2 | 2021

het Infomagazine van wijkraad Welgelegen in Apeldoorn

Verslag online Algemene Ledenvergadering 2021
Minibiebs toegevoegde waarde voor de wijk
Gratis reanimatiecursus voor omwonenden AED’s
Foto: Patrick Oosterman

Subsidieregeling voor bewonersinitiatieven

Van de voorzitter
Zoals eerder aangegeven ga ik mijn rol als voorzitter neerleggen per 1 oktober dit jaar vanwege
onze verhuizing buiten de wijk. Daarmee is dit ook de laatste keer dat ik dit voorwoord mag schrijven.
Bij een naderend afscheid hoort een stukje reflectie. Hoe kijk ik terug op mijn tijd bij de wijkraad?
De eerste jaren als secretaris en de laatste paar als voorzitter.
Met veel plezier kijk ik terug op een aantal initiatieven die de afgelopen jaren gespeeld hebben en voor een deel zijn
afgerond. Het heeft vaak een lange adem nodig om wensen en ideeën en mogelijkheden bij elkaar te brengen in een
oplossing die betrokkenen aanspreekt. Voorbeelden zijn er te over, zoals het bankje bij de freule brug waarbij aandacht is
voor de historie van onze wijk. Het plaatsen van drie AED’s en het verminderen van de overlast van zwerfafval bij de Korte
Grafte. Binnenkort worden een schommel en picknicktafel bij de Frambozenlaan geplaatst. Goed contact met inwoners van
onze wijk en vertegenwoordigers van de gemeentelijke organisatie zijn cruciaal om tot passende oplossingen te komen.
Ik heb het graag gedaan binnen de mogelijkheden die er waren. Gelukkig deed ik dit met een goed team zodat werkzaamheden verdeeld konden worden. Diep respect heb ik voor mijn bestuursleden en de overige vrijwilligers die zich al
jaren voor onze mooie wijk inzetten. Die er veel tijd insteken en door blijven gaan met het werk, ondanks ook tegenslag
soms. Je wilt graag met elkaar, bestuur en bewoners, samenwerken aan de leefbaarheid, aan mooie projecten waar we
allemaal blij van worden, waarbij de wijk weer een stukje mooier wordt. Maar soms waren er situaties waarbij je het niet
iedereen naar de zin kan maken. Dat blijft lastig want een oplossing die door alle betrokkenen geaccepteerd wordt heeft
natuurlijk de voorkeur.
Ik ben blij met de aanwas die we in het bestuur gekregen hebben de afgelopen tijd. Ik denk dat er voor de toekomst een
evenwichtig bestuur staat. Met nieuwe ideeën en nieuwe energie naast bestuursleden met al veel ervaring in het bestuur
en met historisch besef. Een bestuur dat toekomstige uitdagingen kan gaan aanpakken. Vanuit de speerpunten die we als
bestuur benoemd hebben voor onze wijk en waarop we op onze recente (online) ALV ook feedback gekregen hebben.
Waar burgerparticipatie eerst een bedreiging leek voor het voortbestaan van dorps- en wijkraden, zien wij als bestuur nog
prima mogelijkheden om door te gaan met het wijkraadwerk. Met de focus op leefbaarheid. Behalve door de subsidie aanvragen meer toe te spitsen op onze doelen hoeft er voor onze specifieke wijkraad niet zoveel te veranderen. En bredere
participatie vanuit de wijk is juist wat we als bestuur altijd al gewild hebben. Het staat jullie nu als bewoners vrij een eigen
actiegroep of initiatief te beginnen en daar subsidie bij de gemeente voor aan te vragen. Het bestuur kan daarbij hulp
bieden indien gewenst. Uiteraard werken we graag samen aan de ontwikkeling van onze mooie wijk. Als laatste wens ik
natuurlijk het nieuwe bestuur alle goeds en blijf ik natuurlijk, na mijn verhuizing, de wijkraad Welgelegen volgen.
Een greep uit de ontwikkelingen in onze wijk de komende periode:
- De nieuwbouw van het MCX kantoor aan de Deventerstraat, hoek Kanaalpad
- De herinrichting van de Molenstraat als fietsstraat
- De sluiting van de Aldi
Fransje Vrancken

veilige wijk

Gratis reanimatie cursus

voor wijkbewoners WELGELEGEN
In de vorige editie schreven we over drie nieuwe AED’S die in onze wijk geplaatst zijn.
Dit jaar komen er nog twee AED’s in de wijk bij. Er zijn nu vier mogelijke locaties voor
de twee AED’s. De komende maanden worden de definitieve keuzes gemaakt en worden
er afspraken met eigenaren van de panden gemaakt. De wijkraad probeert een goede
spreiding in de wijk te verzorgen.

Zodra het qua corona weer kan biedt de wijkraad aan zes belangstellenden die in de
directe omgeving van een AED wonen een gratis reanimatiecursus aan. Dus per AED zes
personen per dagdeel. U kunt zich hiervoor opgeven per mail: yeshuisw57@gmail.com of
secretaris@wijkraadwelgelegen.nl.
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wijk veiliger!
Samen maken we de

Van het bestuur
Impressie Algemene Ledenvergadering (ALV)
Wijkraad Welgelegen op dinsdag 20 april 2021
Voor het eerst is een ledenvergadering via de online mogelijkheden gehouden waar we zo aan gewend
zijn geraakt het afgelopen jaar. Dit vroeg om een andere voorbereiding en betekende ook een ander contact
met elkaar tijdens de ledenvergadering. De online ALV duurde dan ook vijfenveertig minuten. We hopen de
volgende keer elkaar weer live te treffen en zo van gedachte te wisselen.
De procedurele zaken zijn behandeld. Dit betekent dat
het secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag
over de jaren 2019 en 2020 zijn goedgekeurd nadat de
kascommissie haar akkoord had gegeven. Helder, transparant en alles goed op orde. Complimenten voor de
penningmeester! Daar zijn we natuurlijk blij mee.
Het afgelopen jaar is het bestuur vernieuwd met nieuwe
leden. Marcel Hassink, Harco Klunder, Inte Wassenaar,
Lex van der Heide en Wiard Ruisdonk zijn toegetreden.
Daarbij treedt Koos Meijerink als redacteur toe tot de
vrijwilligers die op regelmatige basis het bestuur bijstaan
bij de werkzaamheden die voorliggen. Ons gewaardeerde
bestuurslid Folkert Bruining was al gestopt. Voor een overzicht van de actieve bestuursleden zie de laatste pagina
van dit magazine.
Fransje heeft toegelicht wat er bereikt is met betrekking
tot de speerpunten: Schone Wijk, Veilige Wijk en Leefbare
Wijk. Voor meer achtergrond informatie zie de link met
sheets van de ALV 20 april 2021 die op de website www.
wijkraadwelgelegen.nl staan.
De nieuwe verordeningen gebiedsparticipatie en bewonersinitiatieven zijn toegelicht. Zoals al bij de vorige ALV in 2019
besproken heeft dit impact op de wijk- en dorpsraden van
Apeldoorn.

Speerpunten
wijkraad 2021?

Feedback van
bewoners

De wijkraad ziet kansen en mogelijkheden en komt daar
graag bij een ingelaste ALV in november 2021 op terug.
Om dit voorstel ook goed te laten aansluiten op de wensen
van de inwoners van de wijk wordt om feedback gevraagd
op de speerpunten zoals op deze pagina weergegeven.
Een inwoner van de wijk vraagt of de wandelroute door
de wijk nog wordt vormgegeven. De gesprekken hierover
worden met de Gemeente Apeldoorn gevoerd. Ook hierover
kunt u op www.wijkraadwelgelegen.nl uw reactie kwijt of
u kunt ons mailen via secretaris@wijkraadwelgelegen.nl .
Alvast dank daarvoor.
De ALV is afgerond met een rondvraag en met twee
oproepen. Ten eerste zijn wij op zoek naar inwoners die
graag met ons de speerpunten willen uitwerken. Voor
de historische wijk meldt een deelnemer zich direct aan.
Daar zijn we natuurlijk blij mee. Als laatste zijn wij op
zoek naar inwoners die onze website verder willen helpen
ontwikkelen en beheren. Een mooie klus om ons online
verder te onderscheiden. Kortom wie kent iemand of wil
zelf bijdragen?
Hierna is de Algemene ledenvergadering beëindigd met
natuurlijk dankzegging door de voorzitter aan iedereen
die erbij was en dit mogelijk heeft gemaakt.

1.

Schone wijk (vuil opruimen, schouwen)

Focus op organiseren met
wijkbewoners

2.

Veilige wijk (AED’s, verkeer, vervoer gevaarlijke stoffen)

Focus op AED’s binnen 500
meter en voldoende vrijwilligers

3.

Leefbare wijk (Speelplaatsen, zitbanken, groen)

Focus op vergroenen wijk

4.

Duurzame wijk (energie transitie, fietspaden, ..)

