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Van de hoofdredacteur

“Go with the flow”
Een van de dingen waarvan ik grote
verwachtingen had toen ik bedacht dat het
leuk zou zijn om hoofdredacteur van deze
nieuwsbrief te worden, was de verankering
in de buurt. Zoals ik in mijn stukje ter
kennismaking in het decembernummer al
aangaf, ben ik een relatieve nieuwkomer in
ons buurtje. Mijn hele leven woonde ik in
de Randstad. In de middelgrote gemeente
waar ik sinds begin jaren negentig woonde,
had ik in de loop der jaren een heel behoorlijk sociaal netwerk weten op te bouwen.
Ik kende er aardig wat mensen, was lid
van verenigingen en zat met regelmaat in
het filmhuis. Verhuizen naar een ander deel
van het land betekent ook: op zoek gaan
naar nieuwe contacten en je inspannen
om betrokkenheid bij je woonomgeving
te genereren.
Een bijkomend voordeel van het opbouwen
van een nieuw netwerk, zeker in het geval
van mijn bemoeienis met de wijkraad,
is niet in de laatste plaats dat je nog
eens wat hoort. Begin dit jaar woonde
ik een vergadering van het bestuur van
de wijkraad bij. Ik vond het in de eerste
plaats waardevol om de mensen achter
de wijkraad te leren kennen, maar het
kennisnemen van een aantal zaken die
in de buurt spelen (en waarvan je als
doorsnee burger met een volle persoonlijke agenda niet noodzakelijkerwijze
veel mee hoeft te krijgen) vond ik ook
erg interessant. Hetzelfde ervoer ik bij
mijn kennismakingsgesprekken met
onze stadsdeelmanager en de wijkagent.
Informatie over je buurt helpt je op zijn
minst bij het vormen van een genuanceerd
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beeld over het tot stand komen van
besluiten over materie waarmee we als
bewoner allemaal te maken krijgen, of dat
nu gaat over laadpalen, speelplaatsen of
ondergrondse afvalcontainers.
Het zou jammer zijn om niets met zulke
informatie te doen. Gelukkig is daar geen
sprake van: de wijkraad vervult immers
een niet onbelangrijke rol in de open
informatievoorziening over de buurt.
Deze nieuwsbrief speelt daar vanouds
een rol in, maar de tijd staat niet stil. Er
zijn tegenwoordig communicatievormen die veel beter kunnen
inspelen op de actualiteit, zoals onze Facebook-pagina en de
website. Boven-dien zijn de productiekosten van de nieuwsbrief
aanzienlijk. Daartegenover staat dat er duidelijk signalen zijn
dat veel mensen de gedrukte nieuwbrief waarderen en een fysiek
tijd-schrift minder gebukt gaat onder de vluchtigheid die de
digitale wereld vaak kenmerkt. Allemaal factoren die van invloed
zijn op de besluitvorming ten aanzien van de nieuwbrief.
Niets is voor de eeuwigheid en alles is constant onderhevig aan
verandering. Zo is het altijd al geweest en zo zal het altijd blijven
gaan. En zo moet het ook. Go with the flow. De discussie over de
gedrukte nieuwsbrief die we binnen de wijkraad gaan voeren, zie
ik allerminst als een negatieve ontwikkeling of een bedreiging. Ik
beschouw het daarentegen als mijn taak om de kracht van een
gedrukt tijdschrift zo goed mogelijk uit te buiten en daarmee de
meerwaarde van een dergelijk medium optimaal te realiseren.
En ofschoon een traditioneel tijdschrift in de regel minder
interactief is dan zoiets als een Facebook-pagina, wil dat niet
zeggen dat we als redactie niet benaderbaar zijn. Onze lezers
die op enige manier constructief willen bijdragen aan de
communicatiekanalen van de wijkraad, nodig ik dan ook graag
uit hun gedachten met ons te delen. Dat mag via de Facebookpagina (https://www.facebook.com/wijkraaddenaald/), maar
ook via een ouderwetse e-mail aan het secretariaat of aan mij
persoonlijk (okke@okkegroot.nl).
Okke Groot
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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,
Stormen teisteren deze weken ons land
en ook Apeldoorn wordt hierbij niet
gespaard. Ik kijk nog eens goed rond in
de tuin en probeer zo mogelijk alles vast
te zetten. Voorkomen is immers beter dan
genezen, nietwaar? Onder de indruk van
al dit natuurgeweld kijk ik naar buiten
en constateer dat het goed gaat. Geen
rondvliegend tuinmeubilair, geen schade.
Gelukkig maar, op naar de volgende
uitdaging.

Dan kunt u in elk geval kennismaken
met ons nieuwe bestuurslid Elvera
Holtmüller, die zich dit jaar op de
portefeuille communicatie zal richten.
Ook doen we verslag van het bezoek
dat wethouder Willems onlangs aan
het bestuur van de wijkraad heeft
gebracht om zijn plannen rondom
burgerparticipatie toe te lichten. En
zullen we de actuele status rondom
dit thema met u delen.

