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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,

Met het voorjaar in het vooruitzicht kunnen we elkaar weer makkelijker treffen. Bij inwoners thuis, 
op een terras, straatfeest of bij een andere gelegenheid. Dat is belangrijk om de onderlinge band te 
versterken en begrip voor elkaar te houden.

Sinds het vorige magazine hebben we een kabinet dat de woningnood wil aanpakken. Ook in Apeldoorn, en daarmee
onze wijk, is dat natuurlijk een thema. Een leefbare wijk die vitaliteit uitstraalt en aantrekkelijk is voor jong en oud
is ook voor ons van belang. In 2022 gaan we met de gemeente Apeldoorn de vitaliteitsagenda opstellen voor de wijk
Welgelegen. Dit is een plan om in de komende jaren de wijk fijner, mooier en veiliger te maken en mensen bij elkaar
te brengen. 

De wijk Osseveld-Woudhuis is ons voorgegaan en is een goed voorbeeld hoe wensen van bewoners verwerkt zijn om de
openbare ruimte te vergroenen en de wijk voor jongeren en ouderen prettiger te maken. Dit betekent wel dat we met 
de gemeente op zoek gaan naar een werkwijze om inwoners te betrekken. Indien je geïnteresseerd bent om mede de 
vitaliteitsagenda vorm te geven, laat ons het weten via info@wijkraadwelgelegen.nl, zodat we met een enthousiaste
groep wijkgenoten aan de slag kunnen gaan. 

Om elkaar goed te kunnen informeren en te weten wat er speelt zal in het eerste kwartaal van 2022 de nieuwe website 
gelanceerd worden. Bezoekers van de website kunnen dan geïnformeerd worden over actuele onderwerpen. Bouwplannen 
van de gemeente, activiteiten in de wijk en mooie foto’s van vroeger en nu. Bij de komende Algemene Leden Vergadering 
en het volgende magazine gaan we hier nader op in. Inbreng van inwoners bij de communicatie tussen bewoners, gemeente 
en wijkraad, waarin het magazine, de website en op termijn via facebook en/of instagram als ondersteuning dienen,  
is natuurlijk cruciaal om aan de behoefte te voldoen.

De afgelopen periode is er in de wijk een achtste AED geplaatst door de wijkraad. Daarbij zijn er in de Hertog van Gelre 
school meerdere goedbezochte trainingen geweest. Hierdoor zijn rond de 30 bewoners van de wijk getraind in het 
reanimeren en gebruiken van een AED. Natuurlijk gaan we rond de zomer een nieuwe reeks van trainingen organiseren. 
We zijn nog op zoek naar een huis waar een AED geplaatst kan worden in de buurt van Atlasstraat, Argusstraat, 
Achillesstraat of westelijk deel van de Dianalaan. Ook in die buurt willen we graag dat de omwonenden ook een AED 
beschikbaar hebben binnen 500 meter. Als je overweegt je huis beschikbaar te stellen, kun je natuurlijk mailen met 
info@wijkraadwelgelegen.nl. Indien nodig kunnen we contact leggen met andere bewoners van de wijk die een  
AED hebben laten plaatsen op hun huis. Gratis reanimatietrainingen worden verzorgd voor belangstellenden.

Wellicht ten overvloede, de wijkraad zorgt voor de plaatsing en het beheer en onderhoud zodat zij operationeel zijn en 
blijven. Wij streven ernaar dat voor elke inwoner binnen 500 meter een AED beschikbaar is. In noodgeval bellen met 112, 
waarna hulpverleners, waaronder getrainde omwonenden, in directe omgeving een bericht krijgen waar de AED staat en 
wat de locatie is van de ‘patiënt’ die zo snel mogelijk geholpen moet worden. Zo proberen wij de wijk veiliger te maken. 
We hopen natuurlijk dat de AED’s niet nodig zijn, maar als het nodig is dan zijn de AED’s beschikbaar.

Wat betreft de Wapenrustlaan blijven we vanuit de wijkraad aangeven dat de gemeente met de direct betrokkenen in 
gesprek moet blijven over de mogelijkheden om op korte en langere termijn de veiligheid te verbeteren. De eerste stap-
pen zijn gezet, maar we zijn er nog niet. Aan de Baron Sloetkade is eind 2021 gestart met het doorvoeren van verbeteringen 
met betrekking tot de verkeerssituatie en meer groen in plaats van steen. 

Aan de randen van de wijk staan grote veranderingen op stapel. De bouw van de tunnel aan de Laan van Osseveld is al 
gestart. Komende jaren zullen veel woningen gebouwd worden bij de Noorderlaan, bij de supermarkten Lidl en Dirk van 
den Broek. Onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren met het ALDI gebouw nadat de ALDI zijn deuren heeft gesloten.  
De gemeente heeft een omgevingsvisie opgesteld. Vanwege een technische storing ging de digitale informatiebijeenkomst 
van 14 december jl. over deze vraagstukken niet door. Als dit magazine op de mat ligt dan heeft de informatiebijeenkomst 
plaatsgevonden eind januari. Dit is dan een mooie start om met de gemeente over deze onderwerpen in gesprek te blijven. 
Ik verwacht dan ook dat er meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd gaan worden.

Namens alle betrokkenen bij de wijkraad, tot gauw, 
Wiard Ruisdonk
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Uitnodiging Algemene LedenVergadering 
Graag nodigen wij u hierbij uit, onze ALV wordt ONLINE gehouden via Teams op

dinsdag 12 april 2022, aanvang: 19.30 - 20.15 uur.

 De volgende onderwerpen komen aanbod:

• toelichting en voorstel voor goedkeuring begroting 2022

• toelichting en voorstel voor goedkeuring jaarstukken 2021

• introductie vernieuwde website wijkraadwelgelegen.nl

• aanpak versterken communicatie en interactie in de driehoek  
 burgers/bedrijven, gemeente en wijkraad

Het jaarverslag 2021 (secretarieel en financieel) staat in dit magazine
en is ook op onze website gepubliceerd. 

