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Het aantal bezoekers van de Algemene Ledenvergadering is doorgaans nou niet zo groot dat we 
Orpheus of een andere grote zaal moeten afhuren. Dat is jammer, terwijl het aantal leden van onze 
vereniging toch aardig tegen de 1.000 (voordeuren) loopt. Veel mensen dus die het bestaan van een 
wijkraad kennelijk belangrijk genoeg vinden om er lid van te zijn, maar ook weer niet voldoende 
geïnteresseerd zijn de jaarlijkse ledenvergadering te bezoeken. Je vraagt je af waar dat aan ligt.  
Is het misschien zo dat veel bewoners lid zijn uit een soort gevoel van “dat hoort er nu eenmaal bij”  
en wellicht kan ik er nog eens gebruik van maken? Of is het zo dat de onderwerpen van de vergadering niet interessant 
genoeg zijn?

Vooralsnog denken we binnen het bestuur dat het laatste het geval is. Vandaar dat op 19 april een zeer belangwekkend 
onderwerp, “Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang” op de agenda stond. En dat bleek een goede keus te zijn,
want wethouder Paul Blokhuis wist op zijn eigen onnavolgbare wijze dit onderwerp duidelijk over het voetlicht te brengen.
Het was een inspirerende bijeenkomst die veel van de (te weinig) aanwezigen boeide en ook uitlokte tot vragen en 
opmerkingen. Het was wel duidelijk dat de thuisblijvers de verkeerde keuze hadden gemaakt. Een soortgelijke ervaring 
hadden we vorig jaar toen het onderwerp van speelvelden op een bijzondere manier werd besproken. Heel voorzichtig 
hebben we het gevoel op de goede weg te zijn met de onderwerpkeuze voor de Algemene Ledenvergadering.

Dus kom volgend jaar ook; we beloven u nu al vast een interessante avond. 

Bert Huiskamp

Van de voorzitter

3. Secretarieel jaarverslag 2016
Het verslag staat in het eerste nummer van het IM van 
2017 en is tevens aan de deelnemers van de ALV gemaild.
Specifieke punten in het afgelopen jaar waren de speel-
veldjes en het evenement rondom de Giro. Het secretarieel 
verslag 2016 wordt bij acclamatie goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag 2016 & begroting 2017
Er is het afgelopen jaar meer uitgegeven dan begroot 
aan projecten, specifiek aan de giro. Maar dat past nog 
binnen de tolerantiegrenzen. De bijdrage van s 6,- is 
sinds 2012 niet meer verhoogd. Bij de post bestuurders-
vergoedingen is de hoogte per functionaris genoemd. 
De vergoedingen zijn sinds 2011 niet meer verhoogd, 
maar wel verlaagd in 2014. De sponsoring loopt terug. 
Financieel resultaat is dus iets anders dan begroot maar 
verklaarbaar en nog voldoende reserve. 

5. Verslag kascommissie 2016
De kascommissie had vorig jaar een opmerking over 
vergoedingen voor buurtbarbecues zonder onder-
bouwing van de bonnetjes. Dit jaar is dat goed gegaan. 
Voor dit jaar zijn wel fiscale attentiepunten meegegeven. 
Conclusie van de kascommissie is dat het bestuur décharge 
kan krijgen. 

6. Goedkeuring jaarstukken en décharge bestuur
Bij acclamatie worden zowel de rekening 2016 als de 
begroting 2017 door de vergadering goedgekeurd en 
wordt het bestuur décharge verleend. 

1. Inleiding
De voorzitter Bert Huiskamp opent de ALV 2017 en geeft 
een toelichting op de jaarbijdrage van € 6,-. Deze kleine 
bijdrage is al jaren hetzelfde bedrag en geeft stemrecht. 
Reden voor deze bijdrage is dat we met elkaar samen in 
deze wijk wonen en dat ieder er best wat voor over mag 
hebben dat een bestuur je vertegenwoordigt. Het werk 
van de wijkraad is gericht op het verbeteren, het leefbaar 
houden van de wijk, sociale cohesie bewerkstelligen, 
infrastructurele perikelen aan de orde stellen. Zo zijn
we met de gemeente in overleg over het transport 
gevaarlijke stoffen over het spoor en de speelveldjes in 
de wijk. Dit jaar vieren we het 25 jarig bestaan van de 
wijk. Vanuit de wijk is weinig interesse voor een feest of 
iets dergelijks. Daarom heeft het bestuur besloten in het 
kader van dit jubileum de wijk een cadeau in de vorm 
van een kunstwerk aan te bieden. 

2. Verslag ALV 2016
Vanuit de punten uit de rondvraag is de volgende status 
te melden: 
-  Leegstand Ambeltschool:  dit gebouw is eigendom van 

onderwijs en wordt incidenteel gebruikt voor oefeningen 
van de politie. De wijkraad is met de gemeente in overleg 
over een meer bestendige invulling

- Opheffen bushalte Julianakerk:  vanaf aankomende 
september zal halte weer in gebruik worden genomen!

- Water op het fietspad bij de Kersenlaan:  belegd bij 
schouw

Het verslag ALV 2016 wordt bij acclamatie goedgekeurd. 

Mededelingen van het bestuur
Verslag Algemene Ledenvergadering van de wijkraad Welgelegen op 19 april 2017



7. Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestond uit de heren F. van Beurden 
en C. Zielstra. De heer Van Beurden treedt af. Hij wordt 
door het bestuur bedankt en het bestuur hoopt dat hij 
in de toekomst nog een keer zitting wil nemen in de 
kascommissie. De heer M. Beurskens en de heer C. Zielstra 
vormen de kascommissie voor 2017. Francina Kant meldt 
zich als reservelid en de heer Tromp als tweede reservelid. 

8. Bestuursbenoemingen
Sylvia Guys en Folkert Bruining stellen zich voor. Zij draai-
en al een tijd mee in het bestuur van de wijkraad. Door 
de ALV worden zij beiden benoemd voor een periode 
van 3 jaar. 

9. Update speelveldjes 
Wilco Rietberg geeft een toelichting op wat er aan de 
speelveldjes is gedaan n.a.v. het onderzoek van Karsten 
Orth gepresenteerd op de ALV 2016. Kortom is de con-
clusie dat er veel werk is verzet, maar helaas nog niet 
zoveel is bereikt. De beoogde plek kreeg niet de instem- 
ming van omwonenden, school en kinderdagverblijf.  
Het plan is daarom uitgebreid van een speelplek naar 
een onderzoek van speelknelpunten. Uitgangspunt is de 
Hertog van Gelre. Voor het onderzoek worden kinderen 
én ouders gevraagd uit alle delen van de wijk.  
Voorbeeld onderzoeksvragen:
•  Waar woon je?
•  Hoe ga je naar school
•  Waar speel je
•  Wat zijn obstakels en barrières?
•  Wat zou je anders willen zien?