Focus op plan op stellen met
duurzame energie Apeldoorn
(deA)

5.

Historische wijk (erfgoed, wandelingen, …)

Focus op wandeling met QR
code en verbinden met Erfgoed
Apeldoorn

6. Verbonden wijk (Buurtbbq’s , spelavonden, ouderenbezoek, jeu de boule, …)

Focus op kennismaken/contact
na corona

Algemene ledenvergadering Wijkraad Welgelegen
20 april 2021 – 19:30
Infomagazine

3

Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2021
1. Opening
Dit is de eerste keer dat er een ALV digitaal gehouden
wordt. Er zijn 17 deelnemers. Twee afmeldingen: Harco
Klunder en Wiard Ruisdonk.
2. Verantwoording
Secretarieel jaarverslag 2019 en 2020, geen opmerkingen.
Financieel jaarverslag 2019 en 2020, geen opmerkingen.
Kascommissie, mevr. Kant geeft aan dat de administratie
correct is uitgevoerd.
3. Goedkeuring jaarstukken en decharge bestuur
Bij acclamatie worden de jaarstukken goedgekeurd en
wordt het bestuur decharge verleend.
4. Benoeming nieuwe bestuursleden
Voor de kascommissie wordt Erik Fiks benoemd als
nieuw lid, dhr. Tromp blijft aan en Folkert Bruining wordt
reservelid. In het wijkraadbestuur komen Wiard Ruisdonk,
Marcel Hassink en Lex van der Heide. Aftredend zijn dit
jaar Fransje Vrancken en Kees van Assenbergh.
Nieuw redactielid is Koos Meijerink.
5. Speerpunten wijkraad
Schone wijk, Veilige wijk en Leefbare wijk.
Deze zijn in het kort toegelicht door de voorzitter.
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Vraag van Folkert Bruining of het voorstel van de wandelroute door Welgelegen al vormgegeven wordt. De actie
ligt bij de stadsdeelmanager van de gemeente.
6. Subsidie/ burgerparticipatie
Per 1 januari 2021 is er een nieuwe subsidieregeling voor
de dorps- en wijkraden. Wij, het bestuur, zijn bezig om de
financiën voor dit jaar en het vervolg vorm te geven.
7. Feedback
Het bestuur vraagt de wijkbewoners om feedback t.a.v. de
speerpunten. Toegevoegd zijn: Duurzame wijk, Historische
wijk en Verbonden wijk.
Graag een voorkeur of nieuwe ideeën. Dit zal het bestuur
in de vorm van een enquête vragen via de website.
8. ALV in november 2021
Mogelijk in november een extra vergadering.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de deelnemers en sluit de
vergadering.

Nieuwbouw MCX
Als u binnenkort bij het stoplicht op de hoek Deventerstraat / Kanaalstraat staat te wachten ziet u daar een
pand uit de grond schieten. Het bedrijf MCX zet complexe IT uitdagingen om in oplossingen die waarde
toevoegen aan een bedrijf. Ze zijn al ruim 20 jaar actief in het technisch beheer van Oracle software voor
diverse klanten.
Wat begon als hobby op een zolderkamer is inmiddels
uitgegroeid tot een bedrijf met 36 medewerkers en klanten over heel de wereld. Het bedrijf is nu nog gevestigd
aan de Molleruslaan 6 maar er zit groei in MCX! Begin
vorig jaar is er daarom een start gemaakt met de plannen
om een nieuw kantoorpand te realiseren. In samenwerking met Van der Linde Architecten zijn de plannen voor
een fraai, ruim, modern en vooral duurzaam gebouw
ontwikkeld.
Door de ontwikkeling die MCX als onderneming heeft
doorgemaakt en die ze nog verder willen doorzetten,
is behoefte aan een andere werkomgeving ontstaan.
Er is lang gezocht naar mogelijkheden om vanuit hun
huidige kantoor door te groeien. Uiteindelijk bleek de
keuze om voor volledig nieuw en duurzaam te gaan,
de beste. Die beslissing bracht een volgende uitdaging:
‘Wat zou de beste locatie voor een nieuw kantoor zijn?’
En eerlijk toegeven: daar zaten best een paar eisen aan.
Zo moest de locatie in Apeldoorn zijn, het liefst niet ter
ver van ons huidige stekkie. Ook wilden we een locatie
die met het openbaar vervoer goed bereikbaar moet zijn
dus op loopafstand van het station. En op een prominente
plek waarmee ze hun zichtbaarheid zouden kunnen
vergroten.
Al sinds begin 2006 lag er een stuk grond braak dat
ook nog eens een geschikt bestemmingsplan had. Dat
kavel moest het worden! De plannen die MCX ondertussen hadden opgesteld, zijn door de gemeente en de
welstandscommissie zeer positief ontvangen. Het was
daarom niet lastig om de kavel van de gemeente te
kunnen kopen. Zelfs het aanvragen van de vergunning
voor het nieuwe pand is soepel verlopen. Nu is het punt
gekomen om te beginnen met de bouw. Weer een

nieuwe episode in het project waarmee Apeldoorn er
een innovatief en spectaculair kantoorpand bij krijgt.
De start van de bouw is helaas nog niet met zekerheid
vast te stellen. Op dit moment wordt er in Nederland
ontzettend veel aan nieuw- en bestaande bouw gewerkt
waardoor het vinden (en vooral behouden) van personeel
een grote opgave is. Daarnaast is het tijdig ontvangen van
bouwmaterialen de nieuwe uitdaging. Op de bouwlocatie
is inmiddels water en stroom aangelegd en zodra het
personeel gevonden is én de materialen zijn ontvangen,
zal er direct gestart worden. Als de bouw eenmaal is
gestart duurt het ongeveer elf maanden om het pand
op te leveren.
Het nieuwe pand wordt gebouwd met een zogenoemd
BREEAM-keurmerk; dat betekent dat de duurzaamheid
wordt gemeten variërend van energie tot ecologie.
Het pand heeft het keurmerk ‘Excellent’ gekregen, dit is
het één na hoogste keurmerk, door o.a. het gebruik van
zonnepanelen, veel parkeergelegenheid voor de fiets,
op loopafstand van een bus- en treinstation. Daarnaast
wordt er tijdens de bouw gebruik gemaakt van elektrische
kranen en de vervoerbewegingen van bouwmaterialen
worden zo minimaal mogelijk gehouden. De foto biedt
alvast een impressie. www.mcx.nl

Nieuwbouw zes woon-werkvilla’s Kanaalpad
Op het resterende stuk grond aan de Quarles van Uffordlaan wordt een fraai nieuwbouwplan ontwikkeld door
Bemog Projektontwikkeling. Het planconcept bestaat uit
zes riante woon-werk villa’s. Kijk voor meer informatie:
www.welgelegenapeldoorn.nl
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Hier had uw advertentie
kunnen staan.
Interesse? Kijk voor
meer informatie in
het Colofon op
pagina 19 van dit
magazine.

Gespecialiseerd in barbecues, fondue, gourmet
en koude schotels. Tevens barbecues op gas van
1 tot ... personen. Onze zelfgemaakte vleeswaren
een klasse apart. Ook voor alle soorten soepen
en stamppotten.

‘Eén aanspreekpunt voor al je financiële zaken’
Ik ben Arno Holtkamp, eigenaar
van Holtkamp Financieel Advies
in Apeldoorn. Met mijn allround
advieskantoor geef ik je graag
financieel advies, voor nu en
voor later.

Snel, persoonlijk en deskundig: dat kenmerkt
mijn werk als onafhankelijk financieel adviseur.
Dus wil je graag financieel advies, voor nu en
voor later? Ik kom graag bij je langs voor een
kennismakingsafspraak.

Je kunt bij mij terecht voor:
• Particuliere (schade)verzekeringen
• Zakelijke schadeverzekeringen
06 2145 8460
• Hypotheekadvies
Zutphensestraat 50 Apeldoorn
• Pensioenadvies
contact@holtkampfinancieeladvies.nl • www.holtkampfinancieeladvies.nl
• Financiële Planning

Op zoek naar
een baan in de
telefonische verkoop?

Zoekt ter uitbreiding van
haar verkoopteam een ervaren
telefonische verkoper.