Wilt u deelnemen aan de (online) ledenvergadering? 
We hopen op uw deelname. U kunt zich aanmelden via het contactformulier 
op de website of via een mail naar: wijkraadwelgelegen@gmail.com 

Regels voor het aanvragen van
subsidie voor een buurtfeest 2022 
Organiseert u met uw straat of buurt ook een straatfeest, burenborrel,

kerstborrel of barbecue? Dan kunt u hiervoor ook een bijdrage aanvragen 

bij de wijkraad. De wijkraad heeft hiervoor een (beperkt) budget beschikbaar 

en wil dit eventueel subsidiëren tot een bedrag van € 100,- . U doet hiervoor 

uw aanvraag bij wijkraadwelgelegen@gmail.com en u hoort dan op korte 

termijn of uw aanvraag wordt gehonoreerd (wij kijken ook naar vorig jaar). 

Op basis van de door u overlegde bonnen wordt de subsidie uitbetaald.

Is dat alles? Nee, als tegenprestatie verwachten wij ook dat u een aantal 
leuke foto’s van uw feestje met wat toelichtende tekst aanlevert voor een 
stukje in dit Infomagazine. Dat is toch niet teveel gevraagd…?

Plaatsing nieuwe AED
27 januari is er een achtste AED geplaatst in onze wijk. De familie Roelofs aan de Noorderlaan 12 vonden het ook erg 
belangrijk dat er een bijgeplaatst werd. Wij danken hen hiervoor!
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Met dank aan alle mensen die meehelpen 
en meedenken uit de wijk en van de gemeente!

Van het bestuur

1

Speerpunten 
wijkraad 2021

1. Schone wijk (vuil opruimen, schouwen)

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

3. Leefbare wijk (Speelplaatsen, zitbanken,
groen)

4. Duurzame wijk (energie transitie,
fietspaden, ..)

5. Historische wijk (erfgoed, wandelingen, …)

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

Focus op organiseren met 
wijkbewoners

Focus op AED’s binnen 500 
meter en voldoende vrijwilligers

Focus op vergroenen wijk

Focus op plan op stellen met 
duurzame energie Apeldoorn 

(deA)

Focus op wandeling met QR 
code en verbinden met Erfgoed 

Apeldoorn

Focus op kennismaken/contact  

Producten en 
diensten

Bedrijfsvoering 
wijkraad 

(bemensing, 
inkomsten 
(donateurs, 
sponsoren,  

gemeentelijke 
subsidie), 
uitgaven, 
begroting, 
financieel 
beheer)

Communicatie 
met inwoners

(gesprekken, 
website, mail, 

twitter, 
magazine)

Ombudsman

(advies, 
bemiddeling, 

vraag-
bundeling, 

agendering bij 
gemeente) 

Secretarieel jaarverslag 2021 - voorzitter/secretaris wijkraad Welgelegen
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Leefbare wijk (Speelplaatsen, zitbanken, groen)

In het kort
- Speelplaatsen aantrekkelijker maken voor kinderen en ouders
- Meer groen in de wijk bij Baron Sloetkade
- Met gemeente gesprekken gestart om te komen tot een  

‘wijkplan’ om verbeteringen in de leefomgeving te identificeren 
en te realiseren met de inwoners

Duurzame wijk

In het kort
- In gesprek met deA over aanpak duurzame wijk

Historische wijk

In het kort
- QR-codes met paaltjes voor historische wandeling in 2022

Verbonden wijk

In het kort
- Enkele buurtactiviteiten ondersteund. 
- Is er behoefte aan een buurt en ontmoetingscentrum?

Met dank aan alle mensen die 
meehelpen en meedenken uit de wijk 

en van de Gemeente! 

Schone wijk (vuil opruimen, schouwen)

In het kort
- Door te schouwen wordt een oplossing gezocht voor 

overhangend groen, losliggende stoeptegels en afval. Natuurlijk 
wordt dit besproken met bewoners

- Welgelegen Rein, een dag in de maand met hesjes en stokken 
met groepje mensen aan de gang en na afloop koffie drinken

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

In het kort
- AED’s plaatsen en reanimatie cursussen organiseren
- In gesprek met gemeente over aanpak treinen met vervoer 

gevaarlijke stoffen. Artikel in magazine.
- Met Gemeente wordt voor verkeers en gevaarlijke situaties 

oplossingen gezocht 

Met dank aan alle mensen die 
meehelpen en meedenken uit de wijk 

en van de Gemeente! 

In het kort
- Artikelen schrijven en opmaak verzorgen voor 3 magazines die 

huis aan huis zijn gebracht. De kosten worden voor de helft door 
sponsors afgedekt. Artikelen voor pers en voor website. 
Informatie delen via Twitter

- Met Gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
wijk/buurt/burgerinitiatieven online te ondersteunen

- Apeldoornse bedrijven gevraagd om te offreren voor een 
vernieuwde website

Communicatie met inwoners 
(gesprekken, website, mail, twitter, magazine) 

Ombudsman 
(Advies, bemiddeling, vraag-bundeling, agendering bij gemeente) 

In het kort
- Wijkraad is er voor (advies/bemiddelings-) vragen vanuit 

meerdere bewoners, niet primair voor individuen
- Wijkraad is verbinder, geen scheidsrechter
- Maandelijks overleg met Gemeente over wensen en 

knelpunten en hoe de inwoners actief betrekken
- Over diverse onderwerpen per kwartaal tientallen mails 

ontvangen en opvolging aan gegeven 

Met dank aan alle mensen die 
meehelpen en meedenken uit de wijk 

en van de Gemeente! 
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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.

055 2032 048
Zutphensestraat 50 Apeldoorn

contact@holtkampfi nancieeladvies.nl

www.holtkampfi nancieeladvies.nl

‘Eén aanspreekpunt voor al je fi nanciële zaken’
Bij Holtkamp Financieel Advies krijg je onafhankelijk advies, voor nu en voor later. 

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

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

9.9

•  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

Op zoek naar 
een baan in de 

telefonische verkoop?

Zoekt ter uitbreiding van 
haar verkoopteam een ervaren 

telefonische verkoper.

 

Kijk op www.goodwill.nl 
of bel 055-5295244

Hier had uw advertentie 
kunnen staan.

Interesse? Kijk voor 
meer informatie in 

het Colofon op 
pagina 19 van dit 

magazine.

