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Van de voorzitter
Na een langdurig voorzitterschap van Bert Huiskamp -12 jaar heeft hij dit met verve gedaan - heb ik 
op de Algemene Ledenvergadering van april j.l. de voorzittershamer van hem overgedragen gekregen. 
Een taak waarbij ik ondersteund wordt door de overige bestuursleden en in het bijzonder door Yvonne 
Eshuis als vice-voorzitter. De gedrevenheid en het enthousiasme van Bert zullen moeilijk te benaderen 
zijn. Maar ik zal het op mijn manier doen, in een stijl die bij mij past.

Voor mensen die mij nog niet kennen: ik woon sinds maart 2007 aan het Kanaalpad, samen met zoon, dochter, vriend 
en kat. Ik ben geboren in Eindhoven en ben na mijn studie voor mijn werk naar Apeldoorn gekomen. Ik loop nu een 
paar jaartjes mee in de wijkraad in de rol van secretaris. Folkert Bruining neemt dit van mij over, Kees van Assenbergh 
blijft op zijn post als penningmeester. Naast mijn fulltime werk als opdrachtgever van ICT bij de Belastingdienst heb 
ik nog genoeg hobby’s. Dus ik zal mijn tijd zorgvuldig moeten verdelen tussen de wijkraad en alle andere dingen die 
eveneens belangrijk zijn. Waarom ik dan toch het voorzitterschap op me heb genomen? Het is in de eerste plaats leuk 
en interessant, maar het is ook voor een goed doel dat naar mijn opvatting wordt gediend, de leefbaarheid in onze wijk. 
Een doel waarvoor ik mij uiteraard graag inzet.

Het vertrek (verhuizing, pensioen, privé omstandigheden) van drie leden uit het bestuur de afgelopen tijd was een forse 
aderlating. En dat juist in een tijd dat er belangrijke dingen spelen. Alleen al het thema burgerparticipatie vraagt nu veel 
tijd en inspanning. Maar ook vraagstukken op het gebied van verkeer, milieu, verbinding van mensen en noem maar op 
maken dat versterking van het bestuur zeer welkom is. Als we de dossiers wat kunnen verdelen blijft het voor iedereen 
behapbaar en kunnen we het werk voor de wijkraad naar behoren blijven doen. Dit steeds met de leefbaarheid in onze 
mooie wijk Welgelegen in ons achterhoofd. En wat dacht u van ons Infomagazine? Ook daar zit de redactie te springen 
om versterking.

Op deze plaats doe ik dan ook een dringende oproep aan u om u aan te melden als bestuurslid van de wijkraad.  
Hulp is welkom, gewenst en nodig!! Mocht een bestuursrol u minder liggen maar wilt u wel wat doen, ook dan zijn er 
mogelijkheden en daarover gaan we graag met u in gesprek. Gaat u ons helpen? 

Aansluitend op het bovenstaande wil ik u graag herinneren aan een paar vragen waarover wij met u hebben gesproken 
tijdens de Algemene Ledenvergadering in april. Wij vroegen u suggesties te leveren hoe het functioneren van de wijk-
raad verbeterd zou kunnen worden. Als bestuur vragen wij ons natuurlijk steeds af: “Doen we de goede dingen en doen 
we de dingen goed?”. Maar ongetwijfeld is er veel te verbeteren, zodanig dat bewoners van de wijk zich beter gehoord 
en vertegenwoordigd voelen. En zodanig dat de wijkraad niet als obstakel wordt ervaren, maar juist als een instelling 
wordt gezien die opkomt voor bewoners en leefbaarheid. Een krachtige vereniging ook richting gemeente. Ik zou het  
erg op prijs stellen als u wilt reageren. Dat kunt u doen via email: secretaris@wijkraadwelgelegen.nl
En nu aan de slag…

Fransje Vrancken

langdurige en trouwe betrokkenheid bij de wijkraad.
Mathieu is 77 jaar geworden.

Het is de laatste vergadering die Bert Huiskamp (deels) 
voorzit. ‘Het is na twintig jaar genoeg’ zo stelt hij. Hij wil 
er verder niet te veel over zeggen, ‘vertrekkende mensen 
moeten het kort houden’. Hij stelt dat de uitdagingen 
onveranderd zijn (ledental, vertegenwoordigt het bestuur 
de meerderheid van de leden). Hij maakt zich zorgen over 
een eventuele afgezwakte rol voor de dorps- en wijkraden 
door de ideeën rond ‘burgerparticipatie’. 

Vooraf 
Vooraf krijgt wethouder Wim Willems het woord om onze 
vertrekkende voorzitter Bert Huiskamp toe te spreken. 
Hij uitte zijn waardering voor het vele werk dat door Bert
is verzet en ook zijn langdurige inspanning. Hoewel hij het
niet altijd eens was met Bert waren zij wel altijd in gesprek.
Bert, op zijn beurt, bedankte Wim voor de samenwerking.

1.  Opening en mededelingen
Op 16 maart 2019 is Mathieu Beurskens overleden. In zijn 
opening spreekt Bert grote waardering uit voor Mathieu’s 

Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkraad Welgelegen, 
woensdag 17 april 2019

Mededelingen van het bestuur
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•   m.b.t. de begroting merkt de penningmeester op dat 
deze al éénjarig is, maar nu geformaliseerd (‘minimaal 
het komend jaar’), meerjarige begrotingen zijn voor 
ons weinig zinvol en zeker nu met het oog op de 
ontwikkelingen ‘burgerparticipatie’.

5.  Verslag kascommissie
Mevrouw Kant verklaart dat zij de administratie zeer 
inzichtelijk vond. De heer Tromp (niet aanwezig) heeft dit 
eveneens via de mail gemeld. Op basis van het onderzoek 
door de kascommissie stelt de commissie voor het bestuur 
décharge te verlenen. Met dank aan de penningmeester.