10. Maatschappelijke opvang/beschermd wonen
Wethouder Paul Blokhuis geeft een toelichting op dit 
onderwerp. Waarom dit onderwerp op deze ALV? 
De wijkraad draagt verantwoordelijkheid voor de sociale 
leefbaarheid van zowel cliënt als buren. Eind juni vindt er 
een volgende bijeenkomst plaats van de gemeente met 
de wijkraden. Welgelegen heeft goede ervaring met het 
informeren van de buurt zoals bij het blijf-van-mijn-lijf-huis 
en de plaatsing van ex-gedetineerden.

Beschermd wonen is specifiek voor mensen met een  
psychische aandoening. Vanaf 2015 is de verantwoordelijk- 
heid hiervoor bij de gemeente belegd. Hiervoor heeft 
Apeldoorn met 5 gemeenten een regionaal verband. 
In de regio betreft het ca. 700 mensen. Kosten op jaarbasis 
ca. 38 miljoen aan professionele ondersteuning. Ondanks
dat de Nederlandse jeugd het gelukkigst is in Europa, komt
 toch 1 op de 7 in de jeugdzorg. Het doel van de gemeente 
is veel meer preventieve maatregelen te treffen, dat is ook 
veel goedkoper. 

Maatschappelijke opvang betreft de opvang van dak- of 
thuislozen. Van de ca. 160.000 inwoners in Apeldoorn zijn 
ca. 300 mensen dak- of thuisloos en ca. 100 zwerfjongeren. 

11. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen specifieke rondvragen en de ALV 2017 wordt 
gesloten.
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Zaterdag 20 mei hebben wij een gezellige voorjaars-
buurtbarbecue gehouden in onze buurt aan de Kersen-
laan. Wij hadden geluk met het weer, de zon scheen, 
de vogeltjes zongen er vrolijk op los, op de achtergrond 
de tonen van een gezellig muziekje, kortom een heerlijk 
sfeertje voor een ontspannen en relaxte middag. 

Rond 16.00 uur arriveerde iedereen met een glimlach 
op het gezicht en de, vooraf afgesproken, bereide 
lekkernijen in de tuin van één van onze buren. Na een 
welkomstdrankje begon iedereen gezellig met elkaar te 
kletsen en werd op een gegeven moment de barbecue 
aangestoken. Een uitstekend verzorgd buffet met 
verschillende soorten vlees, salades, sausjes etc. stonden 
klaar op tafel om verorberd te worden. 

Buurt-barbecue Kersenlaan

Wat een ontzettend leuk initiatief, om de buren beter 
te leren kennen en de mooie verhalen te horen over hoe 
onze buurt en geheel Apeldoorn is veranderd en gegroeid 
in de loop der jaren. De barbecue draagt bij aan het 
saamhorigheidsgevoel in onze buurt. Ter afsluiting werd 
er nog een heerlijk dessert geserveerd en ging iedereen 
met een voldaan gevoel huiswaarts. Kortom een bijzonder 
geslaagde avond. 

Wij willen hierbij de Wijkraad ontzettend bedanken 
voor de financiële bijdrage, welke zij jaarlijks beschikbaar 
stelt voor dit soort buurtactiviteiten.

Jolanta en Erik

Van de bewoners

Het is sinds jaar en dag gebruikelijk dat nieuwe 
bestuursleden van de wijkraad zich voorstellen door 
middel van een artikeltje in het Infomagazine.  
Welaan, zie hier. Mijn naam had ik nog niet genoemd: 
Folkert Bruining, bijna 68 jaar als dit nummer uitkomt  
en gepensioneerd.

In februari 2016 werd door de Wijkraad een redacteur 
voor het Infomagazine gezocht. Hij/zij moest Ivo Dirks 
opvolgen die dit werk jarenlang met veel enthousiasme 
en verve heeft gedaan, maar dit niet langer kon doen 
omdat hij geen inwoner van Welgelegen meer was.
Ik heb mij via Fransje Vrancken - een vroeger collega 
bij de Belastingdienst - aangemeld.

Er volgde een bezoek aan huis (bij mij dan) van de 
voorzitter Bert Huiskamp die eerst wilde zien en horen 
welk vlees hij in de kuip had (kreeg). Er waren geen  
bezwaren, en ik kon aanschuiven bij de bestuurs-
vergaderingen. Overigens heeft ook Sylvia Guys zich 
aangemeld als redacteur, en is ook ‘aangenomen’.
Zij zal zich in een volgend Infomagazine voorstellen.

Even voorstellen…
Wij - Anneke, de kinderen en ik - wonen 
sinds 1983 in Apeldoorn. Na mijn studie 
wis- en natuurkunde (Groningen) ben ik 
in de automatisering gaan werken, eerst 
in het bedrijfsleven (CAP Gemini, Kluwer),
en vanaf 1981 bij het rekencentrum van
de Belastingdienst in Apeldoorn. 

Na verschillende functies binnen de Belastingdienst te 
hebben vervuld ging ik - Anneke ook, zij werkte bij de 
Politieacademie - in 2014 met pensioen.

Anneke en ik kregen drie kinderen en wij hebben 
inmiddels vier kleinkinderen. En als zoveel oma’s en opa’s  
hebben ook wij een behoorlijke taak met oppassen en 
opvang.

Folkert Bruining



Voor de meeste mensen is er wel zo’n plek in de 
buurt, zie het kaartje. Op sommige plekken is zelfs 
professionele begeleiding aanwezig op een aantal 
gebieden. Een bijzondere vorm is de talentplek, daar 
gaat het ondermeer om begeleid vrijwilligerswerk.
Opvallend is wel dat in onze wijk Welgelegen geen 
ontmoetingsplekken aanwezig zijn. 

De wijkraad heeft ook geen idee waarom niet, of dat 
daaraan behoefte is in onze wijk. De wijkraad zou het 
op prijs stellen dat u uw mening hierover geeft. U kunt 
een mail naar de redactie sturen.

