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Uitnodiging 25-jarig jubileum; bladzijde 22

Van de voorzitter
Jubileum
Trouwe lezers van ons Infomagazine en bezoekers van de Algemene Ledenvergaderingen is
het niet ontgaan: dit jaar viert de Vereniging “Wijkraad Welgelegen” haar 25-jarig jubileum.
Regelmatig deden we een oproep in ons blad ons te komen helpen met het organiseren van
een passend evenement bij dit heuglijke feit. Helaas bleef de respons uit en hebben we moeten
concluderen dat er geen behoefte aan is om bij dit jubileum iets voor en met de wijkbewoners te doen.
Maar misschien moeten we wel concluderen dat “helaas” hier niet op zijn plaats is. Iedereen is immers al druk genoeg
met zijn eigen besognes en er zijn ook evenementen voldoende in Apeldoorn. Dus bestuur: zoek maar wat anders
om aan die 25 jaar aandacht te besteden. Die onuitgesproken opdracht hebben we serieus opgepakt en in de laatste
Algemene Ledenvergadering is het besluit genomen van het gereserveerde geld een kunstwerk te laten maken en
dat aan de wijk aan te bieden.
Elders in deze editie vindt u de uitnodiging de onthulling daarvan op 4 november aanstaande bij te wonen.
Graag rekenen we op een grote opkomst. Maken we er toch nog een feestje van.
Tot dan!
Bert Huiskamp

Buurtfeesten alom…
Van grote saamhorigheid getuigen diverse buurtfeesten die de afgelopen tijd in Welgelegen zijn gehouden. Hieronder
een greep. En als u in uw buurt ook iets wilt organiseren, laat het de wijkraad weten, wellicht ontvangt u nog enige
tegemoetkoming in de kosten…

Buurt-barbecue Morellenlaan
Op 19 augustus was het weer zover, de jaarlijkse buurt
BBQ van de Morellenlaan. Dit is nu de 6e keer dat wij
dit organiseren en het begint een traditie te worden.
Het laatste weekend van de schoolvakantie komen de
buren van deze laan bij elkaar.
Elk jaar is er een goede opkomst. Ook dit jaar weer.
De buurt BBQ is altijd heel gezellig en de buren hebben
altijd voldoende om over te praten. Het afgelopen jaar
zijn er drie nieuwe families in de buurt komen wonen.
Zij waren ook van de partij. En dit moment is uitermate
geschikt om als nieuwe buurtbewoner kennis te maken
met de buren. Voor de kinderen staat er een mooi
springkussen en tot laat in de avond hebben zij hier
goed gebruik van gemaakt.
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Het voorspelde weer was op 19 augustus niet om over
naar huis te schrijven. Maar vanaf het moment dat de
partytenten opgezet waren op de straat ging de zon
schijnen en was het meer dan prima weer. Rond 23.00 uur
was de straat weer vrij van de tenten en of het zo moest
zijn op dat moment kwam de regen met bakken uit de
lucht. Prima timing!
Al met al een geslaagde buurt BBQ en ook dit jaar was
het weer zo leuk dat we volgend jaar dit gewoon weer
overdoen!
Erwin Sprenkeling

BARBECUE-NIEUWS

WIJK WELGELEGEN

KERSFEEST aan de Kersenlaan
Een burenmiddag aan de Kersenlaan
Een feestje om elkaar te ontmoeten, te weten wie er
nu eigenlijk om ons heen woont aan de Kersenlaan en
gewoon omdat feestjes leuk zijn. En op 19 augustus 2017
werd er ’s middags feest gevierd.
Met een paar enthousiaste buurvrouwen zijn we van deur
tot deur gegaan om iedereen persoonlijk uit te nodigen en
daarbij een bijdrage te vragen om eigen eten en drinken
mee te nemen. Voor de kinderen hebben we een springkussen geregeld en de muziek werd verzorgd door de
beat van Lionel van nr 2. Ook kregen we een vergunning
om een gedeelte van de straat af te zetten zodat we rustig
op straat konden zitten. Met wat vlaggetjes was de partyzone een gegeven.
Tijdens de opbouw kwamen er al snel wat helpende handen
en het springkussen werd gelijk in gebruik genomen.
Rond vier uur kwamen de buren van alle kanten aanlopen
met tafels, stoelen, drankjes en de heerlijkste hapjes.
Wat een overdaad. De keuze was geweldig.

Het leukste was toch wel het kennismaken en het goed
hebben met elkaar. En als we nu door de straat rijden,
fietsen of lopen zien we ineens meer bekenden.
Marieke Hamming

“We hebben vandaag nog zitten nagenieten.
‘t Was bijzonder, zoveel mensen, zoveel gesprekken.
Wegens succes volgend jaar weer?” - Frida
“Enorm bedankt. Deze burenmiddag heeft
echt bijgedragen aan ons thuisgevoel.
De jongens hebben genoten.” - Sonja
“Echt leuk, ik wist niet dat hier zoveel
kinderen wonen.” - Jelle
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Een Burendag aan de Atlasstraat
De Burendag was dit jaar op 23 september. Meer en meer
wordt deze dag ook echt samen gevierd. Zo ook in de
Atlasstraat. Een impressie van een gezellige middag.
De dag begon met goed weer. Zo’n 22 personen hadden
zich aangemeld, enkele dames wilden ook helpen.
Een buurvrouw kon een tent regelen waar we erg blij
mee waren. Onder het genot van koffie of thee, met
iets hartigs erbij begonnen we gezellig met elkaar een
gesprek aan te gaan om elkaar beter te leren kennen.
Ook kwam er nadien nog een drankje en een hapje bij.

Het Oranje Fonds had mij, op aanvraag, een feestpakket
toegestuurd dat bestond uit o.a. D.E. koffie, vlag en vlaggetjes, kleurplaten, servetten en koffiebekers. Het is een
prima middag geworden, voor herhaling vatbaar. Namens
de Atlasstraat bewoners wil ik de wijkraad Welgelegen
hartelijk bedanken voor de sponsoring.
Men vroeg al, volgend jaar weer…?
Theo Boerboom

Nieuwe speelgoedwinkel aan de Deventerstraat
Aan de Deventerstraat ter hoogte van de kruising met de Noorderlaan is sinds kort een nieuwe speelgoedwinkel gevestigd. Het is nogal een bijzondere speelgoedwinkel, want het assortiment bestaat uit politie-,
brandweer- of ambulancespeelgoed. De winkel wordt gerund door Jan en Marieke, een enthousiast stel.
Ze werken beiden in de hulpverlening wat de passie voor hun winkel verklaart.
Kijk, een brandweerauto!
Veel kinderen en volwassenen zijn gefascineerd door
blauwe zwaailichten. Wij zijn Jan en Marieke en hebben
samen de (web)winkel U-toys, een winkel gespecialiseerd
in speelgoed en schaalmodellen met een zwaailicht zoals
ambulances, brandweer- en politieauto’s. Maar ook voor
pyjama’s, houten speelgoed, Playmobil, Siku, Brandweerman Sam of Paw Patrol bent u bij ons aan het goede adres.
Waar komt de naam U-toys vandaan? Bijna 4 jaar geleden
zijn wij in Noord-Holland gestart in het plaatsje Uithoorn,
daar komt dan ook de letter ‘U’ in onze bedrijfsnaam
vandaan, het woordje ‘toys’ spreekt een beetje voor zich
en zo zijn we begonnen met U-toys.

graag met u mee. Wij kunnen al het speelgoed, ook zonder
zwaailicht, voor u bestellen.
Via www.u-toys.nl kunt u onze collectie bekijken, maar op
afspraak bent u van harte welkom om een kijkje te nemen
in onze showroom. In aanloop naar de decembermaand
zullen er meerdere dagen zijn waarop de showroom
geopend is en u van harte uitgenodigd bent om binnen
te komen lopen. U vindt ons aan de Deventerstraat 72 in
Apeldoorn.
Like onze facebookpagina en we houden u op de hoogte
van alle laatste nieuwtjes.
Met vriendelijke groet,