•	Herstel kapotte ruiten
nacht/weekend servicedienst
• Geﬁgureerd glas
• Geslepen glas
• Draadglas
• Spiegels (ook in kleur)
• Inbraakvertragend glas
• Isolatieglas Thermobel - HR++
• Voorzetramen
• Veiligheidsglas
• Glastechnische adviezen
• Behang en wandbekleding
• Showroom aanwezig
Geopend van ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur

www.la-paloma.com
Molenstraat 145, 7321 BD Apeldoorn
Telefoon 055 - 366 66 66
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Kijk op www.goodwill.nl
of bel 055-5295244

Drukkerij Twello b.v.
Nijverheidsstraat 1 1
7391 ZT Twello
Telefoon (0571) 27 1 1 22
info@druktwello.nl

www.druktwello.nl

Ruilkast Trekweg 70

Minibieb Tomatenlaan 29

Minibiebs zorgen voor meer samenhang in de wijk
Een Minibieb is een kastje gevuld met boeken die gratis
te leen zijn. Een boek uit de Minibieb omruilen voor een
leuk boek dat je zelf al gelezen hebt, mag ook. Er staan
niet alleen boeken in voor volwassenen, ook kinderen
kunnen er wat van hun gading vinden.
In 2013 is dit fenomeen vanuit Amerika ‘overgewaaid’
naar Nederland, waar het toen met een handvol kastjes
is begonnen. Hier is het bekend geworden onder de
naam Minibieb. Inmiddels zijn het er al meer dan 3.000,
verspreid door het hele land. Op sommige kastjes staat
aangegeven dat je er ook andere, verwante artikelen in
mag doen en kunt lenen, zoals cd’s, dvd’s, puzzels en/
of spellen. Op de website minibibliotheek.nl vind je er
heel veel en kun je kijken of er ook bij jou een in de buurt
is. Eigenaren van een minibieb die nog niet op die site
vermeld staan, kunnen hem daar aanmelden.
In onze wijk zijn minstens twee minibiebs te vinden:

Minibieb Tomatenlaan 29
Evelien en Mark Jonker hebben deze minibieb nu een
half jaar en ze krijgen hele leuke reacties op hun ruilkast.
Het was een grote wens van Evelien. De kast met een
aantal boeken hebben ze van iemand overgenomen en
aangevuld met eigen boeken. Haar vriendinnen geven
haar af en toe een tas boeken mee. Dagelijks komen er
zo’n zes à zeven mensen een kijkje nemen, ook uit andere
wijken. Er zijn mensen die regelmatig terugkomen.

Omdat de bibliotheek en de kringlopen vanwege de
lockdown dicht waren merkten ze dat het een uitkomst
was voor mensen om toch boeken te kunnen blijven
lezen. Met Hemelvaartsdag had Evelien er een kratje met
boeken en lectuur bijgezet en dat zorgde voor extra veel
aanloop, merkte ze. Vanwege haar werk kijkt ze niet
dagelijks in de kast en soms blijkt de inhoud na een paar
dagen compleet veranderd. Het is een mooie, grote bieb,
met ontzettend veel fijne boeken voor volwassenen en
er liggen ook tijdschriften. Kinderen vinden de ruilkast
ook leuk, de onderste plank is voor kinderen. Hun tweeling Lize en Luuk neust ook graag onderin de kast op
zoek naar een mooi prentenboek. ‘Eén van de leukste
minibiebs van Apeldoorn’ aldus een reactie op internet.

Ruilkast Trekweg 70
Van de familie van den Berg: “ik had heel veel boeken en
ben begonnen met boeken van mezelf maar krijg nu van
iedereen boeken. Ik heb voor tien euro een tweedehands
kastje gekocht, dat heb ik geverfd en mijn man heeft er
een dakje op gemaakt. Ik zie vaak dezelfde mensen weer
terug komen en heb helemaal geen vervelende ervaringen.
Deze minibieb biedt allerlei boeken voor kinderen en
volwassenen, tijdschriften (Tina’s), maar ook spulletjes!
Op dit adres kun je ook verse eieren kopen, de opbrengst
is voor een kindertehuis in Malawi.
Wees welkom om te lenen en te ruilen!

Verkeershinder i.v.m. werkzaamheden A50
Rijkswaterstaat voert de komende maanden groot onderhoud uit aan de A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Vaassen in beide richtingen. De A50 krijgt een flinke opknapbeurt. Van mei t/m augustus wordt er tijdens het
merendeel van de nachten en weekenden aan de weg gewerkt. Het elf kilometer lange traject wordt in verschillende
fases aangepakt, waarbij forse verkeershinder ontstaat door een gedeeltelijke of volledige afsluiting van de snelweg.
Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd en snelheidsbeperkingen. Deze afsluitingen zullen effect hebben
op de bereikbaarheid van de wijk. Kijk voor meer informatie op: www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl
Infomagazine
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schone wijk

Welgelegen wonen
Wat is het mooi wonen aan het Kanaal. Vanaf het eerste
moment dat de vier torens er staan woon ik met prachtig
uitzicht over het Kanaal en de omgeving. Genoten heb
ik van de leuke evenementen die op en rond het Kanaal
plaatsvonden. Ook heb ik veel zien afbreken en weer
zien opbouwen rondom ons heen. Steeds meer blijde
bewoners in de wijk en de kanaalzone is een gezellige
wandelboulevard geworden. Soms hoor je op je balkon
een passant zeggen: “hier zou ik ook wel willen wonen.”
Maar met de komst van meer bewoners in de wijk komen
er ook steeds meer honden. Per vierkante meter meer
bewoners, en ja daar komt die: ook per vierkante meter
meer hondendrollen op de wandelboulevard langs het
Kanaal. Aan de overkant van het Kanaal, Wijk Centrum,
wordt regelmatig de gemeentelijke poepzuiger ingezet.
Aan de Welgelegenkant echter blijven de drollen liggen
en moet je laveren tussen de drollen als je op het gras
langs het Kanaal loopt. Alleen vanaf de Molenstraatbrug
tot aan de eerst toren (Toren 4) is er een officiële hondenuitlaatplaats en wordt er gezogen. De rest van de kade
tot aan de Freule is en blijft het een poepparade.
Tot drie keer toe heb ik de gemeente Apeldoorn / Buitenlijn gevraagd om de hele kade tussen Molenstraat en
Freule regelmatig te zuigen of te voorzien van even-

tueel antipoepbordjes. Geen enkele reactie komt hierop
terug. Nog erger is: ik loop naar mijn appartemententoren en zie dat een mevrouw haar hond laat plassen
tegen de glazen pui/voordeur van de toren.
Toen ik haar erop aansprak was ze allesbehalve onder
de indruk. “Wat bent u een verschrikkelijke viezerik,
mevrouw”, heb ik een paar keer gezegd en schrok van
mijn eigen woorden. Ze vond dat ik onterecht boos was
en dat de hond het recht had te plassen waar die wilde.
Het zal wel een verschil zijn in normen en
waarden. Maar met respect voor de hondenbezitters die het wel keurig opruimen.
Henk van der Ziel

Rectificatie:
In het Welgelegen jaarverslag 2020, gepubliceerd op de website en op pagina vier van het vorige infomagazine,
staat onder Tunnel bij Laan van Osseveld het volgende: “Status: eind 2021 wil de NS in samenwerking met de provincie,
het rijk en de gemeente beginnen......”. De NS is echter géén partij in deze, dat is ProRail. De spoorbaan en overweg
zijn eigendom van ProRail. De NS is slechts een van de vele vervoerders die van de spoorbaan gebruik maken.

Toekomstige woningbouw op locatie Ambelt
Naar aanleiding van vragen uit de buurt:
De oude Ambelt-school staat al heel lang leeg en verkeert
in een miserabele toestand. De Ambelt is niet meer in
gebruik en de gemeente wil op die locatie graag woningbouw. Omdat voor de Kanaalzone - waar de Ambelt een
onderdeel van is - een visie moet worden opgesteld gaat
dat nog even tijd kosten. De gemeente heeft zogenaamde
vastgoedbewaking ingehuurd om het pand zo goed
mogelijk te beveiligen. Wanneer de plannen wat verder
gevorderd zijn zal dat ook met de omgeving worden
gedeeld maar dit zal nog wel even geduld vergen.
Richard Snelders, gemeente Apeldoorn
Senior Projectmanager
Afdeling Projecten, programma’s en interim-management
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Jubileum Flora Design
“Achter elk boeket zit wel een verhaal”
Op 29 april vierde Flora Design aan de Deventerstraat haar 25-jarig jubileum. Eigenaresse Claudia van
den Berg was die ochtend ontroerd door de zilveren ballonnenhulde van de wijkraad.
Claudia deed de Middelbare Detail School aan het
Kanaal en had zaterdags een baantje in de bloemen.
Daarna volgde ze in Twello nog een opleiding voor
de bloemendetailhandel. Al op 21-jarige leeftijd nam
ze de bloemenzaak aan de Marktstraat over. Maar de
Marktstraat ging achteruit en in 2012 greep Claudia haar
kans om in het huidige pand aan de Deventerstraat verder
te gaan. Haar geboortehuis, waar haar moeder nog woont,
staat aan de overkant. Ze runt de zaak in haar eentje, haar
twee dochters springen af en toe bij, een aardige buurman
en haar partner (op zaterdag) helpen met de bezorgingen.
Ze heeft geen last gehad van de coronatijd, integendeel,
soms was het bijzonder druk en had ze veel bestellingen
per dag. Een aantal Apeldoornse bedrijven krijgt via een
abonnement wekelijks een fris boeket op de balie.
Eén keer per week rijdt ze voor de inkoop naar Aalsmeer.
Naast bloemen en planten verkoopt ze ook Dutz (Durf
Uitgesproken Te Zijn) glaswerk en luxere potten die uniek
zijn voor Apeldoorn. Flora Design is aangesloten bij Fleurop
en bezorgt ook in de omliggende dorpen.
Het roodgekleurde fietspad langs de Deventerstraat wekt
soms verwarring bij automobilisten die denken dat ze niet
op een fietspad mogen rijden, of er soms achteruit rijden.
Ze is al eens bij de gemeente geweest of daar wat aan
gedaan kon worden maar tevergeefs. Gelukkig is er altijd
parkeerplek bij haar zaak. Sommige klanten willen even
snel een fleurig boeket of een mooie pot laten opmaken.

