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Nieuwe wijkgenoten
Impressie diverse buurt-bijeenkomsten
30 jaar Wijkraad, 30 jaar ontwikkeling Welgelegen…

30
jaar
wijkraad Welgelegen

Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,
We kijken terug op een mooie zomer met een geslaagde jubileumactie bij het IJsplein. Veel bewoners
kwamen op 16 juli jl. langs voor een bolletje ijs. Achteraf bleek de datum prima gepland want het
was een warme dag. Een aantal bewoners had de puzzel uit het vorige magazine opgelost. Zij wisten
precies aan te geven in welke straat welke AED beschikbaar is. Natuurlijk hebben een aantal bewoners van de wijk
gesproken over hun wensen voor de wijk. Belangrijkste punt was te zorgen dat onze wijk plezierig blijft om te wonen.
De gemeenteraad heeft voor heel Apeldoorn een visie ontwikkeld hoe de stad, en daarmee Welgelegen, zich gaat
ontwikkelen. Duurzaamheid, vergroening, verstandig waterbeheer en leefomgeving die voor iedereen prettig is, zijn
daar speerpunten in. In het vorige magazine heb ik een oproep gedaan wie uit de wijk wil deelnemen om te onderzoeken wat we vanuit de wijk kunnen bijdragen. Ik zie er naar uit om in oktober hiermee te starten met de mensen
die zich hebben aangemeld.
Daarbij spelen in onze rustige wijk een aantal zaken die vermeldenswaard zijn:
- binnenkort wordt er een tijdelijke voetgangersbrug over het Apeldoorns Kanaal aangelegd ten behoeve van studenten
en medewerkers die dan vanaf het NS station naar het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering kunnen lopen;
- de gemeente heeft bekend gemaakt dat op termijn huizen en winkels (waaronder supermarkten, zie de Stentor van
30 augustus 2022), komen op de plek van de busremise aan de Wapenrustlaan. Dit is goed nieuws want de supermarkten
Dirk van den Broek en Lidl zullen op termijn sluiten voor nieuwbouw op die plek. Het is nog onbekend wanneer dit
gaat gebeuren;
- in de Stentor van 9 september stond een groot artikel over het bedrijf met tientallen elektrische deelscooters in onze
wijk. De accu’s worden opgeladen op een terrein aan de Deventerstraat. Naar aanleiding van bezorgde omwonenden
over de brandgevaarlijke accu-opslag vertrekt GO-scooters per 1 november uit de wijk.

Opvang vluchtelingen
Op het moment van schrijven is net de inloopavond geweest in het voormalige Mazars kantoorgebouw aan de Deventerstraat. In dit gebouw zijn vanaf eind september meer dan tweehonderd vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen.
Ik hoop natuurlijk dat zij zich welkom voelen na alles wat zij hebben meegemaakt. Tijdens de inloopavond werd duidelijk wat er allemaal nog nodig was om het gebouw zo aan te passen dat deze mensen op een goede wijze voor langere
tijd opgevangen kunnen worden. Op de Pomonalaan is een opvanglocatie al in gebruik. Ik vond het bijzonder om te zien
welke ondersteuning geleverd wordt bij het dagelijks leven om dit tot een succes te maken. Natuurlijk kan de gemeente
dit niet alleen. Elke woensdag is er van 13.00 - 15.00 uur een Meet & Greet in buurthuis Orca aan de Germanenlaan 360 in
Apeldoorn. Oekraïners, gastgezinnen en Apeldoorners die willen helpen zijn welkom om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Hulp van en contact met buurtgenoten draagt natuurlijk bij aan wederzijds begrip.

Kinderspeelvelden
Het heeft lang geduurd, maar nu is het speelveld aan de Frambozenlaan voorzien van twee nieuwe speeltoestellen.
In Apeldoorn worden sommige speelvelden vernieuwd. Een goed voorbeeld is te zien aan de Zonnedauw even te
noorden van onze wijk. Het speelveld wordt met boomstammen, water, zand, heuveltjes en aangepaste speeltoestellen
avontuurlijk gemaakt. Het kan zijn dat het komende jaar de mogelijkheid komt om een speelveld in de wijk in zijn geheel
aan te passen. Als iemand dit leuk vindt om uit te zoeken welk veld daarvoor in aanmerking kan komen, en dit traject wil
begeleiden in overleg met de gemeente, dan kan je natuurlijk je hiervoor aanmelden bij wijkraadwelgelegen@gmail.com.
Dit hoef je natuurlijk niet alleen te doen. We doen dat met elkaar.

AED trainingen
Er was grote belangstelling voor de reanimatie trainingen met een AED die eind september en in de eerste helft van
oktober georganiseerd zijn. Deze zijn georganiseerd voor inwoners die deze training voor het eerst volgen en voor
mensen die na een jaar een herhaaltraining nodig hadden. Ik ben blij met de grote belangstelling want dit draagt bij
aan een veilige wijk.

Digitale kaart Welgelegen
De eerste versie van de digitale kaart van de wijk Welgelegen is in de afrondende fase. Op deze kaart is het mogelijk
om locaties op te nemen van monumenten, AED’s, kunst in de wijk, buurtbiebs en struikelstenen. Waarschijnlijk zal in
het voorjaar 2023 op de website wijkraadwelgelegen.nl een link hiernaar toe zijn opgenomen. Natuurlijk kunnen zaken
worden toegevoegd die door bewoners worden aangereikt.
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Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid blijft een zorg. De gemeente wil de centrumring tot 30 km zone maken. Een lagere snelheid
betekent minder aanrijdingen en minder (letsel)schade per aanrijding. De doorstroming van verkeer wordt dan wel
minder. Wij vinden dat dit gesprek gevoerd moet worden met de inwoners. Na overleg met de gemeente is een eerste
verkeersanalyse uitgevoerd voor het knooppunt bij de Noorderlaan, Zevenhuizenseweg en Oosterlaan. Op 15 december
wordt in de gemeenteraad Apeldoorn gesproken over vervolgstappen om het aantal 30 km wegen te vergroten in
Apeldoorn, bijvoorbeeld bij gevaarlijke verkeer situaties. Dit betekent dat in de eerste maanden van 2023 een bespreking
met de omwonenden kan plaatsvinden omdat dan duidelijk is of het instellen van een 30 km zone op de Noorderlaan
wel of niet mogelijk is. Een aantal omwonenden heeft zich hiervoor al aangemeld. De datum voor de informatiesessie
is nog niet bekend. Deze volgt na overleg met de gemeente en wordt bekend gemaakt via de website en per mail.