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

www.druktwello.nl
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Lasten Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Vergoeding diensten 0 0 
Bestuursvergoeding 7.025 3.750 3.208 
Huisvestingskosten 109 250 0 
Activiteiten 220 3.000 473 
Betalingsverkeer 180 250 193 
Kosten Infomagazine 11.341 12.000 10.130 
Materiaal en middelen 538 500 350 
IT kosten 219 500 194 
AED Netwerk 0 4.664 

Totaal lasten 19.632 20.250 19.212 

Baten

Subsidie gemeente Apeldoorn 16.445 0
Contributie leden 5.235 5.000 5.625
Advertenties Infomagazine 5.756 5.000 6.069
Rente 11 0

Totaal baten 27.447 10.000 11.694 

Resultaat /wijziging reserve 7.815 -10.250 -7.518

Lasten en baten wijkraad Welgelegen

Jaarverslag 2021 - penningmeester wijkraad Welgelegen

Begin 2021 hebben we opnieuw gezien dat een groot aantal van u onze activiteiten steunt met een jaarlijkse contributie. 
Dat is belangrijk om twee redenen: ten eerste geeft het ons de middelen om activiteiten te ondernemen in de wijk. 
Maar minstens zo belangrijk is dat het naar de gemeente toe toont dat er een draagvlak is voor een wijkraad. Daardoor 
kunnen we met de gemeente in gesprek blijven en kunnen we hun steun blijven vragen. Uw bijdrage telt daarmee 
dubbel! In dit verslag leg ik als - nieuwe penningmeester - verantwoording af over het afgelopen jaar.

Nieuwe penningmeester
Na zich jarenlang te hebben ingezet heeft Kees van Assenbergh halverwege dit jaar het stokje aan mij overgedragen. 
Ik wil hem hierbij nogmaals bedanken voor zijn enorme inzet over de jaren!

Actieve steun van ondernemers uit de wijk
De ondernemers uit de wijk hebben ons weer gesteund met advertenties in ons wijkblad. Wij zijn hen daar zeer dank-
baar voor. Door hun bijdrage kunnen wij dit blad blijven uitbrengen. In ruil voor hun steun vragen wij u daarom ook: 
steun onze ondernemers en koop in de wijk!

Gemeente zet jaarlijkse subsidie stop
Vanaf dit jaar beëindigd de gemeente onze vaste jaarlijkse subsidie. Voor specifieke doelen kunnen we nog wel subsidie 
aanvragen. Behalve het stopzetten van de subsidie, loopt er ook een discussie over de subsidiegelden uit 2019 en 2020. 
Die zijn niet volledig gebruikt omdat we vanwege Covid niet veel activiteiten hebben kunnen ondernemen. De gemeente 
heeft aangegeven een deel van het geld wellicht terug te vragen. In dat geval komt de financiële levensvatbaarheid 
van de wijkraad ernstig in gevaar. Gelukkig hebben we een uitstekende samenwerking met de gemeente en we hopen 
daarom dat het goed gaat komen.

Wijkblad en AEDs grootste uitgaven in 2021
Ons wijkblad is de grootste uitgavenpost geweest. Daarnaast hebben we dit jaar opnieuw AED’s bijgeplaatst en 
cursussen verzorgt voor de wijkbewoners. Wij hopen hiermee de wijk steeds een beetje veiliger te maken. Tenslotte zijn 
er bestuurskosten gemaakt. Met de veranderende rol van het wijkraad bestuur sinds begin 2021 zijn alleen lopende 
afspraken gehonoreerd. Vanaf 2022 zullen er geen bestuursvergoedingen meer worden uitgekeerd.

Jaarrekening kan nog niet worden opgesteld
Het bijgevoegde overzicht van baten en lasten is nog niet door de kascommissie bekeken. Bovendien kan de jaarrekening 
nog niet worden opgesteld omdat we wachten op een uitspraak van de gemeente over de subsidies. Om deze reden 
presenteren wij de definitieve jaarrekening op de aankomende ALV in april 2022.

Marcel Hassink, penningmeester
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Deventerstraat 148
7321 CE Apeldoorn
tel. 055 - 522 02 17
info@floradesign.eu
www.floradesign.eu

Zorg 
van grote 
waarde

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

www.frankschuurman.nl
 Ovenbouwershoek 21 7328 JH Apeldoorn Telefoon 3664363

H. JONKER
Restauratieschilder
Schilder- Behanger

• schilderwerk • monumenten onderhoud
• behangwerk • marmer imitatie
• beglazing • hout imitatie
• glas in lood • vergulden

Deventerstraat 107
7322 JM Apeldoorn
Tel. 055 - 366 71 60
Fax 055 - 366 90 93

Interieur, styling & meubelmakerij
Molenstraat 168, Apeldoorn - 055 360 32 14

www.michilsen-wonen.nl

Installatiebedrijf

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.

Korenstraat 118, Apeldoorn

tel: 055 - 522 03 60
www.dessouslingerie.nl

@Dessous Lingerie Apeldoorn

Het adres voor uw scootmobiel in Apeldoorn

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

Ook voor service, onderhoud en reparatie kunt 
u bij ons terecht. Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.

Nieuw en gebruikt en direct uit voorraad leverbaar
of kijk op
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Bent u niet thuis? Geen zorgen, er komt ook een website 
waarop u een vragenlijst kunt invullen of uw ideeën kwijt 
kunt. Met de opbrengst van al deze gesprekken maken 
we de vitaliteitsagenda, naar verwachting in de tweede 
helft van dit jaar. Dat kunnen opgaven of wensen zijn op 
het gebied van bijvoorbeeld verkeer, groen, woningbouw, 
jeugd, zorg, veiligheid etc. Het gemeentelijke deel van de 
vitaliteitsagenda wordt door het college vastgesteld, maar 
de ambities uit de wijk zelf krijgen ook een plek. 