6.  Goedkeuring jaarstukken en décharge bestuur
Bij acclamatie worden de jaarstukken goedgekeurd en 
wordt het bestuur décharge verleend.

7.   Benoeming kascommissie, aftreden, bestuurs-
wisselingen

Benoeming leden kascommissie:
•   herbenoeming mevrouw Kant en de heer Tromp;
•   benoeming heer Erik Fik tot nieuw reservelid.
De leden gaan bij acclamatie akkoord.
De voorzitter Bert Huiskamp is aftredend, evenals Sylvia 
Guys. De aanwezige leden gaan bij acclamatie akkoord 
met de benoeming van Fransje Vrancken als voorzitter. 
Zij stelt zich kort voor. De nieuwe voorzitter wordt 
ondersteund door de eveneens nieuwe vicevoorzitter 
Yvonne Eshuis en (nieuwe) secretaris Folkert Bruining.

8.  Statuten en huishoudelijk reglement
Het bestuur acht het niet verstandig de statuten te 
wijzigen gezien de mogelijke ontwikkelingen door 
‘burgerparticipatie’, bovendien is het erg duur (notaris).

Voorstel wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Op een aantal cruciale punten doet het bestuur een 
voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. 

Dit zijn:
HR 3: bedrag investeringen van € 5.000,- naar € 10.000,-;
HR 8: alleen leden mogen stemmen;

Meer partijen betrekken (‘meer kwantiteit’) betekent 
niet automatisch meer kwaliteit. Ook of de democratie 
beter tot zijn rechtkomt met de door de raad beoogde 
‘participatie’-doelstellingen trekt hij in twijfel. 
Onze wijkagent Michaël Kroon is helaas ziek en zal ook 
niet terugkeren als wijkagent. Zijn presentatie vervalt.

2.  Verslag ALV 2018
De bespreking van het verslag gaf meteen aanleiding  
tot opmerkingen over verkeerssituaties bij de Wapen-
rustlaan. De nieuwe fietsoversteek tussen Ledaplantsoen 
en Auroralaan wordt als grote verbetering ervaren.  
De voorrang voor fietsers op het verkeer op de 
Fortunalaan is niet altijd duidelijk (‘wordt te laat 
opgemerkt’) ondanks de aangelegde verhoging in  
de Fortunalaan, en levert gevaarlijke situaties op. 
Wellicht kan dit met plaatsing van borden worden 
verbeterd. In 2018 was het budget van de gemeente  
niet toereikend voor verdere verbetering van gevaarlijke 
situaties. De problematiek van de oversteek Latonalaan-
Pomonalaan is derhalve niet opgelost. De gemeente 
(Marcel Keurhorst) zal in contact met omwonenden 
de situatie bespreken. Het onderwerp ‘hondenpoep’ 
(aanspreken van hondenliefhebbers) op het speelveld 
aan de Latonalaan is doorgeschoven naar 2019. In het 
herontwerp van het veld i.v.m. de Jeu des Boulesbaan is 
overigens door de gemeente wel een perk met struiken 
rond het veld aangelegd zodat het minder makkelijk is 
voor baas en hond om het gras te betreden. Het verslag 
wordt met gemaakte aantekeningen goedgekeurd.

3.  Secretarieel jaarverslag 2018
Er zijn geen vragen. Het verslag wordt bij acclamatie 
goedgekeurd.

4.  Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
•   over het financieel jaarverslag zijn geen vragen;
•   de penningmeester licht toe dat het bestuur de 

bestemmingsreserve van € 10.000,- dit jaar zal 
besteden (diverse speelprojecten, subsidies etc.), 
daadwerkelijke bestedingen zullen van te voren 
worden aangekondigd;
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verkeerssituatie (b.v. afsluiting van de Halstraat) de 
overlast zal toenemen. Omwonenden gaven aan dat ze 
fotomateriaal van knellende verkeerssituaties aan de 
wijkraad zullen sturen.
De stappen die nu worden genomen zijn:
•   analyse van de (te verwachten) verkeerssituatie,  

de bevindingen worden in juni 2019 verwacht;
•   na genoemde analyse zal er een bewonersavond 

worden georganiseerd, tot die tijd gebeurt er niets;
•   (directe) omwonenden worden geïnformeerd over de 

stappen die de komende tijd worden genomen.

Speelplaats Mheenpark
Onderzoek heeft uitgewezen dat veel kinderen uit de 
wijk in het Mheenpark spelen. Er is een voorstel van de 
gemeente om een deel van het park (bij de Aalbessen-
laan) te bestemmen als speelplaats. Er is niets vastgelegd 
en er is nog geen besluit over genomen. Uiteraard zullen 
ook hier de verkeersaspecten worden onderzocht.

11.  Rondvraag
•    gegevens m.b.t. politie en wijkagent zullen op de 

website worden gezet;
•   de verkeersproblematiek ‘Noorderlaan’ wordt nage-

gaan (wat is de aard van de problemen, zijn er 
verkeers-tellingen geweest etc.), bezien wordt welke 
actie van de wijkraad nodig is;

•    wat zijn de plannen met de school Ambelt? Er is nu 
een projectontwikkelaar bezig en er komen woningen. 
School nu in gebruik door brandweer en politie.

Oproep in rondvraag:
•   bestuur heeft dringend versterking nodig!!
•   bestuur heeft kennis nodig: technisch, verkeer, 

ruimtelijke ordening…
•   vraag aan u: wat is er nodig om het bestuur 

aantrekkelijker te maken?

Na afloop van de vergadering (circa 21.30 uur) wordt de 
mogelijkheid geboden Bert de hand te schudden bij zijn 
vertrek als voorzitter.

De ALV 2019 werd door dertig mensen (inclusief bestuur) 
bezocht.

