
1

Wijkkijker
Wijkblad voor de wijken Osseveld-Woudhuis, 2022 nr. 1

SamenOsseveld en SamenWoudhuis
Ondertunneling Laan van Osseveld
Wensbomenroute

De (W)oudlopers
Vlaggedrag
De vlaggende veteraan

Tiny Forest
Marinewereld in miniatuur

Minibiebs in de wijk
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Inhoudsopgave

Colofon Wijkraad Osseveld-Woudhuis

bestuur@osseveld-woudhuis.nl
Spreekuur: Iedere tweede maandag van de maand in Het 
Bolwerk, Ravelijn 55, 19.30-20.00 uur. 

Voorzitter/Stephan Jansen/voorzitter@osseveld-woudhuis.nl 
Penningmeester/Durk Tuinier/
penningmeester@osseveld-woudhuis.nl
Secretaris/Katja van Reede/bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Openbaar Domein
ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl
jelmar.blauw@osseveld-woudhuis.nl
egbert.douma@osseveld.woudhuis.nl

Sociaal domein/jacques.van.meurs@osseveld-woudhuis.nl
Algemeen bestuurslid/gerard.link@osseveld-woudhuis.nl

Website www.osseveld-woudhuis.nl
Facebook osseveld-woudhuis

Colofon Wijkkijker, Winter 2022, Jaargang 31 
De Wijkkijker is een wijkblad voor de wijken Osseveld-Oost, 
Osseveld-West en Het Woudhuis. De Wijkkijker is een wijkblad 
geschreven door en voor bewoners van de wijken Osseveld-
Woudhuis. Bijdragen in de Wijkkijker worden alle op vrijwillige basis 
geschreven door de redactie, door bestuursleden van de wijkraad, door 
wijkbewoners en door relaties van de wijkraad/de redactie. 
Betaalde bijdragen zijn herkenbaar als advertorial of als advertentie. 
De redactie kan ingezonden kopij inkorten of weigeren. De Wijkkijker 
wordt in 2022 drie maal uitgegeven in een oplage van 5500 stuks. 
De Wijkkijker wordt gratis huis-aan-huis verspreid. De Wijkkijker kunt 
u digitaal (terug) lezen via:www.osseveld-woudhuis.nl/wijkkijker

Redactie Wijkkijker Wendy Le Griep/Roely Smit/Theo Groen /
Henk Methorst/ Marianne Hutters-Dijkhuizen/Herma Oosterloo-
de Jong/Hans Verbeek/Maria Rovers en Tessa Gruppelaar.

Fotografen Wijkkijker Bart van Uitert/Cécile Beekman-Dreef/
Derrin Beekman/Herma Oosterloo-de Jong/Joël Methorst/
Pieter Verdoorn en Rinus Groen.

Vacatures Bezorgcoördinator/advertentieverkoop en -administratie

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

De Wijkkijker wordt tussen 18-28 februari 2022 bezorgd.  

Kopij De kopijsluiting voor de eerstkomende Wijkkijker is nog niet 
definitief. Houd rekening met de eerste week van mei 2022. 
De bezorgperiode van de eerstkomende Wijkkijker is nog niet bekend, 
maar zal waarschijnlijk in de tweede helft van juni 2022 plaatsvinden. 

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

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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In deze coole wintereditie 2022 voel je spreek-
woordelijk de midwinterwind door de haren 
strijken, krul je je koude vingers stevig om 
je fietsstuur, laat je wolkjes blazend bij het 
ochtendgloren de hond uit en krab je in alle 
vroegte de autoramen schoon. Wintertijd. 
Misschien hebben we opnieuw het geluk 
-net als in 2021- en krijgen we een week
sneeuwpret én ijspret! De vele wintersfeer-
foto’s in deze editie brengen de herinneringen 
aan 2021 weer levendig terug.

In één adem uit?
Een Wijkkijker van 88 pagina’s lees je niet 
‘in één adem uit’. Een Wijkkijker biedt leesple-
zier voor de lange termijn. Een Wijkkijker pak je 
nog eens ter hand en nodigt uit om tussen de 
pauzes door verder te willen lezen. De bijdragen 
zijn vaak tijdloos en toegankelijk geschreven. 
Dus gooi de Wijkkijker niet te snel bij het oud 
papier. Bewaar hem nog even. Of laat hem 
lezen door je vrienden en familie van buiten 
onze wijk. 

Afscheid
In het afgelopen najaar zwaaiden wij twee 
redactieleden uit: André de Ruiter en Nadine 
Strik. Zij vonden een andere invulling voor hun 
spaarzame vrije tijd. Wie de oude Wijkkijkers 
nog heeft bewaard, kan hun bijdragen terug-
lezen. Doen hoor! En anders zijn de Wijkkijkers 
digitaal terug te vinden via de website van de 
Wijkraad Osseveld-Woudhuis. 

Welkom bij de redactie
Herma Oosterloo had haar handen (te) vol aan 
het fotograferen voor de Wijkkijker. Een oproep 
voor nieuwe fotografen in de herfsteditie
van 2021 bleek de oplossing. Wij heten nu bij 
de Wijkijker maar liefst 6 nieuwe fotografen 
welkom: Bart van Uitert, Cécile Beekman-
Dreef, Derrin Beekman, Joël Methorst, Pieter 
Verdoorn en Rinus Groen. Een mooie combi-
natie van bekend talent en nieuw talent. Naast 
nieuwe lenzen hebben we bij de Wijkkijker ook 
nieuwe handschriften. Bewoners en non-profit 
organisaties uit onze mooie wijken en soms 
zelfs van daarbuiten, bieden zich aan om over 
hun (vrijwilligers)werk te schrijven. 

Kijk op de Wijk(kijker)
Politiek in de wijk
Ook de Apeldoornse politieke partijen 
vertellen in deze editie waarom je zeker 
op hen moet gaan stemmen tijdens de 
Gemeenteraadsverkiezingen in maart. 
Lees wat elke partij voor onze wijk en 
voor Apeldoorn als geheel kan en wil gaan 
betekenen. De politiek is dichterbij dan je 
denkt. Zo wonen veel Apeldoornse politici 
gewoon in onze wijken.

Welkom bij de Wijkraad
Bij de Wijkraad Osseveld-Woudhuis hebben 
Jelmar Blauw, Katja van Reede en Egbert 
Douma zich op hun nieuwe vrijwilligerswerk 
gestort. Zij geven mede spreekwoordelijk 
handen en voeten aan alle goede ideeën 
en wensen die uit het Samen Osseveld-
Woudhuis onderzoek (vitaliteitsagenda) zijn 
gekomen. 

Wijkbewoners en vrijwilligersinitiatieven 
zoals DenkTank Breed spannen zich ook in 
voor de wijk. Overheids- en semi-overheids-
instanties pakken hun aandeel eveneens op 
(denk aan de gemeente Apeldoorn, Stimenz 
en Talma Borgh) en ook de vrijwilligers bij de 
wijkraad en de redactie steken de handen 
actief uit de mouwen. Dat doen we dus ook 
allemaal samen. 

Samen komen we echt verder. En wie 
nog mee wil doen…dat kan! Informeer 
naar de mogelijkheden via 
bestuur@osseveld-woudhuis.nl 

Er valt nog zoveel meer te vertellen. Maar 
dat laat ik graag aan anderen over. Lees alles 
(in etappes) in deze kleurrijke, informatieve, 
feel good, winterse Wijkkijker.

Veel kijk- en leesplezier gewenst.
Tot ziens in de wijk!

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

Ingezonden brief
Dhr. C.G. van Beusekom

In de Herfst Wijkkijker 2021 las ik met enige nostalgie uw 
artikel over de Veenhuizerweg. Mijn vrouw, Lien Beumer, is 
daar op nummer 54 geboren, maar het huis staat er nu niet 
meer. Later is het huis, een boerderij, verbouwd en toen 
hebben wij met onze drie kinderen er zo’n 8,5 jaar 
gewoond. 

Ik zelf ben geboren aan de Vosweide, maar mijn ouders zijn 
verhuisden toen ik nog geen half jaar oud was. Lien is dus 
maar kort een buurmeisje van mij geweest. Na huisnummer 
54 hebben wij 33,5 jaar op nummer 87 gewoond. 

Dat de Veenhuizerweg nu Veenhuizerweg heet, is aan 
Lien te danken. Toen begonnen werd met de aanleg van 
Osseveld-West wilde de gemeente de weg in tweeën 
splitsen en de dan ontstane delen omdopen in
Betje Wolf- en Aagje Dekenstraat. 

Niet dat wij iets tegen deze dames hadden, maar wij wilden
graag de oude naam handhaven. Lien heeft toen een 
handtekeningenactie georganiseerd en alle toenmalige 
bewoners hebben hun handtekening gezet om de oude 
naam te behouden. 

Met een paar buurtbewoners hebben wij toen het 
“document” aan de heer Bolhuis, de toenmalige wethouder,  
aangeboden en op die manier zijn wij er in geslaagd de 
Veenhuizerweg zijn oude naam te laten behouden. 

Met vriendelijke groet, 
C.G. van Beusekom
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Samen (en) verder deel 4
Een gemeenschappelijk voorwoord

Zoals de seizoenen wisselen, zo begint of eindigt soms ook vrijwilligerswerk. 
Werk dat eigenlijk niet zo vrijblijvend is als de benaming doet vermoeden en 
werk dat wel degelijk verwachtingen schept en dus verplicht.

Vrijwilligerswerk doe je geheel vanuit je eigen motivatie. Niemand die je 
hoeft aan te sporen. Vrijwilligerswerk geeft voldoening en energie. Uiteraard 
kost het ook tijd en energie, maar als het goed is, blijven geven en nemen 
in balans. En zolang die balans in orde is én je je vrijwilligerswerk ook nog 
eens leuk, interessant, boeiend en leerzaam vindt of wanneer je ermee kunt 
bereiken of kunt leren wat je voor ogen had, blijft het fijn om dit ‘werk’ te 
doen. 

Wanneer de balans echter (tijdelijk) verloren is of wanneer je je doel hebt 
bereikt, of wanneer je interesses zijn verschoven of je thuissituatie is 
veranderd, dan kan het betekenen dat je even een pas op de plaats maakt. 
Hetzij tijdelijk, hetzij definitief. Als vrijwilliger bouw je wel wat op en de 
mensen om je heen leunen ook op jou, dus een overstap of uitstap gebeurt 
vaak weloverwogen. Dergelijke besluiten gaan niet over één nacht ijs. 

Het is mooi om te zien dat -wanneer vrijwilligers bij de wijkraad en de redactie 
hun functie beschikbaar stellen- er ook weer nieuwe vrijwilligers opstaan die 
graag in willen stappen en het spreekwoordelijke stokje over willen nemen. 
Nieuw elan, een nieuw geluid, nieuwe handschriften, nieuwe ideeën én 
nieuwe energie. Allemaal positieve ingrediënten. En wie afzwaait en nog 
kan en wil overdragen, deelt haar of zijn kennis en kunde met de nieuwe 
generatie. En dat allemaal zonder arbeidsovereenkomst. Hoe mooi is dat!

Zowel bij de wijkraad als bij de redactie vinden wisselingen binnen onze teams 
plaats. De redactie groeit en krimpt, net als het bestuur. Op dit moment heten 
we zowel bij het bestuur als bij de redactie nieuwe vrijwilligers welkom en 
danken we de afzwaaiende kanjers hartelijk. Het is toch prachtig dat mensen 
zoals u en ik, zoals jij en wij, (deels) hun vrije tijd willen investeren en hun 
energie willen steken in een maatschappelijk project, een vereniging, een 
bestuur, een buurtinitiatief, in mantelzorg, zich willen inzetten als ouderen-
bezoeker, helpen met zwerfafval opruimen enz. En dat doen we ook weer 
samen. Samen bereiken we echt meer en samen komen we verder.

SamenWoudhuis en SamenOsseveld is zo’n project. In deze editie vertellen 
we wat het tot nu toe heeft opgeleverd: al die interviews, gesprekken op 
straat en aan de deur, al die mailwisselingen en online ingevulde vragenlijsten. 
SamenOsseveld en SamenWoudhuis vormen de basis voor de vitaliteits- 
agenda van onze wijken en die gaan we samen uitrollen. Daarmee zijn we al 
begonnen. Nieuwsgierig naar wat dan precies en hoe? Lees er meer over in 
deze winterse Wijkkijker. 

Of meld je aan, want ook jouw kennis en vaardigheden komen in de wijken 
ongetwijfeld goed van pas!

Graag tot weerziens in de wijk!

Wendy Le Griep   Stephan Jansen
Wijkkijker     Wijkraad Osseveld-Woudhuis
eindredacteur     voorzitter
wendy@legriep.nl  voorziter@osseveld-woudhuis.nl

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gespreks-
partner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd 
van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. 
De wijkraad beoogt een goede gesprekspartner én belangen-
behartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor 
wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Kortom een afwisselend 
werkterrein waarin de huidige bestuursleden jou natuurlijk 
zullen begeleiden.

Bestuursleden van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich 
op vrijwillige basis in voor onze mooie wijken Osseveld en Het 
Woudhuis. De wijken zijn volop in ontwikkeling en alle leeftijden
zijn goed vertegenwoordigd. Je enthousiasme, je interesse in 
bestuurswerk en een hart voor je eigen wijk zijn belangrijk om 
met veel plezier dit vrijwilligerswerk te kunnen doen. 
De wijkraad zoekt ondersteuning.  

Wij vormen een energiek team en we zoeken inzet voor de 
portefeuilles Sociaal Domein en Ruimtelijke Ordening. 
We willen alle belanghebbenden goed informeren, daarom 
zijn we ook op zoek naar een Communicatie vrijwilliger. 

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

Jij maakt straks deel uit van dit team. Elke maand 
komen wij op de tweede maandag van de maand 
bij elkaar in de bestuursvergadering. 

In de week daarvoor komt het dagelijks bestuur bij 
elkaar. Door de maand heen zijn er nog een aantal 
(ad-hoc) bijeenkomsten. Je zult merken, dat je een 
warm welkom krijgt. Je leert veel over je eigen 
wijk en de wijken om je heen, het ‘gemeentelijk 
apparaat’ en je doet nieuwe contacten op binnen 
en buiten de wijk.

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in een 
bestuursfunctie? Of heb je nog vragen? Neem 
dan zeker contact op met ons secretariaat: 

bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Wie is wie?

1. Mirjam de Vries (Secretaris en neemt afscheid)
2. Jacques van Meurs (Sociaal Domein)
3. Stephan Jansen (Voorzitter)
4. Ferry Sabandar (Openbaar Domein)
5. Marcel Jongman (Openbaar Domein en 
    neemt afscheid)
6. Durk Tuinier (Penningmeester)
7. Jelmar Blauw (Openbaar Domein en nieuw)
8. Egbert Douma (Openbaar Domein en nieuw)
9. Katja van Reede (Secretaris en nieuw)
10. Gerard Link (Algemeen bestuurslid)

Bestuursleden gezocht voor de Wijkraad Osseveld-Woudhuis

1
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Nu de Wijkkijker weer drie keer per jaar wordt uitgegeven 
voor de wijk Osseveld-Woudhuis, is het voor de redactie een 
grote wens om enkele nieuwe vrijwilligers aan de redactie te 
kunnen toevoegen. We zijn onder meer op zoek naar een:
• bezorgcoördinator, die de bezorging van de Wijkkijker in 

goede banen leidt, 
• een administratieve tijger voor de advertenties en 
• een extra verslaggever.

De huidige redactie bestaat uit 9 leden (was 11). Wij vormen 
een bont gezelschap in leeftijd, de wijk waarin wij wonen, 
de fase van gezinsvorming, onze achtergrond, al dan niet 
werkzaam in een betaalde baan, vrijwilligerswerk, hobby’s en 
interesses. Kortom, die redactie kan absoluut nog extra kleur 
gebruiken. Groter is natuurlijk niet persé beter, maar er is nog 
zo veel om over te schrijven... 

Advertentie-administratie
De Wijkkijker kan niet zonder haar adverteerders. De 
inkomsten uit de advertenties gebruiken wij voor de 
productie van de Wijkkijker. In de nabije toekomst zullen 
we meer en meer ‘de eigen broek’ moeten ophouden. De 
gemeentesubsidie die wij voorheen kregen via de wijkraad, 
is nog maar zeer beperkt voorhanden, al hebben we dit jaar 
nog wel ‘wat spek om de botten’. 

Vanuit de nieuwe Regeling Burgerparticipatie hebben we 
geen gegarandeerde aanvulling op onze inkomsten om de 
uitgaven van de Wijkkijker te kunnen garanderen. Daar 
hebben we toch meer adverteerders voor nodig. Voor de 
werving van nieuwe adverteerders en het onderhouden van 
het contact met de huidige adverteerders, kunnen we binnen 
de redactie een vrijwilliger goed gebruiken. 

Bezorgcoördinator
Heb je drie keer per jaar in een tijdvak van twee weken tijd 
om de verspreiding van ons mooie wijkblad voor je rekening 
te nemen? Heb je een garage of een carport waar de vracht 
droog kan worden neergezet en ben je administratief en met 
de mail wel handig? Dan is dit wellicht een kolfje naar jouw 
hand!

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

Graag tot ziens!
Wijkkijker 
eindredacteur
wendy@legriep.nl

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

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

Wanneer u de QR code met uw smartphone scant, dan maakt u 
automatisch € 5 over naar de Wijkkijkerrekening bij de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis. Wilt u wel graag doneren, doch liever een 
ander bedrag? Dat kan. 

Maak uw bijdrage voor de (winter) Wijkkijker dan over naar het 
volgende rekeningnummer onder vermelding van 
Vrienden van de Wijkkijker 2022
NL10 RABO 0393 2530 07 

Vrienden van de WijkkijkerWijkkijker zoekt nieuwe redactie-kanjers

1. Hans Verbeek
2. Roely Smit
3. Tessa Gruppelaar
4. Herma Oosterloo-de Jong
5. Wendy Le Griep 
6. Theo Groen

7. Marianne Hutters-Dijkhuizen
8. Maria Rovers
9. Nadine Strik neemt afscheid
10. Henk Methorst
11. André de Ruiter neemt afscheid
12. Jij?

‘De Vrienden van de Wjkkijker’ 
heeft inmiddels € 375 gedoneerd 
gekregen. Daar zijn wij heel blij mee. 
Alle giften komen ten goede aan de 
Wijkkijkerproductie. 

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

Adverteren in de Wijkkijker 2022
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Formaat   Plaats   Bedrag

A4 staand (hele pagina)  Willekeurige plek € 160
A4 staand (hele pagina)  Cover achter  € 320
A4 staand (hele pagina)  Binnenzijde cover € 240

A5 liggend (halve pagina) Willekeurige plek € 110
A6 staand (kwart pagina) Willekeurige plek €   55

Ondernemer in de wijk  A4 met interview € 210
    inclusief opmaak
    A4 zonder interview € 170
    inclusief pmaak

Non-profit tarieven: 

Plaatsing op willekeurige  A4 Staand  € 150
pagina    A6 Staand   €   50

wendy@legriep.nl 
bestuur@osseveld-woudhuis.nl
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Komen en gaan...

Egbert DoumaJelmar Blauw

Marcel Jongman

Zoals jullie vorige secretaris Mirjam de Vries hieronder al aangeeft, 
neemt zij afscheid als secretaris van het bestuur en pak ik enthou-
siast deze functie op. Mijn naam is Katja van Reede, moeder van 
2 (al uit huis wonende) kinderen, samenwonend met manlief en 
sinds december 2017 vooral bekend met de wijk Osseveld-Oost, 
waar wij wonen. 

Ik werk parttime op het secretariaat van Defensie in Ermelo en de 
andere dagen vul ik met mijn eigen bedrijf “Kletsen met Katja” 
en/of geniet ik van mijn vrije tijd met familie en vrienden. 
Mijn hobby’s zijn: lezen, fotograferen, schrijven, autorijden en 
lekker koken.

De reden dat ik mij heb aangemeld voor de functie van secretaris 
is, omdat ik graag meer contact wil hebben met de wijk, mij in wil 
zetten voor de wijk en positief betrokken wil zijn bij de wijk. 

De eerste tijd zal ik nog wel moeten wennen: veel inlezen, nieuwe 
mensen ontmoeten en vooral leren hoe het allemaal werkt in onze 
mooie WOW wijk. Voor nu wens ik iedereen een mooi, fijn en gezond 
2022 en graag tot ziens!

Vrolijke groeten, 
Katja van Reede
Wijkraad Osseveld-Woudhuis
secretaris@osseveld-woudhuis.nl

Mirjam de Vries

Na ruim drie jaar de functie van secretaris 
te hebben ingevuld, is het tijd om mijn 
functie over te dragen. Ik heb de Wijkraad 
in drie jaar zien groeien in ambitie met 
nieuwe bestuursleden. Er staan mooie 
dingen te gebeuren. 
Ik wens iedereen alle goeds. 
Mirjam de Vries

Katja van Reede

Ik ben Marcel Jongman. Vanaf voorjaar 2016 mocht ik de belangen 
van de wijkbewoners binnen Osseveld-West, Osseveld-Oost en Het 
Woudhuis vertegenwoordigen als bestuurslid binnen het Openbaar 
Domein. Ik heb dit altijd met heel veel plezier kunnen doen, zeker 
samen met mijn medebestuurslid Ferry Sabandar. 

Natuurlijk waren er in deze periode hoogtepunten, maar ook (helaas) 
dieptepunten. Ik kijk met heel veel genoegen terug op deze tijd en 
koester de dingen, die we samen als wijkraad met onze wijkbewoners 
hebben kunnen realiseren en bereiken. 

Na bijna 6 jaar bestuurswerk is het tijd ‘het stokje’ over te dragen aan 
Jelmar en aan Egbert. Ik weet zeker dat zij de belangen van de wijkbe-
woners op dezelfde toegewijde manier gaan vertegenwoordigen. Ik 
wens iedereen natuurlijk alle goeds en we komen elkaar vast nog wel 
eens een keer tegen in de wijk. Voor iedereen; blijf vooral gezond en 
blijf lief voor elkaar. 

Marcel Jongman
Wijkraad Osseveld-Woudhuis
(ex) Bestuurslid Openbaar Domein

Ik wil me even voorstellen. Mijn naam is Jelmar Blauw en ik 
ben sinds oktober 2021 bestuurslid Openbaar Domein van de 
Wijkraad Osseveld-Woudhuis. 

Ik woonde van mijn 12de tot mijn 26ste in Apeldoorn, met een 
onderbreking voor mijn studie in Enschede. Daarna zijn mijn 
vrouw (geboren en getogen in Apeldoorn) en ik geëmigreerd 
naar Engeland en later naar Duitsland. 32 jaar later wilden we 
in verband met de familie graag weer terug naar Nederland.

Onze beide zonen zijn na hun middelbare schooltijd in 
Nederland gaan studeren en zij zijn hier blijven ‘hangen’. 
Die zagen we (te) weinig, zeker in de coronatijd met alle 
mogelijke en onmogelijke reisrestricties. Daarom hebben we 
besloten om naar Nederland terug te keren. Omdat we hier 
vrienden en familie hadden wonen, wilden wij graag weer in 
Apeldoorn komen wonen. We hadden het geluk een huis te 
vinden in Osseveld-Oost. Daar wonen we sinds april 2021 met 
veel plezier. We vinden het een fijne wijk, met veel groen én 
het is een vriendelijke buurt. 

Mijn hobby’s zijn vooral hardlopen, muziek maken (basgitaar), 
naar concerten gaan en reizen met onze kampeerbus. Ik heb 
altijd in de ICT gewerkt en na mijn terugkeer naar Nederland 
heb ik een eigen adviesbureau opgericht op het gebied van 
technisch beheer van de ICT. 

In de wijkraad hoop ik mijn ervaringen van wonen in het 
buitenland te kunnen gebruiken om onze wijken nog mooier 
te maken en nog fijner om in te wonen. Ook het werken met 
verschillende culturen heeft mij een relatief ruime blik op 
het leven gegeven. Ik zou er bijvoorbeeld voor pleiten om 
een ontmoetingsplaats (koffiehuis/café/restaurant) in de wijk 
Osseveld-Woudhuis te krijgen, waar jong en oud (en alles 
daartussen) kan relaxen en elkaar kan ontmoeten.

Jelmar Blauw
Bestuurslid Openbaar Domein
Jelmar.blauw@osseveld-woudhuis.nl 

Mijn naam is Egbert Douma en ik ben sinds 
december 2021 bestuurslid van de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis. Samen met Ineke woon ik nu 
3 jaar met veel plezier in de wijk Osseveld-Oost. 
Een mooie wijk met veel groen, ruimte en goede 
voorzieningen. Omdat onze kinderen allemaal 
de deur uit zijn, zochten we een kleinere woning 
in het midden van het land en daar zijn wij in 
Apeldoorn goed in geslaagd.

Ik ben geboren en getogen in Noord Groningen. 
Onder meer woonde en werkte ik in Groningen, 
Veenendaal en Hattem. Steeds op het gebied van 
de weg- en waterbouw en natuurontwikkeling. 
Eerst bij aannemersbedrijven, later als zelfstandig
adviseur voor gemeenten, waterschappen en 
projectontwikkelaars. 

Toen ik in de Wijkkijker zag dat er in de Wijkraad 
vacatures waren, onder andere voor de porte-
feuille ruimtelijke ordening (Openbaar Domein), 
was mijn belangstelling gewekt. Dit sluit goed aan 
bij mijn ruime ervaring op dit gebied. 

Graag zet ik mij in om te luisteren naar wat er 
allemaal leeft en speelt in de wijk, welke verbete-
ringen we graag zouden zien en hoe we dat dan 
voor elkaar kunnen krijgen.

Egbert Douma
Bestuurslid Openbaar Domein
egbert.douma@osseveld-woudhuis.nl
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Woudhuis
Het Woudhuis is opgedeeld in vijf verschillende 
deelbuurten: De Landenbuurt, De Lage Landen, 
Het Kasteel, De Hoven en Woudhuizermark. De indeling 
is gemaakt zodat nog beter gekeken kan worden naar 
wat er leeft en speelt in Het Woudhuis. 
De thema’s zijn: Sociaal, Duurzaamheid, Mobiliteit, 
Veiligheid en Openbare Ruimte. 

Sociaal
In Het Woudhuis vinden bewoners het prettig wonen 
en is het contact met de buren over het algemeen 
goed. Bewoners weten elkaar te vinden wanneer nodig. 
Vroeger werden er meer activiteiten in de straat georga-
niseerd en was er meer onderling contact. De laatste 
jaren is dit sterk afgenomen, maar de behoefte aan een 
buurtfeest of gezamenlijke activiteit is aanwezig. Een 
mooi voorbeeld zijn door de bewoners zelf georgani-
seerde wijkwandelingen in de Landenbuurt. 

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een thema wat met name speelt in de 
Landenbuurt. Dit is een typisch volksbuurtje waar nog 
veel mensen wonen van ‘het eerste uur’. Het verloop 
is er laag en de behoefte aan contact is er groot. Ook 
wonen hier relatief meer mensen op leeftijd. Zij zouden 
meer voor elkaar kunnen betekenen. Het opzetten van 
een eigen buurthuis in de wijk voor en door bewoners 
zou kunnen bijdragen aan de vermindering van 
eenzaamheid. 

In Het Kasteel fungeert Talma Borgh al als een sociaal 
vangnet. Talma Borgh zou mensen die zich eenzaam 
voelen onderling meer met elkaar kunnen verbinden. 
Wijkcentrum Het Bolwerk wordt weinig bezocht en 
voldoet niet aan verwachtingen van bewoners. 
Er kunnen meer activiteiten worden georganiseerd en 
Het Bolwerk zou meer kunnen fungeren als een 
ontmoetingscentrum voor jong en oud.

Mobiliteit
De mobiliteit wordt door de meeste bewoners als goed 
ervaren. Er zijn echter veel zorgen over de ontsluiting 
van de wijk door werkzaamheden aan de Laan van 
Osseveld (de ondertunneling). Ook kan de toegankelijk-
heid van de verschillende winkelcentra voor mensen die 
slecht ter been zijn beter. 
Tijdens de haal- en brengtijden van de basisscholen 
ervaren directe buurtbewoners soms overlast door 
extra drukte. Men zou hier graag -in samenwerking met 
de betreffende scholen- een goede oplossing voor zien. 
Wat verder opvalt is, dat met name in de wijk Woud-
huizermark de bereikbaarheid naar een huisarts of 
apotheek beter kan.

Duurzaamheid
Bewoners in Het Woudhuis zijn bewust bezig met 
duurzaamheid. Veel woningen zijn relatief jong en 
goed geïsoleerd. De meeste bewoners staan open voor 
aardgasvrij wonen in de toekomst, mits haalbaar en 
betaalbaar. 

De meeste bewoners zien een deelauto niet zitten. 
Dit heeft mogelijk te maken met onwetendheid. Het 
principe ‘deelauto’ wordt namelijk op veel verschillende
manieren geïnterpreteerd. De gemeente zou een goede 
rol kunnen spelen in voorlichting op verschillende
terreinen, zoals aardgasvrij wonen, het principe 
deelauto en bij het afkoppelen van regenwater. Men 
zou graag meer biodiversiteit in het straatbeeld zien. 
Hiervoor zijn een aantal goede ideeën geopperd, zoals 
meer fleurige beplanting bij rotondes en wegen en een 
gezamenlijke pluktuin in de buurt Woudhuizenmark.

Veiligheid
Het gevoel van veiligheid is over het algemeen goed. 
Bewoners geven aan ’s avonds prima een rondje over 
straat te kunnen lopen. Men geeft aan dat er soms wel 
overlast wordt ervaren van hangjongeren. 

Betere handhaving en inzet van jeugdwerkers zouden 
kunnen helpen om overlast tegen te gaan.
 
De verkeersveiligheid, met name rondom de scholen, is 
voor veel bewoners en ouders van kinderen niet goed. 
Fietsende kinderen, hard rijdende auto’s en drukte 
geven hier aanleiding toe. Verder komen veel signalen 
binnen over het hard rijden in de wijk, met name op de 
Zutphensestraat. Bewoners van de deelbuurten De Hoven 
en de Landenbuurt ervaren hiervan de meeste overlast. 
In het algemeen pleit men voor meer handhaving tegen 
hardrijders. Ook ideeën als het plaatsen van meer 30 km 
per uur borden en plantenbakken als verkeer remmende 
maatregelen werden aangedragen.

In totaal hebben meer dan 30 bewoners van Het 
Woudhuis aangegeven actief mee te willen denken in de 
vijf verschillende thema’s.

Openbare Ruimte
Over de openbare ruimte in Het Woudhuis is iedereen 
over het algemeen tevreden. Wel zouden bewoners 
graag wat meer variatie en diversiteit zien als het gaat 
om de groenvoorziening. Het onderhoud van het groen 
en van de speeltoestellen voor kinderen kan beter. Het 
onderhoud van de bestrating en trottoirs kan met name 
in de Landenbuurt en Het Kasteel beter. Dit heeft met 
name te maken met de toegankelijkheid voor bewoners 
met een rolstoel of rollator vanuit Talma Borgh. 

Rondom de containers wordt met regelmaat afval bijge-
plaatst doordat onder andere de containers vol zitten. 
Het aantal speelplekken voor kinderen is goed, daaren-
tegen zouden meer plekken voor jongeren gewenst zijn. 
Denk hierbij aan het plaatsen van voetbalgoaltjes op 
een grasveld. De honden uitlaatplaatsen zouden volgens 
bewoners verbeterd kunnen worden door het plaatsen 
van prullenbakken voor poepzakjes en het beter schoon-
houden van de veldjes.