Wanneer u geïnteresseerd bent, leest u dan eens de 
informatie op het internet, hieronder ziet u een aantal 
adressen. U kunt natuurlijk de gemeente ook gewoon 
bellen: 14055. 

www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
dagbesteding.apeldoorn.nl
talent.apeldoorn.nl
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Ontmoetings- en dagbestedingsplekken in Apeldoorn

In een folder schrijft de gemeente Apeldoorn 
dat het belangrijk is dat iedereen kan meedoen 
in onze maatschappij. Hiertoe zijn er natuurlijk 
allerlei mogelijkheden, onder andere door middel 
van plaatsen waar mensen elkaar echt kunnen 
ontmoeten. De gemeente biedt voor dit doel 
ontmoetingsplekken of dagbestedingsplekken 
voor contact of deelname aan activiteiten.

‘Even de deur uit, andere mensen ontmoeten of aan de slag gaan met je talent’

Een veilig gevoel met een whatsapp-groep
In dit nummer van het Infomagazine besteedt 
Jos van Nuenen aandacht aan buurtapplicaties, 
zie pagina 17. Een bewoner vertelt over het gebruik 
van een WhatsApp-groep of andere applicaties om 
de veiligheid in de buurt te bevorderen.

Hier het verhaal van Kirsten.

Vanaf begin dit jaar zijn er in de omgeving van de 
Deventerstraat, tussen de Morellenlaan en de Cereslaan, 
verschillende (pogingen tot) inbraak of insluiping 
geweest. Dit heeft het gevoel van veiligheid aangetast. 

Er was al een whatsapp-groep waarin de buurvrouwen 
van een deel van de Deventerstraat af en toe nieuws 
met elkaar uitwisselden, maar er was behoefte aan een 

app-groep met een meer alarmerende functie na de 
incidenten. Om die reden is er een nieuwe app opgezet, 
die bedoeld is om vreemde en verdachte situaties aan 
elkaar te melden. Mensen die vaak heen en weer lopen, 
auto’s met mensen die op vreemde plekken staan en 
dat soort situaties kunnen per app worden gemaild. 
We hopen dat we hierdoor extra ogen in de buurt 
hebben en snel kunnen reageren als er een verdachte 
situatie zich voordoet. 

Via via horen mensen van de app en zijn ze toegevoegd, 
zodat er zo veel mogelijk mensen aan kunnen deelnemen 
en het gevoel van veiligheid wordt vergroot. 

Kirstin de Gunst - Oude Alink
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Welgelegen, een korte geschiedenis van landgoed 
en landhuis
In het verleden lagen in de omgeving van het dorp 
Apeldoorn een aantal landgoederen zoals - natuurlijk - 
‘Het Loo’, maar ook ‘De Pasch’, ‘De Vlijt’ en ‘Welgelegen’. 
Wellicht dat het landgoed zijn naam ontleent aan een 
molen die er eertijds stond.

Met de aankoop van het landgoed, circa 1778, door 
mr. Jan van Nuys, schout te Apeldoorn, start in feite de 
‘recente’ geschiedenis van Welgelegen. In 1783 werd 
een ‘heerenhuys’ gebouwd, het huis ‘Welgelegen’. 
Het was wat je noemt een riante villa met één verdieping, 
woonoppervlak circa 450 m2. Naast het huis bevond zich
een groot koetshuis. Het gehele landgoed mat bijna 
15 hectare, in 1810 nog uitgebreid met ruim 11 hectare 
heide. Door het westen van het landgoed liep de Kayers-
beek. Na het overlijden van Jan Nuijs in 1786 werd het 
landgoed gekocht door Jan Hermanus van Kinsbergen, 
de jongste broer van Jan Hendrik. Hij heeft er slechts 
kort gewoond en overleed in 1790.

Van Kinsbergen, graaf van Doggersbank
Jan Hendrik (van) Kinsbergen werd op 1 mei 1735 te 
Doesburg geboren. Zijn loopbaan ontwikkelde zich 
in krijgsdienst bij de zeemachten van diverse naties. 
Aan het begin van zijn carrière was hij in dienst bij de 
admiraliteit van Amsterdam, vanaf 1771 in Russische 
dienst. Hij stond op goede voet met tsarina Catharina 
de Grote, kwam aan het hof, en naar verluidt - ik haal 

Welgelegen, Van Kinsbergen en de Doggersbank (I)

hier Ignaat Simons aan - had hij daar zelfs relaties met 
Russische dames ‘ … die echter geen stand hielden’. 
(p.23). In 1775 kwam hij in dienst van stadhouder Willem 
V. Een relatie, rond 1780, met Carolina van Hogendorp 
liep op niets uit. In die tijd, 1781, vond ook de slag bij de 
Doggersbank plaats. De uitslag was onduidelijk, maar 
het leverde Jan Hendrik de nodige roem op, waaronder 
een adelijke titel en een wapen. De titel ‘graaf van de 
Doggersbank’ werd hem - nota bene - in 1810 door de 
Franse koning Lodewijk verleend.

Op 23 juli 1786 trouwde hij met Hester Hooft, een 
gelukkig huwelijk dat 9 jaar zou duren en eindigde met 
de dood van Hester. In 1788 werd Jan Hendrik vice-
admiraal bij de Nederlandse vloot, in 1795 admiraal. 
Formeel is hij, tot 1806, nog in Deense dienst geweest. 
In het begin van de 19e eeuw, in de Franse tijd, heeft hij 
veel activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van 
Apeldoorn en bewoners ondernomen. Het is boeiend 
daarover in het boekje van Ignaat Simons te lezen. 
Bij herstel van het koninkrijk in 1815 werd hij door de 
koning nog tot jonkheer benoemd.

In 1798 kwam Van Kinsbergen op het landgoed 
Welgelegen wonen. In dat jaar maakte hij ook kennis 
met de freules. Zij zouden na zijn dood in 1819 het 
landgoed erven, hoewel de jongste freule Cornelia 
Constantia (‘Keetje’) dit niet meer zou meemaken.
Na zijn overlijden werd de admiraal bijgezet in een 
grafkelder van de oude kerk op het Raadhuisplein. 
De contouren van de kerk, die in 1842 werd afgebroken, 
zijn in het plaveisel te zien. 

Familiewapen behorend bij de titel ‘graaf van Doggersbank’. 
Foto: Vereniging Oud Apeldoorn, Collectie Felua.

Fragment van een kaart van circa 1805-1810 in bezit van het Nationaal 
Archief in ’s-Gravenhage. Te zien zijn het dorp Appeldoorn met Wormingen 
en de landgoederen De Pasch en Welgelegen (rechthoek midden-boven). 
De Kayersbeek doorsnijdt nog juist links het landgoed. Afbeelding publiek 
domein.