Hoe verder? De raad wil dat er ‘iets verandert’, maar het is 
op dit moment allerminst duidelijk wat en hoe.
•   DWR-en wordt gevraagd ‘veranderingen’ mede vorm te 

geven;
•   vanaf februari al drie meetings geweest (alle DWR-en 

en wethouder Wim Willems).
Het bestuur zal de ontwikkelingen volgen en deelnemen 
aan bijeenkomsten zolang dat nuttig wordt geacht.

Standpunt van de Wijkraad Welgelegen
Omdat ‘in de wandelgangen’ af en toe opmerkingen te 
horen zijn over een mogelijke toekomstige positie van de 
wijkraad wordt door het bestuur met nadruk gezegd:  
‘De wijkraad wil geen uitvoerder zijn namens de gemeente, 
dit werkt drempelverhogend en staat (juist) participatie 
in de weg’.

De wijkraad is een onafhankelijke partij’ (en is er voor alle 
bewoners van de wijk, niet alleen de leden). De focus is 
steeds: leefbaarheid van de wijk. De aanwezige leden zijn 
het in meerderheid eens met dit standpunt.

Discussie met leden
Vragen:
•   wat is er nodig om de wijkraad interessanter te maken 

voor de wijkbewoners (als het om participatie gaat)? 
Aanwezigen worden opgeroepen ideeën kenbaar te 
maken aan bestuur.

10.  Toelichting ontwikkelingen in de wijk
Wandelen in Welgelegen
Tijdens de ALV in 2017 is al gemeld dat het bestuur, 
desgevraagd, bij de gemeente een plan (routebeschrijving 
en kaart) heeft ingediend voor ‘Wandelen in Welgelegen’ 
Zie ook verslag ALV 2018 in het Infomagazine 2/2018). 
Het project heeft even stil gelegen (verantwoordelijk 
projectmanager bij de gemeente is vertrokken). Kort 
geleden is de draad weer op gepakt. Op 12 maart 2019 is 
met de (nieuwe) verantwoordelijke gemeenteambtenaar 
gesproken over het vervolg. De voorgestelde route 
wordt (in principe) opgenomen in het wandelnetwerk 
Apeldoorn. Via het Infomagazine wordt de wijk op de 
hoogte gehouden.

Speelproject Lange Grafte
Naar aanleiding van een artikel in De Stentor van dinsdag 
19 maart 2019 is bij de omwoners van de school Passe 
Partout enige onrust ontstaan. Het bestuur - niet van te 
voren gekend in het artikel - is van mening dat het artikel 
veel te vroeg is geplaatst en nooit in deze vorm had 
mogen worden geplaatst. Er moeten immers nog veel 
dingen worden uitgezocht. Een ‘tegenartikel’ nu plaatsen 
heeft naar de opvatting van het bestuur geen zin.
Omwonenden voelen zich eveneens slecht geïnformeerd 
door de wijkraad. Een door de wijkraad gehouden enquête 
is niet ervaren als voorlichting over eventuele plannen 
voor een speelplaats. Duidelijk werd dat bewoners in de 
huidige situatie al veel last ervaren van de school, met 
name op tijden dat kinderen worden gebracht en gehaald 
of bij schoolreisjes. Men vreest dat in een veranderde 

Gezocht: nieuwe 
bestuursleden
 
Wilt u zich inzetten voor de kwaliteit van 

wonen en leven in onze wijk Welgelegen? 

Meldt u dan aan. Hulp is welkom, gewenst en 

nodig!! Voor inlichtingen kunt u terecht bij 

onze secretaris Folkert Bruining 06 - 36 56 23 49 

of secretaris@wijkraadwelgelegen.nl

Gaat u ons helpen?
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Op onze foto wedstrijd kregen wij 18 goede oplossingen en 
1 verkeerde. Claudia van Flora Design heeft uit deze inzendingen 
een winnaar gekozen en dat is Hennie Jonker geworden. 
Hij heeft een mooie bloemenbon gewonnen.

Hieronder leest u enkele reacties met een duidelijke uitleg.

Uitslag fotowedstrijd

De mooie foto in Welgelegen is aan de Deventerstraat, hoek Molenstraat. Recht tegenover ons huis waar we sinds 1971 wonen, maar toen zag het er wel heel anders uit, nu zijn er geen bomen meer. Naast de winkel is het huis, toen nog van de familie Verberg en later familie Spijkerbosch. De winkel is verschillende malen veranderd van aanzicht en eigenaar, tot aan de brand. Aan de andere kant van de winkel was de slagerij van de familie Melenhorst. Ons huis was ook van de familie Verberg, toen we dat in 1971 kochten.

Met vriendelijke groet
familie Koldenhof
Deventerstraat 139 

Leuke die foto!

Het is het huis van mijn schoonouders, zij hadden een 

kruidenierswinkel. Deze is later gesplitst, mijn zwager kruidenier, 

en schoonmoeder de sigarenwinkel. Daar naast Melenhorst 

de slager, en dan Jansen herenmode (had de bijnaam ‘Jansen 

katoen’) en bakker van de Belt op de hoek van de Auroalaan. 

Tegenover Schut en Van de Belt de fietsenmaker en ook nog een 

snoepwinkeltje van juffrouw Roest. Ook zat er Markhorst met 

bloemen en planten. Naast het ouderlijk huis woonde Verberg 

de boterboer. Op de hoek van de tol het café van Eggink en 

op de Zutphensestraat een winkeltje van Kereweer voor band, 

garen en noem maar op. Aan de Deventerstraat zat ook nog een 

herenkapper, van Polen, en een schoenmaker Nietert.

Dit is alles wat ik weet.

Met vriendelijke groeten,

Aty de Bruin

Niels van der Klauw nieuwe wijkagent

Met ingang van 8 mei heb ik de werkzaamheden van Michaël Kroon overgenomen  
en ben ik jullie nieuwe wijkagent en tevens aanspreekpunt in de wijk. Net als mijn  
voorganger zal dit in eerste instantie voor de duur van 1 jaar zijn, op basis van een  
zogenaamde leerwerkplek. 

