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Van de voorzitter
Zomer 2020 is een andere zomer dan andere jaren, met een virus dat voor veel mensen de vakantieplannen heeft gedwarsboomd. Maar gelukkig hebben we zoveel mooi weer gehad dat we veel buiten
hebben kunnen zijn en leven. En op het moment van schrijven in september hebben een prachtig najaar!
Mooi om te horen hoe creatief mensen met deze nieuwe werkelijkheid om gaan en hoeveel tevreden
geluiden ik hoor van mensen. Tevreden met hun eigen plek, hun huis, thuis in Welgelegen.
Mijn eigen zomer was ook bijzonder. Ik ben nog aan het herstellen van een rugoperatie. Mijn partner en ik hebben besloten
een huis te gaan (laten) bouwen, ook in verband met diezelfde rug. En wij zij net oma en opa geworden. Hoe bijzonder.
Kort geleden heeft het bestuur moeten besluiten om de ‘live’ ALV die al was verplaatst van april naar september opnieuw
te moeten afzeggen. In dit Infomagazine wordt ingegaan op de onderwerpen die op de agenda stonden van de ALV.
Komende bestuursvergadering zullen we bespreken wat hier verder mee te doen.
Verheugend is dat Koos Meijerink heeft gereageerd op de vacature voor redacteur. In dit Infomagazine stelt hij zich aan
u voor. En hij heeft al meteen aan dit nummer meegewerkt. Waarvoor dank Koos!
Ook een nieuw (kandidaat-)bestuurslid heeft zich gelukkig gemeld en heeft in juni kennis gemaakt met het bestuur tijdens
de bestuursvergadering. Hij kijkt nog een paar keer mee en als hij enthousiast blijft zal hij zich in een volgend nummer
aan u voorstellen.
De functie van secretaris is nog steeds vacant. Het wordt nijpend omdat Folkert op 1 oktober is gestopt. Dank aan hem voor
zijn inzet de afgelopen vijf jaar als bestuurslid, secretaris en redacteur. Hij heeft straks weer tijd, zo gaf hij aan, voor dingen
die ook belangrijk zijn.
Ondanks de beperking om ‘echt’ samen te komen is het bestuur met diverse ‘speerpunten’ bezig geweest. Op 19 september
tijdens de ‘Zero Waste Apeldoorn’-actie heeft een aantal van ons een uurtje in een diverse straten troep opgeruimd.
Langs de doorgaande fietsroutes lijkt het soms wel een asbak. Het zou mooi zijn als dat volgend jaar een stuk minder was,
of eigenlijk nu al natuurlijk. Gooi uw afval in de prullenbak of neem het mee naar huis en doe het daar in uw afvalbak
(van de juiste kleur). We kregen veel leuke reacties/bedankjes van voorbij fietsende mensen. Die waardering doet je
persoonlijk wat, het geeft energie en inspiratie!
Ook een ‘speerpunt’ is de uitbreiding en betere spreiding van het aantal AED’s in Welgelegen. Het is van levensbelang dat
in elke buurt een AED hangt en dat deze snel inzetbaar is bij calamiteiten. Op onze oproep tot plaatsing hebben zich veel
enthousiaste kandidaten gemeld. In dit Infomagazine leest u wat er verder gaat gebeuren, nu we dit punt niet tijdens de
ALV kunnen bespreken.
Het is te hopen dat in de nabije toekomst we elkaar weer vaker ‘echt’ kunnen ontmoeten. En natuurlijk dat we door kunnen
gaan als uw wijkraad! Rest mij nog de nieuwe bewoners van New York van harte welkom te heten in onze prachtige wijk
Welgelegen!
Fransje Vrancken
voorzitter

Te vervullen vacatures
Secretaris
De functie van secretaris is vacant, een waardevolle en
onmisbare functie. Ik verzoek dringend aan mogelijke
kandidaten die op welke manier dan ook een bijdrage
voor het secretariaat willen en kunnen leveren om zich
te melden bij één van de leden van het bestuur.

gaan of er geen hinderlijk overhangend groen is, losse
stoeptegels, mankementen aan openbare voorzieningen,
vernielingen, anderszins hinderlijke situaties enzovoort.
Hij rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur.

Schouwer

Voor nadere informatie over de functie kunt u mailen
met Theo Boerkamp (tboerkamp@hetnet.nl) of met
het secretariaat.

Door vertrek is een vacature ontstaan voor een schouwer.
Een schouwer gaat regelmatig de wijk rond om na te

Fransje Vrancken, voorzitter
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Mededelingen van het bestuur
Het bestuur heeft er erg naar uitgezien u weer in het ‘echt’ te kunnen ontmoeten op 30 september 2020,
tijdens de Algemene Ledenvergadering. Helaas, het mocht niet zo zijn. Wederom heeft het COVID-19-virus
roet in het eten gegooid. Hoewel het na de ‘lockdown’ de goede kant op ging, konden we constateren
dat in augustus toch weer een stijging van het aantal besmettingen was waar te nemen. Het beeld was
toen weliswaar ‘stabiel’, maar hoger dan bijvoorbeeld in juli. Inmiddels -medio september- is de stijging
verontrustend. Het bestuur heeft hier ‘geen goed gevoel bij’.
Om alle risico uit te sluiten is daarom besloten de ALV ten
tweede male uit te stellen. Wellicht moeten we gewoon
wachten tot er een vaccin is. Of eventueel gebruik maken
van de moderne media. Het bestuur had tijdens de ALV
graag met u van gedachten willen wisselen over onder
meer de volgende onderwerpen:
• Burgerparticipatie;
• Jaarcijfers en financiële vooruitblik;
• Rol en positie van de wijkraad;
• AED’s.
Wij gaan hier kort op in.
Burgerparticipatie
Uiteraard hebben de plannen van de gemeente gevolgen
voor onze wijkraad. De andere onderwerpen van de ALV
(zie onder) kunnen daar niet los van gezien worden. Over
de plannen hebben wij u op de hoogte gehouden via het
Infomagazine. Naar het lijkt zal onze wijk niet worden
opgedeeld in kleinere gebieden. Dat is mooi, zo kan de
wijkraad als belangenvereniging ‘heel’ Welgelegen blijven
vertegenwoordigen. Wel is het zo, als de plannen van de
gemeente doorgaan, dat dit grote invloed heeft op de
financiële positie van de wijkraad, zie onder. Overigens had
de gemeente, voorafgaand aan officiële besluitvorming,
al een voorschot genomen op de financiële veranderingen,
lees hiervoor de Stentor van 15 mei 2020 over de nieuw
benoemde ‘initiatievenmakelaar’ (met ‘quote’ van onze
wethouder). Op 2 juli jongstleden was er een Politieke
Markt over burgerparticipatie. Het voornemen was op
9 juli een besluit te nemen. Dit is uitgesteld.
Jaarcijfers en financiële vooruitblik
Voor wat betreft het jaarverslag van 2019, deze is aan de
gemeente toegezonden inclusief het opgestelde controlerapport. Het bestuur onderzoekt hoe van de leden formeel
nog décharge kan worden verkregen voor het gevoerde
financiële beleid. Zoals u in het Infomagazine van juni
hebt kunnen lezen zal de basissubsidie voor de wijkraad
€ 7.000,- bedragen. En dan alleen nog als de wijkraad
wordt erkend als participant of partner. Ter vergelijk:
in 2019 ontving de wijkraad een bedrag van € 16.455,Rol en positie van de wijkraad
Zoals gezegd, of en hoe de wijkraad als participant of
partner ‘erkend’ zal worden wordt duidelijk na besluitvorming. De vraag is in ieder geval uitgezet bij de stadsdeelmanager Noordoost. Het is de intentie van het bestuur
dat de wijkraad als belangenvereniging blijft bestaan,
dit staat ons insziens los van ‘burgerparticipatie’.