‘Een zeer Vermakelijke Buitenplaats, gelegen even buiten het dorp Apeldoorn’

Dit jaar bestaat de wijkraad Welgelegen 25 jaar. Een uitstekend moment om eens in de geschiedenis van 
onze wijk te duiken. Een wijk die zijn naam ontleend aan de vroegere buitenplaats Welgelegen, eertijds 
gelegen in de hoek tussen Deventerstraat en het kanaal ten zuiden daarvan. De buitenplaats was bekend 
door haar beroemde bewoner Jan Hendrik van Kinsbergen. Voor dit artikel is ondermeer dankbaar gebruik 
gemaakt van het boekje van Ignaat Simons: ‘Het testament van Welgelegen, een landgoed in Apeldoorn’.



De grafkelders zijn eveneens verdwenen. In de zon, op 
een terras voor Café de Paris, met een goed glas, is het 
goed te overdenken dat op precies die plaats een heel 
groot Apeldoorner zijn laatste rustplaats vond.

De freules
In 1798 was Jan Hendrik ernstig ziek en werd verpleegd 
door drie ongetrouwde adelijke dames, de freules 
Schimmelpenninck van der Oije. De dames woonden 
op het buitenhuis ‘De Poll’ aan de IJssel bij Voorst. Daar 
ook werd Van Kinsbergen verzorgd. Uit dankbaarheid 
nodigde hij de freules uit bij hem te komen wonen op 
Welgelegen. Hij noemde hen, liefdevol, Jetje, Sweertje 
en Keetje.

Zoals al gezegd, Keetje heeft bewoning op Welgelegen 
niet meer meegemaakt. Beide overgebleven freules 
bleven na de dood van Jan Hendrik op het landgoed 
wonen. In 1828 overleed Jetje (Henrietta Frederica) en 
in 1839 Sweertje (Assuera Johanna). 

De erfgenaam van het landgoed was baron Hendrik Jan 
Schimmelpenninck van der Oije. Hoewel de eigendom 
van het landgoed overging naar de erfgenamen was 
testamentair bepaald dat 20 jaar lang niets aan het 
landgoed mocht veranderen. Dit zou nog een gevolg 
hebben, maar daarover in deel II.

Een kostschool voor jonge dames
In 1863 verkocht de familie Schimmelpenninck het 
landgoed. Het gebied, 17 hectare, werd verkaveld in 
een aantal percelen tussen het kanaal (in aanleg) en de 
straatweg naar Deventer, de grenzen van de kavels zijn 
in het huidige stratenplan terug te vinden. Het perceel 
met o.m. het landhuis kwam in handen van Tomas Jan 
Walter (de Waltersingel is genoemd naar zijn zoon, 
de notaris). 

Hij vestigde in 1863 op het landgoed een kostschool voor 
jonge dames. Ruimtegebrek noopte tot een grondige 
verbouwing in 1864, het landgoed werd voorzien van 
een extra verdieping op het middengedeelte. In 1889 
verhuisde de kostschool, die inmiddels ook opleiding 
bood aan externen -veelal dames uit gegoede kringen 
in Apeldoorn- naar villa Rosa aan de overkant van de 
straatweg naar Deventer, pal naast de Grift . 

Het landhuis stond enige tijd leeg alvorens het in 1897 
een ‘familiepension’ werd. Dit duurde tot 1912. In 1913, 
bij de viering van 100 jaar koninkrijk, heeft het landhuis, 
toen met de naam ‘kasteel Oud Apeldoorn’, nog 
eenmaal dienst gedaan. In 1915 werd het huis na ruim 
130 jaar het gezicht bepaald te hebben van dit deel van 
Apeldoorn, gesloopt. 

wordt in oktober vervolgd ....

Folkert Bruining

Het huis ‘Welgelegen’ zoals het er aanvankelijk uitzag met één verdieping 
en een zolder. In de inzet het portret van Jan Hendrik van Kinsbergen. 
De kaart is gemaakt o.b.v. een foto uit 1864 en toont leraressen en jonge 
dames van de toenmalige kostschool. Zittend bij het huis Emilie Guichart, 
het hoofd der school. Kaart uit collectie Joop Heimgartner.

Landhuis zoals het eruit zag na verbouwing in 1864. Onder de 
‘driehoek’ boven de deur is nog juist ‘Welgelegen’ te lezen. 
Bron ansichtkaart CODA-archief, publicatie met toestemming.

Bijzondere foto’s uit de wijk Welgelegen...
Heeft u ook mooie of leuke foto’s van onze wijk of leuke verhalen die u met ons wil 
delen, stuur het dan naar onze redactie. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar: 
folkertbruining49@hotmail.com. Veel succes en alvast bedankt, de redactie.



Jumbo Wiegmans
open vanaf 7.00 uur!

 “Jumbo Wiegmans, 
de supermarkt met de 
ruimste openingstijden

van Apeldoorn” 

Maandag t/m zaterdag van 07:00-22:00
Zondag van 12:00-18:00

PICK
UP

                  
Wiegmans

Hallo

  
   


.COM
LIEVER THUISBEZORGD? 

BESTEL DAN SNEL OP
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Zoals in het Infomagazine van februari 2017 als is gezegd,
is de Wijkraad op 20 december 2017 door de gemeente 
Apeldoorn uitgenodigd voor een gesprek. De gespreks-
partner was de heer T. Mulder. De door u aangedragen 
argumenten voor behoud van de bushalte zijn naar voren 
gebracht. De heer Mulder zou de argumenten bij Syntus 
inbrengen. In april meldde de gemeente bij monde van 
de heer Mulder het volgende, wij citeren letterlijk:
‘Uitkomst daarvan is dat de halte Julianakerk vanaf 
september dit jaar weer wordt bediend met lijn 17. 
Deze rijdt dan via de jhr. Mr. Q. van Uffordlaan naar het 
station. Reizigers die naar het centrum willen kunnen in 
de regel in de bus blijven zitten. Dezelfde bus gaat vanaf 
het station verder als lijn 16 (halte Marktplein) of lijn 7 
(halte Hoofdstraat).

Stand van zaken bushalte Deventerstraat

Vanaf het Station vertrekt bus 17 in de spitsuren en op 
zaterdag overdag ieder kwartier weer via halte Marktplein 
langs halte Julianakerk.