Er zijn klanten die een eigen vaas of pot meenemen om
daar wat moois in op te maken, bijvoorbeeld met kerst.
Met als voordeel dat Claudia zorgt voor de juiste dosering
chrysal.

Ze vindt het ondernemen leuk, de combinatie van mensen,
etaleren, reclame maken, de bloemen in elk seizoen zijn
anders, het verveelt nooit. En niet te vergeten het sociale
aspect van je winkel, het contact met je klanten. Er zijn
zoveel verschillende situaties om bloemen te geven, er zit
altijd een verhaal achter. Claudia lacht als ze zegt: “als een
van de weinige mensen kan ik zeggen dat ik elke dag de
bloemetjes buiten zet.”
Infomagazine

9

Herinrichting Molenstraat
De verharding van de Molenstraat (tussen de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan en Deventerstraat) is aan
vervanging toe. De wens is om de straat te verbeteren voor zowel de bewoners als de gebruikers. De gemeente heeft
haar plannen in een ontwerpnota van de Molenstraat kenbaar gemaakt die o.a. aan de omwonenden is gepresenteerd.
De reacties op het voorlopig ontwerp lieten zien dat buurtbewoners erg betrokken en begaan zijn met de ontwikkelingen
in de Molenstraat. Het voorgenomen verbod om de Molenstraat in te rijden voor gemotoriseerd verkeer vanuit het
centrum is na bezwaren uit de buurt, waaronder angst voor sluipverkeer, komen te vervallen.
De gemeente heeft middels een parkeeronderzoek (telling) een analyse gemaakt van de situatie in de Molenstraat.
In de nieuwe situatie komt er een parkeerverbodszone voor de gehele Molenstraat, met uitzondering van parkeren in
de vakken. Alle afzonderlijke verboden zoals in de huidige situatie bestaan komen hiermee te vervallen. Het parkeren
in vakken blijft gehandhaafd. De werkzaamheden worden gecombineerd met het klimaatbestendig maken van de straat.
Dit gebeurt door het afkoppelen van regenwater en toevoegen van bomen en beplanting. Het aangepaste plan kunt u
online inzien via: www.apeldoorn.nl/molenstraat
(Bij La Paloma aan de Molenstraat hangt een print van onderstaande kaart op groot formaat). Zie ook de conceptvisie
van de gemeente in het Stadspark van Apeldoorn op mobiliteit: www.apeldoorn.nl/fl-visie-mobiliteit

Aldi Auroralaan gaat verdwijnen
De wijkraad heeft contact gehad met het management van de Aldi aan de Auroralaan. Over enige tijd gaat de vestiging
van Aldi aan de Auroralaan helaas verdwijnen, een datum is nog niet bekend maar de huur van het pand is inmiddels bij
de vastgoedeigenaar opgezegd. Zoals u op heeft kunnen merken is de landelijke formule van de Aldi aan het veranderen
en vernieuwen. De Aldi-vestiging aan de Auroralaan is te klein om rendabel en levensvatbaar te zijn voor de
toekomst hoeveel waardering er ook is van de bezoekers voor deze winkel en haar medewerkers.
Wat er daarna met het pand gaat gebeuren is nu nog niet bekend.
De wijkraad betreurt het verdwijnen van deze voor de buurt zo
belangrijke winkel en volgt de ontwikkelingen op de voet.
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leefbare wijk

GEBIEDSPARTICIPATIE:
meedoen voor buurt of wijk
Apeldoorn heeft een lange traditie op het gebied van samenwerking met dorps- en wijkraden (DWR). We noemen
dit gebiedsparticipatie. DWR kunnen een belangrijke rol
spelen bij het contact tussen gemeente en bewoners en
organisaties in een wijk of dorp. U leest dit stukje dan ook
in een blad dat wordt uitgebracht door uw wijkraad!
De afgelopen tijd heeft het gemeentebestuur gezocht naar
nieuwe vormen van gebiedsparticipatie, waarbij ook meer
mogelijkheden zouden komen voor andere vormen dan
alleen via DWR. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een besluit
eind december over een nieuwe subsidieregeling.
In alle wijken en buurten van Apeldoorn zijn er mensen die
graag hun steentje bijdragen aan de samenleving. Mensen
die invloed willen uitoefenen op het beleid. En op hun
leefomgeving. Om te zorgen dat deze vitaal blijft of vitaler
wordt. Deze mensen ondersteunt de gemeente Apeldoorn
graag. Dat doen we met de nieuwe Subsidieregeling
Gebiedsparticipatie. Deze regeling komt in de plaats voor
de Verordening Dorps- en Wijkraden. De nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipatie biedt nog steeds de mogelijkheid aan DWR om hun rol te vervullen, maar staat open
maar voor iedereen die wil meedoen.

De subsidie wordt verleend voor het gebied waar de aanvrager zich voor in wil zetten. Dat mag de wijk zijn zoals
we die nu kennen, maar het kan bijvoorbeeld ook een
straat, buurt, of de hele stad zijn. En dat kan ook voor een
specifiek doel zijn. Bijvoorbeeld om de samenwerking te
bevorderen of om de begaanbaarheid voor mindervaliden
te verbeteren. Als het maar in het algemeen belang is en
bijdraagt aan de vitaliteit.
Voor 2021 is er € 325.000,- beschikbaar met een maximum
van € 5.000,- per aanvraag per jaar. De subsidie wordt
toegekend per kalenderjaar, “wie het eerst komt, wie
het eerst maalt”. Alle informatie over de voorwaarden,
hoe u kunt aanvragen en dergelijke, kunt u vinden op
www.apeldoorn.nl/subsidieregeling-gebiedsparticipatie.
Deze Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is aanvullend
op de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven die nieuwe en
eenmalige initiatieven steunt die Apeldoorn mooier, leuker
en beter maken. Wilt u daar meer van weten, kijk dan op:
www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven.
Astrid Willemsen
Gebiedsmanager stadsdeel Noordoost

Oproepje
Beste mensen,
Wij wonen sinds afgelopen jaar aan de Quarles van Uffordlaan. Sinds een aantal
jaren collecteren we voor KWF (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding). De collectes vinden ondanks corona gewoon doorgang.
Afgelopen jaar hebben we gecollecteerd met mondkapjes en een krukje als
‘extra attribuut’. Voordat we aanbellen zetten we de kruk voor de voordeur met
daarop de collectebus, dan bellen we aan, en nemen een paar meter afstand.
Dit jaar willen we het opnieuw op deze manier doen.
Dit jaar collecteren we niet alleen maar zetten we ons ook in als wijkhoofd in onze nieuwe woonwijk Welgelegen.
Nu is er afgelopen jaar in deze wijk niet gecollecteerd voor KWF omdat er geen collectanten zijn gevonden. Wij willen
via verschillende wegen proberen om voor 5 t/m 11 september 2021 toch een paar collectanten te mobiliseren zodat
er ook in onze wijk gecollecteerd kan worden. Reacties graag naar: etelka.oortwijn@hotmail.com.
Met hartelijke groeten,
Arnout Siegelaar en Etelka Oortwijn
Infomagazine
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Wiegmans
Apeldoorn, Korianderplein 61

Wiegmans

Even voorstellen….
Nieuw bestuurslid Marcel Hassink
Ik ben Marcel Hassink, ik ben getrouwd met Sandra en
samen hebben we twee kinderen. In het dagelijks leven
werk ik als auditor bij een bank en nu, zoals veel anderen
meestal vanuit huis. Ik ben avontuurlijk ingesteld, reis
graag in binnen- en buitenland, het liefst op de motor.
Oorspronkelijk kom ik uit Warnsveld. Toen wij in 2019
terugkwamen na een lange tijd in het buitenland te
hebben gewoond, leek Apeldoorn ons een mooie plek om
te wonen. Wij wonen nu aan de Baron Sloetkade 303 en
sinds we in de wijk Welgelegen wonen, hebben we gezien
wat een fijne buurt dit is. Dicht bij de stad en station, veel
groen en voor ons een mooi kanaal om op uit te kijken.