Samen Osseveld-Woudhuis
Vitaliteitsagenda voor de wijken

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat 
bewoners met veel plezier in hun buurt wonen en 
dit ook in de toekomst blijven doen. De gemeente 
Apeldoorn maakt daarom sinds de tweede helft van 
2020 ruimte om voor gebieden in haar gemeente 
‘Vitaliteitsagenda’s’ te maken. Hiervoor zijn medewer-
kers van Stimenz en Eurus afgelopen jaar bij velen van 
u aan de deur geweest om in gesprek te gaan over wat 
u van de buurt vindt en welke ideeën u heeft om Het 
Woudhuis en Osseveld vitaler te maken. 

In totaal hebben 176 huishoudens in Het Woudhuis 
hun mening laten horen door uitgebreide informatie 
achter te laten bij de deur-aan-deur gesprekken of via 
de website. 

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met meer 
dan 15 professionals die actief zijn in de buurt. Dit 
artikel geeft een algemeen beeld van Het Woudhuis 
en de wijk Osseveld (Oost en West) weer. Naast een 
algemeen beeld van de buurt, is ook veel gedetail-
leerde informatie opgehaald. Deze ‘bijvangst’ is niet 
volledig meegenomen in het algemene beeld, maar 
is natuurlijk wel doorgegeven aan de gemeente/een 
andere organisatie, om opgenomen te worden in de 
Vitaliteitsagenda. 

info@samenwoudhuis.nl en info@samenosseveld.nlFoto's: Herma Oosterloo-de Jong en Wendy Le Griep
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Osseveld (west en oost)
De buurt Osseveld is opgedeeld in 3 verschillende 
deelbuurten: Buurtje 1 (Osseveld-West), buurtje 2 (tussen 
Deventerstraat en de Waterlei) en buurtje 3 (tussen de 
Waterlei en de Zonnewende). De indeling is gemaakt 
zodat beter gekeken kan worden naar wat er leeft en 
speelt in Osseveld per buurtje.

Sociaal
Bewoners typeren Osseveld als een sociale buurt. Men 
weet elkaar te vinden als het nodig is. Vroeger werden 
er meer activiteiten in de straat georganiseerd en was 
er meer onderling contact. Dit is in de laatste jaren sterk 
afgenomen. In buurt 1 is de behoefte aan het organiseren
van een buurtfeest of gezamenlijke activiteit aanwezig, 
in buurt 2 en 3 voelt men deze behoefte minder en 
vindt men het contact goed zoals het nu is. De mate van 
sociaal contact in Osseveld is, gekeken naar de rest van 
Apeldoorn, minder dan gemiddeld. 

Samenhang
In buurt 1 is de sociale samenhang het grootst. Bewoners 
geven aan dat ze vermoeden dat er eenzaamheid leeft in 
de buurt, maar zeggen dat zelf niet te zijn. Eenzaamheid 
kan niet concreet worden gesignaleerd. Bewoners vinden 
dat er voor de jeugd relatief weinig te doen is. Hier mag 
volgens hen meer aandacht aan worden geschonken door 
het creëren van meer ontmoetingsplekken. Talma Borgh 
biedt een fijne uitvalsbasis als ontmoetingsplek voor 
oudere bewoners in de wijk.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de fiets en het OV wordt over 
het algemeen als goed ervaren. Wel zijn er in buurt 1 en 
2 bushaltes weggehaald en bushaltes worden door met 
name ouderen, als te ver lopen ervaren. Over de bereik-
baarheid met de auto zijn de meningen verdeeld. Dit heeft 
met name te maken met de ontsluiting van de wijk. 
De geringe uitgangen zorgen, met name in de spits, voor 
irritaties en opstopping in het verkeer. 

Bewoners zijn blij dat hier aan wordt gewerkt en dat 
de rotonde aan het begin van de wijk verdwijnt. In 
Osseveld worden echter veel zorgen geuit over de 
ontsluiting van de wijk gedurende de werkzaamheden
aan de tunnel. Veel bewoners zouden het prettig vinden 
als de bussluis (tijdelijk) open wordt gesteld voor 
bestemmingsverkeer, maar zij zien ook in dat dit lastig 
te controleren is en mogelijk voor extra verkeer zorgt in 
de wijk. 

De leegstand op het Fort wordt als een aderlating 
ervaring door veel bewoners. Winkelcentrum Anklaar 
wordt mede hierdoor veelvuldig gebruikt door 
bewoners van Osseveld.

Duurzaamheid
Bewoners in Osseveld zijn bewust bezig met duurzaam-
heid. Veel woningen zijn relatief jong en geïsoleerd. De 
meeste bewoners staan open voor aardgasvrij wonen in 
de toekomst, mits haalbaar en betaalbaar. Iedereen is 
op zijn of haar eigen manier met duurzaamheid bezig. 
Van afval scheiden tot elektrisch rijden en van een 
compleet smart home tot aan een groene tuin. 

De subsidies die de gemeente ter beschikking stelt voor 
duurzaamheidsdoeleinden, worden door bewoners als 
positief ervaren. De informatieverstrekking hierover is 
goed en men weet veelal de juiste weg te vinden. 

Men zou graag meer biodiversiteit in het straatbeeld 
zien. Hiervoor zijn een aantal goede ideeën geopperd, 
zoals het plaatsen van meer en diverse groenstroken. 

In buurt 1 geven mensen aan dat de woningbouw een 
actievere rol kan spelen in het thema duurzaamheid 
door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden voor het 
afkoppelen van regenwater. In buurt 2 en 3 wordt na 
hevige regenval in bepaalde straten wateroverlast 
ervaren en overstromen de afvoerputten.

Veiligheid
Het gevoel van veiligheid is over het algemeen goed. 
Bewoners geven aan ’s avonds prima een rondje over 
straat te kunnen lopen. In buurt 1 zijn er het afgelopen 
jaar opvallend veel inbraken geweest en dit zorgt bij veel 
mensen voor een onveilig gevoel in de avond en nacht. 
Sommige bewoners hebben zelf camera’s geplaatst 
rondom hun huis. In buurt 2 leven zorgen over het 
toekomstige AZC, veel bewoners geven aan dat ze bang 
zijn dat het AZC invloed zal hebben op hun gevoel van 
veiligheid. 

De verkeersveiligheid, met name rondom de scholen, is 
voor veel bewoners en ouders van kinderen niet goed. 
Fietsende kinderen, hard rijdende auto’s en drukte 
geven hier aanleiding toe. Op een aantal plekken in de 
wijk nemen planten, struiken en bomen het zicht weg 
op kruisingen en splitsingen waardoor de verkeersveilig-
heid in het geding komt. In buurt 3 wordt op sommige 
plekken te hard gereden. Ook ervaart men hier meer 
overlast door zwaar vrachtverkeer.

Openbare ruimte
Men is over het algemeen tevreden over de openbare 
ruimte in Osseveld. Wel ziet men graag meer variatie 
en diversiteit m.b.t. groenvoorziening. Het onderhoud 
van het groen en van speeltoestellen voor kinderen in 
de diverse parkjes kan beter. Wel is het contact tussen 
buurtbewoner en gemeente wat betreft het onderhoud 
goed. In buurt 2 is de kabelbaan voor kinderen door de 
gemeente weggehaald. Hier is echter nooit een speel-
toestel ter vervanging teruggeplaatst, waar wel grote 
behoefte aan is. 

Er zijn genoeg bewoners in de wijk die zelf de mouwen 
willen opstropen om de openbare ruimte op te knappen, 
door bijvoorbeeld speelplekken aan te pakken of 
loopgroepjes te organiseren die gezamenlijk zwerfafval 
gaan opruimen.

Bijvangst
Zoals aan het begin is benoemd, is naast een algemeen 
beeld van de wijk Het Woudhuis ook heel veel informa-
tie opgehaald die specifiek voor één straat geldt of voor 
één persoon. Omdat sommige signalen niet konden 
wachten, is hier meteen actie op ondernomen.  

Enkele voorbeelden van kleine successen: 
Signalen van eenzaamheid zijn opgepakt en doorgezet 
naar Stimenz. Vragen over onduidelijkheid m.b.t. de 
geluidsnormen van het spoor zijn doorgezet naar de 
desbetreffende persoon binnen de gemeente. De 
wijkagent heeft extra handhaving ingezet na meerdere 
signalen van buurtbewoners van overlast rond het 
Cruyff Court. Diverse veiligheid gerelateerde signalen 
zijn onder de aandacht gebracht bij boa’s en wijkagent. 
Veel bewoners wilden meedenken en zich actief 
inzetten in de buurt. Een mooie winst voor de wijk. 
De wijkraad heeft met een aantal bewoners al contact 
gehad om te kijken op welk gebied zij zich willen 
inzetten en of de wijkraad hierin kan faciliteren.

Tot slot
• Sociaal: Er zijn meerdere bewoners die aangeven 

verder te willen meedenken over het opzetten van 
een buurthuis. 

• Ook zijn er bewoners die willen meedenken over 
het organiseren van activiteiten en/of mee willen 
denken over het thema Eenzaamheid.

• Mobiliteit/Veiligheid: Een groep van tien bewoners 
geeft aan actief mee te willen denken over de 
huidige ontsluiting van de wijk, net als over de 
verkeersveiligheid in de wijk. 

• Duurzaamheid: Een bewoner geeft aan mee te 
willen denken over meer biodiversiteit in de wijk. 
Ook geven bewoners aan mee te willen denken 
over het thema Duurzaamheid. 

• Openbare Ruimte: Er is een relatief grote groep die 
wil meedenken over de invulling van de openbare 
ruimte. Met name het opnieuw inrichten van speel-
plekken of ontmoetingsplekken wordt genoemd. Lees verder op de volgende pagina
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Bijvangst
• Een actieve bewoner die benieuwd was 

naar de veiligheidspreventie in de buurt wil 
hier graag over meedenken. Mede door zijn 
professie als oud agent. Na een goed gesprek 
is meneer in contact gebracht met de wijkraad 
om gezamenlijk de veiligheid in de buurt te 
optimaliseren.  

• Een echtpaar met zorgen over het AZC is 
geïnformeerd door de wijkraad over de stand 
van zaken. Een goede communicatie heeft 
voor veel duidelijkheid gezorgd over het AZC 
en de positie van de wijkraad. 

• Een melding omtrent illegale stort is doorgezet 
naar de gemeente. 

• Een aantal bewoners heeft aangegeven water-
overlast te ervaren op een specifiek punt in de 
wijk. Dit is onder de aandacht gebracht bij de 
Regisseur Openbare Ruimte. 

• Een aantal meldingen over onderhoud van 
het openbaar groen is opgepakt en doorgezet 
naar de afdeling beheer en onderhoud van de 
gemeente. Hierdoor zijn een aantal onover-
zichtelijke situaties verbeterd. 

• Zoals aan het begin is benoemd, is naast een 
algemeen beeld van de wijk Osseveld ook heel 
veel informatie opgehaald die specifiek voor 
één straat geldt of voor één persoon. Omdat 
sommige signalen niet konden wachten, is hier 
meteen al actie op ondernomen. Dit zijn de 
kleine successen in het project die al verzilverd 
konden worden. 

Tot slot
Sociaal: Er zijn meerdere bewoners die willen 
meedenken over het organiseren van activiteiten 
en/of meedenken over het thema Eenzaamheid. 

Mobiliteit/Veiligheid: Een groep van tien bewoners geeft aan 
actief mee te willen denken over de huidige ontsluiting van 
de wijk, net als de verkeersveiligheid in de wijk. Ook geeft 
een bewoner aan om mee te denken over manieren van 
buurtpreventie. 

Duurzaamheid: Enkele bewoners geven aan mee te denken 
over het thema Duurzaamheid, bijvoorbeeld over de klimaat 
transitie plannen van de gemeente. Ook geven enkele 
bewoners aan mee te willen denken over het bestrijden van de 
eikenprocessierups. 

Openbare Ruimte: Er is een relatief grote groep die wil 
meedenken over de invulling van de openbare ruimte. Met 
name het opnieuw inrichten van speelplekken of ontmoetings-
plekken en de groenvoorziening worden genoemd. Ook is er 
een bewoner die een loopgroepje wil organiseren om gezamen-
lijk zwerfafval op te ruimen. In totaal hebben meer dan 61 
bewoners aangegeven actief mee te willen denken in de vijf 
verschillende thema’s. 

Samen maken wij de wijk!

Ambagtsheer.eu Zonnepanelen

Voor advies, zelfbouw en installatie bij particulieren en bedrijven

Contactgegevens

Peter Ambagtsheer
Houttuinen-Noord 39
7325 RE  Apeldoorn

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

Zonnepanelen én laadpalen!
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In het afgelopen jaar vond er een uitgebreid onderzoek plaats in 
onze wijken onder de titel Samen Woudhuis en Samen Osseveld. 
Het doel van het onderzoek was om in beeld te brengen welke 
onderwerpen leven onder de wijkbewoners. De conclusie is dat, 
zonder individuele of lokale issues te bagatelliseren, de meeste 
bewoners tevreden zijn met de kwaliteit van hun leefomgeving. 

Geen inzicht in wat er leeft
In 2020 was het rumoerig rondom de wijk- en dorpsraden in 
Apeldoorn als gevolg van politieke keuzes over hoe om te gaan met 
(burger)participatie. Dit betekende dat er per 1 januari 2021 een 
nieuwe regeling werd ingesteld. In de gesprekken die we hierover 
gevoerd hebben met de stadsdeelmanager van de gemeente 
Apeldoorn (Astrid Willemsen) kwamen we samen tot een tweetal 
conclusies:
• Wij willen samen verder werken aan onze wijken en 
• Wij weten nog niet wat er precies speelt in onze wijken.

Met het onderzoek voor de vitaliteitsagenda van de Sprenkelaar in 
gedachten, zijn wij een soortgelijk traject gestart om dit inzicht wel 
te krijgen. Het doel van het onderzoek was en is om ook voor onze 
wijken een vitaliteitsagenda op te kunnen stellen. Een vitaliteits-
agenda is te vergelijken met een actieprogramma om de sociale en 
fysieke leefomgeving van onze wijken te verbeteren. Er was echter 
wel een verschil met de aanpak van de Sprenkelaar. Voor de vitali-
teitsagenda van onze wijken werken de gemeente en de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis gedurende het hele traject nauw samen.

Van deur tot deur
Voor een goed overzicht en inzicht in de wensen en behoeften 
van onze wijkbewoners, zochten wij professionele ondersteuning. 
Deze vonden wij in Eurus, het bedrijf dat de gemeente eerder had 
ondersteund bij soortgelijke trajecten.

• Binnen het onderzoek startten wij met het interviewen van 
diverse professionals die werkzaam zijn in onze wijken. Dit 
betekent dat we onder andere gesproken hebben met de 
wijkagent, de jongerenwerker, de directeur van Talma Borgh, 
de huisartsen en de basisschooldirecteuren. 

• In stap twee hebben we verschillende digitale sessies 
gehouden met vrijwilligers in onze wijken. Digitaal was een 
noodzakelijk alternatief voor persoonlijk contact, omdat we 
nog steeds middenin de pandemie zaten. 

• De derde stap was het inrichten van een digitale huiskamer 
met een ‘swip-app’ waarin iedereen vragen kon stellen en 
beantwoorden, doch ook waar wijkbewoners hun ideeën, 
suggesties e.d. konden posten. 

• En tot slot zijn we letterlijk van deur tot deur gegaan om met 
bewoners in gesprek te gaan over wat ze vonden van hun 
directe leefomgeving. Wij spraken met hen over de buurt en 
de wijk waarin ze wonen. De betrokkenheid was groot. 

Bijvoorbeeld aansluiten bij de maandelijks zwerfaf-
val opruimactie van DenkTank Breed, een buurt- of 
straatfeest organiseren, of een keer koffie drinken 
bij die alleenstaande buurman of buurvrouw. De 
wijkraad neemt hiertoe uiteraard ook initiatieven. 
Tevens is de wijkraad er om wijkinitiatieven te 
ondersteunen.

Bij het sociaal en fysiek domein hebben wij, net 
als in de maatschappij, afspraken gemaakt hoe we 
met zaken om moeten en willen gaan. Deze taken 
zijn ondergebracht bij verschillende (overheids)
instanties. Dat betekent overigens niet dat we als 
bewoners geen bijdrage kunnen leveren. Daarom 
gaan we starten met twee werkgroepen waarin 
zowel de professionals als onze wijkbewoners 
vertegenwoordigd zijn om in gezamenlijkheid de 
verschillende onderwerpen aan te pakken. 

Voor het sociaal domein zal Stimenz de rol van 
regisseur op zich nemen en voor het fysiek domein 
de gemeente Apeldoorn.

Alle kleine beetjes helpen
Tijdens het onderzoek heeft menig buurtbewoner 
aangegeven een bijdrage te willen leveren. Daar 
maken wij dankbaar gebruik van. Mocht je na 
het lezen van deze Wijkkijker denken ‘Ik wil ook 
graag mijn bijdrage leveren’, schroom dan niet om 
gewoon te starten. Mocht je hulp nodig hebben 
of wil je weten bij wie je met je idee terecht kunt, 
neem dan contact op met de wijkraad. Met ons 
netwerk in de wijk, maar zeker ook bij de profes-
sionals, kunnen wij je ongetwijfeld verder helpen.

Mail naar 
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Graag tot ziens in de wijk!!

Wijkraad Osseveld-Woudhuis i.s.m. Eurus

www.samenosseveld.nl 
www.samenwoudhuis.nl
www.osseveld-woudhuis.nl
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Quick wins versus langere termijn
Tijdens het onderzoek hebben we veel opgehaald 
en hebben we ook direct zaken opgepakt en 
aangepakt. Zo is er extra gesnoeid om de verkeers-
veiligheid te vergroten en is een hek gerepareerd 
waardoor kinderen niet meer bij het spoor 
kunnen komen. Ook werden diverse signalen over 
eenzaamheid doorgegeven aan Stimenz, één van 
de partners in het onderzoek. 

Maar er zijn uiteraard ook zaken die niet even snel 
te regelen zijn en daar moeten we samen met de 
wijken en onze sociale partners invulling aan geven. 

Hoe gaan we de (hang)jongeren helpen aan meer 
vertier of hoe gaan we de speelplaatsen aantrek-
kelijk maken voor de jeugd die nu in onze wijken 
leeft? Hoe kunnen we ’t Fort gezelliger en leven-
diger maken door bijvoorbeeld een restaurant 
en/of terrasjes? Maar ook, hoe krijgen we de 
hoogspanningsmasten onder de grond? 

Het gaat te ver om alles wat we opgehaald hebben 
hier tot in detail met u te delen. Daarom hebben 
we twee documenten gemaakt waarin de resul-
taten per wijk zijn weergegeven. Dus wilt u meer 
weten kijk dan op:
www.samenwoudhuis.nl 
www.samenosseveld.nl

De titel doet wellicht vermoeden dat het nu reeds 
allemaal al koek en ei is, maar dat is zeker nog niet 
zo. Er zijn nog heel wat aandachtspunten waar 
we samen aan moeten werken om onze wijken 
weer toekomstbestendig te maken. Met andere 
woorden, om onze wijken vitaal te maken en te 
houden.  

Samen Woudhuis en Osseveld
Bij het verschijnen van de Wijkkijker is het 
onderzoek afgerond en zijn we bezig met het 
praktische werk aan, in en voor de wijk. We zijn dit 
project samen gestart en we hebben uitgesproken 
dat we de samenwerking met de gemeente en de 
sociale partners willen voortzetten. Dat betekent 
dat iedereen vanuit zijn verantwoordelijkheid zaken 
zal oppakken.

Om er toch een beetje structuur in aan te brengen 
en te zorgen voor de juiste verbindingen, gaan we 
werken langs drie ‘pijlers’; bewoners/wijkraad 
initiatieven, sociaal domein en fysiek domein.

De activiteiten/initiatieven die onder de eerste 
pijler vallen zijn zaken die u en wij als bewoners zelf 
kunnen oppakken. 

Samen Woudhuis, Samen Osseveld
Bewoners tevreden over Het Woudhuis en Osseveld

Foto: Herma Oosterloo-de Jong
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In het verleden vervulden Jos van Nuenen en Wim 
Bergink de rol van stadsdeelmanager Noordoost. Velen 
zullen deze namen ongetwijfeld nog kennen, daar beide 
stadsdeelmanagers regelmatig een bijdrage schreven 
voor de Wijkkijker. Inmiddels heeft Noordoost een 
nieuwe gebiedsmanager: Astrid Willemsen. Wat doet 
een gebiedsmanager nu precies? Wat betekent zij voor 
onze wijk? En wat is haar rol in het omwonenden-
overleg van het toekomstige asielzoekerscentrum? 
Tijd voor een kennismaking. 

Leefbaarheid in de wijken
Astrid: “Als gebiedsmanager houd ik mij vooral bezig 
met de leefbaarheid in de wijken, zowel op sociaal als 
op fysiek gebied. Dat klinkt nog heel vaag. Als voorbeeld 
noem ik de vitaliteitsagenda die elke wijk heeft of maakt. 
In Osseveld-Woudhuis is de wijkraad in samenwerking 
met bureau Eurus momenteel actief aan de slag met 
de vitaliteitsagenda. Hierin kijken we naar hetgeen we 
weten over de wijk. 

We baseren ons op de openbare data, zoals de structuur 
in de wijk, de leeftijdsopbouw, armoede, inkomensver-
deling, de verdeling bebouwing en groen, de mate van 
ervaren hittestress in de wijk, het ervaren van eenzaam-
heid, hoe hard er wordt gereden, het gevoel van veilig 
over straat kunnen en veilig wonen, het aantal woning-
inbraken die er plaatsvinden enz.

Al deze factoren samen zeggen iets over de wijk, 
over het heden, maar ook over de toekomst. Zo is 
het echtscheidingspercentage in Osseveld-Woudhuis 
relatief hoog en dat zegt iets over het aantal kinderen 
dat mogelijk in de nabije toekomst nog met de 
naweeën van deze echtscheidingen te kampen krijgt. 
Dan bedenk je nu of je daar voor de nabije toekomst 
iets voor wilt kunnen doen. 

Wensen vanuit de wijk voor de wijk
“Als gebiedsmanager weet ik de weg in gemeenteland.
Ik kan bewoners gemakkelijk doorverwijzen naar het
juiste loket of naar de juiste persoon. Ik los niet alles
persoonlijk op. Dat kan ook niet. 
Het gebied Noordoost omvat naast de wijken Osseveld-
Woudhuis, ook de wijken Sprenkelaar, de Mheen, 
Zevenhuizen, Welgelegen, Anklaar en Zuidbroek. 
Deze wijken behoren allemaal tot ‘mijn’ werkgebied. 
Tezamen een gebied met ruim 44.000 inwoners. 

Ik ken het gebied vrij goed, ik leer de wijken steeds 
beter kennen. Mede door de vele gesprekken in de 
wijk, met sociale partners, met wijkraden en bewoners, 
leer ik de kansen en problemen van de wijken steeds 
beter kennen. Er zit een enorm groot verschil tussen 
bijvoorbeeld de samenstelling van een wijk als de 
Sprenkelaar in vergelijking met de samenstelling van 
een wijk als Zuidbroek. Een wereld van verschil.

Even voorstellen...Astrid Willemsen 
Gebiedsmanager Apeldoorn Noordoost

(Financieel) steuntje in de rug
Bewoners komen bij mij als ze initiatieven hebben of 
iets missen in hun wijk, zoals bijvoorbeeld de skatebaan 
in Zuidbroek. Ik denk met de mensen mee en koppel ze 
aan de juiste personen. Dat is bij fysieke aanpassingen in 
de openbare ruimte dan al snel de regisseur Openbare 
Ruimte of de wijkbeheerder. Wanneer bewoners een 
financieel steuntje in de rug nodig hebben voor hun 
initiatieven, dan verwijs ik ze naar het Initiatievenfonds 
van de gemeente Apeldoorn. Kleine initiatieven worden 
vlot gehonoreerd, grotere initiatieven moeten langs de 
spreekwoordelijke ‘meetlat’. 

Hand in hand
“Voordat ik als gebiedsmanager aan de slag ben gegaan, 
liep ik al een tijdje rond in Apeldoorn. Ik kom uit ‘het 
sociale domein’ zoals dat zo mooi heet. De meer fysieke 
kant van mijn huidige functie heb ik moeten leren. Maar 
sociaal en fysiek gaan hand in hand. Met de inrichting 
van de openbare ruimte stuur je al op wat er wel of niet 
kan plaatsvinden. In het verleden heb ik gewerkt als 
bijstand-maatschappelijk werker, als zorgcoördinator 
voor tienermoeders en kwartiermaker bij multi-
probleemhuishoudens. Met mijn meer sociale achter-
grond voeg ik binnen het team van gebiedsmanagers 
met voornamelijk een fysieke achtergrond veel toe.”

Alles kost geld
“Bewoners komen bij mij met hun wensen. Helaas 
kunnen we niet alle wensen oppakken. Daarvoor 
ontbreekt het simpelweg aan geld (middelen). Alles 
kost geld. En een aanpassing in een reeds ingerichte 
ruimte kost meer dan wanneer je vanaf niets begint 
met bouwen. Daar waar we de bewoners niet tegemoet 
kunnen komen, moeten we het wel goed kunnen uitleg-
gen. Dat is een belangrijke taak van de gemeente: 
kunnen uitleggen. 

Een voorbeeld: bewoners geven aan dat ze zich storen 
aan het onkruid tussen de tegels. Nu heeft de gemeente 
veel onderhoudswerk uitbesteed aan hoveniers. En het 
kan maar zo zijn dat de wijk waarin deze bewoner woont, 
met een maand aan de beurt is. Er is voor het onderhoud 
een jaarplanning. Dit kun je heel goed uitleggen. 
Onderhoud kost ook geld. Als de hoveniers vaker het 
onkruid komen weghalen, dan kan er iets anders niet 
meer binnen de gemeente. Zo moet je de middelen 
goed verdelen.”

Lijntjes knopen en…
“Elke maand heb ik overleg met gebiedsdirecteur Iris 
Leene en met de wijkwethouder, Wim Willems. Met dit 
team bespreken we van alle wijken de vitaliteitsagenda’s.
Daarnaast heb ik regelmatig contact en overleg met de 
wijkagenten, de BOA’s, de jongerenwerkers, Stimenz, 
het Leger des Heils, de buurtteams, de buurtregisseurs, 
met mijn directe collega openbare ruimte en met diverse 
welzijnspartijen. Jazeker, ik moet heel wat ‘lijntjes 
knopen’ en dat kan ik ook en vind ik ook erg leuk.”

Bruggen bouwen
“De contacten die ik in dit werk heb en onderhoud, daar 
word ik blij van, die geven mij energie. Ik ben veel in de 
wijk en relatief weinig op het stadhuis. In mijn werk kan 
ik veel creativiteit kwijt. En dat lijntjes knopen, wat ik 
hiervoor noemde, dat betekent ook, dat ik hobbeltjes 
probeer glad te strijken, want er komen in mijn werk 
als gebiedsmanager nogal wat emoties langs. Met een 
goed gesprek begin je meer en bereik je meer. Ik ben 
wat dat betreft een echte bruggen bouwer. Ik zie altijd 
mogelijkheden.”

Compliment
“Graag geef ik via deze route een pluim aan jullie 
wijkraad. Het is absoluut prettig om met hen samen te 
werken. Ze hebben een positieve instelling en pakken 
de regeling burgerparticipatie constructief opbouwend 
op. Ik kijk uit naar de uitkomsten van het onderzoek 
dat jullie wijkraad samen met hulp van Eurus (Samen 
Woudhuis en Samen Osseveld) heeft opgezet.”

Voorzitter omwonendenoverleg
“Een andere rol waarin ik als gebiedsmanager bijdraag 
aan deze wijk, is mijn functie van voorzitter van het 
omwonendenoverleg ten behoeve van het toekom-
stige asielzoekerscentrum in de Deventerstraat. In het 
omwonendenoverleg nemen deel: de wijkagenten,
COA, direct omwonenden van de Deventerstraat, de 
Terwoldseweg en de Socratesstraat, GGNet en de 
regisseur openbare ruimte. Als voorzitter ben ik neutraal 
en zit ik dit overleg voor. 

Bewoners konden zich voor het omwonendenoverleg
opgeven. Iedere deelnemer kan onderwerpen 
agenderen. De bewoners hebben, op verzoek van 
de gemeenteraad, een onderzoeksbureau in de arm 
genomen om een monitoringsinstrument te maken. 
Dit begint met een zogenaamde 0-meting om te zien 
hoe het nu met de wijk is gesteld in termen van zaken 
als bijvoorbeeld het ervaren van (on)veiligheid en het 
percentage inbraken. Na een jaar wordt hetzelfde 
onderzoek opnieuw uitgevoerd om te meten wat er 
is veranderd, positief of negatief. Bureau Oostveen 
verzorgt de monitoring. 

Deelnemers aan het omwonendenoverleg hebben 
zelf ook vragen kunnen toevoegen. Op 14 oktober 
2021 was er een Politieke Markt op het gemeentehuis. 
Wijkwethouder Wim Willems praatte de Raad bij en ook 
bureau Oostveen gaf een presentatie. Ook is de Raad 
met één van de deelnemers aan het omwonendenover-
leg in gesprek geweest. Via de gemeentepagina kunnen 
geïnteresseerden het verslag terugvinden. De verslagen 
van het omwonendenoverleg zijn via de website van de 
gemeente terug te vinden.”

Astrid Willemsen/Stadsdeel Noordoost 
06-34551091/a.willemsen@apeldoorn.nl  

Tekst: Wendy Le Griep / Foto: Pieter Verdoorn
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In de herfstwijkkijker staat onder meer een interview 
over de organisatorische aanpak van het project 
Ondertunneling van de Laan van Osseveld. Op een 
vrijdag in november 2021 sprak redacteur Hans 
Verbeek met wijkwethouder Wim Willems over de 
bestuurlijke kant en keuzes van deze ondertunneling. 

Woonomgeving
Wim Willems is geboren en getogen in Apeldoorn. 
Hij kwam in 1997 met zijn gezin met drie kinderen in 
Osseveld-Oost wonen. Toen hij de plannen over de 
inrichting van zijn woonomgeving zag en daar andere 
ideeën over had, ging hij in gesprek met de gemeente. 
Het resultaat was een mooiere buurt, maar ook dat hij 
betrokken raakte bij de politiek. Hij werd raadslid.

Start bestuurlijke aandacht
In 2009 constateerde hij samen met een ander raadslid, 
Sytse Wiering dat de verkeersveiligheid en de doorstro-
ming van het verkeer voordeel zouden hebben als na de 
Zutphensestraat ook de Laan van Osseveld een tunnel 
zou krijgen. Vanaf dat moment is er bestuurlijk aandacht 
voor de ondertunneling, maar duidelijk is dat zo’n groot 
en kostbaar project niet zomaar gerealiseerd wordt. 
Het duurde uiteindelijk nog 10 jaar tot Wim, inmiddels 
wethouder, met de staatssecretaris een contract kon 
ondertekenen om de tunnel daadwerkelijk te kunnen 
bouwen. 