Het is niet alleen speelgoed, maar ook kraamcadeaus
zoals luiertaarten, uiteraard met een zwaailicht-thema,
worden volledig naar wens van de klant gemaakt.
Wij vinden het leuk een zo breed mogelijk assortiment
te hebben. Ook als u specifieke wensen heeft, zoeken we

Jan en Marieke
U-toys ‘speelgoed met voorrang’

Bent u ook zo benieuwd?
Infomagazine
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Bushalte Julianakerk vanaf
20 augustus weer in gebruik!
Nog eerder dan verwacht is de halte bij de Julianakerk
weer in bedrijf genomen. Vanaf 20 augustus stopt de bus
- lijn 17 - hier weer en gaat vervolgens, via de Quarles van
Uffordlaan, naar het station. Fijn dat busonderneming
Syntus hiermee tegemoet komt aan wensen van bewoners.
Ook fijn dat de gemeente Apeldoorn tijd heeft genomen
om met de wijkraad over de problematiek te praten.
Hoe het ook zij… hij rijdt weer. Maak er gebruik van…!
Yvonne Eshuis
Folkert Bruining

Mededeling
aan de passagiers
Lijn 17
Vanaf 20 augustus ’17 rijdt lijn 17 een gewijzigde route.
De halte Julianakerk richting station wordt weer in de
dienstregeling opgenomen.
De route vanaf deze halte gaat rechtstreeks naar het
busstation.

Even voorstellen…
Mijn naam is Sylvia Guys en ik woon aan de Baron Sloetkade. Door mijn dagelijkse wandelingen met ons hondje,
maak ik regelmatig een praatje met buurtbewoners,
zo ook met buurman Bert Huiskamp. Als voorzitter van
het bestuur van de Wijkraad Welgelegen, stelde hij mij
voor om eens kennis te maken met de wijkraad en haar
activiteiten. Het bestuur zocht naar een redacteur voor
het infomagazine en dat is iets wat goed bij mij past.
Daar ben ik zo’n anderhalf jaar geleden mee begonnen,
samen met Folkert Bruining.
Wat ik bijzonder vind aan de activiteiten van de wijkraad
is dat het de belangen van de bewoners behartigt, en
zich inzet om de leefomgeving zo optimaal mogelijk te
maken. Een brug probeert te zijn tussen de autoriteiten
en de bewoners. Door me hierin te verdiepen, heb ik
kennis kunnen maken met de diversiteit van de bewoners,
en de verschillende behoeftes die bewoners kunnen
hebben.
De verschillende taken worden onder de verschillende
bestuursleden verdeeld. Niet alles spreekt mij aan,
soms ontbreekt het me aan de kennis, of ik kan er
gewoon niets mee. Bert heeft me tijdens mijn
snuffel periode aangestuurd, en gemotiveerd
om iets op te pakken. Hij ziet goed wat bij
mij past.

Naast de redactionele werkzaamheden, ben ik geïnteresseerd in de transformatie agenda Maatschappelijke
Opvang en Beschermde woonvormen en de integratie
hiervan in onze wijk. Maar het leukste vind ik mijn
activiteiten rondom het Apeldoorns Kanaal. Ik probeer
mee te denken over de vele recreatieve mogelijkheden
die er zijn, of gerealiseerd kunnen worden.
De Wijkraad Welgelegen bestaat dit jaar 25 jaar en viert
dit met een kado aan de wijk. Hierover meer elders in dit
magazine. Ook dit was een project wat ik mocht begeleiden.
Gesprekken met de gemeente, de stadsarchitect, met
Tirza Verrips de wijk in en foto’s maken… Het was voor mij
een eer om aanwezig te zijn bij dit hele traject, en te zien
hoe Tirza Verrips tot zijn ontwerp gekomen is. Stiekem
voel ik me trots dat onze wijkraad zo’n mooi kado aan de
wijk geeft.
Sinds april dit jaar zijn zowel Folkert als ik officieel benoemd
als bestuurslid van de wijkraad. Ik vind het leuk om me
op deze manier in te zetten voor onze mooie wijk.
Sylvia Guys
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Tirza Verrips en zijn ‘Doggersbank’….
Tirza Verrips is een veelzijdige kunstenaar, ontwerper en designer met een indrukwekkend CV.
Het is niet te doen, en voor dit artikel niet wenselijk om zijn gehele oeuvre van beeldende
kunstwerken te beschrijven. In Apeldoorn kennen we onder meer “de freule” fietsbrug
over het kanaal, het herdenkingsmonument bij de synagoge, en de folly in het Beekpark.
Maar hij heeft zoveel meer gemaakt.
Grote en kleine kunstwerken
Naast de grote kunstwerken, ontwerpt hij ook stoelen
en tafels, vazen en glazen en staat hij zijn mannetje bij
het ontwerpen van handtassen en kleding. Zelf is hij een
opvallende en flamboyante verschijning. Hij houdt niet
van de saaie eenheid die de mannenmode domineert.
Hij koopt regelmatig dameskleding, al dan niet tweedehands, en past deze kleding naar zijn wens aan. Jasjes,
overhemden en broeken: hij ziet er iets in, hij verandert
het en voila: een unieke outfit.

baar is. Veel van zijn werken, hebben eigenlijk meer
uitleg nodig. Dat lijkt hem wel wat: eens een gids zijn
voor geïnteresseerden om uitleg te geven hoe zijn werk
tot stand is gekomen.

Motto: ‘Als je iets echt wilt…’
En of hij op een terras zit, op een tram wacht of uit een
feestje komt, hij ontvangt veel complimenten. Maar het
leukste van alles vindt hij niet de complimenten die hij
ontvangt, maar hij wil mensen motiveren en stimuleren
om anders te denken, en anders te zijn. Als je iets echt wilt,
dan kan het eigenlijk wel. Dat is een beetje zijn motto.
Hij daagt mensen uit om lef te hebben en te blijven
geloven dat iets wel kan. Deze uitspraak is niet alleen bij
het creëren van kunst van toepassing, maar in alles: verleg
je grenzen, geloof in jezelf en kijk wat je allemaal kan.

Het bestuur is met Tirza om de tafel gaan zitten,
om samen te kijken of er iets moois, waardevols en
passends en blijvends te bedenken is. Er zijn maanden
van voorbereidingen geweest, overleg met gemeente
en stadsarchitecten. Er is een boot gaan varen vanaf India,
Tirza is gaan hakken, snijden, branden, lassen en aan het
dichten geslagen… We denken dat het gelukt is.

Het verhaal er achter…
Zijn kunstwerken zijn veel meer dan men op het eerste
gezicht ziet. En ook als je de geschiedenis en doel van
het kunstwerk kent, dan nog is het meer dan dat zicht-

Een kunstwerk voor Welgelegen
De wijkraad Welgelegen bestaat dit jaar 25 jaar.
Er is jarenlang geld gereserveerd om ter ere van dit
jubileum een kado te geven aan de bewoners van de
wijk Welgelegen.

