeks. 
Het is een briljant idee om punten toe te 
kennen, want hoe leuk is het om als collega’s, 
vrienden of familie elkaar uit te dagen om te 
blijven lopen!

Aan de wandel!
Wie eenmaal is gestart, zal merken dat 
wandelen een heerlijke dagelijkse routine is 
die wat energie kost, maar ook veel energie 
geeft. Uiteindelijk lijkt het ondenkbaar om 
een dag niet te wandelen, omdat het zoveel 
oplevert. Daarom: download de app, start een 
team en ga aan de wandel.

Ommetje...
Aan de wandel in en om de wijk

Tekst: Henk Methorst
Foto’s: Roely Smit, Wendy Le Griep en familie de Bruin

Jullie lopen elke dag een paar 
Ommetjes. Wat beweegt je? 
We nemen bewust de tijd om 
meer te bewegen. Het Ommetje 
is een eenvoudige manier en 
we krijgen er een heerlijke start 
van de dag voor terug. En dat 
we eindelijk onze wijk leren 
(ver)kennen waar we twee jaar 
geleden zijn komen wonen. 
Genoeg mooie plekjes te vinden!

Is het vol te houden, elke dag? 
Ja? Hoe dan?
Jazeker. Je merkt dat je na de 
eerste tien minuten echt op een 
andere manier gaat lopen en 
denken. Je kijkt minder naar de 
stoep en meer naar de lucht (die 
‘s morgens vroeg vaak prachtig 
is!). Je denkt minder aan wat je 
allemaal nog moet doen en meer 
aan wat je wilt de komende tijd.

De Hersenstichting hamert 
op het positieve effect van 
bewegen. Wat merken jullie 
ervan? 
Het is heel grappig om te merken 
dat wandelen echt invloed heeft 
op hoe je naar de dingen kijkt; 
bewegen helpt echt om te relati-
veren en positiever te denken. 
Dat is heerlijk thuiskomen en 
voor 09.00 uur wandelen is zeker 
een goed begin van de dag.

Heb je een gouden tip voor 
anderen?
Voer een telefonisch werkover-
leg of een belletje met een 
vriend(in) gewoon eens 
wandelend. En nog een goede 
tip: sluit je aan bij een groep 
(de punten en ranglijst werken 
zeker stimulerend) of start zelf 
een groep met bijvoorbeeld de 
buurt. En wie weet tot ziens in 
onze wijk!

In gesprek met twee enthousiaste Ommetje-gebruikers: 
Annemarie en Elmer de Bruin.

DE KRACHT VAN BUITEN

Persoonlijke begeleiding Professioneel Voor iedereen

Ontdek de kracht van samen buiten sporten!
Professionele coaching voor beginners en gevorderden.
Sport mee en train je in 8 weken weer fit.
Meld je nu aan voor een  gratis proefles

info@roybootcamp.nl | www.roybootcamp.nl

De buitensportschool

Bootcamp   |   Small group training   |   Train je Fit
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Het lijkt zo normaal: het nieuwe jaar wordt ingeluid en 
meteen worden vaak de tarieven voor allerlei soorten 
dienstverlening aangepast in verband met kostenver-
hogingen en inflatie. Ook in de uitvaartsector gebeurt 
dat eigenlijk automatisch, maar niet bij alle aanbieders. 
Uitvaartverzorging en Afscheidshuis De Oversteek aan 
de Eglantierlaan 201 in Apeldoorn wil graag een 
uitzondering zijn op deze gewoonte.

Ook dit jaar zijn de eigen tarieven niet aangepast en zijn 
alleen de kosten van derden in onze tarieflijsten 
aangepast naar het niveau voor 2021. Hierdoor kunnen 
wij ook in dit komende, waarschijnlijk moeilijker, jaar 
wederom een betaalbare en kwalitatief goede uitvaart 
voor u organiseren.

Dat organiseren gebeurt niet alleen meer door eigenaar 
en uitvaartbegeleider Arthur Brinkman, maar inmiddels 
ook door de nieuwe collega Esther van Tongeren. Esther 
heeft in 2019 veel meegelopen en meegekeken bij de 
te verzorgen uitvaarten en verzorgt al weer een klein 
jaar zelfstandig uitvaarten, waardoor zij een vertrouwd 
gezicht is bij De Oversteek. Daarnaast heeft zij in 2020 
het diploma voor uitvaartbegeleider en overledenen-
verzorger behaald bij Docendo in Geldermalsen. 
Hierdoor heeft zij al veel ervaring opgedaan en is zij 
tevens theoretisch goed op de hoogte van wat de 
mogelijkheden zijn bij het verzorgen van een uitvaart. 
Docendo is in de uitvaartsector een toonaangevend 
opleidingsinstituut.

Maar een betaalbare uitvaart naar wens: wat is dat 
dan? Voor iedereen zal dat anders zijn en dat is maar 
goed ook. Op de vele websites op internet zien we 
allerlei benamingen en pakketten voorbij komen: 
goedkope uitvaart, basisuitvaart, budgetuitvaart, 
uitvaart compact, uitvaart excellent, pakket ingetogen, 
pakket eenvoudig, pakket compleet en zo bestaan er nog 
veel meer met evenzovele voorwaarden en de daaraan 
gekoppelde prijzen.

Nadeel van zo’n pakket is dat deze vaak of niet helemaal 
compleet zijn of dat er juist diensten in het pakket zitten 
waar men geen gebruik van maakt. Gevolg is dat er finan-
cieel gezien bijbetaald moet worden of dat er teveel 
betaald wordt voor zaken die men niet afneemt. 

Reden voor Uitvaartverzorging en Afscheidshuis De 
Oversteek om juist niet te werken met pakketten of 
benamingen maar altijd maatwerk te leveren. Onze 
opdrachtgevers (klanten) bepalen van welke diensten zij 
gebruik willen maken, welke wensen er van de overledene 
zijn en verzorgen op basis daarvan in goed overleg met 
Arthur of Esther de uitvaart. Uw wensen zijn voor ons de 
leidraad van onze werkzaamheden. In de meeste gevallen 
kunnen wij, op dezelfde voorwaarden, de uitvaart ook 
verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden.

Op de geheel vernieuwde website van Uitvaartverzorging 
en Afscheidshuis De Oversteek www.ahdo.nl is er, naast 
informatie over alles wat met een uitvaart te maken heeft, 
een goede indicatie geplaatst van wat de kosten van een 
uitvaart in 2021 kunnen zijn. Ook kunt u hier de beoorde-
lingen lezen die zijn gegeven door nabestaanden die via ons 
de uitvaart hebben laten verzorgen in combinatie met het 
Keurmerk Persoonlijke Uitvaart.

Daarnaast kunt u met alle (oude) uitvaartverzekeringen bij 
De Oversteek terecht, van Monuta, Dela of Yarden tot en 
met de oudere polissen van Aegon, Utrecht of de RVS, wij 
regelen de volledige afhandeling in samenspraak met u en 
de betreffende maatschappij. Mocht u nu vragen hebben 
over uw polis, over een pakket van een aanbieder via 
internet of heeft u andere vragen? Kom dan gerust op 
het inloopspreekuur, elke dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur 
in Afscheidshuis De Oversteek, Eglantierlaan 201, 
7329 AP in Apeldoorn. 

U de vragen, wij de antwoorden. 
U bent van harte welkom.
Arthur Brinkman, Esther van Tongeren en Anita Brinkman

Heldere en duidelijke tarieven bij 
Uitvaartverzorging en Afscheidshuis 

De Oversteek

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

Bel nu voor vrijblijvend advies

Volledige uitvaartverzorging
Elke dinsdagmorgen inloopspreekuur
van 9.00  tot 11.00 uur 
Eigen afscheidshuis met meerdere kamers
Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen 
Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord

TER 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 

Advertorial
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www.kbsdezonnewende.nl
Locatie Keerkring (Osseveld) | Zonnewende 14 | 7325 ET Apeldoorn | (055) 360 19 67 |  Vraag naar Ronald Voorhorst

Locatie Ravelijn (Woudhuis) | Ravelijn 382 | 7325 NV Apeldoorn | (055) 505 88 00 |  Vraag naar Margriet Biewenga
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Kom eens kijken op...
daltonschool De Zonnewende
ieder kind zijn eigen talent!

Dalton:    

ZON-groep: 

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en samenwerken 

Reflecterend onderwijs voor meerbegaafden

Kanjertraining:  Aandacht voor de sociale ontwikkeling van ieder kind

Engels:  

IPC:   

Snappet: 

Aanbod van Engels in groep 1 t/m 8 

Onderzoekend en ontwerpend leren in projecten

Op eigen niveau rekenen op een tablet

Wilt u meer weten?  

U bent van harte welkom!

Bel ons, dan maken 
we een afspraak.

WWaatt  ggeebbeeuurrtt  eerr  wwaannnneeeerr  jjee  eeeenn  kkiinndd  eeeenn  mmookk  ggeeeefftt??  
HHeett  kkiinndd  sstteelltt  zziicchhzzeellff  ddee  vvrraaaagg::  ““WWaatt  kkaann  iikk  
hhiieerrmmeeee??””,,  ppaakktt  ddee  mmookk  vvaasstt  eenn  ggaaaatt  oopp  oonnddeerrzzooeekk  uuiitt..  
KKiinnddeerreenn  hheebbbbeenn  eeeenn  oonnbbeevvaannggeenn  nniieeuuwwssggiieerriigghheeiidd  
oomm  ddee  wweerreelldd  oomm  hheenn  hheeeenn  ttee  vveerrkkeennnneenn  eenn  ttee  
oonnddeerrzzooeekkeenn..  OOpp  bbaassiiss  vvaann  nniieeuuwwee  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  
oonnddeerrzzooeekkeenn  oovveerr  oonnddeerr  aannddeerree  ppssyycchhoollooggiiee,,  
nneeuurroobbiioollooggiiee  eenn  ddiiddaaccttiieekk,,  iiss  ‘‘oonnddeerrzzooeekkeenndd  eenn  
oonnttwweerrppeenndd  lleerreenn’’  oonnttssttaaaann..  DDeezzee  lleeeerrmmeetthhooddee  
ppaasssseenn  wwiijj  oopp  BBaassiisssscchhooooll  ddee  ZZoonnnneewweennddee  iinn  hheett  
ddaaggeelliijjkkss  oonnddeerrwwiijjss  ttooee..

Door rekening te houden met de actieve houding en 
de uniekheid van ieder kind, laten we de leerlingen 
zelf op onderzoek uitgaan. Aan de hand van een vaste 
cyclus achterhaalt de leerling het antwoord op en de 
oplossing voor een onderzoeksvraag. Deze heeft het 
kind op basis van een geconstateerd probleem (zelf) 
opgesteld. Hierdoor ontwikkelt het kind competenties 
die hem of haar in staat stellen om zelf kennis op te 
doen, deze toe te passen en te gebruiken in volgende 
vraagstukken en situaties. Dit passen we toe in de 
lesgeving voor kleuters tot en met achtstegroepers. 

KBS De Zonnewende

IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrriimmaarryy  
CCuurrrriiccuulluumm  ((IIPPCC))
Basisschool de Zonnewende werkt met het 
Internationaal Primary Curriculum, afgekort IPC. Dit is 
een thematische en projectmatige aanpak waarin 
vakken met elkaar worden gecombineerd. Het is 
gericht op zaakvakken (bijvoorbeeld aardrijskunde en 
geschiedenis) in combinatie met kunst en cultuur, ICT, 
techniek en Burgerschap. Tevens vormt IPC de rode 
draad in het ontdekkend en ontwerpend leren, omdat 
de leerlingen binnen één thema, die 6-8 weken duurt, 
aan één onderzoeksvraag of probleem werken. De 
resultaten van hun eigen onderzoek, presenteren ze 
aan de klas en, als de omstandigheden het toestaan, 
ook aan de ouders. Zo delen de leerlingen kennis met 
elkaar en leren ze van elkaar.

VVrraaggeenn  ooff  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  iinn  eeeenn  oorriiëënntteerreenndd  ggeesspprreekk??  
U bent van harte uitgenodigd om contact met ons op 
te nemen: 

Margriet Biewenga
locatiedirecteur De Zonnewende
locatie Ravelijn 055-5058800

Ronald Voorhorst
locatiedirecteur De Zonnewende
locatie Keerkring 055-3601967

Spelend leren op Daltonschool De Zonnewende

Advertorial
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SERVICE ◈ KWALITEIT ◈ DEGELIJK ◈
MEEDENKEND ◈ VAKMANSCHAP ◈ 
PERSOONLIJK ◈ OOG VOOR DETAIL 

 
 

www.klusbedrijf-kablau.nl 

Voor meer informatie of een vrijblijvende 
offerte kunt u ons bellen of mailen.  

Contact: 
Tel: 055-8441356 of 06-51076480  Adres: Houttuinen-Oost 40 
Mail: info@klusbedrijf-kablau.nl 

Carlo Kablau is gediplomeerd tegelzetter/timmerman en 
gespecialiseerd in het maken van badkamers, vloeren, 
timmerwerken en schilderwerk, maar hij gaat ook andere 
klussen zeker niet uit de weg.  

RUZIE MET DE BAAS?

DOOR1DEUR MEDIATION www.DOOR1DEUR.nl 06-48016036

De Wijkkijker wordt verspreid in de wijken Osseveld en 
Het Woudhuis. Kent u alle straten in deze wijken? Kent 
u uw buurtbewoners? In deze nieuwe rubriek nemen 
we u mee de wijk in! We trappen af met de straatnaam 
Ravelijn in Het Woudhuis. Wat betekent Ravelijn en 
waar komt deze naam vandaan? En wie wonen er? 
Ga met ons mee op ontdekkingsreis door de straat 
Ravelijn!

Attractie? 
Als je ‘Ravelijn’ zegt, zullen veel mensen zeggen: ‘De 
Efteling’! Maar dit artikel gaat over de straat Ravelijn in 
de wijk Het Woudhuis. Overigens schrijf je de naam van 
de attractie in de Efteling als ‘Raveleijn’! Misschien voelt   
wonen in deze straat ook als wonen in een sprookjes-
bos? Toen in de jaren negentig een start werd gemaakt 
met de bouw van de wijk Het Woudhuis wilde men deze 
wijk gebruiken als overgang van de stad naar de lande-
lijke omgeving. De buurt zou gaan bestaan uit vijf 
verhalende thema’s: het kasteel, park, hoven, buurt 
en ravelijn.  

Vesting
De straat Ravelijn is vernoemd naar het buitenwerk
van een vesting. Een ravelijn is een onderdeel van het 
verdedigingswerk om de vesting (de stad) te verdedigen. 
Het bouwwerk ligt als een eiland in de gracht tussen 
vesting en het land er omheen. Jagers woonden vaak op 
deze ravelijnen. Ze stonden op deze verdedigingswerken 
om de omgeving goed in de gaten te kunnen houden. 

Met hun rug naar de vesting en hun ogen gericht op het 
land, konden ze elke bezoeker, koopman of soldaat aan 
zien komen. Als je op de plattegrond kijkt, zie je dat de 
straat Ravelijn in een bijzondere vorm is aangelegd. Met 
een beetje verbeelding zie je er de kenmerkende vijfhoe-
kige vorm van een ravelijn van een vesting in terug. Het 
lijkt alsof de straat Ravelijn, gescheiden door het 
treinspoor, winkelcentrum het Fort beschermt! 

Apeldoorn
De naam Ravelijn voor een straat is niet uniek in 
Nederland. Er bestaan achttien plaatsen in Nederland 
waar ze ook voor deze naam hebben gekozen. De 
Apeldoornse Ravelijn heeft een behoorlijk aantal 
huisnummers: het loopt van 2 tot en met 384. Dit 
komt door de appartementen complexen in de straat. 
Volgens gemeentelijke afspraken ontbreekt nummer 1. 
Dit nummer wordt vaak gereserveerd voor objecten die 
misschien nog eens gebouwd gaan worden. 
Veel buurtbewoners zullen de beide basisscholen (KBS 
de Zonnewende en OBS het Woudhuis), buurtcentrum 
het Bolwerk, het Cruyff Court en het treinstation
Osseveld noemen, als hen gevraagd wordt waarvan ze 
Ravelijn kennen. Op pagina 50 interviewt Henk Methorst 
één van de bewoners van Ravelijn: Maria Rovers. 

Straatnaam: Ravelijn 
Breedtegraad: 52.214753942551 
Lengtegraad: 6.0057197273506 
Bron: alle cijfers.nl / docplayer.nl

Onze straat
Het verhaal achter de straatnaam

Tekst: Nadine Strik
Foto’s: Wendy Le Griep
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Kom samen met leeftijdgenootjes de spannendste 
en meest toffe avonturen beleven bij Scouting Marca 
Appoldro in de wijk Het Woudhuis. Om dat te bewijzen, 
nodigen we je uit om 2x vrijblijvend en geheel gratis 
met ons mee te doen om te ontdekken of Scouting bij 
je past. Hopelijk ben jij al nieuwsgierig geworden en 
zien we jou snel bij onze vereniging! 

Kom samen spelen en bewegen, want dit is wat wij 
bij Scouting doen! Heb jij bijvoorbeeld wel eens een 
nacht in een hangmat geslapen of fikkie gestookt om 
een eitje te bakken als ontbijt? Of wat dacht je van 
levend Stratego of Twister met 144 stippen! Je kan je 
nu vrijblijvend aanmelden om met een opkomst mee te 
draaien, om er zo achter te komen of Scouting bij je past. 
Iedereen is welkom, ook je vriend of vriendin. 