Winter warmtewandeling
De komende maanden worden in samenwerking met deA wandelingen georganiseerd voor mensen
die geïnteresseerd zijn om te zien of hun woning relatief veel warmte verliest. Tijdens de wandeling
wordt natuurlijk gesproken wat helpt om het energieverbruik te verminderen en hoe je daarbij ondersteund kan worden. Interesse? Mail dan naar wijkraadwelgelegen@gmail.com. In onze nieuwsbrief,
op de website en Twitter zullen berichten volgen wanneer, hoe laat en waarvandaan wordt vertrokken.
Namens alle betrokkenen bij de wijkraad, tot gauw,

Wiard Ruisdonk
veilige wijk

Bewonersbijeenkomst verkeerssituatie Noorderlaan
De wijkraad Welgelegen organiseert in de eerste maanden van 2023 een bewonersbijeenkomst om van omwonenden
en belanghebbenden te horen hoe tegen deze onveilige situatie rondom de Noorderlaan wordt aangekeken en welke
ideeën er zijn vanuit de Gemeente Apeldoorn naar aanleiding van de verrichte onderzoeken. U kunt zich hiervoor nog
aanmelden door een mail te sturen naar wijkraadwelgelegen@gmail.com.

Geslaagde jubileum-ijsactie
Omdat de wijkraad dit jaar 30 jaar bestaat publiceerden we in de zomereditie van ons magazine een ‘gratis ijsjes-actie’
in samenwerking met ijssalon Het IJsplein. Deze actie op zaterdag 16 juli viel goed in de smaak. Vanuit alle delen van de
wijk kwamen mensen, jong en oud, met hun bonnen aangelopen om deze voor een heerlijk ijsje in een smaak naar keuze
te verzilveren. Er ontstonden leuke gesprekken met de aanwezige bestuursleden waaruit bleek dat de bewoners het fijn
vinden om in deze wijk te wonen en dat het magazine en het werk van de wijkraad wordt gewaardeerd.
Enkele reacties…
“Wat ontzettend leuk om een puzzel te maken met de wijk als onderwerp. Mag vaker gedaan worden!!
Hierbij ontvangt u de oplossing. E.S. van den Helm.”
“Blij verrast waren wij toen een vriendelijke dame bij ons voor de deur stond met een cadeaubon van Het IJsplein.
De bon hadden we gewonnen door het meedoen aan de AED-puzzel in het infomagazine van de wijkraad Welgelegen.
Met de zomerse temperaturen die we hebben gehad werd de bon goed besteed! Hartelijk dank namens de familie
Smies-van den Helm, Zuiderlaan.”

Infomagazine
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Nieuwe wijkbewoners
Nadat de eerste Oekraïners een tweetal huizen aan de Pomonalaan 23 en 25 betrokken kwam maandag
26 september een groep van 60 Oekraïners naar hun nieuwe onderkomen aan de Deventerstraat 184.
De redactie sprak met Tristan Steenmeijer (locatiemanager voor alle gemeentelijke opvanglocaties
voor vluchtelingen uit Oekraïne) en Dirk-Jan Steendijk (ambulant coördinator Pomonalaan).
Dirk-Jan heeft al een aantal buurtbewoners ontmoet
tijdens de inloopavond bij de twee opvanghuizen in de
Pomonalaan (34 bedden) en is contactpersoon voor
de buurtbewoners. Tristan is verantwoordelijk voor de
opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen en heeft
vijf locaties in Apeldoorn onder zijn beheer waar in totaal
736 mensen worden opgevangen.
Deze eerste groep verbleef al een tijdje op tijdelijke
opvanglocaties elders in Apeldoorn en een grote groep
mensen heeft inmiddels al werk. De meesten hebben ook
al leren fietsen want dat is in Oekraïne niet zo gewoon
als in Nederland. Het pand is voor een jaar voor dit doel
gehuurd met een optie voor een jaar verlenging. Dit
voormalige kantoorpand van Mazars is in enkele weken
omgetoverd tot een opvanglocatie waar op termijn
240 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden
opgevangen. De afgelopen weken is er met man en
macht gewerkt om het voormalige kantoorpand geschikt
te maken. Buiten staat nu een compleet sanitairgebouw
met 17 toilet / douche-units (1 toilet per 8 bewoners en
1 douche per 16 bewoners). Er worden nog picknicktafels
geplaatst om buiten te kunnen zitten. Maaltijden worden
door een cateraar elders gekookt en vervolgens in een
oven in het pand opgewarmd waarna de maaltijden

worden uitgedeeld. In het pand is 24/7 toezicht/bewaking.
In het kantoorpand zijn nu 40 woonunits gecreëerd, in
elke unit staan drie stapelbedden: maximaal zes mensen
per slaapkamer. Naar verwachting zullen er ook kinderen
opgevangen worden. Kinderen gaan – zodra er plek is –
overdag naar scholen met internationale klassen:
Wereldschool de Vlinder voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
tieners gaan naar de Heemgaard.
Uit het gesprek bleek dat de opvang veel vraagt van het
gemeentelijke team dat de opvang en zorg rond alle
Oekraïners begeleidt. Locaties zijn soms maar tijdelijk
beschikbaar en er is ook verloop onder de bewoners.
De gemeente houdt de regie inzake maaltijden en schoonmaak daarom zelf in handen. Een van de weinige zaken
waar de mensen behoefte aan hebben zijn taallessen.
Deze dienen echter buiten de opvang plaats te vinden
omdat hier in het pand geen ruimte voor is, dat zou
bijvoorbeeld in een school of bedrijf kunnen zijn. Tot nu
toe zijn de reacties uit de buurt vooral positief, gaf Tristan
aan, de inloopavond begin september werd goed bezocht.
De wijkraad heeft haar nieuwe wijkbewoners in de eerste
week verwelkomd met een mooie bos bloemen (met dank
aan Flora Design) en wat lekkers gebracht voor bij de koffie.
Artikel door: Koos Meijerink - Foto’s: Job Kok
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Welkom in onze wijk!
De redactie ging op bezoek en sprak met enkele Engels sprekende nieuwe wijkbewoners die in de
opvang verblijven. Hij werd hartelijk ontvangen en speelde zelfs een potje dammen met hen en leerde
ze het Nederlandse kat-en-muis-spelletje op het dambord.
Oleksii Kotov (35) woonde in Sofiivska Borschagivka nabij Kiev en werkte daar als networkengineer. Zijn vrouw Nadiia, zoon Richard (2) en dochter Amelia (5) waren heel erg bang toen de
Russen het land binnen vielen en de oorlog uitbrak. Ze vluchtten naar de grens en verbleven een
week bij vrienden, een ouder echtpaar, maar daar konden ze niet lang blijven. Bij de grens stond
een file van 17 kilometer en ze moesten drie dagen wachten. Zijn vrouw ging met beide kinderen
naar Polen en Oleksii ging terug naar zijn werk om een project – voor defensie – waar hij mee bezig
was af te maken. Naar Australië gaan was hun grote droom. “Toen Australië de mogelijkheid bood
van een vluchteling-visum vertrokken mijn vrouw en kinderen naar Australië. “Nu wonen ze bij
een familie, wachtend op mij. We hebben elke dag contact via Telegram (beeldbellen en chatten)
na de lunch, vanwege het tijdsverschil is het dan avond in Australië. Maar daarna sloot Australië
de visumgrenzen. En mijn Engels was niet goed genoeg om een visum te krijgen. Daarom heb ik
nu drie ochtenden per week les om beter Engels te leren en ben op zoek naar een baan in de ICT.
Daarnaast help ik veel anderen bijvoorbeeld met vertalingen, of ik breng ze naar hun werk omdat ik
een auto heb want een taxi is te duur. Deze opvang is beter dan de sporthal waar we eerder waren.
Nu hebben we eigen kamers waar we met z’n zessen slapen, een wc op de gang en er is altijd warm
water om te douchen. Voordeel is ook dat we nu dicht bij het centrum zitten zodat we naar de stad
kunnen lopen als we wat willen kopen.”