Met veel bewondering heb ik gezien
hoe de wijkraad zich in het verleden
heeft ingezet en daar wil ik graag aan
bijdragen. Een veilige woonomgeving,
met prettige plekken om te zijn en
elkaar tegen te komen vind ik belangrijk.
Ook wil ik mij graag inzetten voor een
goede communicatie tussen bewoners in de wijk en de
gemeente, zodat bewoners geïnformeerd en gehoord
worden bij zaken die hun aangaan. Ik wandel regelmatig
door de wijk en verwacht in de komende tijd veel
wijkbewoners te spreken.

Levende natuur in de wijk
Een blauwe reiger die over de daken loopt op zoek naar
een vijver voor een visje. Een sperwer die bij ons midden
op straat een houtduif te grazen neemt en er mee weg
vliegt. Vier distelvinken (puttertjes) die bij de buurman
in de voortuin wat zaden van sprieten komen peuzelen.
Een pad in de hoek bij de voordeur. Muizen in de schuur
op zoek naar wat eetbaars. Een kleine havik die probeert
het vogelvoederhuisje binnen te dringen. Een egel die uit
de winterslaap is ontwaakt en ’s nachts op zoek is naar
wat te eten. De nachtelijke sporen die de steenmarter
heeft nagelaten: uitwerpselen, een aangevreten kabel
en verzameld isolatiemateriaal van de auto. Dit laatste
is minder leuk maar van het overige genieten we erg
van de flora en fauna rond ons huis. Dit nog los van alle
vliegende have: houtduiven, eksters, merels, kraaien,
kool- en pimpelmezen, huismussen, roodborstjes, vlinders

en tal van insecten. Heeft u wat dieren betreft bij u rond
het huis of in de straat ook wat bijzonders opgemerkt?
Laat het de redactie weten via het mailadres van de
wijkraad secretaris@wijkraadwelgelegen.nl.
Koos Meijerink
Heliosstraat

Schoonmaakactie Sup School Apeldoorn

schone wijk

Half mei ging een groep mega enthousiaste toppers het Apeldoorns Kanaal op om rommel op te ruimen.
Er werd gelachen, gezongen, gesupt en bovenal héél veel vuil uit het water gevist. Ze vonden de meest rare dingen…
Gelukkig hebben ze ook anderen kunnen inspireren, enthousiasmeren en tot schoonmaken kunnen aanzetten.
Opruimen hoeft niet saai te zijn en al helemaal niet op een sup!
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De instelling voor opvoeding van ‘groote jongens’, met personeel. Collectie Berry Meester.

historische wijk

‘Een doorgangshuis’
In het Infomagazine van oktober van de wijkraad van
Welgelegen stond onder het kopje ‘Een kijk in de wijk…’
een prijsvraag over oude foto’s van huizen in Apeldoorn,
in het bijzonder in Welgelegen.
Één van de afbeeldingen betrof die van een statig huis
met het opschrift ‘Veldzicht’. De redactie leefde in
de veronderstelling dat dit het (nog bestaande) pand
Deventerstraat 61 betrof. Dit pand is jaren geleden
ingrijpend verbouwd. Die veronderstelling bleek onjuist.
De huidige bewoonster (naam bekend bij redactie)
toonde oude foto’s uit het archief van CODA waarop
te zien was dat haar huis ‘er net iets anders’ uitzag dan
de villa van de prijsvraag. Hoewel, er waren ook grote
overeenkomsten.
Nog niet zo lang gelden, vóór de coronacrisis, kwam
ik regelmatig in het archief van de Vereniging Oud
Apeldoorn en heb daar met medewerkers wel gesproken
over de ‘oude’ Deventerstraat en oude foto’s bekeken.
Ik had het idee het ‘prijsvraaghuis’ al eens gezien te
hebben. Waar? Hoe? Op onderzoek dus!
Doorgangshuis
Op de site van Berry Meester over de historie van de
Parkenbuurt [1] vond ik interessante informatie die
houvast gaf voor verder onderzoek. Ik citeer letterlijk:
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Op 20 juli 1894 kocht de “Vereeniging tot Steun aan
Verwaarloosden en Gevallenen” uit Amsterdam van de
NV De Olster Steenfabrieken een stuk grond van 1566
centiare aan de Prins Mauritslaan voor zeshonderd
gulden. In een Erica-boekje van 1895 staat uitgebreid
beschreven waarmee deze vereniging bezig was,
namelijk: “Hulp te verleenen aan: 1e Kinderen, wier
opvoeding dreigt verwaarloosd te worden of reeds
verwaarloosd wordt; 2e Oudere meisjes, die strengere
leiding behoeven dan zij van hare ouders of voogden
ontvangen”. De vereniging was werkzaam in vrijzinnig
christelijke geest. Het eerste doorgangshuis “OudVeldzicht” stond aan de Deventerstraat (bij de OudVeldzichtlaan).
Uit verder onderzoek bleek dat de bewuste villa
‘Veldzicht’ aan de Deventerstraat huisnummer 65 had.
In de volksmond heette dit kennelijk het ‘doorgangshuis’.
Op dezelfde site stond ook bovenstaande ansichtkaart
van het huis.
Historie
De eerste vermelding van het huis stamt uit 1890 en
behoort dus tot de oudere bebouwing van de noordkant
van de Deventerstraat. Pas in 1913 werd de huidige huisnummering ingevoerd en kreeg het pand nummer 65.
In het pand was de ‘Vereeniging tot Steun’ gevestigd.

De vereniging die rond
1900 al actief was had de
opvoeding van meisjes en
jongens tot doel. In het
pand aan de Deventerstraat werden de ‘groote jongens’
opgevangen. Uit berichtgeving in de kranten blijkt dat
deze jongens werden opgeleid tot meubelmaker of houdsnijder. De producten werden van tijd tot tijd aan het
publiek verkocht, bijvoorbeeld via de ‘bazaars’. Ze werden
eveneens op tentoonstellingen van ‘huisvlijt’ getoond en
door een jury beoordeeld, zo lees ik in de krant van 1923.
De ‘opvoeding’ van meisjes vond plaats in het pand ‘Nieuw
Veldzicht’ aan de ‘Amersfoortsche Weg’.
In november 1949 werd het (gerenoveerde) gebouw
officieel overgedragen aan de ‘Wilhelmina Stichting’
door de toenmalige burgemeester A.L. des Tombes.
Vanaf 1951 was in het pand het ‘Medisch Opvoedkundig
Advies’ gevestigd. Tot zeker 1963 is het pand in gebruik
geweest, laatstelijk door conciërge G.J. van Straaten.
Het dagelijks leven in het huis
In ons digitale tijdperk is het mogelijk ‘achter de computer’
onderzoek te doen en archieven te raadplegen. Heel veel
informatie is inmiddels ontsloten en digitaal beschikbaar.
Één van die bronnen wil ik u beslist niet onthouden.
Sinds een aantal jaren zijn door
de Koninklijke Bibliotheek
veel boeken, tijdschriften en
kranten gedigitaliseerd en
beschikbaar gesteld op de site
www.delpher.nl. Het is beslist de
moeite waarde deze site eens
te bezoeken. Ik geeft u hier aan
aantal voorbeelden die ik vond en
uitstekend in het verhaal passen.
De ‘vereeniging’ had natuurlijk een bestuur, met
voorzitter en bestuursleden. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering had het huis een directeur of directrice. In de
krant kunnen we lezen wie dat in de loop van de tijd
zoal waren. Zo was rond 1890 mejuffrouw E.H. Rovers
directrice, in 1903 werd dit mejuffrouw D. van der Koogh.
De laatste vierde in mei 1923 haar 20 jarig jubileum,
hetgeen aanleiding was tot een stukje in de ‘Nieuwe
Apeldoornsche Courant’.

Het ‘wijkgebouw Oud Veldzicht’
Het pand op nummer 63, alsmede schuren en andere
bijgebouwen, behoorden kennelijk ook tot de gebouwen
van de ‘vereeniging’. In 1946 zijn de panden nummers
63 en 65 aangekocht door de gemeente. Ik denk dat vanaf
die tijd de panden voor allerhande doelstellingen werden
gebruikt. De Wilhelmina Stichting is al genoemd. Zo las
ik dat in 1949 het ‘buurtgebouw’ was gevestigd in een
schuur van Oud Veldzicht en dat op nummer 63 (1950) de
‘Buurtvereniging’ huisde. Trouwens, al veel eerder (1938)
maakte de ‘Orkestvereeniging’ gebruik van (een van) de
panden. In de krant is het nodige hierover te vinden. Heel
aardig is natuurlijk te lezen in de krant van 27 mei 1950
dat Welgelegen een bloeiende damvereniging had die
daar bijeen kwam.
Huidige bebouwing
In 1972 bestonden de panden op nummer 63 en 65 nog.
In dit jaar werden de huizen aangesloten op het riool
(toen pas!). Ik heb niet kunnen nagaan wanneer e.e.a.
is afgebroken. Op dit moment staat op deze plaats een
complex met 12 appartementen, nummers 63A-65F.