En het is zover: we gaan het kunstwerk onthullen!!
Op zaterdag 4 november 2017 om 15.00 uur aan
de Baron Sloetkade ter hoogte van Barcelona
(huisnummers 281-285). We nodigen u van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn.
Sylvia Guys

Betaalbare hulp aan huis zodat senioren langer thuis kunnen blijven wonen

Huishoudelijke hulp nodig?
Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken.
Wij rekenen namelijk maar € 15,- per uur. Daarnaast heeft
diensten voor thuis ook vele andere diensten die u het
leven comfortabeler kunnen maken zoals: Tuinonderhoud,
een klussendienst, een kapper of pedicure aan huis maar
ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice.
Goed om te weten:
- u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp
- er zijn geen lidmaatschapskosten
- u betaalt veilig achteraf middels een factuur
- minimale afname 1 uur

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

M. van der Zande

telefoon 055 - 30 30 628
info@dienstenvoorthuis.nl
www.dienstenvoorthuis.nl

H. van Veldhuizen

8

Infomagazine

Kanaalconcerten
De twaalfde editie van de Kanaalconcerten vond plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus. Het was
en is een prachtig en uniek nazomerfestival in de buitenlucht, aan de sfeervolle kanaaloevers, waarbij
de toegang helemaal gratis is. Ook de voorgaande 11 edities waren al erg succesvol, met tienduizenden
bezoekers en optredens van onder meer Het Gelders Orkest, Candy Dulfer, Karin Bloemen, Ellen ten Damme,
Liesbeth List en Frank Boeijen.
Op vrijdagavond begon alles met een smaakparade, een
businessborrel en DJ Jazzper, gevolgd door een optreden
van Vermuyen & Friends. Tijdens de smaakparade lieten
regionale horeca-ondernemers je kennis maken hun
gerechten. Dit jaar presenteerden Ramblas, Farmer’s
Steakhouse, Coffee Rebel, Leef Eten & Drinken, IJssalon
van Swoll en De Pastafiets kleine hapjes, zodat men van
alles kon proeven.
Op het hoofdpodium speelde vrijdagavond Zuco 103,
een band met een jazzy mix van electro en samba. Zoals
gebruikelijk is de opkomst op vrijdag minder groot dan
op de zaterdagavond, maar hierdoor was er voldoende
ruimte om te dansen, wat dan ook volop gedaan werd.
De sfeervolle avond werd afgesloten door een afterparty
met de ‘Later als je Big Band’.
Op zaterdag begon de avond met de smaakparade en een
buurtborrel, optredens van DJ Jazzper, About the Bush,
en Bien Étonné. Op het hoofdpodium liet Het Orkest van
de Koninklijke Luchtmacht horen hoe bekende klassieke
muziekstukken klinken ‘luchtmacht-style’, wat herkenbaar
is voor jong en oud. Niemand minder dan dan Trijntje
Oosterhuis speelde enkele van haar grootste hits als

‘Vlieg met me mee’ en ‘De Zee’ samen met het orkest.
Trijntje Oosterhuis leek wat minder lekker in haar te ruime
vel te zitten. Ze verontschuldigde zich voor haar ruime
outfit, wat volgens haar eigen woorden het enige was
waar ze nog in past ná haar vakantie. Zo zie je maar, ze
heeft verschillende grote hits op haar naam staan, treedt
op met sterren als Marco Borsato en Lionel Richie, heeft
meerdere Edisons gewonnen, staat regelmatig op grote
podia en is ondanks alles een beetje onzeker…
Tijdens de afsluiting van het optreden van de luchtmacht,
begon het donker te worden. Het publiek liet lampjes van
Monuta branden, Trijntje voegde zich er weer bij en samen
speelden ze de sterren van de hemel. Verhuurde sloepjes
en mensen met eigen roeibootjes en kano’s dobberden in
het water, verlicht met lampen en kaarsen. Dit alles werd
begeleid door een prachtig mooi vuurwerk. Het was een
bijzonder en spetterend geheel.
De kanaalconcerten werden afgesloten door de Skyblasters.
Volgens eigen zeggen, zijn ze ‘een bigband die van elk
feest een FEEST maakt’. Dat klopt! Het was één groot
feest. Wat was dat weer een prachtige editie van de
kanaalconcerten. Twee dagen mooi weer, fijne muziek,
lekker eten. Maar het belangrijkste: een geweldige sfeer!
Foto’s Kanaalconcerten van Peter Vroon.
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Toekomst voor Afrikaanse jongeren in eigen land
De ‘piepkleine’ Apeldoornse stichting Young Africa ontvangt als eerste Nederlandse NGO UNESCO erkenning
voor bewezen kostenefficiënt en effectief beroepsonderwijs – meer dan 80% van de opgeleide jongeren
aan het werk! Op de UNESCO-lijst van 17 prijkt nu een groep Nederlandse vrijwilligers onder leiding van
slechts 2 betaalde krachten op nummer 14.
Grote groepen jonge Afrikanen maken deel uit van de
vluchtelingenstroom naar Europa. De meeste politici
delen de mening dat het overgrote deel beter af zal
zijn in eigen land, maar dan wél met kansen op werk.
Young Africa houdt zich al 19 jaar bezig met het creëren
van kansen voor Afrikaanse jongeren.
Inmiddels realiseerde de stichting, in 1998 in Apeldoorn
begonnen als burgerinitiatief met een handjevol vrijwilligers, acht projecten in vijf landen in het zuiden
van Afrika. Er zijn inmiddels 33.000 jongeren opgeleid,
waarvan 83% een eigen bedrijf is gestart of werk heeft
gevonden. Door het innovatieve maar toch eenvoudige
‘Young Africa’ concept is de weg naar dit verbluffende
resultaat uiterst kostenefficiënt te noemen.
Unieke methode
Beroepsonderwijs is duur, niet duurzaam en sluit lang
niet altijd aan op de lokale arbeidsmarkt. Young Africa
heeft hiervoor een onderscheidende oplossing bedacht,
namelijk de franchisemethode. Deze methode is in de
praktijk ontwikkeld, in 2001 voor het eerst getest en
wordt sindsdien op al de opleidingscentra toegepast.
De kern van deze methode houdt in dat de beroepsopleidingen worden gegeven in samenwerking met lokale
ondernemers. Zij huren een werkruimte waarin Young
Africa in samenwerking met (internationale) donoren
heeft geïnvesteerd. De ondernemers leiden jongeren op
terwijl zij hun bedrijf runnen en fungeren als rolmodel
voor de studenten. Gemiddeld worden er per opleidingscentrum 15 opleidingen aangeboden.
De huurinkomsten van alle lokale ondernemers dekken de
exploitatiekosten van het centrum. Binnen 5 tot 10 jaar na
de investering van Young Africa is het opleidingscentrum
financieel zelfstandig. Geworven middelen kunnen dan
worden ingezet om nieuwe opleidingscentra op te zetten.
De integrale lesmethode biedt een praktische beroepsopleiding met ondernemerschapstraining en persoonlijke
vorming die jongeren in staat stelt het heft in eigen
handen te nemen. Wanneer jongeren zelfredzaam zijn
worden zij Ambassadeurs van Verandering in eigen maatschappij. Zij kunnen bouwen aan een betere toekomst
in eigen land. Waarom nemen Afrikaanse overheden dit
concept niet over als het zo goed werkt? Young Africa
directeur Gonneke Campen: “Ook Afrikaanse overheden
zitten gebed in regels en structuren. Actief samenwerken
met het bedrijfsleven zit niet in de genen van de ministeries
van onderwijs. Als de centra er eenmaal zijn en goed
draaien, wordt er overigens prima samengewerkt met de
lokale overheden.’’

