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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners, 

Op het allerlaatste moment voor het drukken van dit magazine heb ik het al geschreven voorwoord aangepast met deze 
alinea. Natuurlijk om aandacht te geven aan de ramp die zich voltrokken heeft in Turkije en Syrië. Dit raakt iedereen 
en nog veel meer de wijkgenoten met familie, vrienden en kennissen die in het aardbevingsgebied wonen. Als u het 
magazine leest hoop ik natuurlijk dat de hulp ter plekke goed werkt voor alle slachtoffers. Om de hulp te ondersteunen 
is er gelukkig de mogelijkheid om te doneren aan giro 555 en mensen in de wijk, die dit direct raakt, hulp aan te bieden 
en mee te praten. 

Natuurlijk ben ook blij en trots op dit magazine. Nieuws van en voor bewoners over de wijk Welgelegen. De afgelopen 
periode zijn we gestart om bewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning en de energiekosten te verlagen. 
Dit doen we in goede samenwerking met duurzame energiecoöperatie Apeldoorn en de gemeente. Daarbij gaan we aan 
de slag om de wijk groener te maken. Hoe groener onze wijk wordt en hoe beter het waterbeheer, hoe minder last van 
hitte in de zomer. De gemeente heeft grote plannen met vergroening en waterbeheer en is gestart met de afstemming 
met wijken en haar bewoners. Een werkgroep van bewoners is hiermee aan de slag. In onze wijk Welgelegen hebben 
een aantal enthousiaste en betrokken bewoners zich al aangemeld om hierin mee te denken. Wil je ook meedenken 
over verduurzaming en vergroening in onze wijk, dan nodig ik je uit om aan te sluiten door te mailen. In het vorige 
magazine is veel aandacht besteed aan de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. De opvang in onze wijk gaat goed. 
Er zijn geen noemenswaardige problemen. Jonge Oekraïnse kinderen, die een jaar taalonderwijs hebben gehad, gaan 
instromen in het reguliere onderwijs op de Hertog van Gelre en Montessori Passe-Partout basisschool. Nederlandse  
en Oekraïnse kinderen gaan samen leren en spelen. Een belangrijke stap voor kinderen en ouders in Welgelegen!

Daarbij spelen in en om onze wijk een aantal zaken die vermeldenswaard zijn: 

• Er is nog onduidelijkheid wanneer de tijdelijke voetgangersbrug over het Apeldoorns Kanaal wordt aangelegd 
ten behoeve van studenten en medewerkers die dan vanaf het NS-station naar het Centrum voor Veiligheid en 
Digitalisering lopen;

• Komende periode wordt de spoortunnel afgerond bij de Laan van Osseveld;

• Elke woensdag is er van 13.00 - 15.00 uur een Meet & Greet in het buurthuis Orca aan de Germanenlaan 360 
in Apeldoorn. Oekraïners, gastgezinnen en Apeldoorners die willen helpen zijn welkom om te bespreken wat 
de mogelijkheden zijn. De ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden staat centraal. Door op 
deze manier met elkaar in gesprek te komen kunnen we met elkaar kennismaken wat kan bijdragen aan meer 
verbondenheid;

• Bij Deventerstraat 110 is een AED geplaatst. De aanschaf en het beheer wordt door de wijkraad verzorgd, 
zodat elke bewoner binnen 500 meter een AED heeft.

Algemene Ledenvergadering & digitale kaart Welgelegen 

De komende ALV wordt een live bijeenkomst op woensdagavond 12 april 2023 vanaf 19.30 uur. We zijn blij dat we 
geen coronabeperkingen hebben en hopen dan ook op een mooie opkomst. Naast de formele agendapunten is het 
voornemen om stil te staan bij de ruimtelijke ontwikkelingen bij het busremise-terrein en de Veldhuis locatie. Daarbij 
zal de komende ALV de digitale kaart van Welgelegen gepresenteerd worden. Er is de afgelopen maanden hard aan 
gewerkt. Op deze kaart zijn locaties opgenomen van monumenten, AED’s, kunst in de wijk, buurtbiebs, struikelstenen 
en andere wetenswaardigheden. Daarbij is het gelukt om informatie met betrekking tot duurzaamheid, waterbeheer 
en vergroening te verwerken in de digitale kaart om initiatieven te ondersteunen voor wijkbewoners. Een belangrijk 
speerpunt voor de wijkraad. Al met al een flinke klus waar verschillende mensen uit de wijk aan hebben gewerkt.  
Natuurlijk kunnen zaken worden toegevoegd die door bewoners worden aangereikt. 

U kunt zich aanmelden op de website. Informatie over de locatie, agenda en het sociaal en financieel 
jaarverslag worden te zijner tijd op de website www.wijkraadwelgelegen.nl gedeeld.

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, maar de doorstroming van verkeer wordt daardoor 
ook 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. 
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Op 19 januari jl. is in de Politieke Markt Apeldoorn (o.a. gemeenteraadsleden) gesproken over verkeersveiligheid. 
Hierbij is ook gesproken over het instellen van 30 km zones om bij gevaarlijke verkeerssituaties. Hierbij zijn bewoners van 
Welgelegen aanwezig geweest om te benadrukken dat een 30 km zone helpt bij de Noorderlaan om de verkeerssituatie
veiliger te maken. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen, niet alleen voor Welgelegen, maar voor heel Apeldoorn. 
Onduidelijk is wanneer de gemeenteraad hier over gaat besluiten. Als er meer duidelijkheid is hoe de gemeenteraad 
de verkeersveiligheid wil vergroten, dan volgt een bespreking met de omwonenden van de Noorderlaan. Een aantal 
omwonenden heeft zich hiervoor al aangemeld. De datum voor de informatiesessie wordt bekend gemaakt via de 
website, nieuwsbrief en per mail. 

De eerste nieuwsbrief is eruit!