Vraag voor de zekerheid aan de chauffeur bij het instap-
pen op welke lijn verder wordt gereden. Ik ga ervan uit 
dat ik je hiermee voldoende hebt bericht’ (einde citaat).
De wijkraad hoopt dat deze oplossing een bijdrage levert 
aan een verbetering van het OV zoals door u gewenst 
en staat uiteraard open voor commentaar.

Yvonne Eshuis en Folkert Bruining

Bijna iedereen kent wel een aantal producten van Talens. 
Verf natuurlijk, in soorten en maten, en allerlei andere 
schildersbenodigdheden zoals doeken en ezels. Maar ook
de Gluton van vroeger, de Talens schrijfinkt destijds op 
kantoor, de Ecola plakkaatverf op school, en nog veel 
meer producten roepen herkenning op. 

Nog niet zo bekend is dat sinds september 2015 Royal 
Talens een Experience Centre heeft. De oude bedrijfs-
kantine is daarvoor omgebouwd tot een grote praktische 
workshopruimte. Hier kan je kennis maken met alle 
producten die in de naastgelegen fabriek gemaakt 
worden en wereldwijd worden verkocht. Het Royal Talens 
Experience Centre is er voor iedereen die op zoek is naar 
inspiratie, productkennis en teken- en schilderplezier. 
Je kunt bij ons terecht voor verschillende teken- en 
schilderworkshops en cursussen, masterclasses, rond-
leidingen in de verffabriek en speciale maatwerk 
arrangementen. Onze activiteiten worden begeleid 
door ervaren kunstenaars en docenten. Zij zijn natuurlijk 
goed bekend met de Royal Talens producten. Wij werken 
met de fine art merken Rembrandt, Cobra, Van Gogh, 

Kom experimenteren en leren in 
het Royal Talens Experience Centre 

Amsterdam, Talens Art Creation, Talens, Bruynzeel, 
Strathmore en Sakura. 

Een Experience Centre naast de deur, dat is een fijne 
bijkomstigheid van wonen in de wijk Welgelegen in 
Apeldoorn. Maak daar vooral gebruik van, je bent van 
harte welkom. Elke vrijdag is onze winkel geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Verder zijn we door de week en op 
zaterdag vaak aanwezig in verband met alle activiteiten, 
je kunt gewoon even binnenlopen. Doen!

Kijk voor meer informatie graag op onze website:
www.royaltalensexperience.nl

V.A. VRIJDAG

JUNI

23
V.A. ZATERDAG

AUGUSTUS

25
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JULI

21
ZONDAG

SEPTEMBER

17

V.A. ZATERDAG

AUGUSTUS

19

Drakenbootfestival, Kris Berry, 
HAEVN, Douwe Bob en Racoon komen 
naar Apeldoorn! (Zwitsal terrein)

Kanaalconcerten, met dit jaar op de 
zaterdagavond: Koninklijke luchtmacht-
orkest met Trijntje Oosterhuis!

Parkfestival, een breed opgezet
(familie)festival met diverse muziek-
podia in het Mheenpark t/m 23 juli

Swim to Fight Cancer, kijk voor het 
inschrijven op: www.swimtofightcancer.nl

Apeldoorns waterevenement,  
in het Apeldoorns Kanaal bij  
café De Oude Haven

Evenementen-kalender
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‘Cultuur bij je buur’
Op zaterdag- en zondagmiddag 13 en 14 mei 2017 vonden er allerlei optredens, exposities en voorstellingen 
plaats op onverwachte plekken in Apeldoorn. ‘Cultuur bij je buur’ is een project van SpektAKel, het service-
punt Amateurkunst Apeldoorn. Zij willen er zijn voor alle amateurkunstverenigingen, groepen en kunstenaars. 
Ze streven ernaar om zoveel mogelijk Apeldoornse inwoners te betrekken bij kunst en cultuur. ‘Cultuur bij  
je buur’ is hier een mooi middel voor.

Hoe werkt het? Artiesten melden zich aan, en mensen die 
een podiumplek hebben melden zich aan. Ze worden aan 
elkaar gematcht, maken afspraken en als deze wederzijds 
overeenkomen, worden ze opgenomen in de agenda. 

Bezoekers kunnen zelf kiezen welke optredens ze willen
bijwonen. Verschillende artiesten, zoals koren, verhalen-
vertellers, bands, schilders, fotografen, singer-songwriters 
en dansers hebben belangeloos opgetreden. Op plaatsen 
die de inwoners van Apeldoorn kosteloos zelf beschikbaar 
stellen. Zij zijn hun gastheer/vrouw in huiskamers, galeries,
wijkcentra, achtertuinen, verzorgingshuizen, enz. 

Overal, behalve op een regulier podium. Dit weekend 
zorgden zo’n 80 gastheren en -vrouwen en 90 artiesten 
voor ruim 350 optredens en exposities van een half uur!

In de wijk Welgelegen waren in het weekend van 13 en 14 
mei op 3 locaties optredens. Op zaterdag zijn we te gast 
geweest bij Margien de Vries en Michel van As, in hun 
tuin ‘de drie gezusters’ aan de Trekweg. We hebben ruim 
3 kwartier mogen genieten van de gelegenheidsband 
Stenice, bestaande uit Roland van der Horst, Bea Stegeman 
en haar zoon Pim. Zij spelen covers van Venice, Eagles en 
CSNY met akoestische gitaren en drie stemmig zang.
Bea vroeg ooit of Roland haar zoon Pim wilde coachen 
met zijn gitaarspel. Zo ontdekte Roland de vocale kunsten 
van Pim. Deze twee stemmen matchen en het werd een 
bijzonder duo. Groot was de verrassing voor Roland, dat 
Bea haar stem ook kon laten horen.

Aan de Floralaan, bij gastheer Rick de Waal en gastvrouw 
Marjolein, konden we in hun prachtige tuin genieten 
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van een optreden van The Swinging Voices. Zij zijn een 
zanggroep van ca. 17 leden, onder leiding van de dirigent, 
pianist Alexej Romanov. Tijdens de optredens werd de 
groep begeleid door djembe trommelaars.

De derde locatie in Welgelegen was op de Pluviusstraat, 
daar kon een optreden van Henk Boogaard bijgewoond 
worden. Daar waren wij niet bij, maar afgaande op onze 
ervaring vorig jaar met deze locatie gaan we er vanuit 
dat ook dit keer de gastvrouw haar best heeft gedaan.