Roman Kotenko (51) woonde in Charkov waar hij werkte als software-developer. “Toen de oorlog
begon moest je kiezen, of je bleef om te vechten, of je ging weg want het leven werd er gevaarlijk. En ik zou niet iemand kunnen doden. De stad werd zwaar gebombardeerd en in april kwam
een vriend van mij om het leven.” Roman is nu vier maanden in Nederland en werkt bij The Identity
Managers in Scherpenzeel waar hij één Oekraïense collega heeft en waar hij met zijn lease-auto
heen rijdt. Met zijn twee zoons van 13 en 15 jaar die bij zijn ex-vrouw in Litouwen wonen heeft hij
twee à drie keer contact per week via Telegram of Messenger. Op vrijdagavond en zondagochtend
gaat hij naar de protestantse kerk in Ugchelen. Daarnaast houdt hij van zwemmen, scooter rijden
en barbecueën.

Atlas Mahkmudova woonde boven Tjernihiv in het noorden van Oekraïne, nabij de grens met
Belarus. Ze is sinds maart in Nederland, nu zo’n zeven maanden. Ze is getrouwd, haar man en haar
twee zoons van 19 en 21 jaar zijn daar nog. Ze mochten niet weg omdat het bezet gebied was. Ze
heeft elke dag contact met hen via Whatsapp video. Afgelopen periode werd de omgeving nog
weer gebombardeerd door de Russen. In Oekraïne werkte ze in een hotel en nu heeft ze werk
gevonden bij hotel De Cantharel waar ze onder andere kookt. In haar vrije tijd doet ze graag
spelletjes zoals dammen en schaken.

▼ Deze foto maakte Roman vanuit zijn appartement in Charkov.

Wilt u iets doen voor de
Oekraïense vluchtelingen?
Dan kunt u zich melden bij de zogeheten Meet & Greet: elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in buurthuis Orca aan de Germanenlaan
360 in Apeldoorn. Oekraïners, gastgezinnen en Apeldoorners die willen
helpen zijn daar welkom. Ook via het Rode Kruis, afdeling Apeldoorn,
kun je je aanmelden als vrijwilliger als je wilt meehelpen (hiervoor hoef je
geen EHBO diploma te hebben). Mailadres voor de wijk Welgelegen
voor contact en/of meldingen: oekraine@apeldoorn.nl
Zie ook: www.vluchtelingen.nl/apeldoorn
Infomagazine

5

Het MCX gebouw aan de Deventerstraat is in gebruik
genomen, volgens ingewijden een van de meest
duurzame gebouwen van Apeldoorn. Omwonenden
en het bestuur van de wijkraad werden begin november
door MCX in de gelegenheid gesteld een kijkje te
nemen in het gebouw.

Oplossing AED Puzzel vorige editie
“Wat ontzettend leuk om een puzzel te maken met
de wijk als onderwerp. Mag vaker gedaan worden!!
Hierbij ontvangt u de oplossing.”
Oplossing AED puzzel vorige editie:
foto 1: Trekweg 48, foto 2: Deventerstraat 172-174,
foto 3: Kersenlaan 53, foto 4: Morellenlaan 47,
foto 5: Pluviusstraat 1, foto 6: Spoorbrughof 8,
foto 7: Fortunalaan 74, foto 8: Noorderlaan 12
Alle inzenders met de goede oplossing ontvingen een
ijsbon van Het IJsplein:
Jos Penders, Bloemheuvellaan
Familie Smies-van den Helm, Zuiderlaan
Els Lieferink, Burg. Quarles van Uffordlaan
Gradie Hollander, Zevenhuizenseweg
Familie Beekman, Argusstraat

Overzicht speelveldjes in de wijk
Via de QR-code kunt u op onze
website zien waar in onze wijk
speelveldjes voor kinderen zijn.
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KUNSTENAARS IN DE WIJK

Dio Konijnenberg: 40 jaar tekenen en schilderen
In onze wijk wonen enkele kunstenaars die met hun creatieve uitingen kleur geven aan het leven.
Op 25 oktober werd kunstschilder Dio Konijnenberg 80 jaar en daarom ging de redactie bij hem op
bezoek. Hij woont al dertien jaar met zijn vrouw Henny aan de Fortunalaan in Welgelegen, nabij de
busremise. Dio praat honderduit en vertelt met passie over zijn werk en schilderscarrière.
Konijnenberg wordt in 1942 in Apeldoorn geboren.
In zijn jeugd krijgt hij tekenles van een Delftse kunstenaar.
Die jaren legt hij zich toe op pentekeningen, maar na
zijn verhuizing naar Ugchelen komt hij op de schilderen tekenschool van Jacques Maris (neef van de bekende
schilder Willem Maris) in aanraking met de techniek van
het aquarelleren. Het laat hem, op een enkel uitstapje
naar olieverf na, niet meer los. Als Maris het lesgeven voor
gezien houdt, neemt Konijnenberg de school over en
begeleidt twee decennia lang de schildergroep Aquamarijn
in Ugchelen. Inmiddels beheerst hij de techniek van het
aquarelleren – “het moeilijkste medium dat er is” – als
geen ander.
Hij is vooral bekend als maritiem schilder. Stranden,
havens en de zee zijn bij hem favoriet, “de Friese Wadden
zijn voor mij een heilige plek.” Licht, lucht en water zijn
belangrijke componenten in zijn werk. Maar ook stadsgezichten met grachten maken deel uit van zijn omvangrijke
oeuvre. Zijn aquarellen zijn niet alleen harmonisch van
kleur, maar ook in compositie. Wegvloeiende lijnen vormen
de zee, bootjes, de Amsterdamse grachtengordel, maar
ook koeien. De waterachtige tafereeltjes krijgen nog meer
gevoel door de waterverftechniek. Op één schilderij na
heeft Dio alles wat hij heeft geschilderd zelf gezien “soms
is het een momentopname waardoor je gegrepen wordt