Heb je een bericht, misschien zelfs met een foto wat je graag wilt delen? 
Of blijf je graag op de hoogte van wat er speelt in onze wijk?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op www.wijkraadwelgelegen.nl/nieuwsbrieven

Namens alle betrokkenen bij de wijkraad, tot gauw, 

Wiard Ruisdonk

Een gratis zakje bloemzaad
om de biodiversiteit in onze wijk te ondersteunen
Biodiversiteit is een belangrijk element voor een betere, duurzame wereld. Daarom vinden 
we het leuk en zinvol om de bewoners van onze wijk dit zakje bijenzaad cadeau te kunnen 
geven! Met subsidie, beschikbaar gesteld door de gemeente Apeldoorn, en met een fikse 
korting van de leverancier, hebben we voor elke bewoner een zakje zaad. Zaai het in een 
pot op het terras, of op een stukje grond in je tuin. Heb je geen mogelijkheden doe het dan 
iemand cadeau. De bloemen bloeien de hele zomer en daar kun je heerlijk van genieten. 
Daarbij doen we de insecten er een groot plezier mee!

Yvonne Eshuis krijgt rood lintje opgespeld!
Wijkraad Welgelegen nam afscheid van Yvonne Eshuis met een kookworkshop op dinsdagavond 1 november jl.
Fokjelien Zijlstra en Margien de Vries wonen beiden in Welgelegen en hadden los van elkaar bedacht om Yvonne hiervoor 
te nomineren voor een rood lintje. Fokjelien (bestuurslid GroenLinks Apeldoorn) en Margien (oud fractielid) mochten
als verrassing namens GroenLinks Apeldoorn haar verblijden met het rode lintje!

Uit de speech van Fokjelien:

“GroenLinks Apeldoorn reikt sinds 2010 de rode lintjes uit, meestal 
rond Valenstijnsdag maar er zijn uitzonderingen.

Daarom is er vandaag een rood lintje voor jou Yvonne!

22 jaar heb je je ingezet in het bestuur van wijkraad Welgelegen.

Je wist met je enthousiasme en laagdrempeligheid veel aan te
pakken: speelveldjes, hangjongeren, AED’s, Kanaalconcerten, 
ik doe maar een greep.

Jouw doel was de leefbaarheid van de wijk te verbeteren en in
contact te zijn en te blijven met elkaar. Dat is je heel goed gelukt.

Daarmee ben je van grote betekenis geweest voor de wijk Welgelegen.

Heel veel dank daarvoor Yvonne!“

Daarna heeft Margien Yvonne het lintje opgespeld en haar het bijpassende lijstje
overhandigd waarna alle aanwezigen begonnen te applaudisseren voor Yvonne.
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Zie jij een baan om 
de hoek ook zitten?

MCX is een IT-beheerorganisatie met aandacht 

voor medewerkers, klanten en duurzaamheid.

Kijk voor vacatures of stagemogelijkheden op 

www.mcx.nl/vacatures/ en wie weet is dit 

binnenkort jouw werkplek!

Wil jij ook 
werken in 

het 
groenste 
kantoor 

van 
Apeldoorn?
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Op 22 december is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de nieuwe participatieverordening voor Apeldoorn. 
Alle partijen en ook het college van burgemeester en wethouders vinden dit een heel belangrijk onderwerp. En dat is 
ook zo! Want Apeldoorn, dat zijn wij. Inwoners, ondernemers en gemeente. We kijken naar elkaar om, zijn betrokken  
bij elkaar en gaan aan de slag met de grote uitdagingen van deze tijd.

Meedoen
Het woord participatie heeft meerdere betekenissen. Voor veel mensen betekent participeren vooral meedoen en naar 
elkaar omkijken. Meedoen in de wijk, met de buren, op de sportclub of bij een vereniging. Voor de gemeente betekent 
participatie dat we inwoners betrekken bij het maken van beleid en bij bouwplannen. Dat kunnen grotere plannen zijn 
over de toekomst van onze hele gemeente of een bepaald gebied, maar ook kleinere projecten zoals een speelplek voor 
een wijk.

Ruimte bieden
We beseffen dat niet iedereen altijd (even) tevreden zal zijn over de inhoud van plannen en projecten. Ons doel is dat 
inwoners en ondernemers wel tevreden zijn over de ruimte die we bieden om mee te denken en mee te doen.

Steunen van participatie
Wij doen er als gemeente veel aan om het meedoen te steunen en makkelijker te maken. Hier hebben we afgelopen 
jaren ook stappen in gezet. Op de nieuwe pagina www.apeldoorn.nl/participatie over meedenken en meedoen 
zetten we al deze informatie en mogelijkheden op een rij. Heeft u zelf een goed idee voor Apeldoorn, kijk dan vooral op 
de website of neem contact op met de Initiatievenmakelaar van de gemeente. Wethouder Prins: “Ik vind het prachtig om 
te zien met welke initiatieven en ideeën onze inwoners en ondernemers komen en ben trots op de stappen die we met 
elkaar gezet hebben om hen te helpen. Daarnaast zie ik in verschillende gebieden veel enthousiasme bij mensen die zich 
inzetten voor hun wijk. Participatie blijft een proces van leren en steeds verder verbeteren. We blijven hier ook zeker 
over in gesprek met onze inwoners en gemeenteraad.”

Apeldoorn, dat zijn wij!

Inwoners-participatie 
in Apeldoorn

Uitnodiging Algemene LedenVergadering
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vereniging (ALV) op woensdagavond
12 april 2023 van 19.30 tot 21.00 uur in de Hertog van Gelre school aan de Morellenlaan 47. 

De volgende onderwerpen komen aanbod: 

• toelichting en voorstel goedkeuring begroting 2023

• toelichting en voorstel goedkeuring jaarstukken 2022

• introductie digitale kaart wijk Welgelegen

• toelichting ruimtelijke ontwikkelingen busremise en Veldhuis

Het secretarieel en financieel jaarverslag worden begin april gepubliceerd op www.wijkraadwelgelegen.nl 

Wilt u deelnemen aan de vergadering?
U kunt zich aanmelden via het contact formulier op www.wijkraadwelgelegen.nl/contact of via een mail
aan wijkraadwelgelegen@gmail.com

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? Met regelmaat verzenden wij een digitale nieuwsbrief met actueel 
nieuws en informatie over onze wijk. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website of via een mail naar:
wijkraadwelgelegen@gmail.com. Schrijf u in zodat u geen nieuws mist. Het uitschrijven kan altijd weer makkelijk.
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Het is belangrijk dat mensen met hun specifieke vragen terecht kunnen bij buurtgenoten. Aangezien 

niet elk huis en elke vraag hetzelfde is, stellen we graag Ron en Etelka aan u voor: twee wijkgenoten 

die de stap hebben gezet om laagdrempelige hulp te bieden als energiecoach en energiehulp. 