Bronnen
1.	www.parkenbuurt.nl/stratenktmo/mauritslaanprins/
mauritslaan-26.html
2. www.delpher.nl
Delpher
‘Delpher’ is een enorm digitaal archief (120 miljoen
pagina’s) van de Koninklijke Biblitheek met boeken,
tijdschriften, kranten bulletins en veel meer. Voor elk
onderzoek dat u doet zult u iets vinden. Tik bijvoorbeeld
de zoekterm ‘veldzicht apeldoorn deventerstraat’ in de
rubriek ‘kranten’ eens in. U zult verbaasd zijn.
Folkert Bruining

Bericht uit de Nieuwe
Apeldoornsche Courant
van 2 mei 1923 over het
twintigjarig jubileum van
mejuffrouw D. van der Koogh
als directrice.
Bron: www.delpher.nl

Vacature webmaster
De wijkraad is op zoek naar een (jonge) enthousiaste
websiteontwikkelaar die mee wil helpen de website
verder te ontwikkelen en te beheren. Een mooie klus
om ons online verder te onderscheiden.
Kortom wie kent iemand of wil hieraan zelf bijdragen?
Reacties zijn welkom via: secretaris@wijkraadwelgelegen.nl.
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Deventerstraat 107
7322 JM Apeldoorn
Tel. 055 - 366 71 60
Fax 055 - 366 90 93

H. JONKER
Restauratieschilder
Schilder- Behanger

Ovenbouwershoek 21

7328 JH Apeldoorn

Telefoon 3664363

www.frankschuurman.nl

•
•
•
•

schilderwerk
behangwerk
beglazing
glas in lood

•
•
•
•

monumenten onderhoud
marmer imitatie
hout imitatie
vergulden

Het adres voor uw scootmobiel in Apeldoorn
Ook voor service, onderhoud en reparatie kunt
u bij ons terecht. Wij leveren ook gebruikte
scootmobielen met garantie.

Interieur, styling & meubelmakerij

Anklaarseweg 97a
(t.o. Robur et Velocitas)
7317 AS Apeldoorn
T (055) 57 88 005
E info@scoot.nu

Molenstraat 168, Apeldoorn - 055 360 32 14

of kijk op

www.michilsen-wonen.nl

Nieuw en gebruikt en direct uit voorraad leverbaar

Installatiebedrijf

STEUN DE ondernemers
in ONZE wijk!
zo helpen we elkaar

Groothedde
Apeldoorn
installatietechniek sinds 1920

Beleefd aanbevolen voor uw: loodgieterswerk,
elektra, dakbedekking, sanitair, centrale verwarming,
lood en zinkwerken, duurzame technieken
Tulpenlaan 11 - telefoon 055-5213594
www.gebroedersgroothedde.nl

Voor de betere lingerie.
Deventerstraat 148
7321 CE Apeldoorn
tel. 055 - 522 02 17
info@floradesign.eu
www.floradesign.eu

@Dessous Lingerie Apeldoorn

Korenstraat 118, Apeldoorn
tel: 055 - 522 03 60
www.dessouslingerie.nl
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Zorg
van grote
waarde

www.kleingeluk.nl
zorglijn@kleingeluk.nl
0800-0604

Lang leve de echte tuin!
Even voorstellen: mijn naam is Truus te Winkel, ik woon samen met mijn partner
inmiddels bijna vier jaar aan de Atlasstraat in Welgelegen. Wij wonen hier met veel
plezier, maar wat ons opvalt, is dat er niet veel vogels en insecten in de wijk zijn.

Voortuin oud

Voortuin nieuw

Voor een groot deel is dat mijns inziens te wijten aan
de steeds verdere “verstening” van veel tuinen in onze
buurt en het sobere Openbaar Groen. Ik heb o.a. vijf jaar
in de Horsten (net over het spoor) gewoond, waar de
situatie compleet anders was qua natuurbeleving en waar
in ieder geval ruimschoots openbaar groen aanwezig
is (alhoewel dat ook de laatste jaren versimpeld is, o.a.
door het weghalen van heggen en in plaats daarvan
“poepveldjes” aan te leggen; toen bezuinigen nog het
allerbelangrijkst was).
Met de huidige klimaatverandering wordt meer groen
in de stad steeds harder nodig, al was het alleen maar
om de stad wat betreft temperatuur leefbaar te houden.
Bijvoorbeeld: als ik op een hete zomerdag fiets in de
Horsten (vijvers en bomen) en dan op het industrieterrein
van de Hoeken (geen begroeiing, alleen bestrating) aan
kom, kan dat zo drie graden in temperatuur schelen.
Trek eens aan de bel bij de Gemeente Apeldoorn of bij
de Woningbouwvereniging, mogelijk kunnen ze in uw
directe omgeving iets betekenen...
Het gebrek aan vogels en insecten wordt mede veroorzaakt door de steeds verdere “vergrijzing” (letterlijk
en figuurlijk) van onze wijk en ook mogelijk door het
gebruik van milieu- onvriendelijke bestrijdingsmiddelen.
Daarom mijn oproep: lieve mensen, plant een boom;
haal wat stenen uit je tuin en zet er insectvriendelijke beplanting in. Houdt een hoekje in de tuin vrij
voor blad- en tuinafval, insecten zijn er gek op! En hoe
meer insecten, hoe meer vogels.... Want helaas voor de
insecten... vogels zijn dáár weer gek op. Misschien zijn er
mensen, die anderen af en toe willen /kunnen helpen bij
het tuinieren, als dit te zwaar wordt en kunnen we met
deze mensen een tuinwerkgroep vormen, voor advisering
en hulp. Bij ons in de tuin hebben we al wat resultaat:
toen we hier kwamen, hadden we een klimop-heg en een
enorme tegelvloer in de achtertuin. Inmiddels zijn er heel
wat tegels uit, en in plaats daarvan genieten we van een
vijver en de nodige beplanting.

Achtertuin oud

Door ze met zaden te lokken, huist inmiddels een ploegje
mussen in de heg die ‘s zomers ook genieten van badderen
in de vijver. Er zitten regelmatig diverse andere vogels in
de boompjes in onze tuin en eind februari zag ik er de
eerste hommel... ‘s Zomers waterjuffers boven de vijver
en diverse bijen-soorten en andere vliegertjes snoepen
uit bloeiende thijm, dovenetel en wat er verder ook maar
bloeit in onze tuin.
En bovendien genieten we van verse kruiden, als het lukt
van sperzie- en snijbonen en als we mazzel hebben van
een paar maaltjes frambozen.... alles dankzij onze tuin.
Door de vele vaste beplanting is het tuinieren niet heel
erg intensief en moeten we de boel hooguit af en toe
wat afremmen. De beloning: vrolijk gezoem en gezang.
En leven in de brouwerij!

Achtertuin nieuw

Ik hoop, dat ik u een beetje enthousiast heb kunnen
maken voor meer groen in uw tuin en misschien zelfs
wat buurtgenoten kan verleiden om anderen te helpen.
Uw reacties komen via de wijkraad bij mij terecht en
mogelijk kunnen we samen iets doen aan de vergroening
van onze wijk!
Truus te Winkel
Infomagazine
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Wist u dat… ?
- U aan de Floralaan 12 zelfgemaakte jam en gerecyclede kaarsen kunt kopen?
- U honing van de imker kunt kopen aan de Floralaan 22?
- U aan de Trekweg 70 terecht kunt om eieren te kopen?
- Op het speelveld aan de Latonalaan is onlangs een nieuw speeltoestel
geplaatst zodat kinderen er naar hartenlust kunnen spelen en glijden.

Alvast noteren:
zaterdag
25 september

Burendag

Stoeptegel los? Lantaarnpaal stuk? Meld het bij de Buitenlijn
U kunt een melding maken bij de Buitenlijn via www.apeldoorn.nl/buitenlijn

Nieuwe locatie
Deventerstraat

Wat is er ﬁjner voor je kind dan relaxen met leeftijdgenootjes na
een drukke dag op school. Door de kleine groepen hebben wij
aandacht voor ieder kind. Bij ons op de BSO en BSO+ creëren we
ruimte om de eigen talenten te ontdekken.
Samen met de kinderen worden de middagen ingevuld.
Lekker buiten spelen, nieuwe activiteiten ontdekken, lekker
lezen of samen koken. Plezier staat voorop!