Natuurlijk is het een uniek evenement, en een mooie kans 
om kennis te maken met verschillende artiesten, maar ook 
kennis te maken met je buren. Hoe bijzonder is het dat 
gastvrouwen en gastheren hun huis, tuin of welke ruimte 
dan ook beschikbaar te stellen voor gasten die ze (nog) 
niet kennen. 

De gastplekken moeten hun buren waarschuwen voor 
eventuele overlast, niet alleen geluid, maar ook verkeer 
en parkeeroverlast. De ruimte die ze ter beschikking 
stellen als podium kleden ze mooi aan, versieren alles 

en zorgen dat de gasten lekker comfortabel kunnen 
genieten van het optreden. Daarnaast zorgen ze er ook 
voor dat er koffie, thee en limonade met wat lekkers klaar 
staat, of een drankje met een nootje. 

Bijgaande foto’s geven een goede impressie van een 
bijzonder cultureel initiatief. Bij deze willen we niet alleen 
de organisatie en de artiesten maar vooral de gastplekken 
heel hartelijk bedanken voor de mooie momenten. 

Het team van ‘Cultuur bij je buur’ bestaat uit Mari van 
Helvoort, Nanda Huisman en Carien Admiraal.

cultuurbijjebuur@spektakelapeldoorn.nl 
www.cultuurbijjebuur.nl

Sylvia Guys en Yvonne Eshuis

13Infomagazine
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•   dat de organisaties Wisselwerk (welzijn) en MD Veluwe 
(maatschappelijke dienstverlening) samen zijn gegaan 
onder de naam Stimenz. Men verwacht door de fusie 
‘meer waarde’ te kunnen bieden aan bewoners en 
cliënten, alsmede aan de gemeente. Hoofdkantoor is  
aan de Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn. Men is bereik-
baar op kantooruren onder nummer 0900 - 2300230 of  
088 - 7846464 en via www.stimenz.nl. Deze site is 
de komende maanden nog gekoppeld aan de oude 
websites.

•   dat u dat één op de vier volwassenen in Nederland 
mantelzorg verleent? Dat zijn zo’n 3,5 miljoen mantel-
zorgers. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief  
voor iemand uit hun eigen omgeving die door een 
handicap, ziekte of ouderdom ondersteuning nodig  
heeft. Er is nu een Mantelzorg Trefpunt geopend  
aan de Tannhauserstraat 405. Een ontmoetingsplek  
in stadsdeel Noordoost waar mantelzorgers terecht 
kunnen met al hun vragen over mantelzorg. Een plek  
waar mantelzorgers zich thuis voelen; elkaar in een 
ontspannen sfeer kunnen ontmoeten, ervaringen delen  
en activiteiten ondernemen. Bent u mantelzorger?  
Wilt u van gedachte wisselen over mantelzorg?  
U bent van harte welkom. Tel. 368 47 00. 

•   dat stichting de De Kap aanvullende hulp biedt aan 
mensen in de thuissituatie; dat de stichting nog altijd 
vrijwilligers (en/of stagiaires) zoekt? De Kap verzorgt 
praktische hulp, zoals boodschappen doen, maar ook 
intensieve zorg als ondersteuning van de mantelzorg.  
De Kap wijst u ook de weg naar de juiste vrijwillige 
thuishulp-organisatie. Eén uurtje per twee weken tot  
een dagdeel per week, alles kan. De Kap biedt ook 
begeleiding en training en is een steunpunt in de 
mantelzorg, waar mantelzorgers terecht kunnen  
voor hulp en advies. Bent u of kent u mantelzorgers?  
De gemeente Apeldoorn geeft mantelzorgers graag 
een mantelzorgerskaart, waarmee zij recht hebben 
op bepaalde voordelen. Inmiddels zijn er zo’n 700 
mantelzorgers die ingeschreven staan en het kwartaal-
blad ontvangen, met allerlei wetenswaardigheden voor 
mantelzorgers. Voor meer informatie: tel. 529 55 20,  
www.dekap.nl; Regentesselaan 2-B, 7316 AC Apeldoorn.

•   dat de Zonnebloem heel actief is in onze wijk. 
Inlichtingen bij mevr. J. Sieljes, Anna Bijnsring 256,  
7321 NH Apeldoorn, tel. 367 05 97, ha.sieljes@planet.nl.

•   dat het Rode Kruis ook bij u actief is in de wijk.  
Misschien is de telefooncirkel iets voor u.  
Inlichtingen bij Het Nederlands Rode Kruis,  
afdeling Apeldoorn 055 355 33 40 of mail naar: 
contactcirkel.apeldoorn@rodekruis.nl

•   dat er in Apeldoorn een verenigingsburo is, onderdeel  
van Wisselwerk, gevestigd aan de Brinklaan 268 te 
Apeldoorn, tel. 527 05 81. Het Verenigingsburo is 
een uniek Apeldoorns initiatief, gesteund dóór de 
gemeente, vóór Apeldoornse verenigingen, stichtingen, 
clubs en vrijwilligers. Alles wat u nodig heeft om 
uw vereniging, stichting of club optimaal te laten 
functioneren, wordt u door Het Verenigingsburo 
aangereikt. Ook kunt u bij ons vrijwilligerswerk vinden.  
Zie www.verenigingsburo.nl of mail naar:  
ehuizer@vereningsburo.nl.

•   dat Pleegzorg Pactum in bepaalde gezinssituaties 
een helpende hand kan bieden. Voor een bepaalde 
tijd worden pleegouders ingeschakeld die zich willen 
ontfermen over kinderen die dat nodig hebben.  
Tel. 0800 - 022 34 32; www.pleegzorg.nl.

•   dat Stichting ‘kLEEF, Vosselmanstraat 4, een inloophuis, 
een ontmoetingsplaats is voor iedereen woonachtig in 
de regio Apeldoorn, die op wat voor een manier dan 
ook, te maken heeft (gehad) met kanker. Veel mensen 
kennen wel iemand in zijn of haar omgeving die door 
deze ziekte is getroffen. Wij ervaren dat er bij velen 
behoefte is aan warmte, aandacht en tijd. Dat is wat de 
deskundige gastvrouwen en -heren van het inloophuis 
bieden. Gasten kunnen terecht voor zowel contact met 
lotgenoten als voor ontspannende als inspannende 
activiteiten. Er worden diversen cursussen gegeven, 
zoals koken en breien. Voor vragen of informatie kunt 
u bellen naar 576 26 76. Meer informatie vindt u ook op 
onze website www.stichtingkleef.nl.