Afrika zijn tussen de 15 - 24 jaar. Daarmee heeft het
Afrikaanse continent de jongste bevolking ter wereld.
Van deze jongeren is tussen de 30 en 50% werkloos.
Willen we dit zien als een tikkende tijdbom of als een
kans? Grote problemen vragen om gedurfde oplossingen.
Daarom stelt Young Africa zich de ambitie om voor
2025 500.000 jongeren op te leiden. Ook in de landen
waar de huidige vluchtelingen vandaan komen: Ghana,
Gambia, Mali. Daarvoor is Young Africa voortdurend
op zoek naar samenwerkingsverbanden. Samen met
ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen heeft men al
eens een flinke Europese subsidie verkregen voor een
project in Mozambique. Maar vooralsnog blijft onze eigen
Nederlandse overheid achter. Campen: “We hebben het
wel geprobeerd - met een voorstel voor een centrum in
Somalië. Afgewezen. Ik denk dat ze onze organisatie te
klein vonden”.
De organisatie Young Africa (YA)
Eigen verantwoordelijkheid nemen en maximaal eigenaarschap in alle lagen van onze organisatie is de kern van ons
werk. Daarom werkt Young Africa als confederatie. Alle
vijf landelijke branches (YA Zimbabwe, YA Mozambique,
YA Namibië, YA Botswana en YA Zambia) zijn juridisch
aparte eenheden. Young Africa International investeert in
samenwerking met (internationale) donoren, zoals Wilde
Ganzen, Europese Unie, SERVE, Stichting Doen, DFID en
Ashoka, in de opzet van lokale Young Africa branches.
Door middel van de door de UNESCO-UNEVOC erkende
Young Africa methode staan de branches financieel en
organisatorisch op eigen benen of groeien daar naartoe.
Mathieu Beurskens neemt op 76-jarige leeftijd afscheid
van Young Africa, een ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie die in 1998 is opgericht. YA, dat zijn Nederlandse
hoofdkwartier (eigen kantoor) heeft aan de Deventerstraat
in Apeldoorn, is nationaal gezien een grote speler waarin
aanzienlijke bedragen omgaan. Beurskens is niet alleen
de vader van Dorien, de oprichtster van YA, maar hij was
ook jarenlang het gezicht van deze zogeheten NGO die hij
diende als voorzitter, financieel bestuurder en bevlogen
raadgever.’

Voor meer informatie ga naar www.youngafrica.nl
Waar blijft de nationale erkenning nu de nood
zo hoog is?
Young Africa begon in 1998 als Apeldoorns particulier
burgerinitiatief met één project in Zimbabwe. Nu zijn
er zes YA centra. Maar liefst 200 miljoen inwoners in
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G. Campen, directeur Nederland Young Africa International
Bezoekadres: Deventerstraat 130 m, 7321 CD Apeldoorn
T: +31 682240226 E: gonneke.campen@youngafrica.org
Skype: gonneke.campen

Van de gemeente
Welgelegen 1992-2017
Gedurende 25 jaar kan er heel wat veranderen. Ik heb eens naar de luchtfoto uit 1992
gekeken en zie dat de Wapenrustlaan nog aangelegd moest worden. De kanaalzone
was nog een bedrijventerrein. Inmiddels is de Wapenrustlaan een belangrijke verkeersverbinding en hebben de bedrijven plaats gemaakt voor nieuwbouw van woningen,
appartementen en kleine bedrijven. En de rest? Op enkele kleine locaties na is Welgelegen
al 25 jaar onveranderd. Zowel in Zevenhuizen aan de noordkant van de Deventerstraat, als in Welgelegen
aan de andere kant van deze weg. Maar hoe verging het de bewoners? Dat kan ik over een periode van
25 jaar niet achterhalen, maar wel vanaf 2000 tot nu.
Jullie zijn met z’n allen 17 jaar ouder geworden en zijn
blijven wonen waar jullie woonden. Dat kan ik zien aan
de migratiecijfers die in Welgelegen laag zijn. Waarom
zijn jullie er blijven wonen? Gewoon omdat Welgelegen
een heel rustige en leefbare wijk is waar het wonen over
het algemeen goed is. Had de wijkraad daarbij een vinger
in de pap? Absoluut!

het rechte eind. Ik denk en verwacht dat de wijkraad ook
in de komende jaren van belang blijft. Lag het accent de
afgelopen jaren op de inrichting en de kwaliteit van de
openbare ruimte. Geleidelijk vindt er een verschuiving
plaats naar meer aandacht voor de bewoners zelf.
Al was het alleen maar omdat de samenstelling verandert.
Wat te doen met het afnemende aantal kinderen?
Worden de scholen kleiner of komen de kinderen van
buiten de wijk en ontstaan meer verkeersbewegingen?
Over 5 jaar heeft de wijk een nog grotere groep ouderen.
Wat betekent dit voor het levensloopbestendig wonen?
Daarbij denk ik niet alleen aan de geschiktheid van de
woningen, maar ook aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de voorzieningen. Zo maar twee voorbeelden
waarbij de inbreng van de wijkraad goud waard is. Dat
moet bij een zilveren jubileum voldoende aanleiding zijn
om nog minstens 25 jaar actief te blijven. Natuurlijk wil ik
de wijkraad feliciteren met het jubileum. Maar nog meer
zie ik uit naar het vervolgen van de goede samenwerking
in de komende jaren.

De wijkraden ontstonden ongeveer 25 jaar geleden
vanuit de behoefte om bewoners meer te betrekken bij
de ontwikkeling van de wijken. Zowel bij de ruimtelijke
ontwikkeling van de wijk, als bij het beheer ervan.
Over het algemeen is dat in Apeldoorn en zeker in
Welgelegen goed gelukt. De relatie tussen de bewoners
en de gemeente had en heeft een heldere structuur
waardoor de samenwerking heel makkelijk is. Ook al
verschillen de meningen wel eens, uiteindelijk vinden
we elkaar wel in de oplossingen. En dat komt de wijk
ten goede.
Maar zijn ervaringen uit het verleden een garantie voor
de toekomst? Historici zeggen vaak dat je vanuit het
verleden geen voorspellingen van de toekomst kunt
doen. Wat mij betreft hebben die het deze keer niet bij

Jos van Nuenen,
Stadsdeelmanager NO Apeldoorn
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Meer kleur in de stad, wat betekent dit voor u?
Het lijkt bijna vanzelfsprekend. Apeldoorn als groene gemeente,
met mooie woonwijken tussen de natuur -en recreatiegebieden.
Als gevolg van de nodige bezuinigingen is het groen in de binnenstad
de afgelopen jaren versoberd. Er is besloten dat het tijd is voor meer
variatie, kleur en fleur in de stad. Zo worden er op verschillende
locaties kleurrijke bloembollen, fleurige bloemschalen en bloeiende
vaste planten geplaatst. In brede bermen wordt op veel locaties een
strook ingezaaid met kleurrijke wilde flora. Dat werk wordt gedaan
door de eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn.
Wie doen dit werk eigenlijk?
Er werken 400 medewerkers bij de eenheid Beheer en Onderhoud van de
gemeente. Daarnaast werken er 120 collega’s vanuit Lucrato (voorheen sociaal
werkbedrijf Felua). Zij zijn onmisbaar bij het schoon, heel en veilig houden
van Apeldoorn en de gemeente biedt hen een goede werkomgeving en
begeleiding. Ook zijn er jaarlijks zo’n 50 mensen die via een leerwerktraject
bij Beheer en Onderhoud werken. Mensen die nu in de bijstand zitten, doen
zo nieuwe vaardigheden op. Hierdoor kunnen ze naar een betaalde baan
doorstromen. Ook dit vraagt natuurlijk begeleiding, maar het past goed bij
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente.
Wat doen we nog meer?
Apeldoorn is een grote gemeente en het werkveld is breed. Van wegen en
parken tot begraafplaatsen en riolering. Een deel is onderhoud, maar het gaat
ook om het verder door ontwikkelen van zaken zoals verkeerstechniek en
afkoppelen van regenwater. We doen het echter niet alleen. We maken onze
plannen samen met wijk- en dorpsraden, sportverenigingen zamelen afval in
en via onderdelen zoals Apeldoorn Rein gaan bewoners ook zelf aan de slag
in hun eigen buurt. Alleen zo krijgen we al het werk gedaan.