Kostbaar
Wim: “Dat duurde zo lang, omdat er geld beschikbaar 
moest komen om de kosten van de aanleg te kunnen 
betalen. En dat was lastig in tijden van de financiële 
crisis. Toen de gemeente weer wat beter in het geld zat, 
was het nog geen uitgemaakte zaak dat de tunnel er zou 
komen. In de gemeenteraad zaten ook partijen die de 

ondertunneling van de Laan van Osseveld  niet nodig of 
te duur vonden. Maar een ruime meerderheid besloot 
toch dat het door moest gaan.”

Vooral veiliger
Voor de wethouder is het duidelijk: de voordelen van 
een tunnel wegen op tegen de aanzienlijke kosten. De 
overgang zelf was ondertussen op de landelijke lijst met 
‘onveilige overgangen’ terecht gekomen, doordat het 
aantal minuten dat de spoorbomen per uur dicht zitten 
toenam. Daardoor werd het ook voor andere, zoals 
ProRail en de Rijksoverheid, belangrijk om een tunnel te 
maken. Wim: “De tunnel zal dan ook de doorstroming 
van het verkeer gemakkelijker maken en dat is ook weer 
een groot voordeel voor de hulpdiensten”. 

Alles aanpakken
Bij de vorming van het college van Burgemeester en 
Wethouders in 2018 werd afgesproken dat de tunnel 
-indien haalbaar- twee keer twee rijbanen zou krijgen. 
En bij de uitwerking van de plannen werd er een 
fietsbrug, parallel aan de spoorlijn aan toegevoegd. 
Daarmee wordt de veiligheid voor fietsers verder 
verbeterd. Door de weg en de rotonde helemaal aan te 
pakken tussen de Zutphensestraat en de Deventerstraat 
kon er nog meer gedaan worden aan de veilige inrichting 
van de weg en de paden.

Looptijd en hinder
Maar voor de tunnel en de fietsbrug zijn aangelegd en 
de wegen zijn aangepakt, zijn we nog even verder. In het 
begin leek het erop dat de uitwerking van het plan tot 
gevolg zou hebben dat de Laan van Osseveld 18 maanden 
dicht zou zijn. Met enige trots geeft Wim aan dat het is 
gelukt om binnen het beschikbare budget de wegafslui-
ting niet langer dan 15 maanden te laten duren. 

Dat is om de overlast zo kort mogelijk te laten 
zijn, want de wethouder realiseert zich heel 
goed dat heel veel mensen last zullen hebben 
van de wegafsluiting. En vooral voor direct 
aanwonenden. 

Vooraf in gesprek
Er is heel bewust voor gekozen om -zodra dat kon- 
in gesprek te gaan met de belanghebbenden: de 
bewoners en de ondernemers in de wijk. 
Die gesprekken hebben ertoe geleid dat de 
afsluiting van de weg plaats vindt na de belang-
rijke decembermaand. En dat er vanuit de 
gemeente nadrukkelijk wordt gevraagd om 
boodschappen te blijven doen bij de ondernemers 
in de wijk, ook al zijn zij dan minder gemakkelijk 
bereikbaar. Uit onderzoek blijkt gelukkig dat veel 
mensen boodschappen met de fiets doen en 
daarvoor is een erg goed alternatief voor handen: 
de tunnel bij station Osseveld-Woudhuis.

Het komt niet zo vaak voor dat er op zo’n grote 
schaal en zo langdurig wordt ingegrepen in de 
hoofdverkeersstructuur. Wim Willems vindt het 
alleen al daarom belangrijk om dat zoveel als het 
kan in overleg te doen met de meest betrokke-
nen. Hij vraagt dan ook dringend om contact op 
te nemen als er vragen over het project zijn of als 
er zorgen zijn. Daarvoor is bij de gemeente ook 
iemand vrijgemaakt: Bettine Potter. 

In deze Wijkkijker staat een interview met haar. 
De wethouder zegt ook nadrukkelijk dat hij niet 
alleen naar haar wil verwijzen. Hij woont in 
Osseveld en doet zijn boodschappen in de wijk. 
Spreek hem aan als er vragen of zorgen zijn over 
het project. 

Voorbeeld
Dat kan nu, maar ook als het project verder in 
uitvoering is. In de zomer van 2022 wordt het 
treinverkeer twee weekenden stilgelegd
als de tunnelbak wordt aangelegd. Dat kan, net 
zoals indertijd bij de aanleg van de tunnel in de 
Zutphensestraat, tot overlast leiden voor mensen 
die heel dicht bij de werkzaamheden wonen. Toen 
is door de gemeente aanwonenden aangeboden 
elders te gaan overnachten. Geen ideale oplossing 
natuurlijk, maar wel één waardoor de betreffende 
bewoners konden slapen. 

Het resultaat
Als de ondertunneling een feit is, zal het veiliger
en gemakkelijker zijn om dit stuk van de 
wegenring van Apeldoorn te passeren met de 
auto of de fiets. En dan? Dan denkt de wethouder 
verder na over een tunnel in het westelijk deel 
van Apeldoorn.

Even voorstellen...Wim Willems 
Wijkwethouder Osseveld-Woudhuis

“Klop aan als je meer 
wilt weten of 
zorgen hebt.”

Tekst: Hans Verbeek / Foto’s: De Stentor
Wijkagenten 
Osseveld en Woudhuis
Wij zijn Niels van der Klauw (links) en Martijn Nijsingh 
(rechts). Wij zijn de wijkagenten van Osseveld, 
Welgelegen en Het Woudhuis. Niels is wijkagent van 
Welgelegen en Osseveld-West en Martijn is wijkagent 
van Het Woudhuis en Osseveld-Oost. De Laan van 
Osseveld is de scheiding tussen onze wijken.

Wij houden ons onder andere bezig met veiligheid, 
openbare orde en sociale problematiek in de wijk. Wij 
doen dit samen met verschillende partners in de wijk. 
Denk hierbij aan de gemeente, de woningbouwcorpo-
raties en verschillende zorginstellingen.

Mocht u contact met ons willen opnemen dan kan dat. 

www.politie.nl 
en dan onder het kopje “mijn buurt” 
0900-8844

Met vriendelijke groet en wellicht tot ziens!
Niels en Martijn
Wijkagenten Osseveld-Woudhuis

Foto: Desiré Rouwenhorst

Foto: Derrin Beekman
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Bettine Potter -in diverse artikelen over de ondertun-
neling komt u haar naam vaker tegen- spreekt met 
onze redacteur Hans Verbeek.

Techniek en de mens
Bettine werkt in opdracht van de gemeente 
Apeldoorn met het team dat de ondertunneling van 
de Laan van Osseveld voorbereid heeft en begeleidt.
Bettine woont ruim 4 jaar in Apeldoorn (komt uit 
Drenthe) en heeft voor haar huidige werk een 
bijzondere achtergrond. Ze studeerde in Groningen 
Archeologie, ging in haar werk aan de slag met 
milieuvergunningen bodem (want het heeft allebei 
met de bodem te maken, dacht haar werkgever) en zo 
kwam zij erachter dat ze het leuk vond om de techni-
sche kanten van projecten en de menselijke kant met 
elkaar te verbinden. Ze werd omgevingsmanager. 

Omgevingsmanagement is nodig, omdat de gemeente 
bewoners graag wil betrekken bij de uitvoering van 
projecten en tegelijk gebruik wil maken van hun 
kennis en expertise over de wijk. Aan de andere kant 
is het voor bewoners onduidelijk waarom bepaalde 
keuzes worden gemaakt en welke overwegingen 
daaraan ten grondslag liggen. Bettine probeert 
beide kanten, de buurt en de techniek, met elkaar te 
verbinden.

Die ervaring en het enthousiasme om iets voor de 
‘eigen’ gemeente te kunnen doen, maakte dat ze zich 
aanmeldde toen de gemeente Apeldoorn iemand 

zocht voor precies die rol bij de ontwikkeling van de onder-
tunneling van de Laan van Osseveld. De gemeente (zie ook 
het interview met wethouder Wim Willems) wilde zo vroeg 
mogelijk in contact komen met mensen die vragen, opmer-
kingen of knelpunten hebben voor of tijdens de periode dat 
de tunnel wordt aangelegd. Bettine is voor die vragen het 
gezicht namens de gemeente.  

Veel vragen?
De vraag is dan ook of die aanpak -tot nu toe- werkt. 
Bettine meldt dat ze (met het kernteam van de gemeente) al 
heel veel vragen heeft kunnen beantwoorden. En ook veel 
nuttige input heeft gekregen van de bewoners, waarna de 
plannen op een aantal punten zijn aangepast. Er zijn bijvoor-
beeld vragen geweest over de veiligheid van fietsers als ze 
de drukke -straks verbrede- Laan van Osseveld oversteken. 

Sinds de fietsbrug langs de spoorlijn in de plannen is 
opgenomen, is de veiligheid eigenlijk geen item meer; 

de fietspaden worden gescheiden van de weg aangelegd 
en het oversteken gebeurt straks over die brug of bij 

de verkeerslichten bij de Deventerstraat, de Linie of de 
Zutphensestraat. Ook is op verzoek van de bewoners het 
ontwerp aangepast naar een dubbel fietspad aan beide 

zijden van de Laan van Osseveld.

Verkeersmaatregelen
Vanuit de buurt waren flinke zorgen over de effecten van de 
omleidingen. De gemeente heeft in een vroegtijdig stadium
een verkeersplan gemaakt waarin is aangegeven welke 
maatregelen nodig zijn om dit in goede banen te leiden. 

Dat is voorgelegd aan de bewoners en op detail zijn de 
plannen aangepast. Ondanks dat er een goed plan ligt, kan 
de werkelijkheid natuurlijk anders lopen. De hele periode 
dat het verkeer omgeleid moet worden, blijft de gemeente 
kijken of de maatregelen verder verbeterd kunnen worden. 
De eerste paar weken waren op diverse plaatsen verkeers-
regelaars aanwezig in de wijken en wordt de situatie 
nauwlettend in de gaten gehouden. Om het gebruik van 
alternatieve vervoermiddelen te stimuleren worden 
volgend jaar op een aantal punten in de wijk vervoer-
middelen (zoals deelscooters) aangeboden.

Zichtbaarheid
Bettine vertelt: “Met winkelcentrum ’t Fort zijn we al een 
tijd in gesprek. Om hun zichtbaarheid te vergroten, gaan 
we tijdens de uitvoering samen met de aannemer van de 
tunnel een aantal acties uitvoeren. Ook komt er project-
informatie te hangen in de etalage van een winkelpand. 
We stimuleren dat mensen naar het winkelcentrum blijven 
komen door bijvoorbeeld het startpunt van een activiteit 
daar te plannen en doorkijkjes naar het werk te maken. 
Vanaf die zijde wordt in het najaar van 2022 de tunnelbak 
ingeschoven, een bijzondere gebeurtenis die vast veel 
kijkers gaat trekken.“

“Sportschool MOVE 24/7 aan de Linie gaf aan zich zorgen 
te maken over hun zichtbaarheid vanaf de Laan van 
Osseveld tijdens de werkzaamheden direct voor hun pand. 
We hebben er voor gezorgd dat hier spandoeken werden 
geplaatst aan de weg om voorbijkomende auto’s te atten-
deren op hun aanwezigheid. Over de zichtbaarheid na 
afloop van het project blijven we in gesprek.” 

Bewoners Deventerstraat/Zutphensestraat
Ook met dit bewonerscollectief is al een tijd contact: ”Ze 
gaven onder andere aan, dat invoegen vanaf de woningen 
in de huidige situatie soms al een uitdaging is. Omdat 
één van de omleidingsroutes over deze straten loopt en 
hierdoor meer autoverkeer wordt verwacht, attenderen we 
het autoverkeer hier extra op tijdens de werkzaamheden 
door middel van aanvullende bebording. Vanwege deze 
omleiding is overigens ook de aanpassing bij kruising 
‘De Tol’ aangebracht en is de busbaan bij de Deventerstraat 
opengesteld voor autoverkeer.”

Laan van Osseveld dicht
Op het moment van het interview is de Laan van Osseveld 
nog open, maar als deze Wijkkijker op de mat ligt is dat 
niet meer zo. De verwachting is (als u dit leest, kunt u het 
checken) dat de verkeersdeelnemers direct na de afsluiting 
hun eigen weg eerst gaan zoeken. Sommigen zullen zich 
eerst niet veel aantrekken van de maatregelen en proberen 
toch de vertrouwde route te rijden. 

Dat leidt naar verwachting eerst tot knelpunten, maar 
er wordt permanent gekeken of er nog aanpassingen 
nodig zijn. 

Het meest kwetsbaar is de verkeerssituatie langs de 
Zutphensestraat en de Deventerstraat. Daar wordt 
het drukker en wordt het dus lastiger om de wijk in 
of uit te komen. Daarom is de oproep gedaan aan 
bewoners en bezoekers van de buurten rondom de 
Laan van Osseveld om goed na te denken of je met de 
auto tijdens de spits moet gaan rijden. Werk thuis, rijd 
niet in de spits of gebruik de fiets is de oproep. Dat 
geldt voor de hele periode van de werkzaamheden. 
Bettine Potter maakt zelf ook graag gebruik van de 
fiets bij locatiebezoeken (foto).

Nog vragen?
Ook de komende periode is er nog de mogelijkheid 
om bij Bettine aan te kloppen met vragen of zorgen. 
Samen met onder meer de omgevingsmanager van 
aannemer Hegeman, wordt blijvend gezocht naar 
passende antwoorden en oplossingen. 

De aannemer maakt hierbij gebruik van de Bouwapp 
om tussentijds regelmatig te berichten over de 

voortgang. Een handige manier om op de hoogte 
te blijven is deze app te installeren en aan 

te melden voor dit project. 

tunnelosseveld@apeldoorn.nl 
Bettine Potter 
06-18687589 (ook whatsapp)

Meer informatie via: www.apeldoorn.nl/ter/
plannen-en-projecten-nieuwbouw-en-ontwikkeling/
ondertunneling-laan-van-osseveld

Even voorstellen...Bettine Potter 
Omgevingsmanager Ondertunneling Laan van Osseveld 
Tekst: Hans Verbeek/Foto’s: Herma Oosterloo-de Jong en Hans Verbeek

“Ik breng graag de partijen 
bij elkaar.” tunnelosseveld@apeldoorn.nl



26 27

Martijn is gedurende het project Ondertunneling Laan 
van Osseveld als omgevingsmanager ingehuurd door  
Hegeman Bouw & Infra. Dit werk doet hij inmiddels 
zo’n 15 jaar. De Wijkkijker redactie vroeg aan Martijn 
om zich voor te stellen aan de wijk. “Maar al te graag”, 
zo reageerde Martijn.

Bouw- en hindercommunicatie
“Als omgevingsmanager zet ik mij in voor een goede 
bouw- en hindercommunicatie. Soms is het juist meer 
gericht op het afstemmen van projecten in de planfase 
en dan gaat het om het ophalen van wensen en eisen 
van diverse stakeholders. Maar ook regelmatig is het 
een combinatie van beide. 

Voor dit project ligt de nadruk vooral op de bouw- en 
hindercommunicatie. Hegeman Bouw & Infra bouwt de 
onderdoorgang Laan van Osseveld. Daarnaast willen we 
het project ook laten zien aan de omgeving. Het is voor 
de aannemer wellicht ‘business as usual’, maar het is een 
prachtig project. Daar mogen we trots op zijn.”

“Hegeman werkt in opdracht van ProRail en de gemeente 
Apeldoorn. Ik doe dit werk uiteindelijk voor de mensen 
die direct in de omgeving van het project wonen. Het zal 
echt wel merkbaar zijn dat er gewerkt wordt. Door dit 
goed te communiceren en door er voor te zorgen dat we 
altijd bereikbaar zijn voor vragen of opmerkingen, hopen 
we dat de hinder zo gering mogelijk is. Als omgevings-
manager ben ik ‘het gezicht’ van het project. Best veel 
eer, want ik doe in technische en uitvoerende zin natuur-
lijk niet heel erg veel. 

Ik maak onderdeel uit van het projectteam van 
Hegeman. Daarnaast heb ik regulier overleg met de 
gemeente Apeldoorn en ProRail.”

Treinvrije periode
“Ik ben tevreden met de resultaten van dit project als 
iedereen tevreden terugkijkt op de realisatie en blij 
is met het resultaat. Ik denk dat we in de voorgaande 
weken en maanden veel lijntjes hebben kunnen 
uitzetten in de omgeving. Vaak directe contacten met 
omwonenden en ondernemers. Dat vind ik belangrijk. 
We willen bereikbaar zijn. Echte hobbels zijn we nog 
niet tegengekomen.”

Hoe goed je het ook voorbereidt, er zullen altijd 
onverwachte zaken kunnen plaatsvinden waar je als 
omgevingsmanager of aannemer geen invloed op hebt. 
Het weer, een tekort aan grondstoffen etc. Voor het 
‘inschuiven’ van de tunnelmoot is er een zogenaamde 
treinvrije periode. Dan rijden er 5 dagen geen treinen 
op het traject. Zo’n periode is niet zomaar even te 
verzetten en dat maakt het voor ons extra belangrijk dat 
we de planning volgen.”

“Helaas moesten we 8 december digitaal presenteren.
Het is mooi dat dit kan, maar fysieke avonden en 
afspraken hebben de voorkeur. Ik zal niet dagelijks, maar 
wel regelmatig op en rondom het bouwterrein zijn. 
Ik zal via communicatie zorgen voor informatie over de 
voortgang van het project en ben ook degene die bereik-
baar is voor vragen en opmerkingen.”

Bewoners kunnen bij mij terecht 
voor algemene informatie over het 
project, de voortgang ervan, maar 

ook als er klachten zijn.

Martijn Oosting
Omgevingsmanager

martijn.oosting@burorondom.nl

Even voorstellen...Martijn Oosting
Omgevingsmanager Hegeman Bouw & Infra Tekst: Wendy Le Griep i.s.m. Martijn Oosting

Foto’s: Wendy Le Griep en Hans Verbeek

Ondertunneling Laan van Osseveld 
BouwApp
Via de BouwApp blijf je op de hoogte van het 
project! Download de app via deze QR-code. 

In de app kun je dan het project 
‘onderdoorgang Laan van Osseveld’ vinden. 
Markeer ‘m als favoriet en blijf op de hoogte! 

Start werkzaamheden
Op 3 januari 2022 begonnen de werkzaamheden. Dan 
is de Laan van Osseveld afgesloten voor verkeer. De 
werkzaamheden duren naar verwachting 15 maanden.

Informatiepunt op winkelcentrum ‘t Fort 
Op ’t Fort is het gebouw tegenover bloemenzaak 
Dorien, bij de grote parkeerplaats, ingericht als informa-
tiepunt. Op deze plek vindt u meer projectinformatie. 
Ook kunt u er afspreken met de omgevingsmanager van 
de aannemer en de gemeente als dit nodig is. 
 
Wees royaal, koop lokaal 
De ondernemers in onze wijk kunnen uw steun goed 
gebruiken. Alle winkels blijven bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden, al moet u wellicht een andere route 
nemen dan u gewend bent. Wij vragen u dan ook: shop 
lokaal en blijf de winkeliers trouw tijdens de bouw.

Klankbordgroep omleidingen 
De gemeente heeft veel aanmeldingen ontvangen voor de 
klankbordgroep. De eerste (digitale) bijeenkomst heeft al plaats-
gevonden. Via deze klankbordgroep bestaande uit wijkbewoners 
worden problemen eerder zichtbaar en kan op tijd worden 
bijgestuurd op bestaande plannen als dit nodig is. In januari vond  
weer een bijeenkomst plaats, waarop de gevolgen van de 
omleidingen uitgebreid besproken werden. 
 
Go Sharing vergroot het aanbod scooters in het projectgebied. 
Zo kunt u op meer plekken uw scooters oppikken en terugzetten 
en zullen er meer scooters in het gebied beschikbaar zijn. 
Download de GO Sharing-app in uw appstore om gebruik te 
maken van de deelscooters. 
  
Aanpassing kruising ‘de Tol’ (Deventerstraat-Zutphensestraat)
Omdat de Laan van Osseveld is afgesloten vanaf 3 januari 2022, 
zal meer verkeer gebruik maken van de route Zuthpensestraat-
Deventerstraat. Daarom voerde de gemeente een aantal 
verbeteringen door, om deze kruising veiliger te maken bij 
intensiever gebruik. Het fietspad is inmiddels verlegd langs 
de afslag naar rechts vanaf de Zutphensestraat. De rijbaan is 
geasfalteerd en voorzien van verkeerslichten aan de zijde van de 
Deventerstraat, zodat fietsers veilig kunnen oversteken.

Opening tunnel & wegverdubbeling
Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio 2023 afgerond 
en gaat de Laan van Osseveld weer open voor verkeer. Tijdens de 
afsluiting van de Laan van Osseveld komen er omleidingsroutes 
voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Rondom 
het bouwterrein is er extra aandacht voor de doorgang en 
veiligheid van fietsers en voetgangers, vanwege de nabijgelegen 
voorzieningen als scholen en het winkelcentrum.

Er zijn verschillende routes. Dit maakt het gemakkelijker voor 
bewoners en gebruikers om hun reis te plannen en de juiste 
route te kiezen. Woningen, bedrijven en voorzieningen blijven 
altijd bereikbaar. Het kan gebeuren dat een kortste route niet 
meer mogelijk is, maar er is altijd een andere veilige route.

Waar kan ik de omleidingsroutes bekijken? 
De omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en 
voetgangers zijn te zien op 
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Lees verder op de volgende pagina

Projectinformatie 
van de gemeente 
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Hoe voorkom je sluipverkeer?
We nemen een aantal maatregelen waarmee we sluip-
verkeer willen minimaliseren. We geven de omleidingsroutes 
met borden duidelijk aan langs de weg, plaatsen de afsluiting 
en omleidingsroute in navigatiesystemen en stellen verkeers-
lichten anders af.

Kan de bustunnel Fortlaan open voor verkeer? 
Het openstellen van de bustunnel is niet mogelijk vanuit 
verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat het openstellen 
van de tunnel een dusdanige verkeer aantrekkende werking 
heeft dat in de omliggende straten en directe omgeving van 
de tunnel forse problemen ontstaan in de afwikkeling van 
het verkeer.

Waarom kan de Lupineweg niet open?
De Lupineweg zit tussen twee woonstraten in en ligt in 
woonbuurten. Deze straten zijn ongeschikt om al het extra 
verkeer te leiden. Daarnaast ontbreekt de ruimte aan opstel-
stroken. Dit kan niet veilig of met verkeerslichten worden 
georganiseerd. Daarnaast geeft spoorwegbeheerder ProRail 
hiervoor ook geen toestemming.

Blijft Winkelcentrum ’t Fort bereikbaar?
Ja, het winkelcentrum blijft tijdens de volledige werkzaam-
heden geopend. Door de omleidingsroutes is het 
winkelcentrum het beste te bereiken te voet en per fiets, 
maar zal het per auto ook bereikbaar blijven.

Meld u aan voor de nieuwsbrief. 
tunnelosseveld@apeldoorn.nl  
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld 

Contactpersoon gemeente Apeldoorn 
Tijdens de bouw blijft de omgevingsmanager van de 
gemeente, Bettine Potter, bereikbaar voor uw vragen en 
opmerkingen over de omleidingen, wegverbreding en 
algemene vragen over de werkzaamheden. 

U kunt Bettine bereiken op 
06-1868 7589 of 
tunnelosseveld@apeldoorn.nl 
 
Contactpersoon aannemer Hegeman 
Voor vragen over de tunnelwerkzaamheden of last die 
u hierdoor ervaart, kunt u contact opnemen met de 
omgevingsmanager van aannemer Hegeman, 
Martijn Oosting via 
apeldoorn@hegeman.com
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Projectinformatie van de 
gemeente (vervolg van pagina 27)

Winkeliers ’t Fort

En wat verwacht u van de afsluiting van de 
Laan van Osseveld? Deze vraag legden we 
enkele winkeliers van het Fort voor vlak 
voordat de Laan op 3 januari afgesloten 
werd.

Dorien, eigenaar Dorien bloemen en 
cadeaus: “Ik ben heel blij met de situatie in 
de toekomst, maar de komende 15 maanden 
worden moeilijk. Ik heb veel klanten in Het 
Woudhuis die ver om moeten rijden. Ik hoop 
dat ze dat toch willen doen.”

Lisanne, teamleider AH: “Het zal allicht effect 
op de omzet hebben, maar misschien dat de 
coronamaatregelen het effect weer positief 
beïnvloeden.”

William, eigenaar Mitra: “Ik zie wel wat de 
gevolgen zijn. Maar ik hoop wel dat de klanten 
van verder weg om willen rijden om hier te 
komen. Eventueel wil ik de drank ook zonder 
meerkosten bezorgen.” 
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Even terug in de tijd. In mei 2019 wil het IVN meerdere 
Tiny Forests aanleggen in Apeldoorn. De Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis heeft daar wel oren naar en dient 
een verzoek in bij de gemeente Apeldoorn en geeft aan 
daar wel aan mee te willen werken. 

De wijkraad gaat nadenken over locaties, de gemeente 
Apeldoorn wordt erbij betrokken en het IVN gaat scholen 
benaderen. November is het beste plantmoment voor 
diverse bomen en struiken. Dus er wordt een datum 
geprikt in november 2020. Helaas, corona gooit roet in 
het eten, Nederland zit in een lockdown. 
Jaartje uitstellen dan maar. Het is niet anders.

Oktober 2021. Samen met het IVN, de gemeente 
Apeldoorn en de Wijkraad Osseveld-Woudhuis plannen 
we de plantdag voor ons Tiny Forest; op 19 november 
voor de scholieren; op 20 november voor onze wijkbe-
woners. De persconferentie van het kabinet van 12 
november leert ons anders. Helaas. Het buurtevenement 
voor onze wijkbewoners wordt verschoven naar het 
voorjaar van 2022. 

Wat is een Tiny Forest? 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems 
bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos 
is niet alleen een prettige plek voor vlinders, 
vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook 
voor mensen. 

Kinderen leren in het buitenlokaal over 
de Nederlandse natuur en buurtbewoners 
ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde 
plek. Een minibos in de buurt zorgt bovendien 
voor verkoeling op warme dagen, meer biodi-
versiteit en waterberging bij zware regenval. 

De gemeente Apeldoorn is partnergemeente 
en maakt vier minibossen mogelijk. De 
wijkraad Osseveld-Woudhuis nam het initiatief 
voor deze locatie nabij het station. Dit wordt 
het derde Tiny Forest van Apeldoorn, het 
vierde werd vorig jaar op 26 november geplant 
nabij basisschool de Gong.

Tiny Forest
Eindelijk, na ruim twee en een half jaar 
wordt ons Tiny Forest ingericht!

Tekst: Marcel Jongman en Ferry Sabandar
Foto’s: Rinus Groen

Als aanvulling op ‘ons’ Tiny Forest zal tevens een 
pluktuin worden gerealiseerd. De plantdag op 19 
november 2021 is gelukkig wél doorgegaan!!

Scholieren van PCBS De Regenboog en OBS Het 
Woudhuis  -onze toekomstige boswachters- hebben 
ontzettend hun best gedaan om samen met hun juffen 
en meesters het Tiny Forest aan te planten. 

Het was een mooi gezicht hoe leerlingen van groepen 
7 en 8 hun jongere medeleerlingen uit de groepen 
1 en 2 begeleidden. De gemeente Apeldoorn had 
gezorgd voor de catering. Er was chocolademelk en koek 
voor alle kinderen en natuurlijk koffie voor de 
begeleiders. Het was een prachtig evenement!

En iedereen is natuurlijk benieuwd naar het 
eindresultaat. Dat wordt vast en zeker heel mooi.
In de lentewijkkijker vertellen we er meer over.

Ferry Sabandar/Marcel Jongman
ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl
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Fortlaan 47
7325 ZE Apeldoorn

T  (055) 368 36 83

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

Wonen, welzijn 
en (thuis)zorg

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 

Voor wijkbewoners met beginnende 
dementie en hun mantelzorgers organiseert 
Geheugensteunpunt Apeldoorn drie keer per 
week een activiteitenbijeenkomst. Om deze
bijeenkomsten in goede banen te leiden zoekt het 
steunpunt vrijwilligers die wel van een spelletje 
houden.

Iedere dinsdagochtend, donderdagochtend en 
vrijdagmiddag komen de deelnemers van het 
Geheugensteunpunt Apeldoorn bij elkaar in 
Wijkcentrum Orca voor een gezellig samenzijn 
met spelactiviteiten (zoals sjoelen, kaartspelen en 
rummikubben) en geheugentrainingen. 

Het Geheugensteunpunt Apeldoorn is de 
voordeur van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe, 
een samenwerkingsverband van een groot aantal 
organisaties op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn in de regio. Mensen met (een vermoeden 
van) dementie en hun mantelzorgers kunnen bij 
het steunpunt terecht voor informatie, advies, 
contact, ontmoeting, activiteiten, begeleiding en 
ondersteuning. 

Heb je affiniteit met geriatrie en dementie, wil 
je graag iets voor anderen betekenen en ben je 
op dinsdagochtend, donderdagochtend en/of 
vrijdagmiddag beschikbaar, of wil je graag meer 
informatie over het Geheugensteunpunt? 

Neem dan contact op met coördinator 
Marriët de Kraker 
06-12677788 
apeldoorn@hetgeheugensteunpunt.nl 

Geheugensteunpunt ouderen
Stichting de Kap zoekt vrijwilligers die 
van een spelletje houden

Vrijwilligerswerk 
in de wijk
Stichting de Kap 

Réqiana Frieser:

Réqiana Frieser (68) woont 
met veel plezier in een hofje 
met 50plus-woningen in de wijk 
Het Woudhuis. En al bijna vier jaar is ze met net 
zoveel plezier als vrijwilligster actief bij de Kap. 
“De woningen hier zijn heel leuk, maar je hebt 
tegenwoordig niet zoveel contact meer met je 
buren”, vertelt ze. “Daarom vind ik het vrijwilligers-
werk juist zo leuk. Dan kom je nog eens ergens.” 

Voordat Réqiana met pensioen ging was ze
conciërge op scholengemeenschap De Heemgaard. 
“En dat is zwaar werk”, legt ze uit. Hoewel haar lijf 
niet meer zo wil, voelt Réqiana zich nog jong.
“Wat ik kan doen, dat doe ik gewoon”, zegt ze 
monter. 

“Ik had eerst zelf een hulpvraag bij de Kap. Na het 
overlijden van mijn partner had ik rouwbegelei-
ding nodig. Toen het weer wat beter met me ging 
vroeg ik of ik misschien ook iets voor de Kap kon 
betekenen.” En nu bezoekt ze als vrijwilligster van 
de afdeling Hulpsaam mensen die behoefte hebben 
aan een praatje, een wandelingetje of doen ze 
samen de boodschappen. 

“Ik ben nu bijvoorbeeld bij een mevrouw in 
Osseveld. Daar kom ik eens in de vijf weken en dan 
kletsen we heel gezellig bij, we doen een spelletje 
of we gaan even naar buiten.”

“Ben je met pensioen, alleen, of heb je tijd genoeg 
en wil je wat voor een ander betekenen, dan zou 
ik zeggen: bel de Kap! Want vrijwilligerswerk doe 
je niet alleen voor die ander, je doet het ook een 
beetje voor jezelf”, weet Réqiana inmiddels uit 
eigen ervaring. “Je bent onder de mensen en je doet 
er anderen een enorm plezier mee. Eigenlijk help je 
elkaar.”