Ik werk sinds 2002 bij de politie en nu bijna 2 jaar in Apeldoorn. Het bevalt mij hier 
prima en ik wil mij graag verder ontwikkelen als wijkagent. Deze kans wordt mij nu 
geboden. Ik ben biker en zal, indien mogelijk, zoveel mogelijk op de fiets in de wijk  
aanwezig. Mocht u politie gerelateerde vragen hebben, dan ben ik bereikbaar via 
het algemene politienummer 0900 - 8844, of niels.van.der.klauw@politie.nl. 
Misschien tot ziens in de wijk!

Met vriendelijke groet,
Niels van der Klauw

Postadres politie: Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn

Als elke seconde telt kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, 
bel dan 0900 - 8844 (lokaal tarief).
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Veel mensen ergeren zich aan zwerfafval en hondenpoep 
op straat. We kunnen ons wel blijven irriteren, maar we 
kunnen ook in actie komen en de handen uit de mouwen 
steken. Dus... adopteer je straat en houd het schoon! 
Als je mee wil doen, kun je je aanmelden door een mail 
te sturen naar Tiphaine van Zero Waste Apeldoorn: 
ZeroWasteApeldoorn@gmail.com

Of je meldt je aan bij de facebookgroep Zero/Less Waste 
Apeldoorn. Je krijgt dan in samenwerking met Heel Apel-
doorn Rein een of meerdere afvalgrijpers om zwerfafval 
op te ruimen en een rol plastic zakken. Als de zak vol is 
kun je mailen om ‘m op te laten halen. Ik heb onze straat 
-de Trekweg- geadopteerd. Maar daarnaast neem ik ook 
de afvalzak en grijper mee als ik met onze kleindochter 
naar een van de buurtspeeltuintjes loop. Of een rondje 
door het Mheenpark loop. En met de mevrouw die de
Oosterlaan heeft geadopteerd hebben we al het plan 
om samen op pad te gaan. Het is jammer dat het nodig 
is, maar het is bedroevend wat je allemaal aan treft: 
blikjes, flesjes, weggegooide zakjes hondenpoep, lachgas-
patronen, verpakkingen van maaltijden, vuurwerkresten, 
ballonresten, leeggegooide asbakken, sigarettenpakjes en 
ga zo maar door. In korte tijd zijn gelukkig in Apeldoorn 
al bijna 60 straten geadopteerd! 
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Heel Welgelegen 
schoon… ?

Pratend met Willy en Willem van der Sluis (Deventerstraat) 
over de Deventerstraat van vroeger kreeg ik een oude 
foto van het huis op nummer 117. De foto was op 
originele wijze verwerkt in een verhuiskaart van 2012.  
Naar schatting is de foto in de jaren veertig/vijftig 
gemaakt, als we het mis hebben horen wij dit graag  
van u! Opmerkelijk is dat voor de huizen aan de oneven 
zijde toen nog een sloot liep. Dat is ons nooit eerder 
opgevallen op oude foto’s. Voor elk huis was dus een  
brug om daarover te komen. Dit is nog net rechtsonder  
op de foto te zien. Ter vergelijking het pand in zijn  
huidige staat, ongeveer op dezelfde plek genomen. 
Uiteraard tonen wij u deze foto’s met toestemming van 
de huidige eigenaars. Overigens dezelfde mensen als  
van de verhuiskaart!

Heeft u ook mooie of leuke foto’s van onze wijk of leuke 
verhalen die u met ons wil delen, stuur deze dan naar 
onze redactie. Inzendingen kunnen gestuurd worden 
naar: folkertbruining49@hotmail.com. 

Veel succes en alvast bedankt voor de moeite. 

Een bijzondere verhuiskaart

Wil je liever op een andere 
manier je steentje bijdragen? 
Dan kun je je ook aansluiten 
bij een van de acht maande- 
lijkse opruimacties, bijvoor-
beeld het rondje Mheenpark 
op iedere tweede zaterdag 
van de maand van 10.30 tot 
12.00 uur vanuit Don Bosco 
aan de Sluisoordlaan.

Help jij ook mee je straat of buurt nóg een beetje 
mooier te maken? Tof! 
Als je vragen hebt, mag je me altijd mailen: 
margien@michelmargien.nl

Margien de Vries, Trekweg 56
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Op 31 maart zijn wederom een aantal gedenkstenen 
geplaatst ter nagedachtenis van Joodse medeburgers  
die in concentratiekampen zijn omgekomen. Behalve ter 
nagedachtenis van de slachtoffers van de holocaust zijn 
de plechtigheden van de steenlegging vooral bedoeld 
voor de nabestaanden. Zij krijgen een belangrijke rol, 
bijvoorbeeld door een kort persoonlijke beschrijving te 
geven van de persoon of het gezin dat herdacht wordt 
en de gedenksteen te leggen. De gedenkstenen worden 
gelegd bij huizen waaruit in de Tweede Wereldoorlog 
Joodse Apeldoorners door de bezetter zijn gedeporteerd 
naar de concentratiekampen.

Mensen die in de concentratiekampen zijn omgebracht, 
hebben geen graf waar ze kunnen worden herdacht. 
Een Joodse uitspraak is: “Een mens is pas vergeten, als 
ook zijn naam is vergeten.“ De werkgroep Gedenkstenen 
Joods Apeldoorn wil er door het plaatsen van gedenk-
stenen voor zorgen dat de namen niet worden vergeten.