door het landschap, de compositie van natuur, het licht
en de lucht. Ik schilder niet als de lucht in ‘brand’ staat,
dat is ook mooi maar dat verveelt heel snel.”
Aan de groene Veluwe heeft hij zich zelden gewaagd
omdat groen in zijn ogen een uitermate lastige kleur is.
In die 40 jaar dat hij schildert heeft hij een sterke groei
doorgemaakt. Begonnen als traditioneel werkend aquarellist ontwikkelde hij zich al snel tot een kunstenaar die
durft te experimenteren binnen het tamelijk strakke kader
dat aquarelverf nu eenmaal met zich meebrengt. Ook in
grote formaten. Op maritiem gebied onderscheidde hij
zich met aquarellen waarvoor hij handgeschept papier van
wel twee meter lang van de Middelste Molen in Loenen
gebruikte. Hij ontwikkelde een speciaal impregneerprocedé – een noviteit – waardoor hij zijn aquarellen niet
meer achter glas hoeft in te lijsten wat de altijd zo storende
weerspiegeling voorkomt.
De 80-jarige kunstschilder heeft menig expositieruimte en
museum gezien, in Apeldoorn was zijn werk onder meer
te zien in Orpheus en de Grote Kerk.
Achterin zijn tuin staat zijn blokhut waarin hij zich graag
terugtrekt om te schilderen. Zomers minder dan in de
herfst en winterperiode. Soms ging hij hele nachten door
“als je met aquarel bezig bent kun je niet stoppen.”
Infomagazine
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Gespecialiseerd in barbecues, fondue, gourmet
en koude schotels. Tevens barbecues op gas van
1 tot ... personen. Onze zelfgemaakte vleeswaren
een klasse apart. Ook voor alle soorten soepen
en stamppotten.
Fortweg 60, 7322 GV Apeldoorn
telefoon 055 - 234 00 60

www.gym-fysio.nl

‘Eén aanspreekpunt voor al je financiële zaken’
Bij Holtkamp Financieel Advies krijg je onafhankelijk advies, voor nu en voor later.
Je kunt terecht voor:
• Hypotheekadvies
• Pensioenadvies
• Financiële planning
• Particuliere verzekeringen
• Zakelijke verzekeringen
Je persoonlijke adviseur om de hoek
die jouw situatie kent. Wil je ook graag
financieel advies? Ik kom graag bij je
langs voor een kennismakingsgesprek.

055 2032 048











9.9

Zutphensestraat 50 Apeldoorn
contact@holtkampfinancieeladvies.nl
www.holtkampfinancieeladvies.nl

Op zoek naar
een baan in de
telefonische verkoop?

Zoekt ter uitbreiding van
haar verkoopteam een ervaren
telefonische verkoper.

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

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

To-Be-is-Free
Transformatie:
naar eigen kracht, vreugde, heelheid

Energetische Healing:
opheffen oude/onverwerkte programma’s,
emoties (angst, verwarring etc.)
denkpatronen, (fysieke) klachten, trauma

Martine Lokker: 055 - 35 56 282
www.to-be-is-free.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan.
Interesse? Kijk voor
meer informatie in
het Colofon op
pagina 19 van dit
magazine.

Impressie diverse buurt-bijeenkomsten

Buurt-koffie-moment Hester Hooft & Burgemeester Quarles van Uffordlaan
Door corona heeft het even op zich laten wachten, maar na twee keer uitstel is het er half dan toch van gekomen;
ons eerste buurt-koffie-moment. Het leek ons (Sita Hoogland nr. 141, en ik nr. 145) leuk om alle bewoners, van de
81 adressen die verbonden zijn aan de overkoepelende hoofdsplitsing VVE Welgelegenpark (gedeelte Burg. Jhr. Quarles
van Uffordlaan. en Hester Hoofterf) uit te nodigen in onze gezamenlijke tuin om zo kennis met elkaar te kunnen maken.
Sita en Dolf zijn in 2019 aan de Quarles van Uffordlaan gekomen en wij in mei 2020. Onze hoofdsplitsing bestaat uit de
zonnewoningen aan het Hester Hoofterf, appartementen complex de Vrijheid, 6 ruimtewoningen, appartementencomplex de Waterlijn (en de garage en de gezamenlijke tuin).
Het was een prachtige, zonovergoten zaterdagochtend de 18e juni. In de vroege ochtend hebben we alles klaargezet en
leuk aangekleed met slingers en ballonnen. Vanaf 10.00 uur was iedereen welkom, met de vraag of ieder zijn/haar eigen
mok wilde meebrengen. Het was erg leuk om een groot deel van de medebewoners te ontmoeten en van sommige een
stukje van hun levensverhaal te horen. De opkomst was goed, en mensen waardeerde het initiatief enorm. Dus wat ons
betreft is het voor herhaling vatbaar!
Etelka Oortwijn

E Tip: op www.wijkraadwelgelegen.nl kunt u nog véél
meer foto’s bekijken van de diverse buurt-bijeenkomsten.