•   dat Slachtofferhulp Nederland, regio Twente,  
Noord en Oost Gelderland een buro Slachtofferhulp 
heeft in Apeldoorn. Op het politiebureau aan de 
Vosselmanstraat 201 is een medewerker beschikbaar 
voor een kort gesprek. Zonodig kunt u een afspraak 
maken voor een vervolggesprek bij u thuis of op het 
politiebureau. Tel. 548 21 74. Slachtofferhulp biedt  
hulp bij schade door misdrijf of verkeersongeval.  
Deze hulp, die gratis is, kan bestaan uit informatie op  
juridisch en verzekeringstechnisch gebied, hulp bij 
het verhalen van schade op de tegenpartij, hulp bij 
het opstellen van een brief, hulp bij het invullen van 
verzekeringspapieren en bezoek aan een advocaat. 
Ook kunt u uw verhaal kwijt als het voorval bij u veel 
emoties heeft losgemaakt. Steun is er voor directe 
slachtoffers van een verkeersongeval of misdrijf en  
voor getuigen en betrokkenen.

Wist u ...
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Wist u dat alle ouderen gebruik kunnen maken van de 
diensten van een ouderenadviseur? De afgelopen jaren is 
er veel veranderd in de voorzieningen die bedoeld zijn als 
ondersteuning voor ouderen. Te veel om dat allemaal bij te 
houden. Ouderen willen én moeten langer zelfstandig zijn 
en in hun eigen omgeving actief blijven. Maar ze willen 
dat wel zelfstandig en op eigen kracht kunnen doen.  
Dat is allemaal wel fijn, maar op sommige momenten 
is daarbij misschien ondersteuning nodig. Dan is hulp 
wenselijk én vanzelfsprekend. Vragen die boven kunnen 
komen drijven zijn:

•   Sommige huishoudelijke taken worden mij toch wat 
veel. Douchen wordt steeds lastiger. Misschien kan de 
thuiszorg mij hierbij ondersteunen?

•   Kan ik ook gebruik maken van een scootmobiel?
•   Is mijn woning nog wel geschikt om veilig te wonen?
•   Wat zijn de mogelijkheden in Apeldoorn?
•   Heb ik recht op financiële regelingen en subsidies, zoals 

huur- of zorgtoeslag of kwijtschelding van belastingen?
•   Kan ik mijn administratie nog zelfstandig voeren of is 

een stukje ondersteuning wel prettig?
•   Welke mogelijkheden zijn er als ik geen gebruik van 

eigen vervoer of van openbaar vervoer kan maken?
•   Welke mogelijkheden zijn er als ik mijn boodschappen 

niet meer zelf kan doen of als ik mijn tuin niet meer kan 
onderhouden?

Ouderenadviseurs in Apeldoorn Noordoost

•   Ik voel me soms wat alleen en zoek gezelschap. Ik wil 
samen met anderen mijn hobby’s doen en gezellig 
koffiedrinken. Welke activiteiten zijn er in mijn wijk?

•   Ik heb een andere vraag.

De ouderenadviseurs in Noordoost zijn er voor alle 
ouderen die nog zelfstandig wonen en voor hun 
mantelzorger(s). Samen met u en uw mantelzorger 
kijken ze naar wat daadwerkelijk nodig is om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven. De ouderenadviseurs zijn 
onafhankelijk en er zijn geen kosten verbonden aan de 
diensten die zij verlenen. In de wijk Apeldoorn Noordoost 
zijn er drie onafhankelijke ouderenadviseurs die actief 
samenwerken.

Dat zijn: 
Ineke Bisschops: beroepsmatig als ouderenadviseur 
werkzaam vanuit Stimenz en zij is te bereiken op 
het telefoonnummer: 06 - 52 04 87 35 of via de mail: 
i.bisschops@stimenz.nl

Anda Hofstede en Ineke Vreeman: vrijwillige 
ouderenadviseurs bij het Seniorenplatform en ze 
zijn te bereiken op het telefoonnummer van het 
seniorenplatform: 06 - 44 99 16 90
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Tenminste als je contact hebt met ze. Want het is 
natuurlijk wel een beetje pijnlijk om iemand om hulp 
te vragen terwijl je haar of hem normaal gesproken 
op straat negeert. Logisch dat je dan schroom hebt om 
de buren om hulp te vragen. Ik heb mensen op straat 
weleens gevraagd of ze hulp van de buren vragen voor 
suiker of een boortje. Dan krijg je antwoorden als:” Ik ben 
te verlegen of, ik zie ze wel op straat maar we hebben 
geen contact”. Dus dan maar geen taart bakken, de lamp 
ophangen of de kinderen naar de sport brengen.
Maar bekijk het eens van de andere kant. Wat zou u doen 
als uw buurvrouw vraagt om even de kinderen naar de 
sport te brengen? Botweg nee verkopen? Mijn ervaring 
is dat buren je best willen helpen als je ze dat vraagt, 
ook als je ze nog nooit begroet hebt op straat. Wat is er 
mooier dan dat je iets voor elkaar kunt doen. Bijvoorbeeld 
de post uit de bus halen tijdens de vakantie of het gras 
te maaien. Kleine diensten over en weer. Bovendien voel 
je je meer betrokken bij de buren en de buurt. Het is niks 
nieuws wat ik schrijf maar toch…., om mensen met elkaar 
in contact te brengen hebben automatiseerders allerlei 
“tools” bedacht. 

Sites als:
- www.mijnbuurtje.nl
- www.nextdoor.nl
- www.anwbautomaatje.nl
- www.peerby.com
moeten buren bij elkaar brengen. Ze verlagen de drempel 
voor de mensen die op straat geen contact meer durven 
te maken. En verhogen de drempel voor de mensen die 
die niks met computers hebben. Ze leggen contact tussen 
mensen die elkaar vrijwel dagelijks zien en met een 
beetje geluk elkaar ook wel kennen. Toch denk ik, hoe 
meer communicatiemiddelen we hebben, hoe lastiger 
het wordt om ze goed te gebruiken. Kortom, ik pleit 
ervoor om ons meest gezamenlijke communicatiemiddel 
goed te oefenen en te gebruiken. Zeg hallo, schroom 
niet om elkaar eens wat te vragen en een bedankje of 
complimentje doet wonderen. En lukt dat niet?  
Niets houdt u tegen om de sites te openen en te kijken  
of u ze handig vindt. 