Onze missie is immers:
‘In opdracht van haar leden behartigt de wijkraad
collectieve belangen van inwoners van de wijk Welgelegen
– leden en niet-leden – op het gebied van leefbaarheid in
al haar aspecten. Voor individuele belangen op het terrein
van leefbaarheid – of anderszins – wordt verwezen naar de
daartoe geëigende instanties en/of eventueel bemiddeld’.
Het bestuur heeft ‘gebrainstormd’ over de dingen die in
het kader van de missie moeten gebeuren, dat moet van
tijd tot tijd. U kunt dit nalezen in het Infomagazine van
juni onder het kopje ‘Speerpunten’. Wij hadden graag met
u daarover verder gediscussieerd op de 30e. Ouderwets,
met viltstiften, ‘brown paper’ en ‘geeltjes’. Helaas, we
zullen dit uit moeten stellen. Het bestuur stelt uw ideeën,
suggesties, commentaar zeer op prijs. Laat het weten,
stuur een mail naar secretaris@wijkraadwelgelegen.nl.
Plaatsing AED’s
In het vorige Infomagazine hebben wij gevraagd wie er
misschien een AED aan huis wilde hebben. Ook heeft
het bestuur zelf strategische plekken gezocht. Nu blijkt
dat de ‘nazorg’ van een AED nog niet goed geregeld is
en dan gaat het vooral over de kosten voor onderhoud
bv het vervangen van batterijen of andere onderdelen
van een AED. Deze kosten willen we niet zomaar bij de
mensen zelf neerleggen, dus hier moet nog een oplossing
voor bedacht worden. We denken aan het afsluiten van
onderhoudscontracten. Zodra we hier mee over weten
stellen we de belangstellenden hiervan op de hoogte.
De ‘ voorlopige locaties’ voor de AED zijn:
Deventerstraat 172, Pluviusstraat 13 en Trekweg 48
(zie kaartje bij colofon op pagina 19).
Tot slot
Je hoort in deze tijd allerlei nieuwe uitdrukkingen:
de ‘anderhalvemetersamenleving’ (inderdaad, één woord),
het ‘nieuwe normaal’, ‘x-schaamte’ (voor x zijn diverse
woorden in te vullen zoals ‘hoest’ of ‘vlieg’ of ‘party’),
‘wuhanshake’ (de nieuwe manier van begroeten, achterovergebogen en voet tegen voet). Het begrip ‘leefbaarheid’ zal wellicht ook een heel nieuwe inhoud krijgen.
Pratend over nieuwe uitdrukkingen, misschien moeten
we het voortaan wel hebben over ‘samen-leefbaarheid’,
een samentrekking van ‘samenleven’ en ‘leefbaarheid’.
Dit zijn immers kernthema’s in onze mooie wijk
Welgelegen!
Het bestuur van de wijkraad van Welgelegen
Infomagazine
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Een kijk in de wijk…

Weet u waar deze foto’s genomen zijn?
U kunt een cadeaubon van s 25,- verdienen als u aangeeft in welke straat van onze wijk deze gebouwen staan of
stonden. En als u er dan ook nog een klein verhaaltje bij hebt verhoogt dat uw kans om de cadeaubon te winnen.
Stuur uw oplossingen aan Yvonne Eshuis, yvonne@wijkraadwelgelegen.nl Uit de goede inzendingen zal de redactie er
een kiezen.
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: yvonne@wijkraadwelgelegen.nl. Veel succes en alvast bedankt, de redactie.
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Fotorapportage onderhoud Freulebrug
Onze schouwer Theo Boerkamp heeft de volgende foto’s van het onderhoud van de Freulebrug voor u vastgelegd.
In het Infomagazine van juni 2020 schreven wij hier al over. Goed om nog eens te zeggen dat De Freule een kunstwerk is,
ontworpen door Tirza Verrips, dat (ook) dient als verbinding tussen beide kanaaloevers voor wandelaars en fietsers.
Inmiddels is de brug in oude luister hersteld.