Heeft u wat tijd over en overweegt u om net als 
Réqiana ook vrijwilligerswerk te gaan doen? Neem 
dan contact op met José Scheers van de Kap om te 
kijken welk vrijwilligerswerk het beste bij u past. 

José  Scheers
Stichting de Kap
055 529 55 20 
j.scheers@dekap.nl

“Eigenlijk help je elkaar”
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Toen meneer Zevenbergen 10 jaar was (hij is nu 75!) 
begon hij met deze hobby. Omdat de omstandigheden 
gedurende zijn jeugd bij hem thuis niet ideaal waren, 
ging meneer op zijn 15e jaar al het huis uit. Dat wat hij 
in de eerste jaren gemaakt heeft, is helaas verloren 
gegaan. Met 15 jaar en 9 maanden was je destijds oud 
genoeg om naar de marine te gaan, maar meneer werd 
na drie dagen al afgekeurd voor dit werk. Dat was voor 
iedereen een forse tegenvaller. 

Een stukje levensgeschiedenis
Na dit mislukte avontuur ging meneer varen op de inter-
nationale Rijnvaart bij Rederij Van Ommeren. Dit waren 
grote tankers die werden bevaren door vier mensen. 
Eén medewerker had steeds verlof, dus in de praktijk 
werd een tanker eigenlijk door drie mensen bevaren. Je 
moest twee weken varen en had dan aansluitend één 
week verlof. 

Het maakte niet uit waar het schip was: als het je verlof-
tijd was, kreeg je een treinkaartje om thuis te komen. 
Was je verloftijd om, dan moest je bellen waar het 
schip lag en kreeg je een treinkaartje om naar de plek 
te reizen waar het schip op dat moment lag. Vanwege 
omstandigheden wilde meneer liefst zo lang mogelijk 
varen en zo min mogelijk verlof. Dit was reden voor 
de rederij om maatschappelijk werk in te schakelen 
(meneer was toen nog steeds pas vijftien jaar), waarna 
besloten werd tot zes weken varen en aansluitend één 
week naar huis.

De aanpak in die tijd was streng: iets werd twee keer 
voorgedaan en dan moest je het weten, dus je leerde snel. 
Door een ongeluk stopte meneer Zevenbergen op 
de binnenvaart en ging hij naar zee, op de vrachtvaart. 
De vader van meneer had de kapitein ondertussen 
“ingelicht” over zijn zoon, maar uiteindelijk werden 
meneer en de kapitein goede vrienden. 

Dertien maanden lang zat meneer op de wilde vaart. 
Eerst als ketelbinkie, maar toen de kapitein doorkreeg 
dat hij ervaring had, werd hij binnen een half jaar 
matroos. Op de binnenvaart was het gebruikelijk dat het 
jongste bemanningslid moest koken. Toen vervolgens de 
kok deserteerde, werd meneer aangesteld als kok. Dit 
betekende verdubbeling van salaris en meer vrijheid. 
De kombuis (keuken) zat tussen de twee ruimtes waar 
de bemanning at. Aan de ene kant was de ruimte voor 
de officieren en aan de andere kant de ruimte voor de 
overige bemanningsleden. Als kok stond je dus letterlijk 
tussen de twee groepen in. 

Op zee was er geen tijd en ruimte voor zijn hobby. 
Meneer werkte zeven dagen in de week met af en toe een 
korte verlofperiode. Als je een lange verlofperiode wilde 
dan moest je alle verlofdagen tegelijk opnemen. 

Ontwikkeling hobby
In de verlofperiodes -die hij bij zijn grootmoeder in 
Rotterdam doorbracht- werkte hij aan zijn hobby, maar 
pas toen hij in militaire dienst ging, kwam er meer tijd om 

met zijn hobby bezig te zijn. Meneer was gelegerd in 
een grote kazerne in Duitsland, waar hij ook materiaal 
kon kopen voor zijn hobby. Meneer kocht bouwdozen 
waar hij mee aan de slag ging. Ook schilderde hij een 
aantal boten. Het kostte vele uren voordat een schip 
klaar was. 

Varen en schepen zijn nog steeds een grote interesse 
van meneer. Inmiddels is hij hier zo’n 65 jaar mee 
bezig. Meneer heeft een aparte kamer ingericht voor 
zijn hobby. 

Alles wordt gemaakt van papier en karton. Waren het 
vroeger vooral grote bouwplaten, tegenwoordig maakt 
meneer ook gebruik van speciale boeken met daarin 
de platen/tekeningen van het te bouwen schip en de 
bouwinstructies. Behalve losse boten, maakt meneer 
ook scheepjes in een fles. Mijn vraag was: "Hoe krijgt 
u de scheepjes in de fles?" Meneer maakt eerst een 
proefmodel wat in de fles past en dan begint het grote 
of misschien beter gezegd het kleine precisiewerk: het 
scheepje wordt van achter naar voren, stap voor stap 
met veel geduld, doorzettingsvermogen en het juiste 
werkmateriaal opgebouwd. Al met al is meneer hier wel 
een paar maanden mee bezig. 

In het totaal heeft meneer zo’n 45 scheepjes in flessen 
gebouwd. Meneer heeft zelf nog zeven flessenscheep-
jes, de overige zijn naar de kinderen, familie, vrienden 
en kennissen gegaan. 

Creatief in de wijk
Marinewereld in miniatuur Tekst: Maria Rovers

Foto's: Bart van Uitert

Omdat meneer graag hele kleine scheepjes bouwt, zitten 
deze meestal in badzoutflesjes. 

Bij grotere modellen maakt meneer graag gebruik van 
bijzondere drankflessen zoals bijvoorbeeld flessen van 
Dimple whisky. Tot nu toe heeft meneer sleepboten, 
vrachtschepen, reddingboten en een marineschip in 
flessen gebouwd. Maar meneer heeft ook vele andere 
schepen  -waaronder tankers- gebouwd, die weliswaar 
niet in een fles zitten, maar wel zeer de moeite van het 
bezichtigen waard zijn. 

Weddenschap
Een gesprek met de eigenaar van het Flessenscheepjes 
museum in Enkhuizen leidde tot een bijzondere 
uitdaging. In het museum was een scheepje gebouwd in 
het achterlicht van een fiets. Meneer ging een wedden-
schap aan met de eigenaar en zei dat het nog kleiner 
kon. En als je de foto ziet, geloof je het bijna niet, maar 
meneer heeft een nog kleiner model gebouwd in een 
zekering. Hij heeft het laten zien aan de eigenaar van het 
museum die hem er zelfs geld voor wilde betalen. 

Ook staat er in het Nationaal Scheepvaartmuseum een 
flessenscheepje van meneer. Voor het geval dat je denkt 
dat ik dit uit mijn duim gezogen heb, bekijk de foto’s 
goed en zie dat ik niets te veel geschreven heb. 
Meneer heeft heel wat schepen gebouwd en heeft nog 
genoeg werk liggen om enige jaren vooruit te kunnen.  
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Kennis maken?
(0578) 57 50 93
praktijklavita.nl

Wij verlenen verloskundige zorg 
in Apeldoorn, Vaassen en Epe.
Professionele ,verloskundige 
begeleiding waar we ons met 
een warm hart voor inzetten.

Als Natasja op bezoek is bij haar “oppasvriendinnen” bladert 
ze altijd met razende vaart door de Wijkkijker om foto’s te 
bekijken. Een mooi blad vindt Natasja het. Een aanleiding om 
haar te interviewen. Natasja woont namelijk zelf ook in 
Het Woudhuis. 

Ze woont samen met 6 bewoners in één van de zes woningen 
die gesitueerd zijn aan het Schuylenhof. De huizen zijn onderdeel 
van ’s Heeren Loo, evenals “de Villa” aan de  Zutphensestraat. 
In de Villa is beneden ruimte voor dagbesteding en daarboven 
zijn twee etages voor woonruimte. Natasja heeft ook op de Villa 
gewerkt vertelt ze. Ze werkt nu op het woonzorgpark Groot 
Schuylenburg. Ik interview Natasja samen met haar begeleider 
Carolien.

Natasja is een jonge vrouw van 22 jaar met een verstandelijke 
beperking en met veel levensenergie. Ze sport en wandelt en 
ze fietst graag. Ze is erg geïnteresseerd in de natuur, zoals het 
observeren en filmen op de tablet van wespen, bijen, spinnen en 
andere insecten. De tablet en Natasja zijn één, je ziet haar nooit 
zonder tablet lopen. 

Natasja vindt het wonen in de wijk, in een woning, een beetje 
gezellig, maar ook lastig. Als haar medebewoners mopperig of 
huilerig zijn trekt ze zich terug. Ze krijgt dan teveel prikkels in haar 
hoofd. Ze vindt het fijn als iedereen blij is en ze samen spelletjes 
kunnen doen. Ze wil ooit nog wel een keer zelfstandig wonen, 
maar niet voor ze 30 jaar is.

Van Pokémons en Gyms
Natasja houdt ontzettend van Pokémons en Gyms. Ook die zitten 
in onze wijk. Er zijn onder andere Pokéstops bij Talma Borgh en 
bij Het Schip. Natasja zou het leuk vinden als onze wijk wat groter 
was, want dan kom je vaker Pokémon-trainers tegen met wie ze 
kan communiceren over dit onderwerp. Natasja loopt regelmatig 
met een vrijwilliger door de wijk om Gyms uit te dagen, maar ze 
zou er heel graag nog een jong(er) iemand bij hebben om mee 
naar buiten te gaan (zie kader). De natuur is ook mooi in de wijk 
vindt ze, maar die slakken allemaal niet. En er mag nog wel een 
groter speelveld komen in het park met een schommel.

Van integratie tot acceptatie
Carolien vertelt dat er in alle woningen 24 uurs zorg is. 
Het werken met mensen met een verstandelijke beperking geeft 
Carolien positieve energie. Iets te kunnen betekenen in het leven 
van de bewoners, zodat ze een zo goed mogelijk leven leiden, 
geeft voldoening. Carolien vindt interactie en humor belangrijk. 
Er wordt gelukkig ook veel gelachen in de groep. Ook Natasja kan 
heel blij zijn en is dan een vrolijke noot.

Over integratie in de wijk zegt Carolien dat er geen contact 
is met omwonenden. Misschien was dat in oorsprong wel de 

opzet, maar dat is niet aan de orde. Wat Carolien prettig vindt 
is dat er nooit een klacht komt, ook al wordt er bijvoorbeeld 

tijdens het schommelen uit volle borst gezongen door een 
dame. Geen integratie, wel acceptatie.

Pokémon in de wijk?
Vraag het aan Natasja!

Lijkt het je leuk om 1 x in de maand met 
Natasja een rondje door de wijk te wandelen 

en Pokémons te zoeken?
 Neem dan contact op met 

Greetje Terwisscha van Scheltinga  
greetje.tvs@kpnplanet.nl

Tekst/foto's: 
Greetje Terwisscha van Scheltinga  
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Minibiebs zijn er in alle vormen en maten. Het zijn 
vooral houten of metalen kastjes die in diverse maten 
buiten hangen of op palen staan. In elk dorp of stad 
staan of hangen wel één of meerdere mini-bibliotheken 
van waaruit een gratis boek kan worden gepakt en waar 
de lezer ook een boek ter aanvulling kan terugplaatsen. 

In de wijk Het Woudhuis was dat tot 2020 minibieb 
“Het Kasteel”, maar na de verhuizing van deze minibieb 
naar de wijk Zonnehoeve (je kunt de minibieb daar nog 
steeds vinden aan de Laan van de Zonnehoeve 191) was 
onze wijk ineens zonder minibieb.

Boekenkast op wielen
Manon & Michel Buitenhuis zijn daarom gestart met 
een kleine buitenboekenkast aan de Houttuinen-Oost. 
Begonnen in de winter van 2020 met een tafel buiten in 
de tuin om te kijken of het concept van minibieb ook hier 
aan de rand van de wijk zou lopen. Na de vele positieve 
reacties maakte de tafel al snel plaats voor een boeken-
kast op wielen. Dit was een goede optie voor de toen 
zonnige en mooie winter, maar de wisselvallige lente 
zorgde ervoor dat een goede kast gewenst was, die in 
alle weersomstandigheden buiten kon blijven staan. 
Op die manier is het een echte 24/7 boekenbieb en 
de boeken staan droog en veilig, zonder dat Michel of 
Manon bij regen een sprintje moeten trekken om de 
boeken in veiligheid te brengen. 

Minibieb “By the Park”
Na een korte zoektocht werd een metalen kast gevonden 
via marktplaats en werd het tijd om deze te decoreren 
en een naam te bedenken: minibieb “By the Park” was 
nu echt geboren. Het schilderen van de kast is door een 
vriendin gedaan en na het geduldig wachten tot de verf 
gedroogd was, kon de kast in de tuin. De helft van de 
kastruimte is gereserveerd voor kinderzwerfboeken. 

Kinderzwerfboeken
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. 
Op die sticker staat: “Neem me mee! Je mag het boek 
gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, 
laat het dan weer zwerven. Dan kan een ander kind het 
ook lezen.” Op de binnenkant van de kaft zit ook een 
sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode. "Met 
die code kun je de zwerftocht van het boek volgen. 
Steeds als deze code ingevuld wordt op deze website, 
krijgen wij een mailtje en weten we waar het boek is." 

Michel: “Voor een boek uit een minibieb behoeft geen 
euro te worden neergeteld en er is geen boetesysteem, 
dat is het leuke ervan. Daarnaast wordt het kastje ook 
weer door lezers aangevuld. Er is dus sprake van blijvend 
rouleren. Dat maakt het heel erg leuk. Thuis heb ik ook 
nog boeken in de voorraadkast staan die ik wil lezen, 
maar vanwege mijn werk schiet dat er nog weleens 
bij in.”

Manon: “Vanwege de grote interesse in gevarieerd 
leesvoer  wordt de minibieb elke dag aangevuld en 
nieuwe boeken worden altijd gecontroleerd en voorzien 
van een zwerfboek- en/of kinderzwerfboekcode en een 
stempel. Door middel van de (kinder-)zwerfboekcode 
kan een boek gevolgd worden en op die manier kunnen 
we zien waar de boeken zwerven. Het is heel bijzonder 
om te horen dat een boek in Utrecht of Haarlem terecht 
is gekomen. Leuker is het om te horen dat een boek bij 
heel veel lezers terecht is gekomen. Het allerleukste zijn 
natuurlijk de reacties die de lezers achterlaten in ons 
gastenboek.”

“We plaatsen een stempel in alle boeken zodat we laten 
zien dat het boek gratis via een minibieb verkregen is, en 
dus niet bedoeld is voor de verkoop.”

“Minibiebs zorgen 
voor veel leesplezier in 
Osseveld-Woudhuis.”

Minibiebs in de wijk “Geef het door, 
laat het zwerven.”

Tekst: Michel Buitenhuis
Foto’s: Bart van Uitert

Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden 
om leuke boeken mee naar huis te nemen en te lezen. 

En daarna het boek weer te laten zwerven zodat andere 
kinderen hetzelfde boek ook kunnen lezen.

Lees verder op de volgende pagina



40 41

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 fit. Meld je nu aan voor een  gratis proefles

info@roybootcamp.nl | roybootcamp.nl

De buitensportschool

Bootcamp   |   Small group training   |   Train je Fit

Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om in hun vrije 
tijd boeken te lezen. Want lezen is heel belangrijk voor 
hun ontwikkeling. Je hebt je hele brein nodig om te lezen: 
waarneming, taal, redeneren, geheugen, aandacht en 
vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. 
Lezen prikkelt de verbeelding. Je kunt je helemaal 
verliezen in een verhaal en je eigen film erover maken in je 
hoofd. Maar het belangrijkste: lezen is vooral erg leuk en 
ontspannend. 

Nog steeds verlaat 17% van de kinderen het basisonder-
wijs met een taalachterstand. Maar als er thuis boeken 
zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school 
dan leeftijdgenoten uit gezinnen zonder boeken. Boeken 
stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of 
cultuur. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede 
toekomst. Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijk-
heid bieden om leuke boeken mee naar huis te nemen en 
te lezen. En daarna het boek weer te laten zwerven zodat 
andere kinderen hetzelfde boek ook kunnen lezen.

Minibiebs in de wijk
Minibieb de Zonnewende 116
Minibieb LFL, Veenhuizerweg 128C
Minibieb de Zonnehoeve, Laan van Zonnehoeve 191
Minibieb Anna Blaman, Anna Blamanplantsoen 34
Minibieb Deventerstraat 278
Minibieb ‘t Zonnetje verhuist naar Het Woudhuis

Minibiebs in de wijk
 (vervolg van pagina 38-39)

Ervaringsmaatjes is een maatjesproject 
waarbij jonge mantelzorgers worden 
begeleid door een jongvolwassen vrijwilliger 
of stagiaire die zelf ook is opgegroeid met 
een gezinslid met een lichamelijke of 
psychische ziekte, een beperking of versla-
ving. Vaak gaat veel aandacht en zorg uit 
naar het zieke of beperkte gezinslid. Dat is 
logisch en gewoon voor een jonge mantel-
zorger, maar het kan ook wel eens lastig zijn. 
Daarom is er nu Ervaringsmaatjes.

Ervaringsmaatjes kunnen zich goed 
verplaatsen in de situatie van een jonge 
mantelzorger, omdat zij een vergelijkbare 
thuissituatie hadden. Samen ondernemen 
zij acht maanden lang elke week iets leuks. 
Even één op één aandacht! 
“Het is fijn om een maatje te hebben 
dat mij begrijpt, iemand die een beetje 
hetzelfde heeft meegemaakt”. 

Een ervaringsmaatje biedt een luisterend 
oor, ondersteunt bij praktische zaken en is 
er voor de gezelligheid. Ook helpt hij of zij 
inzicht te krijgen in de wensen en behoeften 
van de jonge mantelzorger. De Kap traint 
en begeleidt de maatjes en zorgt voor een 
geschikte match.

De Kap is een organisatie voor informele 
zorg. Vrijwilligers bieden inwoners van 
de gemeente Apeldoorn ondersteuning 
in de thuissituatie. Daarnaast is de Kap 
ook Stedelijk Knooppunt Mantelzorg. 
Ervaringsmaatjes Apeldoorn is mogelijk 
gemaakt door financiële steun van het 
Meisjes Weeshuis in Apeldoorn en van 
het Oranjefonds.

Oproep
Jonge mantelzorgers van 7 tot en met 23 jaar 
kunnen zich vanaf nu aanmelden bij de Kap 
als ze een maatje willen. Mensen tussen 18 
en 35 jaar oud, die zelf ook met zorg in het 
gezin te maken hebben of hadden, kunnen 
zich aanmelden als maatje. 
Dat kan door te mailen met 
Busra Sural
b.sural@dekap.nl
http://ervaringsmaatjes.nl

Ervaringsmaatjes 
Stichting de Kap 
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Kom eens kijken op...
daltonschool De Zonnewende

ONTDEKKEN, GROEIEN EN STRALEN

Dalton:    zelfverantwoorlijk leren, samenwerken en leren reflecteren

ZON-groep:  onderwijs voor meerbegaafden

Kanjertraining:  aandacht voor de sociale ontwikkeling van ieder kind

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

IPC:    onderzoekend leren in projecten

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

Wilt u meer weten?  

Dan horen we graag van u.

U bent van harte welkom!  

Wijkkijker Zonnewende 2021 december.indd   1Wijkkijker Zonnewende 2021 december.indd   1 16-12-2021   12:56:0216-12-2021   12:56:02

Op De Zonnewende willen we kinderen laten ‘ontdek-
ken, groeien en stralen’. Wij willen de kinderen op hun 
eigen niveau uitdagen om zo te gaan groeien. Met 
rekenen en taal zetten we daarvoor de lesmethode 
Snappet in.  

Snappet wordt ingezet voor het verwerken van de leer-
stof van rekenen en het oefenen met taal en spelling. 
Het is een soort digitaal werkboek. Een digitale, adap-
tieve lesmethode. Dit houdt in dat als de leerling de 
opdracht goed maakt de volgende opdracht iets moei-
lijker wordt en maakt de leerling het fout dan wordt de 
volgende opdracht makkelijker. De leerkracht geeft de 
instructie op de vertrouwde manier. 
Er zijn grote voordelen van dit digitale werkboek voor 
de leerling:
 
• De kinderen krijgen directe feedback: ze kunnen zien 
   of het antwoord goed of fout is.
• Het computerprogramma past de moeilijkheidsgraad  
   van de opgaven aan op basis van de antwoorden.
• Er wordt doelgericht gewerkt om het streefniveau
   van de leerling te halen. 
• Er zijn mogelijkheden voor het werken op een eigen
   niveau.
• De leerling heeft altijd inzicht in zijn prestaties en
   ziet of hij groeit.

KBS De Zonnewende

Betekent dit dat er alleen maar digitaal wordt ge-
werkt? Het is belangrijk dat de leerlingen blijven 
schrijven. Daarom wordt er ook nog in het schrift ge-
werkt om sommen uit te rekenen, woorden bij spel-
ling te leren schrijven en taaloefeningen te maken.  

De rol van de leerkracht blijft bij dit proces belangrijk. 
Een goede instructie is de basis. Voor de leerkracht 
betekent het werken op Snappet dat er geen nakijk-
werk meer is en dat de resultaten van de leerlingen 
bewaard worden gedurende hun basisschooltijd. De 
leerkracht heeft tijdens het werken constant zicht op 
het tempo en het verwerkte resultaat. Tijdens de les 
kan de leerkracht waar nodig bijsturen, extra in-
structies geven en ondersteunen op alle niveaus. De 
leerkracht ziet welke doelen wel of niet behaald zijn 
en of er groei is richting het doel. Voor de individu-
ele leerlingen kan extra oefenstof of verrijkingsstof 
klaargezet worden.  

Met ingang van dit schooljaar hebben de leerlingen 
van groep 6 t/m 8 ieder een eigen Snappet chrome-
book, dat ook ingezet kan worden bij andere vakken 
als IPC, topografie of voor het maken van samenwer-
kingsopdrachten. 

Vragen of geïnteresseerd in een oriënterend gesprek? 
U bent van harte uitgenodigd om contact met ons op 
te nemen: 

Margriet Biewenga 
locatiedirecteur De Zonnewende 
locatie Ravelijn 055-5058800 

Niels Tiemessen
locatiedirecteur De Zonnewende 
locatie Keerkring 055-3601967

“Met Snappet word je uitgedaagd op je eigen niveau.”

Wijkkijker Zonnewende 2021 december.indd   2Wijkkijker Zonnewende 2021 december.indd   2 16-12-2021   12:56:0616-12-2021   12:56:06
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Door de redactie van de Wijkkijker ben ik gevraagd om in 
navolging van mijn introductie artikel in de vorige Wijkkijker 
regelmatig een (korte) bijdrage te leveren over zwerfvuil. 
In deze eerste -soort van- column wil ik het hebben over 
slechte gewoontes.

Hoewel het van je afgooien van afval sowieso al een slechte 
gewoonte is, doen sommigen daar nog een schepje bovenop. 
Ik wil hier een tweetal voorbeelden geven. Beide voorbeel-
den spelen zich af op een traject van een paar honderd 
meter langs de Woudhuizermark. Het eerste lijkt zich zelfs te 
beperken tot enkele tientallen meters.

Dat eerste geval betreft een roker van sigaartjes van een merk 
en soort verpakt in blikjes zoals op bijgaande foto. Gemiddeld 
1 tot 2 keer per week is dan zo’n blikje blijkbaar leeg op dat 
korte traject langs de Woudhuizermark en wordt dan in de 
berm gegooid. Hoeveel moeite is het om dit kleine blikje in 
de jas- of broekzak te doen en thuis in de oranje container?

In het tweede voorbeeld gaat het om kartonnen koffie-
bekertjes. Niet de grote bekers van een bekend koffiemerk 
of een fastfoodrestaurant, maar de kleine bekertjes uit de 
bedrijfskantine. Ook deze kom ik wekelijks in meerdere 
aantallen tegen langs die weg op mijn zwerfafvalrondje. 

Ik snap dat het lekker is om op weg naar huis nog even een 
bakje koffie van de baas mee te nemen, maar gooi de lege 
beker niet zomaar van je af. Vaak zijn ze leeg, maar regelmatig 
zitten er ook de peuken van de dag in. Hier gaan de vervuiler/
vervuilers wel wat minder gestructureerd te werk, want ze 
liggen aan beide zijden van de weg en verspreid over een 
langer traject. Het gaat ook om verschillende bekertjes. Ook 
hier geldt weer dat het bekertje thuis gewoon in de oranje 
container kan (wel zonder de peuken!).

Die koffiebekertjes zijn een bron van zwerfafval die ook 
door de overheid is onderkend. Om dat tegen te gaan is een 
maatregel afgekondigd die in 2023 van kracht wordt en die 
het gebruik van deze kartonnen koffiebekertjes tegen gaat.

Mochten mensen zich in bovenstaande voorbeelden 
herkennen: helaas, eigen schuld. Mochten mensen zich 
bewust worden van wat ze doen en nu het afval mee naar 
huis nemen: graag gedaan!

Delen is lief!

Ik woon met 4 mensen en een kat in een huis groter dan waar 
mijn moeder vroeger met 9 mensen én pensiongasten woonde. 
En alsnog is elke ruimte gevuld. In mijn garage staat naast een 
volledige kampeeruitrusting - waar we ongeveer 25 dagen per jaar 
effectief mee kamperen - ook (tuin)gereedschap wat we slechts af 
en toe gebruiken. De auto wordt dankbaar gebruikt om kinderen en 
boodschappen in te vervoeren, maar lang niet elke dag. 

Onze GFT-container is voor ongeveer de helft gevuld met nooit 
opgegeten kliekjes en aan keuze in kleding en speelgoed is in onze 
kasten geen gebrek. Ondertussen worden we dagelijks bedolven 
onder de reclames en aanbiedingen die ons vooral verleiden nóg 
meer te kopen en te bezitten. 

Welvaart? Jep! Ik prijs me gelukkig en rijk met de middelen en 
mogelijkheden die letterlijk binnen handbereik zijn. Heel fijn!
 
Welzijn? Hmm, daar begint het bij mij een beetje te knagen. Want ik 
weet dat mijn welzijn niet samenhangt met de spullen die ik bezit. 
En ik weet ook dat juist het kopen van nieuwe spullen behoorlijk 
bijdraagt aan de vervuiling van onze planeet. Als iedereen zou leven 
zoals ik nu leef, zouden we 1,9 aarde’s nodig hebben (check jouw 
persoonlijke impact op mijnverborgenimpact.nl). Niet zo heel fijn!

Gelukkig ligt een deel van de oplossing óók binnen handbereik: 
in mijn smartphone staan diverse apps waarmee ik in mijn buurt 
makkelijk en snel spullen kan delen, lenen of ruilen. Een paar van 
mijn favorieten: 
• Peerby voor (uit)lenen van spullen in je buurt.
• Nextdoor voor het delen van informatie, diensten en spullen in je 

directe omgeving.
• SwipSwap voor het ruilen van speelgoed.
• KettingKledingRuil voor het ruilen van kleding.
• Minibiebroute voor het lenen of ruilen van boeken.

Niet alles zelf nieuw hoeven kopen en bezitten, scheelt opslagruimte, 
opruimtijd, afval en veel geld. Het levert je bovendien (nieuwe) 
sociale contacten op en dáár vaart je welzijn pas wel bij.

Scan de QR-code voor een overzicht van apps en tips over delen. Hoe 
meer mensen actief worden op deelplatforms, hoe makkelijker je 
dicht bij huis aan de spullen kunt komen die je (tijdelijk) nodig hebt, 
dus dit bericht delen is lief! 

Groene groet en deelze dit jaar!  
Eefje de Groot, vrijwilliger Zero Waste Apeldoorn 
Bewoner Osseveld-West

Slechte gewoontes
Column van Erik Ruesink

Zero Waste (Less) Apeldoorn
Column Eefje de Groot 

Vind je het fijn om tips en informatie over een 
duurzamere levensstijl gedeeld te krijgen? 

Dan deel ik hier nog een laatste gouden 
(oh nee, groene!) tip: 

www.52wekenduurzaam.nl
Echt een aanrader! 

World Cleanup Day 2021
ZeroWaste/Apeldoorn Zwerfafvalvrij

Op zaterdag 18 september was het weer zover: World 
Cleanup Day 2021. Tijdens deze wereldwijde opruim-
actie gaven we in onze wijk samen met ruim 180 
landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. 
Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerf-
afval in onze buurt! In onze wijk organiseerden de 
vrijwilligers van DenkTank Breed deze opruimochtend. 
Vanaf het Kasteelplein onder de grote kastanjeboom 
waaierde een twintigtal vrijwilligers, herkenbaar aan 
de fel gele hesjes van heel Apeldoorn Rein, uit over de 
wijk, gewapend met grijpstok en vuilniszak. 
De vrijwilligers kwamen bij deze actie voornamelijk uit 
Het Woudhuis en Osseveld-Oost. Onder de vrijwilligers 
hielp ook de jonge jeugd goed mee. En zo zien we het 
natuurlijk graag, want de jeugd heeft de toekomst.

Alle benodigde spullen zoals knijptangen, zakken en 
handschoenen waren aanwezig. Ieder mocht zelf 
bepalen welk deel van de wijk zwerfafvalvrij gemaakt 
zou worden. En zo liep iedereen haar/zijn eigen 
straten. De actie trok bekijks. Bewoners spraken 
regelmatig onze vrijwilligers aan en kwamen er zelfs af 
en toe even voor naar buiten. “Goed bezig!” was een 
veelgehoorde kreet. Inderdaad, goed bezig!! 
En…we gaan vaker goed bezig, want DenkTank Breed 
gaat deze opruimacties vaker organiseren, met 
verschillende startpunten in de wijk, zodat meer 
bewoners kennis kunnen maken met deze acties. 

Houd de sociale media goed in de gaten. Elke derde 
zaterdag van de maand ruimen wij op. 
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Waar we in de wijk 
starten lees je o.a. op Facebook.

FB DenkTankBreed
denktankbreed@gmail.com

Foto: Sharon vd Ende



46 47

    

JE BALANS IN HANDEN

praktijk voor energiebehandeling
holistic pulsing, hand-/voetmassage

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

www.jebalansinhanden.nl

Maria Rovers
Ravelijn 206, 7325 NZ Apeldoorn

info@jebalansinhanden.nl

055-84 33 771

Geef JOUW VOETEN de aandacht die ze verdienen!

MEDISCHE PEDICURE & COSMETISCHE VOETVERZORGING

Behandelingen:
DIABETISCHE & 
REUMATISCHE VOET 
RISICOVOETEN

SPECIALISTISCHE 
TECHNIEKEN

COSMETISCHE 
VOETBEHANDELING

INGROEIENDE/
INGEGROEIDE 
TEENNAGELS

Emily Dozy •••• Lage Landenlaan 47 •••• 7325 SH Apeldoorn
M 06 - 34 04 96 29  E info@jouwvoeten.nl I www.jouwvoeten.nl

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)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

En ja hoor, het kan geen toeval zijn dat ook in onze wijk op de 
wereldwijde zwerfafvaldag een inzameling werd gehouden. 
Omdat ik een Facebookbericht zag van DenkTank Breed in de 
Facebookgroep Osseveld-Woudhuis, meldde ik mij hiervoor 
aan. Ik was niet alleen, zo bleek. Ik hoorde bij de verzamel-
plaats, waar nog meer vrijwilligers naar toe kwamen vanuit 
de wijk, dat dit bijna maandelijks gedaan wordt en dat er 
mensen zijn die een gebied(je) of enkele vaste straten zwerf-
afvalvrij proberen te houden.