Wist je trouwens dat elke opkomst erg leerzaam is voor 
jouw toekomst, doordat er spelenderwijs vaardigheden 
worden aangeleerd die erg handig zijn zoals:
• eten koken, 
• survival, 
• hutten bouwen, 
• kampvuur maken, 
• knopen leggen, 
• kamperen en 
• creatief zijn op allerlei gebieden. 

Scouting staat voor ontdekken en samenwerken om elke 
uitdaging aan te gaan. Hierin staan sociale omgang en 
jouw ontwikkeling in de praktijk centraal, beweeg je veel 
en speel je veel samen met andere kinderen van jouw 
leeftijd. 

Vrijwilligers aan het woord
Want wie kan er nu beter iets vertellen dan de personen 
die iedere week weer nieuwe avonturen verzorgen? 

Maico Mulderij
Scoutsleiding bij Scouting Marca Appoldro
“Als jij houdt van afwisseling, dan ben je bij Scouting 
aan het juiste adres. Wij bieden jou namelijk gegaran-
deerd iedere week een andere activiteit, van trefbal tot 
survival of bijvoorbeeld vuur maken. Ook als je graag 
buiten bent of misschien wat meer naar buiten wil, kan 
ik Scouting zeker aanraden. Onze groep is opgedeeld in 
verschillende speltakken (dat is hoe we de verschillende 
leeftijdgroepen binnen Scouting noemen). 
Al onze speltakken zorgen iedere week weer voor een tof 
programma, dat helemaal past bij jouw leeftijd. 
Maar het allerbelangrijkste wat Scouting jou kan bieden, 
is een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn.” 

Anita Sijrier
Welpenleiding bij Scouting Marca Appoldro
“Vind jij het leuk om met leeftijdgenoten elke week weer 
toffe activiteiten te doen, dan is Scouting misschien wel 
iets voor jou. Geen enkele opkomst ziet er hetzelfde uit. 
Wat dacht je van broodjes bakken boven een kampvuur, 
leren knopen, met z’n allen naar het bos, levend 
stratego, maar ook creatief bezig zijn of je eigen maaltijd 
leren koken. En zodra het weer kan op kamp met je eigen 
groep. Wie wil dat nu niet?  Maar wat misschien nog wel 
het leukste is: je kunt gewoon jezelf zijn, plezier hebben 
met elkaar en je tegelijkertijd zelf blijven ontwikkelen. 

En wie weet ben jij in de toekomst dan wel degene die 
dan weer leiding wordt voor al die jongeren die dan op 
zoek zijn naar een uitdagende en leuke vrijetijdbeste-
ding! Of misschien ben jij dat nu al wel.”

Leeftijden
Of je nu jong of oud bent, Scouting is er voor 
iedereen. Dat betekent overigens niet dat alle 
leeftijden door elkaar zitten. Bij Scouting zijn de 
verschillende leeftijden onderverdeeld in speltakken 
(groepen). Met die speltak beleef je een hoop toffe 
activiteiten afgestemd op jullie leeftijd. 

Uiteraard zijn er soms ook groepsactiviteiten, waarbij 
we met alle speltakken samen een uitdagende en 
gezellige activiteit neerzetten. Een overzicht van onze 
speltakken en hun opkomsttijden staat hieronder:

Bevers (Leeftijd 4-6 jaar)
zaterdag 10.00-12.00 uur 

Welpen (Leeftijd 7-9 jaar) 
zaterdag 10.00-12.00 uur 

Scouts (Leeftijd 10-12 jaar) 
zaterdag 10.00-12.00 uur 

Pro-Scouts (Leeftijd 13-15 jaar) 
vrijdag 19.00-21.00 uur 

Explorers (16-18 jaar) 
vrijdag 19.00-21.00 uur 

Blauwe Vogels* (Leeftijd 7-15 jaar) 
zaterdag 13.00-16.00 uur 
 *Leeftijdsgroep voor kinderen met een beperking, zij 
hebben om de week opkomst.

Heb je nog vragen? Wil je een keer vrijblijvend met 
ons meedoen? Of ben je op zoek naar nog meer 
informatie? Neem dan contact met ons op of bezoek 
onze website. We helpen je graag! 
Ook kun je een kijkje nemen op onze Facebook of 
Instagram pagina om een impressie te krijgen van de 
avonturen die wij beleven. 
www.scoutinggroep.com/buitenspelen

Past Scouting bij je? Word dan lid van Scouting Marca 
Appoldro. Onze vrijwilligers zullen je graag begeleiden in 
de wereld van Scouting! 

Of kom je ons versterken?
Zoals we hebben aangegeven is Scouting voor jong en 
oud, maar mocht je nu niet meer binnen een leeftijds-
groep vallen betekent dat niet dat Scouting niets voor 
jou is. Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers 
en die kunnen we altijd goed gebruiken! Interesse om 
bijvoorbeeld leiding te worden bij één van onze speltak-
ken? Of misschien is een bestuursfunctie wel voor jou 
weggelegd? Er zijn nog veel meer vrijwilligerstaken 
waarbij jij een bijdrage levert aan onze vereniging en 
daarmee aan de maatschappij. Neem contact met ons 
op, we bespreken graag de mogelijkheden!

Kom bij Scouting Marca Appoldro
#Buitenspelen
Want binnen zitten doen we toch al vaak genoeg?

“Een plek waar je gewoon 
lekker jezelf kunt zijn.”

mail: buitenspelen@scoutinggroep.com 

Website: www.scoutinggroep.com/buitenspelen

“Zien we jou snel bij onze vereniging? 
Er staat een groot avontuur 

op je te wachten!”

Waar kun je ons vinden?
Onze blokhut is gevestigd in 
de wijk Woudhuis in 
Apeldoorn, een centrale 
locatie die ook vanuit 
omliggende wijken zoals 
Osseveld, Zonnehoeve en Zuidbroek goed bereikbaar is. 
Ons adres is: Scouting Marca Appoldro, Lupineweg 75, 
7325 AH Apeldoorn

Tekst en foto’s: Marca Appoldro



44 45

Tijdens een zoom vergadering van de Wijkkijker kreeg ik de 
vraag, of ik een stuk wilde schrijven over corona en haar impact 
op school tijdens de tweede lock down. Daar moest ik thuis 
wel even over nadenken. Ik kwam al gauw op het idee om een 
paar vragen te bedenken en die dan per mail aan juf Marieke 
van Luttikhuizen voor te leggen. Juf Marieke werkt op PCBO De 
Regenboog-Osseveld. Omdat onze dochters bij elkaar in de klas 
zitten, hielden wij in deze periode goed contact.

Algauw bedacht ik om ook een juf aan de Woudhuis kant dezelfde 
vragen te mailen, voor een zo objectief mogelijk stuk. Ik kwam 
uit bij juf Pauline van der Beek, lerares van groep 4. Ik wilde Alice 
Stulp, de directrice van PCBO De Regenboog-Woudhuis, eigenlijk 
niet voorbij gaan en zij was altijd al erg enthousiast om mee te 
doen. Toen dacht ik aan mijzelf als ouder. Ik wilde ook een ouder 
van de locatie Osseveld betrekken. Dat werd mijn lieve vriendin, 
tevens lid van de Ouderraad en werkzaam als gastouder, Yvette 
Brul. Alle vier zeer betrokken vrouwen, bij alles wat er op school 
gebeurt. Met ieder een eigen kijk op Corona op school, maar ook 
op de impact ervan op het dagelijks leven. 

Allereerst vraag ik hen hoe zij zelf deze periode 
beleefd hebben…
Directrice Alice Stulp: “Het is een gekke tijd. Zaken waarover je 
eerst niet na hoefde te denken zijn ineens niet meer gewoon. 
Vanzelfsprekendheden vallen weg en dat zorgt voor aanpassen en 
onzekerheid. Deze hele periode leef je in een kleinere wereld met 
veel minder activiteiten en afspraken.

Ik merk aan mezelf dat ik er erg naar uit kijk om weer lekker met 
vriendinnen af te spreken, uit eten te gaan, naar de schouwburg 
en bioscoop te gaan, te sporten en op vakantie te gaan. Aan 
de andere kant merk ik ook dat ik juist andere zaken weer veel 

meer waardeer. De saamhorigheid om er wat 
met elkaar van te maken in deze tijd vind ik 
bijzonder. Mensen kijken toch meer naar elkaar 
om en zorgen meer voor elkaar. Er zijn veel 
mooie initiatieven op dit gebied. 

Ik hoop met name voor de wat eenzamere 
en kwetsbare mensen om ons heen, dat het 
gauw beter wordt. Vanuit mijn kantoor kijk 
ik uit op Talma Borgh. Als ik daar mensen op 
de stoep zie praten met iemand vanaf een 
balkon of achter een raam, dan hoop ik dat het 
echt gauw beter wordt. Daar kan ik echt wel 
verdrietig van worden en dan koester ik, wat 
er wel kan. 

Juf Pauline: “Waar het nog ‘onschuldig’ begon 
vorig jaar, bleek dat al snel anders te lopen. Dit 
had niemand zien aankomen en dat maakt dat 
het een groot beroep doet op je aanpassings-
vermogen. Je moet flexibel zijn, snel schakelen 
en soms creatief met situaties kunnen omgaan. 
Het is moeilijk om ineens over veel dingen na te 
moeten denken, je kan niet zomaar even ergens 
op bezoek gaan. 

Mijn oma is in oktober verhuisd naar een 
verzorgingstehuis en dat huis ging snel na haar 
verhuizing op slot. Dat soort dingen raken je 
zeker. Wij hebben geluk dat we in de familie 
of naaste omgeving allemaal nog gezond zijn, 
maar natuurlijk hoor ik ook verdrietige verhalen 
van mensen in mijn omgeving.”

Juf Marieke: “Ik vond het een spannende en intensieve 
periode. Ik wilde mijn werk graag goed blijven doen, 
de ontwikkeling van de kinderen in mijn klas volgen 
en goed contact met hen en hun ouders houden. Aan 
de andere kant waren er risico’s voor degenen die mij 
lief zijn. Dat maakt het heel dubbel, alsof alles op een 
weegschaal ligt die in balans moet blijven. Ook veran-
derde er in korte tijd telkens veel: wel naar school, niet 
naar school, hele klassen, halve klassen, wel afstand 
houden tot de kinderen in de klas, geen afstand 
houden tot kinderen in de klas. Dat doet een beroep op 
je aanpassingsvermogen.”

Yvette Brul: “Ik ervaar dit als een gekke en bijzondere 
tijd. Heel erg naar om ineens niet meer bij familie etc. 
langs te kunnen of een knuffel te kunnen geven, maar 
ook wel bijzonder om ineens met z’n drieën (bijna 
vieren) thuis te zijn en daar onze draai in te vinden. 
Als gastouder is het een stukje rustiger, maar vang ik 
wel kinderen op waarvan de ouders een vitaal beroep 
hebben. En als juf van mijn eigen kind ben ik heel erg 
blij met de lieve juf van vorig schooljaar die per les een 
filmpje maakte. Nu ben ik blij met de meester en de juf 
die in de online lessen uitleg geven!”

Wat is voor jou de reden geweest om aan het 
werk te blijven op school?
Alice Stulp: “Dat was geen keuze, hiervoor zijn duide-
lijke richtlijnen. Met elkaar moet je op school deze 
richtlijnen goed bespreken en zorgen dat je op een 
goede manier je werk kunt doen. Gelukkig neemt 
iedereen hier zijn verantwoordelijkheid in en zorg je 
met elkaar dat alles zo goed mogelijk doorgaat. Dit wil 
je voor elkaar, maar ook voor de kinderen en ouders.“

Juf Pauline: “Na de eerste lock down is er een periode 
geweest dat we zoveel mogelijk afstand moesten 
houden tot de kinderen. Dat bleek in de praktijk lastig 
te zijn. Wel waren er ook andere maatregelen, zoals 
het veelvuldig wassen van de handen, geen ouders in 
de school en op een gegeven moment de mondkapjes 
voor externen. Het live contact met de kinderen is op 
geen enkele manier te vervangen en dat maakte het 
gewoon heel prettig om met ze in de klas te zijn. 

Nu ook in deze periode van thuisonderwijs merk ik hoe 
lastig het is om iemand goed te helpen via een online 
verbinding. Het is echt moeilijk om te peilen hoe de 
informatie binnenkomt. Sommige kinderen hebben 
het zo nodig dat er iemand naast ze zit en ze mee kan 
nemen.”

Juf Marieke: “Een klas met kinderen is voor mij niet 
zomaar een groep van 28 willekeurige  kinderen. Het zijn 
28 kleine mensjes, die je als leerkracht zo goed kent en 
van wie je precies weet wat ze nodig hebben en die je 
zo graag verder wilt helpen in hun ontwikkeling. Dat lukt 
nu eenmaal niet op afstand. Daar hebben kinderen de 
nabijheid en steun van mij als leerkracht bij nodig.”

Aan Yvette Brul vraag ik of ze het thuis lesgeven zwaar 
vond. “Soms wel, vooral de eerste keer was het even 
zoeken en onze draai vinden in het thuis les hebben. De 
tweede keer was het de eerste week weer even inkomen 
en daarna zaten we weer in het ritme. Eerst online les en 
dan zelf aan het werk met de taakbrief. En extra bewonde-
ring voor de juffen en meesters in deze tijd!”

Ben je zelf bang geweest of heb je je onveilig 
gevoeld?
Alice Stulp: “Nee, hier was gelukkig ook geen aanleiding 
voor in mijn omgeving. Ik heb wel veel zorgen gezien. 
We hebben geprobeerd zo goed mogelijk met iedereen 
in contact te blijven en samen op te trekken. Waar ik wel 
bang voor ben is dat dit nog een tijdje gaat duren. Ik gun 
iedereen zo dat er weer meer ontspanning en minder 
zorgen zijn. Misschien is het beter om te zeggen dat ik me 
niet onveilig gevoeld heb. Daar waar leerkrachten veel 
lastiger afstand kunnen houden van kinderen, kon ik dat 
beter organiseren. 

Juf Pauline reageerde resoluut: “Nee, dat komt denk ik 
ook omdat er in onze naaste omgeving geen nare dingen 
zijn gebeurd. Natuurlijk ben je wel voorzichtig en denk je 
beter na over wat je doet.” 

Yvette Brul reageerde ook moedig: “Ja, nu ik ver in de 
zwangerschap ben wel. Daarvoor was ik meer bang voor 
de oudere mensen en mensen die extra risico lopen om 
mij heen.”

Corona en school Tekst: Marianne Hutters i.s.m. Alice Stulp, 
Pauline van der Beek,Yvette Brul en 

Marieke van LuttikhuizenFoto’s: Alice Stulp en Wendy Le Griep
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Juf Marieke deed dat ook: “Ik ben niet bang geweest, 
maar wel bezorgd. Bezorgd om kinderen die thuis komen 
te zitten en thuis geen ideale omstandigheden hebben 
voor thuisonderwijs, bezorgd om hoe kinderen in deze 
angstige tijd veilig kunnen opgroeien, bezorgd om mijn 
gezondheid en die van mijn gezin, bezorgd om collega’s 
en kinderen die ziek thuis kwamen te zitten.” 

Wat vind je juist zo mooi aan je vak?
Ook nu komen er weer een paar mooie en positieve 
antwoorden. Zoals van Alice Stulp: “Ik houd van het 
persoonlijke contact en met elkaar kijken naar mogelijk-
heden. Ook van het gevoel van saamhorigheid. Dat is 
nu nog meer dan anders. Heel vaak moesten we op het 
laatste moment schakelen, plannen maken en bijstellen 
in school. In heel veel gevallen hebben we de boel goed 
kunnen regelen en waren we steeds klaar om het anders 
te organiseren. Op zulke momenten ben ik trots op het 
team dat er staat, altijd op zoek naar wat wel kan en 
hun schouders eronder zetten.”

Juf Pauline: “Het is fijn om toch een ‘herkenningspunt’ 
voor kinderen te kunnen zijn. We zijn nu elke dag online 
en het is fijn om de kinderen te kunnen zien en spreken, 
al is dat ook wel weer heel anders dan in het echt 
natuurlijk.”

Juf Marieke vertelde: “Op dit moment geven we nog 
online les. Ik zag daar best tegen op, omdat er daarbij 
ook wel wat van je technische kennis gevraagd wordt. 
Maar eigenlijk geniet ik van elke les. Het is zo mooi om 
al die koppies op je scherm te zien. Kleuters zijn ook 
nog heerlijk onbevangen voor de camera. De grootste 
kletskous van de klas, kletst er voor de camera ook 
heerlijk op los. En die ene wiebelkont in de klas, wiebelt 
net zo hard tijdens de online les.”

Ze hebben ook geen enkele schroom om van alles te 
delen tijdens de online les. Zo zijn er nieuwe onderbroe-
ken geshowd, maar ook baby broertjes, losse tanden, 
speelgoed en opa’s en oma’s. Dat zijn de momenten dat 
ik besef hoe mooi mijn beroep is.”

Aan Yvette vraag ik wat zij juist nu zo mooi vindt aan 
deze rare tijd. “Voor ons is het, na een ziekenhuis 
traject dat stilgelegd werd door de eerste golf, een extra 
groot wonder dat er nu een tweede kindje op komst is. 
En het is mooi om te zien en te merken dat mensen op 
elkaar letten en elkaar helpen waar het kan.”

Zijn er nog dingen, die je achteraf gezien, 
misschien wel anders had willen doen?

Alice Stulp: “Achteraf is het altijd gemakkelijk praten. 
Na de eerste lock down hebben we goed met elkaar 
gekeken naar wat goed ging, wat prettig werkte voor 
kinderen en ouders en voor onszelf. Deze zaken namen 
we mee toen de scholen voor een tweede keer dicht 
gingen. Ik houd er zelf van om zaken van te voren goed 
te regelen zodat er geen verrassingen zijn. Juist in deze 
periode waren er vaak dagelijks veel verrassingen en 
uitdagingen. Maar ik denk dat we deze uitdagingen 
altijd goed hebben opgepakt en dat we in de tijd steeds 
bijgeleerd hebben.”