Aan alle hondenliefhebbers
Hondenpoep
De wijkraad krijgt (wederom) klachten over hondenpoep op de stoep, soms voor de deur bij
uw medebewoners. Dit gebeurt met name op de aanlooproutes naar hondenuitlaatplaatsen.
Heel vervelend. Het kan natuurlijk zijn dat uw hond ‘onverhoopt’ de uitlaatplaats niet haalt.
Maar ruim het op! En werp het zakje met inhoud in de prullenbak. Wij willen er opnieuw bij
hondenliefhebbers op aandringen op dit punt geen ergernis bij medebewoners op te wekken.
Laten we met elkaar de leefbaarheid van onze mooie wijk koesteren (en wellicht elkaar daar
meer direct op aanspreken).
Natuurlijk ten overvloede maar toch even… een boete door een handhaver is € 140,-, zonde van het geld, toch?
En dan heb ik de administratiekosten nog niet meegeteld. Voor die € 140,- kunt u (ook) leuke dingen doen.
En een ander hoeft zich niet te ergeren. Dat heet toch win-win?!
Infomagazine
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De ‘Club van 100’
De stichting ‘kLEEF! schreef in september een brief aan haar relaties met een oproep om te doneren.
Door allerlei beperkingen die de huidige coronacrisis met zich meebrengt is het werven van fondsen sterk
in de verdrukking gekomen. Het huidige, zeer belangrijke werk van de stichting mag daardoor niet in
het gedrang komen. Daarom roep de stichting ‘kLEEF! iedereen op lid te worden van de ‘Club van 100’.
Wij drukken de brief hier helemaal af.
Beste…
Ons inloophuis voor mensen met kanker (en hun naasten en nabestaanden) bestaat 16 jaar. We zijn uitgegroeid tot
een professionele vrijwilligersorganisatie met 80 medewerkers en een breed palet aan ondersteuning voor iedereen
uit onze regio die getroffen wordt door kanker.
Kanker is enorm ingrijpend. Voor de ziekte zelf maar ook voor de directe omgeving. Behandelingen overheersen
aanvankelijk het leven. Naast hoop en vertrouwen kan ook onzekerheid en angst je leven binnen sluipen.
In onze maatschappij is weinig ruimte voor kwetsbaarheid. Voor even niet mee kunnen. Voor vragen die zelfs de nacht
beheersen. Met ons huis bieden we een rustpunt en een warme plek waar mensen ervaringen kunnen delen en aan
activiteiten kunnen deelnemen.
De afgelopen 16 jaar hadden we ruim 61.000 bezoeken van gasten aan ons huis. Het aantal bezoeken van gasten aan
ons huis bedraagt ca. jaarlijks 3.800 (aantal komt overeen met 61.000:16). Ieder jaar komen er ruim 300 nieuwe gasten
voor het eerst over de drempel.
Om dit allemaal te kunnen blijven doen vragen wij uw steun.
Natuurlijk ging de aandacht de afgelopen maanden vooral uit naar mensen met corona, naar het zorgpersoneel.
Maar ook naar al die mensen die door de gevolgen van corona zo hard getroffen zijn.
Wij merken nu in de praktijk wat dit alles betekent voor mensen met kanker (en hun naasten). Hun behandelingen
zijn uitgesteld, de bezoeken en controles zijn naar een later tijdstip verschoven. De huisarts was meer op afstand.
Dit heeft enorm veel impact op de toch al kwetsbare mensen met kanker gehad. En nog. Mensen durfden niet naar
buiten, niet op familiebezoek. De gevoelens van onzekerheid en angst zijn daardoor erg toegenomen.

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
Op 28 september 2020 heeft het bestuur van de wijkraad met de gemeente gesproken over het vervoer van gevaarlijke
stoffen per spoor. De gemeente schetste een overzicht op welke fronten zij bezig was als het gaat om risicobeperkende
maatregelen en welke maatregelen het precies betrof.
Het behoort tot de taak van de wijkraad hierover met u, als lid of medebewoner ook te communiceren. Dat is al geruime
tijd niet meer gebeurd.
Met de gemeente is afgesproken dat in het Infomagazine van februari 2021 een gezamenlijk artikel – wijkraad en
gemeente – over genoemde risicobeperkende maatregelen zal worden opgenomen.
De komende tijd zal ook de site van de gemeente over het onderwerp ‘gevaarlijke stoffen per spoor’ worden
geactualiseerd. Er zal (ook) in samenspraak met communicatiedeskundigen worden gekeken of de boodschap op de
gemeentelijke site niet duidelijker moet en toegankelijker moet worden gemaakt. Het laatste is al geruime tijd een
wens van de wijkraad.
Uiteraard kun u uw vragen over dit onderwerp steeds kwijt aan het bestuur!
Het bestuur wijkraad Welgelegen
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Voor al deze mensen zijn wij er. Ons huis was weliswaar fysiek gesloten van half maart tot 1 juni, maar wij hebben
wel volop doorgewerkt. We hebben onze honderden gasten gesproken via videobellen, per telefoon, we gaven tips
en informatie via social media en de lotgenotencontacten met onze begeleiders gingen door via het beeldscherm.
Sinds 1 juni zijn we weer geopend. Mensen hebben ontzettend veel behoefte om te komen, elkaar te spreken en
hun verhaal te vertellen. We zijn als ontmoetingsplek meer nodig dan ooit!
Helaas konden onze sponsorbijeenkomsten dit jaar niet doorgaan. Door het niet doorgaan van de ‘kLEEF! Run
Kroondomein het Loo en ons Walking Summer Dinner missen we dit jaar ca. € 16.000,- aan inkomsten. We hopen
dat deze evenementen volgend jaar weer georganiseerd kunnen worden. Zoals het er nu naar uitziet verwachten
wij dit jaar een fors tekort op onze begroting.
Wij zijn voor ons voortbestaan nagenoeg volledig afhankelijk van giften en donaties. Als Apeldoorner
(of dorpeling uit de directe omgeving) vragen wij u een bijdrage te leveren aan dit zinvolle werk.
Wordt u lid van onze ‘Club van 100’? Voor (minimaal) 100 euro per jaar helpt u ons echt.
Jaarlijks ontvangt u dan een brief waarin we u op de hoogte houden van wat we allemaal doen. Ook nodigen we
u een keer per jaar uit, voor een kopje koffie om u persoonlijk te informeren over onze activiteiten.
Hoe wordt u lid van de Club van 100:
- door (minimaal) € 100,- over te maken op rekeningnummer, NL 68 ABNA 0421 7796 83 t.n.v. Stichting ‘kLEEF!
ovv Club van 100;
- door op de rode button op onze website te drukken en te doneren (ovv Club van 100);
- via het inschrijfformulier op onze site (home page, kopje doneren, Club van 100).
Als u particulier voor een aantal jaren doneert kun u gebruik maken van fiscale voordelen.
Mede namens al onze gasten en ruim 80 vrijwilligers, heel hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Simonis
directeur Roparunhuis Auke van der Veen (Stichting ‘kLEEF!)
www.stichtingkleef.nl