Ik hoorde verschillende argumenten om dit te doen. 
Voor mijzelf geldt dat ik niet begrijp waarom iemand milieube-
lastend materiaal niet gewoon in de prullenbak gooit. Maar er 
zijn ook mensen die het lelijk vinden als er papier, plastic, blik 
of glas rondslingert. Weer anderen hebben er moeite mee dat 
hun huisdier in glas kan trappen of restjes eten opzoekt tussen 
rondslingerende troep. En een enkeling maakt zich zorgen over 
het ongedierte dat afkomt op etensresten in de verpakking die 
is weggegooid. 

En toen moest het nog beginnen. DenkTank Breed vrijwilliger
en organisator Michel Buitenhuis zorgde voor hesjes, 
handschoenen, een stevige zak van Heel Apeldoorn Rein en 
een knijper om het afval te kunnen oppakken. Op mijn vraag of 
ik een vast gebied na te lopen had, was de reactie: “Zoek een 
plek in de wijk.” En zo begon ik maar in cirkels rond de eik op 
het Kasteelplein in Het Woudhuis te lopen. Eerlijk gezegd viel 
het mij mee hoe veel, of beter hoe weinig, zwerfafval ik vond. 
En dat bleef zo. Hoewel er natuurlijk best uitschieters waren, 
lijkt het er op dat er toch mensen zijn die zwerfafval oppakken 
en in de prullenbakken gooien. Vooral als het dicht bij huis ligt. 
Een goed teken.

Opvallend: hoe verder huizen van openbare prullenbakken zijn, 
hoe meer afval. Hoe drukker de weg, hoe meer afval. En waar 
mensen elkaar ontmoeten is het ook raak. Ook daar vond ik 
meer afval. Zo haalde ik een grote afvalzak met troep uit het 
gras, uit struiken en van het trottoir. Blikjes, bekers, zakken, 
snoeppapier en een enkel mondkapje. Iemand fietst nu rond 
zonder kettingkast en er zijn kinderen die vergeten waren om 
na het glijden hun fles wodka in de glasbak te gooien. Hij lag 
nog onder de glijbaan. Dan vraag je je toch af: hoe, wanneer en 
door wie is die fles daar gekomen?

Voor mij is het duidelijk: de score van 9 (!!) vuilniszakken tot 
de rand toe gevuld met zwerfafval uit de eigen wijk, was de 
moeite van deze twee uur durende opruimactie zeker waard. 
En ik weet ook zeker dat ik dit vaker ga doen. Liever niet op 
een vaste plek, maar bij mijn rondjes door de wijk een zak 
meenemen. Dat is niet ingewikkeld. Dat kan iedereen. 
Leuk en nuttig.

Doe je ook mee?
Hans Verbeek

Foto’s Wendy Le Griep

Handige linkjes
Mail: zerowasteapeldoorn@gmail.com
www.zerowasteapeldoorn.com
www.worldcleanupday.nl 
mail: denktankbreed@gmail.com 
https://nl-nl.facebook.com/DenkTankBreed/   

DenkTank Breed ruimt op
Jong en oud(er) ruimen op...
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@winkelcentrumtfort

IEDERE MAAND

€ 1.000,-
AAN PRIJZENGELD!

Info en voorwaarden:

#Fortermee – 
Winkelen op ’t Fort 
wordt nóg leuker! 

Goed nieuws! Stilstaan voor de spoorwegovergang aan 
de Laan van Osseveld is voorgoed verleden tijd. Het 
duurt alleen nog even voordat je er überhaupt weer 
kunt rijden… 

Maandag 3 januari is gestart met een uitdagende klus en 
over ca. 15 maanden tunnelt het verkeer zich onder de 
treinen door! Mooie vooruitzichten, maar het vraagt wat 
geduld van ons allemaal. 

Een stukje om
Wie ‘aan de andere kant van het spoor’ woont, kan uit 
een aantal alternatieve routes kiezen om toch te kunnen 
winkelen op winkelcentrum ’t Fort. En omdat dit voor 
deze en gene een stukje om is, hebben de winkeliers van 
’t Fort vele vrolijke acties bedacht om het winkelen extra 
leuk te maken! 

Fort waardebonnen
Wie de komende periode aankopen doet op ’t Fort, kan 
bij iedere winkelier zijn of haar kassabon achterlaten. 
Maandelijks wordt er voor € 1000,- !!! aan tegoedbon-
nen verloot onder de klanten! Een middagje winkelen 
kan je dus zomaar een leuk geldbedrag opleveren! 

Feestelijke zaterdagen
Zodra het mogelijk is, gaat winkelcentrum ’t Fort 
uitpakken met feestelijke zaterdagen. Er zullen 
dan maandelijkse happenings gaan plaatsvinden. 
Denk bijvoorbeeld aan een muziekpodium met live 
artiesten, een minikermis, ‘racen op het plein’ of een 
Halloweenparty in het najaar. 

#FortErmee
Dát is de slogan die door winkelcentrum ’t Fort wordt 
gehanteerd. ‘Vort met de geit’ oftewel, opschieten met 
de tunnel! De slogan zul je dan ook veelvuldig gaan zien 
in allerlei uitingen rondom het winkelcentrum, waarbij 
we de social media niet zullen vergeten! 

Kortom, de winkeliers van winkelcentrum ’t Fort zorgen 
ervoor, dat het de moeite loont om een stukje om te 
rijden en bij hen te komen en blijven winkelen! 
Mocht je hierover vragen hebben, stuur dan een 
berichtje via onze Facebookpagina! 

Facebook en Instagram 
@winkelcentrumtfort

Zaken regelen met de overheid, het gebeurt steeds 
vaker via internet. Zo kun je bijvoorbeeld online je 
zorgtoeslag aanvragen, werk zoeken, een rijbewijs 
verlengen of een afspraak maken bij de gemeente. 
Om dit te kunnen doen, heb je een DigiD nodig en 
uiteraard moet je met een computer kunnen omgaan. 
Voor wie dat lastig vindt of vastloopt, zijn landelijk op 
tal van plekken speciale informatiepunten ingericht, 
waaronder in CODA.

Online je weg vinden
Iedereen die vragen heeft over de digitale dienstver-
lening van de overheid kan in CODA terecht bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid, kortweg IDO. 
Ook als je geen lid bent van CODA Bibliotheek. 

Medewerkers en vrijwilligers van CODA helpen je jouw 
weg te vinden op de websites van publieke dienstver-
leners die samen ondergebracht zijn in de zogenaamde 
Manifestgroep. We beantwoorden vragen, geven tips 
en helpen je met het zoeken naar de juiste informatie.
Indien nodig verwijzen we je door naar een van onze 
lokale samenwerkingspartners of wijzen we je op 
cursussen die je binnen CODA kunt volgen. 
Dit alles met als doel om iedereen digitaal vaardig(er) 
te maken zodat je zelf online de weg kan vinden.

Openingstijden (reserveren is niet nodig)
CODA De Maten: maandag    14.00 - 16.00 uur
CODA Dok Zuid:  maandag    14.00 - 16.00 uur
CODA Centraal:   dinsdag       14.00 - 16.00 uur
      donderdag 10.00 - 12.00 uur

CODA
Informatiepunt Digitale Overheid

Luchthaven Teuge
Nog geen vergunning 

In eerdere edities van de Wijkkijker schreven we 
over de luchthaven Teuge en de activiteiten van de 
Vereniging Platform Vlieghinder Teuge. Het vliegveld 
moet dringend een nieuwe vergunning hebben. 
Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
daarover werd afgelopen najaar verwacht. 
De provincie is nog niet zover, waarschijnlijk pas 
in het komende voorjaar. Voorlopig is het dus 
afwachten hoeveel ruimte de luchthaven in de 
komende jaren krijgt en hoe omgegaan wordt met 
de ervaren vlieghinder. Het is dus ook afwachten of 
onze wijken straks meer of minder merken van de 
aanwezigheid van de luchthaven. 
In het volgende nummer kunnen we het besluit en
de gevolgen hopelijk toelichten en uiteraard de 
reacties verslaan. 

-advertorial-
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Handmassage
Het geven van een handmassage is uitermate 
geschikt om op een laagdrempelige manier contact te 
maken. De warmte van de handen, de geurende oliën 
en de persoonlijke aandacht zorgen haast direct voor 
een vertrouwde en ontspannen sfeer. 

Vanuit de visie dat liefdevolle aanraking (via 
handmassage) een goed instrument is om contact te 
maken met eenzame ouderen, hebben we in Talma 
Borgh vrijwilligers opgeleid tot handmasseurs. 

Tijdens de handmassage praat de handmasseur over 
wat de persoon belangrijk vindt in het leven. Indien 
iemand gevoelens heeft van eenzaamheid of even 
wat hulp nodig heeft bij het (her)ontdekken van 
leefplezier kan de persoon voor langere tijd worden 
gekoppeld aan een vaste handmasseur. 

Als wijkbewoner bent u ook van harte uitgenodigd 
op de handmassagemiddag of kan een handmas-
seur u thuis bezoeken. Voor meer informatie en om 
te weten of u er voor in aanmerking komt, kunt u 
contact opnemen met:

Carola Wentink
Talma Borgh
coördinator vrijwilligers 
06-40479584

Nieuws van Talma Borgh

WeeWeeCafé (WWCafé)
In Apeldoorn hebben we het 
WeeWeeCafe Apeldoorn (= WWCafe) dat 
in het leven is geroepen voor mensen 
die in de WW terecht zijn gekomen en 
samen met hun lotgenoten hier over 
kunnen sparren. Eens per maand komen 
zij op de 4e donderdag  bijeen.

Wat is de situatie?
Wij zien het aantal deelnemers dat naar 
de themabijeenkomsten komt verminde-
ren. Deze themabijeenkomsten houden 
we elke 4e donderdag van de maand. 
De afname wordt enerzijds veroorzaakt 
door corona en anderzijds doordat 
we onvoldoende doorstroming zien. 
Sommigen zijn intussen uit de WW of 
zijn met pensioen gegaan. We zijn er van 
overtuigd dat er ook in onze wijk mensen 
zijn die hiermee te maken hebben en 

De zorg even uit handen geven
Heeft u de dagelijkse zorg voor een naaste? Vaak bent u dan 
zo bezig met het zorgen voor de ander, dat u er zelf bij in 
schiet. Om de intensieve zorg te kunnen volhouden en zelf 
geen gezondheidsklachten te krijgen, kan het goed zijn om 
de zorg af en toe uit handen te geven. 

U kunt dan zelf even bijkomen en nieuwe energie opdoen. 
Ook voor degene voor wie u zorgt is dat belangrijk. Als u het 
langer volhoudt, is de kans groter dat hij of zij langer thuis 
kan blijven wonen. Daarom is het van belang om op tijd 
en regelmatig gebruik te maken van ‘respijtzorg’, zoals het 
tijdelijk overdragen van de zorg ook wel wordt genoemd. 
Er zijn respijtkamers bij onder andere Talma Borgh.

Wilt u meer weten over respijtzorg? Neem dan gerust 
contact op met de Kap. Zij zijn bereikbaar via 
(055) 52 95 520 /info@dekap.nl

deze organisatie niet kennen. 
Voor mij persoonlijk heeft dit hulp 
geboden en dit is de reden om te 
kijken of we anderen ook kunnen 
helpen.

https://weeweecafeapeldoorn.nl/ 

Het doel van het WeeWeeCafe is:
1. Lotgenoten die ook geen werk 
     hebben ontmoeten.
2. Ervaringen delen met elkaar.
3. Kennis halen & brengen.

Ronald Hulshof 
r.hulshof@upcmail.nl 
0615433976 

•  Afscheidshuis in uw eigen wijk De Maten

•  Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord

•  Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen

•  Volledige uitvaartverzorging

Wilt u uw wensen vastleggen?
Informatie of advies? Bel dan gerust:

055 800 1998
06 2345 9404

Warm, Waardig & WaardevolWarm, Waardig & Waardevol

Eglantierlaan 202 - 7329 AP Apeldoorn - 055 800 1998
www.afscheidshuisdeoversteek.nl

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

•  Afscheidshuis in uw eigen wijk De Maten

•  Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord

•  Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen

•  Volledige uitvaartverzorging

Wilt u uw wensen vastleggen?
Informatie of advies? Bel dan gerust:

055 800 1998
06 2345 9404

Warm, Waardig & WaardevolWarm, Waardig & Waardevol

Eglantierlaan 202 - 7329 AP Apeldoorn - 055 800 1998
www.afscheidshuisdeoversteek.nl

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

Afscheidshuis in uw eigen wijk De Maten
Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord
Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen
Volledige uitvaartverzorging
Elke dinsdagmorgen inloopspreekuur
van 9.00  tot 11.00 uur
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Jullie weten inmiddels dat ik zo laat mogelijk de nieuwtjes van de 
boerderij aanlever bij de redactie, zodat dit ook nog een beetje vers 
van de pers komt. In De Stentor stond op 3 januari een leuk artikel 
over de jaarwisseling op Laag Buurlo. Dit naar aanleiding van het 
ongemak van vuurwerk voor onze huisdieren.

Veel huisdierenbezitters zijn blij dat dit alles weer achter de rug is: 
de katten kunnen weer in de buitenlucht en de hond kan weer rustig 
worden uitgelaten. Ik ben niet tegen het vuurwerk, als dit maar vanaf 
oudejaarsmiddag tot nieuwjaarsochtend wordt afgestoken. Helaas 
is dit niet het geval en is het ver voor Kerstmis al onrustig met vaak 
zwaar knalvuurwerk. Jammer, want hierdoor ontstaat er steeds meer 
onvrede over het afsteken. Ik hoop dan ook dat ouders hun kinderen 
hiervan bewust maken. Goede voorlichting is belangrijk.

In de vorige Wijkkijker heb ik het over onze varkens gehad met de 
nieuwe huisvesting. Inmiddels lopen de varkens overdag lekker in 
het bos te scharrelen. Vaak zijn ze dan ook vanaf de Deventerstraat 
te zien. Dit levert dan weer verschillende reacties op. Allemaal best 
positief hoor, maar soms zijn er ook wel voorbijgangers die melding 
maken van losgebroken varkens.

Sinds vorig jaar november hebben we een bijenstal in het bos. 
Door middel van crowdfunding "Voor Apeldoorn" en subsidie van de 
provincie Gelderland hebben wij dit kunnen bekostigen. 
Het resultaat mag er zijn. Nu maar hopen dat de bijen dit ook vinden.

Zoals het er nu naar uitziet, hebben we in 
het voorjaar een nieuw thema speeltoestel, 
wat een raakvlak heeft met de boerderij. Hoe 
dit er uit ziet hou ik nog even voor me, maar 
het is echt de moeite waard. 

Het afgelopen jaar zijn we een behoorlijke
periode dicht geweest. Dat was voor 
iedereen best vervelend. Af en toe waren er 
wat filmpjes op Faceboek te zien. 

Wij hopen dat 2022 een beter jaar wordt 
voor de dieren, de boerderij, de mensen en 
natuurlijk voor de bezoekers! 
Hopelijk mogen wij jullie allemaal weer 
normaal ontvangen. 

Groeten van 
Kinderboerderij Laag Buurlo
Bertus Pols
bpols@accres.nl

Homerusstraat 8
055-3665293
Alle dagen geopend van 
08.30-16.30 uur
Boerderij open van 
10.00-15.30 uur

Kinderboerderij Laag Buurlo

Vergroening 
Winkelcentrum ’t Fort
Vorig jaar heeft de gemeente Apeldoorn een 
start gemaakt met de vergroening van de 
directe omgeving van winkelcentrum ’t Fort.

Een aantal kleurrijke bloemperken was het 
resultaat, hetgeen door veel omwonenden
zeer op prijs werd gesteld. De gemeente 
heeft plannen voor verdere vergroening van 
’t Fort en heeft direct omwonenden daarover 
per brief geïnformeerd. Natuurlijk kunnen 
ook wijkbewoners elders in onze wijk kennis 
nemen van deze plannen op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 

De wijkraad heeft voor deze vergroeningsplan-
nen nog een tweetal suggesties gedaan richting 
de gemeente:

In de bewonersbrief meldt de gemeente, dat 
de vlonder in de toegang tot het winkelcentrum 
vanaf de Ontvangst gaat verdwijnen omdat 
deze aan het einde van z’n levensduur is. De 
berken in de vlonder blijven staan. 

De wijkraad heeft recent klachten gekregen van 
aanwonenden dat deze doorgang door hardrij-
dende scooters en auto’s mis/gebruikt wordt. 
Is het mogelijk deze toegang in het kader van 
deze vergroening dusdanig in te richten dat 
deze wel toegankelijk blijft voor hulpdiensten, 
maar dat de toegang voor andere gebruikers 
ontmoedigt (tegengegaan) wordt? 

De wijkraad stelt voor dat vrachtwagens/
bestelwagens voor de wekelijkse markt op het 
’t Fort het terrein benaderen vanaf de oprit bij 
cafetaria Charly ’t Fort. 

Voorts denkt de wijkraad aan bloembakken, 
die de doorgang bemoeilijken, maar door een 
brandweerauto makkelijk ter zijde kunnen 
worden geschoven.

De wijkraad geeft ook in overweging om de 
ruimte op het plein tussen cafetaria Charly 
’t Fort en Kruidvat (deels vlonder, deel bomen, 
grotendeels bestraat) ook verder te vergroenen.

bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Zonnepanelen naast de wijk
stand van zaken

Op 10 juni jl. hebben Statkraft en deA inwoners 
van de wijk Woudhuis-Osseveld in een webinar 
geïnformeerd over de plannen voor een 
zonnepark bij Het Woudhuis. Het ontwerp van het 
zonnepark is daarna iets aangepast.

De  belangrijkste verandering is dat de opstelling 
van een dakjesstructuur is gewijzigd naar een 
zogenaamde vleugelstructuur. Daardoor bereikt 
meer zonlicht de bodem. Het gewijzigde ontwerp is 
doorgerekend op zaken als licht- en geluidreflectie. 

Zonnepark Woudhuis is een perceel in de hoek 
van de A50 en de spoorlijn richting Deventer. De 
oppervlakte van het park is in totaal 28 hectare, 
waarvan 20 hectare met zonnepanelen. Met het 
zonnepark wordt duurzame energie opgewekt en 
krijgt de lokale biodiversiteit een impuls. 5 hectare 
natuur, aansluitend op Landgoed Woudhuis, wordt 
eveneens gerealiseerd. Verder wordt er een nieuwe 
wandelroute aangelegd. Deze wandelroute gaat 
zowel door de zonneweide als door de nieuwe 
natuur. 

Na de eerste indiening van aanvraag en stukken 
in juli 2021, zijn begin december 2021 de laatste 
definitieve stukken aan de vergunningaanvraag 
toegevoegd. Het plan stond op de agenda van de 
PMA (Politieke Markt Apeldoorn) in januari 2022. 
Geïnteresseerden en raadsleden gingen in gesprek 
met de wethouder over het plan. 

https://www.apeldoorn.nl/ter/uw-invloed/
gemeenteraad-inspraak. Daarna neemt de 
gemeenteraad een beslissing, gevolgd door een 
periode van 6 weken waarin het plan ter inzage ligt 
en er formeel op gereageerd kan worden. 

Dat kan via: 
https://www.apeldoorn.nl/
Omgevingsvergunningen.html 

Na beantwoording van eventuele zienswij-
zen zal het college zich nog eens over het plan 
buigen. Hierna volgt nog een PMA, die staat nu 
gepland voor 12 mei 2022. Vervolgens beslist de 
gemeenteraad. 

Informatie met betrekking tot het zonnepark: 
www.de-a.nl/zonneparkwoudhuis
michielroemer@de-a.nl 
willemien.van.den.hoogen@statkraft.com

Foto Jelmar Blauw

Tekst: Bertus Pols
Foto's: Bertus Pols en Wendy Le Griep
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In heel Nederland doet één op de zes mensen af en 
toe aan hardlopen. Niet vreemd dus dat er in onze 
wijk ook veel mensen hardlopen. Dat hardlopen kun 
je om allerlei redenen doen: overgewicht voorkomen 
of tegengaan, training voor een andere sport, je hoofd 
leegmaken enz.

Elke zondagochtend komen mensen van allerlei pluimage 
bij elkaar om als 'Woudlopers' onder leiding van Rinus 
Groen een hardlooptraining te doen. Rinus: “Tussen 
die lopers zitten ook mensen die best wel talentvol zijn. 
Omdat er in Nederland ook kampioenschappen zijn 
voor mensen ouder dan 35 jaar (oneerbiedig vet-er-aan 
genoemd) is het wel bijzonder dat bij de kampioenschap-
pen relatief veel Woudlopers meedoen en sterker nog, 
met eremetaal aan de haal gaan.”

Wat moet je je daar dan bij voorstellen? Gewoon een 
stel oude knarren die elkaar eraf proberen te lopen? 
Allerminst. Om mee te mogen doen, moet je aantoon-
baar ergens een best wel goede tijd gelopen hebben. 
Er zijn limieten om überhaupt in de prijzen te kunnen 
vallen. Het is dus behoorlijk hard werken om mee te 
mogen doen én om met een medaille naar huis te 
mogen gaan.

Van blessures naar enthousiasmeren
Cees Weeda (70 jaar) loopt al lang hard en hij weet 
eigenlijk niet meer wanneer hij daarmee begonnen 
is. “Ik ben jaren lid geweest van AV’34 en ik liep bij de 

recreatieve lopers. Ergens in maart 2003 liep ik tussen 
de middag op de atletiekbaan en daar kwam ik Rinus 
Groen tegen. Hij vroeg: “Heb je zin om met ons mee 
te trainen?” Hoewel er genoeg argumenten waren om 
het niet te doen - zowel Rinus als de groep aan wie hij 
training gaf waren allemaal toppers - heb ik het toch 
gedaan én volgehouden. Dit betekende voor mij een 
hele omslag. Voorheen liep ik drie tot vier keer per 
week en altijd gericht op duurwerk. Daardoor had ik 
ook regelmatig blessures.”
 

Rinus zei: “Kom elke werkdag naar de baan, daar doen 
we een (interval) baantraining, dan ben je klaar. 

Heen en terug ga je lopen. Zo kom je toch wel aan 
de nodige kilometers.” Cees: “Rinus interpreteert de 

methode van Herman Verheul, wat bij mij goed uitpakte. 
Daarmee heb ik mooie resultaten gehaald.”

“De Loopgroep de Woudlopers bestond al erg lang, 
maar de oorspronkelijke groep was een beetje doodge-
bloed. Op enig moment trainden Cees Kraaijeveld, 
Jan Hollak, Rinus en ik regelmatig in Het Woudhuis, 
waarna en waaruit de huidige groep is ontstaan. Rinus 
weet als geen ander mensen te enthousiasmeren, 
waardoor steeds meer lopers zich aansloten en nog 
steeds aansluiten. Bovendien heeft hij een haarfijn 
gevoel voor het zien of iemand potentie heeft. Daardoor 
heeft hij al heel veel lopers en loopsters naar grootse 
prestaties weten te (bege)leiden.”

Meer progressie en goede resultaten
Gerben van der Waals (42 jaar) loopt zo ongeveer vanaf zijn 16e. 
Gerben: “Ik ben gaan lopen, omdat ik er plezier en voldoening uit 
haal. Sporten is natuurlijk goed en ik kan er mijn energie in kwijt. 
Soms doet dat hardlopen mij niets, soms baal ik er van (dat ik weer 
moet van mezelf), maar vaker nog vind ik het gewoon lekker. Vooral 
de “runners high” is heerlijk om te hebben!”

"Zo’n half jaar geleden maakte ik kennis met de Woudlopers. Ik ben 
gewoon voor de fun eens aangehaakt, omdat vrienden van mij daar 
ook liepen én omdat zij positief waren over zowel Rinus als over het 
clubje mensen dat er loopt. Rinus is heel duidelijk, hij geeft je geen 
keuze, hij bepaalt de training! Ik hoop dankzij deze trainingen op 
meer progressie en goede resultaten."

"Ik moest overigens wel lachen dat ik met Rinus en Erwin na mijn 
eerste wedstrijd linea recta doorging naar MacDonalds. 

Ik dacht eerst nog dat ze een geintje maakten (zoals wel vaker). 
Totdat Erwin dus echt de afslag nam naar de McDrive. 

Ik kan zoiets wel waarderen."

De afwisseling houdt het leuk
"Voor mij is het de afwisseling met en van het hardlopen die het leuk 
houdt. Niet alleen de combinatie met andere sporten, maar ook met 
soms eens een weekje niet lopen. En verder is de afwisseling qua 
afstand en omgeving heel goed zelf te bepalen."

"Ik merk dat ik zelf ook de afwisseling tussen bos en weg wel lekker 
vind. Graag zou ik de 100 mijl Ultra Trail Du Mont-Blanc (UTMB) nog 
een keer lopen. En Nederlands kampioen op een wat kortere afstand 
als de 1500 of 5000 meter zou ook leuk zijn ."

“Startende lopers kan ik adviseren om het sowieso een jaar 
vol te houden en pas daarna te beoordelen of hardlopen 

iets voor je is of niet. Niet alle begin is leuk en het is misschien 
iets waar je even doorheen moet. Geef niet te snel op! 

En een tip voor gevorderde lopers? 
Rijd ook eens langs de Mac na een wedstrijdje 

of goede training .”

Tot aan de eikenboom en terug
Linda Ooms, 38 jaar, beoefende vanaf haar 
9e jaar vooral vechtsport. Eerst kickboksen 
en nu bokst zij op hoog niveau. "Om mijn 
conditie voor het (kick)boksen te verbete-
ren en op peil te houden, ben ik op mijn 15e 
begonnen met hardlopen. Dat begon met 
één keer per week een ‘rondje eikenboom’. 
Dit is een rondje vanuit het huis van mijn 
ouders. Halverwege kom je een eikenboom 
tegen en daarna ga je weer terug. Mijn zusjes 
gingen in het begin altijd mee op de fiets 
om mij aan te moedigen. Later ging ik vaker 
hardlopen (alleen), zo’n drie keer per week, 
maximaal 5 km."

"In 2013 zei mijn zusje dat ik een keer aan 
een hardloopwedstrijd mee moest doen, 
omdat ik zo goed kon hardlopen. Bij mijn 
allereerste hardloopwedstrijd ‘Rondje 
Bussloo’ kwam ik mijn huidige partner Guus 
Beking tegen. Die zou ik later ook weer 
tegenkomen bij andere hardloopwedstrijden. 
Hij vroeg mij om een keer mee te trainen bij 
de Woudlopers in Apeldoorn. En zo gingen 
we elke zondagochtend samen met andere 
hardlopers naar Rinus Groen, de trainer, om 
vanuit zijn huis naar het verzamelpunt te 
lopen en daarna de training te doen."

"Ik voelde mij meteen thuis in een leuke 
gevarieerde groep met gemotiveerde lopers. 

Rinus is altijd betrokken. Hij kijkt welke 
wedstrijdjes je kunt lopen en wat je kunt 

doen om beter te worden."

"Met al zijn schema’s berekent hij vooraf wat 
je zou kunnen lopen, bijvoorbeeld op een 
5 km aan de hand van jouw 1500m tijd. En 
vaak heeft hij nog gelijk ook."

Toppers in de wijk (deel 1)

(W)oudlopers lopen voorop
Tekst: Rinus Groen en Woudlopers

Foto's: Wendy Le Griep

v.l.n.r. Rinus Groen, Cees Weeda, Gerben van der Waals, 
Linda Ooms, Erwin van Heijningen en Cees Kraaijenveld
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"Zo regelde hij Cees Kraaijenveld (ook één van de Woudlopers, 
met tijden op verschillende hardloopafstanden waar ik alleen 
maar van kan dromen!) voor mij als ‘haas’ op mijn eerste 
5000m baanwedstrijd in maart 2014. Volgens Rinus moest ik 
wel onder de 18 minuten kunnen lopen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Met Cees als haas liep ik ‘gemakkelijk’ 17:56 min. Al moet ik 
hierbij wel meteen zeggen dat ik deze tijd nog maar eenmaal 
heb verbeterd in de jaren erna."

Hardlopen daagt mij uit
“Ik ben een tijdje gestopt bij de Woudlopers en ben toen 
samen met een aantal van hen bij het Top Team Hanzesport 
gaan trainen. Ondanks dat ik daar mooie prestaties heb
behaald, miste ik de leuke en gezellige sfeer van de 
Woudlopers."

"Sinds vorig jaar ben ik gestopt bij het Top Team en train ik 
weer iedere zondag bij Rinus. Daarnaast loop ik nog drie per 
week hard voor mijzelf en boks ik. Hardlopen geeft mij veel 
plezier; het daagt mij fysiek en mentaal uit, het zorgt ervoor 
dat ik fit blijf (ook voor het boksen) en door hardlopen kan ik 
mijn hoofd leegmaken. "Na een hardloopwedstrijd voel ik 
mij weer helemaal ‘gereinigd’ en vol energie. Mezelf steeds 
uitdagen, grenzen verleggen, dat maakt hardlopen voor mij 
leuk."

"Soms loop ik een 800m op de baan, waarbij je in iets minder 
dan tweeënhalve minuut helemaal kapot gaat. Een andere 
keer loop ik een trail van 21 km met veel hoogtemeters, wat 
ook intensief is, maar op een hele ander manier. Ik wil mijzelf 
blijven verbeteren en weer onder de 18 minuten op de 5 
km lopen. Daarnaast ga ik er alles aan doen om Nederlands 
kampioen op de 800m en de cross te worden."

"Beginnende hardlopers zou ik adviseren om 
eens een keer bij de Woudlopers mee te trainen. 

Het trainen in een groep is gezellig en bij de 
Woudlopers kan iedereen trainen op zijn of haar 

eigen niveau. Dat geldt ook voor gevorderde 
lopers. Ik zie dat veel hardlopers vaak te veel 

en te hard trainen. Met de intervalmethode die 
Rinus hanteert, weet ik zeker dat je veel vooruit-

gang boekt en niet geblesseerd raakt."

In de hierna volgende Wijkkijker, in de 
lente-editie, gaan we verder met de 

Woudlopers. Cees Kraaijenveld (op de foto's 
op pagina 55 staat Cees uiterst rechts in beeld) 

hebben we namelijk nog niet het woord 
gegeven. Cees behoort met recht tot de 

'ouwetjes', maar loopt nog steeds clubrecord 
na clubrecord. Ook Erwin van Heijningen (bijna 
50) komt uitgebreid aan het woord. Erwin staat 

op de groepsfoto op pagina 55 links van Cees 
(met muts). Twee verhalen om van te snoepen! 

Nog even geduld hebben dus!

Een hand vol edelmetaal

PKN in de wijk
Protestantse wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost

Handje Hulp-Noordoost
Een belangrijk aspect van de kerk is het omzien naar elkaar. 
Binnen onze wijkgemeente is er bijvoorbeeld 
Handje Hulp-Noordoost. Dit is opgezet door de diaconie en 
bestaat uit een groep gemeenteleden die hulp kunnen bieden 
op kleine schaal en niet structureel. Zoals een fietsband plakken, 
boodschappen doen, vervoer naar het ziekenhuis, de hond 
uitlaten e.d. Heeft u hulp nodig? Neemt u dan contact op met: 
diaconie@pwano.nl

Kidsclub en de Kidskledingmarkt
Ook is er de Kidsclub en de Kidskledingmarkt voor kinderen 
van gezinnen die het niet zo breed hebben. We zamelen nette, 
mooie kleding in en deze doelgroep kan op deze markt te kleine 
kleding omruilen voor grotere maten. Voor de rest is alle kleding 
en speelgoed te koop voor 50 eurocent. Buiten dat we deze 
doelgroep in de kleren helpen, wordt de opbrengst van deze 
markten gebruikt om de kidsmiddagen te bekostigen. 