Toen Etelka bij deA de vacature voor energiehulp zag,  
besloot zij te reageren. De combinatie van verduurzaming 
en verlaging van het energieverbruik door het leggen van 
contacten en het luisteren naar het verhaal van bewoners, 
sprak haar enorm aan. Etelka was blij dat ze werd aan-
genomen en heeft ondertussen de trainingen gehad met 
andere energiehulpen uit Apeldoorn.

“Door te luisteren naar het verhaal 
van bewoners kunnen we 

het energieverbruik verlagen
en verduurzamen”  

Hoe pak je de klimaatverandering aan? 
Dat is niet eenvoudig dacht Ron Bouwman. Maar zoals 
alle grote problemen, zijn ze het best oplosbaar door te 
beginnen met de eerste kleine stappen te zetten.  

“Kleine stappen vooruit
zetten motiveert”

En die zijn bij Ron thuis gezet. Nog net voor de oorlog in 
Oekraïne uitbrak, en de energieprijzen omhoog schoten. 
Een vrijstaand jaren ’30 huis werd voorzien van zonne-
panelen, de houtkachel eruit, spouw- en dakisolatie, 
inductie kookplaat, de eerste stappen naar een gasloos huis
zijn gezet. Met de app van de energieleverancier kan Ron 
zijn verbruik per dag volgen en vergelijken met historische 
cijfers. En dat werkt inspirerend! Het gasverbruik bij Ron 
thuis is ongeveer gehalveerd. En het grootste deel van de 
afgenomen elektriciteit is zelf opgewekt. Daarbij heeft 
Ron uitgezocht hoe welke subsidies aangevraagd konden 
worden. Dit resultaat zouden meer bewoners kunnen 
behalen. Dat motiveerde Ron om zich aan te melden 
bij deA. Hij deed daar de training voor energiecoach en 
helpt nu anderen. Met zijn praktische kennis wil hij mede-
wijkbewoners helpen met verduurzaming. En daarmee 
een stukje van het grote probleem verder op te lossen. 

Wilt u ook een kleine stap zetten?
Vraag dan geheel vrijblijvend een gratis advies bij deA.
Energiecoach Ron, of één van de andere energie-
coaches, komt graag bij u langs voor advies! 
www.de-a.nl/energiecoach 

Sinds een aantal jaren is Etelka Oortwijn samen met  
haar partner, lid van deA, duurzame energiecoöperatie 
Apeldoorn.

Wijkgenoten
bieden hulp aan
bij verduurzamen!

duurzame wijk
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Waar lekt je woning onbedoeld warmte?
Op 25 januari hebben we met deA (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) een wandeling door de wijk georganiseerd 
voor geïnteresseerde wijkbewoners. Dit initiatief is ontstaan vanuit onze werkgroep Verduurzaming. Onder begeleiding 
van de warmte fotograven van deA hebben we 3 routes door de wijk gelopen en de woningen onder de loep genomen. 
De foto’s lieten duidelijk zien waar warmteverlies optrad en terplekke werden ideeën voor verbetering uitgewisseld.

Tijdens de wandeling en de koffie achteraf ontstonden leuke gesprekken 
over verduurzaming. Ook deA was erg enthousiast over deze opzet. 
Hun fotograven konden zo direct informatie uitwisselen met bewoners; 
iets wat normaal niet mogelijk is. Gezien de positieve reacties willen 
we volgende winter weer een winter warmtewandeling organiseren. 
Ook denken we aan kennisoverdracht van ervaringsdeskundigen in de wijk.

Om toch mensen de mogelijkheid te bieden om het warmtebeeld van 
hun woning te zien, is het mogelijk om individueel, met je buren en straat, 
via www.de-a.nl/nieuws/warmtewandeling-in-de-buurt een bericht
te sturen naar deA. Zij nemen dan contact met je op. 

Mocht je denken aan verduurzaming van je woning, kijk dan eens op de site van deA:  
www.de-a.nl  of op:  www.energiekapeldoorn.nl.

“Inmiddels ben ik aan de slag en leg ik wekelijks meerdere 
huisbezoeken af in Apeldoorn. Hierbij luister ik en stel 
vragen aan de bewoners, kijken we samen naar de energie-
nota en geef ik tips om verder te besparen. Per woning 
is € 400,- beschikbaar om in te zetten voor een energie-
besparende maatregel. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de 
vervanging van een oude, energieslurpende koelkast óf 
voor gordijnen die de kou en tocht buiten houden.”

“Het is een dankbare taak om op deze manier mensen te 
kunnen helpen. Ik voel me bevoorrecht dat ik me hiervoor 
mag inzetten en dat bewoners mij toelaten achter hun 
voordeur. Dat is niet vanzelfsprekend.” Kortom neem 
gerust contact op met de de-A, energiehulp Etelka 
of één van de andere energiehulpen. Zij helpen u 
graag! www.de-a.nl/contact

De gemeente Apeldoorn helpt mensen met een 
laag inkomen met hun energierekening. Bewoners 
kunnen energietoeslag aanvragen. Wonen ze in een 
huurwoning met een energielabel E, F of G, dan kan
de energiehulp hen bovendien helpen met advies en
gratis energiebesparende producten en/of oplossingen. 
Voor koopwoningen is de voorwaarde dat het huis 
voor 1975 is gebouwd. Voor beide groepen geldt dat 
het inkomen maximaal 130 procent van het sociaal 
minimum is. Huishoudens die eerder energietoeslag 
hebben gekregen, ontvangen van de gemeente 
Apeldoorn een brief over deze actie. Huishoudens die 
nog niet in beeld zijn, maar wel in aanmerking komen, 
kunnen alsnog energietoeslag aanvragen.

www.apeldoorn.nl/energietoeslag

© Karel Marttin / deA
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Gespecialiseerd in barbecues, fondue, gourmet
en koude schotels. Tevens barbecues op gas van
1 tot ... personen. Onze zelfgemaakte vleeswaren 
een klasse apart. Ook voor alle soorten soepen 
en stamppotten.