Vanuit Apeldoorn zijn in de Tweede Wereldoorlog  
ruim 400 Joden weggevoerd naar vernietigingskampen. 
De werkgroep wil in enkele jaren tijd alle adressen, waar 
deze Joodse Apeldoorners hebben gewoond, voorzien 
van gedenkstenen. Het leggen van gedenkstenen gebeurt 
niet alleen in Apeldoorn, in nog 3 andere gemeenten 
wordt dit type gedenksteen toegepast. De gedenkstenen
die in Apeldoorn worden gelegd zijn 10x15 cm met daarin 
gegraveerd de naam van het slachtoffer, de sterfdatum 
en -plaats, en de bereikte leeftijd. Zo blijft de herinnering 
aan hen levend.

Op 31 maart zijn op de volgende adressen in onze wijk in 
het trottoir de gedenkstenen gelegd:
•   Kanaalpad 3 voor Sara Keizer (ligt aan de overkant van 

de woning);
•   Kanaalpad 5 voor Mietje Vomberg-deHorst (ligt aan de 

overkant van de woning);
•   Weidestraat 10 voor Joseph Elze, Judith Elze-Soester  

en Dina van de Kar;
•   Deventerstraat 51-2 voor Berend Polak,Hillegonda 

Polak-Drilsma,Caroline Polak,Paulina Polak en Adam 
Eduard Polak.

Plaatsing gedenkstenen

Nawoord
De hier gelegde gedenkstenen, uitgevoerd in graniet, zijn 
afgeleid van de zogeheten Struikelsteen (Stolperstein) en 
hebben een afwijkend formaat en materiaal. Een Struikel-
steen is een internationaal herdenkingsmonument in 
zakformaat (10 cm bij 10 cm in messing) voor slachtoffers 
van de nazi’s. Niet alleen Joden maar ook Roma, Sinti, 
dwangarbeiders, homo’s, verstandelijk gehandicapten en 
politieke verdachten maakten deel uit van de willekeur 
van het nationaalsocialisme. Om een aantal redenen, 
waaronder een snellere leverantie van de gedenkstenen, 
is voor een afwijkend formaat en ander materiaal gekozen.

In mei zal weer een steenlegging volgen.
 
Voor informatie of donatie gaat u naar:
www.gedenkstenen-apeldoorn.nl
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• dat Stimenz er is voor alle inwoners in de gemeente 
Apeldoorn, van jong tot oud. Onze sociaal werkers zijn 
actief in de vijf stadsdelen en in de dorpen.  
Ook als u er zelf even niet uitkomt, kunt u bij ons terecht. 
Bijvoorbeeld met vragen over gezin en opvoeding; geld, 
werk en wonen; ruzie en geweld; relatie, huwelijk en 
scheiding. Samen bedenken we de oplossing die past bij 
uw vraag, zodat u weer verder kunt. Wij zijn gevestigd 
aan de Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn. U kunt ons 
tijdens kantooruren bereiken via 088 784 64 64, mailen 
kan ook: info@stimenz.nl. Meer informatie kunt u ook 
vinden op www.stimenz.nl. 

• dat één op de vier volwassenen in Nederland mantelzorg 
verleent? Dat zijn zo’n 3,5 miljoen mantelzorgers. 
Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand 
uit hun eigen omgeving die door een handicap, ziekte 
of ouderdom ondersteuning nodig heeft. Er is nu een 
Mantelzorg Trefpunt geopend aan de Tannhäuserstraat 
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 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 een naaste 
hebben verloren. Ook ondersteunt de Kap mantelzorgers 
in de zorg voor een zieke of hulpbehoevende naaste 
zoals een partner, ouder of kind. U kunt terecht voor 
informatie, een luisterend oor, cursus, gespreksgroep of 
het aanvragen van de mantelzorgwaardering.  
Voor meer informatie: tel. 529 55 20, www.dekap.nl; 
Regentesselaan 2-B, 7316 AC Apeldoorn. 

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

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

• dat 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 samen-
werken om het vrijwilligerswerk in Apeldoorn te 
versterken. Ook leerlingen die een maatschappelijke 
stage zoeken kunnen bij Apeldoorn Pakt Aan terecht. 
Apeldoorn Pakt Aan heeft waardering voor vrijwillige 
inzet hoog in het vaandel staan. Vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties zijn zeer belangrijk. Zij maken 
het verschil in onze samenleving. Apeldoorn Pakt Aan 
wil hen bekrachtigen in het werk dat zij doen. 

 Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn, tel.: 055 - 527 05 81, 
info@apeldoornpaktaan.nl.

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

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

• dat Slachtofferhulp Nederland, regio Twente, Noord en 
Oost Gelderland een buro Slachtofferhulp heeft in 
Apeldoorn. Op het politiebureau aan de Vosselman- 
straat 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. 055 - 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 verkeers-
ongeval of misdrijf en voor getuigen en betrokkenen

• dat er iedere woensdagochtend ‘inloopkoffie’ is bij 
De Ontmoeting achter de Julianakerk aan de Bloem-
heuvellaan. U bent welkom vanaf 10.00 tot 11.30 uur.

• 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 samen-
werken om het vrijwilligerswerk in Apeldoorn te 
versterken. Ook leerlingen die een maatschappelijke 
stage zoeken kunnen bij Apeldoorn Pakt Aan terecht. 
Apeldoorn Pakt Aan heeft waardering voor vrijwillige 
inzet hoog in het vaandel staan. Vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties zijn zeer belangrijk. Zij maken  
het verschil in onze samenleving. Apeldoorn Pakt Aan 
wil hen bekrachtigen in het werk dat zij doen. 

 Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn, tel.: 055 - 527 05 81, 
info@apeldoornpaktaan.nl.

Wist u...



Op 17 april 2019 hield onze stadsdeelmanager Jos van Nuenen zijn afscheidsreceptie. 
Hij is met pensioen gegaan en is opgevolgd door Astrid Willemsen, zij stelt zich aan 
u voor.