De afgelopen jaren zijn we al bezig geweest met het 
maken van de vitaliteitsagenda’s. Zo is de vitaliteitsagenda 
van Sprenkelaar klaar om te worden voorgelegd aan het 
college. De vitaliteitsagenda voor Osseveld en Woudhuis 
zit in de afrondende fase. We zijn nu bezig met het buurt-
onderzoek in Anklaar.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Kijk dan eens op de website van bijvoorbeeld:
www.samenwoudhuis.nl of www.samenanklaar.nl

Astrid Willemsen
Gemeente Apeldoorn
Gebiedsmanager Noordoost
Afdeling Vitaal Ondernemend Apeldoorn (VOA)

Als gebiedsmanager heb ik de opdracht gekregen om 
vitaliteitsagenda’s te maken voor de gebieden in Noord-
oost. Komend jaar willen we ook graag in Welgelegen 
beginnen met het maken van zo’n plan. De wijkraad heeft 
al aangegeven graag samen mee te willen werken aan de 
totstandkoming van de vitaliteitsagenda voor Welgelegen. 
Maar wat is dat nu eigenlijk, zo’n vitaliteitsagenda…

Het doel van de vitaliteitsagenda is het vitaal houden of 
maken van het gebied. In de vitaliteitsagenda staat wat 
daar voor nodig is en welke plannen, ambities en uitda-
gingen er vanuit de gemeente en andere partijen liggen. 
Dat gebeurt op alle gebieden: sociaal, fysiek, woningen, 
bevolking, gezondheid. De agenda heeft een tijdshorizon 
van drie tot tien jaar. De vitaliteitsagenda is van en voor 
het gebied. 

Voor het maken van de vitaliteitsagenda heb ik een extern 
bureau gevraagd om mee te helpen. Samen met de wijkraad
van Welgelegen gaan we eerst kijken naar alle informatie 
die er al ligt. Dat zijn vaak cijfers die al bekend zijn bij de 
gemeente (gebiedsmonitor en buurtbelever). Vervolgens 
gaan we in gesprek met de professionals die werkzaam 
zijn in het gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijk-
agent, de woonconsulent, scholen, bedrijven. Uit al deze 
gesprekken komen thema’s die voor dit gebied van belang 
zijn. Vervolgens gaan we in gesprek met u! We kondigen 
via een ansichtkaart aan dat we bij u langskomen om met 
u in gesprek te gaan over hoe u tegen uw wijk aankijkt. 

Vitaliteitsagenda

leefbare wijk

Natuurlijk hadden we allemaal gehoopt dat corona naar de achtergrond zou verdwijnen. Helaas, niets is minder
waar. De maatregelen zijn weer strenger geworden en dit heeft voor ons allemaal gevolgen. Ondanks alles wil
ik toch alvast een doorkijkje maken naar de toekomst.

Politie nieuws
Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar! Bij het schrijven van dit stuk moesten de 
feestdagen nog komen, dus ik hoop dat iedereen een veilige jaarwisseling heeft gehad. Nu de 
dagen langzaamaan weer langer worden, zien wij (de politie) de overlastmeldingen ook weer
toenemen. Zo ook de jeugdoverlast. U bent als wijkbewoner mijn ogen en oren op de momenten 
dat ik er niet ben. Mocht u stelselmatig last hebben van een groep jeugd, dan hoor ik dat graag. 
Op die manier kan ik met de jongeren in gesprek gaan. 

Niels van der Klauw
Wijkagent Welgelegen/Osseveld-West
Telefoon:  0900 - 8844   /   Twitter:  @polwelgelegen

Schoonmaakdagen 2022
19 maart, 16 april, 21 mei en 18 juni >> iedere derde zaterdag 
van de maand zijn opruimdata, noteert u dit alvast in uw agenda?

Helpt u mee onze wijk netjes en opgeruimd te houden?!



je favoriete
macaroni

wissel

45%
minder

vet

45%45%
minderminder

vetvet

45%
minder

vet48+
kaas

30+kaas

45%
minder

SCAN DE CODE

download de
Jumbo Foodcoach app

EN ONTDEK
WELKE WISSELS
BIJ JOU PASSEN

WIEGMANS, Apeldoorn, Korianderplein 61
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historische wijk

Er waren pluimveententoonstellingen, honden-, planten- 
en autoshows. In de jaren ‘50 en ‘60 was de eierhal het 
start- en eindpunt van de Apeldoornse Vierdaagse. Ook 
vonden er indoor-tenniswedstrijden plaats.

Tweede Wereldoorlog
Burgemeester Roosmale Nepveu’s afscheidsreceptie werd 
in deze hal gehouden. De beruchte NSB hield hier ook ooit 
bijeenkomsten, al in 1933 en 1934. De grote leider, Anton 
Mussert, was hier ook bij. Bij de mobilisatie voor het begin 
van de Tweede Wereldoorlog vond een compagnie van 
het leger, ‘Motordienst’, hier tijdelijk onderdak. Dat was 
tijdelijk, daarna was de Willem III-kazerne klaar en konden 
ze daar naartoe verhuizen. 

Maar helaas, in de Tweede Wereldoorlog staken de Duitsers 
de hal in de brand. Herbouw had voor de gemeente niet 
zo’n hoge prioriteit, er waren heel veel andere projecten 
die aandacht vroegen. In 1953 heropende de eiermarkt in 
Apeldoorn in de inmiddels gebouwde VAD-hallen. Maar 
een succes was het niet, de eierkooplieden bleven naar 
Barneveld gaan.

Bron: Indebuurt.nl

Als je vanaf de Deventerbrug richting de Tol rijdt kijk
dan naar rechts. Dan zie je als 2e straatje de Halstraat.
Je moet heel goed opletten om dat kleine straatje te zien. 
De naam Halstraat laat je vast denken: “Daar staat dan 
wel een hal, hé? Helaas is het gebouw dat de naam aan 
de straat gaf afgebroken. Denk niet te min over de hal 
die hier stond, het was een grote hal met een bijzondere 
geschiedenis die de naam van Apeldoorn had kunnen 
veranderen. In 1931 werd de hal geopend door de toen-
malige burgemeester Roosmale Nepveu. De naam van 
de hal was ‘de Eierhal’. De naam zegt het al, de hal werd 
gebouwd om eieren te verhandelen.

Eierhal
Even een stukje geschiedenis. Dit was niet de 1e eierhal in 
Apeldoorn, die stond namelijk aan de Griftstraat. De hal 
was te klein en daarom besloot het gemeentebestuur aan  
de overkant van het kanaal een grotere hal neer te zetten. 
Het werd een prachtige hal, een oppervlak van meer dan 
1.000 vierkante meter, een koffiekamer, een schouwzaal 
en maar liefst 3 telefooncellen. Het was niet elke dag eier- 
markt in Apeldoorn, en zo’n mooie hal leeg laten staan? 
Dat is natuurlijk zonde. Daarom gebeurde er veel meer in 
die hal.