Aandacht voor ieder kind
In het pand zijn de volgende
opvangvormen aanwezig:
Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf+
Peuteropvang
BSO
BSO+

Bel voor vragen 0342 220 520 of mail naar info@looﬂes.com
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Bestrijding Japanse duizendknoop start juni
Reeds eerder schreef ik over de Japanse duizendknoop
die 200 jaar geleden voor het eerst in Europa geïntroduceerd is. Een mooie plant vond men. Zo’n twintig jaar
later werd de plant volop gekweekt en vanuit Leiden
over Europa verspreid als sierplant. De plant deed het
erg goed in het klimaat hier. Veel te goed. Door het
ontbreken van natuurlijke vijanden kon de plant zich
enorm verspreiden en nu, bijna twee eeuwen later
worden enorme bedragen uitgegeven aan bestrijding.
De plant verdringt onze inheemse planten en is daarmee
een bedreiging voor de biodiversiteit. Als we de plant zijn
gang laten gaan groeit er op de plekken waar hij voor
komt straks alleen nog maar duizendknoop.
In de gemeente Apeldoorn zijn inmiddels zo’n 260 locaties waar de plant voor komt. Dit kunnen kleine plekken
zijn van enkele vierkante meters tot grote stukken van
honderden vierkante meters. Er wordt gewerkt aan
een digitale overzichtskaart die op de website van de
gemeente Apeldoorn geplaatst zal worden. U kunt dan
als bewoner zien welke locaties bij ons bekend zijn en u
kunt nieuwe locatie aanmelden.
Het is lastig en kostbaar om de duizendknoop te
bestrijden. De plant zit diep geworteld en verspreidt zich
makkelijk. Daarom is het wenselijk om de nieuwe locaties
zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Afhankelijk van
de situatie op die plek wordt bekeken welke vorm van
bestrijding of beheersing toegepast zal worden.
De afgelopen jaren zijn meerdere pilots uitgevoerd om
de Japanse duizendknoop te bestrijden. In het Woudhuis is in 2019 een stuk van de geluidswal afgedekt
met eens soort doek waar vervolgens een laag schone
grond overheen is gebracht die is ingezaaid met een
bloemenmengsel. Het zal zo’n vijf jaar duren voor de
wortels onder het doek helemaal afgestorven zijn.
Tot nu toe ziet het er goed uit en komt er niets door het
doek heen en blijft de opgebrachte grond goed op de
steile helling liggen. Vlak naast dit stuk is vorig jaar een
deel bestreden met elektrocutie. Hierbij wordt stroom
door de wortels van de plant gestuurd door deze met
een lans aan te raken. Het resultaat van deze proef veel
helaas tegen. Ook neemt de gemeente Apeldoorn deel
aan een onderzoek naar biologische bestrijding. Hierbij
worden schimmels en een bladvlo, afkomstig uit Azië,
ingezet als natuurlijke vijand om de duizendknoop

in toom te houden. Het onderzoek loopt nog en de
resultaten zijn nog niet bekend. Voordat deze methodes
in de praktijk kunnen worden toegepast is meer onderzoek nodig. Het duurt dan ook nog minimaal een aantal
jaren voor we hiermee kunnen gaan werken.
In 2021 zetten we daarom nog in op de meer traditionele
wijzen van bestrijden. Veel locaties zullen worden gemaaid.
Hiermee beheersen we de planten en voorkomen we dat
deze enorm groot worden. De plant wordt hooguit wat
verzwakt maar zal niet afsterven. Daarom zetten we ook
in op chemische bestrijding. Op plekken waar veel stengels
per m2 staan kan het blad bespoten worden met glyfosaat.
Op plekken waar minder stengels per m2 staan kunnen
de stengels ook geïnjecteerd worden met glyfosaat.
Het bestrijdingsmiddel trekt dan met de sapstroom van de
plant mee richting de wortels waardoor deze afsterven.
Dit werkt goed maar is wel arbeidsintensief. Als dit goed
gebeurt zal 80 procent van de stengels het jaar erop
verdwenen zijn en na enkele jaren is de plek helemaal
schoon. We zullen in juni starten met de bestrijding.
De laatste ronde zal rond september uitgevoerd worden.
In Welgelegen gaat het in ieder geval om de volgende
locaties waar de plant is aangetroffen:
• Dianalaan t.h.v. fietstunnel
• Vulcanusstraat t.o. nr. 45
• Minervalaan Vijvertalud (in de bocht)
• Burgemeester Quarles v. Uffordlaan t.o. Lange Grafte
• Hoek Burg. Quarles v. Uffordlaan - Deventerstraat
Wat kunt U als wijkbewoner doen?
U kunt ons helpen door, zodra de kaart online staat,
nieuwe locaties aan ons door te geven. Daarnaast kunt
u verdere verspreiding voorkomen door resten van de
Japanse duizendknoop uit uw eigen tuin of uit bloemstukken waarin ze soms worden toegepast niet in de
groene container te gooien maar af te
voeren met het restafval. De gemeente
bestrijdt de duizendknoop niet op
privéterrein.
Marcel Keurhorst
Wijkbeheerder stadsdeel noordoost
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alphega
apotheek

24 smaken zelf ambachtelijk bereid ijs

Ooster-Welgelegen
Baron Sloetkade 105
7321 ZR Apeldoorn
T 055 - 201 04 02
www.apotheekoosterwelgelegen.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur

Apotheek Ooster-Welgelegen is onderdeel van
GZCentrum Welgelegen

Burg. Jhr. Q. v. Uﬀordlaan 57

Kanaal Noord 152, 7322 AC Apeldoorn
Telefoon 055 - 367 17 46
apeldoorn@stappenbelt.com

www.stappenbelt.com

Gezocht:
een 2e Schouwer
Wilt u zich inzetten voor de kwaliteit
van wonen en leven in het noordelijke deel van onze wijk Welgelegen?
Meld u dan aan. Hulp is welkom!
Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze
1e schouwer: Theo Boerkamp 06-15304923
of tboerkamp@hetnet.nl

Liever professioneel uw
belastingaangifte doen?

AACC

AACC adviseert en ondersteunt
u met uw aangifte.

Kijk op aacc.nu of bel
055 - 368 55 55

Gaat u ons helpen?

Een huishoudelijke, tuin of
klus hulp nodig?
Diensten voor thuis is een initiatief gestart om deze
hulp voor senioren socialer en prijsvriendelijker te
maken. Wij rekenen namelijk maar € 17,95 per uur
voor een huishoudelijke hulp. Voor onze Klussendienst en het doen van Tuinonderhoud rekenen wij
€ 19,50 per uur.

Goed om te weten:

- u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp
- er zijn geen lidmaatschapskosten
- er zijn geen opzegtermijnen of kosten
- u betaald veilig achteraf middels een factuur
- minimale afname 2 uur per keer
Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig?
Wij maken graag en geheel vrijblijvend een
afspraak om de mogelijkheden te bespreken.
Mathijs van der Zande & Henk van Veldhuizen

Tel. 055 - 303 06 28 • info@dienstenvoorthuis.nl
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Accountants & Bedrijfsadviseurs

Vaste waarde voor elke ondernemersfase

H!PP
adv_126x52_belastingaangifte_aacc.indd 1

TWEEDEHANDS MERKKLEDING
Asselsestraat 67 - Apeldoorn
055 - 73 700 73
www.wijzijnhipp.nl

BonBonSpecials}

25-09-2020 10:28

} Handgemaakte Chocolade thuis bezorgd }

Marjanne Deelen
Plantsoen Welgelegen 20
7321 ZB Apeldoorn
06 301 06 402

www.bonbonspecials.nl
info@bonbonspecials.nl

Wist u...
• dat er een Advies- en Meldpunt Verward Gedrag is.
Inwoners en professionals die zich zorgen maken over
iemand in hun omgeving kunnen hier terecht.
Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen
08.30 en 23.00 uur via 088 - 933 55 00. Wie belt, wordt
door professionals voorzien van advies. Als advies niet
volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Indien
inwoners of professionals het vermoeden hebben dat
iemand gedwongen zorg nodig heeft dan kan hierover
ook melding gedaan worden. Dit in het kader van de
Wet verplichte ggz (Wvggz).
• dat Stimenz er is voor alle inwoners in de gemeente
Apeldoorn, van jong tot oud. Onze sociaal werkers zijn
actief in de vier stadsdelen en in de dorpen. Ook als u er
zelf even niet uitkomt, kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld
met vragen over gezin en opvoeding; geld, werk en
wonen; ruzie en geweld; relatie, huwelijk en scheiding.
Samen bedenken we de oplossing die past bij uw vraag,
zodat u weer verder kunt. Wij zijn gevestigd aan de
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn. U kunt ons tijdens
kantooruren bereiken via 088 - 784 64 64, mailen kan ook:
info@stimenz.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op
www.stimenz.nl.
• 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 het Operaplein 181.
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 gedachten wisselen over mantelzorg? U bent
van harte welkom, elke 4e dinsdag in de maand van
19.00 tot 21.00 uur. Tel. 055 - 368 47 00.
• dat De Kap een organisatie is voor informele zorg en
hulp en ondersteuning biedt in de thuissituatie? Zij zet
vrijwilligers in bij mensen die zelfstandig wonen, geen of
onvoldoende beroep kunnen doen op hun sociale netwerk
en onvoldoende financiële middelen hebben om hulp
in te kopen. U kunt daarbij denken aan kleine klusjes in
huis of tuin, vervoer of begeleiding, boodschappen doen,
ondersteuning bij thuisadministratie, een praatje maken,
samen wandelen of een kopje koffie drinken. Maar ook
aan inzet van zorgvrijwilligers, maatjes voor kwetsbare
mensen en rouwbegeleiding aan mensen die hun partner
hebben verloren. Ook ondersteunt De Kap mantelzorgers
in de zorg voor een zieke of hulpbehoevende naaste zoals
een partner, ouder of kind.