Buurt BBQ Baron Sloetkade & Palazzo’s Wenen, Brussel en Rome
Zondagmiddag 21 augustus was de laatste vakantiedag van de zomer: de scholen gingen weer beginnen, de bouwvakvakantie was voorbij. Een mooie dag om de zomer af te sluiten, samen met de bewoners van de Palazzo’s Wenen, Brussel
en Rome met een buurtbarbecue. Het was een middag in Amerikaanse stijl, waardoor iedereen zelf zorgde voor bestek,
borden eten en drinken. De organisatoren hebben de plek leuk ingericht: met barbecues, statafels en wat zitplekken.
De boel was gezellig versierd met ballonnen, gekleurde kleedjes en doeken. Door de sponsoring van de wijkraad
Welgelegen hebben we iedereen kunnen ontvangen met een glaasje bubbels. Na de ontvangst hebben we de buren
verdeeld in drie groepen om samen een quiz in te vullen. De telefoons mochten niet geraadpleegd worden en de vragen
betroffen diverse punten over dit stuk van de Kanaalzone, van vroeger tot nu.
Het was goed om te zien hoe fanatiek de vragen beantwoord werden. Voor elke groep was er een prijsje, met dank aan
de wijkraad. De barbecues werden opgestookt, het vlees werd gebraden, de glaasjes werden gevuld en de broodjes
en salades werden klaargemaakt. Het was dan wel een Amerikaanse barbecue, maar door het delen van de gerechten
was het een fijne proeverij. Na afloop hadden we voor iedereen die dat wilde een cornetto ijsje als toetje. Het was een
erg geslaagde, leuke, gezellige middag en avond. Het was goed en welkom om weer eens samen te zijn. Voor nieuwe
bewoners was het goed om wat meer kennis te maken met deze leuke club buren. Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage!
Inge Sprenger
Infomagazine
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voor nog geen

75
PER PERSOON

o.b.v. 4 personen

Kijk voor alle budgetrecepten op Jumbo.com/budgetrecepten
Kijk voor alle budgetrecepten op Jumbo.com/budgetrecepten

WIEGMANS, Apeldoorn, Korianderplein 61

Buurt BBQ Argusstraat
Na vijf (of zes?) jaren zonder festiviteiten, was het vrijdag 2 september eindelijk weer eens zover. Een buurtbarbecue
aan de Argusstraat (mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de wijkraad). Vanaf 17.00 uur was de inloop en toen
tegen 18.00 uur ruim 30 mensen zich verzameld hadden, werd het hoog tijd om de barbecue aan te steken. Dankzij het
prachtige nazomerweer, het lekkere eten en de goede sfeer, werd het zo middernacht. Kortom een zeer geslaagd feestje.
We gaan er van uit dat de volgende editie iets minder lang op zich laat wachten :-)
Peter Beekman

Bloemheuvellaan

Molenwiek

Buurt BBQ Bloemheuvellaan
Op de valreep voor de zomervakantie was het nog net gelukt om te realiseren wat in deze buurt al langere tijd niet
meer plaats heeft gevonden: een buurtfeest. Gezien de tijd van het jaar en het heerlijke weer ontstond enkele weken
voor de zomervakantie het idee voor een gezamenlijke BBQ. Onze buurt, bijna voorin in de Bloemheuvellaan, is een
mix van jong tot oud, van mensen die alleen wonen tot patchworkgezinnen, van al heel lang vergroeid met de wijk tot
relatief nieuwkomers. Met de zomervakantie voor de deur was snel schakelen noodzakelijk voor de een na de ander
richting vakantie vertrok. Tijdens de voorbereiding werd al weer snel de kracht van ons als buren zichtbaar. Wij lopen
elkaars deuren niet plat, maar als er nood aan de man is weet men elkaar te vinden. Om de kosten zo laag mogelijk te
houden werd onder anderen een beroep gedaan op elkaars spullen.
Dit alles zorgde ervoor dat op de zondag voor de laatste schoolweek iedereen met zijn spullen over de straat aan het
sjouwen was. De een met een BBQ, een ander met een biertafelset of een parasol en ga zo maar door. Binnen de kortste
tijd kwam er in de grootste achtertuin van onze buurt zo een gezellig feestje tot stand. Eind van de middag waren wij
met 27 mensen op de feestlocatie om – onder het genot van een mix aan drankjes – te genieten van de BBQ. De perfecte
omstandigheden om met elkaar herinneringen op te halen, elkaar beter te leren kennen en voor het uitwisselen van
de laatste ontwikkelingen in elkaars leven en de omgeving. Toen de zon achter de daken begon te zakken werd er met
net zoveel mankracht als tijdens de voorbereidingen voor gezorgd dat de tuin weer netjes achtergelaten werd.
Rosi Gerritsen en Lenie van Laar

Buurt BBQ De Molenwiek
Wij van de Molenwiek organiseerden in september een schoonmaakdag van de parkeerplaats en combineerden dat met
een gezellige BBQ. We hebben samen de gemeenschappelijke groenstrook schoongemaakt en daarna heerlijk gegeten.
We hadden het bijna opgegeven maar na de regen konden we de BBQ toch nog buiten zetten en hadden daarna nog
een mooie dag. Dank voor de bijdrage.
Martijn Prins
Infomagazine
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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

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

Geslaagde buurtborrel in de Heliosstraat
Zondagmiddag 7 augustus togen bewoners met tuinstoelen en een tas met eigen bord en bestek uit de Heliosstraat
(nummers 18 t/m 51) naar de met ballonnen en slingers feestelijk versierde opritten van twee buren in het midden van
de straat. Het was een prachtige zonnige dag, gelukkig boden de carport en een geleend Australisch schaduwdoek
verkoeling. Er ontstonden meteen geanimeerde gesprekken, sommige bewoners hadden elkaar al een tijd niet meer
gezien en gesproken en ook voor de nieuwkomers in de straat was er een warm onthaal. Na de koffie/thee werden de
bier- en wijnglazen gevuld en werd het buffet klaargezet. Er was voor elk wat wils, de diverse warme en koude hapjes
en salades vielen goed in de smaak. Er werden kaarten geschreven voor een jarige buurvrouw en een zieke buurman die
om die reden niet bij deze gezellige straatborrel konden zijn en gemist werden. Na het gezellige samenzijn hielp een
aantal behulpzame buren met het opruimen zodat alles in korte tijd weer was opgeruimd. De wijkraad wordt hartelijk
bedankt voor haar bijdrage aan deze gezellige middag.
Het voorbereidingscomité, Fred Schat, Mieke Splithof, Koos Meijerink en Sjaak Ooms

Burendag 2022 in de Atlasstraat
Zaterdag 24 september was het qua weer helaas een natte dag maar de bewoners kwamen gelukkig met een zonnig
humeur. De boodschappen en catering werden verzorgd door dochter Yolanda en buurvrouw Bertha. De tent werd
opgezet door de buurtjes en onze schoonzoon en een paar kleinkinderen. De weg was netjes afgezet met bij de
gemeente opgehaalde afzethekken. Er was nog een aangekondigd bezoek van de Wethouder Peter Messerschmidt
met een grote schaal met heerlijke fruitspiesen. Al met al is het een erg gezellige middag geworden.
Groeten Theo Boerkamp
veilige wijk

AED herhalingscursussen
In oktober werden op een drietal dagdelen AED herhalingscursussen
voor 19 wijkbewoners gegeven en ook waren er twee bijeenkomsten voor
12 nieuwe cursisten.
Heeft u interesse voor een AED-cursus als die opnieuw wordt
gegeven? Meld u dan aan via wijkraadwelgegen@gmail.com.