word ‘kLEEF! genoot

Buitenlijn
De buitenlijn is het telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor het melden van problemen
op het gebied van wegen, groen, milieu, straatmeubilair, zwerfvuil, verlichting, vernielingen, etc.
De buitenlijn is op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 140 55.
Informatie over de buitenlijn vindt u ook op de website van de gemeente. Een directe verbinding bereikt u met het
e-mail adres: debuitenlijn@apeldoorn.nl.
En als u geen contact kunt krijgen met de gemeente via de ‘buitenlijn’ of als u zich niet geholpen voelt, dan kunt u ook
altijd uw punt kwijt bij het bestuur of, wellicht nog beter, bij onze schouwer. Zijn gegevens staan bij de colofon.
Vanwege het belang voor een schone en technisch perfecte woonomgeving wordt deze informatie over de Buitenlijn
telkens vermeld. Uit de verschillende kwartaaloverzichten blijkt dat we samen nog steeds relatief weinig gebruik maken
van de mogelijkheid tot het doen van meldingen.

Infomagazine
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Hier had uw advertentie
kunnen staan.

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.

Kijk voor meer
informatie op de
achterzijde van
dit Infomagazine.

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

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

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

Op zoek naar
een baan in de
telefonische verkoop?

Zoekt ter uitbreiding van
haar verkoopteam een ervaren
telefonische verkoper.

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

www.la-paloma.com
Molenstraat 145, 7321 BD Apeldoorn
Telefoon 055 - 366 66 66

8

Infomagazine

Bel voor het maken van je
afspraak met 055 5400 455.

MP
ne
JE KUNT NU OOK onli
JE AFSPRAAK MAKEN!

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

Van de redactie
Het zijn onzekere tijden…
In de eerste plaats natuurlijk ‘covid19’. Iedereen ondervindt de gevolgen daarvan
‘aan den lijve’ zoals dat heet. En de ontwikkelingen stemmen nog niet echt hoopvol.
Maar goed, laten we optimist blijven. En vooral, laten we volhouden om met elkaar rekening te houden!
En dan is er natuurlijk ook nog ‘burgerparticipatie’. Over de voornemens van de gemeente op dit gebied hebben wij
u via het Infomagazine steeds op de hoogte gehouden. Het is erg jammer dat de Algemene Ledenvergadering op
30 september niet door kon gaan. Dan hadden leden en bestuur elkaar ‘echt’ kunnen ontmoeten en hierover kunnen
‘brainstormen’. Dat praat toch even makkelijker dan via de site of magazine.
Op 2 juli is er een Politieke Markt geweest waarop burgers konden inspreken over het onderwerp ‘burgerparticipatie’.
Het verslag daarvan kunt u vinden op de site van de gemeente. Het lag in het voornemen dat de raad op 9 juli zou
debatteren en een besluit zou nemen hoe verder te gaan. Dit laatste is nog niet gebeurd. Op het moment van schrijven
dit stuk is nog steeds niet vastgesteld hoe de toekomst er op dit punt uitziet, hoewel de wijkraad niet verwacht dat
die anders zal zijn dan in de plannen is opgeschreven.
Een belangrijk punt in de voornemens van de gemeente is de subsidie die in de toekomst zal worden verstrekt of
beter, die niet meer zal worden verstrekt. De wijkraad krijgt mogelijk € 7.000,- als basisbedrag en dan alleen nog als
zij wordt erkend als ‘legitieme gebiedsparticipant’. Dit laatste klinkt enigszins merkwaardig. De wijkraad is immers
een belangenvereniging met leden en een bestuur. Het bestuur voer de wensen van haar leden op het gebied van
leefbaarheid van onze wijk uit en vertegenwoordigt haar leden b.v. richting gemeente. Alles heel ‘legitiem’.
Maar laten we er even van uitgaan dat de wijkraad € 7.000,- basissubsidie ontvangt. Het zal moeilijk worden om
daarvan drie gedrukte afleveringen van het Infomagazine te bekostigen. Het bestuur zal zich de komende tijd buigen
over een nieuw communicatieplan. Wat is de beste wijze van communicatie met leden en bewoners. Welke middelen
moeten daarbij worden ingezet, te denken valt bijvoorbeeld aan nieuwsbrieven. Op welke terreinen kan substantieel
op kosten worden bespaard. Alle opmerkingen of suggesties stelt het bestuur steeds op prijs.
We spreken elkaar!
De redactie
Yvonne Eshuis
Koos Meijerink

Aalscholvers in het kanaal
Wat al jaren aan de gang is in Nederland is ook in
Apeldoorn goed zichtbaar: de aalscholver is een stadsvogel
geworden. Het dier was van oorsprong een bewoner van
de kust of andere waterrijke gebieden in ons land. Maar je
komt ze nu regelmatig (ook) in Apeldoorn tegen, zittend
op lantaarnpalen of ‘uitbuikend’ op een van de ‘eilandjes’
in het kanaal, de vleugels gespreid om te drogen.
De aalscholver (Phalacrocorax carbo voor de liefhebber) een grote vogel, je herkent hem zo - is een viseter. Vis zit
er kennelijk genoeg in het kanaal. Of de (andere) vissers
er blij mee zijn…?