U kunt terecht voor informatie, een luisterend oor, cursus,
gespreksgroep of het aanvragen van de mantelzorgwaardering. Voor meer informatie: tel. 055 - 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, tel. 055 - 367 05 97, e-mail: ha.sieljes@planet.nl.
• dat het Rode Kruis ook in onze wijk actief is. 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 Apeldoorn Pakt Aan er is voor iedereen die te maken
heeft met vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Op welke manier
dan ook. Voor vrijwilligers. Voor (non-profit) organisaties.
Voor mensen die met ons willen samenwerken om het vrijwilligerswerk in Apeldoorn te versterken. Ook leerlingen die
een maatschappelijke stage zoeken kunnen bij Apeldoorn
Pakt Aan terecht. Apeldoorn Pakt Aan heeft waardering
voor vrijwillige inzet hoog in het vaandel staan.
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn zeer belangrijk.
Zij maken het verschil in onze samenleving. Apeldoorn
Pakt Aan wil hen bekrachtigen in het werk dat zij doen.
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn, tel.: 055 - 527 05 81,
info@apeldoornpaktaan.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 onze website
www.stichtingkleef.nl.
• dat Zero Waste Apeldoorn een burgerinitiatief is dat
zich toelegt op het verminderen van afval en verspilling.
www.zerowasteapeldoorn.com
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De Wijkraad is op zoek naar een 2e schouwer
voor Welgelegen Noord, het gebied boven de Deventerstraat
Maar wat doet een wijkschouwer eigenlijk?
We vroegen het aan onze schouwer Theo Boerkamp:
Als schouwer loop of fiets ik één à tweemaal per maand
de hele wijk door, net zoals het uitkomt, en uiteraard
alleen als het mooi weer is. Als wandelaars vanwege
overhangend groen niet goed gebruik kunnen maken van
de stoep en er zodanig overlast is vraag ik de bewoner
of er gesnoeid kan worden. In de meeste gevallen wordt
het zo opgelost. In de wintermaanden gebeurt dit minder
omdat er dan weinig problemen zijn. Als de bewoner niet
thuis is dan doe ik een brief in de bus die de wijkraad
heeft opgesteld.

De benodigde spullen heb ik via Apeldoorn Rein.
Het levert mij voldoening op van hetgeen ik voor de wijk
doe en ik heb er veel plezier in.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Theo Boerkamp,
via tboerkamp@hetnet.nl of tel. 06 - 15 30 49 23.

Ook iets voor u?

Bij ernstige problemen zoals los liggende stenen of tegels
stuur ik een mailtje naar de Buitenlijn van de gemeente.
In enkele gevallen stuur ik een mailtje naar wijkbeheerder
Marcel Keurhorst van de gemeente en dan is het binnen
een paar dagen netjes geregeld. Dan controleer ik wel of
het klaar is. Ik doe dit vrijwilligerswerk omdat het belangrijk is dat de wijk goed en veilig is voor alle bewoners.
Je ziet zo nog wel eens mooie plekjes en je ontmoet
meestal vriendelijk bewoners. Ook blijf je zo in beweging,
daarom houd ik een gedeelte van Welgelegen Zuid schoon
van zwerfvuil.
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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

Wijkraad Welgelegen

Colofon

Bestuur
voorzitter:
Fransje Vrancken
			
			

Verschijningsfrequentie 3x per jaar.

secretaris:

Lex van der Heide

Kersenlaan 53

06-10343997

penningmeester:

Kees van Assenbergh

Achillesstraat 8

055-8442571

leden:

Yvonne Eshuis

Kersenlaan 80

055-3668806

		

Harco Klunder

Vulcanusstraat 25

055-3666315

		

Inte Wassenaar

Herculesstraat 21

055-3663836

		
Marcel Hassink
			

Baron Sloetkade 303
mhassink6@gmail.com

06-23139469

		
		

Wiard Ruisdonk

Rozebottellaan 21

(waarnemend voorzitter)		

055-3663979
06-51585917

Vaste adviseurs

Henk de Boer

Minervalaan 39

055-3669522

		
Theo Boerkamp
			

Atlasstraat 5
@: tboerkamp@hetnet.nl

06-15304923

		

Robert-Jan v.d. Meijden

Heliosstraat 48

055-3662939

Schouw

Theo Boerkamp

Atlasstraat 5

06-15304923

Kersenlaan 80
7322 SG Apeldoorn
@: yeshuisw57@gmail.com

055-3668806
06-36501118

Heliosstraat 24

06-18225107
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Lid worden?
Het lidmaatschap bedraagt s 6,- per jaar.
De contributie is bedoeld voor aanvulling van
het budget van de wijkraad. Betaling s.v.p.
op SNS rek.nr. NL22 SNSB 0859 2402 15
t.n.v. “Wijkraad Welgelegen” onder
vermelding van postcode + huisnummer.

Lidmaatschap opzeggen?
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.

Frambozenlaan 28
7322 TK Apeldoorn
@: Henk.Adelerhof@gmail.com

			

www.wijkraadwelgelegen.nl
Volg ons op Twitter & Facebook:

@Welgelegen055

Wijkindeling Welgelegen

Wijkraad Welgelegen

We onderscheiden drie wijkdelen die min of
meer een eenheid vormen:

Wie verdient er een bloemetje?
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Welgelegen-Zuid bevindt zich tussen
het kanaal, de spoorlijn, de Zutphensestraat en de Molenstraat.
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Welgelegen-Midden. Het gebied
tussen het kanaal, Deventerstraat en
de Molenstraat.
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Welgelegen-Noord. Het gebied
tussen de Deventerstraat, het kanaal,
de Sluisoordlaan en het fietspad tussen
de Sluisoordlaan en de Tol.
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Weet u ook iemand die zich inzet voor de buurt of buurtbewoners,
geef het aan ons door! Aanmelding via: yeshuisw57@gmail.com
KORIANDERPL.

US

WSV

AED-locaties Welgelegen
Tandartspraktijk H. Vos, Lange Grafte 10
Baron Sloetkade 269-275 (gebouw London)
Baron Sloetkade 105 (gezondheidscentrum)
Fysius, Baron Sloetkade 335
De Woonmensen, Deventerstraat 54
Quarles van Uffordlaan (gebouw De Hofboog)
‘t Pannekoekhuis, Deventerstraat 172-174
Cafetaria Oliver, Trekweg 48
Pluviusstraat 1
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Recent verkocht in Welgelegen en directe omgeving: Baron Sloetkade (2), Burg. Jh. Q. van Uffordlaan,
Deventerstraat, Frambozenlaan (2), Kersenlaan, Ledaplantsoen (3), Mispellaan, Morellenlaan,
Oosterlaan (2), Oud-Veldzichtlaan & Trekweg (3).
BEL NU VOOR EEN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING 055-522 2277.

ALS BESTE GETEST DOOR

OPDRACHTGEVERS!

Waardering 8,8 verkoopmakelaar en 9,1 aankoopmakelaar! De makelaar met de meeste beoordelingen
in de regio Apeldoorn.
(bron: Funda.nl)

HUIS VERKOPEN?

TAXATIE NODIG?

HUIS AANKOPEN?

Wanneer je overweegt om je huis
te verkopen, heb je waarschijnlijk
nogal wat vragen. GOOS biedt
een gratis waardebepaling
aan! Tijdens dit vrijblijvende
gesprek beantwoorden wij al je
vragen.
Maak nu een afspraak met
het makelaarskantoor dat ruim
30 jaar ervaring heeft in de regio
Apeldoorn en Epe.

Om je hypotheek te verhogen?
Voor de aankoop van je nieuwe
woning? Om bezwaar te maken
tegen de WOZ-waarde en/of
andere belasting zoals de erfbelasting? Wij beschikken over
beëdigde makelaars die jouw opdracht tot taxatie snel en deskundig verzorgen. O.a. voor elke
vorm van hypotheekaanvraag.
Onze taxatierapporten worden
door alle banken en erkende geldverstrekkers geaccepteerd.

Schakel ons in bij de grootste
aankoop van je leven!
Realistische advisering bij de
aankoop van vastgoed is ons
dagelijkse werk. Onze jarenlange
ervaring en onderhandelingstechnieken stellen wij graag ter
beschikking. Wil je meer info,
maak een afspraak!

Dirk-Jan van Woerden
06 - 38942693
dirkjan@goos.nl

Remi Goos
06 - 52545906
remi@goos.nl

Deventerstraat 67
7322 JK Apeldoorn
055 - 5222277
goos@goos.nl

WWW.GOOS.NL