055 2032 048
Zutphensestraat 50 Apeldoorn

contact@holtkampfi nancieeladvies.nl

www.holtkampfi nancieeladvies.nl

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

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

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

9.9

•  Herstel kapotte ruiten
 nacht/weekend servicedienst
• Gefigureerd glas
• Geslepen glas
• Draadglas
• Spiegels (ook in kleur)
• Inbraakvertragend glas
• Isolatieglas Thermobel - HR++
• Voorzetramen
• Veiligheidsglas
• Glastechnische adviezen
• Behang en wandbekleding
• Showroom aanwezig

Geopend van ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur

www.la-paloma.com
Molenstraat 145, 7321 BD Apeldoorn

Telefoon 055 - 366 66 66

Op zoek naar 
een baan in de 

telefonische verkoop?

Zoekt ter uitbreiding van 
haar verkoopteam een ervaren 

telefonische verkoper.

 

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

Fortweg 60, 7322 GV Apeldoorn 
telefoon 055 - 234 00 60 

www.gym-fysio.nl

H. JONKER
Restauratieschilder
Schilder- Behanger

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

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

Hier had uw advertentie 
kunnen staan.

Interesse? Kijk voor 
meer informatie in 

het colofon op 
pagina 19 van dit 

magazine.
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Help de natuur een handje: 
bouw een insectenhotel!
Je denkt er misschien niet meteen aan in deze tijd van het jaar. Maar 
het is superleuk om zelf een insectenhotel te bouwen én het is goed 
voor de biodiversiteit. Door de toename van versteningen in tuinen, 
zijn er minder vogels en insecten in tuinen.

Insecten zijn onmisbaar: ze zorgen voor de bestuiving van diverse 
planten, maar helpen je ook met het bestrijden van ongedierte als 
bladluis, rupsen en vliegen in je tuin of op je balkon. Daarnaast dienen 
insecten ook als voedsel voor vogels. Daarnaast gebruiken insecten 
een insectenhotel ook als schuilplaats om te overwinteren.

Wij maakten deze zomer een insectenhotel van een pallet. De meeste 
dingen die erin zitten haalden we uit onze tuin: takjes, gedroogde 
plantenresten, oude dakpannen, dennenappels, houten stammetjes, 
bamboestengels, riet. Als je gaten boort in de houten stammetjes, 
zorg dat de doorsnede maximaal 8 mm is en boor niet door de achter-
kant heen: in de ontstane gangen nestelen bijen zich graag. Gebruik 
alleen natuurlijke materialen en geen verf of lijm.

Tot slot: het hoeft niet netjes te zijn, insecten houden van rommelig! 
Zoek een beschutte plaats om het hotel op te hangen, bij voorkeur 
op het zuiden en hang het maximaal 2 meter van de grond. 
Schoonmaken is niet nodig: dit doen de bezoekers zelf. 

Margien de Vries

Verschillende bewoners uit de wijk waaronder Koen Schotman hebben onze wijk visueel in kaart gebracht 
van boven af gezien. Deze digitale kaart wordt in grote lijnen tijdens de ALV op 12 april live gepresenteerd
en is vanaf april 2023 ook online via de website in te zien. De komende jaren gaan we ons bezig houden de 
wijk inzichtelijker te krijgen en vervolgens via een leefbaarheidsonderzoek de urgente thema’s in de wijk
te onderzoeken en te verbeteren.  

Op de huidige kaart zijn onderwerpen zoals kunstwerken, historie en toekomstige gebiedsontwikkeling te zien, maar ook 
brievenbussen en AED’s in de wijk zijn in beeld gebracht. Als wijkbewoner zou het interessant kunnen zijn om zo, het een 
en ander, te kunnen leren over de omgeving waarin u woont. In de toekomst is het mogelijk om de digitale kaart steeds 
interactiever te maken door selectie en zoekmogelijkheden uit te breiden. Daarbij kan interessante openbare data worden 
toegevoegd die door bewoners gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, mobiliteit, veiligheid 
of duurzaamheid waardoor het gesprek met belanghebbenden gefundeerd gevoerd kan worden. Bijvoorbeeld voor een 
mobiliteitsverbeterplan of om lokale goederen weer te geven zodat we in het kader van een duurzame aanpak een lokale 
kringloop in producten kunnen stimuleren.   

Al met al een belangrijk inititiatief die door een aantal bewoners van de wijk is opgepakt en door Koen is vormgegeven!

Zicht op de wijk Welgelegen
© Copyright Google



Bij JUMBO doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat lekker én gezond eten voor iedereen betaalbaar is. Daarin gaan we echt eenstap verder met onze LAAGSTEPRIJSGARANTIE*.

da’s leuk boodschappen doen 
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Musical Ester in de Julianakerk – op zoek naar verbinding…
De protestantse wijkgemeente Apeldoorn Noordoost (PWANO) – waartoe de wijken Ossenveld-Woudhuis, Welgelegen, 
Zevenhuizen en Zuidbroek behoren – komt bijeen in de Julianakerk aan de Deventerstraat. In de coronajaren was het 
mogelijk om de wekelijkse kerkdiensten te streamen. Dit kan sindsdien nog steeds maar er gaat toch niets boven het 
persoonlijke contact. De kerkenraad van de Julianakerk wil juist in deze tijd zoeken naar verbinding. Verbinding binnen 
de kerk, binnen de wijk Noordoost Apeldoorn en binnen de kerkelijke gemeenten Apeldoorn breed. Ervaringen met het 
organiseren van de musicals Mozes (2015) en Ruth (2018) leerden dat het plezier om samen zo’n project vorm te geven 
en naar buiten uit te dragen, die verbinding enorm versterkt. En het is díe verbinding waar we met het project Ester naar 
op zoek zijn. Daarbij verliezen we niet uit het oog hoe ernstig de situatie om ons heen is.