Jos van Nuenen
stadsdeelmanager NO Apeldoorn

U kent dat wel. Je wilt een taart bakken en de suiker is op. Je moet een lamp ophangen
en het boortje knapt. De kinderen moeten naar de sport en de accu van de auto is dood. 
Wat een ellende! En dan net op het moment dat je ook geen tijd hebt om iets anders 
te regelen. Wie helpen je uit de brand? Juist, de buren. 

De heer Huub Selen, Programmamanager Kanaaloevers 
gaat met pensioen. Hij wordt opgevolgd door de heer 
Arno Klein Goldewijk. Van hem kregen we de volgende 
mail.

‘Mijn collega de heer Selen neemt volgende maand 
afscheid bij de gemeente Apeldoorn. Hij gaat van zijn 
pensioen genieten. Ik ben zijn opvolger als project-
manager voor de gebiedsontwikkeling Kanaaloevers. 
De heer Selen heeft mij gevraagd het contact met u 
over te nemen. Ik heb het laatste infomagazine van 
februari gelezen. Daarin een overzicht van de projecten 
die nog op stapel staan en momenteel ter hand worden 
genomen. Deze berichtgeving is nog actueel en ik heb 
op moment geen aanvullingen. Ik zou graag de volgende 

Nieuwe Programmamanager Kanaaloevers

keer gebruik maken van uw aanbod 
om een bijdrage aan het magazine te
leveren’. Aldus Arno Klein Goldewijk. 

Wij danken de heer Selen voor zijn 
bijdragen aan het Infomagazine en 
hopen dat hij van zijn pensioen zal 
genieten. Wellicht wachten hem 
nieuwe uitdagingen. En uiteraard 
wensen wij de heer Klein Goldewijk 
veel succes in zijn nieuwe functie. 

Wij zien zijn bijdragen aan het Infomagazine graag 
tegemoet!

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

Van de gemeente
Buurtapps

Arno Klein Goldewijk
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Ontdek basisschool
Hertog van Gelre
o  ICT: digitale middelen, zoals iPads en computers, ondersteunen de lessen

o  Modern schoolgebouw: voorzien van alle gemakken voor modern onderwijs 

o  Peuter-kleuteractiviteiten: voor een soepele overgang naar de basisschool  

o  Engels les: van groep 1 t/m 8 

o  Ervaren team: enthousiast en betrokken bij uw kind

www.hertogvgelre.nl
Morellenlaan 47 |  7322 JS Apeldoorn | (055) 366 52 98
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Reumafonds zoekt vrijwilligers 
in Apeldoorn Welgelegen

Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in 
Apeldoorn heeft u daarvoor een paar uur per jaar 
beschikbaar? Word dan collectant of wijkhoofd.

U kunt hiervoor contact opnemen met de 
organisatoren Elza van Valburg voor Wegelegen 
Noord (06 - 52 09 10 65) of met Fransje Vrancken  
(06 - 53 24 54 47) voor Welgelegen centrum. 

Reumafonds 
De afgelopen 90 jaar heeft het Reumafonds al veel 
bereikt in de strijd voor een beter leven met reuma nu en 
een leven zonder reuma in de toekomst. We financieren 
onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de 
oorzaak van reuma. We geven voorlichting, ondersteunen 
patiëntenactiviteiten en komen op voor de belangen van 
mensen met reuma bij politiek en zorg. Het fonds krijgt 
hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig 
afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. 

Als collectant of mede-organisator van de collecteweek 
bent u dan ook van groot belang.

Om een indruk te geven van het werk/de te besteden tijd:
Collectant: één of twee avonden met een collectebus 
langs de deuren op een bepaalde route

Wijkhoofd: vooraf afstemmen met de collectanten, 
deze voorzien van de benodigde materialen en waar 
nodig nieuwe collectanten benaderen. Na de collecte 
verzamelen van de bussen en inleveren bij organisator. 
 
We kunnen uw hulp erg goed gebruiken!

TWEE MILJOEN NEDERLANDERS HEBBEN REUMA. IEDER HEEFT ZIJN EIGEN VERHAAL. HEB JIJ 
REUMA? DOE OOK EEN BOEKJE OPEN EN DEEL JOUW VERHAAL.
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Wijkraad Welgelegen 
Bestuur
voorzitter: Bert Huiskamp Baron Sloetkade 323 055-3601761
   7321 ZZ Apeldoorn
   @: b.huiskamp@planet.nl 

secretaris: Fransje Vrancken Kanaalpad 32 06-53245447
   @: vranckenfransje@gmail.com

penningmeester: Kees van Assenbergh Achillesstraat 8 055-8442571

leden: Yvonne Eshuis Kersenlaan 80 055-3668806

  Wilco Rietberg Trekweg 58 055-3555872

  Folkert Bruining Vulcanusstraat 7 06-36562349

  Sylvia Guys Baron Sloetkade 219 06-15003923

Vaste adviseurs Henk de Boer Minervalaan 39 055-3669522

  Theo Boerkamp  Atlasstraat 5 06-15304923

  Robert-Jan v.d. Meijden Heliosstraat 48 055-3662939

Schouw Joop Schoor Minervalaan 23

Infomagazine
redactie en fotografie: Folkert Bruining Vulcanusstraat 7 06-36562349

  Sylvia Guys Baron Sloetkade 219 06-15003923 

eindredactie, acquisitie  
en correspondentie: Yvonne Eshuis Kersenlaan 80 055-3668806
   7322 SG Apeldoorn 06-36501118
   @: yeshuisw57@gmail.com

bezorging:  Henk Adelerhof  Frambozenlaan 28
   7322 TK Apeldoorn

www.wijkraadwelgelegen.nl    

Volg ons op Twitter & Facebook:       @Welgelegen055       Wijkraad Welgelegen
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Advertentietarieven:
Verschijningsfrequentie 3x per jaar.

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

Advertentie voorin op binnenzijde 
van de omslag:
Kleurentarief per half A4: s 900,-  
voor 3 plaatsingen. 

Kleurenadvertentie op achter- 
omslag van het Infomagazine
Kleurentarief per hele pagina s 2.400,- 
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 
volgend nummer: 10-09-2017.

Lid worden?
Het lidmaatschap bedraagt s 6,- per jaar. 
Betaling s.v.p. op SNS rekeningnr. 
IBAN: NL22 SNSB 0859 2402 15 
t.n.v.“Wijkraad Welgelegen”  
onder vermelding van postcode 
+ huisnummer.

Druk: Drukkerij Twello

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, Deventer-

straat en de Molenstraat.

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

 AED-apparaat

Colofon