Van Oost naar Oost (VONO)
En er is VONO. Dit afgelopen jaar ging een groep van 8 
gevaccineerde ouderen -waaronder bewoners van Osseveld-
Woudhuis- in augustus 2021 richting Albanië. Het was goed 
om de contacten ook live te kunnen aanhalen. We hebben uit 
naam van onze wijkgemeente vele projecten kunnen steunen: 
een onvergetelijke dag voor de patiënten in Elbasan met fris 
geverfde banken: en huizen in Gramsh die opgeknapt zijn met 
een likje verf. 

We hebben de school in Gramsh twee nieuwe computers, een 
projector en een printer kunnen geven voor het onderwijs. Ook 
hebben we de huizen bezocht waarvan de bewoners dankzij uw 
hulp een totaal nieuw onderkomen hebben kunnen krijgen. 
In die buurt zagen we ook een huis dat duidelijk onbewoonbaar 
was, maar toch werd bewoond. We zullen kijken wat we daar 
de komende tijd eventueel aan kunnen doen. 
Foto’s en verhalen kunt u vinden op de website 
www.vanoostnaaroost.nl of op Facebook.

Kerkdiensten te volgen via youtube
U bent op zondag altijd welkom bij een kerkdienst die om 10.00 
uur begint. Er is oppas en tijdens de viering ook een onderdeel 
van 25 minuten voor de kinderen. Maar u kunt de diensten 
ook volgen via https://pwano.nl/kerkdienst-rechtstreeks/ 
Bel ons gerust voor een afspraak of een vraag waarmee je zit. 
Wij werken pro Deo. Kijk eens op onze website. Daar vind je 
misschien al wat antwoorden op vragen of verwijzingen naar 
mensen en hun telefoonnummers die jou verder kunnen helpen.

Corma Baas en Jaap Kappers (predikanten)
Wij staan u graag te woord bij uw (levens)vragen. 
protestantse wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost (pwano)

055- 7519430/cormabaas@pwano.nl
jaapkappers@pwano.nl/www.pwano.nl 
www.vanoostnaaroost.nl

AED Ruisend Veld
Sinds enkele jaren heeft een deel van onze wijk 
de beschikking over een AED. We hebben dit als 
woongemeenschap indertijd aangevraagd uit de 
Betere Buurtpot van Woonmensen. De AED hangt 
in het appartementengebouw van Ruisend Veld, 
Het Verlaat 100/166. Hij hangt direct achter de 
voordeur, die altijd opengaat. 

Op 5 dec. J.l. werd de AED echter gestolen. 
Enige tijd daarvoor was er al een poging gedaan 
het apparaat mee te nemen, door een groepje 
jongeren. En ja, doordat iedereen onze voorste hal 
in kan en de AED niet achter slot en grendel zit, 
is dat natuurlijk niet zo moeilijk. 

De eerste keer zijn ze betrapt door enkele 
bewoners. Nu was het apparaat echter ongezien 
meegenomen. We hadden nog goede hoop 
dat iemand hem echt nodig zou hebben en het 
apparaat de volgende dag weer terug zou zijn, 
maar nee. De papieren en handleiding die erbij 
hoorden werden de volgende dag gevonden op 
De Bron in de struiken.

Dus volgde een aangifte bij de politie. Enkele 
dagen na Nieuwjaar werd ik door de wijkagent 
gebeld met de mededeling dat de AED terug was 
gevonden. Aan de Vosweide. Het apparaat zat 
nog in de tas en de electrodenverpakking  was 
niet open geweest. Het zag er naar uit dat de AED 
al die weken in een schuur had gestaan, want de 
tas was duidelijk niet nat geweest en ook niet 
smerig. Toch durfden we er niet aan om hem zo 
weer neer te zetten. We konden hem gelukkig bij 
de fabrikant laten controleren. Die constateerde 
dat alles werkte, alleen moesten er wel nieuwe 
batterijen in. Kosten € 60,-  

Ook moeten we nu bekijken of we de AED weer 
zo in de bijpassende kast kunnen zetten. Met het 
risico van nog een keer diefstal? Of dat we een 
andere kast moet komen met een pincode, wat 
alleen maar extra tijd kost. En die kost rond de 
€ 600,- Of een camera of wat dan ook. 

Als we die problemen opgelost hebben wordt de 
AED weer aangemeld bij Hartslag NU. En kan er 
weer gebruik gemaakt worden van de AED. 

Omdat de AED bedoeld is voor de hele buurt 
vinden we het niet reëel dat wij als woongemeen-
schap de kosten moeten dragen. Ook daar moet 
dus een oplossing voor komen. Want dat de AED 
belangrijk is, staat buiten kijf.

Namens de Woongemeenschap,
Marianne Meijerink
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MASSAGES
 

Sportmassage
Ontspanningsmassage

Wellnessmassage
Klachtenbehandeling

Stress verminderende massage

MASSAGE 
CORPORA

CONTACTGEGEVENS
Robert de la Rambelje

Zonnewende 15

7325 EL  APELDOORN

Toe aan een welverdiend moment van ontspanning? 

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

Maak snel uw afspraak via onderstaande contactgegevens. 
 

06-48563005

massagecorpora@gmail.com

www.massagecorpora.nl

Ontspanning, Wellness, stress verminderend, Oosterse massage : 65 minuten € 38,-  
Sport massage: 60 minuten € 40,-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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

WWW.CTRLP.EU

PRE-PRESS

PRINTEN

DRUKKEN

AFTER-PRESS

MAILEN

E-COMMERCE

WAREHOUSING

WWW.CTRLP.EU

Femke den Outer 
Sociaal Werker Stimenz

Op 1 juli 2021 ben ik gestart als Sociaal Werker bij 
welzijnsorganisatie Stimenz in stadsdeel Apeldoorn 
Noordoost. Ons kantoor is gevestigd aan de Zilver-
schoon 4, een nieuwe Samen055-locatie waar meer 
sociaal maatschappelijke organisaties gevestigd 
zijn. Ik heb de prachtige deelwijk Osseveld-
Woudhuis toebedeeld gekregen. In het afgelopen 
half jaar heb ik onder meer kennis gemaakt met de 
ontmoetingsplekken in deze wijk: Talma Borgh, Het 
Bolwerk en De Corner.

Als Sociaal Werker kom ik bij de mensen thuis om 
hen te ondersteunen in hun hulpvraag. Verder help 
ik ook mee met het versterken en organiseren van 
activiteiten in de wijken. Dit doe ik uiteraard niet al-
leen. Stimenz werkt nauw samen met organisaties 
zoals MEE Veluwe, het CJG en de gemeente, maar 
ook steeds meer met de zorginstellingen. 

Ons werk is dus heel breed en wij krijgen dan ook 
zeer verschillende vragen. Het welzijn van iedere 
bewoner is juist in deze coronatijd zo belangrijk. 
Dus wij doen er ook alles aan om de inwoners zo 
goed mogelijk de weg te wijzen en/of direct onder-
steuning te bieden waar nodig. 

Wij zijn volop bezig met het plannen en organi-
seren van activiteiten voor 2022, omdat we ons 
vooral willen richten op wat er wèl mogelijk is. Dit 
kunnen we niet zonder de inwoners zelf. Het is voor 
ons van belang te horen waar inwoners behoefte 
aan hebben. Alleen zo kunnen we het welzijn in de 
wijk verbeteren. Wij komen dan ook graag in 
contact met u!

U kunt mij bereiken op 
06-82062704 of 
f.denouter@stimenz.nl
Graag tot ziens in de wijk!
Femke den Outer

Handige linkjes
Samen055 (apeldoorn.nl)
https://ontmoetelkaarinapeldoorn.nl

Stimenz Sociaal Werk Ouderen 
Advies en ondersteuning

Ouder worden brengt de nodige vragen met zich mee. 
Vraagt u zich ook wel eens af hoe dat nu straks moet als 
u ouder bent? Houden bijvoorbeeld de volgende vragen 
en gedachten u bezig? Kan ik hier blijven wonen? Wie helpt 
mij bij het huishouden, in de tuin of met de boodschappen? 
Ik voel me alleen. Ik ben bang om te vallen. Het lopen gaat 
steeds moeizamer. Mijn partner is overleden en nu sta ik 
er alleen voor. Ik heb minder energie. Mijn netwerk wordt 
kleiner. Mijn gezondheid gaat verder achteruit...

Zijn dit gedachten die u bezighouden? Of heeft u iemand 
in uw naaste omgeving die deze zorgen heeft? Neem dan 
contact op met Stimenz Sociaal Werk Ouderen. Deze sociaal 
werkers kunnen u voorzien van informatie, advies en indien 
nodig van de gewenste ondersteuning. 
U kunt hiervoor bellen of mailen met Stimenz
088 784 64 64 
info@stimenz.nl

Lisa zocht ondersteuning voor haar moeder
Ook Lisa, mantelzorger van moeder Thea van 79 jaar, nam 
contact op met het Sociaal Werk Ouderen van Stimenz. 
Lisa deed al veel voor haar moeder, maar moeder doet 
steeds vaker een beroep op haar en het werd Lisa 
allemaal iets te veel. 

Moeder Thea woont in Apeldoorn. Haar partner is 2 jaar 
geleden overleden. Lisa ziet haar moeder achteruit gaan. 
Ze loopt moeizamer en is onlangs een keer gevallen. 
Lisa ziet dat haar moeder somberder wordt en daardoor 
zichzelf minder goed verzorgt. Ze belt Lisa vaker voor hulp. 
Lisa geeft aan te doen wat ze kan, maar heeft een gezin en 
een baan. Het gaat zo niet langer. Wat nu?

Lisa gaat naar haar huisarts om haar verhaal te doen. 
Die vraagt haar of het goed is als er iemand van Sociaal 
Werk Ouderen eens bij haar moeder op huisbezoek gaat. 
Al snel is het contact gelegd en een afspraak gemaakt. 

Samen met moeder en Lisa is er gekeken naar de wensen 
en mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
blijven wonen. Een vrijwilliger helpt met de wekelijkse 
boodschappen. Personenalarmering is geregeld, dat geeft 
een gerust gevoel. De Sociaal Werker Ouderen brengt Thea 
in contact met een buurtgenoot met dezelfde interesses. 

Nu drinken ze wekelijks samen een keertje koffie en gaat 
Thea 1x per week naar een ontmoetingsplek voor een 
gezamenlijke kookactiviteit. Haar moeder gaat er met 
plezier naar toe. Ze belt Lisa nog steeds, maar nu voor 
de gezelligheid. 

088 784 64 64/info@stimenz.nl
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Ik vond het al zo gek dat ik die middag geborsteld 
werd en Soof ook al. Maar goed, zolang ze mij niet 
onder de douche zet, hoor je mij niet klagen. Die 
avond gaan we een stuk later dan normaal eindelijk 
naar de HUP (Honden Uitlaat Plaats). Ik voel gewoon 
aan mijn water dat er wat staat te gebeuren. De 
kleine bazin is ook mee en die ratelt aan één stuk 
door. Dat betekent meestal dat ze zenuwachtig is en 
dat maakt mij alert. Nu weet ik zeker dat er wat staat 
te gebeuren.

We lopen naar het Mariëlle Park. Dat is op zich niks 
vreemds, maar toch vertrouw ik het niet. Meestal gaan 
we daar alleen in de ochtend wandelen, maar goed, als 
de vrouw dat wil, dan offer ik me op. Niets lekkerder 
dan een mooie avondwandeling. Dan voel ik een paar 
spetters op mijn neus. Het zal toch niet gaan regenen? 
Gelukkig blijft het bij een paar spetters. Normaal mag ik 
altijd los maar nu moeten Soof en ik bij elkaar blijven. 
We gaan zelfs op een picknicktafel zitten. 
Mijn Griekse vriendin begint te piepen en mag op 
de bank tussen moeder en dochter zitten. Verwende 
draak. Ik besluit nog even door het gras te rollen wat 
mij een verwijtende blik oplevert. Ik snap er niks van.

Een ander vrouwmens
Dan begint ze ineens te zwaaien en ik zie een ander 
vrouwmens aankomen. Worden we dan toch weer 
doorgegeven aan een andere baas? De vrouw heeft 
een tas bij zich en dat is goed nieuws, want in tassen 
kunnen koekjes zitten. Ik besluit de vrouw te onderzoe-
ken. De vrouw reageert wat voorzichtig. Mijn vrouwtje 
zegt “geen koekje” en daar baal ik van. Waarom heeft 
deze mevrouw geen koekjes mee? Soof snapt het ook 
niet en wij lopen maar braaf met de mevrouw mee 
naar een groene plek. Ik begrijp nu dat deze mevrouw 
Herma is van de Wijkkijker en dat zij mooie foto’s van 
Soof en mij gaat maken. Ik hou niet van foto’s. 
Na wat gekeuvel is het dan toch zover. Ik ga demon-
stratief met mijn kont naar de lens staan. Want deze 
mevrouw heeft wel een hele luxe camera, dat zijn geen 
klikjes met de mobiel.

Mislukt
Eigenlijk moet ik vereerd zijn dat ze zo’n moeite doen. 
Ze staan vermakelijk met takken te zwaaien en ik gooi 
af en toe mijn oren in de lucht of kijk net kort genoeg 
naar de lens om mooi op het kiekje te staan. 

Mijn Griekse zuster is zo blij, dat haar muilkorf 
af is en ze eindelijk weer alles op kan vreten wat 
ze tegenkomt. Ze is veranderd in een koe. Deze 
fotoshoot valt in het water en stiekem lach ik erom. 
Waarom al die poeha? En dan doet de mevrouw 
haar jaszak open en heeft ze tot mijn grote verbazing 
lekkere brokjes meegenomen. 

Ik let niet meer op de lens, ik heb alleen nog maar 
oog voor de brokjes. Och wat kijk ik ineens mooi. 
Zelfs Soof kijkt aandachtig en gaat mooi zitten. 
De mevrouw kijkt bijna trots dat er van ons gekleide 
hondjes nog wat moois te maken valt. Deze fotoshoot 
mag van mij nog uren duren, maar dan ineens is de 
koek op en zegt Herma dat ze klaar is. 
Dat is jammer zeg, ik had nog uren door kunnen 
gaan. Nog één laatste foto met ons kleine meisje en 
dan is het gebeurd. 

Een paar dagen later krijgen we bericht dat de foto’s 
mislukt zijn en dat het hele gebeuren opnieuw moet. 
En dat vind ik erg. Weer een zak met brokjes mee. 
Wat zal ik mijn best weer doen, maar niet heus.

Nieuwe poging
De tweede keer gaat het supergoed. Daar is mijn 
baasje extra blij mee, want wat ze toen niet wisten, 
weten ze nu wel. Ze hebben mij op 19 november ‘in 
laten slapen’, omdat ik een grote tumor in mijn buik 
bleek te hebben. Mag ik jullie bedanken voor het 
lezen van mijn belevenissen en het herkennen van 
mij tijdens de wandelingen door de wijk? 
Mocht u de foto’s ook erg waarderen, u mag dat 
Wendy rustig mailen, want dat vindt ze leuk. 
Herma mag ik je bedanken voor de prachtige 
plaatjes? Je hebt deze Russin blij gemaakt. 
Nooit gedacht dat ik het zo goed zou krijgen en 
dat ik zo gemist zou worden.

Grote poten van Sammy en Soof

Sammy vertelt 

Voor de laatste keer
De fotoshoot

Foto-inzet: Herma Oosterloo-de Jong
Achtergrondfoto: Wendy Le Griep

Tekst:Marianne Hutters-Dijkhuizen
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Goed onderwijs in een modern en ruim school-
gebouw, waar de leerkrachten alle ouders en 
kinderen kennen. Dat vind je bij basisschool Het 
Woudhuis. Wij zijn een fijne, kleinschalige school 
in Het Bolwerk. En we werken in hetzelfde gebouw 
samen met het kinderdagverblijf en de BSO. 

Kleuters kunnen bij ons rustig wennen aan ‘de 
grote basisschool’. We hebben een apart kleu-
terplein en een aparte ingang voor onze jongste 
leerlingen. Ook hebben we een speelzaal waar de 
kleuters bewegingsonderwijs krijgen. 

Kennismaken? 
Neem contact op met schooldirecteur 
Rosalie Alfons. En bekijk alvast onze website!

je voelt je 
thuis op 
Het 
Woudhuis

  
Ravelijn 55  7325 NT Apeldoorn  055 360 27 11   
woudhuis@leerplein055.nl  www.obshetwoudhuis.nl 

openbare basisschool 

Het Woudhuis

Basisschool De Bundel werkt als Integraal KindCentrum 
(IKC) nauw samen met kinderopvang Bloom

Opvang en onderwijs voor kinderen van 
0 tot 13 jaar met dezelfde visie, sfeer en 
aanpak! 
 
Openbare basisschool De Bundel is een groeiende, 
maar overzichtelijke school aan de Anna Bijnsring. 
We hebben een centrale aula, een gymzaal en een 
aparte kleutervleugel met twee kleine kleutergroepen 
die nauw met elkaar samenwerken.

In het IKC werken alle medewerkers met dezelfde 
pedagogische uitgangspunten. En we hebben een 
onderwijsassistent in dienst die daarnaast als pedago-
gisch medewerker in de naschoolse opvang werkt. 

Maar we gebruiken ook allemaal de ‘kanjermethode’ 
voor sociale vaardigheden. We spreken dus allemaal 
dezelfde ‘taal’; niet alleen onder schooltijd maar ook bij 
het kinderdagverblijf, de voorschoolse-, tussenschoolse- 
en buitenschoolse opvang! Vanwege de groei van ons 
IKC is er halverwege januari een tweede BSO groep 
gestart: de Speelkuil.  

Soepele overgang van peuter naar kleuter  
Op IKC De Bundel werken we met doorgaande leerlijnen 
en dat zorgt ervoor dat de overgang van je peuter 
naar de kleutergroep soepel verloopt. De oudste 
peuters krijgen bij Bloom een speciaal programma met 
activiteiten die aansluiten op het programma van de 
kleuters. In de peuterplus groep worden de kinderen 
extra gestimuleerd op het gebied van zelfredzaamheid 
met het oog op het naar de basisschool gaan. Iedere 
week is er een moment dat de oudste peuters met een 
pedagogisch medewerkster komen meespelen bij de 
kleuters.

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

Midden in de wijk 
De Bundel is een compacte en overzichtelijke school 
midden in de wijk Osseveld-West. Ons schoolgebouw 
heeft mooie ruime en lichte lokalen, een centrale aula 
met podium, een gymzaal en een aparte kleutervleugel. 
Het schoolplein grenst aan een prachtig groot grasveld 
waar we volop gebruik van maken.

Na schooltijd vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. 
Het schoolplein is dan een favoriete ontmoetingsplaats 
waar druk wordt gespeeld.
 
Kennismaken? 
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! Voor het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met directeur 
Iris Hollander.
 
Iris Hollander/Directeur OBS De Bundel
055 - 66 16 44/bundel@leerplein055.nl 
www.obsdebundel.nl 
www.facebook.com/obsdebundel 
instagram @obsdebundel

-advertorial-
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Het is een mooie en rustige herfstochtend. Een aantal 
mensen van de Werkgroep Gedenkstenen Joods 
Apeldoorn heeft zich verzameld voor perceel 3 aan het 
Salland. Op het trottoir zijn 4 stenen verwijderd om de 
grijze gedenkstenen met de namen en de leeftijd van 
de slachtoffers te leggen. De wijkraad is bij dit plechtige 
moment uitgenodigd en ik mag deze gedenkwaardige 
steenlegging bijwonen namens de Wijkraad Osseveld-
Woudhuis. Maak kennis met enkele leden van de 
werkgroep en krijg te horen waarom het belangrijk is.

Behalve ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de 
holocaust zijn de steenleggingceremonies vooral bedoeld 
voor eventueel nog in leven zijnde nabestaanden. 
Zij krijgen hierbij dus een belangrijke rol, bijvoorbeeld 
door een korte persoonlijke beschrijving te geven van de 
persoon of het gezin dat herdacht wordt. 

Om klokslag 11.00 uur komt een schoolklas (groep 8) van 
OBS De Bongerd de hoek omfietsen om deze plechtigheid 
bij te wonen. De kinderen wordt ter plaatse verteld dat 
de ouders werkzaam waren op Het Apeldoornsche Bosch 
en waar de familie vandaan kwam. 

De familie die op Salland 3 (voorheen Grote Velderslaan 
3) heeft gewoond was genaamd Laufer en oorspronkelijk 
afkomstig uit Polen. Vader heette Matos en zijn echtge-
note Brandel. De twee zoontjes waren Izak van 9 jaar en 
Nechuma van 2 jaar.

Het gezin wordt vastgehouden op Het Apeldoornsche 
Bosch en op 19 januari 1943 in vrachtauto’s afgevoerd 
naar Westerbork. Vandaar worden zij op 2 februari 1943 
gedeporteerd naar Auschwitz, samen met 890 anderen. 
De trein komt daar op 4 februari 1943 aan en dan begint 
het vreselijke proces om het gezin om te brengen.

De Joodse mensen die zijn omgebracht hebben geen 
graf waar ze kunnen worden herdacht. Een Joodse 
uitspraak is: 

"Een mens is pas vergeten, als ook 
zijn naam is vergeten."

Het indrukwekkende ritueel wordt deze ochtend 
afgesloten doordat 4 kinderen van groep 8 de gedenk-
stenen in de gemaakte gaten laten zakken en door 
een werkgroeplid met keppeltje in het trottoir worden 
vastgezet. Daarna mogen de aanwezigen 4 kleine 
steentjes op de stenen leggen uit respect en ter 
nagedachtenis aan dit toen nog jonge gezin.

Gedenksteen leggen in de wijk
Salland-Landenbuurt Tekst en foto’s: Jacques van Meurs

Voor meer info over dit onderwerp: 
https://gedenkstenen-apeldoorn.nl
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Kapsalon Jeanine & Beauty 
Hierbij wil ik mij even voorstellen: 
Ik ben Jeanine Anderson en heb sinds 2010 
een kapsalon aan huis.  
 

Afgelopen jaar kreeg ik de mogelijkheid om 
te gaan uitbreiden met een 
schoonheidssalon, een wens van jaren die 
eindelijk in vervulling kon gaan. In Juni 2021 
heb ik mijn diploma schoonheidsspecialiste 
behaald. Ik heb daarna nog meer 
verschillende cursussen gedaan, waaronder 
Biopeel, Cupping en Bindweefsel massage. 
Ook bied ik verschillende behandeling aan 
van gezichtsbehandelingen tot 
ontspanningsmassage in een serene sfeer.  

De behandeling kan 45 min, 60 min of 90 
min duren. Ik vind het belangrijk dat de klant 
zich op zijn gemak voelt en een persoonlijke 
aandacht krijgt. Ook een kleine behandeling 
is mogelijk zoals epileren of waxen. 

 

Ik werk in mijn salon met huidverbeterende producten van SPA Salonnepro. De 
producten zijn perfect en op maat gemaakt en afgestemd op de behoefte van de huid 
en bevatten veel fruitextracten, heerlijke oliën en pure werkstoffen zoals honing en 
aloë vera. De producten zijn dierproefvrij, parabeenvrij, sulfaatvrij en vegan.  

 

Ook kan u sinds kort bij mij terecht voor een Gelpolish nagelbehandeling. 
Heeft u meer vragen of wilt u een afspraak maken neem dan gerust contact op. 
 

Contactgegevens: 
Kapsalon Jeanine & Beauty 

Mergelland 38 
7325 ZX Apeldoorn 

06 20 428 250 

-advertorial-

Van 20 december t/m 6 januari was de wensbomen-
route in de wijk geopend. Op 23 plekken in de wijk kon 
iedereen een wens ophangen. Voor zichzelf of voor 
iemand anders. Want juist in deze tijd waar je elkaar 
graag wilt opzoeken en dit niet kan, was het fijn om op 
deze manier toch iets positiefs met elkaar te kunnen 
delen.

Deze 2e editie van de wensbomenroute werd op een 
bijzondere manier geopend. Een grote openingsactiviteit 
organiseren was niet mogelijk, maar met hulp van Esther 
van Philadelphia is het gelukt om een pop-up concert 
voor bewoners van Talma Borgh en Philadelphia te 
organiseren. Speciaal voor de bewoners kwam René 
van Kooten een aantal nummers zingen. 

De bewoners bijTalma Borgh genoten vanaf het terras, 
eigen balkons en huiskamers zichtbaar van het mini-privé 
concert. Bij Philadelphia was het tussen de vuurkorven 
en warme chocomelk echt een klein feestje voor de 
bewoners.

En vanaf dat moment kon iedereen op pad. Wat was het 
weer leuk om in de app-groep van alle wensboombezit-
ters te lezen en te zien welke wensen er gedeeld werden 
en dat er druk gespeurd werd naar de letters en bingo-
plaatjes. Dit jaar was het naast het ophangen van een 
wensje namelijk ook mogelijk om mee te doen aan een 
puzzelspeurtocht, wensbomenbingo en foto-uitdaging. 
We hebben een aantal mooie inzendingen ontvangen, 
die allemaal beloond zijn met een leuk prijsje.

Het fotoverslag geeft een mooi beeld van hoe prachtig de 
wensbomen zijn geworden door al jullie bezoekjes.

Via deze weg willen we graag alle wijkbewoners die een 
plekje beschikbaar hebben gesteld voor een wensboom 
heel erg bedanken voor hun hulp en gezelligheid!

En we hopen dat iedereen, net als wij, veel plezier aan 
de wensbomenroute heeft beleefd.

Vrijwilligers DenkTank Breed
denktankbreed@gmail.com

DenkTank Breed
Wensbomenroute Tekst: DenkTank Breed

Foto’s: Wensboomhouders/De Stentor
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Deze bijdrage hadden we graag in de herfsteditie 2021 
opgenomen. Wat toen niet lukte kan nu wel.... enkele 
citaten lijken daardoor mogelijk 'gedateerd'. 

Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik 
van de vlag. Je mag op alle dagen van het jaar de vlag 
uithangen. Bijvoorbeeld bij een feestelijke gebeurtenis 
als een huwelijk of het slagen voor een examen. Ook 
halfstok vlaggen bij een overlijden mag. Er is geen wet 
die vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u moet vlaggen. 
Wel zijn er regels voor het uithangen van de vlag. Een 
gehesen vlag mag de grond niet raken of het verkeer 
hinderen. Ook is het de gewoonte dat een vlag niet 
tussen zonsondergang en zonsopkomst buiten hangt. 
Als een vlag toch ’s nachts buiten hangt, dan is het een 
goed gebruik om de vlag te verlichten, waardoor de 
kleuren goed zichtbaar zijn.

We zijn op pad geweest om verhalen te horen van 
wijkbewoners over hun vlaggedrag. Hieronder lezen 
jullie een aantal korte reacties van hen.

Meneer Oostveen aan Het Kasteel: "Ik hang op 
Koningsdag en op 4 en 5 mei de vlag uit. 5 mei vind ik 
de belangrijkste dag. Mijn vader heeft in een concentra-
tiekamp gezeten, maar heeft er nooit veel over gezegd. 
Zelf ben ik dienstplichtig militair geweest, dus in naam 
van de Koningin. Ik vind de traditie met vlaggen in het 
leger interessant, zoals het neerlaten en opvouwen van 
de vlaggen."
Een buurvrouw van meneer Oostveen: "Ik hang de vlag 
op Koningsdag en 5 mei uit. Niet op 4 mei, want deze 
vlag kan niet halfstok. Ik ben niet echt koningsgezind, 
maar volg het wel op de achtergrond. Voornamelijk 
welk hoedje iedereen op heeft."

Henk en Gerrie uit Het Woudhuis: "Onze vlag hangt 
op Koningsdag en 4 en 5 mei uit. Toen de nationale 
Koninginnedag in Apeldoorn werd gevierd, waren we 
erbij. We zijn erg geschrokken van de aanslag die toen 
werd gepleegd. Dat heeft veel indruk gemaakt."

Robèr uit Osseveld Oost: "Wij hebben de vlag uithangen 
met een rugzak eraan. Onze dochter Mhyrte heeft haar 
studie aan de Kunstacademie Cibap in Zwolle met goed 
gevolg afgerond. Het kunstzinnige bij Mhyrte zie je terug 
in haar kleding en hoe ze haar kamer heeft ingericht. Ze 
gaat nu een studie psychologie oppakken, want ze is ook 
erg bezig met de menselijke kant. Ze heeft haar diploma 
tijdens de coronacrisis behaald. Dat is een extra knappe 
prestatie, want er was alleen thuisonderwijs."

Nathalie uit Osseveld Oost: "Ik heb de vlag uithangen 
vanwege het Europees kampioenschap voetbal. Helaas 
is Nederland net uitgeschakeld. Ik had goede hoop op 
het behalen van de finale. Ik had verwacht dat België 
kampioen zou worden, maar ook zij liggen eruit."

Jochem uit Osseveld Oost: “De vlag hangt uit vanwege 
het Nederlands elftal en ook voor Max Verstappen. 
Na de uitschakeling van Oranje ben ik gestopt met het 
volgen van het Europees kampioenschap. Vandaag zijn 
de trainingen van de Formule 1 met Max Verstappen. Ik 
denk dat Max wereldkampioen wordt. Met de nieuwe 
motoren van Honda is de auto sneller geworden. Ook 
vormt hij een goed team met Perez. Dat gaat de doorslag 
geven.”

Een wijk bewoonster, die de vlag halfstok heeft hangen, 
heeft ooit gehoord dat je de vlag niet mag uithangen als 
het regent. Gelukkig brak op het moment dat ze de vlag 
buiten wilde hangen de zon door.

Annemarie uit Osseveld Oost: "Mijn zoon is geslaagd 
voor het VWO op De Heemgaard. Daarom hangen de 
vlag en de rugzak buiten. Het is knap om tijdens de 
coronacrisis je diploma te behalen. Het thuisonderwijs 
was pittig en je moet discipline hebben om het vol te 
houden. Je kan je diploma behalen in 3 tijdvakken. Hij 
heeft een herexamen gedaan in het 2e tijdvak, maar 
achteraf was dat niet eens nodig. Hij gaat nu bedrijfs-
kunde studeren in Amsterdam."

Iris uit Osseveld West: “De vlag en tas hangen uit, omdat 
Veerle, mijn zus is geslaagd voor haar HBO verpleegkun-
deopleiding. Deze studie heeft ze in Deventer gevolgd.” 
Veerle komt erbij: "Het lastige is dat ik tijdens de corona- 
crisis een CGI (criterium gericht interview) moest doen. 
Dit is een individueel vraaggesprek, waarin de beoor-
delaar onderzoekt of ik het vereiste niveau beheers 
en of ik begrijp wat ik doe en waarom ik iets doe. Ik ga 
nu werken in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. Ik weet 
nog niet precies op welke afdeling, maar de afdelingen 
Cardiologie en Neurologie hebben mijn voorkeur."