Juf Pauline: “Het is voor iedereen een zoektocht. We 
zijn nu elke dag even online en dat is heel fijn,
maar ook dat is zoeken. Je zit in een veel minder inter-
actieve omgeving dan op school. Je bent wel samen, 
maar toch ook niet. Er zijn geluiden op de achtergrond, 
je moet leren hoe je microfoon aan en uit moet en durf 
je dan iets te zeggen of is dat nog heel spannend. 

Ook voor ouders een zoektocht in wat kunnen de 
kinderen zelf en waar hebben ze hulp bij nodig, 
wanneer kan je zelf even aan de slag voor je werk, hoe 
zorg ik voor een moment van ontspanning. Wat betreft 
het huiswerk is het ook steeds aanvoelen en vragen, is 
het genoeg, te weinig, te veel? Kortom, een zoektocht 
dus. En daarin is het oké om de ene dag iets uit te 
proberen en te denken, dat werkt dus niet. De andere 
keer werkt het misschien wel.”

Juf Marieke reageerde daarop: “De eerste schoolslui-
ting kwam vrij onverwacht. Het kostte toen tijd om 
het thuiswerk voor kinderen en het online contact 
met kinderen goed op poten te krijgen. Dat vond ik 
zelf wel jammer. Ik had graag wat meer gedaan om 
de kinderen goed werk te geven en goed contact te 
hebben. Gelukkig ging dat in de loop van de tijd ook 
steeds beter. Bij de tweede schoolsluiting hebben we 
daar zoveel van geleerd en ons zo goed voorbereid, dat 
het toen allemaal veel soepeler verliep.” 

Yvette Brul schrijft: “Het is zo’n rare tijd en iedereen 
gaat hier op zijn eigen manier mee om. Na deze tijd in 
ieder geval meer genieten van de dingen die nu niet 
mogen of kunnen.”

Ook wil ik ook nog graag weten wat zijn denken 
wat de gevolgen zijn voor de leerlingen op langere 
termijn en dan bedoel ik niet alleen hun schoolpres-
taties maar ook hun geestelijke gesteldheid? 

Alice Stulp schrijft daarop: “Uiteraard missen de kinderen 
lesstof en sociale omgang. Toch zien we ook ontzettend 
veel mooie ontwikkelingen. Kinderen voelen zich enorm 
verantwoordelijk, zijn zelfstandig, leren het meer zelf te 
doen en zijn ontzettend vaardig in het online werken. Het 
is ook goed om met elkaar te kijken naar alles wat lukt en 
goed gaat. Hier leggen we ook de nadruk op.
 
Tijdens de thuiswerk periode hebben we zo veel mogelijk 
contact met kinderen en ouders gehad. In sommige 
situaties moesten we wat intensiever contact hebben, 
omdat we merkten dat het niet zo goed ging. Zo probeer 
je met elkaar zo veel mogelijk te kijken naar hoe je het 
onder deze omstandigheden goed kunt organiseren 
voor de kinderen. Wat dit op de lange termijn doet met 
kinderen, durf ik niet zo te zeggen. Ik hoop dat we heel 
snel weer op een ontspannen manier met elkaar om 
kunnen gaan en dat kinderen daar ook weer snel aan 
wennen.”

Juf Pauline: “Het is lastig te zeggen, ook omdat iedereen 
in een andere situatie leeft. Verder is het natuurlijk zo dat 
sommige dingen die je vaak in de klas doet, online moeilijk 
vol te houden zijn, onder andere vanwege de beperkte 
tijd. In de klas is er ook veel interactie en dat werkt online 
natuurlijk heel anders.

Ik merk dat een aantal kinderen elkaar opzoekt nadat 
ze hun huiswerk hebben gemaakt en dat is ontzettend 
belangrijk. Verder is het heel belangrijk dat de nadruk niet 
ligt op kinderen die achterstand oplopen. Kinderen horen 
dit nieuws ook en ervaren daar wellicht druk door. Dat is 
echt niet oké.”

Juf Marieke: “Wat we zien is dat kinderen heel flexibel 
zijn. Ze passen zich ontzettend snel aan aan de omstandig-
heden. Dat is aan de ene kant mooi en fijn. Aan de andere 
kant baart het mij ook zorgen. Niemand wil dat kinderen 
gewend raken aan een maatschappij waar we met een 
boog om elkaar heen moeten lopen, waarin je elkaar niet 
kunt knuffelen, waarin je je familie niet kunt ontmoeten 
enz. Ik denk wel dat kinderen daar last van krijgen en de 
kans moeten kunnen krijgen om hier over te praten en dit 
te verwerken.”

Yvette Brul: “Voor de kinderen is het wel belangrijk dat ze 
met de juf/meester en met hun vriendjes/vriendinnetjes 
in de klas zijn en samen de lessen doen en buiten kunnen 
spelen. Dus hopelijk kunnen ze snel weer samen naar 
school en kunnen de kinderen die wat extra hulp nodig 
hebben deze weer live krijgen in plaats van online.”

Wat denk je dat jij als directrice/leerkracht 
daaraan kan doen en vind je dat je daar als 
school op in moet springen? Misschien zoals nu 
al gebeurt met bijvoorbeeld de kanjertraining.

Alice Stulp reageert daarop: “Zoals ik hierboven al 
zei, vind ik het belangrijk om uit te gaan van wat lukt. 
Door hier aandacht aan te besteden in plaats van veel 
aandacht te besteden aan wat niet lukt, hoop ik dat 
we in kansen blijven denken en aan zelfvertrouwen 
en plezier kunnen werken. Ik vind het zeker belangrijk 
om niet alleen aan de gang te gaan met de lesstof die 
kinderen gemist hebben. 

Het welbevinden staat altijd op nummer één, als dat 
goed is gaat het leren in veel gevallen ook beter. Toch 
zien we ook dat als kinderen weer gewoon lekker naar 
school kunnen, op een goede manier kunnen leren, 
ze zich ook weer beter gaan voelen. Dit gaat dus hand 
in hand. Uiteraard heb je hier als school een rol én je 
eigen verantwoordelijkheid in.”

Juf Pauline: “Wanneer we weer op school zijn is het 
belangrijk om in te steken op groepsprocessen en 
sociale vorming. Verder is het voor ons belangrijk 
om prioriteiten te stellen in ons leeraanbod, zodat 
de juiste onderwerpen genoeg aangeboden worden. 
Dingen die we in de tijd van thuiswerken minder 
hebben kunnen doen. 

Daarnaast is het ook belangrijk om de draad weer 
‘gewoon’ op te pakken. Op dit moment is het goed 
om in de gaten te houden of kinderen inderdaad 
contact hebben met andere kinderen uit de klas of uit 
de buurt, hoe ze het thuiswerken ervaren en onder-
steuning te bieden waar nodig. En natuurlijk ook even 
bijkletsen… 
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Juist de gewone kleine praatjes over 
het weekend of over wat je nog gaat 
doen zijn zo waardevol!”

Juf Marieke: “Ik denk dat als de 
kinderen weer op school komen, we 
allereerst aandacht zullen moeten 
besteden aan hun sociaal emotio-
nele gesteldheid. Praten over hoe ze 
de lock down hebben ervaren, weer 
verbinding maken als groep met 
elkaar, dat zijn dan de belangrijkste 
dingen. Op onze school zetten we 
daar zeker de Kanjertraining bij in. 
In de Kanjertraining zitten bijvoor-
beeld veel vertrouwensoefeningen 
die de band tussen de kinderen van 
een groep weer kunnen versterken 
en opbouwen. Als kinderen zich niet 
veilig voelen, kunnen ze zich ook 
niet cognitief ontwikkelen. Dus dat 
is echt een voorwaarde. Daarnaast 
willen wij natuurlijk ook graag het 
lesprogramma weer oppakken en 
kijken waar de kinderen staan qua 
schoolprestaties om ze zo goed en 
snel mogelijk weer verder te laten 
ontwikkelen.

Yvette Brul als ouder: “De school 
heeft denk ik het beste zicht op wie 
er extra hulp nodig heeft. Online en 
dankzij de noodopvang is er veel 
mogelijk. En de dingen die nu minder 
of niet aan bod komen in de lessen, 
kunnen hopelijk ingehaald worden als 
iedereen weer op school is.”

Als allerlaatste wilde ik nog heel graag 
weten of ze zelf nog bijzondere dingen 
hebben, die ze aan zichzelf gemerkt 
hebben deze periode.

Alice Stulp reageert daarop: “Ik heb vooral 
gemerkt dat het heel belangrijk is om een 
goede balans te zoeken tussen werk en privé. 
Door veel vanuit huis te werken was de balans 
bij mij niet altijd goed. 

Deze hele periode vraagt om flexibiliteit en 
ad-hoc zaken regelen. Dit zorgt af en toe voor 
onrust in jezelf. Ik hoor dit van veel mensen 
om me heen. Tijd nemen voor ontspanning, 
sporten en buitenlucht is zo belangrijk om 
jezelf goed te blijven voelen. Dit is door alle 
maatregelen moeilijker om te organiseren; 
sportscholen zitten dicht, winkels, restaurants,
musea, schouwburg, met vriendinnen 
afspreken is lastig. Hier ben ik me op dit 
moment meer bewust van en dit vraagt om een 
actieve aanpak om de balans goed te houden.

Ik heb ook veel respect voor de gezinnen bij 
ons op school. Ik heb gezien dat iedereen er 
echt het beste van maakt. Naast het thuiswer-
ken van ouders zijn ze ook erg betrokken bij 
het schoolwerk van hun kinderen, dit is voor 
velen erg intensief. 

Iedereen wil het goed doen maar loopt ook 
tegen grenzen aan omdat het gewoon niet 
allemaal kan. Het is erg fijn wanneer je hier 
samen in op kunt trekken en elkaar kunt onder-
steunen zodat je er met elkaar het beste van 
maakt.”

Juf Pauline: “Ik heb altijd even tijd nodig bij 
grote veranderingen om te schakelen. Dat is 
nu ook. Ik had niet verwacht dat de scholen 
weer dicht zouden gaan, dus dat was wel een 
domper. 

Juf Pauline Alice Stulp

De zeven kleuren van de regenboog staan op onze 
school voor de volgende kernwaarden: Samen, Plezier, 
Ontwikkelen, Verbinden, Ruimte, Veilig en Vertrouwen. 
De volgorde van de woorden geeft geen volgorde in 
belangrijkheid aan. 

In de Wijkkijker willen we jullie meer vertellen over onze 
school. In de wintereditie hebben we verteld over het 
betekenisvol leren en spelen. Deze keer willen we jullie 
meer vertellen over de verschillende soorten gesprek-
ken die we voeren met onze leerlingen. In ons team is 
ook expertise aanwezig voor het voeren van talent- en 
kindgesprekken. Hier hebben wij in verschillende studie-
dagen aandacht aan besteed. Dit wordt mede mogelijk 
door het samenwerkingsverband. 

Talentengesprek
Hiervoor maken we gebruik van de talentenkaarten. 
Groeimotor, de Bruggenbouwer en de Ontrafelaar komen 
onder andere voorbij. Er zijn 39 talenten beschreven en 
iedere leerling kan zich herkennen in meerdere talenten. 

Een andere vorm van een kindgesprek is een 
High-Five gesprek. 
Duim: waar ben je trots op?
Wijsvinger: waar wil je beter in worden?
Middelvinger: hé dit wil ik niet meer, hier wil ik vanaf!
Ringvinger: wat wil ik dat bij mij blijft?
Pink: de kleine vinger die nog verder wil groeien, waarin?

Wanneer we samen op zoek gaan naar het talent van een 
kind, op zoek naar dat waar je blij van wordt, energie van 
krijgt, kunnen we die talenten helpen te stimuleren en 
te ontwikkelen. Bij het ontdekken van talenten komen 
begrippen als groeidenken, veerkracht opbouwen, kijken 
achter het gedrag, goed voelen, de kring en positieve taal 
naar voren. Tijdens een talentengesprek, een talenten-
interview maken we samen met de leerling een tekening 
met zijn of haar talenten. 

We vinden het erg belangrijk om onze leerlingen met 
behulp van deze gesprekken extra in hun kracht te 
zetten, zodat ze een positieve boost ervaren. 

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op voor 
meer informatie. PCBO de Regenboog-Woudhuis 
055- 3667288

Kleurrijk!!! 

Naast een goede basis op het gebied van taal en 
rekenen willen we onze leerlingen, vooral de volgende 
vaardigheden laten ontwikkelen: zelfbewustzijn/
zelfreflectie / creatief denken (probleemoplossend) / 
samenwerken / doorzettingsvermogen. 
Die vaardigheden willen wij hen leren vanuit een uitda-
gende leeromgeving die kinderen uitlokt om nieuwsgierig 
op zoek te gaan naar antwoorden. We willen kinderen 
meer uitdagen, actieve betrokkenheid stimuleren, leerbe-
hoeften (h)erkennen en aansluiten bij de belevingswereld 
van de kinderen, bij hun talenten. De thematische 
werkwijze 4xWijzer past uitstekend bij deze visie.

Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend 
lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Vanaf 
de herfstvakantie werken we op het Woudhuis met de 
methode Estafette: we bieden technisch, begrijpend en 
studerend lezen in samenhang aan. En dat in iedere les, 
bij elke tekst. 

- Aansprekende teksten en veel variatie
- Geïnspireerd op Close Reading
- In groep 7/8 nadruk op begrijpend- én studerend lezen
- Software en leesseries voor school én thuis

De kinderen zijn door Estafette editie 3 echt veel aan 
het lezen. De verhalen zijn leuk en de kinderen zijn 
geboeid. Ook over de leerling software zijn de kinderen 
enthousiast.

Bewegen is belangrijk, vinden wij op het Woudhuis. Een 
vakleerkracht is meer bekwaam om gedegen invulling 
te geven aan het bewegingsonderwijs, dan groepsleer-
krachten. Daarom hebben wij voor alle groepen een 
vakleerkracht op onze school. Onderzoek heeft uitgewe-
zen dat lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op 
het kinderbrein. Emma Wes van Accres is onze vakdocent 
en zij verzorgt voor alle groepen twee keer per week de 
gymlessen.

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!  

Roel Oost / directeur OBS Het Woudhuis
www.obshetwoudhuis.nl
roost@leerplein055.nl / 055-3602711

Moderne ontwikkelingen
OBS het WoudhuisPCBO de Regenboog-Woudhuis

Daar stel je je op in, 
het is twee weken, 
dat komt goed! Nu 
we weer langer dicht 
moesten blijven, vond 
ik dat echt wel moeilijk. 
Uiteindelijk komt het 
allemaal wel weer op 
zijn pootjes terecht en 
is het nu vooral doorbij-
ten. Tegelijk vind ik het 
ook mooi om in deze 
tijd een mer ondersteu-
nende rol te kunnen 
hebben en uit te zoeken 
hoe je een lichtpuntje 
kunt zijn voor iemand 
die dat nodig heeft.”

Juf Marieke schrijft: 
“Dat je heel veel 
plannen kunt maken 
en daar heel lang 
over nadenken, maar 
dat als de situatie je 
ertoe dwingt om iets 
direct te doen, het dan 
eigenlijk ook wel lukt. 
Bijvoorbeeld met het 
online werken. We 
wilden daar al langer 
meer mee doen als 
school en hadden daar 
ook al langer vergade-
ringen over. 

Door de lock down 
werden we gedwongen 
om veel meer online 
te gaan werken en 
leerden onszelf al 
doende echt heel veel 
aan. Die vaardighe-
den gaan we nu zeker 
vasthouden voor 
ons onderwijs in de 
toekomst.”  

Lees deze bijdrage 
van Marianne Hutters 
verder op pagina 67.
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Aandacht ig! 
Acht vragen over Zin, Ziel en Zaligheid

Tekst: Henk Methorst
Foto’s: Cécile Beekman,

 Herma Oosterloo en Wendy Le Griep

In deze nieuwe 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 Maria Rovers.

Een kennismaking: wat zien we jou in het leven van elke 
dag doen?
Ik geniet in alle vrijheid van het leven. Ik kom uit een 
gezin met acht kinderen. We zijn nog met z’n zessen nu. 
Na een loopbaan als logopediste en receptioniste heb ik 
op dit moment meer tijd voor mijn hobby’s. Ik houd van 
schilderen, mandala tekenen, gitaarspelen en van nog 
veel meer. Je komt me onderweg regelmatig tegen op 
mijn super driewieler waar ik graag op fiets.

Soms zijn er momenten die ons leven markeren. Welk 
moment komt bij jou in gedachten?
Vroeger begreep ik lang zoveel niet van het leven als 
nu. Als kind vond ik het leven heel lastig, ik begreep er 
niets van. Ik kwam naar de aarde om liefde te brengen 
en begreep niet waarom mensen niet gewoon zeiden 
hoe dingen in elkaar zaten, maar vaak dubbele agenda’s 
hadden. ‘Waar ben ik terecht gekomen? Waar is de 

liefde?’ Dat maakte me bang en onzeker. Ik leerde met 
hulp van anderen mijn basis te vinden, toen mijn eigen 
ik zich ver had teruggetrokken. Dat had ook te maken 
met de grote bezorgdheid van mijn ouders over mij. Mijn 
leven was op dat moment niet altijd leuk. Mijn ouders 
waren overbezorgd en hadden de regie over mijn leven.