Infomagazine
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Nieuwe advertentie Jumbo

Politie nieuws
WhatsAppfraude
De laatste tijd is er in Welgelegen een toename van oplichting door middel van WhatsAppfraude.
Het gaat veelal om de zogenaamde ‘vriend-in-noodfraude’. Bij vriend-in-noodfraude krijgt u via
WhatsApp zogenaamd een dringend verzoek van een vriend(in), familielid of bekende om snel
geld over te maken. In werkelijkheid komt het appje van een oplichter die zich voordoet als een
bekende die u op slinkse wijze geld wil aftroggelen. Deze vorm van fraude komt op WhatsApp
verreweg het meeste voor maar kan ook plaatsvinden via e-mail, SMS, Snapchat en Telegram.
Hoe werkt WhatsAppfraude?
Een vriend, familielid of andere bekende verstuurt een bericht dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. De vriend
zit bijvoorbeeld zogenaamd in het buitenland vast en is zijn geld, telefoon en papieren kwijt. Of hij heeft zijn telefoon
per ongeluk in de wasmachine gedaan en kan daarom niet internetbankieren. U wordt gevraagd om snel geld over te
maken. Als u hieraan meewerkt, volgt er vaak een tweede verzoek. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt
te zijn of is een vals account of nieuw telefoonnummer gebruikt door een oplichter. De vriend in kwestie is zich van geen
kwaad bewust.
Wat kunt u doen?
Krijgt u een dergelijk verzoek? Neem dan contact op met de persoon die u het verzoek gedaan heeft, om te controleren
of hij/zij wel echt de afzender is. Als u slachtoffer bent geworden, kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844
of aangifte doen via www.politie.nl.
Verder kunt u uw WhatsApp beveiligen met een zescijferige code. Deze is gemakkelijk in te stellen via:
Instellingen->Account->Verificatie in twee stappen. Kijkt u eens na op uw telefoon hoe dit werkt. Doen!
Mocht u politiegerelateerde vragen hebben, dan is onze wijkagent bereikbaar via het algemene politienummer 0900-8844,
of op het emailadres niels.van.der.klauw@politie.nl.
Met vriendelijke groet, Niels van der Klauw
Postadres politie: Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn // Telefoon: 0900-8844 // Twitter: @polwelgelegen
Als elke seconde telt kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, bel dan 0900-8844 (lokaal tarief).

Waar komt de naam Trekweg vandaan?
In het archief van de wijkraad vonden we foto’s van panden die in het verleden zijn afgebroken om plaats
te maken voor vernieuwing. Een van de panden was het café De Trek aan de Trekweg. De redactie vroeg
zich af waar de naam Trekweg vandaan komt. Het antwoord kwam van de Apeldoornkenner Huub Ummels
via Dick Westerveld van de Vereniging Oud Apeldoorn.
De Trekweg was de oorspronkelijke binnenweg (hoofdroute) van Apeldoorn naar Deventer. Pas onder Lodewijk
Napoleon werd in 1808 de huidige Deventerstraat aangelegd als straatweg van Amersfoort over Het Loo en het
centrum van Apeldoorn naar Deventer, als tolweg. Denk
maar aan de Echoput tolnr. 12, Bloemink tolnr. 11, De Tol,
nummer 10, De Zwaan bij Teuge enz. enz. De Trekweg was
dus echt de weg waar alle handels(verkeer) van en naar
Deventer vroeger overheen trok! De Trekweg zette zich
voort in wat nu de Terwoldseweg is en ging vervolgens
via Drostendijk en De Zanden bij Teuge naar Twello en
vandaar naar Deventer.
Verdere informatie: www.geheugenvanapeldoorn.nl
Foto oktober 2007, café De Trek net voor de afbraak.
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Deventerstraat 107
7322 JM Apeldoorn
Tel. 055 - 366 71 60
Fax 055 - 366 90 93

H. JONKER
Restauratieschilder
Schilder- Behanger

Ovenbouwershoek 21

7328 JH Apeldoorn

Telefoon 3664363

www.frankschuurman.nl

•
•
•
•

schilderwerk
behangwerk
beglazing
glas in lood

•
•
•
•

monumenten onderhoud
marmer imitatie
hout imitatie
vergulden

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

Interieur, styling & meubelmakerij

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

Molenstraat 168, Apeldoorn - 055 360 32 14

of kijk op

www.michilsen-wonen.nl

Nieuw en gebruikt en direct uit voorraad leverbaar

Installatiebedrijf

STEUN DE ondernemers
in ONZE wijk!
zo helpen we elkaar

Groothedde
Apeldoorn
installatietechniek sinds 1920

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

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

@Dessous Lingerie Apeldoorn

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

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

Maak kennis met:

Gert van de Beek van
Beheer en Onderhoud
Binnen de gemeente Apeldoorn zorgt de eenheid
Beheer en Onderhoud er voor dat de openbare
ruimte schoon, heel en veilig gehouden wordt.
In de wijk Welgelegen werkt Gert van de Beek als
uitvoerder. In dit artikel vertelt Gert over wie hij
is en wat zijn werkzaamheden zoal in houden.
In augustus 2001 ben ik in dienst gekomen bij de
gemeente Apeldoorn als vakbekwaam medewerker in
het groen. Het werk bestond vooral uit het aanleggen en
onderhouden van het groen. Dit werk voerde ik uit met
ambtelijke medewerkers en met medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Na het opdoen van de nodige ervaring en vakkennis
heb ik mij doorontwikkeld tot uitvoerder. Ik ben nu
verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van
medewerkers die het groen onderhouden in het noordoosten van Apeldoorn. We besteden ook een deel van
de werkzaamheden uit aan aannemers. We hebben niet
voldoende personeel om alle werkzaamheden zelf uit te
voeren en er zijn soms machines nodig die we zelf niet
hebben. Mijn taak is om er voor te zorgen dat de aannemer dit aangenomen werk zo goed mogelijk uitvoert.
Ik controleer de resultaten maar het is ook belangrijk
dat de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden. Zowel
voor het personeel van de aannemer als voor de weggebruikers. De laatste jaren is er veel verbeterd. We zijn
ons meer bewust van mogelijke gevaren, hebben betere
materialen ter beschikking voor wegafzettingen en we
hebben ook collega’s opgeleid tot verkeersregelaars.
Elk jaargetijde heeft zo zijn verschillende werkzaamheden.
Er moet geschoffeld worden maar daarnaast zijn er nog
veel andere werkzaamheden. Hierbij kan je denken aan
bijvoorbeeld snoeien, maaien, water geven in droge
periodes en het renoveren van plantvakken die aan
het eind van hun levensduur zijn. Ik maak hier voor
het hele jaar een planning zodat alle werkzaamheden
voorspoedig uitgevoerd worden.
Een ander onderdeel van mijn werk bestaat uit het
behandelen van meldingen van burgers. Via de buitenlijn
komen er veel meldingen binnen van burgers die vragen
of opmerkingen hebben over de openbare ruimte.
Op deze manier kom je met heel veel mensen in contact
wat het werk extra leuk maakt. Er is ook veel variatie in
de meldingen. Soms kunnen we zaken direct oplossen
maar andere dingen nemen we op in de planning en
worden later uitgevoerd. Sommige werkzaamheden
kunnen we alleen in een bepaalde periode van het jaar
uitvoeren en het is vaak efficiënter om werkzaamheden
te bundelen.