Beheer en Onderhoud in cijfers:
200 ambtenaren gemeente
130 medewerkers Lucrato
50 mensen in leerwerk
Zorgen voor:
2.800.000 m2 beplanting
68.000 bomen
840 rioolgemalen en pompen
1250 km riolering
71 verkeersregelinstallaties
200 bruggen en duikers
18.000 verkeersborden
28.000 lichtmasten
33.000 meubilair
4.200.000 m2 gazon
9.500.000 m2 verharding

Kirsten Harleman, communicatieadviseur gemeente Apeldoorn,
Marktplein 1, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
E-mail: k.harleman@apeldoorn.nl - Internet: www.apeldoorn.nl
Twitter: gem_apeldoorn

Uitslag Drakenbootfestival
Dit jaar is voor de eerste maal het Drakenbootfestival niet georganiseerd op zijn ‘vertrouwde’
plaats in het kanaal tussen de Welgelegenbrug en de Deventerbrug. Dit door de geplande
bouwactiviteiten aan de centrumzijde. Het festival is (permanent?) uitgeweken naar het kanaal
nabij het voormalige Zwitsal-bedrijf. Ook dit jaar participeerden ploegen uit Welgelegen en
niet zonder succes.
De uitslag van de ‘buurtenrace’ was de volgende:
1. Berg en Bos; 2. Frambozenlaan; 3. Kanaal Noord II.
Uiteraard feliciteert de wijkraad alle winnaars. En natuurlijk een pluim op de hoed van onze eigen ‘Frambozenlaan’!
Folkert Bruining

Komt u bij de onthulling?
Infomagazine

13

Wereldlichtjesdag
Op zondag 10 december 2017 wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd. World Wide Candle
Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika. Op deze dag, vanaf 19.00 uur ’s avonds, komen
wereldwijd mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken. Op steeds meer
plekken in Nederland wordt een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. In Apeldoorn
komen we dit jaar voor de 9e keer samen in Park Berg en Bos aan de J.C. Wilslaan 21
(ingang Apenheul).
We staan met elkaar stil bij alle kinderen die op welke
leeftijd en om welke reden dan ook zijn overleden.
We hopen op die manier een lichtpuntje te kunnen
bieden in deze donkere dagen. Herdenken gebeurt door
veel kaarsjes te branden en te luisteren naar troostende
woorden en gedichten. En wordt het speciaal voor deze
dag geschreven lied ‘Precious Child’ van Karen Taylor
Good gespeeld.
Iedereen die zich verbonden voelt is van harte welkom.
(groot)ouders, broertjes, zusjes, andere familieleden,
leerkrachten, iedereen is welkom.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u uiteraard
ook thuis een kaarsje branden. Samen zorgen we er op
deze manier voor dat door de verschillende tijdzones in
de gehele wereld op Wereldlichtjesdag een golf van licht
ontstaat.
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In Apeldoorn wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd
door Anita Reijerink van Amelius, Nicole van den Bos
van Mooi-Afscheid en Henk van der Ziel van vandeRegie.
Op de site www.wereldlichtjesdag.nl is meer informatie
te vinden over de andere locaties in Nederland.
Belangstellenden voor de bijeenkomst in Apeldoorn
worden van harte uitgenodigd om vanaf 18.45 uur
in Park Berg en Bos aanwezig te zijn. Van te voren
kan een wens of woord worden opgeschreven en in
de speciale Wereldlichtjesdagboom worden gehangen.
De looproute naar de herdenkingsplek is prachtig
verlicht met honderden kaarsjes.
Voor meer informatie: Anita Reijerink,
info@amelius.nl, 06 - 50 99 52 89

Van de programmamanager
Mijn naam is Arno klein Goldewijk en ik heb deze zomer een deel van de ontwikkeling
van het plangebied Kanaaloevers ten noordoosten van het Apeldoorns Kanaal overgenomen van Huub Selen. Huub geniet van een welverdiend pensioen na vele jaren aan
Kanaaloevers te hebben gewerkt. Een woord van dank ben ik aan hem verschuldigd voor
datgeen dat hij als project- en programmamanager Kanaaloevers in al die jaren heeft
bereikt. Kanaaloevers heeft Apeldoorn een nieuw gezicht aan het Apeldoorns Kanaal
gegeven en daar mogen we met z’n allen trots op zijn!
Ik ben niet nieuw in het plangebied. Zo heb ik als
projectleider de aanleg van de Burgemeester Jonkheer
Quarles van Uffordlaan mogen leiden als ook het bouwen woonrijp maken van grote delen van Welgelegen Park,
Welgelegen Centrum en Welgelegen Haven. Aan mij de
opgave om de komende jaren de laatste deelprojecten met
ontwikkelaars, aannemers, de wijkraad en de bewoners
van Welgelegen te voltooien. Een mooie opgave waar ik
naar uit kijk, nu de woningmarkt verder aantrekt.
Stand van zaken
In zijn laatste bijdrage aan dit wijkmagazine dit voorjaar
heeft Huub Selen een overzicht gegeven van de nog
openstaande deelprojecten als New York aan de Baron
Sloetkade, Waterpaviljoen “De Admiraal”, De Boog en
Molenhof. In dit overzicht ontbrak de bouw van kantoorvilla’s aan het Kanaalpad en aan weerszijden van de
Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan aan de
Deventerstraat. Met de projectontwikkelaar van deze
kantoorvilla’s heeft de gemeente voor de zomer het
gesprek opgestart om te komen tot afspraken om deze
kantoorvilla’s op afzienbare termijn te realiseren.
De kantorenmarkt is nog iets lastiger dan de woningmarkt maar de ontwikkelaar heeft een specifiek plan
voor ogen hoe deze kantoren in de markt te zetten.
De start van de verkoop van de appartementen in gebouw
New York wordt het komend half jaar verwacht en ook
ontwikkelaar van het Waterpaviljoen werkt gestaag
door om het bouwplan te realiseren.

De Boog en het woonhofje De Molenhof. Deze bijeenkomst
is buitengewoon goed bezocht. Nijhuis heeft voor de
bouw van de Boog en een deel van de grondgebonden
woningen in De Molenhof de omgevingsvergunning
aangevraagd. Nadat deze vergunning is verleend en de
bezwaartermijn is verstreken zal eerst gestart worden
met de bouw van 31 appartementen in De Boog aan
de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan.
Aansluitend zal gestart worden met de bouw van de
woningen in de Molenhof.
Inmiddels is het ingenieursbureau van de gemeente
begonnen met het bouwrijp maken van De Molenhof.
Deze werkzaamheden, daarbij inbegrepen het leggen
van kabels en leidingen door de nutsbedrijven, zullen
eind oktober 2017 zijn afgerond. Daarna zal de grond
geleverd worden aan Nijhuis Bouw b.v. om vervolgens te
starten met de bouw van De Boog. De gemeente verwacht
eind 2018 de Molenhof woonrijp te maken. Hiervoor is
de gemeente nog afhankelijk van de verwerving van een
grondperceel.
Naar voorbeeld van mijn voorganger Huub Selen zal ik
u via dit wijkmagazine blijven informeren over de voortgang van de ontwikkeling van Kanaaloevers.
Arno klein Goldewijk
Projectmanager Kanaaloevers, Welgelegen Park-,
Centrum- en Haven

De Boog en Molenhof
Op 31 augustus jl. heeft de gemeente samen met Nijhuis
Bouw b.v. in de Julianakerk een inloopbijeenkomst
gehouden over de start van het appartementencomplex
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Ouderenadviseurs in Apeldoorn Noordoost
Wist u dat alle ouderen gebruik kunnen maken van
de diensten van een ouderenadviseur?
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de voorzieningen
die bedoeld zijn als ondersteuning voor ouderen. Te veel
om dat allemaal bij te houden. Ouderen willen én moeten
langer zelfstandig zijn en in hun eigen omgeving actief
blijven. Maar ze willen dat wel zelfstandig en op eigen
kracht kunnen doen. Dat is allemaal wel fijn, maar op
sommige momenten is daarbij misschien ondersteuning
nodig. Dan is hulp wenselijk én vanzelfsprekend.
Vragen die boven kunnen komen drijven zijn:
• Sommige huishoudelijke taken worden mij toch wat
veel. Douchen wordt steeds lastiger. Misschien kan de
thuiszorg mij hierbij ondersteunen?
• Kan ik ook gebruik maken van een scootmobiel?
• Is mijn woning nog wel geschikt om veilig te wonen?
Wat zijn de mogelijkheden in Apeldoorn?
• Heb ik recht op financiële regelingen en subsidies, zoals
huur- of zorgtoeslag of kwijtschelding van belastingen?
• Kan ik mijn administratie nog zelfstandig voeren of
is een stukje ondersteuning wel prettig?
• Welke mogelijkheden zijn er als ik geen gebruik van
eigen vervoer of van openbaar vervoer kan maken?
• Welke mogelijkheden zijn er als ik mijn boodschappen
niet meer zelf kan doen of als ik mijn tuin niet meer
kan onderhouden?