Halstraat

je favoriete
macaroni

wissel

45%
minder

vet

45%45%
minderminder

vetvet

45%
minder

vet48+
kaas

30+kaas

45%
minder

SCAN DE CODE

download de
Jumbo Foodcoach app

EN ONTDEK
WELKE WISSELS
BIJ JOU PASSEN

WIEGMANS, Apeldoorn, Korianderplein 61
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En Frederico, hoe zit dat met jou?
“Ik woon hier nog maar drie jaar en ben dus eigenlijk 
nieuw in Apeldoorn. Zelf kom ik uit Den Haag, maar 
nadat ik Bernadette heb leren kennen, hebben we samen 
besloten om hier te gaan wonen. Mooi centraal in het 
land en een mooie omgeving.” Frederico vertelt trots hoe 
hij al de achtste generatie kermisexploitant is en dat zijn 
vader een stamboom heeft uitgewerkt. Het kermisleven 
zit hem in het bloed en hij kan zich ook geen ander, of 
mooier leven voorstellen.

Frederico vertelt hoe hun jaar begint in januari, wanneer 
ze moeten bieden voor de kermisplaatsen later in het jaar. 
Bernadette: “Dat is altijd spannend, want je wilt graag 
volgeboekt zijn”. Frederico: “En als het een keer niet lukt, 
dan hebben we een paar dagen thuis, dat is soms ook
wel fijn”.

Zie je andere kermisexploitanten uit Apeldoorn 
als je collega’s of als concurrenten?
“Er zijn bijvoorbeeld in Apeldoorn maar liefst 5 kermis-
exploitanten met vliegende olifanten, maar er zijn wel 
ca. 7.000 kermissen in Nederland, dus dat is eigenlijk nooit 
een probleem. In maart begint dan het echte seizoen, 
wanneer de kermissen weer starten in het land. Samen 
met een werknemer rijden ze de attracties en de trailer 
naar de volgende kermis, waar ze in een paar uur de 

Het is een grijze dinsdagmiddag wanneer we warm 
ontvangen worden door Bernadette, Frederico en hun 
achttien maanden oude dochter in hun huis. Een heel 
bijzonder huis, want het is een huis op wielen, dat mee 
gaat van kermis naar kermis. Want dat is waar deze 
familie uit de Heralaan, net als zoveel van hun buren, al 
generaties lang hun brood mee verdienen. Bernadette en 
Frederico hebben samen een grote attractie, de Vliegende 
Olifanten, en een touwtje-trek attractie met prijzen. 

Hoe lang wonen jullie al hier in Welgelegen?
Bernadette vertelt hoe haar ouders hier ruim 40 jaar 
geleden naartoe zijn verhuisd. “Toen wij hier kwamen 
wonen waren er alleen nog maar tuinen, weilanden en 
een paar huizen. Ik kan mij nog goed herinneren hoe het 
vroeger helemaal leeg was en ik als kind door de velden 
naar vriendinnetjes liep.”

Mijn ouders zijn hier naartoe verhuisd vanwege de ruimte. 
Zij hadden toen al een kermisattractie en vonden hier 
een mooie ruimte om te wonen met een grote opslag 
naast de deur. Ondertussen zijn de ouders van Bernadette 
al jaren geleden gestopt en wonen zij nu naast het stel. 
Bernadette: “Het is fijn om je familie en vrienden zo dicht 
bij je te hebben. In het seizoen zijn we altijd onderweg 
en dan is het fijn wanneer je thuiskomt en je ziet iedereen 
weer.”

Apeldoorn heeft van oudsher een van de grootste concentraties van kermisexploitanten binnen de gemeente. 
Verspreid door de stad, en ook in onze wijk Welgelegen, wonen verschillende families al tientallen jaren lang. 
Vaak zelfs al ruim voordat de wijk, zoals we die nu kennen, bestond. Voor dit Informatie bulletin van onze wijk 
gaan we bij één van deze families op bezoek.

De kermisexploitanten al tientallen jaren
woonachtig in onze wijk, maar bijna nooit thuis!
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Als je zoveel rondreist, hoe ga je dan naar school? 
Frederico geeft aan dat speciaal voor kinderen er reizende 
kermisscholen zijn en dat hij en Bernadette daar zelf 
ook op hebben gezeten. Die scholen hebben hun eigen 
mobiele klaslokaal met speciale leraren uit de buurt van 
de kermis. Door deze scholen is het mogelijk om bij de 
ouders te blijven en toch naar school te kunnen. Bernadette 
herinnert zich nog hoe in de winter in Apeldoorn er soms 
wel zes klaslokalen bij elkaar geparkeerd stonden, waar 
alle kinderen samen naar school gingen. 

Het is dan ook niet verrassend dat bijna iedereen elkaar 
wel kent. Zowel van vroeger, maar ook omdat ze elkaar 
telkens weer op dezelfde kermissen zien. Zo staat Berna-
dette regelmatig op dezelfde kermis als haar broer, die 
een botsauto attractie heeft. De verbondenheid is ook 
belangrijk in de winter wanneer het tijd is voor onder-
houd. “We helpen elkaar als het kan, en als iemand iets 
niet kan, is er altijd iemand anders die kan helpen”.

En zo heeft Frederico ook de buurt leren kennen. Tijdens 
een wandeling in de buurt zag hij dat er een las-cursus 
gegeven werd. Omdat hij nog niet kon lassen besloot  
hij samen met een paar vrienden hier te leren lassen.  
Hij heeft de buurt steeds beter leren kennen en heeft 
het er ondertussen uitstekend naar de zin. 