September ‘22 is gestart met de eerste repetities van het koor en de spelers. De muzikale leiding van het koor en solisten 
is in handen van organist/dirigent Jan van den Brand. De spelers worden gecoacht door een professionele regisseur: 
Sander van Voorst. Wil je/wilt u meer weten over Ester, raadpleeg dan de website. Daar vind je onder meer het verhaal 
over ‘Ester in een notendop’, ‘de geschiedenis van het Joodse volk in het Perzische rijk’ en een beschouwing over 
‘de actualiteit van het Bijbelboek Ester’. Een citaat hieruit: ‘In het Bijbelboek Ester wordt het Joodse volk aangevallen 
als groep. Weggezet als groep. Het wegzetten van mensen in groepen, in hokjes, is blijkbaar iets van alle tijden.’ 

Speeldata Ester de musical en aanvangstijden: 
Vrijdag 14 april: 20.00 uur   /   Zaterdag 15 april: 20.00 uur   /   Zondag 16 april: 14.00 uur 

Toegangsprijs: € 15,00 p.p. voor volwassenen; € 7,50 p.p. voor jongeren t/m 16 jaar. 

Kaartverkoop vanaf februari 2023: 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar na de kerkdiensten in de Julianakerk.
De huisadressen waar kaarten tegen contante betaling opgehaald kunnen worden
staan vanaf februari op de website vermeld. www.musicalester.nl

Op dinsdag 24 januari 2023 was er een open huis van het Centrum voor Veiligheid en
Digitalisering aan de Wapenrust 11 in onze wijk Welgelegen. 

Ruim 40 buurtbewoners waren te gast bij dit nieuwe bedrijf. Na hartelijke ontvangst door de directie van CVD, heeft de 
directeur Ben Kokkeler, kort verteld wat de bedoeling is van het CVD in Apeldoorn. Door de toenemende digitalisering 
ontstaan prachtige innovaties, maar het trekt helaas ook figuren, hackers en criminelen die erop uit zijn systemen 
plat te leggen en gevoelige data te stelen. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt een organisatie die met hoge 
prioriteit deze vraagstukken oplost. Het CVD bundelt de kennis van onderwijs, bedrijven en overheid. Op dit moment 
zijn al gemiddeld dagelijks ca. 200 studenten en 50 medewerkers aan de slag op de 5e verdieping van het pand aan de 
Wapenrustlaan. Doordat de meeste mensen met het OV komen, neemt de parkeerproblematiek in dit deel van de wijk 
nauwelijks toe aldus Ben. Uiteraard wordt nog even de mogelijke komst van de brug over het kanaal in de meeting aan-
gestipt. Maar daar is op dit moment geen nieuws over. De rondleiding door de kantoren en onderwijs zalen is interessant, 
helaas hebben we nog geen robots gezien, die worden ook ingezet in het bestrijden van de digitale misdaden. 
De wijkraad heet het CVD hartelijk welkom in onze wijk en we spreken af geregeld contact te hebben. Fijn dat zo’n
grote organisatie het initiatief neemt tot een open huis en ook fijn dat er zoveel omwonenden een kijkje kwamen nemen. 

www.cvdnederland.nl

Open huis CVD trekt veel belangstelling

Bij JUMBO doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat lekker én gezond eten voor iedereen betaalbaar is. Daarin gaan we echt eenstap verder met onze LAAGSTEPRIJSGARANTIE*.
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Deventerstraat 148
7321 CE Apeldoorn
tel. 055 - 522 02 17
info@floradesign.eu
www.floradesign.eu

Zorg 
van grote 
waarde

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

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

Installatiebedrijf

Groothedde
Apeldoorn 

installatietechniek sinds 1920

Beleefd aanbevolen voor uw : loodgieterswerk, 
elektra, dakbedekking, sanitair, centrale verwarming, 

lood en zinkwerken, duurzame technieken

Tulpenlaan 11 - telefoon 055-5213594
www.gebroedersgroothedde.nl

Voor de betere lingerie.

Korenstraat 118, Apeldoorn

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

@Dessous Lingerie Apeldoorn

Het adres voor uw scootmobiel in Apeldoorn

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

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

Nieuw en gebruikt en direct uit voorraad leverbaar
of kijk op



Tweede AED aan de Deventerstraat
Er is recent een tweede AED aan de Deventerstraat op nummer 110 geplaatst, 

aan de zijkant van het huis. In het pand zit de schoonheidssalon House of 

Brows. Wij zijn natuurlijk blij dat de eigenaar van het pand deze mogelijk-

heid heeft geboden. Door een AED te plaatsen op deze locatie is een AED 

voor veel omwonenden binnen afzienbare afstand beschikbaar bij hartfalen.

veilige wijk

Kunstwerk stroomkast De Tol
De gemeente was toe aan vrolijkere stroomkasten en riep kunstenaars, 
fotografen en andere creatievelingen eind vorig jaar op hun ontwerp in 
te sturen voor één van de 22 stroomkasten die de gemeente op het oog 
had. Het liefst met een ontwerp passend bij (het verleden van) de locatie 
waar de kast staat. Dit is het resultaat van kunstenaar Rasiel Gerritsma 
voor de stroomkast op de hoek Deventerstraat - Zutphensestraat (locatie 
De Tol) met als thema: Kruispunt.

“Het werk beeldt een kruispunt van schimmeldraden uit. Deze draden 
bevinden zich in bossen onder de grond, en vormen een netwerk 
tussen de bomen. Zo kunnen de bomen met elkaar communiceren en 
elkaar voedingsstoffen sturen. Kruispunten zijn ontmoetingsplekken 
tussen twee verschillende paden, zoals de schimmeldraden, maar ook 
zoals mensen.”