• Ik voel me soms wat alleen en zoek gezelschap.
• Ik wil samen met anderen mijn hobby’s doen en gezellig
koffiedrinken. Welke activiteiten zijn er in mijn wijk?
• Ik heb een andere vraag.
De ouderenadviseurs in Noordoost zijn er voor alle
ouderen die nog zelfstandig wonen en voor hun mantelzorger(s). Samen met u en uw mantelzorger kijken ze
naar wat daadwerkelijk nodig is om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven.
De ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en er zijn geen
kosten verbonden aan de diensten die zij verlenen.
In de wijk Apeldoorn Noordoost zijn er drie onafhankelijke ouderenadviseurs die actief samenwerken.
Dat zijn:
Ineke Bisschops: beroepsmatig als ouderenadviseur
werkzaam vanuit Stimenz en zij is te bereiken op
het telefoonnummer: 06 - 520 48 735 of via de mail:
i.bisschops@stimenz.nl
Anda Hofstede en Ineke Vreeman: vrijwillige
ouderenadviseurs bij het Seniorenplatform en ze
zijn te bereiken op het telefoonnummer van het
seniorenplatform: 06 - 449 91 6 90

Een kijk in de wijk
Trotste, nieuwe bewoners en fleurige kelkjes in de buurt.

Sinterklaasje kom maar binnen!
De stoomboot van de Sint komt op zaterdag 18 november 2017
aan in Apeldoorn en laat zich de komende tijd veel zien.

Infomagazine

17

Welgelegen, Van Kinsbergen en de Doggersbank (II)
Vervolg van: ‘Een zeer Vermakelijke Buitenplaats, gelegen even buiten het dorp Apeldoorn’
Dit jaar bestaat de wijkraad Welgelegen 25 jaar. Een uitstekend moment om eens in de geschiedenis
van onze wijk te duiken. Een wijk die zijn naam ontleent aan de vroegere buitenplaats Welgelegen.
Afbraak en opbouw
De nieuwe tijd van handel en industrialisatie ging ook
aan Welgelegen niet voorbij. In 1829 werd het kanaal
naar Hattem geopend. Deze begon ten noorden van
de (latere) Deventerbrug waar een haven lag. In 1846
werd besloten het kanaal door te trekken naar Dieren.
Omdat in het testament van de 1839 overleden laatste
freule Sweertje was bepaald dat er twintig jaar niets
mocht veranderen aan het landgoed werd het kanaal
ontworpen ‘met een bocht om het landgoed heen’, in
de volksmond ‘de knik van Sweertje’. Ook de fietsbrug
over het kanaal is ter ere van haar ‘de freule’ genoemd.
Overigens is het verhaal niet geheel correct. De aanleg
van het kanaal ging toch ten koste van zo’n 2 hectare
van het landgoed. 1,5 hectare voor het kanaal zelf en
een strook aan de westzijde van het aan te leggen kanaal
van 0,5 hectare die van het landgoed afgesneden zou
worden. Beide delen zijn in 1862 onteigend. Aan de westzijde werd in dat jaar de gasfabriek gebouwd. Het kanaal
naar Dieren werd formeel in 1868 geopend. In 1876 is
de spoorlijn in Apeldoorn aangelegd.
Het landgoed, althans het perceel na de verkaveling
van 1863, werd in 1915 aan de gemeente verkocht en
het buitenhuis op het landgoed werd afgebroken.
Ook aangrenzende percelen werden door de gemeente
gekocht, zodat in 1918 het gehele gebied van 10 hectare
groot tussen (het latere, 1921) Kanaalpad en Deventerstraat gemeentelijke grond was. Dit gebied, aldus
Ignaat Simons, ‘zal een geheel eigen leven gaan leiden
in de industriële groei van Apeldoorn’. Het overige deel
van het oude landgoed, 5 hectare tussen Kanaalpad
en Welgelegenweg, Welgelegen oost, zou in handen
van particulieren komen. Er werden straten aangelegd
en huizen gebouwd waarvan er nog veel over zijn.
Er ontwikkelde zich bedrijvigheid, veelal ‘aan huis’.
Kortom, de ontwikkeling voltrok zich ‘stormachtig’.
De industriële ontwikkeling van Welgelegen west,
evenwel, kwam maar moeizaam op gang. Op de
eierhal en het gemeentelijke slachthuis na - aan het
Kanaalpad - ontwikkelde zich weinig bedrijvigheid
onder gemeentelijke leiding. De eierhal, uiteraard
aan de Halstraat, werd om financiële redenen ook als
tentoonstellings- en sportruimte gebruikt. Op 13 april
1945, enkele dagen voordat de geallieerden Apeldoorn
bevrijdden, steken de Duitsers de hal die ze gebruikten
als opslagplaats, in brand.
Pas na de Tweede Wereldoorlog ‘kwam de vaart erin’.
Op de plaats van de eierhal werd in 1950 de remise van
de Veluwse Autobusdienst (VAD) gebouwd (afgebroken
in 1992). De firma Kwakkel vestigde zich er, evenals de
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De ‘nieuwe’ eierhal, gebouwd op het voormalige landgoed Welgelegen,
werd geopend op 16 november 1931 door burgemeester Roosmale Nepveu.
De hal, met meer dan 1000 m 2 vloeroppervlak, was veel meer dan een ruimte
waar eieren verhandeld werden. Er vonden allerlei tentoonstellingen plaats,
van pluimvee, maar ook van bloemen en automobielen en huishoudartikelen.
De foto geeft een mooi overzicht van het oude Welgelegen west in de jaren
dertig van de vorige eeuw. Iets boven het midden, van links naar rechts de
Deventerstraat met links de daaraan gelegen villa Wilhelmina. De schoorsteen rechts is die van de zuivelfabriek Mariëndaal, met links daarvan de
Noorderlaan die uitkomt op de Deventerstraat. In het verlengde daarvan de
Halstraat. Rechts op de foto de voormalige Slachthuisstraat, nu Weidestraat.
Foto CODA archief.