Wanneer je nu door de wijk loopt zie je her en der de 
plekken waar de kermisexploitanten wonen. Een mooie 
grote mobiele woning en vaak een opslag voor de attractie.
Toch is dat niet altijd even gemakkelijk. In het verleden 
is er gepraat over verkeersdrempels, maar voor de lange 
vrachtwagens is dat een groot probleem. Ook waren er 
plannen om eenrichtingswegen in te richten. Voor veel van 
de exploitanten in de buurt is ook dat lastig. Toch hebben 
ze het gevoel dat er goed geluisterd wordt en dat het erg 
prettig wonen is in de wijk. Als het kermisseizoen straks 
weer gaat beginnen en ze weer op pad zijn, zien ze negen 
maanden lang maar weinig van Apeldoorn. Dan is het fijn 
om te weten dat wanneer ze weer terug zijn, ze zich weer 
thuis kunnen voelen in hun vertrouwde buurt. 

attractie opbouwen. Dat is hard werken, want vaak is 
er maar weinig tijd voordat de kermis opengaat. En dan 
pas begint het echte harde werken, want werken op de 
kermis betekent lange dagen, soms wel tot middernacht. 
En alle feestdagen werken maakt het een mooi, maar 
ook zwaar beroep. Als kermisexploitant ben je manusje 
van alles, je bent presentator van je attractie, maar ook 
boekhouder, je verzorgt technisch onderhoud en je bent 
chauffeur van de grote vrachtwagen.”

Wat is de leukste kermis?
Bernadette: “Voor mij is dat de kermis in Eerbeek. 
Een hele leuke, kleine kermis waar ik altijd weer veel 
vriendinnetjes zag. Het was altijd heel leuk als mensen 
je dan herkennen.” Ook Frederico heeft een favoriete 
kermis. “Ik kom al sinds ik mij kan herinneren op de 
kermis in Heenvliet. Mensen daar kennen mij nog van 
toen ik een klein jongetje was en daar heb ik nog steeds 
contact mee. Zelf nu nog vinden ze mij op Facebook 
en vragen ze wanneer we weer langskomen. Dat is 
heel bijzonder.” Voor beiden geldt dat ze vinden dat 
de leukste kermissen in het centrum van het dorp of 
stad staan. Ze hopen dan ook dat de Koningskermis in 
Apeldoorn ook gewoon in de stad kan blijven, ondanks 
alle bouwplannen.

Hoe is het met jullie gegaan tijdens de Corona 
periode?
In de afgelopen twee jaar is het moeilijk geweest. 
Frederico: ”Na de uitbraak van Corona hebben we bijna 
negen maanden niets kunnen doen. De kermissen waren 
dicht, dus we moesten wel hier in Apeldoorn blijven. 
We hebben een tuintje gemaakt en een zwembadje, 
dat was leuk, maar uiteindelijk wil je toch weer gewoon 
werken. Gelukkig konden we voor drie maanden naar Zuid 
Frankrijk om daar op kermissen te staan. Heerlijk weer, 
maar heel anders dan Nederland. Hier beginnen we altijd 
’s morgens, maar daar pas laat in de middag. En dan blijft 
alles ook nog veel langer open. Het was een hele mooie 
ervaring, maar uiteindelijk staan we toch het liefst in 
Nederland.” Bernadette geeft ook nog een keer aan dat 
ze hopen op 11 maart weer te kunnen beginnen met de 
eerste kermis in Amsterdam, al is dat nog wel onzeker.

P E R S B E R I C H T

‘KLEEF! is op zoek naar professionele masseurs

Vanwege de te verwachte drukte dit jaar zijn wij bij ‘kLEEF! op zoek naar professionele masseurs.
In ons team van masseurs is plek voor een extra masseur. We kijken uit naar een collega die opgeleid is als masseur, 
ervaring heeft en graag onderdeel wil zijn van onze bijzondere organisatie.

Onze masseurs werken weliswaar op vrijwillige basis, maar een vergoeding kan deel uit maken van de afspraken.
Onze voorkeur gaat uit naar de woensdag- of vrijdagochtend.

Bent u professioneel masseur en wilt u zich vanuit uw vakgebied inzetten voor mensen met kanker, dan komen wij
graag met u in contact.

Bent u woonachtig in Apeldoorn of de directe omgeving en hebt u interesse? Loopt u dan binnen aan de 
Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn, bel met telefoonnummer (055) 576 26 76 of mail naar info@stichtingkleef.nl
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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 mantel-
zorg 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 mantel-
 zorgers 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 mantelzorg-
waardering. 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 Neder-
landse 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 vrij- 
willigerswerk 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 gast-
vrouwen 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



Bent u al lid van DE Wijkraad Welgelegen?
Voor slechts € 6,- per jaar steunt u de werkzaamheden en activiteiten van de wijkraad onder andere voor een veiligere, 
schonere en leefbaardere wijk. Lid worden kan heel eenvoudig door € 6,- te storten op IBAN: NL22 SNSB 0859 2402 15
ten name van ‘Wijkraad Welgelegen’ onder vermelding van uw postcode plus huisnummer. 

Bij beëindiging hoeft u uw lidmaatschap niet op te zeggen, als de betaling stopt eindigt het lidmaatschap vanzelf. 
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• Zelfs als de AED en de hulpvraag dichtbij zijn kost het 
tijd voordat je ter plekke bent. Daarover heb ik me wel 
zorgen gemaakt, maar late hulp is altijd beter dan geen 
hulp.

• Bij aankomst bleek dat ik de enige buurtbewoner was 
met een AED. Denk dus niet dat er ook wel een ander is 
die hulp verleend, jij bent belangrijk!

Als wijkraad blijven we ons inzetten voor voldoende AED’s 
en opgeleide hulpverleners in de buurt. Wil je ook een 
AED bij jou in de buurt of wil je meedoen aan een AED 
cursus, laat het dan weten, bel iemand van de wijkraad
of mail naar wijkraadwelgelegen@gmail.com. 

Marcel Hassink

Afgelopen november heb ik zelf meegedaan aan de AED 
cursus die georganiseerd werd door de wijkraad. Ik wil 
graag mijn ervaringen delen over mijn eerste oproep.