Door de gang van het leven ontdekte ik dat ik mocht 
stoppen met bang zijn. De grijze muis, de meeloper die ik 
was, ben ik uiteindelijk ontgroeid. Na m’n 30e jaar kwam 
het keerpunt: wat moet ik met mijn leven? Ik weet zelfs 
de datum nog: 1 juli 1987, de datum waarop het contract 
bij mijn toenmalige werkgever eindigde. Die ochtend 
werd ik wakker en dacht ik maar één ding: ik ben vrij! Ik 
hoef niet meer iets te doen wat ik niet wil. Het was mijn 
bevrijdingsdag. Een vriendin zette me op het spoor van 
een functie als receptioniste. Dát wilde ik. Ik solliciteerde 
en kreeg de baan. Wat een vrijheid!

Op welke manier wil je betekenisvol zijn?
Ik geef zin aan mijn leven door leuke dingen te zoeken 
en te doen. Door zelf actief te zijn en niet meer terug-
houdend  – wat mensen daar ook van vinden – zin aan 

het leven te geven. Ik kan in deze periode van corona 
bang in een hoekje gaan zitten, maar dan val ik terug in 
oud gedrag. Ik blijf nu dicht bij mezelf. Daarnaast wil ik 
me graag inzetten voor anderen. Dit doe ik als tegen-
lezer voor de Wijkkijker en ik zet mij in voor ‘DenkTank 
Breed’ waar ik help met het organiseren van activiteiten 
voor kinderen van de basisschool. Het afgelopen jaar 
organissere DenkTank Breed andere activiteiten, zoals de 
love-tunnel en de wensbomenroute met Kerst. 

Ik houd van mensen en ik wil niet vanuit angst leven. 
Ik kan het heel kort zeggen: zin haal ik uit het contact en 
de energie-uitwisseling met andere mensen. Dat werkt 
dubbel: enerzijds voor mezelf én voor de ander; ik leef 
graag vanuit onvoorwaardelijke liefde voor anderen. 
Ik ben wie ik ben en mensen kunnen zich aan mij 
spiegelen als ze willen evenals ik dat aan anderen kan. 

Wat of wie bezielt je?
Ik raak geïnspireerd door de boeken van Gabriela en 
Reint Gaastra-Levin. Wat zij zeggen en schrijven over de 
kruisiging van Jezus en over Jozef en Maria Magdalena 
voelt voor mij als thuiskomen. Ik heb het gevoel dat ik 
al eerdere levens heb gehad en ik mogelijk zelfs ook in 
de tijd van Jezus in Israël geleefd heb. Het mooie vind ik 
dat Jezus en Maria Magdalena werkelijk geleefd hebben. 
Beiden hebben zij de opdracht van onvoorwaardelijke 
liefde op deze aarde neergezet. Dat inspireert me. 
God is immers liefde en liefde is God. Dat wil ik vervol-
gens ook graag voorleven in deze tijd.

Wat roepen de woorden ‘ziel en zaligheid’ bij jou 
wakker? Als ik aan de ziel denk, kom ik bij mijn innerlijk, 
bij wat ik het ‘speelse kind’ wil noemen, de diepste kern 
van mij die er altijd al was, ook voordat ik op de aarde 
was en die blijft bestaan als ik deze aarde verlaat. 
Dat speelse kind ervaar ik als een innerlijke kracht in 
mij, die moeilijkheden en lastige momenten in mijn 
leven overwint. Het speelse kind is veel sterker dan het 
volgzame kind dat ik vroeger was. 

Soms overheersen verdrietige gevoelens. Dan voel ik 
de verbinding met mijn innerlijke kracht niet direct. Hij 
staat dan zo ver weg dat ik hem niet meer voel. En tóch 
komt het terug. Dat speelse kind is mijn ziel, mijn kern, 
mijn zijn. Het hoort bij mij. De innerlijke kracht trekt me 
door mindere periodes heen. Dat maakt dat ik geniet. 
Levenskunst is voor mij leven in liefde, vanuit de kracht 
van het speelse kind in mij. In één woord: zaligheid!

Wat is jouw droom voor de toekomst?
Ik heb geen wensenlijstje, ik drijf gewoon mee op de 
stroom van het leven. Niet willoos, helemaal niet. 
Door mijn fysieke beperkingen leerde ik naar m’n lijf 
te luisteren en ik heb daarnaast ook geleerd om te 
luisteren naar wat zich aandient. Ik neem wel initia-
tieven natuurlijk, maar daarbij stel ik mezelf altijd de 
vraag: hoe ga ik ermee om? Zo leef ik mijn leven naar 
‘hoelang het nog gaat worden’. Dat is voor mij een 
vorm van vrijheid, ik hoef niets van mezelf. Dat voelt 
heerlijk. De woorden ‘moeten’ en ‘druk’ heb ik losgela-
ten. Ruimte, genieten en ont-moeten zijn daarvoor in 
de plaats gekomen.

Als er een hiernamaals is, welke herinnering wil je 
dan absoluut meenemen?
Een dag die ik nooit vergeet, is 7 september 2019. 
Ik ging bijna met pensioen en had een geslaagde 
borstoperatie achter de rug als gevolg van borstkanker. 
Het is de dag van een geweldig feest met vriendinnen. 
Voor het eerst van mijn leven had ik het gevoel echt in 
het middelpunt te staan. Dat was een heerlijk gevoel. 
Wat was er veel liefde voelbaar. Moeilijk, om dat in 
woorden te vangen!

Met welke quote sluit je graag dit gesprek af?
Mijn vader zei: “Vrij zijn in verbondenheid.” Je mag vrij 
zijn en bepalen wie je bent en wat je wilt, maar je hebt 
altijd rekening te houden met mensen om je heen. 
Dat neem ik graag van hem over.
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Zoekt u hulp voor uw huisdier?

Van een medische aandoening tot 
gedragsproblemen; homeopathie kan
heel vaak een uitkomst bieden!

1 flits

=
(10cm2)

€1,20

 Definitief ontharen  
voor €1,20 per flits

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!

Wijnkoperij Henri Bloem, gevestigd aan de 
Asselsestraat 52, is al meer dan 25 jaar een 
begrip in Apeldoorn. Het enorme assortiment 
aan kwaliteitswijnen is dan ook indrukwek-
kend om te zien. Van huiswijnen (vanaf € 4,50) 
tot de Grand Cru’s en de Super Tuscans… 

Maak kennis met Wijnkoperij Henri Bloem

Speciaal voor deze editie van de Wijkkijker hebben 
Sascha en Marco voor de bewoners van Osseveld en 
Woudhuis een kennismakingspakket samengesteld:

10 populaire kwaliteitswijnen* van Bloem 
voor € 49,95

Gratis bij u thuisbezorgd in Osseveld / Woudhuis.

* In dit pakket 5 witte wijnen, 
3 rode wijnen en 2 rose’s.

Bestellen kan via apeldoorn@henribloem.nl 
of 055-5221470

Henri Bloem heeft het...
Eigenaren Sascha de Wilde en Marco Hoogen 
Stoevenbelt wonen al jaren in Osseveld. 
Geregeld wordt er door buurtbewoners 
gevraagd om even op de terugweg een doosje 
wijn af te geven. “Toch denken wij, dat veel 
bewoners uit Osseveld en Woudhuis ons nog 
niet kennen”, zegt Marco. Je moet dan ook echt 
even naar de andere kant van Apeldoorn.”

“Daarnaast denken veel mensen dat ze voor de 
kwaliteit in onze winkel per definitie veel kwijt 
zijn,” legt Sascha uit, “Hen willen we verrassen 
met deze kennismakingsactie, tien hele mooie 
wijnen voor een zachte prijs. 
Dat is de prijs/kwaliteit-verhouding die je bij 
ons kunt verwachten.” 

“Met als bijkomend voordeel dat in de 
winkel van Henri Bloem altijd een specialist 

klaarstaat om de juiste wijn bij de juiste 
gelegenheid te vinden.”

Advertorial
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Luchthaven Teuge heeft sinds 1 augustus 2020 een 
nieuwe directeur: Matthijs de Haan. Reden om kennis 
te maken. Per slot van rekening ligt Teuge enkele 
minuten vliegen van onze wijk. Een interview van 
Marcel Jongman en Hans Verbeek.

Wie is Matthijs de Haan?
Matthijs (53) is geen onbekende in de luchtvaartwe-
reld en is, met twee bedrijven in de luchtvaartsector, 
ondernemer. Daarnaast is hij ook vlieginstructeur en 
examinator. Daardoor is hij waarschijnlijk parttime 
directeur van de Luchthaven Teuge geworden. Matthijs 
woont in De Bilt. Matthijs oogt toegankelijk en houdt 
van openheid. 

Heeft Teuge last van Covid-19?
De luchthaven is het afgelopen jaar gewoon open 
geweest. Zakelijke vluchten konden doorgaan mits de 
geldende regels werden toegepast in het vliegtuig. Toch 
is er minder gevlogen, want les-, para- en rondvluchten 
mochten (met uitzondering van de zomer van 2020) niet 
plaatsvinden. Voor lesvluchten gelden dezelfde regels 
als voor autorijlessen. Sinds half maart 2021 mag het 
weer. Para- en rondvluchten mogen nog niet, want je 
kunt geen afstand houden in het vliegtuig. 

Hoe zit het met vliegbewegingen op Teuge?
Luchthaven Teuge wacht momenteel op de afgifte van 
een luchthavenbesluit door de provincie Gelderland. De 
luchthaven streeft naar een geluidsruimte voor 80.000 
vliegbewegingen per jaar, dat zijn 80.000 landingen en 
opstijgingen. Dat getal is tot stand gekomen door een 
doorberekening van alle soorten van bewegingen en de 
hoeveelheid geluidbelasting die dat oplevert voor de 
omgeving. 

Matthijs denkt dat het aantal en de geluidbelasting op 
korte termijn nog niet heel veel zal veranderen. Hoewel 
er veel energie wordt gestopt in de ontwikkeling van 
elektrisch aangedreven vliegtuigen, betekent dit niet dat 
de geluidbelasting lager wordt: niet de motor, maar de 
propeller van het vliegtuig levert het meeste lawaai op. 

Welke toekomstplannen heeft de luchthaven?
Matthijs heeft in de eerste maanden dat hij directeur is 
een ontwikkelplan gemaakt. Het idee daarbij is dat de 
luchthaven zich meer moet profileren en zo zichtbaarder 
wordt. Dat richt zich op drie pijlers:

1. Duurzaamheid: het vliegveld moet duurzaam zijn 
en duurzame ontwikkeling van de kleine luchtvaart 
ondersteunen.

2. Luchthaven gerelateerd ondernemerschap: het 
profiel voor ondernemers moet zijn dat hun activiteit 
innovatief is. Bijvoorbeeld op het gebied van elektrifice-
ren van de vliegtuigen. Of gericht op het opleiden van 
mensen voor die vernieuwing.

3. Recreatie: het vliegveld kan zich verder ontwikkelen 
als attractie voor mensen die de dynamiek van een 
vliegveld leuk vinden en inbedden in het toeristisch 
netwerk van de Veluwe. Het moet ook met de fiets goed 
en veilig te bereiken zijn (een punt dat nog aandacht 
vraagt van met name de gemeente Voorst) en er moet 
goede en voldoende parkeerruimte zijn.

Door op deze pijlers te richten komt het vliegveld meer 
in beeld. Omdat verder vooruitkijken dan vijf jaar haast 
niet mogelijk is, doet Matthijs geen uitspraken over de 
verdere toekomst.

Groeit Teuge na opening van Lelystad?
Op de vraag of de opening van de nieuwe luchthaven bij 
Lelystad gevolgen zal hebben voor Teuge, komt een verrassend 
antwoord: als de ondernemers die nu op Lelystad zitten zouden 
willen vertrekken, dan hadden ze dat waarschijnlijk al gedaan. 
Voor grote spelers is ook geen plaats op één van de regionale 
vliegvelden. Teuge heeft eigenlijk geen hangarcapaciteit vrij en 
uitbreiding van het bedrijventerrein op het luchthaventerrein zit 
er op dit moment niet in.

Hoe om te gaan met mensen die last hebben van het 
geluid van de vliegtuigen?
De aanpak die Matthijs voorstaat is duidelijk. Mensen die 
klachten hebben moeten die klachten op de provinciale klach-
tenlijn indienen. De klacht wordt in ieder geval altijd gedeeld 
met de veroorzaker om te zien of de overlast voorkomen had 
kunnen worden of om te zien of het in de toekomst anders kan. 

De provincie is vergunningverlener en zal rekening houden met 
de klachten die zijn ingediend. De luchthaven wil een goede 
relatie met de omwonenden en wil daarom graag in gesprek om 
zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar als de voorge-
schreven route ook anders kan met minder overlast, dan is 
dat zeker bespreekbaar. Dat gesprek doet zich vooral voor bij 
paravluchten, omdat die vliegtuigen in de buurt blijven en naar 
een behoorlijke hoogte moeten klimmen om de parachutisten 
te kunnen lossen.

Volgens Matthijs zijn er ook veel klachten over vliegtuigen 
die niets met Teuge te maken hebben. Ze vliegen op grotere 
hoogte of het zijn vliegtuigen die zich van noord naar zuid (en 
andersom) bewegen. Een deel van die bewegingen zijn er, 
omdat ze om moeten vliegen vanwege de Defensieterreinen.

Luchthaven Teuge
“In Harmonie met de omgeving.”

Tekst: Marcel Jongman en Hans Verbeek
Foto’s Teuge, Fonsz Kriegsman, Holland foto,

Uit in Apeldoorn 

Provinciale klachtenlijn 
https://milieuklacht.gelderland.nl/Melding/Doen

www.teuge-airport.nl

International Airport Teuge
De luchthaven Teuge heeft een bijzondere 
geschiedenis. Het meest opvallende in het 
86-jarige bestaan is het feit dat in 1945 
de prinsessen Juliana, Beatrix, Irene en 
Margriet hier voet aan land zetten na hun 
terugkeer uit Canada. Er staan tevens heel 
oude gebouwen waaronder een bunker. Ook 
memorabel is 1979: de landingsbaan van 
gras werd verhard. 

Teuge hoort bij de zogenaamde “groene 
vliegvelden”, met een regionale functie in 
het landelijke vliegnetwerk. Op het luchtha-
venkantoor werken 10 medewerkers naast 
de vrijwillige brandweer. Het vliegveld zorgt 
voor werkgelegenheid voor ongeveer 250 
mensen.

Nawoord van de redactie
Zowel vliegveld Teuge als het Platform 
Vlieghinder Teuge wachten bij het 
opmaken van deze Wijkkijker op een 
luchthavenbesluit. Half maart publiceerde 
de Stentor een bijdrage hierover (19 maart 
2021). Volgens het platform had dit besluit 
in 2014 al genomen moeten worden.  
Ook vliegveld Teuge heeft een aanvraag 
ingediend voor een luchthavenbesluit zoals 
hierboven valt te lezen. De provincie legt in 
maart-april de laatste hand aan het besluit: 
“De omwonenden krijgen niet helemaal 
wat ze willen, maar het vliegveld ook niet.” 
Wanneer deze Wijkkijker in de wijken 
Ossebeld-Woudhuis wordt bezorgd, is het 
luchthavenbesluit naar alle waarschijnlijk-
heid bekend. 

Wordt dus vervolgd...

De Wijkkijker zoekt versterking:

- Redactielid met zwaartepunt AZC 
- Nieuwe bezorgcoördinator
- Jongeren om 3x per jaar de Wijkkijker 
  huis-aan-huis te verspreiden

wendy@legriep.nl
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Rondom het jaar 2000 heb ik een paar jaar lang in het voorjaar 
(de periode april tot juni) vogels geteld in het gebied dat globaal ligt 
tussen de spoorlijn Apeldoorn-Deventer, de A50, de Deventerstraat 
en de Laan van Osseveld. Dit gebied bestond toen nog uit veel 
grasland, grote tuinen en kwekerijen, maar er waren hier en daar 
al beginnende bouwwerkzaamheden die uiteindelijk zouden leiden 
tot de huidige wijk Osseveld-Oost.

Tellen in het voorjaar
Het voorjaar is de uitgelezen periode om veel vogels en ook veel 
soorten te zien en te horen. Er is dan nog weinig blad aan de bomen 
en struiken, zodat je ze gemakkelijk kunt waarnemen. In die periode 
zingen veel vogels om een partner te vinden of om hun territorium 
af te bakenen zodat je ook kunt horen welke vogel er zingt. 
Bovendien zullen de vogels veel heen en weer vliegen om voedsel te 
zoeken voor de broedende partner, de uitgekomen jongen in het nest 
of de net uitgevlogen jongen. Daarnaast komen in deze periode ook 
nog eens de zomergasten terug van hun overwintering in het zuiden. 

Vogels omstreeks 2000-2005 in Osseveld-Oost
In deze telperiode zag ik veel wilde eenden, houtduiven, merels, 
spreeuwen, kauwen, zwarte kraaien, huismussen, vinken en halsband-
parkieten. Met ‘veel’ heb ik het over meer dan tien. 
Van de volgende vogels waren het er wat minder, maar meer dan 
één: meerkoeten, knobbelzwanen, kieviten, boerenzwaluwen, gaaien, 
gierzwaluwen, witte kwikstaarten, tortelduiven, ransuilen, ringmus-
sen, heggemussen, fitissen, tjiftjaffen, koolmezen, pimpelmezen, 
boomkruipers en eksters.

Daarnaast nog een enkele buizerd, torenvalk, kleine plevier, zanglijster, 
zwarte roodstaart en grote bonte specht. En ook nog veel oeverzwa-
luwen, die gedurende twee jaar gebruik maakten van een zandwal die 
door de bouw was opgebouwd, waarbij onder aan die zandwal op een 
lager gelegen deel een waterplas was ontstaan. Terugkijkend waren 
er toen vogels die we hier nu niet meer zien, voornamelijk doordat 
de biotoop, het leefgebied van deze vogels, was veranderd doordat 
vrijwel het hele gebied bebouwd werd.