Foto: Rob Voss  /  Bron: www.indebuurt.nl
13Infomagazine

Provinciale Statenverkiezingen 
Op woensdag 15 maart 2023 kunt u uw stem uitbrengen voor de
Provinciale Staten en het Waterschap bij deze locatie in onze wijk: 
Sporthal Welgelegen aan de Morellenlaan 41. 

Op wie kunt u stemmen bij de verkiezing op 15 maart 2023?
De stemlokalen zijn op 15 maart van 07.30 tot 21.00 uur open.
In de week van 6 maart ontvangt u de kandidatenlijsten in uw 
brievenbus. Daarop staan de kandidaten van de Provinciale 
Statenverkiezingen en van de waterschapsverkiezingen vermeld.

Tip: neem uw stempas en identiteitsbewijs mee. 

www.apeldoorn.nl/verkiezingen

Graafwerkzaamheden om de toekomstige vraag naar
elektriciteit zeker te stellen
Op diverse plaatsen in onze wijk Welgelegen vinden of vonden de laatste tijd graafwerkzaamheden plaats. Nieuwe kabels 
aangelegd, transformatorhuisjes (zgn. middenspanningshuisjes) geplaatst, bewoners aangesloten etc. Steeds opnieuw 
een logistieke puzzel, ook omdat soms bewoners opnieuw aangesloten moesten worden en bij vrieskou mag/kan er niet 
altijd gegraven worden. Nodig? Jazeker, we gaan steeds meer over op duurzame energie, elektrische rijden of zelf (zonne-)
energie opwekken. Soms leveren deze werkzaamheden overlast op; gelukkig is het tijdelijk en zijn we snel weer beter klaar 
voor de toekomst. Wat nog beter kan is de bewoners vooraf eerder en meer informeren. Als wijkraad zullen we dat bij de 
gemeente Apeldoorn, opdrachtgever van dit soort werkzaamheden, onder de aandacht brengen.
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wantschap is te zien met enerzijds de Nieuwe Haagse  
School en anderzijds de ontwerpen van de Hilversumse 
gemeentearchitect W.M. Dudok’. Kenmerkend is het 
‘horizontale karakter’ van het gebouw, ondermeer door 
de brede dakoverstekken, het gebruik van platte, gele, 
bakstenen en het metselwerk met ‘Dudokvoeg’ (dit laatste 
moet u maar eens opzoeken op Wikipedia). Bijzondere 
architectuur dus!

Bedrijvigheid aan de Floralaan
Vanaf 1915 had de Apeldoornse apotheker A.A. Bonnema 
een bedrijfje aan de Floralaan voor de productie van 
geneesmiddelen. In de jaren 20 van de vorige eeuw nam 
de Apeldoornse ondernemer Cor Jansen het bedrijfje 
van Bonnema over om codeïne, morfine en heroïne 
te gaan produceren (ja, u leest het goed!). Vanaf circa 
1931 ging het bedrijf van Jansen verder onder de naam 
‘Nederlandsche Fabriek van Pharmaceutisch-chemische 
producten voorheen A.A. Bonnema’, korter Bonnema/
Zwitsal, met een uitbreiding van het assortiment met, 
ondermeer, de beroemd geworden Zwitsal-balsem voor 
de voeten. Een grote uitbreiding van het oude fabriekje 
volgde in 1932-1933.

Zwitsal-fabriek vanaf 1933
Het ontwerp van de uitbreiding van het oude fabriekje 
was van de Apeldoornse architect Christiaan ten Tuynte 
(1896-1964). Ten Tuynte was in de jaren dertig en veertig 
van de vorige eeuw de ‘huisarchitect’ van Cor Jansen, 
oprichter van de Zwitsal-fabrieken. De architect had al 
naam gemaakt met het ontwerp van diverse gebouwen, 
waaronder villa’s, in Apeldoorn. Ik citeer het gemeente-
rapport: ‘Ten Tuynte voerde dit gebouw (aan de Floralaan, 
FB) uit in een voor zijn tijd moderne stijl waarin de ver- 

Zwitsal, een monument in Welgelegen
In het Infomagazine 1/2011 (maart 2011) schreef Ivo Dirks, toenmalig commissaris stadsontwikkeling 
en tevens redactielid van de Wijkraad Welgelegen, een mooi artikel over de voormalige Zwitsal-fabriek 
aan de Floralaan en Deventerstraat. Het fabriekscomplex, dat (deels) op de monumentenlijst van de 
gemeente staat, is interessant genoeg om er nog eens een artikel aan te wijden. Ik werd geïnspireerd 
door een rapport uit 2011 van de gemeente Apeldoorn dat ik tegenkwam op het internet en waarin de 
fabriek aan de Deventerstraat en Floralaan heel boeiend is beschreven. Uiteraard ga ik het mooie artikel 
van Ivo Dirks niet ‘overnieuw doen’. Ik voeg slechts een paar - hopelijk - interessante aspecten toe.

historische wijk
Zwitsal-gebouw in 1941, gezien vanuit de Floralaan (westgevel), na uitbreiding richting Deventerstraat, bron: CODA-archief.

Blik Zwitsal Baby-Zalf in het Museum Rotterdam,
bron: Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
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Aardig is dat de eerste steen aan de Floralaan, nog te zien 
bij de ingang, is gelegd door Anne Marie (Mieke of Miek) 
Jansen, dochter van de fabrikant. Zij is (vooral) bekend 
geworden om haar portret dat veel producten van Zwitsal 
sierde. Voor veel mensen heel herkenbaar.

Fabrieks- en kantoorpand aan de Deventerstraat
Zwitsal was een succesvol en snel groeiend bedrijf in 
de jaren dertig. Uitbreiding was noodzakelijk en werd 
gevonden aan de zijde van de Deventerstraat van het 
fabrieksterrein. 

Aan de achterzijde bevond zich in 1941 nog steeds (een deel 

van) het oude fabriekje van Bonnema (nu afgebroken) met 

‘zaagtanddak’. Boven de entree stond NEDERL. FABRIEK VAN 

PHARM. CHEM. PRODUCTEN. Zelfs de oude schoorsteen is links op 

de foto nog te zien, bron: CODA-archief.