export-slachterij Ekro. In 1983 kwam hier nog de verffabriek Ter Hoeven bij. Eind jaren 80 werd besloten dat
Welgelegen west een ‘aantrekkelijk’ woongebied zou
worden. De aanwezige bedrijven verhuisden naar daartoe aangewezen gebieden aan de rand van Apeldoorn.
Het ‘ontruimde’ gebied werd een prooi voor ‘vandalisten’,
regelmatig waren er branden, de brand in de verffabriek
was enorm.
In 1997 werd het plan ‘Kanaaloevers Park’ gelanceerd.
De naam doet anders vermoeden, maar het plan ging
over de aanleg van - weliswaar een ‘luxe’ - stadswijk.
Ignaat Simons verwoordt het prachtig: ‘Voor de stadsmensen toch een oase om aan het kanaal te wonen op
loopafstand van het centrum’. De bewoners oostelijk
van het Kanaalpad vonden het maar niks. Een aantasting
van het ‘dorp Welgelegen’. Een deel van de oude bebouwing zou moeten wijken voor de oostelijke ringweg
(veel later Quarles van Uffordlaan). Uiteraard heelt de
tijd alle wonden.
De wijk en de wijkraad
Het gebied Welgelegen is groter dan het oorspronkelijke
Welgelegen west en oost en reikt voorbij de Molenstraat
tot aan de spoorlijn. Aan beide zijden van de Laan van de
Mensenrechten is vanaf eind jaren 80 nieuwe bebouwing
gekomen. Geheel in traditie zijn de straten genoemd

naar Griekse en Romeinse mythologische figuren. De
Aurora-laan, genoemd naar de godin van de dageraad,
was er immers al. En de Cereslaan ook. Ook de nieuwe
bebou-wing ten noorden van de Deventerstraat hield
‘klassieke’ namen als b.v. Morellenlaan.
De straat Doggersbank, op de plaats van de door
Van Kinsbergen geschonken dorpsweide, lag niet in
onze wijk, en bestaat ook niet meer. Wel herinnert park
Doggersbank, als onderdeel van het Mheenpark, aan
de ondiepte in de Noordzee waar de zeeslag plaatsvond.
Dit laatste moet je wel weten, het staat volgens mij
nergens aangegeven. Toch wil de wijkraad de naam
Doggersbank weer verbinden aan de wijk Welgelegen
zelf. Hoe dit zal gebeuren zult u zien. Het is een verassing
in verband met het vijfentwintig jarig bestaan van uw
wijkraad Welgelegen!
Boeken
Met name over Van Kinsbergen is behoorlijk veel
geschreven. Voor dit artikeltje heb ik gebruik gemaakt
van het kleine maar uitstekende boekje ‘Het testament
van Welgelegen, een landgoed in Apeldoorn’ geschreven
door Ignaat Simons (1998) en uitgegeven door de Vereniging Oud Apeldoorn. Ook heb ik veel gebeurtenissen en
feiten gehaald uit het boek ‘Wees-meisjes in Apeldoorn’
van Wim Kroon. Hierin wordt de betekenis van Van Kinsbergen als weldoener voor Apeldoorn goed beschreven.
Voorts is het boek ‘Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen,
zeeheld en Apeldoorns weldoener’ zeer informatief.

Standbeeld van Van Kinsbergen bij het stadscafé (voorheen Van Kinsbergen).
Op de sjerp het grafelijke motto ’Eximiae Virtutis Praemium’, ofwel ‘Beloning
voor uitzonderlijke dapperheid’.

Het is geschreven door R. Hardonk. Wanneer u bij Google
intikt ‘Van Kinsbergen’ komt u eveneens veel informatie
tegen zeker op Wikipedia.
Vereniging Oud Apeldoorn
Voor historisch onderzoek van Apeldoorn is de Vereniging
Oud Apeldoorn (VOA) onmisbaar. Als u lid bent - iets dat
ik u kan aanraden - kunt u gebruikmaken van het rijke
archief waarover de vereniging beschikt. Voor dit artikel
heb ik een aantal malen het archief bezocht (geopend
elke maandag vanaf 13.30 uur in het ACEC-gebouw aan
de Roggestraat). De heer Joop Schravesande heeft mij
behoorlijk op weg geholpen. Hartelijk dank!
Site Vereniging Oud Apeldoorn:
www.verenigingoudapeldoorn.nl
CODA
Het CODA Archief bezit een groot aantal documenten
over de geschiedenis van Apeldoorn en heeft een
aantal hiervan beschikbaar gesteld voor dit artikel.
Site CODA: www.coda-apeldoorn.nl/archief
Ook interessant is de site ‘Geheugen van Apeldoorn’:
www.geheugenvanapeldoorn.nl
(ook via de CODA-site te bereiken).

Detail van een kaart uit begin jaren 30 van de vorige eeuw. Links in het
midden, onder de Deventerstraat en rechts van het kanaal, de locatie van
het landgoed Welgelegen. Het slachthuis en de eierhal zijn aangegeven.
Rechtsboven de ‘Doggersbank’, een straat die evenwel niet in onze wijk
lag en thans verdwenen is. Midden op de kaart de Molenstraat genoemd
naar de windmolen ‘De Hoop’ die daar eertijds stond.

Folkert Bruining
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Wist u ...
• dat de organisaties Wisselwerk (welzijn) en MD Veluwe
(maatschappelijke dienstverlening) samen zijn gegaan
onder de naam Stimenz. Men verwacht door de fusie
‘meer waarde’ te kunnen bieden aan bewoners en
cliënten, alsmede aan de gemeente. Hoofdkantoor is
aan de Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn.
Men is bereikbaar op kantooruren onder nummer
0900-2300230 of 088-7846464 en via www.stimenz.nl.
• dat u dat één op de vier volwassenen in Nederland
mantelzorg verleent? Dat zijn zo’n 3,5 miljoen mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief
voor iemand uit hun eigen omgeving die door een
handicap, ziekte of ouderdom ondersteuning nodig
heeft. Er is nu een Mantelzorg Trefpunt geopend
aan de Tannhauserstraat 405. Een ontmoetingsplek
in stadsdeel Noordoost waar mantelzorgers terecht
kunnen met al hun vragen over mantelzorg. Een plek
waar mantelzorgers zich thuis voelen; elkaar in een
ontspannen sfeer kunnen ontmoeten, ervaringen delen
en activiteiten ondernemen. Bent u mantelzorger?
Wilt u van gedachte wisselen over mantelzorg?
U bent van harte welkom. Tel. 368 47 00.
• dat stichting De Kap aanvullende hulp biedt aan
mensen in de thuissituatie; dat de stichting nog altijd
vrijwilligers (en/of stagiaires) zoekt? De Kap verzorgt
praktische hulp, zoals boodschappen doen, maar ook
intensieve zorg als ondersteuning van de mantelzorg.
De Kap wijst u ook de weg naar de juiste vrijwillige
thuishulp-organisatie. Eén uurtje per twee weken tot
een dagdeel per week, alles kan.
De Kap biedt ook begeleiding en training en is een
steunpunt in de mantelzorg, waar mantelzorgers
terecht kunnen voor hulp en advies. Bent u of kent u
mantelzorgers? De gemeente Apeldoorn geeft mantelzorgers graag een mantelzorgerskaart, waarmee zij
recht hebben op bepaalde voordelen. Inmiddels zijn
er zo’n 700 mantelzorgers die ingeschreven staan en
het kwartaalblad ontvangen, met allerlei wetenswaardigheden voor mantelzorgers.
Voor meer informatie: tel. 529 55 20, www.dekap.nl;
Regentesselaan 2-B, 7316 AC Apeldoorn.
• dat de Zonnebloem heel actief is in onze wijk.
Inlichtingen bij mevr. J. Sieljes, Anna Bijnsring 256,
7321 NH Apeldoorn, e-mail: ha.sieljes@planet.nl,
tel. 367 05 97.
• dat het Rode Kruis ook bij u actief is in de wijk.
Misschien is de telefooncirkel iets voor u. Inlichtingen
bij Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Apeldoorn
055 - 355 33 40 of mail naar: contactcirkel.apeldoorn@
rodekruis.nl.