Vertrekkers zijn: kieviten, ransuilen en de halsbandparkieten. Voor de 
kieviten was het terrein dusdanig verstoord dat ze weggetrokken zijn. 

De ransuilen hadden een dennenboom 
gevonden aan de Veenhuizerweg, waar 
zij een tijdje verbleven, maar zoals dat 
vaak met ransuilen gaat, in één keer zijn 
ze vertrokken naar een andere geschikte 
plek. De halsbandparkieten vertrokken naar 
Zevenhuizen/De Mheen, omdat hun woon- 
en leefgebied in de bomen naast Istana Bali 
ophield te bestaan.

Maar met name tijdens die bouwactivitei-
ten waren er ook kansen voor bepaalde 
vogels. Zo zag de kleine plevier zijn of haar 
kans om op diens favoriete grond, braaklig-
gend terrein, te fourageren. Dat gold ook 
voor de scholeksters. De oeverzwaluwen 
vonden dat de aardenwal die de bouw 
had opgeworpen, uitermate geschikt was 
om nesten in te bouwen. Dat hebben ze 
twee jaar kunnen doen, daarna was die 
aardenwal verdwenen (gebruikt voor de 
bouw) en dus verdwenen de oeverzwalu-
wen ook.

Toch zijn niet alle vogels alleen vertrokken 
omdat er hier sprake was van de opruk-
kende stad. In heel Nederland blijkt dat 
de vogelstand van veel soorten drastisch 
teruggelopen is. 

Van de vermelde vogels geldt dit met name 
voor de kieviten, scholeksters, merels, 
huismussen, maar ook de wilde eenden en 
torenvalken. 

De oprukkende stad
In de jaren dat ik telde, bleek dat de uitbreiding  
van de stad grote impact heeft op de oorspronke-
lijke bewoners. Het deed best wel een beetje pijn 
om te zien dat er zoveel nieuwe huizen gebouwd 
gingen worden wat ten koste ging (en gaat) van 
de oorspronkelijke weilanden en bossen. Want ik 
realiseerde mij dat bepaalde vogels vrijwel zeker 
niet meer terug zouden kunnen komen.

Maar ik had niet goed naar mijzelf gekeken. 
Immers: ik heb 25 jaar geleden meegedaan aan 
die oprukkende stad, door ook een huis te gaan 
bewonen waar eerst weide en akkerland was en 
waar vogels woonden, die ik dus mede verjaagd 
heb. Maar het is niet alleen treurnis, want veel 
vogels hebben zich aangepast aan de nieuwe 
biotoop.

In mijn tuin (aan De Boei in Woudhuis) zie ik nu 
veel vogels zoals: huismussen, heggemussen, 
winterkoninkjes, boomkruipers, roodborsten, witte 
kwikstaarten, vinken, groenlingen, putters, kepen, 
groepjes sijsjes, koolmezen en pimpelmezen. 
Soms een groepje staartmezen, merels, eksters, 
spreeuwen, houtduiven, turkse tortels, gaaien, 
gierzwaluwen, zwarte kraaien, soms een zwarte 
roodstaart en soms een sperwer of havik die een 
musje of duif had geslagen.

En langs en in of boven het water zie of hoor ik de 
blauwe reiger, meerkoeten, waterhoentjes, rietzan-
gers, aalscholvers, knobbelzwanen en soms een 
ijsvogel. 

Misschien zijn het er nu wel meer dan toen ik 20 jaar geleden 
telde en heeft de vogelstand zich prima ontwikkeld, maar dat 
kan ook te maken hebben met mijn eigen ontwikkeling in de 
afgelopen 20 jaar om vogels beter te herkennen.

Vermeldenswaard is dat er aan de oostkant van de wijk 
Woudhuis, dus langs de A50, in 2018 ook nog andere vogels 
zijn gezien, zoals de goudvink en een (overvliegende) kerkuil. 
Daarnaast zijn er ook raven, een slechtvalk en een rode wouw 
gezien in het landgoed Woudhuizen langs de Wetering bij het 
sluisje.

De oprukkende stad leidt dus tot het verdrijven van enkele 
vogelsoorten, maar gelukkig blijken veel vogels opportunisten 
te zijn en zien zij kans om hun plaats te vinden in de 
oprukkende stad.

Meer weten over vogels?
www.vogelbescherming.nl
www.steenuil.nl
www.kerkuil.nl of www.oehoewerkgroep.nl 
www.knnv.nl/apeldoorn 
www.ivn.nl/apeldoorn

Flora en Fauna in de wijk
Tekst: Frank de Vries
Foto’s: Michiel VischVogels in de oprukkende stad

Even voorstellen...

Frank de Vries, bewoner van onze wijk, is meer dan 
25 jaar lid van de vogelwerkgroep van de KNNV 
Apeldoorn en gaat regelmatig met andere vogelliefheb-
bers op pad om naar vogels te kijken en te luisteren. 
KNNV Apeldoorn staat voor Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging Apeldoorn.

In de vorige Wijkkijker schreef hij een artikel over 
Wintergasten en nu schrijft hij over de Oprukkende Stad, 
om ons te laten zien hoe de vogelstand in de wijk is 
veranderd in 20 jaar tijd. 

Is het plaatsen van zo’n oever-
zwaluwenwand in het landgoed 
Woudhuizen een goed idee om 
te compenseren dat wij met onze 
huizenbouw een stuk biotoop 
van een aantal vogels hebben 
afgenomen?  ‘t Schol, de grote plas 
bij het ooievaarsnest, zou hiervoor 
een mooie plek zijn.

Kerkuil Keepl Ijsvogel Heggemus

Meerkoet Knobbelzwaan

Sperwer Kievit-jong Kievit

Gaai Roodborst Boomkruiper

Zwaluwenwand
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Flora en Fauna in de wijk
Wilde bloemen in de wijk

Tekst: Roely Smit
Foto’s: Erik Gorter

Als je door de wijk loopt of fietst kom je 
steeds meer mooie plekjes tegen met kleur-
rijke bloemen. In dit artikel vertellen Marcel 
Keurhorst en Erik Gorter over de aanleg van 
de wilde bloemenstrook aan de Lupineweg bij 
de spoorwegovergang (Osseveld-Oost) en over 
het gazon in de binnenring van het Kasteel 
(Woudhuis).

Bloementuin Lupineweg
in 2020 is het winkelcentrum ’t Fort vergroend 
met kleurige beplanting. Dit bracht een 
bewoonster van de Lupineweg (bij de spoor-
wegovergang) op het idee om ook het stukje 
gazon voor haar huis in te laten zaaien met 
wilde bloemen. Dit idee deelde ze met Marcel 
en Erik, die wel te porren waren voor dit 
voorstel. De bewoonster deelde het idee in 
de groepsapp van de buurt en iedereen was 
enthousiast. Zo ontstond er een kleurrijk plan.

In mei/juni 2020 is het stukje gazon gefreesd 
en ingezaaid door de gemeente met zowel 
éénjarige bloemen als met zogenaamde 
overblijvende soorten. In de eerste zomer 
stonden er volop klaprozen, korenbloemen en 
gele ganzenbloemen; een prachtig gezicht. 
Dit jaar bloeien er vooral de overjarige soorten. 
Dit voorjaar zijn er wat eenjarige bloemen 
bij ingezaaid om het de eerste twee jaar wat 
aantrekkelijk te houden. Dit wordt niet elk jaar 
gedaan, omdat het geen akkerveld is. Als de 
overjarige bloemen wat ontwikkeld zijn, kun je 
de akkerkruiden weglaten. 

Rondom het elektriciteitshuisje op dit terrein is een hoger 
bloemenmengsel ingezaaid om het huisje te camoufleren. Er 
kwamen het eerste jaar storingskruiden in het stukje. Dit zijn 
soorten die opkomen als de grond verstoord wordt; deze kruiden 
kunnen de overhand gaan nemen. Erik noemt bijvoet, melde en 
perzikkruid. De buurt heeft op een zaterdag deze kruiden eruit 
gehaald om meer ruimte te geven aan de bloemen die daar 
gezaaid zijn.

Zonnebloemen?
De bewoonster die het initiatief genomen had wilde ook graag 
zonnebloemen. Hoge zonnebloemen zijn daar niet gepast, maar 
ze had een soort laagblijvende zonnebloemen gekocht. Marcel: 
“Het is een plant die hier normaal gesproken niet bloeit, maar 
helemaal prima. Ze heeft ze er zelf tussen gezaaid en ze kreeg 
positieve reacties uit de buurt.”

Marcel en Erik hebben genoten van de samenwerking tussen de 
buurtbewoners en de groenvoorziening. Een prachtig voorbeeld 
van burgerparticipatie. Marcel: “We krijgen wel vaker dit soort 
verzoeken, maar het kan niet overal. Soms zijn het stukken waar 
het niet praktisch is of heeft een architect een bepaalde keuze 
gemaakt en als je daar opeens een ander vak tussen maakt met 
wilde flora dan verstoort dat. Er worden wel bewuste keuzes 
gemaakt.”

Erik vertelt dat aan de andere kant van de weg een stuk niet 
gemaaid werd vanwege de molshopen. Daar kwamen spontaan 
verschillende soorten op. Hij noemt cichorei, rapunzelklokje, 
duizendblad en biggenkruid. “We hebben toen besloten niet de 
gehele berm te maaien, maar alleen de rand. Door het droge 
voorjaar was een ecologische berm ontstaan. Het kan dit jaar 
natuurlijk anders zijn als je een nat voorjaar en een natte zomer 
krijgt, waardoor de berm veel meer vergrast. “ 

Het spontaan ontstaan van het ecologisch gazon
Vorig jaar was op verschillende plaatsen in de wijk door de 
droogte het gras weggeteerd. Alle zaden/planten die in de 
grond zaten kwamen spontaan op: biggenkruid, ooievaarsbek 
en duizendblad worden genoemd. Erik: “Degene die het gras 
altijd maait vroeg zich af of hij het gazon in de binnenring van het 
Kasteel wel moest maaien vanwege die bloeiende plantjes.”

“Hij had gelijk, dus besloten we om de mooie bloemen te
laten staan. Op de bloemen komen ook zweefvliegen, bijen 
en vlinders af, die in de natuur nuttig zijn. Bovendien is het 
ook triest om alleen maar verdroogd gras te zien. Soms krijg je 
meldingen bij de gemeente dat we vergeten zijn stukken gazon 
te maaien, maar als je uitlegt waarom je het doet, heeft dat een 
toegevoegde waarde; het is voor de biodiversiteit veel beter. 
Na de zomer, toen alles was uitgebloeid, werd het gras weer 
gemaaid.”

“Bewoners denken er verschillend over. De één vindt de wilde 
bloemen prachtig, de ander vindt het onkruid en wil het graag 
gemaaid zien om te voorkomen dat het zaad in zijn/haar tuin 
komt. Als je uitlegt waarom je de bloemen laat staan, leren 
mensen het waarderen”, aldus Erik. “Ook al vinden ze het niet 
altijd mooi.” 
Marcel sluit zich hier bij aan: “Wanneer je het niet afmaait, dan 
blijft het groen en kleurrijk door deze inheemse plantjes.”

Tja, wat is onkruid?  
“Onkruid is die plant die op een bepaalde plaats niet gewenst is.”
zegt Google. In de openbare ruimte heb je te maken met veel 
omwonenden met even veel meningen: wat de één gewenst 
vindt, vindt de ander ongewenst. Maar als je de waarde van de 
natuur respecteert zie je ook steeds beter de schoonheid van alle 
kruiden. 

Even voorstellen

Marcel Keurhorst is wijkbeheerder in onze 
wijk en is namens de gemeente Apeldoorn 
verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte. 

Erik Gorter is vakbekwaam medewerker wilde 
flora/groen van de gemeente Apeldoorn. 
Hij beheert met name de wilde bloemen in 
onze wijk. 

Ecologisch gazon Het Kasteel met Biggenkruid

Gele Ganzenbloemen

Korenbloemen Osseveld-Oost

Rapunzelklokje
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Een icoon heeft de stad verlaten. Nou ja, voor sommigen 
iconisch en voor sommigen totaal niet. Geboren en 
getogen in Apeldoorn om daarna zijn verdere leven te 
slijten in Zwolle, naar het schijnt. Op de rand van onze 
wijk stond de Americahal. Wat weten redactieleden en 
wijkraadleden van de Americahal en welke herinneringen 
hebben zij daaraan? We nemen plaats aan een virtuele 
tafel en gaan in gesprek aan de hand van een aantal 
vragen. Hier en daar met een mooie anekdote.

De eerste twee vragen zijn kennisvragen. Die kunnen we 
mooi samenvatten. 

Wanneer is de Americahal gebouwd en 
hoe is de naam ontstaan?
Jacques geeft aan zich hier niet in verdiept te hebben. Ook 
Wendy, Roely, Ferry en Stephan hebben geen idee. Dat is 
geen goed begin voor het schrijven van een artikel. Mijn 
‘makke’ is, dat ik vrij beknopt schrijf en ook voor dit artikel 
zien de vooruitzichten er niet goed uit. Gelukkig doorbreekt 
Theo, altijd in voor een geintje, de stilte: “Geen idee, 
maar ik gok 1962. De naam komt vast voort uit de liefde 
voor de Verenigde Staten.” Maria geeft aan dat zij in 1977 
in Apeldoorn is komen wonen en dat naar haar idee de 
Americahal er toen al stond. Zeker weten doet ze het echter 
niet. Marianne: “De hal moet in de jaren 80 gebouwd zijn. 
Voor mijn gevoel is hij er altijd al geweest.”
 
Exploiteerbaar?
Hans wordt al iets concreter: ”De Americahal is halverwege 
de jaren ‘80 gebouwd. Ik werkte toen bij de gemeente 
Apeldoorn en er was veel over de Americahal te doen. Met 
name de financiering was een punt. Toen was er intern al 
duidelijk dat een dergelijke hal niet goed financieel exploi-
teerbaar was. Maar de hal kwam er, omdat het toch ook wel 
gewenst was. Een stad als Apeldoorn moest een evenemen-
tenhal hebben. Arnhem en Zwolle hadden dit met de Rijnhal 
en de IJsselhallen ook.“ 

Marcel doet ook nog een duit in het zakje: ”De 
Americahal werd geopend met een knaller toenter-
tijd. Het voltallig orkest van James Last trad op. Ik 
ben er met mijn vrouw en ouders naartoe geweest. 
Dat moet in 1984 zijn geweest. De hal heette eerst 
Ericahal. Deze naam werd aangevochten, omdat 
iemand anders deze al in bezit had. Daarom werd 
het de Americahal. ”Hans en Marianne bevestigen 
het verhaal van Marcel over de naam. Marianne 
voegt er aan toe, dat het best nog wel een relletje 
zal zijn geweest in die tijd.

Op de vraag welke herinnering je aan de hal 
hebt, komen de verhalen los.
Jacques begint met een mooie anekdote. “Het gaat 
niet over de Americahal, maar over de voorganger 
die op deze plek stond. De sporthal van WSV. In 
de jaren ‘70 speelden wij met twee politieteams 
in de volleybalcompetitie. Daarvoor hadden we 
collega’s van de Veluwe en de Achterhoek nodig. 
Niet iedereen kon op een vaste avond vrij krijgen, 
vanwege de onregelmatige diensten. Het kwam 
zelfs voor dat we twee wedstrijden op één avond 
moesten spelen en dat was dan best vermoeiend. 
Naderhand nog een biertje drinken en met de 
chauffeur weer terug naar Oldebroek, waar ik toen 
woonde en werkte.

Voor mij memorabel was, dat ik de avond voor 
mijn trouwen nog twee wedstrijden moest spelen. 
Ik sliep bij mijn ouders en kwam daar pas tegen 
middernacht aan. Mijn ouders waren boos. Zij 
maakten opmerkingen zoals: Weet je wel wat je 
morgen gaat doen? Je ziet er niet uit. En je moet 
al om 9 uur in Heerde zijn.  Daar woonde namelijk 
mijn geliefde die ik bij ons kosthuis (ja dat ging toen 
zo) ten huwelijk ging vragen en ophalen om naar 
het gemeentehuis te gaan.
 

Als ik de foto’s van die dag bekijk zie ik er echt wel 
een beetjes witjes uit… Maar ja, dat was 50 jaar 
geleden.”

VNG-congres met Ien Dales
Ook Hans komt met een mooi verhaal: ”Het meest 
staat mij 1992 bij. Ik organiseerde met collega’s 
een groot congres in Apeldoorn. Het VNG-congres 
voor gemeentebestuurders. Er waren ruim 1900 
burgemeesters en wethouders. De hoofdspreker 
was de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken 
Ien Dales. Zij sprak er de onvergetelijke woorden: 
“Een beetje integer bestaat niet.” Het congres 
werd voornamelijk gehouden in de Americahal. 
Het informele deel vond plaats in de Grote Kerk 
en Orpheus. Verder ben ik een enkele keer bij een 
beurs geweest. In de jaren dat wij met het gezin 
boerencampings bezochten naar de beurs van de 
KAVEKA bijvoorbeeld.”

Indoor Kermis
Marcel vertelt: “Natuurlijk ken ik de hal ook van de 
indoor kermissen, die vooral door onze twee zoons 
bezocht werden. In 1995 was de hal ingericht voor 
de ontvangst van evacuees uit de Betuwe tijdens 
het hoogwater van 1995. Omdat de dijken door 
dreigden te breken werden toen ruim 250.000 
inwoners geëvacueerd. De opvang bleek achteraf 
niet nodig omdat de evacuees zelf onderdak 
regelden of elders ondergebracht konden worden. 
Verder kennen wij de hal van allerlei hobbybeurzen 
en van meerdere Kerst-samenzangen.”