Het is zondagochtend 07.50 wanneer ik een SMS krijg van 
HartslagNu. Een oproep om een AED op te halen en naar 
een adres verderop in de straat te brengen. En de vraag 
om aan te geven of je gaat. Op dat moment lees ik net de 
krant, ben half aangekleed en moet een beslissing nemen. 
Zonder echt na te denken stuur ik een SMS terug met ‘ja’. 
Nu moet ik in actie komen. Snel trek ik schoenen en een 
jas aan en hol naar de AED die bij mij een paar huizen 
verderop hangt. Met de AED loop ik snel naar het adres 
van de melder. Het blijkt toch verder te zijn dan ik dacht 
en het lopen lijkt een eeuwigheid te duren. Ondertussen 
denk ik aan de melder en hoe deze op mij moet wachten. 
Gelukkig zie ik dan al op afstand de motor van een motor-
agent staan en tegelijkertijd zie ik een ambulance voor het 
huis stoppen. Ik ben dan nog onderweg en tegen de tijd 
dat ik aankom is er niemand meer te zien. Er blijkt ook al 
een politieauto te staan, en met zoveel hulp weet ik dat 
de melder in goede handen moet zijn. Ik besluit buiten te 
wachten en niet aan te bellen, en na 10 minuten vertrek 
ik weer om de AED weer terug te zetten.

Deze ervaring heeft mij een aantal nieuwe inzichten 
gegeven die ik graag wil delen.

• Weet waar de dichtstbijzijnde AED’s in jou buurt zijn. 
Als je niet hoeft te zoeken kan dat tijd en stress schelen. 
Die tijd heb je hard nodig en innerlijke rust heb je wel 
nodig wanneer je echt aan de slag moet.

• Ik denk dat ik ondanks de vijf aanwezige hulpverleners 
toch had moeten aanbellen, al was het maar om te laten 
weten dat er meer hulp beschikbaar is.

En daarom een reanimatie cursus
Als wijkraad hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet voor een goed netwerk van AED’s in de wijk.
Voor de gebruik van de AEDs hebben wij vrijwilligers nodig. Ieder jaar verzorgen wij cursussen voor de 
bewoners van Welgelegen. Dit willen we ook de komende jaren blijven doen. Met uw hulp en inzet is
dat mogelijk. Zo werken we samen aan een veilig Welgelegen.

veilige wijk

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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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

alphega
apotheek
Ooster-Welgelegen

Burg. Jhr. Q. v. Uffordlaan 57

24 smaken zelf ambachtel�k bereid �s

Kanaal Noord 152, 7322 AC Apeldoorn
Telefoon 055 - 367 17 46

apeldoorn@stappenbelt.com

www.stappenbelt.com

BonBonSpecials}
} Handgemaakte Chocolade thuis bezorgd }

Marjanne Deelen

Plantsoen Welgelegen 20
7321 ZB  Apeldoorn
   06 301 06 402

 
www.bonbonspecials.nl
info@bonbonspecials.nl

Accountants & Bedrijfsadviseurs

AACCLiever professioneel uw 
belastingaangifte doen?

AACC adviseert en ondersteunt 
u met uw aangifte.

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

Vaste waarde voor elke ondernemersfase

adv_126x52_belastingaangifte_aacc.indd   1 25-09-2020   10:28

Met vorig jaar de online versie, kan het dit jaar hopelijk weer live. In het weekend van 23 en 24 april vindt Cultuur bij 
je buur plaats in Apeldoorn. Dit jaarlijkse evenement, waarbij talloze acts en artiesten gratis optreden in huiskamers, 
tuinen en wijkcentra, zal deze keer waarschijnlijk vooral afspelen in de buitenlucht. Dit om artiesten en publiek veilig 
te laten genieten van de optredens en voorstellingen.

Je eerste stappen zetten
“Cultuur bij je buur is bij uitstek een gelegenheid voor beginnende creatievelingen, om zich solo of samen met anderen 
te laten zien aan publiek”, legt Mari van Helvoort van GIGANT uit. “Je kunt er laagdrempelig en op een kleine schaal 
je eerste stappen zetten op het ‘podium’, nog vóór dat je jezelf als artiest beschouwd! Met diverse muziekstijlen, 
schilderijen, koren, gedichten, theater, zang en nog veel meer. Alles kan en alles mag.”

Bij ons in de wijk kunt u genieten van een optreden van Stenice op zaterdag en op zondag van Trio Goed Snik. 
De optredens zijn op beide dagen om 13.45 - 15.15 en 16.45 uur aan de Trekweg 56, bij de Drie Gezusters.

Aanmelden en boeken
Artiesten kunnen zich inschrijven tot 1 april via de website. De belangrijkste voorwaarden om mee 
te doen, zijn dat artiesten een link hebben met Apeldoorn, minstens een optreden van een half uur 
kunnen houden en laten zien of horen wat ze doen. Vanaf 1 februari kunnen de artiesten geboekt 
worden. Samen maken ze verdere afspraken over het optreden en het werven van bezoekers! 

www.cultuurbijjebuur.nl

Cultuur bij je buur
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Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
Een keer in de vier jaar vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. De volgende gemeenteraads-
verkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022.

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Uw stempas
U ontvangt uw stempas uiterlijk 
woensdag 2 maart.

Uw identiteitsbewijs
Dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdcument zijn. 
Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

- Ontwikkeling van Kayersbeek en Grift tot robuuste 
beekzones voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie 
en gezond bewegen

Het laatste kwartier van de bijeenkomst zijn vragen gesteld 
door de inwoners. Er is behoefte aan een extra bijeenkomst 
over de Kanaalzone en Veldhuis (nieuwbouw Nettenfabriek) 
waarin ook duidelijk wordt wanneer welke stappen gezet 
gaan worden met betrekking tot voorgenomen planning 
van de burgerinspraak en de bouw. Er zijn zorgen om 
het afnemende winkelaanbod, dichtslibbende wegen en 
toenemende parkeeroverlast omdat het centrum steeds 
meer autoluwe wordt. Kortom voldoende om over door 
te praten. Met veel dank aan Christine Witman, regisseur 
openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn, voor de 
wijze waarop zij de presentatie heeft verzorgd, is de digitale 
bijeenkomst afgesloten met de afspraak dat er een vervolg 
georganiseerd gaat worden.