Gert van de Beek.

Wij als gemeente Apeldoorn hebben steeds meer
aandacht voor het klimaat en ecologie, ik probeer hier
ook een steentje aan bij te dragen. Bijvoorbeeld bij
de keuze voor nieuwe beplanting kies ik vaak soorten
die aantrekkelijk zijn voor bijen en andere insecten.
Ook wordt bosplantsoen niet helemaal bij de grond
afgemaaid. Door net iets hoger te maaien behouden
we schuilplekken voor bijvoorbeeld egels en insecten.
Doordat mijn werkzaamheden zo afwisselend zijn ga
ik iedere dag met heel veel plezier naar mijn werk.
Sinds een jaar is dat aan de Sleutelbloemstraat in een
prachtig nieuw gebouw!
Gert van de Beek
Wil jij ook alles leren over groen, van mensen
met passie voor het vak én op jouw tempo?
Check, check, dubbelcheck? Word BBL student bij
gemeente Apeldoorn! Kijk voor meer informatie op
www.apeldoorn.nl/ter/werkenvoorapeldoorn
Infomagazine
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Chocolatier voor één dag:
wie neem jij mee?
Wie wel eens langs Plantsoen Welgelegen wandelt
of fietst, heeft het bordje vast wel op haar voordeur
zien prijken: BonbonSpecials. Hier, op nummer 20,
bevindt zich hét chocoladewalhalla van Marjanne
Deelen. En weet je wat zo leuk is? Jij kunt ervan
meegenieten.
Stel je voor: je hebt er een lange werkdag op zitten,
je huis is aan kant en de kinderen liggen op bed. Wat is
er dan fijner dan lekker op de bank te ploffen met een
dekentje, een kop dampende thee en een stuk chocola?
Nou ja, twee stukjes chocola. Of misschien wel een hele
reep. Echte chocoholics weten het: als je eenmaal bent
begonnen, dan blíjf je eten. En dat geldt helemaal voor
de bonbons van BonbonSpecials.
Met liefde en vakmanschap gemaakt
Want achter die deur, op nummer 20, is Marjanne dag in,
dag uit bezig met het bedenken, maken en proeven van
de lekkerste chocoladecreaties, gemaakt van (h)eerlijke
chocola. Wat dacht je van bonbons van pure chocolade,
gevuld met roquefort? Of witte chocola met rozenvulling?
Of van die kleurrijk versierde chocoladeflikken in melk,
puur of wit? “Het is een mooi product om mee te werken
en elke keer een kick om ook een mooi resultaat te zien”,
vertelt Marjanne enthousiast. Zo’n zes jaar geleden rolde
ze bij toeval de chocoladewereld in en sindsdien heeft ze
haar hart verpand aan de zoete lekkernij.

Zelf aan de slag
En omdat ze die liefde niet voor zichzelf wil houden,
geeft ze regelmatig workshops in haar net verbouwde
atelier. Zo kun je bij Marjanne bonbons maken voor
speciale gelegenheden, zoals een vrijgezellenfeestje of
moederdag. Als je wilt, kun je zelfs een hele dag aan de
slag. Marjanne leert je dan niet alleen de lekkerste gevulde
bonbons maken, maar brengt je ook de fijne kneepjes van
het maken van chocoladeflikken en -repen bij. Dat wordt
smullen!
Een onvergetelijk kinderfeestje
Voor de kleine chocoladefans is er ook goed nieuws: want
wat is er leuker (en origineler) dan zelf je eigen chocoladeschilderij of legoblokje te maken? Een feestje om je vingers
bij af te likken..

Kom proeven!
De smaak te pakken gekregen? Trommel dan de leukste
buren, vriendinnen of familieleden op en kom langs!
Je boekt een workshop al vanaf € 30,- per persoon
(4 personen of meer). Liever met z’n tweetjes of drieën?
Dan betaal je € 38,50 p.p. Een hele dag kost € 75,- per
persoon (bij 2 of 3 personen). Ben je met 4 of meer, dan
betaal je € 60,- per persoon.
PS: Uiteraard mag je ook gewoon eens binnenlopen
om te kijken hoe Marjanne aan het werk is. “Dat zou
ik echt heel leuk vinden”, glundert ze. ‘En als je je
even aanmeldt (info@bonbonspecials.nl) zorg ik dat
er wat lekkers klaarstaat om te proeven.’
Tekst: Janet Freriks

CHOCOLADE ATELIER
Plantsoen Welgelegen 20
7321 ZB Apeldoorn
Tel. 06 301 06 402
KVK 62202235
info@bonbonspecials.nl
www.bonbonspecials.nl