Roely zegt: “De kermis, waar ik met regelmaat met 
neefjes en nichtjes kwam. Ik ben niet zo’n “kermis-
beest”, maar kinderen weten me altijd uit te dagen 
om over mijn grenzen te gaan. Dus af en toe heb ik 
wel gillend in een attractie gezeten.”
 

Huizenbeurs
“De mooiste herinnering heb ik aan de Huizenbeurs, ik 
denk in 1993, voor de nieuw te bouwen wijk Woudhuis. 
De slogan was “Weids Wonen in Woudhuis”. Wij waren 
al een jaar op zoek naar een koophuis. Op onze vrije 
zaterdagen fietsten we door de stad met de brief van 
de makelaar op zak met koophuizen. We woonden 
toen nog maar kort in Apeldoorn (in een huurhuis in de 
Maten) en hebben wij op deze manier alle wijken van 
Apeldoorn leren kennen. Na ongeveer een jaar raakten 
we wat gedesillusioneerd, want we vonden niet wat 
we zochten. Dus daarom maar naar de Huizenbeurs in 
de Americahal. En ja hoor, daar kwamen we helemaal 
blij vandaan: “Wat wordt dat een mooi opgezette wijk 
met huizen van moderne architectuur. En wat een grote 
verscheidenheid aan type woningen?!”
 
“We namen een optie op 3 verschillende woningen in 
de Boei en het Schip. We kregen de indruk dat we snel 
moesten beslissen, omdat de huizen als “zoete broodjes 
over de toonbank gingen.” Nu viel dat achteraf wel mee, 
want de hele wijk moest nog gebouwd worden. We 
hebben er geen dag spijt van gehad dat we al snel onze 
keuze hadden laten vallen op het huis aan de Boei. Daar 
wonen we nog steeds (nu al 26 jaar) met veel plezier.”

Suikerspin
Wendy pakt het stokje over: “Wij hebben niet heel veel 
van de Americahal gebruik gemaakt, maar als ik even 
graaf, kom ik toch wel op een paar leuke anekdotes. 
De kermis in februari was wel een jaar of drie achter 
elkaar vaste prik, waar ik met ons jonge drietal heen 
ging. We kwamen er vooral om een suikerspin te 
eten. We kwamen niet voor de apparaten. Daarvoor 
hadden we een abonnement op de Julianatoren, waar 
ze in het voorseizoen urenlang in alle relatieve rust 
konden genieten van de kleine apparaten in hun maat.” 
 

De Americahal Van alle markten thuis: van indoor kermis, naar boekenfestijn, 
tot vakantie- / wooonbeurs en diverse congressen en optredens...Tekst: André de Ruiter / Foto’s: Herma Oosterloo, Maarten Sprangh, 

Bram van de Biezen, Vincent Janninck en Wikipedia

Lees verder op de volgende pagina.
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Boekenfestijn
“Het Boekenfestijn van het Centraal Boekhuis was er 
ook elk jaar in juni, als ik het mij goed herinner. Ik heb er 
heel wat kinder-(voorlees- en prenten) boeken vandaan 
gesleept. Cadeautjes, strips, natuurboeken enzovoort.

Ik heb er zelfs een keer gewerkt met alles klaarzetten, 
kassa draaien en het opruimen. Een hele operatie en 
leuk om van binnenuit mee te maken. Het was meer voor 
de fun dan voor brood op de plank. Er kwamen op enig 
moment beperkingen wegens concurrentievervalsing 
ten opzichte van winkels in Apeldoorn die dezelfde 
artikelen verkochten. Zij zagen hun omzet dalen door de 
jaarlijkse komst van dit festijn. Ik keek er elk jaar wel naar 
uit. Urenlang snuffelen tussen de rijen met boeken en 
uiteraard ook met meer boeken naar huis gaan dan ik mij 
van tevoren had voorgenomen…” 
 
Ondernemersbeurs
“De Vlooienmarkt heb ik een paar keer bezocht, maar 
aangezien het merendeels commerciële kramen waren, 
ben ik er denk ik hooguit 2 keer geweest. Mijn man is 
één keer met een stand naar een ondernemersbeurs 
gegaan, maar daar waren de standhouders eigenlijk 
elkaars grootste klanten, publiek kwam er toen weinig. 
Het bleef dan ook bij één beurs als standhouder. Als 
wijkbewoner konden wij overigens wel altijd goed 
merken als er een concert werd gegeven. Dan was het 
druk op de Zutphensestraat.” 

Zwerfafval opruimen
“Vanuit onze wijk help ik met het zwerfafval opruimen, 
ik had jarenlang bijna altijd wel een afval zakje bij mij 
om de petflesjes en blikjes in te doen die ik onderweg 
tegenkwam...af en toe ging ik ook ‘oogsten’ op het 
parkeerterrein van de Americahal, want daar vond ik 
altijd veel ‘waardevol afval”...de opbrengst ging dan naar 
DenkTank Breed of naar de Handbalvereniging Achilles.”

Gouden Handen Beurs
Maria: “Ik herinner me vooral dat er allerlei evenemen-
ten zoals beurzen en dergelijke georganiseerd werden. 
Ik ben zelf één keer met een vriendin naar de “Gouden 
Handen Beurs” geweest, een beurs voor amateur 
kunstenaars. Verder was de kermis meestal daar op het 
voorterrein. En nu Hornbach. Ik weet niet wat ik liever 
heb, daarvoor is de herinnering aan de Americahal bij 
mij te gering vrees ik om deze twee te kunnen vergelij-
ken en te weten wat ik liever heb. Tijden en behoeftes 
veranderen en dan zijn dit soort dingen het gevolg.”

Vogeltjesmarkt
Marianne: “Wat ik nog weet is dat het er altijd druk 
was, dan weer door een vogeltjes -of vlooienmarkt of 
de drukbezochte boekenmarkt. Volgens mij was er altijd 
wat te doen en werden er zelfs concerten gegeven. De 
drukte zal straks dan ook wel weer toenemen als de 
Hornbach er is, denk ik.”

Motor rijlessen
“Ik heb toch altijd warme gedachten als ik er langs rij. 
Dat komt omdat ik op dit terrein mijn eerste ritjes op de 
motor heb gemaakt. Geweldig vond ik het om daar te 
mogen lessen en iets onder de knie te krijgen, waar ik 
als klein meisje al van droomde. De herinnering hieraan 
blijft, net als dat ik er jaren terug nog op de kermis liep 
met mijn toen nog jonge kinderen.”

Yvon Jaspers
Ferry: “Eigenlijk gingen we nooit naar de Americahal. 
Maar goed, we waren op zoek naar een leuke camping 
In Friesland. Elk jaar doen we een provincie aan en dat 
jaar was Friesland aan de beurt. We zijn lid van SVR, 
kamperen bij de boer. In die tijd was het programma 
‘Boer zoekt vrouw’ ook al  immens populair. 

SVR Vakantiebeurs
Misschien zie je het al aankomen. Toevallig 
was er dat jaar een SVR vakantiebeurs in 
de Americahal. Nou wij daar naar toe om 
wat ideeën op te doen voor een camping 
in Friesland. Tot onze verrassing zagen we 
daar Yvon Jaspers van ‘Boer zoekt vrouw‘ 
staan. In een stand kon je onder toeziend 
oog van Yvon je je in een agrarische 
uitdossing laten fotograferen. Hier werd 
gretig gebruik van gemaakt. We hebben 
ons niet laten portretteren, maar door 
haar werd het bezoek wel bijzonder.”

Noodopvang vluchtelingen
Wendy: “Nu ik er nog wat langer 
over nadenk, schiet mij één andere 
belangrijke functie van de Americahal 
weer te binnen. De Americahal is in 
2015 omgebouwd voor de noodopvang 
van 400 vluchtelingen uit onder meer 
Syrië en Eritrea.”

Herinneringne koesteren
Wat leuk om dit artikel te schrijven. 
Mooi om te lezen dat iedereen zijn 
eigen herinneringen heeft. De één 
koestert de herinnering aan het 
huwelijk en de ander heeft haar grote 
droom op het terrein nagejaagd. Ook 
de hobbyisten in de redactie komen 
aan hun trekken. Jullie hebben nog 
twee antwoorden van mij tegoed...

De Americahal werd in 1987 voltooid. 
De hal werd in eerste instantie 
genoemd naar de laan waar hij aan 
gevestigd was: Ericahal. Daar werd 
inderdaad bezwaar tegen gemaakt, 
omdat de naam al in gebruik was. 
Daardoor werden er twee letters 
voorgezet:

De A (Apeldoorn) en de M (Maten). 
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Elke twee weken zet u een oranje of een groene 
container aan de straat. Daarnaast af en toe ook nog 
een blauwe container en sommigen zelfs een grijze 
container. En misschien maakt u met enige regelmaat 
gebruik van een ondergrondse afvalcontainer, al dan 
niet tegen betaling. In Apeldoorn is Circulus Berkel 
verantwoordelijk voor de inzameling van al dit afval en 
laten we eerlijk zijn: bijna altijd gaat dit goed. 
Soms ook niet.

Eerder heeft de Wijkraad bemiddeld in een situatie 
waarbij containers dusdanig geplaatst werden, dat 
wijkbewonerser last van hadden. Daarom hadden Ferry 
Sabandar en ik (Marcel Jongman) onlangs een interview 
met Frank Kersten. Frank is teamleider bij Circulus Berkel 
in Apeldoorn en verantwoordelijk voor de huisvuilinza-
meling in Apeldoorn en Voorst.

Frank schetst de procedure: een containerlader heeft 
twee medewerkers. Eén bestuurder en een medewerker
die de containers keurig “in het gelid zet”. Daarbij wordt 
ook de inhoud van de container steekproefsgewijs 
gecontroleerd of het juiste afval in de juiste container zit. 
Een containerlader van het type “bovenlader” kan twee 
containers tegelijk ledigen en weer netjes op dezelfde 
plek op de stoep terugplaatsen. Voorwaarde is wel, dat 
de containers keurig in één lijn staan, dus niet in een 
bocht, met een onderlinge afstand van 30 centimeter. 
Dit is vergelijkbaar met één stoeptegel. 

Ook moeten de containers 30 cm van de trottoirrand 
staan. Wijkbewoners kunnen dit uiteraard zelf doen, 
maar de tweede medewerker op de auto inspecteert 
of de containers “in het gelid staan”. Deze loopt dus 
in principe voor de vrachtauto uit, maar heeft wel de 
opdracht om af en toe achterom te kijken of het terug-
plaatsen door de containerlader correct is verlopen. 

Ook krijgen de medewerkers bij Circulus Berkel de strikte 
opdracht containers juist terug te plaatsen bij andere 
types vrachtauto’s. 

Met dit verhaal in het achterhoofd vraag je je natuur-
lijk wel af hoe het terugplaatsen als op de foto op de 
rechterpagina is te zien, plaats heeft kunnen vinden. 
Zijn we dan bij Circulus Berkel wel aan het goede adres 
of heeft dit een andere oorzaak? Dat is niet meer te 
achterhalen. Maar als we toch met Frank spreken zijn er 
ook nog wel andere bespreekpunten. 

Smalle straten/krappe bochten
Met name straten in Osseveld-Oost, de Zonnewende 
en de Waterlei zijn geen straten die geschikt zijn voor 
lange voertuigen. Toch wringt met enige regelmaat zich 
RRReis lijn 16 door onze wijk. Tot de bus op de hoek 
van de Waterlei/Ontvangst komt. De zwenkruimte van 
de bus is dusdanig, dat de voorkant van de bus over de 
stoep zwenkt maar de wielen op de straat blijven. Dit 
gaat prima totdat er één of meerdere containers staan 
in de zwenkruimte, die de bus nodig heeft. Oplossing: 
de chauffeur of een toevallig passerende wijkbewoner 
verplaatst de container(s). 
Nog beter: zet geen containers op die plek!

Onze vraag aan Circulus Berkel: kunnen ze een 
markering op de stoep aanbrengen? 
Volgens Frank is het echter aan de gemeente dergelijke 
markeringen aan te brengen. Frank weet wel, dat er 
in Zutphen stoeptegels zijn met de afbeelding van een 
container erop: een uitnodiging juist daar containers 
te plaatsen. Misschien zijn er ook stoeptegels met de 
afbeelding van een container waar een streep door 
staat?

Containers voor een uitrit
De Wijkraad heeft ooit bemiddeld in een zaak waarbij 
containers voor een uitrit geplaats waren, waardoor 
één of meerdere wijkbewoners hun uitrit niet meer 
met de auto konden uitrijden. Vervelend! Volgens Frank 
hebben de medewerkers van Circulus Berkel de uitdruk-
kelijke opdracht containers nooit voor een inrit terug 
te plaatsen. Op welke plek containers door bewoners 
worden aangeboden (bijvoorbeeld voor een inrit) valt 
buiten de invloedsfeer van Circulus Berkel. Gevolg van 
deze handelwijze van bewoners kan wel zijn, dat hij/zij 
zijn container 50 meter verderop terugvindt. 

Ondergrondse containers in de wijk
Regelmatig wordt afval rond deze containers aangetrof-
fen. Vermoedelijk van (wijk)bewoners die niet willen 
betalen voor het storten van hun restafval. Mocht de 
container vol zitten, dan staat op de container de dichtst-
bijzijnde uitwijkcontainer. Zit de container echt helemaal 
vol, dan brandt er een rode lamp. Wie dan toch zijn pas 
aanbiedt, maar geen afval kan storten krijgt mogelijk wel 
kosten in rekening gebracht. In dat geval kun je contact 
opnemen met het klant contactcentrum van Circulus 
Berkel. Verder zegt Frank dat Circulus Berkel elke onder-
grondse afvalcontainer kan monitoren. Als deze voor 
75% gevuld is, dan komt de container op de volmeldings-
lijst, zodat deze geledigd wordt. 

Frank vermoedt echter dat het meestal bewoners van 
andere wijken betreft die proberen om op deze wijze 
van hun afval af te komen. Harde bewijzen ontbreken. 
Van een suggestie om een camera te plaatsen wordt de 
gemeente niet zo vrolijk, volgens Frank.

Is er een oplossing voor dit probleem?
Circulus Berkel rijdt met enige regelmaat door de wijken 
om de troep op te ruimen. Ook is geëxperimenteerd met 
een keurig aangelegd bloemperkje rond de container. 
Dit helpt wel, tot de bloemen gepikt werden. Een andere 
optie is, dat een wijkbewoner een container adopteert. 
Hij/zij krijgt dan een pas om de container te openen en 
het illegaal gedumpte afval in de container te doen. 
Wie hier serieuze belangstelling voor heeft, kan zich 
bij Ferry of Marcel melden. Wij brengen je dan met de 
juiste persoon bij Circulus Berkel in contact. 

Ten slotte
Frank benadrukt ten slotte dat de wijken Osseveld-
Woudhuis doorgaans weinig problemen opleveren wat 
afvalinzameling betreft. En dat is dan toch best wel een 
compliment aan onze wijkbewoners. 

Ferry Sabandar en Marcel Jongman
Wijkraad Osseveld Woudhuis
Bestuursleden openbaar domein

Afvalinzameling 
In gesprek met Circulus Berkel

Tekst: Marcel Jongman en Ferry Sabandar 
Met medewerking van Frank Kersten

Foto’s: Wendy Le Griep

Hier komt een voetganger moeilijk langs. En wie met 
een kinderwagen, rolstoel of rollator komt: helaas…

www.circulus-berkel.nl/apeldoorn/
www.circulus-berkel.nl/contact/
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“Je wilt jezelf groot houden en niet zeuren, want 
je bent nog steeds gezond. Toch doet het allemaal 
wat met je, omdat de situatie heel nieuw is en je 
jezelf goed leert kennen. Je merkt dingen op aan 
jezelf die je niet wist. Je vecht tegen een onzicht-
bare vijand die overal lijkt toe te kunnen slaan. 
Een vijand die jou en je gezin en degenen die je na 
staan ziek kan maken of nog erger. De wereld lijkt 
op dat moment stil te staan en alles waar het nu 
nog om draait is dat kleine groepje mensen thuis.” 

“Gewone dingen zoals boodschappen doen 
worden missies, die goed en zorgvuldig gepland 
moeten worden, waarbij je jezelf beschermt met 
mondkapje en handgel. Nu ik het opschrijf merk 
ik pas hoeveel impact dit op ons gehad heeft. Dat 
hoor ik ook van juf Yvette terug, die ook nog eens 
hoogzwanger, ineens lijkt te beseffen hoe echt het 
allemaal is, nu ze de vragen voor deze Wijkkijker 
bijdrage beantwoordt. Hoe gek een online 
babyshower eigenlijk is...”

“Pleinwacht hoef ik ineens niet meer te zijn en mijn schrijven 
staat in die tijd compleet stil. Waarbij anderen heerlijk verder 
lijken te tikken, ben ik ineens fulltime thuismanager én juf. Niet 
alleen voor groep 3 en later voor groep 4, maar ook voor het 
voortgezet onderwijs. Ik moet eerlijk zeggen, de omschakeling 
van en naar is een dingetje. Waarbij velen van u denken dát 
is voer voor columns, komt die gedachte dus niet eens bij mij 
op! Ik sta volledig in de overlevingsmodus. Dus nu ik dit stuk 
schrijf, valt me op dat ik dit gemist heb en hoe vol mijn hoofd 
zit. Als ik me als volwassene al zo voel, hoe voelen de kinderen 
zich dan?”