De stadsdeelmanager heeft een 
verbindende en adviserende rol  
als het gaan om de gezamenlijke 
activiteiten die plaatsvinden binnen een  
stadsdeel tussen gemeente en inwoners/partners in de 
wijk. Dit door wijkgericht te werken. De werkzaamheden 
zijn heel breed. Het gaat daarbij om beleidsontwikkeling,  
burgerparticipatie, adviseren, stimuleren en coördineren.
Van groot belang zijn ook de vele contacten met 
bijvoorbeeld de dorps-en wijkraden, woningcorporaties, 
maatschappelijke instellingen, politie en bedrijfsleven 
in de dorpen en wijken.

Heeft u vragen of wilt u eens kennismaken? Ik ben te 
bereiken onder nummer: 06 - 34 55 10 91 of via de mail: 
a.willemsen@apeldoorn.nl
 
 Met vriendelijke groet,
  
Astrid Willemsen
Stadsdeelmanager stadsdeel Noordoost
Telefoon 055 580 1959, 06 34 55 10 91, of 14 055

Even voorstellen: mijn naam is Astrid Willemsen. Ik ben 
sinds juni 2005 in dienst van de gemeente Apeldoorn, 
dat lijkt al best lang….. maar in deze periode heb ik me 
met verschillende onderwerpen bezig mogen houden.  
Begonnen bij ‘Activering en Inkomen’ en vervolgens 
verschillende projecten gedaan bij de eenheid ‘Jeugd 
Zorg en Welzijn’. De laatste jaren heb ik me als kwartier-
maker bezig gehouden met het (door)ontwikkelen van 
de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning in de 
stadsdelen. Binnen het sociale domein hebben we een 
goede manier gevonden om inwoners die vragen heb-
ben over onder meer welzijn, participatie en financiën 
te helpen. Deze klus is nog niet ‘af’, anderen gaan deze 
werkwijze verder ontwikkelen.

Ik heb echter een nieuwe uitdaging gevonden:
Per 1 april heb ik de overstap gemaakt naar de eenheid 
‘Publiek Ondernemen en Wijken’, als stadsdeelmanager
voor het stadsdeel Noordoost, en ben opvolger van 
Jos van Nuenen die met pensioen is gegaan. Voor mij 
een nieuwe rol waarbij de ervaringen die ik voor onze 
gemeente heb opgedaan een mooie aanvulling zijn op de 
werkzaamheden die deze nieuwe functie met zich mee 
gaat brengen. Ik kan oprecht zeggen dat ik ongelooflijk 
veel zin heb om aan de slag te gaan! 

Van de gemeente 

Op 15 april jl is in de Hertog van Gelreschool een 
bijeenkomst geweest. De ontwerpers van de gemeente 
en (vertrekkend) wijkmanager Jos Van Nuenen en 
(aankomend) wijkmanager Astrid Willemsen hadden 
een voorstel voorbereid om het zuidelijke deel van het 
Mheenpark (‘aan de overkant’ van de Pinksterbloem) 
flink op te poetsen met nieuwe speelmogelijkheden.

Daartoe zijn eerst verkennende gesprekken met kinderen 
en andere belanghebbenden gevoerd. Bij het bespreken 
van het plan zijn een aantal voorstellen geopperd, 
waarmee het plan verder zal worden aangepast.  
Zodra dit gereed is, zal de gemeente het plan opnieuw 
aan belanghebbenden (omwonenden en andere 
gebruikers) voorleggen voor inspraak. Daarnaast wordt 
ook de verkeerssituatie flink onder de loep genomen. 
Mede vanwege dit soort ontwikkelingen is er behoefte 
gebleken van belanghebbenden om betrokken te zijn 
bij het opstellen van plannen en de uitvoering daarvan. 
Via de site Mheenpark.nl kunnen alle belanghebbenden 
zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden 
van diverse ontwikkelingen in en om het park. Op de site 
zelf kun je dit ook teruglezen.

Spelen in het Mheenpark
Voel jij je geroepen om mee te praten en geïnformeerd 
te blijven, dan kun je ook méér doen. Meld je gerust 
als je denkt dat jij een grotere rol kunt spelen, dan je 
nu doet. Alle hulp is welkom, zoals het hoort bij een 
vrijwilligersclubje. Ook om bijvoorbeeld mee te schrijven 
aan deze nieuwsbrief of de website.
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Bijzondere foto’s en verhalen uit de wijk...
Heeft u ook leuke foto’s van onze wijk of leuke verhalen die u met ons wil delen, 
stuur deze dan naar onze redactie. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar: 
folkertbruining49@hotmail.com. Veel succes en alvast bedankt, de redactie.

Aanlevering: stuur uw foto’s altijd in een zo hoog mogelijke resolutie. Hoe hoger de resolutie
hoe meer beeldpunten er zijn en hoe groter wij het beeld kunnen plaatsen. Voor drukwerk
is de vereiste resolutie 300 dpi. Levert u een foto aan in 72 dpi dan moeten wij deze verkleinen!
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Op zaterdag 13 en zondag 14 april werd er voor de zesde 
keer Cultuur bij je buur georganiseerd in Apeldoorn. 
Apeldoornse artiesten traden op op verrassende locaties 
zoals huiskamers, tuinen, wijkcentra, galeries en 
verzorgingshuizen. Ook in Welgelegen werd een keuken 
omgetoverd tot theater. Door Marianne Kersten (Spelend 
verhalen) en Ellen Starmans (Muziek op Schoot) werd 
aan de jongste cultuurliefhebbers theater en muziek 
aangeboden. De kinderen (0 tot 6 jaar) hebben kunnen 
genieten van een prachtig verhaal van Harry de kat die 
op zoek was naar een huis en van verschillende liedjes en 
spelletjes met hun ouders.