Infomagazine
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INTERVIEW FOLKERT BRUINING MET HUUB SELEN

30 jaar Wijkraad, 30 jaar ontwikkeling Welgelegen…
In het Infomagazine van juni 2022 werd, zij het heel kort, aandacht besteed aan het dertigjarig
bestaan van de Wijkraad Welgelegen. Dit jubileum biedt een mooie gelegenheid om nog eens terug
te zien op de ontwikkeling van onze mooie wijk. De eerste nieuwbouw stamt uit de jaren tachtig /
negentig van de vorige eeuw. Dit betrof het gedeelte tussen het spoor en de latere Wapenrustlaan
en aan de ‘stadszijde’ daarvan Minervalaan, Pomonalaan en Auroralaan (1989). De Wapenrustlaan
is iets later aangelegd (1994). Jammer dat deze weg, nu een drukke verkeersader, tot een soort
‘tweedeling’ van de wijk heeft geleid in dit gedeelte van Welgelegen. Begin jaren negentig bestond
het industrieterrein bij het kanaal en de oude bebouwing daarlangs nog.
De latere ontwikkeling van Welgelegen - zeg vanaf het
midden van de jaren negentig - staat prachtig beschreven
in het boek Kanaaloevers Apeldoorn: Transformatie van
een verouderd industriegebied. Aan dit boek - beslist een
aanrader voor elke inwoner van onze wijk - is summier
aandacht besteed in het Infomagazine (oktober 2019).
Een van de auteurs is Huub Selen, vanaf 1994 tot aan
zijn pensioen in 2017 verantwoordelijk programmamanager vanuit de gemeente. Het leek mij een goed idee
hem nog eens te vragen met mij terug te kijken op een
aantal aspecten. Het werd een plezierig gesprek op het
terras van Café de Paris.
Huub Selen op het werk aan het werk.

Huub, wat was jouw functie bij de gemeente en
jouw verantwoordelijkheid precies?
Na mijn studie Bedrijfskunde ben ik in 1982 bij de
gemeente begonnen als (intern) organisatieadviseur.
Rond 1990 maakte ik een soort ‘switch’. Ik wilde meer
inhoudelijk dingen gaan doen en ben me gaan richten
op ‘bouwen’ (stedenbouw, gebiedsontwikkeling). In 1994
werd ik programmamanager ‘Kanaaloevers’ en hiermee
ambtelijk eindverantwoordelijk. Ik kreeg de verantwoordelijkheid voor de herontwikkeling van het hele gebied
aan beide zijden van het kanaal tussen spoorbrug en
Deventerbrug. Binnen de gemeente werkte ik samen
met een breed team van stedenbouwers, landschapsarchitecten, “volkshuisvesters”, verkeerskundigen,
civielkundigen, economen, grondaankopers en juristen.

Luchtfoto 2012. De ‘open plekken’ zijn bijna ingevuld, de bebouwing
van het Kanaalpad / Quarles van Uffordlaan is inmiddels begonnen.
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Naast het aansturen van het proces heb ik me ook steeds
sterk met de inhoud, de kwaliteit van de nieuw te bouwen
wijk, bezig gehouden. Vanaf het begin is er intensief
samengewerkt met de wijkraad; ook is er zeer veel overleg gevoerd met bewoners en grondeigenaren. In 1994
werd de Beeldvisie uitgebracht m.b.t. de ontwikkeling van
de kanaaloevers en het achterliggende industrieterrein.
Hierin werden de eerste globale contouren van de wijk
geschetst.
Waar was je geen voorstander van maar is er
uiteindelijk toch gekomen?
De totstandkoming van een brug over het kanaal (nu
‘Freulebrug’) was moeizaam. Het eerste idee was een brug
aan te leggen ten noorden van de Koningshaventoren,
rechttoe-rechtaan over het kanaal, dit als verlenging van
de Kanaalstraat; functioneel maar niet opwindend.
Rein Geurtsen (stedenbouwkundige en supervisor ‘Kanaaloevers’ in opdracht van de gemeente) stelde voor, de
brug, schuin over het kanaal te leggen, aan de zonzijde
van de Koninghaventoren; als ‘toegang’, tussen de oude
bomen door, naar het ‘landgoed Welgelegen’. Ik was daar
voorstander van, maar ontwerp en aanbesteding werd
een ingewikkelde zaak. Uiteindelijk legde het gemeentebestuur de keuze uit één van de vier uitgebrachte brugontwerpen bij de bevolking. Die sprak een voorkeur uit
voor het ontwerp van de Apeldoornse kunstenaar Tirza
Verrips. Hoewel als ontwerp heel bijzonder, voldeed de
brug in mijn ogen onvoldoende aan de technisch-kwalitatieve duurzaamheidseisen. Mijn keuze viel op een ander
ontwerp. Ondanks mijn negatief advies kwam de brug er
toch.

Wat stond er op jouw ‘verlanglijst’ maar is
uiteindelijk niet gerealiseerd of anders gelopen?
Ik moet zeggen dat aan de Welgelegen-kant alles wel
zo’n beetje is gelukt. Alleen, het ooit geplande botenhuis
voor de Apeldoornse roeivereniging De Grift is er helaas
nooit gekomen. Zij hebben nu hun botenhuis ten zuiden
van de Marchantstraat. Heel jammer, want roeien in het
centrumdeel van het kanaal had voor een geweldige
opleving van het kanaal kunnen zorgen.

Een laatste vraag, als ik zeg Welgelegen en
erfgoed, waaraan denk jij dan?
Als eerste denk ik dan aan het kanaal zelf met zijn kaden
en zijn groene oevers met wuivend riet. Daar hoort natuurlijk ook de Welgelegenbrug bij en de brugwachterswoning.
Van het voormalige landgoed zijn alleen nog enkele oude
bomen en het oude padenpatroon (nu wegenpatroon)
van de parktuin over. Verder is het natuurlijk erg karig;
begin jaren negentig waren er eigenlijk geen waardevolle
gebouwen meer aanwezig.