Een man vertelt: "In de oorlog hebben jonge soldaten 
uit bijvoorbeeld Canada hun leven gegeven voor onze 
vrijheid. Onnodig gesneuveld. Als dat jouw kind is……..
daar sta ik vaak bij stil en vind daarom 4 mei nog belang-
rijker dan 5 mei." Hij noemt dan de plaquette bij de 
Wilpse kerk ter nagedachtenis aan gesneuvelde, gealli-
eerde militairen. 

"4 mei betekent voor mij dat je stilstaat bij oorlog, 
nadenkt over wat oorlog betekent. Mijn vader is 5 
jaar na de oorlog geboren en hij heeft echt schaarste 
meegemaakt. Nu groei je in weelde op en is er van alles 
te koop." Ze heeft haar dochtertje van bijna 6 vandaag 
verteld wat de betekenis van vlaggen op 4 mei is. Het 
meisje noemt het “denkdag”. 

"Op 5 mei vier je de vrijheid. Dit hebben we zo van huis 
uit meegekregen. In juni 1945 ben ik verwekt.
”In vrijheid."

"Wat is vrijheid voor ons: dat je niet onderdrukt wordt. 
Wij hebben dat in ons leven gelukkig nooit meegemaakt 
en dat is een heel groot goed!"

"Het is voor mij vanzelfsprekend dat je de doden van de 
Tweede Wereldoorlog moet blijven herdenken. Ik heb 
het niet van huis uit meegekregen. Toen mijn huis in Het 
Woudhuis werd opgeleverd kreeg ik, net als alle andere 
mensen in de straat, de Nederlandse vlag cadeau. Vanaf 
dat moment ben ik bewust gaan vlaggen."

Vlaggedrag

Tekst:André de Ruiter en Roely Smit
Foto’s: Herma Oosterloo-de Jong Een jonge dame uit Osseveld West: “Wij hebben 

de Apeldoornse bevrijdingsvlag hangen. Deze vlag 
hangt vanaf 17 april (bevrijding van Apeldoorn) tot 

en met 5 mei. We hebben de vlag vorig jaar gekocht. 
De opbrengst ging naar het goede doel.”

“Dodenherdenking betekent veel voor mij en zal ik 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Uit respect 
voor de gevallenen in de oorlog. In tijden dat er 
geen vrijheid was, hebben mensen grote offers 

gebracht en dat mogen we nooit vergeten.”

“We mogen niet vergeten dat we op 5 mei bevrijd 
zijn van de Tweede Wereldoorlog. Juist nu we in 

een wereld leven waar we veel te kiezen hebben, 
moeten we daar goed bij stil staan. Dit moeten we 
blijven herdenken, zodat ook jongeren zich hiervan 

bewust zijn. De vele keuzes kunnen wel eens 
minder worden. We zullen duurzamer moeten gaan 
leven en dat betekent dat we moeten gaan kiezen 

voor minder.”
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Een mevrouw vertelt dat ze vlagt bij grote voetbalwedstrijden. 
Dit heeft ze van huis uit meegekregen. Ze woonde als kind in de 
straat Gaasterland, waar de buurt helemaal oranje gekleurd was. 
Ze heeft hier hele goede herinneringen aan. Het was één en al 
saamhorigheid en verbondenheid. Inmiddels heeft ze hier de 
buren ook 'aangestoken'.

Een mevrouw vertelt dat jaarlijks op 17 april door 
zo’n 15 à 20 mensen van atletiekvereniging AV'34 

het bevrijdingsvuur van Wilp naar Apeldoorn 
wordt gebracht. 

In Wilp staken de Canadese bevrijders de IJssel over. 
Vanaf die plek wordt hardlopend het bevrijdingsvuur 

naar Apeldoorn gebracht en aangestoken in het Oranjepark 
bij het standbeeld “de man met de vlag” in het bijzijn 

van de burgemeester. 

De groep loopt hier dan door het landgoed Woudhuizen 
en langs de Zutphensestraat, waar ze vanaf de 

meubelboulevard geëscorteerd worden door militaire 
Canadese voertuigen en door de politie. Er is altijd 

één jongeman in militair uniform, die vanaf Wilp meefietst 
met volle bepakking. Een indrukwekkende loop, 

die helaas in 2020 en 2021 niet door kon gaan i.v.m. 
de coronapandemie.

Een andere 
familie vlagt met 

twee vlaggen, 
de Nederlandse 

en de Turkse. 
Ze hebben hier 

bewust voor 
gekozen. Moeder 
vertelt dat zij van 
Turkse afkomst 
is en vader van 
Nederlandse 

afkomst. 

We hebben een aantal ouders gesproken. Ze 
waren allemaal heel trots dat zoon of dochter 

geslaagd was. Twee gezinnen meldden meteen 
dat ze speciaal voor dit feestje een vlag 

hadden gekocht; de vouwen zaten er nog in. 
Zij vertelden dat ze nu zeker vaker bij speciale 

gelegenheden gaan vlaggen. Eén van de ouders 
vertelde dat hun zoon geslaagd was voor de 

HAVO. Ondanks corona heeft hij toch alle 
onderdelen in één keer gedaan. 

Nu gaat hij naar het conservatorium; muziek 
klinkt uit het zolderraam.

Een familie aan de Kasteellaan vlagt 
altijd met Europese of met wereld-

kampioenschappen voetbal. 

De Vlaggende Veteraan
Een interview met Wietse Weistra

Op 27 juni 2021, Veteranendag, zie ik een vlag hangen in 
Het Woudhuis. Ik bel aan. Een 43-jarige man doet open. 
Hij vertelt vol trots dat hij veteraan is (majoor buiten 
dienst). Het doet hem goed dat ik belangstelling toon, 
omdat hij vindt dat er meer erkenning voor veteranen 
zou mogen zijn vanuit de bevolking. Hij zegt: “Ik vlag 
vanuit waardering voor al deze militairen en ook voor 
het feit dat ik zelf drie keer op missie ben geweest naar 
Afghanistan.” 

Twee maanden later, in augustus 2021, zit ik bij Wietse 
Weistra, ‘de vlaggende veteraan',  aan tafel. Juist in 
de week dat hordes mensen elkaar verdringen op het 
vliegveld van Kabul, klaar om te vluchten uit Afghanistan, 
waar de Taliban de macht heeft overgenomen. Als 
veteraan raakt dit hem. Hij volgt de berichten op de voet. 
Vol overtuiging zegt hij: “Wij zijn daar niet voor niks 
geweest.”

Hoe begon zijn militaire leven?
Wietse vertelt dat hij een jongensdroom had: hij wilde 
militair worden en het liefst F16-piloot. In de jaren ‘90 
van de vorige eeuw zat hij op de middelbare school, het 
was in de tijd van de oorlog in Bosnië. “Toen begon bij 
mij het besef dat, als ik wilde bijdragen aan een betere 
wereld, ik bij Defensie moest gaan werken. Ik geloofde 
toen echt dat Defensie in Bosnië vrede kon brengen. 
Ik ging solliciteren en ik werd aangenomen bij de 

Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. 
Daar kwam ik uiteindelijk terecht bij de aan- en afvoer-
troepen. Zo werd ik beroepsmilitair.”

Na de KMA werd hij op z’n 22ste jaar leidinggevende 
van een peloton van 36 mannen en vrouwen. “Ik was 
echt nog een snotneus”. Hij kwam uit een veilig nest uit 
de provincie Groningen: hij had een fijne onbevangen 
kindertijd gekend. Opeens stond hij daar in de echte 
mensenwereld. Binnen zijn peloton waren diverse 
mensen met een minder stabiele achtergrond of met 
persoonlijke problemen. “Enerzijds was het heel lastig 
om daarmee te dealen, maar anderzijds was op jonge 
leeftijd leiding geven aan een eigen peloton ontzettend 
leerzaam.”

“Naast een militaire basisopleiding kreeg je bedrijfskun-
dige vakken op de KMA, maar je leerde weinig over hoe 
je in je eerste functie als officier met soldaten moest 
omgaan. De KMA is een heel afgeschermde wereld: 
allemaal (jonge) mensen die leidinggevende willen 
worden binnen Defensie en daar ook de capaciteit voor 
hebben en dan sta jij daar opeens voor zo’n grote groep 
militairen. 

Ik hield me heel strak aan de regels, dat gaf me houvast, 
maar ik moest leren om ook flexibel te zijn. Een ervaren 
onderofficier begeleidde mij. Hij liet mij mijn gang gaan 
en daardoor ging ik wel eens ‘op mijn bek’. 

Tekst: Roely Smit
Foto's: Pieter Verdoorn en 

Wietse Weistra
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Dat was de beste manier om van mijn fouten te leren.” 
Ruim twee en een half jaar heeft Wietse deze functie 
gehad; toen weer een jaartje studie en daarna uiteinde-
lijk een logistieke baan bij een geneeskundig bataljon. 
In 2005 was er een grote aardbeving in Pakistan, waar dit 
bataljon toen een noodhospitaal opzette. Wietse mocht 
helaas niet mee, hij was niet van de geneeskundige 
dienst (hij was geen verpleegkundige, verzorgende of 
arts). “Maar hier begon het wel te kriebelen om aange-
wezen te worden voor een uitzending en ja hoor, in 2006 
lukt het: Ik mocht op uitzending naar Afghanistan.” 

Hoe word je voorbereid op een uitzending?
Militaire eenheden hebben een trainingscyclus. Militairen 
die worden uitgezonden worden hier goed op voorbe-
reid. Juist ook wat betreft de politieke situatie in het land 
van uitzending. 

Wietse vertelt dat hij als individu ging. Hij had een 
logistieke functie en hij kreeg daarom een missiege-
richte opleiding in Nederland van ongeveer 1 - 2 weken: 
“Informatie over het land, militair recht, je schiet een 
keer en je krijgt vaccinaties… dat is het! Met name in 
de beginfase van de missie kwam de basisopleiding wel 
provisorisch over. Ook was het onduidelijk of en wanneer 
ik naar Afghanistan zou gaan. Het duurde en duurde 
maar. Ik moest mijn paspoort inleveren voor een visum in 
verband met een kort verblijf in Oezbekistan en daardoor 
was je thuis steeds bezig om afscheid te nemen.

Opeens kreeg ik te horen dat ik de volgende dag vanuit 
Keulen met Duitse militairen en een paar Nederlandse 
collega’s naar Oezbekistan zou vliegen. Vanaf Termez in 
Oezbekistan vlogen we met een NAVO transportvliegtuig 
door naar Kabul. Spannend hoor, als de klep dicht gaat,  
je al snel boven Afghanistan vliegt en je je dan realiseert 
dat je boven oorlogsgebied vliegt.“

Niemand
“Bij aankomst in Kabul werden de Duitse collega’s 
opgehaald en stonden wij, een collega die bij de marine 
werkte en ik, op het platform om ons heen te kijken en 
er was NIEMAND. Zo onwezenlijk, want je was toch in 
een oorlogsgebied? Een Nederlandse militair fietste ons 
voorbij en groette ons met “Mogge mannen”. Gelukkig 
zagen we in de verte een Nederlandse vlag wapperen 
en zijn we daar vertwijfeld, maar vooral verwachtings-
vol naar toe gelopen. Dezelfde fietsende militair zat 
daar voor het gebouw op zijn gemak een kopje koffie te 
drinken. We meldden ons. 'Oh, wie zijn jullie dan?'" 

Achteraf noemt Wietse het hilarisch en het geeft ook wel 
een beetje het beeld van de onervarenheid en onwen-
nigheid waarmee Nederland aan de missie begon. In zijn 
latere uitzendingen bleek dat Defensie erg gegroeid was 
in haar taak en zeer professioneel. 

Wat ging hij daar doen?
Wietse blijft enthousiast vertellen, alsof het nog geen 
jaar geleden is, maar het was 2006: “Met de collega van 
de marine bouwde ik daar een tentenkamp op. Later 
kreeg ik een baan om de lading van vliegtuigen op de 
goede plek te krijgen, o.a. de uitrusting van militairen. 
Ik vond het een prachtbaan.

Wij reden altijd met twee legervoertuigen door de 
stad, herkenbaar als NAVO militair. Wij waren dan altijd 
bewapend en gingen recht op ons doel af. Wij reden 
ook niet steeds dezelfde route om onvoorspelbaar te 
zijn en daarmee een mogelijke dreiging te voorkomen. 
Ik heb mij echter nooit onveilig gevoeld.” Opeens vertelt 
hij met gedempte stem verder: “Er zijn toen wel drie 
Nederlandse militairen gesneuveld bij vliegtuigongeluk-
ken. Je wist dat dit kon gebeuren, maar als het dan ook 
echt gebeurt… Ik moest opeens van alles regelen, zoals 
koelcontainers om de lichamen in op te slaan.”

Tweede en derde missie
In 2009 en 2011 ging Wietse weer op missie, maar nu 
naar Kandahar, beide keren in dezelfde functie als chef 
van het vliegtuigtransport. “Een aantal mensen regelde 
de personeelsvluchten en de cargo en een sergeant-ma-
joor deed het zogenaamde “reisbureau”. In feite regelde 
deze man de planning van de vliegverplaatsingen van 
defensiemedewerkers.” 

“Er waren gemiddeld zo’n 600/800 gevechtssoldaten 
gedurende 4 ½ maand in een gebied. Zo’n eenheid kreeg 
een taak mee vanuit Nederland en zette het werk voort 
van de eenheid ervoor. Dit kon van alles zijn: een gebied 
veilig stellen, observatieposten bouwen, een weg veilig 
maken, waardoor de Taliban er hopelijk niet meer kon 
opereren. Dit alles in dienst van de NAVO.”

Wietse vertelt als sprekend voorbeeld over de “Slag om 
Chora”, een complexe missie. Hij vindt het dapper dat 
Nederland dat gedaan heeft. “Een eenheid kwam in de 
problemen, doordat ze volledig overrompeld werden 
door een grote overmacht van de Taliban. Deze bleek 
een groot offensief te hebben voorbereid. Er moest 
onmiddellijk gekozen worden: terugtrekken of vechten. 
Het werd vechten. In deze slag werden Nederlandse 
grondtroepen (en Australische en Afghaanse 
troepen) ondersteund door gevechtshelikopters en 
gevechtsvliegtuigen. Vanaf de basis werd met zware 
artillerie geschoten. Helaas zijn hier ook Nederlandse en 
Australische militairen bij gesneuveld."

Hoe was het contact met het thuisfront?
Wietse vertelt dat dit op de verschillende missies heel 
verschillend was. "In 2006 in Kabul hadden we maar twee 
telefoons voor 200/300 mensen en dan kon je maar 10 
minuten per week naar huis bellen. We mochten toen 
nog geen mobiele telefoons gebruiken."

In 2009 werd het al wat beter en in 2011 waren er gelukkig meer 
telefoons beschikbaar. Tegenwoordig mogen er wel mobiele 
telefoons gebruikt worden, ook voor WhatsApp. In de gesprekken 
kon je uiteraard niets vertellen over de operaties die er gepland 
stonden. Maartje, mijn vrouw, maakte zich nogal zorgen of ik wel 
voldoende dronk, omdat het zo warm was. Tijdens een videoverbin-
ding zorgde ik er dan bewust voor dat ik een half flesje water in 
beeld had staan.”

Maartje vertelt dat er voor het thuisfront informatiedagen 
werden georganiseerd. “Er was dan een live verbinding op een 

groot scherm, waar ik enorm naar uitkeek. 
Ik zag hem dan 5 tot 10 minuten!"

"Het leven in Nederland ging voor mij gewoon door, maar ik miste 
hem enorm. Vijf dagen in de week werken, maar in het weekend was 
het dan wel erg eenzaam. In mijn leven veranderde er niet zoveel, 
maar daarentegen maakte Wietse veel mee. Kenmerkend is dat de 
omgeving altijd vraagt hoe het de militair vergaat. Nooit zal men vra-
gen naar de partner…terwijl juist de ervaring is dat de partners het 
zwaarder hebben dan de militair."

“Ik volgde de media op de voet. Ik herinner me nog dat ik in 2009 op 
teletekst las: Nederlandse militair gesneuveld bij bominslag. Gelukkig 
wist ik dat Wietse geen functie had buiten de poort, maar toch was 
het schrikken. Op den duur kreeg ik steeds meer vertrouwen: geen 
nieuws was goed nieuws.”

Goede herinneringen
Naast dat het spannend was om in een oorlogsgebied te werken en 
er ook verdrietige dingen gebeurden, zoals het sneuvelen van colle-
ga’s, heeft Wietse hier veel mooie herinneringen aan overgehouden. 

Hij vertelt met veel enthousiasme over zijn werk: “Op een dag ging 
van alles mis, het begon met een kapot vliegtuig, waardoor er een 
kettingreactie ontstond in de problemen voor het terug kunnen ver-
voeren van Nederlandse militairen uit het missiegebied. Met een 
klein team zijn we drie dagen en nachten, zonder te slapen, bezig 
geweest om de collega’s het gebied uit te krijgen. Ik kreeg het idee 
om de Britten te vragen of ze konden helpen. Ik zette hoog in en het 
lukte: ze boden ons een Hercules transportvliegtuig aan: “Sir, you’ll 
get your plane!” Binnen een uur moesten alle mensen plus de pas-
sagierslijst op het Britse kamp zijn, 20 minuten verderop en het was 
middenin de nacht. Iedereen werd met grote spoed uit bed getrom-
meld, maar het lukte en iedereen was blij!”

In 2018 heeft Wietse, zoals hij het zelf zegt, “zijn pak uitgetrokken” 
nadat hij in twee jaar een Master Supply Chain management had 
afgerond. Hij werkt nu als burger bij Defensie, als projectleider bij de 
Defensie Materieel Organisatie. Het verschil tussen een militaire en 
burgerfunctie is dat je als burger meer de continuïteit voor de be-
drijfsvoering doet, maar het grootste verschil is, dat je als militair op 
uitzending of missies gestuurd kan worden. 

Dat is voor Wietse verleden tijd; het is mooi geweest, maar hij sluit 
niet uit ooit “het pak” weer aan te trekken! Daarom zien we nu elk 
jaar op Veteranendag de Nederlandse driekleur wapperen aan de 
voorgevel van huize Weistra. 

Foto's op pagina 63:

Kandahar 2009-Wietse poserend voor 
de MI26. Deze cargohelikopter werd 
gebruikt voor het vervoer van materieel 
tussen de diverse Nederlandse locaties 
in Afghanistan.

Tarin Kowt 2009 - Wietse in Tarin Kowt. 
Op de achtergrond de DASH7. De inzet
van dit toestel werd door Wietse 
gepland en werd gebruikt voor het 
verplaatsen van Nederlandse militairen
tussen de diverse locaties in Afghanistan.

"In 2006 in Kabul hadden we maar twee 
telefoons voor 200/300 mensen en dan 

kon je maar 10 minuten per week naar huis 
bellen. We mochten toen nog geen mobiele 

telefoons gebruiken."

Achteraf noemt Wietse het hilarisch. 
Het geeft ook een beeld van de onervaren-
heid en onwennigheid waarmee Nederland 
aan de missie begon. In haar latere uitzen-

dingen bleek Defensie in haar taak gegroeid 
en trad zij zeer professioneel op. 
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In deze rubriek gaan we in gesprek met wijkbewoners. 
Met aandacht op zoek naar zin, ziel en zaligheid. Acht 
vragen geven ons een inkijkje in het leven van elke dag. 
Vandaag met Liesbeth Post van de Kasteellaan. 
Twee keer ging ze de laatste jaren naar een vluchte-
lingenkamp op Lesbos.

Wat zien we jou in het leven van elke dag doen?
Samen met Karel heb ik vier opgroeiende kinderen. Ons 
huis is net een duiventil. Het vliegt in en uit. Dat gaat 24 
uur per dag door, want ik werk als verloskundige en moet 
er soms ook ’s nachts op uit. Ik werk graag met mensen. 
Dat heeft m’n hart. Wat me raakt is dat ik mensen op 
belangrijke momenten in hun leven mag begeleiden. Ik 
vind het altijd heel mooi als mensen dicht bij hun emotie 
komen. Na een bevalling komt de climax: de spanning valt 
weg als het goed is gegaan. Op zo’n moment voel ik hoe 
waardevol, hoe kostbaar die ogenblikken zijn. Ik vind het 
mooi om rond de bevalling tijd te nemen, niet alleen voor 
de moeder, maar ook voor de vader. Als ik daar iets in kan 
betekenen, is dat voor mij heel waardevol.

Soms zijn er momenten die ons leven markeren. 
Welk moment komt bij jou in gedachten?
Het moment dat Karel, mijn man, in mijn leven kwam. 
Hij heeft in mijn persoonlijke ontwikkeling heel veel 
betekend. Hij was en is altijd heel sterk in het elkaar 
respecteren. Karel is therapeut en heeft volgens mij heel 
zijn leven ‘Ik ben OK, jij bent OK’ uitgedragen. Hij heeft 
mij gestimuleerd te zijn wie ik ben. Zo ben ik ook twee 
keer naar Lesbos gegaan, hoewel we thuis een gezin 
hebben.

Op welke manier wil je betekenisvol zijn?
Ik denk – gewoon ik, zoals ik ben – liefde en warmte 
delen. Ik zie mezelf als huis-tuin-en-keuken, maar heb 
daarin ook veel ontvangen om te delen. Bij mensen 
om me heen, in ons gezin, maar ook bij anderen die op 
mijn pad komen. In mijn werk heb ik graag even tijd en 
aandacht voor iedereen. Het gewone contact verbindt 
en maakt blij. Er zijn voor de ander. Zo ben ik ook naar 
Lesbos gegaan. Om met elkaar te zorgen voor mensen 
om ons heen. 

Wat of wie bezielt je?
Dan kom ik echt bij God uit, bij Jezus. Dat kan voor mij 
niet anders. God is mijn Vader in de hemel. Hij zorgt voor 
mij. Hij zorgt ook voor de ander. Hij zorgt ook in Lesbos. 
Zo ging ik naar Lesbos. Ik ging er naar toe, om daar 
liefde en warmte te delen. Niemand moet hen, niemand 
wil hen. Daar wil ik zijn. Delen van alles wat ik zelf heb 
gekregen in mijn leven.

Ik dacht dat ik voor de vluchtelingen naar Lesbos ging. 
Toen ik terug ging, dacht ik dat niet meer. Ik heb daar 
geleerd dat we niet beseffen hoeveel het voor mensen 
betekent om gezien te worden en er voor hen te zijn. 
Daarnaast heb ik op Lesbos geleerd hoe groot de 
veerkracht van mensen is. Als zich drama’s voltrekken, 
blijven mensen vechten voor een nieuw bestaan. Tóch 
weer doorgaan, tóch weer vechten, op zoek naar een 
thuis. Heel wonderlijk om dat te zien!

Wat roepen de woorden ziel en zaligheid 
bij je wakker?
Ziel en zaligheid? Dat gaat voor mij over de kern van het 
leven. Hoe zal ik het zeggen? Zaligheid is het hemelse, 
het goede van God. Ja, dat roept bij mij associaties op 
met de hemel. Maar is ook iets van nu. Het leven op 
aarde is mooi, omdat ik hier gelukkig ben. 
Maar dan wel wandelend met God. 

Mijn ziel en zaligheid is God de eer geven en dus in 
dit leven respect hebben voor mijn Schepper. 
En intussen toeleven naar iets hemels. 
Het beste komt nog!

Een uitspraak van moeder Teresa: 
"Vrede begint met een glimlach. 

En een glimlach is 
het begin van de liefde!"

Wat is jouw droom voor de toekomst?
Een wereld in vrede. Geen pijn, geen tranen meer. 
Ik word er altijd emotioneel van. Een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde. Daar hoop ik op. Alle pijn van 
deze wereld, het had niet zo hoeven zijn. De pijn van 
de wereld raakt me, zeker nu ik terug ben van Lesbos. 

Ik verlang naar een hemels paradijs. En ik vraag me 
intussen af: hoe lang gaat dit allemaal nog door en 
waar stopt dit? Het had zo mooi kunnen zijn. 
Maar als we allemaal een beetje voor elkaar zorgen: 
hoe mooi kan het dan tóch nog worden?

Zin, Ziel en Zaligheid

Aandachtig...
Acht vragen over

Tekst: Henk Methorst
Foto's: Henk Methorst, Wendy Le Griep

In gesprek met Liesbeth Post

"In mijn werk heb ik graag even tijd en 
aandacht voor iedereen. Het gewone contact 

verbindt en maakt blij."

Als er een hiernamaals is, welke herinnering wil 
je dan absoluut meenemen?
Da’s een lastige vraag, eerlijk gezegd. Maar wat ik 
graag mee wil nemen, is dit: de liefde van mensen om 
me heen. Dat zij altijd van mij gehouden hebben. 
Dat vind ik heel bijzonder. Onvoorwaardelijke liefde. 
Dat onze kinderen gewoon van me houden, terwijl ik 
ook wel eens gewoon helemaal niet lief of vriendelijk 
of aardig ben. Ik kan veel mooie dingen bedenken, 
maar dit is het: onvoorwaardelijke liefde. 
En dat ze ook zéggen dat ze van me houden. 

Met welke quote sluit je dit gesprek graag af?
Een uitspraak van moeder Teresa: 
Vrede begint met een glimlach. 
En een glimlach is het begin van de liefde! 

Wilt u ook worden geïnterviewd voor de bijdrage 
Zin, Ziel en Zaligheid? Neem dan contact op met 
Henk Methorst via himethorst@kliksafe.nl
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Onze straat: de Kasteellaan
In deze rubriek staat telkens een straat centraal uit het verspreidings-
gebied van de Wijkkijker. Dit keer is dat de Kasteellaan. Wat is leuk 
om te weten? Wie wonen er? Niet alleen Liesbeth Post (pag. 66-67), 
maar ook bijvoorbeeld Adry Sanders en Jarno Voortman. 

Langs de gracht
De Kasteellaan loopt vanaf de Zutphensestraat in noordelijke richting. 
Tot aan de Lage Landenlaan. Daarmee is het direct een belangrijke 
ontsluitingsweg voor de wijk Het Woudhuis, die ooit de meest concep-
tuele wijk van Apeldoorn was. Wie door de Kasteellaan komt, snapt 
meteen de naam: aan de overzijde van de slotgracht die langs de laan 
loopt, ligt Het Kasteel. Muurhuizen met kantelen en torens met daarin 
appartementen. Zwenkende zwanen die sierlijk over het water zwe-
ven. Je waant je werkelijk vlakbij een kasteel, hoewel er op deze plek 
nooit een kasteel gestaan heeft. 

Alles doet mee om het verhaal van het kasteel te vertellen: vorm, 
kleur en gebruikte steensoort. Voor de bewoners ligt er de mooie uit-
daging om het karakter van de laan te behouden.

De bewoners
Wat is er te zeggen over de bewoners van de Kasteellaan? 
In elk geval dit: bijna de helft van de huishoudens zijn gezinnen met 
kinderen (exclusief de huishoudens in de Kasteeltoren). Meer dan 85% 
heeft geen migratie-achtergrond. Er wonen relatief weinig ouderen. Al 
met al een straat waar genoeg te zien en te beleven valt. Gebouwd in 
de tweede helft van de jaren ’90 van de vorige eeuw.  

Bronnen: Dik Apeldoorns Stadskookboek/www.kadasterdata.nl

Hoe is het wonen?
De Wijkkijker zocht twee bewoners op en ging met hen in 
gesprek. Nieuwsgierig naar het wonen in Het Woudhuis. 
We spraken een bewoonster van het eerste uur (Adry Sanders) 
en een bewoner die hier later neerstreek (Jarno Voortman).

Adry: “Je als een koning te rijk voelen… Misschien benadert dit 
wel hoe het is om aan de Kasteellaan te wonen. Het riet langs 
het grachtwater beweegt zo mooi op de wind en de zwanen, 
meerkoeten en eenden mogen graag even langs zwemmen. 

Vanuit Utrecht gekomen in 1976 ben ik na 26 jaar in De Maten
gewoond te hebben naar de Kasteellaan in Het Woudhuis 
verhuisd. Een nieuwe start na het overlijden van mijn geliefde 
echtgenoot Rob Sanders in 1998. Hoe heerlijk is het dan om 
tussen buren te wonen die vertrouwd voelen en bij wie je als 
het nodig zou zijn altijd kunt aankloppen. 

Inmiddels deel ik mijn leven al geruime tijd met mijn geliefde 
Klaas Herman de Haan. Dagelijks mogen wij graag wegwan-
delen over de Kasteellaan en dat leidt regelmatig tot gezellige 
buurtpraatjes of even zwaaien in het voorbijgaan. En dan weet 
en voel je dat het goed toeven is in de wijk. 

Zo grappig ook te zien dat kleine aangeplante zilverlinden van 
toen nu grote kanjers zijn en dat  buurkinderen van baby tot 
vrolijke tieners uitgroeien en hun eigen weg gaan lopen in 
studie en vriendschappen. Bij verhuizingen die nogal eens 
plaatsvinden zie je ook de jonge gezinnen weer een nieuwe 
start maken. Zo blijft het levendig in het wonen aan de 
Kasteellaan in Het Woudhuis.”

Hoe lang woon je hier al?

"Wij wonen al bijna de helft van ons leven in de 
wijk. Toen Annemieke en ik trouwden, zijn we 
gestart aan het Firmament. Daarna verhuisden 
we naar het Mergelland. En nu, sinds een jaar of 
twee, wonen we aan de Kasteellaan.

De Kasteellaan?
Ja, onze kinderen werden ouder, we zochten wat 
meer ruimte, in en om het huis. Dat hebben we 
hier gevonden. En we wilden graag in de wijk blij-
ven wonen. De kinderen voetballen hier en heb-
ben hun vrienden. Nu het over vrienden gaat: ook 
wij hebben vrienden in de wijk ontmoet. Zij zijn 
trouwens ook meeverhuisd in de wijk. Daar genie-
ten we van.

Hoe is het om hier te wonen?
We wonen hier met erg veel plezier en genieten 
van de ruimte. Zeker nu ik drie dagen thuis werk 
en een eigen kantoorruimte in huis heb. Als ik in 
een paar woorden moet zeggen hoe het is om in 
Het Woudhuis te wonen, kom ik hierop: mooi, fijn 
leefklimaat, gunstig gelegen. Apeldoorn spreekt 
me aan. Het is geen stad, maar een uit de hand ge-
lopen dorp. Een handelspost aan een karrespoor. 
Dat bevalt me wel.

Wat zou je tegen je buren willen zeggen?
De deur staat open. Wie binnenkomt vindt iemand 
die graag een praatje maakt. 

Tekst: Henk Methorst
Foto's: Wendy Le Griep en Henk Methorst

Jarno Voortman

Adry Sanders, bewoonster 
Kasteellaan van het 'eerste uur'.

De grachtenwand van Het Kasteel met op 
de achtergrond de Kasteeltoren.
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-advertorial-

Midden in Het Woudhuis: 

SuaZe Uitvaartverzorging

SuAZe heeft geen last van kosten 
waarmee grote uitvaartondernemingen 
worstelen: “Hierdoor kan ik met hart en 
ziel precies die professionele, betaalbare 
en persoonlijke uitvaart organiseren waar 
écht behoefte aan is.” De Apeldoornse 
ondernemer groet Het Woudhuis 
hartelijk en sluit af: 

“Het maakt niet uit waar en hoe je 
verzekerd bent, samen zorgen we voor 
de best passende uitvaart!”