Marjanne Deelen
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Wist u...
• dat er vanaf 1 december 2019 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 per 1 januari 2020 ook melding gedaan worden.
Dit in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).
• dat Stimenz er is voor alle inwoners in de gemeente
Apeldoorn, van jong tot oud. Onze sociaal werkers zijn
actief in de vier stadsdelen en in de dorpen. Ook als u er
zelf even niet uitkomt, kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld
met vragen over gezin en opvoeding; geld, werk en
wonen; ruzie en geweld; relatie, huwelijk en scheiding.
Samen bedenken we de oplossing die past bij uw vraag,
zodat u weer verder kunt. Wij zijn gevestigd aan de
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn. U kunt ons tijdens
kantooruren bereiken via 088 - 784 64 64, mailen kan ook:
info@stimenz.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op
www.stimenz.nl.
• dat één op de vier volwassenen in Nederland mantelzorg verleent? Dat zijn zo’n 3,5 miljoen mantelzorgers.
Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand
uit hun eigen omgeving die door een handicap, ziekte
of ouderdom ondersteuning nodig heeft. Er is nu een
Mantelzorg Trefpunt geopend aan het Operaplein 181.
Een ontmoetingsplek in stadsdeel Noordoost waar mantelzorgers terecht kunnen met al hun vragen over mantelzorg.
Een plek waar mantelzorgers zich thuis voelen; elkaar
in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten, ervaringen
delen en activiteiten ondernemen. Bent u mantelzorger?
Wilt u van gedachten wisselen over mantelzorg? U bent
van harte welkom, elke 4e dinsdag in de maand van
19.00 tot 21.00 uur. Tel. 055 - 368 47 00.
• dat De Kap een organisatie is voor informele zorg en
hulp en ondersteuning biedt in de thuissituatie? Zij zet
vrijwilligers in bij mensen die zelfstandig wonen, geen of
onvoldoende beroep kunnen doen op hun sociale netwerk
en onvoldoende financiële middelen hebben om hulp
in te kopen. U kunt daarbij denken aan kleine klusjes in
huis of tuin, vervoer of begeleiding, boodschappen doen,
ondersteuning bij thuisadministratie, een praatje maken,
samen wandelen of een kopje koffie drinken. Maar ook
aan inzet van zorgvrijwilligers, maatjes voor kwetsbare
mensen en rouwbegeleiding aan mensen die hun partner
hebben verloren. Ook ondersteunt de Kap mantelzorgers
in de zorg voor een zieke of hulpbehoevende naaste zoals
een partner, ouder of kind.

U kunt terecht voor informatie, een luisterend oor, cursus,
gespreksgroep of het aanvra-gen van de mantelzorgwaardering. Voor meer informatie: tel. 055 - 529 55 20,
www.dekap.nl; Regentesselaan 2-B, 7316 AC Apeldoorn.
• dat de Zonnebloem heel actief is in onze wijk.
Inlichtingen bij mevr. J. Sieljes, Anna Bijnsring 256, 7321 NH
Apeldoorn, tel. 055 - 367 05 97, e-mail: ha.sieljes@planet.nl.
• dat het Rode Kruis ook in onze wijk actief is. Misschien
is de telefooncirkel iets voor u. Inlichtingen bij Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Apeldoorn 055 - 355 33 40 of
mail naar: contactcirkel.apeldoorn@rodekruis.nl.
• dat Apeldoorn Pakt Aan er is voor iedereen die te maken
heeft met vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Op welke manier
dan ook. Voor vrijwilligers. Voor (non-profit) organisaties.
Voor mensen die met ons willen samenwerken om het vrijwilligerswerk in Apeldoorn te versterken. Ook leerlingen die
een maatschappelijke stage zoeken kunnen bij Apeldoorn
Pakt Aan terecht. Apeldoorn Pakt Aan heeft waardering
voor vrijwillige inzet hoog in het vaandel staan.
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn zeer belangrijk.
Zij maken het verschil in onze samenleving. Apeldoorn
Pakt Aan wil hen bekrachtigen in het werk dat zij doen.
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn, tel.: 055 - 527 05 81,
info@apeldoornpaktaan.nl.
• dat Pleegzorg Pactum in bepaalde gezinssituaties een
helpende hand kan bieden. Voor een bepaalde tijd worden
pleegouders ingeschakeld die zich willen ontfermen over
kinderen die dat nodig hebben. Tel. 0800 - 022 34 32;
www.pleegzorg.nl.
• dat Stichting ‘kLEEF, Vosselmanstraat 4, een inloophuis,
een ontmoetingsplaats is voor iedereen woonachtig in
de regio Apeldoorn, die op wat voor een manier dan ook,
te maken heeft (gehad) met kanker. Veel mensen kennen
wel iemand in zijn of haar omgeving die door deze ziekte
is getroffen. Wij ervaren dat er bij velen behoefte is aan
warmte, aandacht en tijd. Dat is wat de deskundige gastvrouwen en -heren van het inloophuis bieden.
Gasten kunnen terecht voor zowel contact met lotgenoten
als voor ontspannende als inspannende activiteiten.
Er worden diversen cursussen gegeven, zoals koken en
breien. Voor vragen of informatie kunt u bellen naar
576 26 76. Meer informatie vindt u ook op onze website
www.stichtingkleef.nl.
• dat er iedere woensdagochtend ‘inloopkoffie’ is bij
De Ontmoeting achter de Julianakerk aan de Bloemheuvellaan. U bent welkom vanaf 10.00 tot 11.30 uur.
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alphega
apotheek

24 smaken zelf ambachtelijk bereid ijs

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

Apotheek Ooster-Welgelegen is onderdeel van
GZCentrum Welgelegen

Burg. Jhr. Q. v. Uﬀordlaan 57

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

www.stappenbelt.com

Gezocht: nieuwe
bestuursleden
Wilt u zich inzetten voor de kwaliteit
van wonen en leven in onze wijk
Welgelegen?actualiseren
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

Liever professioneel uw
belastingaangifte doen?

AACC

AACC adviseert en ondersteunt
u met uw aangifte.

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

Gaat u ons helpen?

Huishoudelijke hulp nodig?
Diensten voor thuis is een initiatief gestart om
huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te
maken. Wij rekenen namelijk maar € 17,50 per uur.
Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere
diensten (tarief op aanvraag) die u het leven comfortabeler kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, een
klussendienst, een kapper of pedicure aan huis maar
ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice.