Wat er bíjna niet was gekomen, is de Jhr. Quarles van
Uffordlaan. Indertijd, na de oliecrisis, was er maatschappelijk en ook politiek een stevig pro openbaar vervoer-,
en anti auto-sentiment. Het gemeentebestuur besloot indertijd dan ook de ooit geplande weg niet aan te leggen;
dat bood ruimte voor meer woningen en meer groen.
Met mij was ook de wijkraad, na aanvankelijke afwijzing
van realisatie, van mening dat de nieuwe weg echter een
essentieel onderdeel vormde van de verkeersstructuur
van de stad en van Welgelegen. Wij waren dus voorstander van realisatie. Na jaren besloot een nieuw gemeentebestuur de weg alsnog aan te leggen.
Welgelegen is mooi, dat vinden veel mensen, maar
is Welgelegen gezellig? Er is geen ontmoetingscentrum, er zijn geen gezellige buurtcafés of
pleintjes.
We hebben onze stinkende best gedaan om de brugwachterswoning weer te herbouwen en met een uitbouw
geschikt te maken voor horeca aan het water. Ook is
in ontwerp en bouw van diverse gebouwen rekening
gehouden met de mogelijkheid van vestiging van b.v.
horeca of andere publieksfuncties op de begane grond;
zelfs ook in één van de woontorens aan het kanaal; daar
was een kinderopvangplek bedacht. Er is weliswaar geen
ontmoetingscentrum, maar er zijn vele ontmoetingsplekken gecreëerd; besloten pleintjes, plantsoentjes en hofjes
en een parkzone aan het kanaal. Maar of het echt gezellig
wordt ligt uiteindelijk bij de mensen; gezelligheid is niet
te ontwerpen !

De ‘palazzo’s’ aan de Baron Sloetkade, geïnspireerd door fraaie
19e eeuwse herenhuizen aan de IJsselkades in de Hanzesteden
langs de IJssel, vormen ‘een echt rivierfront’ (cit. Rein Geurtsen).

In dit verband is het héél jammer dat de plannen voor
een bevaarbaar kanaal zijn afgeblazen. Een geweldig
gemiste kans; met de uitvoering was men, in Apeldoorn
onder aanvoering van wethouder Marja van der Tas,
al een eind op weg ! Ik hoop nog steeds van harte dat
de plannen op enig moment weer uit de kast komen.
Het kanaal is tenslotte een ‘vaarweg’ en niet zoiets als
een vijver in een park.

Oud en nieuw in harmonie.

En het oude slachthuis dan?
Om eerlijk te zijn, ik kan me niet precies meer herinneren
waarom het oude oorspronkelijke bakstenen slachthuis bij
de erfgoedinventarisatie indertijd niet “boven water” is
gekomen. Misschien omdat het volledig door aan- en uitbouwen aan het oog was onttrokken, maar mogelijk ook
omdat het door diverse branden mogelijk niet meer intact
was. Uiteraard blijft het jammer dat dit gebouw in de stijl
van de Amsterdamse School niet behouden kon blijven.
Jullie schreven erover in het Infomagazine van juni 2018.
Wel is geprobeerd de herinnering aan de geschiedenis
van het gebied levend te houden door naamgeving van
gebouwen en door het plaatsen van informatiepanelen
op de Freulebrug en plaatsing op een gebouw aan Kanaal
Noord (stadzijde) van een grote foto van de voormalige
Haven.
Jij hebt het laatste woord Huub
Ik heb bijna 25 jaar lang met veel enthousiasme mogen
werken aan de realisatie van een nieuwe, voor bewoners
plezierige en aangename, woonomgeving. Wat ik nu uit
de contacten met bewoners en ondernemers opmaak,
is dat dit voor het merendeel van de wijkbewoners is
gelukt; velen wonen en werken er met veel plezier;
dat geeft mij erg veel voldoening.

Kanaaloevers Apeldoorn, Transformatie
van een verouderd industriegebied.
Auteurs: Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen
Uit de serie Wijk in Beeld, publicatie van Bouwhuis
en Stichting Apeldoornse Monumenten, 2019.
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Hoe blijf je gezond?
Hoe verwerk je of verander je dingen in je lichaam, in jezelf? Mijn naam is Martine Lokker en ik werk als energetisch healer. Ik transformeer (oude)
energieën, vaak nog onbewust, samen met de client. Ik werk met hogere frequentie (energie) en ik kan helder voelen. Het is een bijzondere, en
ook chaotische tijd, maar ook een heel leuke tijd. Deze tijd is nog nooit eerder voorgekomen hier op aarde. Wanneer oude structuren, in de wereld
en in jou, worden afgebroken komt er ruimte voor nieuwe, gelijkwaardige structuren en systemen. Als je het grotere plaatje kunt doorzien (nu is
er angst en verdeel cultuur, ipv onvoorwaardelijke liefde) kun je de dingen die er nu gebeuren beter plaatsen. Het is nu de tijd om je eigen innerlijk
beter te leren (gaan) kennen en ook in jezelf oud zeer, oude programmering, overtuigingen en emoties los te laten - transformeren - zodat er ruimte
komt om je ware ZELF (je eigen essentie) te (gaan) zijn. Om je creativiteit en intuïtie meer te gaan voelen en neerzetten. We zijn opgebouwd uit
lichtdeeltjes. Geen angsten meer, geen gepieker of je zorgen maken, maar juist de weg volgen van je HART, verbonden met de Bron (essentie).
Het is de energie van vertrouwen, jouw uniekheid met je vrije wil. Hoe mooi is dat. Wat in je zit straal je ook uit. Dit is een bewustwordingsproces
voor ons allemaal en ieder op zijn eigen manier en tempo. www.to-be-is-free.nl / info@to-be-is-free.nl / telefoon: 055 - 355 62 82.

GARAGE
GARAGE
LUUKBOSMA
BOSMA
LUUK

Floralaan48
48
Floralaan
7321BB
BBApeldoorn
Apeldoorn
7321

STEUN DE
ondernemers
in ONZE wijk!

055-3603840
055-3603840
info@garageluukbosma.nl
info@garageluukbosma.nl
www.garageluukbosma.nl
www.garageluukbosma.nl

alphega
apotheek

zo helpen
we elkaar

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

BonBonSpecials}
} Handgemaakte Chocolade thuis bezorgd }

Marjanne Deelen
Plantsoen Welgelegen 20
7321 ZB Apeldoorn
06 301 06 402
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Liever professioneel uw
belastingaangifte doen?