Het gedeelte aan de Deventerstraat, eveneens ontworpen 
door Ten Tuynte, kwam tot stand in 1940. Blijkens ge-
meentelijke stukken (CODA-archief, 17 april 1940) is een 
aanvraag ingediend ter verkrijging van vergunning tot 
‘het verbouwen van het woonhuis, plaatselijk genummerd 
Deventerstraat 130, tot kantoorgebouw en daarachter 
aanbouwen de uitbreiding van de fabriek, plaatselijk 
genummerd Floralaan 19’. Het ontwerp van het geheel
is in harmonie met het oude gedeelte aan de Floralaan,
en met overeenkomstige architectuurelementen.

Vlijtseweg
Na de oorlog zou Ten Tuynte ook het Zwitsal-complex aan 
de Vlijtseweg ontwerpen. In 1950 is de gehele productie 
van Zwitsal verplaatst naar dit complex. In 1951 werden 
de gebouwen aan Deventerstraat en Floralaan gekocht 
door de Apeldoornse Nettenfabriek Von Zeppelin en Co, 
zo lezen wij in Trouw van 17 maart 1951. Kort daarna 
kwamen ze in handen van Defensie. Nu fungeert het 
geheel als ‘bedrijfsverzamelgebouw’.

Dank 
Hartelijk dank aan Stefan Rutten van CODA voor de 
informatie die hij toestuurde (documenten en foto’s).
Ook mijn dank aan Berry Meester voor de verstrekte 
informatie (met name allerhande bouwtekeningen) 
en kopieën uit het prachtige boekje ‘Een Moment voor 
Monumenten’. En natuurlijk Ivo Dirks bedankt voor zijn 
opmerkingen en suggesties die ik graag overgenomen heb.

Folkert Bruining

Deel oude fabriek (1933) aan de Floralaan met (gestileerd)
babyportret van Miek Jansen.

Foto uit 1948. Zwitsal-gebouw aan de Deventerstraat 130 met zicht op
de voor- en oostgevel. De (nu verdwenen) schoorsteen, links, behoorde
tot het oorspronkelijke fabriekje van Bonnema. Bron: CODA-archief. 
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Baron Sloetkade 105
7321 ZR Apeldoorn
T 055 - 201 04 02
www.apotheekoosterwelgelegen.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur

Apotheek Ooster-Welgelegen is onderdeel van  

GZCentrum Welgelegen

alphega
apotheek
Ooster-Welgelegen

Burg. Jhr. Q. v. Uffordlaan 57

24 smaken zelf ambachtel�k bereid �s

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

apeldoorn@stappenbelt.com

www.stappenbelt.com

BonBonSpecials}
} Handgemaakte Chocolade thuis bezorgd }

Marjanne Deelen

Plantsoen Welgelegen 20
7321 ZB  Apeldoorn
   06 301 06 402

 
www.bonbonspecials.nl
info@bonbonspecials.nl

Accountants & Bedrijfsadviseurs

AACCLiever professioneel uw 
belastingaangifte doen?

AACC adviseert en ondersteunt 
u met uw aangifte.

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

Vaste waarde voor elke ondernemersfase

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

GARAGE
LUUK BOSMA

Floralaan 48

7321 BB Apeldoorn

055-3603840

info@garageluukbosma.nl

www.garageluukbosma.nl

GARAGE
LUUK BOSMA

Floralaan 48

7321 BB Apeldoorn

055-3603840

info@garageluukbosma.nl

www.garageluukbosma.nl

STEUN DE
ondernemers
in ONZE wijk!

zo helpen
we elkaar

WEBSITES DOOR SPIN IN HET WEB

JE WEBSITE GEBOUWD, GEHOST EN BEHEERD
VOOR 99 EURO PER MAAND
WPALLIN.NL

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
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Verder lezen

Rapport gemeente
Onderzoek in opdracht van de gemeente Apeldoorn, 
dienst ROW, team cultuurhistorie, 2011, uitgevoerd door 
Monumenten Advies Bureau.
https://digitaleplannen.apeldoorn.nl/NL.IMRO.0200.
bp1207-vas1/b_NL.IMRO.0200.bp1207-vas1_tb4.pdf.

Geheugen van Apeldoorn
Informatie over Christiaan ten Tuynte. 
www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners-1/chris-ten-
tuynte/pointofinterest/detail

Boekje
‘Een Moment voor Monumenten, Cultuurhistorisch 
Apeldoorn’, Dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen, 
gemeente Apeldoorn, september 2004.

Historische kranten
www.delpher.nl

Behoud van erfgoed
Het voormalige fabriekscomplex aan de Deventerstraat 
staat op de monumentenlijst van de gemeente. Zeer 
terecht natuurlijk. Het gedeelte aan de Floralaan 19 
valt helaas niet ‘onder gemeentelijke bescherming’. 
Het is mager gesteld met het erfgoed in Welgelegen. 
Veel moois is afgebroken, zelfs delen van het Zwitsal-
complex, onder meer de oude schoorsteen en de vroegere 
ingang (zie foto). Ook is de zuidgevel aan de Floralaan
verbouwd (twee garagedeuren in de ooit geheel 
gemetselde gevel aangebracht), waarschijnlijk in 1956
toen defensie het complex in gebruik nam.
Maar het overgrote deel van de fabriek, en daarmee  
voor Welgelegen belangrijke architectuur, is gelukkig 
behouden. Nu nog de gevel van het ‘onbeschermde’ 
gebouw aan de Floralaan ontdoen van borden, brieven-
bussen en andere zaken die het zicht verstoren op het 
gebouw en zijn specifieke kenmerken! Kijk naar de 
gevel aan de Deventerstraat hoe het ook kan. En zou de 
gemeente niet moeten overwegen ook dit gebouw op de 
monumentenlijst te plaatsen, het is tenslotte een ‘echte 
Ten Tuynte’?! Wellicht kan de wijkraad hierin een rol 
spelen.

Vervolg artikel ‘Zwitsal, een monument in Welgelegen’

Cultuur bij je Buur aan de Trekweg
 
Cultuur bij je Buur bestaat dit jaar 10 jaar, we doen al vele jaren met heel veel plezier hier aan mee.
Muziek zorgt voor verbinding: niks is leuker dan al die blije mensen in je tuin.
 