Voor meer informatie zie de website van de gemeente 
Apeldoorn www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie

Samenvattend wil Apeldoorn
- Groei faciliteren door duurzame verstedelijking
- Binnenstad transformeren naar groen ‘Stadspark’
- Spoorzone intensiveren voor wonen, werken en opleiden 

en kanaalzone verder ontwikkelen met nieuwe stedelijke 
transformatie

- Nieuwe werkgelegenheid faciliteren en deel van huidige 
werkgebieden aan kanaal en spoor transformeren 
tot aantrekkelijke woon/werkgebieden en duurzame 
energieopwekking stimuleren

- Sociale, inclusieve stad bouwen

De kanaalzone wordt verder ontwikkeld door
- Een robuust lint met royaal groen aan weerszijden van 

het kanaal met fijnmazige verbindingen
- Het Zwitsalterrein blijft een ontwikkelplek waar ruimte 

is voor experiment en ontdekking, voor commerciële 
en maatschappelijke publieksfuncties

- Kanaal als recreatieve as met stedelijke woonvormen 
en aantrekkelijke buitenruimte

- Mix van wonen, maken, werken, verblijven, sporten 
en culturele activiteiten

Gebiedsontwikkeling Apeldoorn 
’s Avonds 27 januari hebben 45 inwoners deelgenomen aan een informatiebijeenkomst die in samenwerking 
met de gemeente Apeldoorn is georganiseerd. Bij deze digitale bijeenkomst is een toelichting gegeven op 
zaken die spelen bij de gebiedsontwikkeling van onze wijk inclusief een korte introductie op de omgevings
en mobiliteitsvisie van Apeldoorn. 
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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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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

• samen vormen we één team rondom uw kind

School en kinderopvang in één gebouw!

De totale opbrengst van de collecte van de landelijke KWF 
voor onze wijk Welgelegen is € 1.507,-. Een mooi bedrag! 
We hopen dat we het in 2022 kunnen overtreffen en dat 
we in nog meer straten van onze wijk kunnen collecteren.

Heeft u ook interesse om te collecteren?  
Dit gebeurt elk jaar in september, meld u aan bij:  
etelka.oortwijn@hotmail.com

Opbrengst KWF-collecteStoeptegel los? 
Meld het bij de Buitenlijn

Ligt er bij u in de straat een stoeptegel los,
werkt een lantaarnpaal niet of is er iets vernield?  
 
U kunt een melding doen via telefoonnummer
14 055 of via www.apeldoorn.nl/buitenlijn

Wijkraad Welgelegen 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.   

Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze 1e schouwer:
Theo Boerkamp 06-15304923 of tboerkamp@hetnet.nl

Gaat u ons helpen?
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Wijkraad Welgelegen 
Bestuur
voorzitter: Wiard Ruisdonk Rozebottellaan 21 055-3663979  

secretaris: Lex van der Heide  Kersenlaan 53 06-10343997

penningmeester: Marcel Hassink Baron Sloetkade 303 06-23139469
   @: mhassink6@gmail.com

leden: Yvonne Eshuis Kersenlaan 80 06-36501118

  Harco Klunder Vulcanusstraat 25 055-3666315 

  Inte Wassenaar Herculesstraat 21 055-3663836

Vaste adviseurs Henk de Boer Minervalaan 39 055-3669522

  Theo Boerkamp Atlasstraat 5 06-15304923
   @: tboerkamp@hetnet.nl

Schouw Theo Boerkamp Atlasstraat 5 06-15304923

Infomagazine
eindredactie, acquisitie Yvonne Eshuis  Kersenlaan 80 06-36501118
en correspondentie:  7322 SG Apeldoorn 
   @: yeshuisw57@gmail.com

redactielid: Koos Meijerink Heliosstraat 24 06-18225107

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

www.wijkraadwelgelegen.nl 

Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram:

 @Welgelegen055      Wijkraad Welgelegen      Wijkraad Welgelegen

 

 

 

Advertentietarieven:
Verschijningsfrequentie 3x per jaar.

Advertentie op standaard pagina:
Formaat 1/15 van A4 of logische combinatie.  
Tarief s 80,- voor 3 plaatsingen. 

Voor meer informatie en plaatsings- 
mogelijkheden kunt u contact opnemen 
met onze acquisiteur Yvonne Eshuis,  
Kersenlaan 80, tel. 055-3668806
E-mail: yeshuisw57@gmail.com

Inlevering kopij:
Uiterste datum inlevering kopij volgende
nummer: 10-05-2022.

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.

Colofon

Wie verdient er een bloemetje?
Weet u iemand die zich inzet voor de buurt of buurtbewoners, 
geef het aan ons door! Aanmelding via: yeshuisw57@gmail.com

   

  AED-locaties Welgelegen
Tandartspraktijk H. Vos, Lange Grafte 10
Baron Sloetkade 269-275 (gebouw London) 
Baron Sloetkade 105 (gezondheidscentrum) 
Quarles van Uffordlaan (gebouw De Hofboog)
‘t Pannekoekhuis, Deventerstraat 172-174
Cafetaria Oliver, Trekweg 48
Pluviusstraat 1
Spoorbrughof 8
Deventerstraat 108-110
Kersenlaan 53
Morellenlaan 47
Noorderlaan 12

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

 A Welgelegen-Noord. Het gebied 
 tussen de Deventerstraat, het kanaal, 
 de Sluisoordlaan en het fietspad tussen 

de Sluisoordlaan en de Tol.

 B Welgelegen-Midden. Het gebied 
tussen het kanaal, Deventerstraat en 

 de Molenstraat.

 C Welgelegen-Zuid bevindt zich tussen 
het kanaal, de spoorlijn, de Zutphense-
straat en de Molenstraat.



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

Remi Goos
06 - 52545906
remi@goos.nl

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

WWW.GOOS.NL

ALS BESTE GETEST DOOR 
OPDRACHTGEVERS! (bron: Funda.nl)

HUIS VERKOPEN?

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.

TAXATIE NODIG?

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 erf-
belasting? Wij beschikken over 
beëdigde makelaars die jouw op-
dracht tot taxatie snel en deskun-
dig verzorgen. O.a. voor elke 
vorm van hypotheekaanvraag. 
Onze taxatierapporten worden 
door alle banken en erkende geld-
verstrekkers geaccepteerd.

HUIS AANKOPEN?

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 onderhandelings-
technieken stellen wij graag ter 
beschikking. Wil je meer info,
maak een afspraak!

Waardering 8,8 verkoopmakelaar en 9,1 aankoop- 
makelaar! De makelaar met de meeste beoordelingen 
in de regio Apeldoorn. 

ZET UW WONING TE KOOP 

BIJ DE MAKELAAR MET DE MEESTE 

ERVARING IN WELGELEGEN!

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.  