Aan de Trekweg 56 (Familie v.As, de Vries) speelde het trio 
Stenice, wel bekend in Apeldoorn. Dat kon je ook goed 
merken, want de huiskamer zat vanaf het begin goed vol.

Cultuur bij je buur
Bij de eerste uitvoering stonden de gasten zelfs op de 
gang. Dit trio speelt ‘West Coast akoestische muziek’ met 
meerstemmige zang. Dit zijn o.a. covers van Venice, Eagles 
en CSNY. De aanwezige gasten zongen met de voor hen 
bekende nummers mee. 

Het is erg mooi om te zien dat bewoners hun huis 
beschikbaar stellen om dit evenement te doen slagen. 
Ook is het mooi hoe kunstzinnig talent zich belangeloos 
inzet hiervoor. Daar is naast sponsoring natuurlijk extra 
financiële ondersteuning voor nodig. 

Wilt u dit goede initiatief ondersteunen, 
druk dan op de doneerknop op de site van:

www.cultuurbijjebuur.nl

vrijdag 21 t/m zondag 23 juni 
Drakenbootfestival

�
zaterdag 29 en zondag 30 juni
SamenLoop voor Hoop
Mheenpark

www.samenloopvoorhoop.nl

�

zondag 30 juni 
Rommelmarkt Loenen ter onder- 
steuning van hulporganisatie ADRA
Hameinde 13, Loenen

�
vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus
Kanaalconcerten
�

Evenementen-kalender
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Help jij de natuur ook een handje?
Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater 
zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, 
huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste 
deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater 
is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. 
In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ 
ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. 
De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes 
af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen 
voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden 
beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van 
Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door 
de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.

Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn 
gebouwd zijn aangesloten op het riool. Wanneer regen-
water op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks 
in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater 
van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt 
opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen 
hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het 
schone regenwater.

De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in 
het riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en 
daardoor minder kans op wateroverlast en -schade. 
Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig 
gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties 
beter. Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te 
infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat 
om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater 
natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur 
om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van 
afkoppelen. Help jij mee?

Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige 
manieren. Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, 
de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt 
toepassen) bepalen welke manier het meest geschikt is.

Afkoppelen regenwater

We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, 
namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen 
zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat 
op het dak valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je 
het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto) of het 
opvangen in een regenton (foto) en het op die manier 
hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen 
om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of 
infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de 
verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op 
www.apeldoorn.nl/regenwater

Subsidie
Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot 
dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de 
subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: 
www.apeldoorn.nl/regenwater. Doet dit wel voordat je 
begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voor-
waarden je moet voldoen om in aanmerking te komen 
en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.

Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u uiteraard 
ook altijd contact met ons opnemen.
 
Diederik Anema
Programmamanager Klimaatadaptatie

De gemeente Apeldoorn verstrekt subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Via ons Infomagazine helpen 
wij de gemeente deze boodschap te verspreiden. Bijgevoegd vindt u een artikel en foto’s over dit onderwerp. 
Ook zijn er folders beschikbaar om bijvoorbeeld tijdens een buurtbijeenkomst uit te delen.
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ALLEEN VOOR ECHTE MANNEN!

Winkelcentrum Gildehof (De Maten), Snijdersplaats 4, 
7328 VJ Apeldoorn, (055) 5400 455, www.knipdeman.nlYX[

Bij inlevering

van deze advertentie 

knippen voor € 19,75

Eén van de thema´s uit het plan Apeldoorn gezins-
stad, is buitenruimte voor iedereen. Apeldoorn is 
een gemeente in het groen met op tal van plekken 
mooie buitenruimtes. 

In het plan Apeldoorn gezinsstad vinden we terug dat 
de buitenruimte om scholen en in wijken nog veel meer 
een plek kan zijn waar je kunt spelen, bewegen, sporten 
en ontmoeten; schoolpleinen die moeten meer betekenis 
voor de buurt krijgen, zodat iedereen er ook na schooltijd 
gebruik van kan maken. M.a.w. plaatsen voor het orga-
niseren van leuke speelaktiviteiten in de binnenstad. Het 
plan gaat ook over het groener en schoner maken van de 
buitenruimte.

In aansluiting op de ambitie van de gemeente Apeldoorn is 
Montessorischool Passe-Partout gestart met het ontwerpen 
van een visie op de buitenruimte en de omgeving van de 
school. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar de samen-
werking tussen school, gemeente en vertegenwoordigers 
uit de wijk, om zodoende een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid te creëren voor het ontwerp, de aanleg en het 
onderhoud van een nieuw school- en buurtpark.

In het ontwerp voor een nieuwe speelruimte in de directe 
omgeving van de school is gezocht naar mogelijkheden 
om bewegen en spelen een vanzelfsprekende plek te 
geven, waarin voldoende bewegingsmogelijkheid en 
speelruimte beschikbaar is voor de kinderen uit verschil-
lende leeftijdsgroepen. Om speelerosie te voorkomen 
is het van belang om de verschillende plekken rond de 
school op zo’n manier in te richten, dat er gericht spel 
kan plaats vinden voor verschillende doelgroepen en dat 
de omgeving stuurt op de activiteit. Diverse activiteiten 
vinden plaats op verschillende plaatsen in het ‘Buurtpark 
Welgelegen’, waarin bijvoorbeeld de volgende elementen 
zijn opgenomen: 
•  Zand en water;
•  Groentetuin (buiteneducatie) en vogelhuisjes;
•  Terras met rustplek;
•  Podium voor expressie;
•  Speelhuisje voor rollenspel;
•  Verkeersplein;

School- en buurtpark Welgelegen

•  Sport en spel;
•  Struiken en groen voor verstoppen en ontdekken;
•  Wijktheater voor ontmoeten en beleven;
•  Grasveld met ruimte voor evenementen;
•  Veldbloemen en insectenhotel;
•  Klimmen en klauteren.