Op www.suaze.nl 
kun je er alles over lezen. 
06 122 028 58 (Anita Zengerink)
 
Ik kom graag bij je langs voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Anita Zengerink (1964) is een echte Apeldoornse. Geboren en 
getogen in Zuid en inmiddels alweer twintig jaar woonachtig in de 
Apeldoornse wijk Het Woudhuis. “Ik hoor weleens dat een Zeeuw 
pas weer gelukkig is als hij het uitgestrekte Zeeuwse kleilandschap 
ziet en de zilte zeelucht ruikt. Dat heb ik nou met Apeldoorn, met 
aan de ene kant het heerlijke platteland en aan de andere kant die 
fantastische bossen; Apeldoorn is onmiskenbaar mijn stad 
-nou ja, eigenlijk dorp- waar de basis werd gelegd voor mijn eigen 
uitvaartbedrijf SuAZe!” 
 
Al tijdens haar jeugd voelde Anita zich erg betrokken bij mensen. 
Haar jeugd speelde zich af rond het buurthuis. Dit bleek het 
fundament te zijn voor de HBO-opleidingen Cultureel Werk en 
Zorgmanagement. Na leidinggevende functies en vele ervaringen
in de zorg wist Anita nog beter waar haar roeping lag en wat beter 
kon: mensen helpen in de allerlaatste fase van het leven. 

Na de specialistische opleidingen Uitvaartverzorging en 
Stervensbegeleiding heeft ze inmiddels alweer zeven jaar met veel 
succes haar eigen Apeldoornse uitvaartonderneming SuAZe. 
“De dood is een onvermijdelijk afscheid van het leven. 
Met liefde, zorg en maximale betrokkenheid wordt een 
uitvaart zoveel persoonlijker en mooier.”  

UITVAARTVERZORGING
EEN MOOI AFSCHEID MET LIEFDE GEREGELD

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

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

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

Ik help met alle liefde
en professionaliteit

“

Ingezonden brief 
n.a.v. Wijkkijker herfsteditie 2021 
met de tijdlijn 'AZC naast de wijk'

De Wijkkijker is weer een prachtige diverse uitgave. 
Chapeau!! Zoals je weet heb ik met belangstelling 
het artikel over het proces m.b.t. het AZC gelezen. 
Een paar constateringen van mijn zijde.

1. Het draagvlakonderzoek: Daar ervaar ik 
spanning tussen de bestuurlijke belangen en hoe de 
gemeente, soms geforceerd, probeert om te gaan 
met de onveiligheidsgevoelens (al dan niet subjec-
tief) van de bewoners.

2. Positie wijkraad: Die ziet af van verdere participa-
tie na vertrek van bestuurslid Marcel Jongman. Er zijn 
misschien wel oplossingen, maar die zijn niet uitge-
werkt of besproken.  
• Namelijk een (onafhankelijke) intermediair 

tussen AZC belangen COA/gemeente en het 
omwonendenoverleg. Voor de wijkraad een 
te lastige positie qua kennis, vertolken van 
gevoelens bewoners en geen standpunt willen 
innemen. 

• Of een onafhankelijke waarnemer die signaleert, 
analyseert, maar niet oordeelt en slechts feiten 
vaststelt.

3. Communicatie: Zoals Maria Rovers het 
verwoordt onder het artikel, is een prachtig 
voorbeeld van hoe het ook kan gaan. Wat dat 
betreft kan de gemeente daar van leren. 

De laatste uitbreiding en de misverstanden rond 
bestemmingsplan Zuidbroek en De Wellen is een 
gevolg van onduidelijkheid vanaf de zijde van 
COA/gemeente naar het omwonendenoverleg,
zoals ik het ervaar. Maar mogelijk zie ik het 
verkeerd.

Dat de Wijkkijker wil berichten over het AZC lijkt 
mij, zeker voor Osseveld-Oost, een noodzaak. 
Zeker als jij zegt: "Het moet van toegevoegde 
waarde zijn voor bewoners." Dat er geen partij 
moet worden gekozen. Wel zorgen duidelijk 
maken die bij bewoners leven, zonder daar een 
oordeel over te hebben. Dat kunnen de lezers zelf 
wel denk ik.

Met vriendelijke groeten,
Wijkbewoner Osseveld-Oost

Foto: Joël Methorst
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Politiek en de wijk
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De Apeldoornse politieke partijen stellen zich voor...

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland de gemeenteraadsverkie-
zingen plaats. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen vinden 
dit jaar plaats en wel op 16 maart 2022. Ook in onze wijk kan weer 
op diverse locaties worden gestemd.

Elke vier jaar hebben we de kans om te stemmen tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen. De redactie nodigde de Apeldoornse politieke 
partijen uit om (tegen een kleine vergoeding, want ja, wij moeten 
meer en meer de eigen broek ophouden…) zich aan de wijk voor 
te stellen en toe te lichten welke thema’s in onze wijk ook bij de 
partij op de agenda staan. Wat mogen onze wijkbewoners van 
elke politieke partij verwachten en heeft de partij wellicht ook een 
vertegenwoordiger hier in de wijk wonen tot wie wijkbewoners zich 
kunnen richten?  

Als oud bewoner ken ik Osseveld-Oost 
aardig goed. Mijn man en ik begonnen 
samen aan de Linie op ‘t Fort. We 
hoorden vanuit ons raam kinderen bij de 
Charly vragen om een ijsje en we hadden 
tussen de blauwe kantoorflats door 
uitzicht op station Osseveld. Intussen 
wonen we als gezin in de Maten en sta ik 
op plek 3 op de lijst voor de ChristenUnie. 

In een notendop geef ik u een paar speer-
punten waar we als ChristenUnie voor 
staan. We willen meer wijkagenten, meer 
speelmogelijkheden voor kinderen inclusief 
een jaarlijks kinderfestival en aandacht 
voor jonge mantelzorgers. 

We blijven ondernemers helpen die door 
de coronacrisis in zwaar weer zijn beland. 
We willen meer ruimte voor verschillende 
woonvormen. Ook willen we dat het 
verduurzamen van woningen betaalbaar is 
voor iedereen. Deze thema’s hebben een 
gemeenschappelijke deler: we willen een 
Apeldoorn waarin iedereen gezien wordt 
en waar mensen tot bloei komen. 

We willen dan ook ruimte geven aan initiatie-
ven die u als inwoners heeft. 

Voor Osseveld en Het Woudhuis zijn we blij 
met de ondertunneling van het spoor. Al 
jaren geleden hebben we als ChristenUnie bij 
de provincie hiervoor gepleit. Voor scholieren 
en andere fietsers is dit zoveel veiliger en zal 
het een verademing zijn niet voortdurend 
te hoeven wachten op de trein. Al zullen de 
werkzaamheden dit jaar helaas voor veel 
overlast zorgen. 

Ook willen we met u meedenken over de 
verkeersstromen in Osseveld Oost. 
Als ChristenUnie horen we graag van u 
wat er meer speelt in de wijk. 

Voor vragen of 
opmerkingen kunt u mij bereiken via 
w.dejager@apeldoorn.nl 
06-17387023

Hoe werken de verkiezingen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt 
gestemd op de personen die Apeldoorn 
willen vertegenwoordigen in de gemeen-
teraad. Als iemand genoeg stemmen krijgt 
om in de gemeenteraad te komen, dan 
heeft deze -samen met de andere raads-
leden- drie belangrijke taken: 1. de grote 
lijnen vaststellen van het beleid van de 
gemeente, 2. het college van burgemeester 
en wethouders (B en W) controleren op hun 
functioneren en 3. als vertegenwoordiger 
optreden van de inwoners van Apeldoorn. 

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft 39 
raadsleden. De gemeenteraad benoemt -na 
de verkiezingen- het college van B en W. In 
deze bijdrage stellen Apeldoornse partijen 
zich kort en bondig aan u voor. De bijdragen 
staan in willekeurige volgorde.

Goed nieuws is dat in de afgelopen 
jaren ingezet is op het vergroenen van 
schoolpleinen en dat de tunnel eindelijk 
gebouwd wordt. Tot 2023 zijn er omlei-
dingen en wij houden een scherp oog 
op de veiligheid in de wijk en de bereik-
baarheid van het winkelcentrum. 

Ook blijven wij ons hard maken voor 
de energietransitie. Het initiatief voor 
het zonnepark Woudhuis is hiervan een 
mooi voorbeeld. En het ziet er naar uit 
dat de hoogspanningsleidingen langs de 
A50 ondergronds gaan. 

Het CDA is volop in uw wijk aanwezig 
met kandidaten Alinda Fredriks, Hans 
van Gerrevink en wethouder Nathan 
Stukker, die als lijstduwer opnieuw zijn 
steun uitspreekt voor het CDA. 
Wilt u in gesprek met een van ons, 
dan kunt u ons benaderen via 

cda@apeldoorn.nl

Een betere wereld begint in Apeldoorn!
De leefbaarheid van onze planeet wordt bedreigd door 
de klimaat- en natuurcrisis. Samen kunnen we het 
tij nog keren. Door het maken van de juiste keuzes. 
In  Apeldoorn kunnen we verschil maken. Want de beste 
plek om de wereld te verbeteren, is dichtbij huis. 
Kies daarom Partij voor de Dieren!

In Apeldoorn hebben we een lijst van 13 bevlogen 
en deskundige wereldverbeteraars samenge-
steld. Onze nummer 4, Ingrid Wentink (1981), woont 
in Osseveld. Zij vindt duurzaamheid heel belangrijk 
en is daarom klimaatburgemeester van Apeldoorn en 
groene ambtenaar in Epe. Haar motto: zorg voor de 
natuur, dan zorgt de natuur goed voor jou. Specifiek 
in Osseveld-Woudhuis maakt zij zich zorgen over de 
herinrichtingsplannen, waardoor veel groen verdwijnt. 
Verdere vergroening van winkelcentrum ‘t Fort en op 
andere plekken in de gemeente vindt de Partij voor de 
Dieren heel belangrijk. 

Een ander speerpunt is een schone en gezonde 
gemeente, zonder zwerfvuil en met een goede lucht-
kwaliteit. We gaan stimuleren dat mensen meer fietsen 
en wandelen. Een veilige en toegankelijke omgeving, 
ook voor mensen met een rollator, rolstoel of scoot-
mobiel, is daarbij belangrijk. 

Daarom willen we op meer plekken auto’s weren, de 
maximumsnelheid verlagen en de omgeving anders 
inrichten, bijvoorbeeld als leefstraten en schoolstraten.

Veel mensen stemmen al jaren op de Partij voor de 
Dieren omdat we niet van de koehandel zijn en letterlijk 
geen vlieg kwaad doen. Wij kiezen voor een duurzame 
toekomst voor mens en dier. U ook? Voor meer 
informatie, 
zie www.apeldoorn.partijvoordedieren.nl 
of mail naar pvdd@apeldoorn.nl.

Arjan Groters, Ingrid Wentink, Maaike Moulijn, Yvonne 
de Carpentier en Eke Havekes (fotograaf: Rob Voss)

-advertorial- Apeldoorn goed voor elkaar

Het CDA Apeldoorn is al jaren onderdeel van het 
bestuur in de stad en voelt zich erg verbonden 
met de wijk Osseveld-Oost, -West én Het Woud-
huis. Wij bouwen er hard aan om het ‘goed voor 
elkaar’ te houden in Apeldoorn. In de afgelopen 
tijd is duidelijk geworden dat het belangrijk is 
om als inwoners ook ‘goed voor elkaar’ te zijn. 
“Dat is het gekozen thema voor het CDA 
verkiezingsprogramma”, aldus lijsttrekker en oud 
bestuurslid van de wijkraad Osseveld-Woudhuis 
Jan Dirk van der Borg.

Onze wijk is na ruim 20 jaar aan het puberen, zo 
werd eerder omschreven in de Wijkkijker. 
We merken dat er overlast in de wijk wordt 
ervaren. Bijvoorbeeld van vrachtverkeer dat 
door de wijk rijdt of bewoners die zich storen 
aan vernielingen en rommel. 

Het CDA Apeldoorn werkt graag samen met de 
wijk aan een oplossing. Gelukkig zien wij dat er 
initiatieven door actieve wijkbewoners zijn 
ontplooid. Wij ondersteunen deze graag. 
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Apeldoorn is een heerlijke gemeente waar 
we ontzettend trots op zijn. 

De aantrekkelijke stad, de gezellige dorpen 
en het wonderschone buitengebied. Zeker 
als inwoner, ondernemer of maatschappe-
lijke organisatie van Osseveld en het mooie 
buitengebied van Het Woudhuis. Je voelt je 
er thuis: gelukkig in Apeldoorn! 

De corona-impact op ons leven was en is 
nog steeds enorm. Zowel voor jou en je 
naasten, voor maatschappelijke sectoren 
zoals sport, cultuurorganisaties en voor onze 
ondernemers. Wij zijn allen onderdeel van de 
Apeldoornse samenleving en bekommeren 
ons gelukkig om elkaar. Laten we dat respect-
vol blijven doen. Samen zijn we sterker!

Ons verkiezingsprogramma is kort, krachtig 
en duidelijk met vier speerpunten:
- Voldoende en betaalbare woningen
- Een bloeiende economie
- Een duurzamer Apeldoorn
- Een veilige omgeving

Deze en andere thema’s, zoals kwaliteit 
van zorg en leven, staan beschreven op 
onze website: www.vvdapeldoorn.nl 

De afgelopen vier jaar hebben we als 
grootste partij van Apeldoorn keihard 
gewerkt om Apeldoorn nog leuker, 
mooier, beter te maken. De Apeldoornse 
VVD deed dat door iedere dag dicht bij 
inwoners, ondernemers en organisaties te 
staan. 
Ik ook als wethouder en 1e loco-burge-
meester. Letterlijk. Honderden bezoeken 
hebben we afgelegd, we hebben op 
markten en in winkelcentra gestaan en 
ons hard gemaakt voor hun en jouw 
belangen. En met succes!

We hebben een sterk team van mooie 
betrokken Apeldoorners: ondernemers, 
zorgmedewerkers, studenten, enzovoort. 
Huidige raadsleden en nieuwkomers. Jong 
en ouder. We zijn trots op ze! Het zou te 
gek zijn als we jouw vertrouwen en stem 
krijgen! Vragen beantwoorden we graag: 

vvd@apeldoorn.nl

De rol van GroenLinks

GroenLinks wil de invloed die we hebben op het 
klimaat in de hand houden. Dat kan als alle mensen 
die hier wonen en werken en alle partijen in de 
gemeenteraad dat samen doen. Dit wordt inmid-
dels door veel partijen omarmd. Dat is niet het 
enige succes. Denk aan hoe GroenLinks zich liet 
horen in het vuurwerkdebat, het terugdringen van 
megastallen en grootschalige landbouw en de vele 
initiatieven rond beperken van afval en streven 
naar een inclusievere samenleving.
Onder aanvoering van ‘onze’ wethouder Detlev 
Cieszo heeft Apeldoorn weer een gezonde 
financiële basis. 

GroenLinks maakt verkiezingsbeloften waar en 
weet dat het een weg van lange adem is. 
Op constructieve wijze zoeken we samenwerking 
met andere partijen om zo bij te dragen aan een 
vernieuwend Apeldoorn. Zo dragen we het beste 
bij aan een duurzame en inclusievere samenleving. 
GroenLinks wil een stabiele collegepartij zijn.

Een stem op GroenLinks is stemmen voor betrouw-
baarheid en stabiliteit. Voor duurzaamheid en 
veiligheid en een betaalbaar huis voor iedereen. 

In het 10 punten plan van GroenLinks 
Apeldoorn zijn nog meer acties opge-
nomen: het verkleinen van gezond-
heidsverschillen, investeren in slim-
me technologie en cultuur zonder 
drempels. 

Ons verkiezingsprogramma staat op 
onze website (https://apeldoorn.
groenlinks.nl/) en voor wie het wil 
kan daar het programma ophalen 
(downloaden). 

Vanuit de fractie is Henk Veneman 
de contactpersoon voor de wijk. Men 
was graag aanwezig geweest bij de 
opening van het tiny forest. En er is 
contact gelegd over een betere route 
voor het zwaardere verkeer van en 
naar de aanwezige bedrijven.

Op de eerste foto lijsttrekker 
Danny Huizer en op de tweede Ellen 
Soorsma, nr. 2 op de kandidatenlijst. 
Henk Veneman, nr. 5 op de kandida-
tenlijst en contactpersoon vanuit de 
fractie voor Osseveld-Woudhuis.

PvdA Apeldoorn is trots op onze groene, sociale ge-
meente. We willen ons de komende vier jaar blijven 
inzetten voor voldoende werkgelegenheid, voor goed 
en passend onderwijs, betaalbare zorg en voldoende 
woonruimte. 

PvdA wil bestaanszekerheid voor iedere Apeldoorner. 
Goede toegankelijkheid van gebouwen en openbaar 
vervoer, maar ook voldoende publiek toegankelijke 
toiletten blijven aandachstspunten. Juist voor veel 
mensen met een beperking is hier nog een wereld te 
winnen. PvdA Apeldoorn vindt het belangrijk om inwon-
ers te betrekken bij het beleid in samenwerking met 
wijkteams en dorps- en wijkraden. 

In de wijken Osseveld en Het Woudhuis hebben we ons 
de afgelopen jaren ingezet voor veel verschillende zaken 
zoals de lage waterstand in de Kasteelgracht, verminder-
ing van vervoer van schadelijke stoffen over het spoor 
en de ondertunneling van de Laan van Osseveld. 

Het onder de grond leggen van de hoogspanningskabels 
langs de A50 is voor de komende jaren een speerpunt, 
net als we succesvol deden voor de wijk De Maten 
afgelopen jaar. Financiële compensatie voor alle Apel-
doornse minima voor gestegen kosten van levensonder-
houd, waaronder energieprijzen, is ook één van onze 

hangijzers evenals onze inzet voor 
meer respijtzorg voor mantelzorgers.

Samengevat wil de PvdA zich hard 
maken voor het realiseren van een 
inclusieve samenleving, een samen-
leving waarin iedereen ertoe doet en 
iedereen kan meedoen. 
Een Apeldoorn voor iedereen!

Rik Doljé (34, bestuurlid) en Natascha 
van den Berg (45, fractie vertegen-
woordiger) van PvdA Apeldoorn zijn 
beiden woonachtig in Het Woudhuis 
en kandidaatraadslid voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Onze wijkgenoot Eric Groothuis (71) 
is lid van het PvdA Apeldoorn 
Ombudsteam en lijstduwer.
pvda@apeldoorn.nl 
https://apeldoorn.pvda.nl

Natascha van den Berg
06-20451784  

D66 Apeldoorn wil investeren in een robuust 
Apeldoorn. Een Apeldoorn waar iedereen zich 
vrij en gelijk voelt en mee kan met de toekomst. 
D66 investeert in woningen voor jong en oud, 
in duurzame energie en natuur, in jeugd en 
onderwijs en in cultuur.  

D66 pleit voor een gezonde stad met ruimte 
die uitnodigt om te bewegen, meer ruimte 
voor fietsers en wandelen. Met voor alle wijken 
betere fietsverbindingen tussen het centrum 
en de stations. Een nieuwe doorstroomroute 
langs het spoor tussen Station Osseveld via 
Apeldoorn Centraal naar de Laan van 
Spitsbergen. 

De aanleg van de spoortunnel in de Laan van 
Osseveld is een ingrijpend project. D66 is hier 
altijd voorstander van geweest. Een goede com-
municatie met bewoners en ondernemers 
tijdens de uitvoering is de komende tijd van 
groot belang. 

D66 ondersteunt de komst van een AZC op het 
GGNet-terrein. Om integratie te bevorderen 
wil D66 dat het AZC wordt verrijkt met andere 
functies (cultuur, onderwijs, horeca) voor inwo-
ners van Apeldoorn.

Mijn wens is dat de politiek weer van 
ons allemaal wordt. 

Ik ben er trots op dat ik lijsttrekker 
mag zijn van een lijst met geweldige 
jonge en inclusieve kandidaatsraadsle-
den, met veel talent en ervaring, goed 
op de hoogte van wat er in Apeldoorn 
speelt. 

Wij willen niet alleen luisteren naar 
onze inwoners, maar hen via bijvoor-
beeld een burgerberaad ook actief 
betrekken. 

Als je het potentieel van iedereen be-
nut kan er zoveel meer. Laat daarom 
op 16 maart je stem horen en steun 
D66! 

Hartelijke groet, 
Bouwien ten Bokum

d66@apeldoorn.nl
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De komende vier jaar zal ik mij namens de 
SGP inzetten voor het woongenot in onze 
wijk. Stem daarom SGP! 

Henk van de Weerd 
Kandidaat raadslid (nr. 3) 
h.vandeweerd@apeldoorn.nl 
www.apeldoorn.sgp.nl

Daarnaast is me opgevallen dat veel bewoners van Osseveld-
Woudhuis zich inzetten om de wijk leefbaar te houden. Zo worden er 
samenbindende activiteiten georganiseerd door Denktank Breed, zijn 
er ZeroWaste vrijwilligers actief, is er een schaakinstuif in de Vlinder-
tuin en zie ik regelmatig duo-fietsen bij Talma-Borgh vertrekken. 
Dat omzien naar elkaar is echt dé kracht van Osseveld-Woudhuis en 
iets om zuinig op te zijn! Namens de SGP hoop ik me voor deze zaken 
in te blijven zetten. 

Dat doen we als SGP uiteraard voor de hele gemeente Apeldoorn. 
Onder het motto ‘Oog voor elkaar’ zullen we de komende vier jaar 
opkomen voor gezonde én kwetsbare mensen. Ook zullen we ons 
inzetten voor groen én betaalbaar wonen. SGP Apeldoorn is daarbij 
voor een veilige én betrouwbare gemeente. 
Als we dit vertalen naar Osseveld-Woudhuis betekent dat concreet:
•	 (Sociale) faciliteiten op orde houden; bijvoorbeeld het spreekuur 

Centenkwesties in het Bolwerk. 
•	 Buslijnen niet verder uitkleden.        
•	 Osseveld-Woudhuis verdient een eigen buslijn.

Oog voor elkaar!

Mijn naam is Henk van de Weerd. Sinds twee jaar woon ik met veel 
genoegen in de prachtige wijk Osseveld-Woudhuis. Samen met mijn 
vrouw en kinderen voel ik me er inmiddels helemaal thuis. Ik geniet 
ontzettend van de gemêleerde bebouwing en afwisselende architec-
tuur tijdens onze ommetjes door de wijk.

De gemeenteraad gaat over dingen die de 
inwoners van de gemeente Apeldoorn direct 
raken. Zoals de krapte op de woningmarkt, 
veiligheidsvraagstukken, maar ook het AZC.

Ik ben Edwin Hofman en fractievertegen-
woordiger voor WijApeldoorn. Ik ben 55 en 
woon in de wijk Osseveld. Ik ben financieel 
adviseur bij de gemeente Amersfoort en wil 
mijn kennis, ervaring en enthousiasme inzet-
ten voor de belangen van de inwoners van 
Apeldoorn. Ik sta op een mooie verkiesbare 
3e plaats van WijApeldoorn en dat geeft mij 
het vertrouwen om mij voor u in te zetten.

Ik woon tegenover het terrein van GGnet 
waar in het voorjaar van 2022 het AZC gaat 
komen. Ik heb met velen in onze wijk hier-
over gesproken en vele meningen gehoord. 

Eén van de redenen waarom ik voor 
WijApeldoorn in de raad wil, is omdat 
WijApeldoorn zich hard maakt voor 
“Geen groot AZC”; liever meerdere kleinere 
opvang in plaats van megacomplexen waar 
mensen met verschillende achtergronden 
bij elkaar geplaatst worden.  

Wij moeten niet onze ogen sluiten voor het 
vluchtelingenprobleem, Apeldoorn doet veel 
en daar is draagvlak voor. Maar dat draagvlak 
moet je niet verloren laten gaan. Uitbreiden 
van het AZC? Dan eerst de afgesproken 
monitoring (minimaal 3x) eerlijk en openbaar 
en delen van de uitkomsten hiervan.

Ik ben voor WijApeldoorn aanspreekpunt 
voor de wijken Osseveld-Woudhuis, 
Zuidbroek en Zevenhuizen en de 
onderwerpen: maatschappelijke 
ondersteuning en financiën. 

Maar boven alles ben ik je buurman die je 
kunt aanspreken als je dingen belangrijk 
vindt in de wijk. Mijn motto is: “Luister naar 
inwoners en communiceer open en eerlijk!”

Edwin Hofman -WijApeldoorn- Nummer 3, 
E:  e.hofman@apeldoorn.nl
M:  06-14673028
F:  https://www.facebook.com/edwin.
 hofman.1

De komende jaren wil Lokaal Apeldoorn 
graag (weer) uw stem laten horen in de 
gemeenteraad, met de echte lokale aanpak. 

Naast zaken die al genoemd zijn:
aanpakken overlast van vrachtwagens in de 
wijk richting bedrijventerrein,
• struiken, gras (groen) en waterpartijen 

goed onderhouden en nieuwe creëren, 
samen met inwoners,

• initiatieven van inwoners voor buurt- 
ontmoetingen en extra sport- en 
speelmogelijkheden voor de jeugd.

En nog veel meer… 

Kijk voor ons totale programma op 
www.lokaalapeldoorn.nl 

Als wij namens u weer bestuursverant-
woordelijkheid mogen dragen, dan zullen 
we er voor zorgen dat echt lokale invloed 
merkbaar is door een coalitie binnen een 
paar maanden samen te stellen i.p.v. er een 
jaar over te doen. 

Daarom stem Lokaal Apeldoorn, juist nu! 

Lokaal Apeldoorn is 20 jaar politiek actief 
als stabiele, verantwoordelijke, echte lokale 
partij. Lokaal Apeldoorn is dankzij de steun 
van velen de afgelopen jaren met vijf zetels 
in de gemeenteraad en deelname aan het 
college actief geweest. 

Wat heeft Lokaal Apeldoorn de afgelopen 
jaren met uw stem gedaan? De rode draad 
is dat wij opgekomen zijn voor de inwoners, 
ook die in Osseveld-Woudhuis, door 
concreet te luisteren naar wat er speelt en 
daar mee aan de slag te gaan. De afgelopen 
periode heeft Lokaal Apeldoorn zich bijvoor-
beeld hard gemaakt voor: 
• de tunnel in de Laan van Osseveld, met 

een veilige brugoversteek voor fietsers 
en vervanging van de rotonde bij 't Fort 
door verkeerslichten,

• een asielzoekerscentrum, met een 
menselijke maat met aantallen van 400 
tot maximaal 600 asielzoekers,

• aandacht voor verkeersveiligheid 
bijvoorbeeld rondom scholen en 
winkelcentrum,

• goede ventilatie in scholen,
• vergroening van de wijk en 
• aanpakken overlast.

•	 Hoogspanningskabels ondergronds bren-
gen.

•	 Openbare ruimte, inclusief speelplekken, 
goed onderhouden.

•	 Buurtinitiatieven ondersteunen.
•	 Vandalisme tegengaan; zichtbaar toezicht 

op straat.
•	 Ontwikkelingen rondom komst AZC goed 

monitoren.

Dat betekent dat er een dienstbare gemeente moet zijn 
die luistert naar inwoners. Sterker, GB wil een centrale 
en herkenbare rol voor inwoners. Eerst luisteren naar 
wat inwoners willen en daar dan het beleid op maken. 
Dus minder Den Haag in Apeldoorn. Dat betekent 
dus bijvoorbeeld géén windmolens in Apeldoorn en 
stoppen met het verkwanselen van ons cultureel 
historisch erfgoed zoals onze prachtige watermolens. 
Wat is daar moeilijk aan? 

Stop de uitverkoop van Apeldoorn. Dus denk eerst 
aan de inwoners van Apeldoorn, voordat je afspraken 
maakt en geef mensen de ruimte. Handel dus op 
basis van gezond verstand. Het staat allemaal in ons 
10-puntenplan. Lees het en besluit wat je gaat doen op 
16 maart aanstaande. Ook in Osseveld-Woudhuis. 

Als inwonerspartij neemt GB Apeldoorn, de nieuwe naam 
van GemeenteBelangen, een bijzondere positie in binnen 
het politieke speelveld. Als corona-kritische partij en door 
constant te blijven wijzen op het belang van inspraak 
voor inwoners heeft GB de afgelopen jaren de reputatie 
verworven van ‘luis in de pels’ van de Apeldoornse politiek. 

Want waarom zouden we ophouden met nadenken en 
waarom alles maar slikken wat Den Haag, Parijs en New 
York voor Apeldoorn verzinnen? Waarom zou het “smart” 
zijn om onze lantaarnpalen uit te verkopen aan de club van 
de ‘witte kastjes’? GB Apeldoorn zet daarom in op 
“Ons Apeldoorn”. 

GemeenteBelangen, jouw belangen Wie kijkt er om naar het belang van de 
inwoners van Apeldoorn?

www.gb-apeldoorn.nl
Email: gb@apeldoorn.nl

Tel. 055 5690228
Postbus 459

7300 AL Apeldoorn
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Fysiotherapie
  Kinderfysiotherapie

Handfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie

Oefentherapie
Fysio Fitness
Revalidatie

Deskundig
Je wordt bij ons behandeld door 
gespecialiseerde therapeuten.

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

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

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

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

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!

Ik ben uw nieuwe lijsttrekker van partij 50PLUS in 
Apeldoorn. Mijn naam is Sjanie Donker.

Mijn kennis en ervaring o.a. op het gebied van recht, mijn 
activiteiten in de adviesraad voor werk en inkomen, de 
UWV-cliëntenraad en mijn jarenlange ervaring bij het 
Sociale Spreekuur (van Philadwars), gecombineerd met 
mijn zeer diverse beroepsmatige werkzaamheden, maken 
dat ik mij nog meer wil inspannen voor zorg en welzijn 
van de Apeldoornse inwoners.

Ik ben van mening, dat ik dit het beste kan doen 
namens 50PLUS, een partij die duidelijk kiest voor een 
programma, gericht op zorg, welzijn en behoud van 
koopkracht. 

Wat koopkracht betreft gaat onze aandacht niet 
alleen uit naar behoud van de koppeling van de AOW 
aan het minimumloon, maar vooral naar beperking 
van lokale lastenstijgingen. Onze partij wenst de 
doorgeschoten marktwerking in de zorg tegen te 
gaan en wachtlijsten op te lossen.

50PLUS strijdt als enige partij voor de belangen 
van de senioren.

Maar 50PLUS wil meer; namelijk een sociale woon-
vergunning voor huur- en koopwoningen, zodat 
kinderen en kleinkinderen in hun dorpen of directe 
omgeving kunnen wonen. Er moet gewerkt worden 
aan passende woonruimte voor jong (kinderen, 
kleinkinderen) en oud, werkend, studerend of niet 
werkend. 

50PLUS vindt de wijkcentra en wijk- en dorpsraden 
voor het contact met de burger van groot belang. 
Kortom, wij zullen streven naar het behoud van deze 
voorzieningen. 

Meer weten over ons partijprogramma voor 
2022-2026? Kijk dan op onze website 
https://www.50pluspartij.nl/apeldoorn 
Daar stellen wij ook onze kandidaten voor. 
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Ze zijn om te stelen!

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

Onze grote collectie brilmonturen is door veel van onze klanten gezien! 
Prachtige merken waar je vanzelf heel enthousiast van wordt, want ze  

zijn om te stelen! We zijn dan ook veel monturen kwijtgeraakt! 
We willen ruimte maken voor de nieuwe collecties brillen en  

daarom geven we 50% korting op de geselecteerde monturen.  
Plan nu jouw afspraak en kom gauw bij ons kijken,  

want voordat je het weet zijn ze weg! 