Goed om te weten:

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

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

Vaste waarde voor elke ondernemersfase

H!PP
adv_126x52_belastingaangifte_aacc.indd 1

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

BonBonSpecials}

25-09-2020 10:28

} Handgemaakte Chocolade thuis bezorgd }

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

www.bonbonspecials.nl
info@bonbonspecials.nl

Even voorstellen…
… een nieuwe redacteur
Toen ik 30 jaar geleden in Apeldoorn een baan kreeg
kocht ik een huis in de Faunastraat, in Welgelegen dus.
Na een uitstapje van 20 jaar naar de mooie wijk Het Loo
zijn we weer terug in deze wijk. Sinds vijf jaar wonen we
in de Heliosstraat en dat bevalt ons prima. Een heerlijk
rustige straat en toch op fietsafstand van het centrum,
de wijk doet haar naam alle eer aan.
Omdat ik mijn werkzame leven aan het afbouwen ben
lijkt het mij leuk om wat voor de wijk te gaan doen.
Toen ik de oproep zag voor een redacteur van het
Infomagazine heb ik gereageerd omdat ik dit blad altijd
met belangstelling lees. Nieuws van dichtbij, om de hoek.
Ik heb gewerkt als PR & Marketing adviseur. Na ruim
20 jaar bij CODA begon ik acht jaar geleden als ZZP’er
voor mezelf. Ik ben getrouwd met Brigitte, we hebben

vier kinderen en inmiddels al drie kleinkinderen. Onze zoon Jorn woont nog
thuis, maar is al wel aan het rondkijken
naar andere woonruimte, dat blijkt heel
lastig in deze tijd.
Als ik helemaal niet meer hoef te werken willen we graag
vaker en langer met onze camper op pad. Het lijkt ons
heerlijk om ‘s winters een paar maanden rond te zwerven
door het zonnige zuiden. Zomers vertoeven we graag
in ons chalet aan de IJssel. Op slechts een half uur gaans
van Apeldoorn genieten we van de meest schitterende
vergezichten, kleurrijke zonsondergangen en de talloze
vogels aan de mooiste rivier van Nederland, en komen
dan helemaal tot rust.
Ik ga m’n best doen voor het Infomagazine en hoop jullie
– bij gelegenheid – in onze mooie wijk te ontmoeten.
Koos Meijerink, redacteur

Stand van zaken parkeerproblematiek Minervalaan
en omringende straten
In het Infomagazine van februari hebben wij u de stand
van zaken van toen geschetst. Dit naar aanleiding van
een bewonersbijeenkomst op 2 oktober 2019, georganiseerd door wijkraad en gemeente. De bevindingen van
deze bijeenkomst zijn uitgewerkt en de gemeente heeft
hierover op 25 mei j.l. een brief aan de buurtbewoners
geschreven met daarin ideeën voor oplossingen. De brief
kunt u vinden op de site van de wijkraad.
Omdat een tweede bewonersbijeenkomst nu niet mogelijk is, is in de brief aan bewoners gevraagd direct naar
de gemeente te reageren. Dit is inderdaad gebeurd,

zes bewoners hebben gereageerd. Er is nog geen overeenstemming in de buurt of de voorgestelde oplossingen
goed of wenselijk zijn. En dan gaat het voornamelijk om
de verhuur van openbaar terrein aan SOM en om betaalde
parkeerplaatsen aan de parallelweg van de Quarles van
Uffordlaan. Maar ook andere punten.
De komende tijd gaat de gemeente met diverse VvE’s in
overleg over mogelijke oplossingen. Ook gaat de gemeente
de komende tijd met een klein groepje bewoners uit de
Minervalaan nog eens naar het geheel kijken, om te zien
wat haalbaar is in de Minervalaan zelf.
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Professioneel suppen in de wijk
Lekker gezond op het water actief zijn bij jou in de buurt? Met SUP School Apeldoorn stap je bijna voor je
huis op een sup board. Start veilig met een les van de gecertificeerde instructrice op professionele boards.
Het avontuur begint op de steigers aan Kanaal Noord (naast ‘het Potlood’).
Een les van 1,5 uur kost € 30,- per persoon. Plezier voor alle leeftijden
(zwemdiploma vereist) en ook leuk voor gezinnen. Meer weten of boeken?
Neem contact op met Charmaine Douglas: 06 - 13 35 07 45 of kijk op haar
website, Facebook of Instagram. Tot dan!

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

Wijkraad Welgelegen

Colofon

Bestuur
voorzitter:
Fransje Vrancken
			
			

Verschijningsfrequentie 3x per jaar.

penningmeester:

Advertentietarieven:

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

Kees van Assenbergh

Achillesstraat 8

055-8442571

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

		

(waarnemend voorzitter)

Yvonne Eshuis

Kersenlaan 80

055-3668806

		

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

		

Robert-Jan v.d. Meijden

Heliosstraat 48

055-3662939

Uiterste datum inlevering kopij
februarinummer: 10-01-2021.

Schouw

Theo Boerkamp

Atlasstraat 5

06-15304923

Lid worden?

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

055-3668806
06-36501118

Heliosstraat 24

06-18225107

leden:

Infomagazine
eindredactie, acquisitie Yvonne Eshuis
en correspondentie:		
			
Koos Meijerink

redactielid:

bezorging:
Henk Adelerhof
			

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

Inlevering kopij:

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?

Frambozenlaan 28
7322 TK Apeldoorn

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.

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

@Welgelegen055

Wijkraad Welgelegen

Wijkindeling Welgelegen

Wie verdient er een bloemetje?
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Welgelegen-Zuid bevindt zich tussen
het kanaal, de spoorlijn, de Zutphensestraat en de Molenstraat.
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Welgelegen-Midden.
Het gebied tussen het kanaal, Deventerstraat en de Molenstraat.
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Welgelegen-Noord.
Het gebied tussen de Deventerstraat,
het kanaal, de Sluisoordlaan en het
fietspad tussen de Sluisoordlaan en
de Tol.
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We onderscheiden drie wijkdelen die min of
meer een eenheid vormen:

Weet u ook iemand die zich inzet voor de buurt of buurtbewoners,
geef het aan ons door! Aanmelding via: yeshuisw57@gmail.com

US

WSV

Voorlopige AED-locaties
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
Q. v. Uffordlaan (gebouw De Hofboog)
Infomagazine
Gebouw De Vrijheid
(van de VvE) 19
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Recent verkocht in Welgelegen en directe omgeving: Baron Sloetkade (2), Burg. Jh. Q. van Uffordlaan,
Deventerstraat, Frambozenlaan (2), Kersenlaan, Ledaplantsoen (3), Mispellaan, Morellenlaan,
Oosterlaan (2), Oud-Veldzichtlaan & Trekweg (3).
BEL NU VOOR EEN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING 055-522 2277.

ALS BESTE GETEST DOOR

OPDRACHTGEVERS!

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

HUIS VERKOPEN?

TAXATIE NODIG?

HUIS AANKOPEN?

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

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

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

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

Remi Goos
06 - 52545906
remi@goos.nl

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

WWW.GOOS.NL