Op zaterdag 15 april ben je van harte welkom bij ‘de Drie Gezusters’, Trekweg 56.
Om 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur treedt Mister Mister een half uur op.
Om 13.45 uur is er als extraatje een optreden van Popkoor aPOPpoldro.
 
Tot kijk!
Michel & Margien
 
*Powerduo Mister Mister
Tweestemmige zang, drums, bas, gitaar en toetsen allemaal gespeeld door maar twee heren: Marq & Jake.
Het repertoire is zeer divers van soul, ballads & disco tot country en reggae.
 
*Popkoor aPOPpoldro 
Ze zingen voornamelijk Nederlands en Engelstalig, oude en nieuwe top 40 hits. De meeste uitgevoerd in een verfrissende 
nieuwe stijl waarbij het (zang)plezier bovenaan staat. Marq is dirigent van dit vrolijke koor.

www.cultuurbijjebuur.nl
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Basisschool Hertog van Gelre | Morellenlaan 47 |  7322 JS Apeldoorn | (055) 366 52 98 | www.hertogvgelre.nl
MAM’s Kinderopvang | Morellenlaan 47 |  7322 JS Apeldoorn | (055) 303 09 90 | www.mamskinderopvang.nl
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Basisschool Hertog van Gelre en MAM’s Kinderopvang 
zorgen samen voor goed onderwijs én goede opvang, 
handig in één gebouw:

• basisonderwijs

• MAM’s Peuterkamer - vanaf 2,5 jaar, voorbereiding groep 1

• uitdagende voor- en buitenschoolse opvang

• samen vormen we één team rondom uw kind

School en kinderopvang in één gebouw!

Donderdagavond 19 januari 2023 was een debat in het gemeentehuis Apeldoorn waar aan de hand van 
stellingen gesproken werd over deelmobiliteit, parkeerbeleid, verkeersveiligheid en laadinfrastructuur.

Bij de vergadering was wethouder Marco Wenzkowski aanwezig. Hij heeft o.a. mobiliteit in zijn portefeuille. Tijdens het 
debat werd gememoreerd aan de onveilige situatie bij de Noorderlaan. Belangrijk is om te constateren dat de wethouder 
veiligheid op nr. 1 heeft staan en een groot aantal politieke partijen voorstander is van 30 km/uur op wegen met 
fietsstroken op de rijbaan. De wethouder wil hierover de komende periode met de politieke partijen doorpraten om tot 
afspraken te komen de verkeersveiligheid te verbeteren in Apeldoorn. Er is nog geen overeenstemming 
in de raad. Als vervolg op vorige artikelen in het wijkmagazine, zoomen we op onze website verder in
op de verkeersveiligheid. 

Lees verder op www.wijkraadwelgelegen.nl/verkeersveiligheid-30-km-uur-of-50-km-uur

Verkeersveiligheid: 30 km/uur of 50 km/uur

Maandelijkse opschoondagen 2023
 
Iedere derde zaterdag van de maand organiseert Zero Waste Apeldoorn van 10.00 tot 12.00 uur een opschoondag. 
Voor elke locatie kunnen 10-15 vrijwilligers van materialen voorzien waarmee het zwerfafval op een veilige manier kan 
worden verzameld in samenwerking met Heel Apeldoorn Rein. Om mee te doen met de maandelijkse schoonwandeling 
kunt u een mail sturen naar zerowasteapeldoorn@gmail.com of u spontaan aanmelden bij het verzamelpunt van een 
van de opruimlocaties op een opruimdag. Trots op uw wijk? Houd uw wijk schoon en word ook Rein!
 
Noteer ze alvast in uw agenda:
zaterdag 18 maart, 15 april en 20 mei 2023
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Wijkraad Welgelegen 
Bestuur
voorzitter: Wiard Ruisdonk Rozebottellaan 21 055-3663979  

secretaris: Lex van der Heide  Kersenlaan 53 06-10343997

penningmeester: Marcel Hassink Baron Sloetkade 303 06-23139469

leden: Harco Klunder Vulcanusstraat 25 055-3666315 

  Inte Wassenaar Herculesstraat 21 055-3663836

  Koen Schotman Bongerdpad 6

Vaste adviseur Henk de Boer Minervalaan 39 055-3669522

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

Infomagazine
eindredactie en Koos Meijerink Heliosstraat 24 06-18225107
correspondentie:  @: koosbrig@gmail.com 

acquisiteur: Harco Klunder Vulcanusstraat 25 055-3666315 
   @: harcoklunder18@gmail.com

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

 

 

www.wijkraadwelgelegen.nl
wijkraadwelgelegen@gmail.com 

Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram:

 @Welgelegen055

 Wijkraad Welgelegen

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

Advertentietarieven:
Verschijningsfrequentie 3x per jaar.

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

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

Inlevering kopij zomereditie:
Uiterste datum inlevering kopij volgende
nummer: 29 mei 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?
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.

   

  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

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

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

Sluisoordlaan en de Tol.

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

 de Molenstraat.

 C Welgelegen-Zuid. Het gebied
 tussen het kanaal, de spoorlijn,
 Zutphensestraat en de Molenstraat.

Colofon



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

Remi Goos
06 - 52545906
remi@goos.nl

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

WWW.GOOS.NL

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

HUIS VERKOPEN?

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

TAXATIE NODIG?

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

HUIS AANKOPEN?

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

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

ZET UW WONING TE KOOP 

BIJ DE MAKELAAR MET DE MEESTE 

ERVARING IN WELGELEGEN!

Recent verkocht in Welgelegen en directe omgeving: Baron Sloetkade (2), Burg. Jh. Q. van Uffordlaan, 
Deventerstraat, Frambozenlaan (2), Kersenlaan, Ledaplantsoen (3), Mispellaan, Morellenlaan, 
Oosterlaan (2), Oud-Veldzichtlaan & Trekweg (3). 
BEL NU VOOR EEN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING 055-522 2277.  