• dat er in Apeldoorn een verenigingsburo is, onderdeel
van Stimenz, gevestigd aan de Brinklaan 268 te
Apeldoorn, tel. 527 05 81. Het Verenigingsburo is
een uniek Apeldoorns initiatief, gesteund dóór de
gemeente, vóór Apeldoornse verenigingen, stichtingen,
clubs en vrijwilligers. Alles wat u nodig heeft om uw
vereniging, stichting of club optimaal te laten functioneren, wordt u door Het Verenigingsburo aangereikt.
Ook kunt u bij ons vrijwilligerswerk vinden.
Zie www.verenigingsburo.nl of mail naar:
ehuizer@vereningsburo.nl.
• dat Pleegzorg Pactum in bepaalde gezinssituaties
een helpende hand kan bieden. Voor een bepaalde
tijd worden pleegouders ingeschakeld die zich willen
ontfermen over kinderen die dat nodig hebben.
Tel. 0800-022 34 32; www.pleegzorg.nl.
• dat Stichting ‘kLEEF, Vosselmanstraat 4, een inloophuis,
een ontmoetingsplaats is voor iedereen woonachtig in
de regio Apeldoorn, die op wat voor een manier dan
ook, te maken heeft (gehad) met kanker. Veel mensen
kennen wel iemand in zijn of haar omgeving die door
deze ziekte is getroffen. Wij ervaren dat er bij velen
behoefte is aan warmte, aandacht en tijd. Dat is wat de
deskundige gastvrouwen en -heren van het inloophuis
bieden. Gasten kunnen terecht voor zowel contact met
lotgenoten als voor ontspannende als inspannende
activiteiten. Er worden diversen cursussen gegeven,
zoals koken en breien. Voor vragen of informatie kunt
u bellen naar 576 26 76. Meer informatie vindt u ook
op www.stichtingkleef.nl.
• dat Slachtofferhulp Nederland, regio Twente, Noord
en Oost Gelderland een buro Slachtofferhulp heeft
in Apeldoorn. Op het politiebureau aan de Vosselmanstraat 201 is een medewerker beschikbaar voor een
kort gesprek. Zonodig kunt u een afspraak maken voor
een vervolggesprek bij u thuis of op het politiebureau.
Tel. 548 21 74. Slachtofferhulp biedt hulp bij schade
door misdrijf of verkeersongeval.
Deze hulp, die gratis is, kan bestaan uit informatie
op juridisch en verzekeringstechnisch gebied, hulp bij
het verhalen van schade op de tegenpartij, hulp bij
het opstellen van een brief, hulp bij het invullen van
verzekeringspapieren en bezoek aan een advocaat.
Ook kunt u uw verhaal kwijt als het voorval bij u veel
emoties heeft losgemaakt. Steun is er voor directe
slachtoffers van een verkeersongeval of misdrijf en
voor getuigen en betrokkenen.
• dat er iedere woensdagochtend ‘inloopkoffie’ is bij
De Ontmoeting achter de Julianakerk aan de Bloemheuvellaan. U bent welkom vanaf 10.00 tot 11.30 uur.

Bijzondere foto’s uit de wijk Welgelegen...
Heeft u ook mooie of leuke foto’s van onze wijk of leuke verhalen die u met ons wil
delen, stuur het dan naar onze redactie. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar:
folkertbruining49@hotmail.com. Veel succes en alvast bedankt, de redactie.
Aanlevering: stuur uw foto’s altijd in een zo hoog mogelijke resolutie. Hoe hoger de resolutie
hoe meer beeldpunten er zijn en hoe groter/scherper wij deze kunnen plaatsen. Voor drukwerk
is de vereiste resolutie 300 dpi. Levert u een foto aan in 72 dpi dan moeten wij deze verkleinen!
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Welgelegenbrug
Hier verhief zich een machine die de mens kon verheffen
Met vakmanschap en fantasie tilde men ons voorzichtig
naar wie op ons wachtten, van de ene nog welgelegenere
overzijde - daar lieten wij het ons niet aan gelegen liggen naar de andere. Wij waren zo trots op deze uitvinding
dat we hem op vier zuilen tegen het licht hielden
als de oversteek even niet gelegen kwam,
zodat we erbij bleven stilstaan hoe dit wonder werkt
Op 8 juni j.l. werd het bovenstaande gedicht van
voormalig stadsdichter Hanz Mirck onthuld, en wel op
de Welgelegenbrug. Het gedicht, aangebracht in een
roestvrijstalen plaat, gaat over de vroegere functie van
de Welgelegenbrug als hefbrug. De onthulling werd
gedaan door dichter Hanz Mirck en wethouder Kruithof.
Een kleine teleurstelling was dat in de Stentor was
vermeld dat de onthulling om 18.30 uur zou plaatsvinden.
Dit moest, helaas, 18.00 uur zijn. Uw redacteur liep
derhalve de plechtigheid mis. Gelukkig dat ons voormalig
Programmamanager Kanaaloevers, Huub Selen, nog even
bleef ‘plakken’. Van hem, samen met het gedicht, kon ik
nog een foto maken. De dichter was al naar huis.

Wie verdient er een bloemetje?
‘Een bloemetje voor een bloemetje’

de heer Van den Brink
Jarenlang hebben wij als bewoners van Welgelegen kunnen genieten
van een fraaie bloementuin aan de Zutphensestraat. Op het perceel tussen
de nummers 36 en 44 had de heer Van den Brink zijn ‘kleine paradijs’.
Van het voorjaar tot het najaar kweekte hij de mooiste bloemen.
Op het perceel stond ooit een boerderij. Na afbraak - dat is meer dan
40 jaar geleden - kon de heer Van den Brink de grond kopen.
Maar de bloementuin gaat nu verdwijnen. De lasten zijn hoog, het werd
een te dure hobby. Bovendien had de gemeente zijn oog op de grond laten
vallen. Op de (ooit zo mooie) bloementuin zullen huizen worden gebouwd.
2 dubbele woningen. Fijn voor de toekomstige bewoners maar toch ook
wel jammer.
Op woensdag 27 september hebben Flora Design en de wijkraad Welgelegen
de heer Van den Brink een bloemetje aangeboden. Dit onder het motto:
‘Een bloemetje voor een bloemetje’. Het spreekt voor zich. Hartelijk dank
heer Van den Brink!
Weet u ook iemand die zich inzet voor de buurt of buurtbewoners:
geef het aan ons door! Aanmelding sturen naar: yeshuisw57@gmail.com

Kunstwerk? 4 november?
Infomagazine

21

Uitnodiging onthulling kunstwerk
In het kader van ons 25 jarig jubileum willen wij u als bewoner en alle Apeldoorners
een kunstwerk aanbieden. Dit zal op zaterdag 4 november gebeuren naast de Freule brug,
door Paul Blokhuis en de freules. Wij verwachten u om 15.00 uur!

25
jaar

4 november 2017 - 15.00 uur
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School en kind
Basisschool Hertog van Gelre en MAM’s Kinderopvang
zorgen samen voor goed onderwijs én goede opvang,
handig in één gebouw:
• basisonderwijs
• MAM’s Peuterkamer - vanaf 2,5 jaar, voorbereiding groep 1
• uitdagende voor- en buitenschoolse opvang
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Basisschool Hertog van Gelre | Morellenlaan 47 | 7322 JS Apeldoorn | (055) 366 52 98 | www.hertogvgelre.nl
MAM’s Kinderopvang | Morellenlaan 47 | 7322 JS Apeldoorn | (055) 303 09 90 | www.mamskinderopvang.nl
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• samen vormen we één team rondom uw kind

Colofon
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Welgelegen-Noord.
Het gebied tussen de Deventerstraat,
het kanaal, de Sluisoordlaan en het
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de Tol.
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Welgelegen-Midden.
Het gebied tussen het kanaal, Deventerstraat en de Molenstraat.
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Welgelegen-Zuid bevindt zich tussen
het kanaal, de spoorlijn, de Zutphensestraat en de Molenstraat.
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Volg ons op Twitter & Facebook:

Van uw lidmaatschap wordt geen administratie
bijgehouden. Bij beëindiging behoeft u uw
lidmaatschap dus niet op te zeggen maar
slechts met de betaling daarvan te stoppen.
Uw reden daartoe kunt u natuurlijk altijd op
de mail aan ons zetten.
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