Impact
“Een kind is een erg sociaal wezen, dat van het ene kind naar 
het andere kind fladdert en contact maakt en van al deze 
ervaringen leert. Ineens staat dit stil. Is dit zelfs verboden. Dit 
moet impact hebben op de langere termijn. Het valt op hoe blij 
de kinderen zijn om elkaar weer te zien in een ontmoeting per 
computer. Het valt echt op hoezeer ze elkaar gemist hebben. 
Toch zijn niet alle kinderen hier gevoelig voor. Mijn puberzoon 
bijvoorbeeld, vermaakt zich juist uitstekend in zijn “grot”.  Op 
een dieet van smoothies en tosti’s haalt hij veel betere cijfers 
dan wanneer hij daadwerkelijk naar school gaat.”

Weer aan de slag als pleinwacht?
“Als de kinderen uiteindelijk weer naar school mogen heb ik 
weer de eer om op het plein te staan tussen de middag. Al 
moet ik er toch even over nadenken of ik het wel weer aandurf 
om pleinwacht te zijn. Want waar begin ik aan? Van veilig thuis 
zitten naar misschien wel de broeihaard van de pandemie? Ik 
besluit om wel te gaan en mezelf en de kinderen te bescher-
men door ook buiten op het plein een mondkapje te dragen. 
Het valt me op hoe veerkrachtig kinderen zijn. Als kameleons 
hebben ze zich ook zo weer aangepast aan deze verandering 
van anderhalve meter. Al is het afstand bewaren voor mij wel 
moeilijk. Want wat zou u doen als een kind zich bezeert en 
hulp nodig heeft?”

Cor en Ona
“Al gauw mag ik ook een uur bij de kleuters staan en hoewel 
alles in mij roept: “Doe dat nou niet, doe ik het toch! Kleuters 
houden geen afstand, dat maakt ze ook zo bijzonder. Als  
kleuters je lief vinden, dan laten ze je dat direct merken. 
Hoewel het hartverwarmend is, is dat ook eng. Ze zijn ook 
zo slim, want als ik ze een sprookje wil vertellen over ‘Roze 
mondkapje en de twee wolven Cor en Ona’, hebben ze gauw 
door wat ik bedoel en corrigeren ze mij; dat het toch echt 
Roodkapje moet zijn en maar één wolf. Toch zijn ze ook onwijs 
nieuwsgierig hoe het af zal lopen met de zieke oma, waar roze 
mondkapje naar op weg is. Het antwoord moet ik ze schuldig 
blijven door de tweede lock down...”

“Ik hoop dat oma gauw ingeënt is en ik ze dat kan vertellen. 
Tot die tijd zullen we de moed er in moeten houden en elkaar 
helpen voor zover we durven en kunnen.”

Blijf gezond! 
Marianne Hutters

Corona en school

Marianne: “Als ik voor mezelf terugkijk op 
de corona periode en de combinatie van 

kinderen thuis én thuisonderwijs, dan is de 
impact vrij groot geweest.”

Vervolg van pagina 48
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Trots en opgelucht zijn we dat afgelopen 
december de Wijkkijker weer uit kwam. 
Het heeft veel bloed, zweet en tranen 
gekost om zover te komen. Het lijkt zo 
simpel om ‘een krantje’ in de bus te krijgen, 
maar zo simpel is het dus niet. 

Niet alleen worden met zorg de stukjes tekst 
geschreven en zorgvuldig nagelezen. Nee, 
de foto’s maken en bewerken en keurig op 
de goede plek in het blad krijgen, is ook 
een secuur werkje. Omdat alles twee jaar 
geleden abrupt tot een einde kwam, moeten 
relaties weer opnieuw opgebouwd worden 
en adverteerders moeten opnieuw benaderd 
worden, of ze alsnog willen adverteren. 
Hoe fijn is het dat ze willen adverteren én blij 
zijn dat we er weer zijn. 

In weer en wind
Alles is anders en nu moeten wij zelf de 
Wijkkijker in weer en wind bezorgen. 
Een taak die het allerbelangrijkste van 
allemaal is. Een secuur werkje wat tijd en 
aandacht kost en een goede planning tussen 
de zware regenbuien door vereist. 
Het is niet niets, maar dan heb je ook wat. 

Er zijn trouwens nieuwe bezorgers nodig die 
ons zorgvuldig klaargestoomde magazine 
rond willen brengen. 

Het is maar wat leuk, als mensen je aanspre-
ken en zeggen hoe fijn ze het vinden dat 
ze de Wijkkijker weer kunnen lezen. Of 
hoe mooi deze er wel niet uitziet. Trots als 
mensen dankbaar zijn, dat hun interview er 
in staat en ze zo blij zijn met hun mooie foto. 
Het is en blijft vrijwilligerswerk, maar wat 
een eer om deel uit te maken van een stel 
betrokken mensen dat zoveel hart voor de 
Wijkkijker heeft. 

Het enthousiasme is ook zeker in deze editie 
te zien en te lezen. Want hoe moeilijk blijkt 
het te zijn om een blad te maken in tijden 
van corona. Niks bij de mensen thuis of face 
to face een interview. Alles gaat deze keer 
per computer of telefoon.

Zoomen, het blijft een dingetje
Zelfs vergaderen kan en mag in coronatijd 
niet, dat betekent zoomen. Voor de meeste 
van u wel bekend, vooral voor degenen die al 
die tijd al thuiswerken of hun kinderen thuis 
les moeten geven. Voor ons compleet nieuw. 

Wat is het een verademing om elkaar 
allemaal weer bij elkaar te zien in een reeks 
kleine schermpjes naast elkaar. De hilariteit 
is groot als eentje van ons niet in kan loggen 
en via de telefoonverbinding dan maar 
meekijkt bij Wendy. Soms loopt er iemand 
door het beeld of verschijnt er ineens een 
kind dat om een kus vraagt, omdat ze naar 
bed gebracht wordt. Ook bemoeit af en toe 
één van de huisdieren zich ermee. 

Het moeilijkste voor mij is dat ik niet 
spontaan wat tussendoor kan roepen, 
misschien voor anderen juist wel heel fijn. 
Zoveel verschillende mensen bij elkaar en 
toch werkt het. Dit gegeven geeft mij hoop 
voor nu en de toekomst. Waar een wil is, is 
een weg. 

Voorlopig kijken we uit naar twee Wijkkijkers 
dit jaar en we hopen het jaar daarop ook 
weer verder te mogen. Blijkbaar werkt ons 
enthousiasme aanstekelijk, want de verga-
dering erop mochten we wel drie nieuwe 
redactieleden verwelkomen bij ons team. 
Hans, Henk en Nadine: heel veel succes en 
vooral veel plezier!

Opnieuw beginnen
Column Tekst: Marianne Hutters

Foto’s: Herma Oosterloo en Wendy Le Griep

Ik heb sinds november 2019 een nieuw vriendinnetje. De meesten 
in de wijk hebben natuurlijk allang kennis met haar gemaakt, maar 
nu mag ze dan ook officieel in de Wijkkijker. Ik blijf het verhaal wel 
vertellen, omdat ik de oudste ben, met de oudste rechten. Ze heet 
Soof, eigenlijk Sofie, maar omdat er zoveel kinderen zijn die Sofie 
heten maken wij er Soof van. Al valt me op dat ze veel meer namen 
heeft zoals Fie, Fieke, SOOOFIEEEE, Griek en meer van dat soort 
kreten. 

Dat kleine ding van achttien maanden, toen nog een schuw beestje, 
was afkomstig van een Griekse berg, waar zij als pup van een 
straathond was geboren en opgevangen. Het is een soort mix van 
Jack-Russell en Chiwawa (Chihuahua). Zo sierlijk als ik ben, is ze in 
ieder geval niet. Maar wij Russen zijn dan ook trots. 

De Griekse wordt door mij meegenomen in de wijk en al gauw blijkt 
dat wij elkaar heel goed aanvullen. Door haar word ik beschermend 
en moediger en zij leert van mij de Nederlandse gebruiken. Nu zij 
meer dan een jaar bij ons is komt ze los, dus ik ben bang dat ik nog 
veel over deze vriendin van mij zal gaan vertellen.

Beter een goede buur dan een verre vriend
Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. De tweede dag dat 
ze bij ons is, is ze losgeraakt. Ik weet nog steeds niet hoe, maar de 
kleine witte bliksemschicht ging er vandoor. Niet echt handig op het 
drukke kruispunt bij de woonboulevard. Mijn baasjes zijn toen wel 
tot het besef gekomen, hoeveel mensen bereid zijn om te helpen 
zoeken naar een los en totaal in paniek geraakt hondje. Alles is in het 
werk gesteld, door wildvreemden en buren die gelijk klaarstonden, 
om het beestje te pakken te krijgen. Dat lukte pas toen ze te moe 
was om nog maar één stap te zetten. In de armen van de buurvrouw 
is ze veilig thuisgekomen. 

Ze voelt zich thuis
Snappen jullie nu waarom ik haar een Griekse tragedie noem? 
Gelukkig blijft ze sindsdien keurig bij ons en weet ze dat ze thuis 
is. Ondanks dat moet het jonge ding nog veel leren. Toch leer ik 
ook veel van haar. Zo laat ze mij zien wat spelen is en ik doe met 
haar mee. Stiekem vind ik haar steeds leuker worden en maken wij 
vanaf nu de wijk en de Wijkkijker onveilig. Eerlijk gezegd is het een 
verademing om naast een hond te lopen, die niet bang is door haar 
verleden en net zo duidelijk de taal van de straat spreekt als ik.

Dikke poten van Soof en Sammy

Sammy vertelt
ColumnTekst en foto’s

Marianne Hutters
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Tekst en foto’s: Theo Groen

Speeltuintest in de wijk

2. Piratenschip geluidswal
We lopen door naar de geluidswal langs de A50 en gaan dan over het 
grasveld in zuidelijke richting. Daar is een houten schip gebouwd. Dit 
is duidelijk een hogere categorie. Het “piratenschip” leidt ook bij het 
523ste bezoek tot groot enthousiasme bij onze jonge testers. Je kunt in 
het schip klimmen, er rondlopen en over de reling hangen. Dat er in 
natte perioden ook levensecht water in de sloot staat, maakt het extra 
realistisch. Wat volwassenen doorgaans niet zien: onder het schip 
bevinden zich krokodillen, die voor extra risico’s zorgen. Ondanks dit: 
prima speeltoestel. 

Tip voor de gemeente: laat voor de gein echte krokodillen onder dit 
toestel rondlopen. Dan blijken de waarschuwingen van opa opeens 
wel degelijk waar. Graag mij vooraf even waarschuwen. Cijfer: 8,3.

1. Noorderhoogte
We starten aan het eind van de 
Noorderhoogte, bij de schuine schalen. 
Je kunt hierin gaan liggen en rondge-
draaid worden, en dan… tja, dan kun je 
nog een keer ronddraaien, eventueel 
nog een derde keer, en dan loop je 
maar eens door naar het volgende 
object…

Glijbaanhuisje: “middle of the road” 
volgens de testers. Kan bijvoorbeeld 
dienen als winkeltje, gevangenis voor 
opa of woninkje als je vadertje-en-
-moedertje wilt spelen; in dat laatste 
geval is er helaas geen ruimte voor 
kinderen, want het huisje is een tikje 
aan de kleine kant. ’s  Zomers zou hier 
ijs kunnen worden verkocht, liefst 
aardbeien dus. Glijbaan is fijn als je 
snel weg wilt komen. Cijfer: 7,2.

Ouders en grootouders kunnen van 
alles vinden van alle speeltuintjes in 
onze buurt, maar het leek ons een 
goed idee om zonder vooroorde-
len ook de mening van kinderen te 
vragen. 
Een professioneel team van twee 
ervaren speeltuintesters, bestaande 
uit John (5) en Isabella (7), heeft 
deze zware taak op zich genomen. 

Lees verder op de volgende pagina.

We hebben geen volledigheid 
nagestreefd, maar een selectie van 
speeltuinen bekeken. 
Voor alle zekerheid is de beoor-
deling in twee rondes gedaan: de 
eerste afgelopen zomer en een 
tweede test vroeg in dit voorjaar. 
Na alle beoordelingen is een 
top-drie van speeltuinen 
gemaakt. 

We zijn een kleurrijke, eigentijdse en open 
christelijke basisschool. Samen met jou 
als ouder werken we aan de ontwikkeling 
van je kind. Plezier, ruimte, vertrouwen en 
geloof in jezelf en de ander staan bij ons 
centraal. Verbinden met en het thuisvoelen 
van ieder kind, vinden we heel belangrijk. 

Maak een afspraak en kom kijken:

PCBO De Regenboog Osseveld
Keerkring 70
055 506 05 41

 regenboogosseveld@pcboapeldoorn.nl
 regenboogosseveld.pcboapeldoorn.nl 

 @pcboderegenboogosseveld

De Regenboog Osseveld is onderdeel van:

Je bent welkom op PCBO 
De Regenboog Osseveld!

 
 
 
 
 
 
 

MMeeddiiaatitioonn  FFaammiilliiee    eenn  AArrbbeeiiddsszzaakkeenn…………………………..  
                      oomm  ttoott  ggeeddrraaggeenn  oopplloossssiinnggeenn  ttee  kkoommeenn.. 
De mediator ziet toe op de belangen van ieder,  
      de gewenste oplossingen en de juridische aspecten. 
De mediator is neutraal en faciliteert het gesprek. 
 
FFaammiilliiee  eenn  rreellaatitieess  
EEcchhttsscchheeiiddiinngg,,  oouuddeerrsscchhaapp,,  aalliimmeennttaatitieess  
MMaanntteellzzoorrgg,,  vveerrddeelleenn  eerrffeenniiss,,  oonnddeerrlliinnggee  rreellaatitieess..  
  
AArrbbeeiidd  eenn  OOrrggaanniissaatitiee  
ZZiieekktteevveerrzzuuiimm  eenn  rree--iinntteeggrraatitiee  
PPrreesseenntteeiissmmee  
TTeeaammss––  eenn  ssaammeennwweerrkkeenn    ((ooookk  ddiissccrriimmiinnaatitiee  eenn  ppeesstteenn))  
RReeoorrggaanniissaatitieess  

      

     06 - 44 51 22 72   
info@feenstramediation.nl 

 

neem vrijblijvend contact op    
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3. Klimrek bij Zuiderhoogte
Dicht bij het piratenschip bevindt zich ook 
een simpel klimrek, bij de Zuiderhoogte. Mooi 
van vorm, stoere bouw, niet al te moeilijk en 
‒ belangrijk voor onze jongste tester ‒ niet 
gevaarlijk. Cijfer 7,4.

4. Poezen De Burcht
Deze kleine speeltuin bij De Burcht krijgt geen 
hoge waardering. Klimrek is nogal simpel en 
laag, de poezen plompig. De wip kan ermee 
door. De onderlaag van schors is eigenlijk veel 
spannender; meer daarover bij speeltuintje 6. 
Het cijfer komt op een 6,3.

5. Klimrek Houttuinen Noord
We lopen naar het plantsoen binnen de Houttuinen Noord. 
Hier staat een klimrek met blauwe stangen. Oordeel valt hier 
mee: “leuk”. Maar de bijbehorende liggende boomstam waar je 
overheen moet lopen is echt te gemakkelijk. Meer uitdaging is 
hier gewenst. Cijfer: 7,4.

Tip voor de gemeente: als ik burgemeester was, zou ik deze 
boomstam rechtop laten zetten en bovenop een uitkijkpunt 
maken (met hekje). Als dat binnen het budget lukt, bij dit 
uitkijkpunt graag ook een terrasje voor dorstige opa’s.

6. Speeltuintje Lage Landenlaan / Het Schip  
Top! Niet alleen vanwege de ligging op een heuveltje in een 
plantsoen (zodat je goed kunt zien dat opa komt aansluipen, 
zie hierna), maar vooral door het klimrek. Interessant loopbrug-
getje, maar dat kon iets groter. Bankje voor opa: puntje extra. 
Cijfer: 7,9.

Hier en ook op andere plaatsen waar op de grond boomschors 
ligt, is nog een interessante complicatie: ónder de speeltuin 
bevinden zich namelijk de zogenaamde “lavamonsters”. Is dat 
gevaarlijk, vraagt u zich bezorgd af? Ja natuurlijk, maar gelukkig 
beschikken onze beide testers over zogenaamde “lavaschoe-
nen” waardoor zij beschermd zijn tegen deze monsters en ook 
tegen opa’s die (liefst op een onbewaakt ogenblik) zichzelf 
veranderen in zo’n lavamonster en dus een kindervoetje 
proberen te grijpen. Voor alle omwonenden: excuses voor het 
onvermijdelijke gegil, dat komt er van als je bij een speeltuintje 
gaat wonen.

7. Speeltuin Stille Tuin / Veenhuizerweg
We gaan naar Osseveld-Oost, de speeltuin op het grote grasveld 
aan de Stille Tuin. Hier is veel aandacht aan besteed, complimenten! 
Mooi getimmerd, vrolijke kleuren. De groene vormen bovenop zijn 
waarschijnlijk bladeren. Zelfs is er een soort telraam. 
Mét bankje voor (groot)ouders. Cijfer: 8,0.

Tip voor de gemeente: het speelhuisje is leuk bedacht, maar probeer 
toch de rekenles buiten speeltuintjes te houden. Dat is demotive-
rend, vooral als je twee plus twee (2+2) moet optellen en er geen 
getallen boven de drie beschikbaar zijn. 