In het montessorionderwijs is een aantrekkelijke en 
uitdagende omgeving van groot belang. Ook materialen 
en middelen spelen een grote rol met als doel kinderen te 
prikkelen om tot ontwikkeling te komen. Dit geldt zeker 
ook voor de omgeving buiten, in de directe omgeving 
van de school. In de montessorivisie vormt de natuur 
een belangrijke leer- en inspiratiebron. Omgaan met 
en verantwoordelijk zijn voor de omgeving is één van 
de speerpunten van het montessorionderwijs vanuit de 
kosmische gedachte dat alles met elkaar samenhangt 
en iedereen een unieke plaats inneemt in de kosmos. 
Vandaar dat de montessorischool energie wil steken 
in een uitdagende en groene schoolomgeving door 
een school- en buurtpark te ontwikkelen in de directe 
nabijheid van de school.
Namens de gemeente Apeldoorn is Astrid Willemsen, 
stadsdeelmanager, uitgenodigd om mee te denken bij de 
ontwikkeling van een school- en buurtpark en namens  
de wijkraad neemt ook Yvonne Eshuis deel aan de project-
groep. Graag wil de school u uitnodigen voor een inloop-
avond om de plannen met de wijk te delen en buurt- 
bewoners om input te vragen. Deze avond staat gepland 
op donderdag 26 september om 19.30 uur.

Een nieuwe plek voor school en buurt in de wijk Welgelegen

gebiedsaanduiding

Hier had uw advertentie 
kunnen staan.

Kijk voor meer
informatie op de
achterzijde van

dit Infomagazine.



 

 

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!
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De Zonnebloem Apeldoorn, afdeling Woudhuis-
Osseveld-Welgelegen organiseerde op zaterdag  
9 februari haar jaarlijkse Bolwerkmiddag 2019.

Vereniging De Zonnebloem doet vrijwilligerswerk voor 
mensen met een lichamelijke beperking. Onze vrijwilligers 
bezoeken deze mensen. Maken een praatje of gaan er 
samen op uit en organiseren allerlei activiteiten.  
Een lichamelijke beperking hoeft niet te leiden tot  
sociale eenzaamheid.
De Bolwerkdag dit jaar was weer een gezellig samenzijn 
van meer dan 25 gasten/leden uit onze wijk. We hebben 
er een feestelijke middag van gemaakt: ontvangst met 
koffie, thee en een gebakje en in de pauze een heerlijk 
hapje en drankje. Voor en na de pauze hadden we een 
presentatie over het leven van koningin Wilhelmina.

Wij ontvangen geen subsidie en moeten ons zelf dus 
financieel bedruipen. Dat lukt, omdat we een klein deel 

Bijeenkomst vereniging De Zonnebloem
van de verkoop van de jaarlijkse Zonnebloemloterij  
krijgen. Een ander deel komt van de bijdrage van onze 
gasten, maar een belangrijk deel komt via onze sponsoren, 
die wij hierbij dan ook graag willen noemen en hartelijk 
willen bedanken voor hun steun: Bakkerij Frentz Ugchelen, 
Cafetaria Charly ’t Fort, Slijterij Mitra Driessen ‘t Fort, 
Dierenspeciaalzaak Flip Kluin ’t Fort, Hamer B.V., Hovenier 
Van Triest Epe, Klein Optiek de Eglantier, Honda Wesselink 
en KleiboerLägers Glas. Al onze sponsoren nogmaals 
hartelijk dank voor uw gift, ook namens onze gasten, want 
met uw ruime bijdrage is dit alles mede mogelijk gemaakt.
De landelijke vereniging de Zonnebloem bestaat nu 70 jaar 
en wij hopen samen met onze gasten en vrijwilligers dit 
mooie en waardevolle werk nog lang te mogen doen en 
blijven vertrouwen op de steun van onze sponsoren.

André Sieljes 
Vrijwilliger en PR van De Zonnebloem Apeldoorn
Afdeling Woudhuis-Osseveld-Welgelegen (WOW)

U kunt contact opnemen met De Zonnebloem als er in 
uw directe omgeving mensen zijn die door een beperking 
eenzaam zijn of dreigen te worden. Vraag deze mensen 
of ze gast willen worden van onze Zonnebloemafdeling. 
Laat het ons weten en vervolgens neemt ons hoofd 
Bezoekwerk contact op met deze persoon. In overleg 

met onze gasten komt een vrijwilliger langs voor een 
gesprekje, een wandeling etc. Ook organiseren we voor 
onze gasten diverse keren per jaar leuke activiteiten 
buitenshuis... want er kan zoveel meer dan je denkt! 
Hoofd Bezoekwerk: Ria Kwak, 06 - 14 41 74 38, 
riakwak54@gmail.com www.zonnebloem.nl



  

Wijkraad Welgelegen 
Bestuur

voorzitter: Fransje Vrancken Kanaalpad 34 06-53245447  
   7321 AP Apeldoorn   
   @: vranckenfransje@gmail.com  

secretaris: Folkert Bruining Vulcanusstraat 7 06-36562349
   @: folkertbruining49@hotmail.com

penningmeester: Kees van Assenbergh Achillesstraat 8 055-8442571 

leden: Yvonne Eshuis Kersenlaan 80 055-3668806
  (vice-voorzitter)

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 Hennie Bossenbroek Trekweg 15 06-12857512 

Infomagazine

redactie en fotografie: Folkert Bruining Vulcanusstraat 7 06-36562349

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. 

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 
oktober nummer: 10-09-2019.

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.

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.

Colofon

   AED-locaties in Welgelegen:

Tandartspraktijk H. Vos, Lange Grafte 10  

Baron Sloetkade 269-275 (gebouw London)

Baron Sloetkade 105 (gezondheidscentrum)

Fysius, Baron Sloetkade 335

De Woonmensen, Deventerstraat 54