AACC

AACC adviseert en ondersteunt
u met uw aangifte.

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

www.bonbonspecials.nl
info@bonbonspecials.nl

Accountants & Bedrijfsadviseurs

Vaste waarde voor elke ondernemersfase

adv_126x52_belastingaangifte_aacc.indd 1

25-09-2020 10:28

Babyboom in Welgelegen

Dave, Vive, Jette, Maeve, Liv, Cato, Merel en Bohdi en alle andere nieuwe wereldburgers: welkom in de wijk!

Bent u al lid van de wijkraad Welgelegen?
Voor slechts € 6,- per jaar steunt u de werkzaamheden en activiteiten van de wijkraad onder andere voor een veiligere,
schonere en leefbaardere wijk. Lid worden kan heel eenvoudig door € 6,- te storten op IBAN: NL22 SNSB 0859 2402 15
ten name van ‘Wijkraad Welgelegen’ onder vermelding van uw postcode plus huisnummer.
Bij beëindiging hoeft u uw lidmaatschap niet op te zeggen, als de betaling stopt eindigt het lidmaatschap vanzelf.
Mede dankzij uw steun kunnen wij zorgen voor een veilige, schone en leefbare wijk!

Kerstboom ophalen
Ook in 2022, begin 2023 worden de kerstbomen
weer gratis opgehaald. Kijk voor meer informatie
op de website van www.circulus-berkel.nl

Vuurwerkverbod rond jaarwisseling in Apeldoorn
Het duurt nog even, maar ook aankomend oud en nieuw is de jaarwisseling in Apeldoorn zonder
consumentenvuurwerk. Je mag géén vuurwerk afsteken en ook carbid schieten is niet toegestaan.
Alleen fop- en schertsvuurwerk mag je afsteken. Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes, fonteintjes en
knalerwten. Op de verpakking staat ‘categorie F1’. Al het andere vuurwerk is rond de jaarwisseling
verboden. Het aansteken van een vuurkorf met oudjaar is wel toegestaan. Voor meer informatie:
www.apeldoorn.nl/jaarwisseling

Het bestuur van wijkraad Welgelegen
wenst alle wijkbewoners fijne feestdagen
en een gezond én voorspoedig 2023.
Infomagazine
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Nieuwe luchtfoto’s wijk Welgelegen
Fotograaf Wim van Straten vloog in augustus op 600 m hoogte over Apeldoorn en
maakte weer enkele foto’s van de wijk Welgelegen gezien vanuit een andere richting
als de vorige keer. Omdat zijn vorige foto’s door veel lezers werden gewaardeerd delen
we deze graag met u, kijk op www.wijkraadwelgelegen.nl of scan de QR-code.

Bewonersinitiatief Vlierbessenlaan
Een aantal buurtbewoners heeft het initiatief genomen
om het huidige veld met ‘prikkelbosjes en grasveld’ aan
de Vlierbessenlaan te transformeren naar een een speelveld
met natuurlijke materialen. Het voorstel is nu in behandeling
bij de gemeente. Een mooi voorbeeld van buurtparticipatie.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief!
Flink wat wijkbewoners hebben zich inmiddels aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief.
Wilt u ook nooit meer nieuws van de wijkraad uit uw buurt missen? Binnenkort gaan
wij van start met het regelmatig verzenden van een digitale nieuwsbrief met actueel nieuws
en informatie over onze wijk. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website of een mail naar:
wijkraadwelgelegen@gmail.com. Schrijf u in, uitschrijven kan altijd weer makkelijk.
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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

Colofon

Wijkraad Welgelegen

Advertentietarieven:

Bestuur
voorzitter:

Wiard Ruisdonk

Rozebottellaan 21

055-3663979		

Verschijningsfrequentie 3x per jaar.

secretaris:

Lex van der Heide

Kersenlaan 53

06-10343997

penningmeester:

Marcel Hassink

Baron Sloetkade 303

06-23139469

leden:

Harco Klunder

Vulcanusstraat 25

055-3666315

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

		

Inte Wassenaar

Herculesstraat 21

055-3663836

		

Koen Schotman

Bongerdpad 6

Vaste adviseur

Henk de Boer

Minervalaan 39

055-3669522

Schouw
Theo Boerkamp
			

Atlasstraat 5
@: tboerkamp@hetnet.nl

06-15304923

Infomagazine
eindredactie en
Koos Meijerink
correspondentie:		

Heliosstraat 24
@: koosbrig@gmail.com

06-18225107

acquisiteur:
Harco Klunder
			

Vulcanusstraat 25
@: harcoklunder18@gmail.com

055-3666315

bezorging:
Henk Adelerhof
			

Frambozenlaan 28
7322 TK Apeldoorn
@: henk.adelerhof@gmail.com

			

Voor meer informatie en plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen
met onze acquisiteur Harco Klunder,
Vulcanusstraat 25, 055 - 366 63 15
E-mail: harcoklunder18@gmail.com

Inlevering kopij:
Uiterste datum inlevering kopij volgende
nummer: 15 januari 2023.

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?
www.wijkraadwelgelegen.nl
wijkraadwelgelegen@gmail.com

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.

Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram:

@Welgelegen055
Wijkraad Welgelegen
Wijkraad Welgelegen

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

Wie verdient er een bloemetje?
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Welgelegen-Zuid. Het gebied
tussen het kanaal, de spoorlijn,
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
Sluisoordlaan en de Tol.
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Weet u buurtbewoners of iemand die zich inzet voor
de buurt, geef het aan ons door! Aanmelding kan via:
wijkraadwelgelegen@gmail.com
KORIANDERPL.

US

WSV

AED-locaties Welgelegen
Tandartspraktijk H. Vos, Lange Grafte 10
Baron Sloetkade 269-275 (gebouw London)
Baron Sloetkade 105 (gezondheidscentrum)
Quarles van Uffordlaan (gebouw De Hofboog)
‘t Pannekoekhuis, Deventerstraat 172-174
Cafetaria Oliver, Trekweg 48
Pluviusstraat 1
Spoorbrughof 8
Deventerstraat 108-110
Kersenlaan 53
Morellenlaan 47
Noorderlaan 12
Fortunalaan 74

P
O
O
K
E
T
G
N
I
N
O
ZET UW W
E
T
S
E
E
M
E
D
T
E
M
BIJ DE MAKELAAR
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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