8. Waterspeeltuin bij de Waterlei / 
Balustrade
Naar goed Hollandse gewoonte beginnen de 
testers hier met veel enthousiasme dijken te 
bouwen, water te pompen en overstrominkje 
te spelen. De beoordeling blijkt echter een vrij 
laag cijfer van 7,0. Niettemin geslaagd omdat 
deze installatie tot zelfwerkzaamheid leidt en 
kinderen al vroeg bewust maakt van de klimaat-
verandering en de gevolgen daarvan.

9. Speelhuisje De Moseik
Het speelhuisje aan De 
Moseik lijkt een simpel 
gevalletje… Toch is dit met 
een cijfer van 8,2 tweede 
in de eindrangschikking 
geworden (hoewel opa 
weinig verschil ziet met de 
tientallen andere huisjes die 
in de andere speeltuinen 
zijn te vinden). Vermoedelijk 
is de oorzaak psychologisch: 
de kinderen denken dat zij 
hier ongrijpbaar zijn voor 
volwassenen. 
Voor alle (groot)ouders: 
houd vooral deze mythe in 
stand en doe alsof kinderen 
hier een safe room hebben. 
Dus nooit zelf in het huisje 
kruipen.

10. Piratenschip Het Verlaat
We naderen het hoogtepunt van de test en 
daarmee ook de winnaar. Aan Het Verlaat, vlak-
bij de brug, staat een tweede piratenschip. Wat 
een oog voor detail! Relingen strak bevestigd, 
een mast met plankjes van verschillende afme-
tingen voor het kraaiennest en als pronkstuk 
een levensecht boegbeeld. 

Mooie extra’s zijn ook de houten krokodillen en 
verderop een haaienvin die uitsteekt boven het 
grasveld. Compliment voor de opdrachtgever, 
bedenkers en bouwers! Cijfer: 8,5.

Winnaars van de speeltuintest
Eerste plaats   piratenschip aan Het Verlaat  (speeltuin 10)  8,5
Tweede plaats   piratenschip bij de geluidswal  (speeltuin 2)  8,3
Derde plaats   speelhuisje De Moseik   (speeltuin 9)  8,2

Heeft u ook een leuk verhaal voor in 
de Wijkkijker? Of zijn er (verkeers) 
situaties in de wijk die aandacht 
behoeven? Zijn er nog zaken die we 
missen in onze wijk? Of heeft u een 
creatieve oplossing voor een bestaand 
probleem? Laat van u lezen en stuur 
uw bijdrage naar de Wijkkijker:

wendy@legriep.nl
bestuur@osseveld-woudhuis.nl
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Normaal gesproken organiseren wij als vrijwilligers van 
DenkTank Breed activiteiten voor de kinderen van de 
basisscholen in onze wijken. Vanwege de corona maatrege-
len konden wij vanaf maart 2020 niets meer organiseren.

Idee
Gelukkig zitten er bij de vrijwilligers genoeg creatieve 
geesten. En zo kwam Sylvia van Ark op het idee om tijdens 
de kerstvakantie een wensbomen route te organiseren. 
Na een zoom overleg in de groep, rolde er een leuk plan 
uit. Het leek ons in deze tijden – waarin weinig mogelijk 
was, maar waar wel de feestdagen in zaten – leuk om iets 
positiefs neer te zetten.

Oproep
Na een oproep via de bekende kanalen, bleken er totaal 
18 huishoudens bereid om hun tuin met kerstboom of 
kersthaag ter beschikking te stellen. Ook mochten we 
gebruik maken van de kerstboom in de tuin van Talma-
Borgh. Naast de kerstbomen kwamen we ook op het idee 
om de spoortunnel in te richten, hier konden mensen ook 
hun wensen kwijt. 

Taken te verdelen
De taken werden verdeeld: er werden houten kerstbomen 
gezaagd voor in de tunnel (Michel Buitenhuis), er werden 
allerlei figuurtjes horend bij deze periode gezaagd (Bas 
Kemps) en er werden harten beschilderd (Maria Rovers). 
De algehele coördinatie en communicatie lag in de 
vertrouwde handen van Sylvia van Ark. Bij het inrichten 
van de tunnel kon Esther van Dijk haar creatieve bijdrage 
leveren. Gérard Fijneman zorgde voor een routebeschrijving 
die via internet opgevraagd kon worden. En zo groeide dit 
nieuwe idee uit tot een concreet plan en werd een week 
voor kerst e.e.a. ingericht en opgetuigd.

Succes
Het was voor het eerst dat DenkTank Breed zo’n 
initiatief nam buiten de gebaande paden om. Het 
was dus afwachten of het zou aanslaan en of mensen 
ook daadwerkelijk de route zouden gaan lopen en 
er wensen in zouden hangen. Het bleek aan een 
behoefte te voldoen. Er werden ruim 350 wensen 
(!!!)  op de diverse plekken achtergelaten en het 
werd een groot succes!

Van Eric en Milja en hun kinderen kregen we een 
aantal foto’s toegezonden met de volgende reactie: 
“Mooi positief initiatief. De kinderen vonden het 
fantastisch om de bomen te zoeken en leuke wensen 
te verzinnen. Van “Altijd cupcakes kunnen eten.” tot 
“Ik wou dat de corona weg was.”’ en “Een heerlijke 
wandeling door onze eigen wijk.”. Wij als DenkTank 
Breed zijn blij dat veel wijkbewoners konden 
genieten en we danken alle deelnemende huishou-
dens en Talma-Borgh dan ook van harte voor hun 
medewerking. 

Tunnel of Love
Omdat de wensbomenroute zo’n succes bleek, 
kwam Bas op het idee om van de spoortunnel rond 
Valentijnsdag een “Tunnel of Love” te maken. Ook 
hier werd weer door de vrijwilligers van DenkTank 
Breed samengewerkt om vanaf 7 februari de tunnel 
gereed te maken. Ondanks code rood vanwege 
ijzige kou en een sneeuwstorm hebben Sylvia, Bas 
en Michel die dag de tunnel gebruiksklaar weten te 
maken. Zelf ben ik die dag maar binnen gebleven, 
want om nu met rollator en al de wijde witte wereld 
in geblazen te worden, leek me niet echt handig. 

DenkTank Breed wensbomenroute
Activiteiten voor de hele wijk Tekst: Maria Rovers en Sylvia van Ark 

Foto’s: Roely Smit en Sylvia van Ark

Ook nu kon iedereen die wilde iets leuks, 
liefs of een wens op een hartje of op één 
van de  grote harten zetten. Al met al zag 
het er weer gezellig uit en kon iedereen 
14 dagen volop meegenieten van de 
Valentijnstunnel. 

Nieuwe plannen
Intussen zitten de mensen van DenkTank 
Breed niet stil en zijn ze al weer aan het 
broeden op een nieuw project. Als het 
broedsel levensvatbaar blijkt, horen jullie 
daar ongetwijfeld meer over, dus houd de 
DenkTank Breed kanalen in de gaten!

Sylvia van Ark en Maria Rovers 
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Een nieuwe start van de geliefde Wijkkijker. Dat betekent 
het aanhalen van oude contacten en het opbouwen van 
een nieuw netwerk. Vooral het opbouwen van een nieuw 
netwerk kost tijd. Sommige rollen moeten daarom tijdelijk 
door anderen worden opgepakt. Dat kan dus betekenen 
dat de ad interim eindredactrice ook bezorg-coördinator 
wordt en een redacteur de Wijkkijker bezorgt. 

Ik dacht terug aan het begin van mijn werkzame carrière. 
Ik was een jaar of 15 en ik had een krantenwijk. Na school 
de tassen opbinden, regenpak mee en op naar het depot. 
Daar was het wachten totdat de kranten geleverd werden. 
Beetje kletsen met de andere krantenbezorgers en een 
dolletje maken. Dan zo snel mogelijk de kranten afhalen en 
in de tassen laden. Vlak voordat ik op de fiets stapte, zette 
ik nog mijn walkman op. 

Voor de jongere lezers: dat was een apparaatje dat casset-
tebandjes afspeelde. Met een snoer zat deze vast aan een 
koptelefoon. Het apparaat werkte op 2 AA batterijen. Het
was zaak om extra batterijen mee te nemen. Het mocht 
niet gebeuren, dat je halverwege zonder muziek zat.

Als ik het me goed herinner bestond mijn wijk uit 4 straten 
en zo’n 180 abonnees. Ik begon in de Drapeniersdonk. 
Daarna door naar de Ploegersdonk en de Rademakersdonk 
om te eindigen in de Steenhouwersdonk. Ik kreeg kaartjes 
mee, waarop de huisnummers stonden, waar ik moest 
bezorgen. Ik bracht de krant dagelijks rond. Daardoor had 
ik contacten in mijn wijk opgebouwd. Ik zwaaide naar de 
mensen of maakte een praatje met ze. 

En nu… Nu stond ik aan het begin van mijn hernieuwde 
carrière als bezorger. Nu niet van een krant, maar van 
een glossy wijkmagazine, het mooiste van Apeldoorn. 
Een mooi moment om de vergelijking te trekken met de 
situatie van een kleine 30 jaar geleden. 

De school had plaats gemaakt voor een kantoorbaan en ik 
had de krantentassen ingeruild voor kinderzitjes. Na het 
werk op naar het depot. De Wijkkijkers waren een paar 
dagen geleden al geleverd, dus ik hoefde niet te wachten. 
Er was deze keer slechts één bezorger voor me. Het bijklet-
sen was nu met de bezorgcoördinator. Dat duurde bijna net 
zolang als een rondje met alle bezorgers 30 jaar geleden. 
Wat een kletskous is dat, zeg. Erg gezellig. 

Voordat ik vertrok zette ik mijn in-ear oordopjes aan. 
Met bluetooth maakte ik connectie met mijn telefoon, 
waarop ik mijn muzieklijst van Spotify kon afspelen. 
Voor de oudere lezers; Spotify is een programma 
op mijn telefoon, waar ik mijn favoriete muziek heb 
opgeslagen. Met een draadloze verbinding koppel ik 
deze aan mijn koptelefoon, waardoor ik lekker muziek 
kan luisteren. 

Ik moest nu 3 straten bezorgen, Houttuinen-Zuid, 
Woudhuizerallee en de Vossenbeshof. Wendy rekende 
voor dat ik 5 doosjes nodig had. 5 Doosjes met in elke 
doos 30 Wijkkijkers. Twee dozen voorop in het krat. In 
beide kinderzitjes een doos en ‘één doos in de rugzak. 
Nu kon ik op pad. Nog een keer ‘dag’ tegen Wendy 
zeggen en daar gingen we. Eerst naar Houttuinen-Zuid. 
Nu geen kaartjes met de huisnummers waar ik precies 
moest bezorgen, maar via google Maps kon ik op de 
telefoon precies zien hoe de straat in elkaar zat. 

Meteen in de eerste straat kwam ik een bekende tegen. 
Daar even mee staan praten. Dat herken ik nog wel 
van 30 jaar geleden. De avond viel al mooi in, dus ook 
weer snel door naar de Woudhuizerallee. Daar stonden 
twee appartementencomplexen. Waar zitten hier toch 
de brievenbussen? Toch niet binnen? Daar leek het 
wel op. De deur was op slot. Dan maar even ergens 
aanbellen. ‘Nee, vertelde een mannelijke stem me, de 
brievenbus zit aan de buitenkant. Aan de kant van de 
Zutphensestraat.’ En ja hoor, daar vond ik ze. Dat ging 
lekker snel. 

Als je over het bruggetje over de kasteelgracht gaat, 
zijn de eerste hofjes ook nog de Woudhuizerallee. 
Dus daar ook braaf bezorgd. Er kwam een oplettende 
bewoner naar buiten, die vertelde dat ze de Wijkkijker 
al hadden ontvangen. Waarschijnlijk door de bezorger 
van Het Kasteel meegenomen. Best wel logisch. 
Ik bedankte voor de waakzaamheid en voelde me 
een beetje trots. De Wijkkijker viel op! Voordat ik het 
laatste stuk Woudhuizerallee zou lopen, eerst even snel 
naar de Vossenbeshof. Klein straatje, dus snel gelopen. 
Weer op de Woudhuizerallee begon het te regenen. 
Nog maar een paar huisnummers te gaan. Met 16 
overgebleven Wijkkijkers terug naar Wendy. Eens kijken 
of zij ze nog nodig heeft. Daar hebben we even gekletst 
over de bevindingen. 

Daarna moe, voldaan en nat geregend naar huis toe. 

De krantenwijk
Column Tekst: André de Ruiter

Foto: Herma Oosterloo 

Meer informatie:
www.SamenWoudhuis.nl

Foto’s gemaakt door:  Wendy Le Griep
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De gemeente Apeldoorn gaat het beheerplan voor Park 
Woudhuis updaten. Het oorspronkelijke beheerplan is in 2006 
opgesteld en wordt geactualiseerd voor de komende 10 jaar. 

Een beheerplan geeft richting en duidelijkheid over hoe de gemeente 
met het park omgaat en het park beheert. Het bestaande beheerplan 
wordt met de actuele situatie in het park vergeleken en waar nodig 
daarop aangepast. Het beheerplan dient niet alleen als leidraad voor 
de gemeente, het biedt ook duidelijkheid aan huidige en toekom-
stige bewoners en de wijkraad over hoe we met elkaar met het park 
omgaan.

Een ‘meedenkgroep’ van wijkbewoners, die in een eerder stadium 
aangegeven hebben mee te willen denken, heeft ideeën en sugges-
ties aangereikt voor het nieuwe beheerplan. Zodra het updaten van 
het beheerplan klaar is zal de gemeente het nieuwe concept-beheer-
plan via de Wijkkijker onder de aandacht brengen van alle inwoners 
van Woudhuis en Osseveld, zodat iedereen erop kan reageren. 
Na het ophalen van de eventuele reacties en aanvullingen zal de 
gemeente het beheerplan definitief maken.

Kaders en uitgangspunten
Aan Park Woudhuis ligt een ontwerpfilosofie ten grondslag, waarin 
ook gemeentelijke uitgangspunten zijn verwerkt over biodiversi-
teit, gezondheid en klimaatadaptatie. Deze blijven ongewijzigd en 
vormen ook nu de basis voor het beheerplan. Voorbeelden van deze 
uitgangspunten:
• Park Woudhuis is een openbaar toegankelijk stadspark voor 
 verschillende doelgroepen. 
• Het park is een overgangsgebied van de stad naar het buiten- 
 gebied (landgoed Woudhuis).
• Natuurlijk en ecologisch beheer heeft de prioriteit.
• Het contrast hoog en laag is belangrijk. Dit geldt bijvoorbeeld 
 voor de geluidswallen en de uitkijktoren. Maar ook voor het 
 maaibeheer (sommige percelen worden vaak gemaaid en 
 sommige percelen 1 of 2 keer per jaar).
• Natuurlijke recreatievormen hebben de voorkeur (pluktuin/
 natuurspeelplek/ fitness route met natuurlijke materialen).
• Het park draagt bij aan versterking van de klimaatrobuust-
 heid en biodiversiteit van het gebied.

Belangstellenden voor oprichten 
stichting gezocht! 

De gemeente heeft de wijkraad gevraagd 
of er wellicht belangstelling is om een 
stichting op te richten die zich gaat 
richten op het park. Vergelijkbaar met de 
‘Stichting vrienden van park Zuidbroek’ 
of de ‘Vriendenstichting begraafplaats 
Soerenseweg’. 

Voordelen van zulke stichtingen zijn 
dat leden taken onderling goed kunnen 
verdelen en er vaak meer mogelijkheden 
zijn om aanspraak te doen op sponsoren, 
subsidies van andere overheden etc. Ook 
de communicatie en educatie over een 
gebied krijgt hierdoor vaak een boost, zo 
leert de ervaring. Bijkomend voordeel van 
een stichting is dat bewoners zich meer 
betrokken voelen bij het park. 

Meer informatie over de genoemde 
voorbeelden is te lezen via:
www.parkzuidbroek.nl 
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/
aangesloten-organisaties/ 

Heeft u wellicht belangstelling om te helpen 
bij en/of lid te worden van een stichting die 
zich gaat richten op Park Woudhuis? 
Laat het ons dan weten! 

bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Vanuit de gemeente Apeldoorn zijn Karsten 
Orth en Arjan Bouwmeester betrokken bij 
het updaten van het beheerplan. 

Beheerplan Park Woudhuis Tekst: Arjan Bouwmeester
Foto en kaart: Karsten Orth

FysioFit
Fysiotherapie

  Kinderfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie

Oefentherapie
Osteopathie

Deskundig
U wordt bij ons behandeld door 
een gespecialiseerde therapeut.

Persoonlijk
Wij staan voor u klaar met advies
en begeleiding op maat.

Bereikbaar
Wij bieden u snel een afspraak en
hebben ruime openingstijden.

Uw zorgvraag is ons uitgangspunt.
Samen met u werken wij aan een 
optimaal behandelresultaat!

Linie 101 | 7325 DP Apeldoorn | www.leeuwisfysiogroep.nl | 055 534 35 46
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Zie je wel?! Door de brillen  
en lenzen van Van Wamelen 
optiek. 

Het is onze uitdaging om te 
zien wat jij ziet en dat doen we 
middels een goed gesprek en 
een uitvoerige oogmeting.  
Kijken is immers onze passie!  
Daarna zoeken we samen de
juiste pasvorm én letten we 
ook op je looks!

Want naast goed zicht en  
comfort wil je immers ook, dat 
een bril past bij de persoon die 
je bent. 

Het kopen van een bril of  
lenzen is een serieus avontuur, 
maar vooral ook heel erg leuk! 
Want lekker kijken is prettig! 

Zie je wel?! Beter zicht  
begint bij Van Wamelen

Linie 385 | 7325 DT Apeldoorn | 055-301 07 20 
info@vanwamelenoptiek.nl | www.vanwamelenoptiek.nl