Eigenlijk best een mooie parallel naar
het werk binnen de wijkraad. Hoewel ik
dat zeker niet als stormachtig zou willen
bestempelen, is er in elk geval wél altijd
beweging. En is voorkomen vaak beter dan
genezen én treden we met een positieve
blik de volgende uitdaging tegemoet! Wat
die uitdagingen zoal zijn, daarover gaan
we graag met u in gesprek tijdens de
komende Algemene Jaarvergadering op
20 april a.s. Deze keer niet in De Veenkamp,
maar in woonzorgcentrum De Loohof.
Bent u er ook bij?

Daarna vertelt Michaëla Luttenberg,
projectleider bij Apeldoorn Marketing,
ons meer over de Canadian Walk. Al
met al mooie thema’s. Ik hoop velen
van u daar te mogen ontmoeten.
Wens ik u tot slot veel leesplezier met
deze eerste nieuwsbrief onder leiding
van onze nieuwe hoofdredacteur!
Namens het bestuur,
Marc Visser, voorzitter

Gratis
waardebepaling &
vrijblijvend
verkoopadvies
‘Verhuisplannen? Dit is hét
moment om te verkopen!’
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Het gaat erg goed met de woningmarkt.
Koophuizen zijn nog steeds erg gewild
onder onze zoekers! Verhuisplannen?
Dan is dit hét moment om de verkoopkansen in kaart te brengen. Maak snel
een afspraak.
Bel 055 - 526 08 88 of mail naar
apeldoorn@thomapost.nl. Tot snel!

Uitnodiging

32e Algemene Jaarvergadering
maandag 20 april 2020
woonzorgcentrum De Loohof (Koning Lodewijklaan 2)
De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.45 uur

Agenda

Toelichting op de agenda

Welkom (20.00 uur)
Opening van de vergadering
en vaststellen van de agenda

Agendapunt 2, 3 en 6

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Mededelingen en ingekomen
stukken
Goedkeuring verslag Algemene
Jaarvergadering 9 april 2019
Vaststellen jaarverslag 2019
Financiële zaken
a. Balans en Resultatenrekening 2019
b. Vaststellen begroting 2020
c. Rapportage Kascontrolecommissie 2019
d. Benoemen Kascontrolecommissie 2020
Bestuurszaken
Activiteitenplan 2020
Rondvraag

Pauze (± 20.45-21.15 uur)

Tijdens de pauze is er gelegenheid om
met de verschillende bestuursleden,
vertegenwoordigers van de gemeente en
de politie van gedachten te wisselen.
Van 21.15-21.30 uur
Mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De onder deze punten bedoelde verslagen
en plannen zijn uiterlijk twee weken voor
de vergadering in te zien via onze website.
Tijdens de vergadering zijn eveneens
voldoende exemplaren fysiek beschikbaar.
Agendapunt 4. Financiële zaken
c. Rapportage Kascontrolecommissie 2019

De kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019 bestond uit de heren V.d.
Weiden en Mous. Zij hebben de boeken
gecontroleerd en doen verslag van hun
bevindingen.
d. Benoemen Kascontrolecommissie 2020

De heer Mous treedt af. De kascontrolecommissieleden zijn de heer V.d. Weiden
en reservelid de heer Van Schaik.
Een lid moet tijdens de vergadering
benoemd worden. Kandidaten kunnen
zich voor en ook tijdens de vergadering
bij de secretaris melden.
Agendapunt 5. Bestuurszaken

De heer Diddens treedt, op eigen verzoek, af
als bestuurslid. Het bestuur heeft mevrouw
E. Holtmüller bereid gevonden zich voor de
functie van bestuurslid kandidaat te stellen.
De heer G. Pohlmann treedt, op eigen
verzoek, af als bestuurslid. Hiervoor is
(nog) geen vervanging.

Presentatie (21.30-22.00 uur)

‘de Canadian Walk’
verzorgd door Michaëla Luttenberg,
projectleider Apeldoorn Marketing

De bestuursleden mevrouw Q. LensveltRuijs en mevrouw R. Hoetelmans-de Goey
treden af en zijn beide(n) herkiesbaar.

Borrel

Napraten onder het genot van een drankje.

5

Aangenaam kennis te maken
Ik ben Elvera Holtmüller, 31 jaar, getrouwd
met Jörgen en moeder van twee meiden
(3,5 en ruim 1,5 jaar). Geboren en getogen
in Apeldoorn, zelfs in wijk De Naald, alleen
een aantal jaar onder de rivieren gewoond
om te studeren in Tilburg (organisatiewetenschappen). Opgegroeid aan de Kweekweg, nu
met veel plezier wonend dichtbij Paleis Het Loo.
Na een aantal jaar gewerkt te hebben in de
consultancy, heb ik drie jaar geleden besloten
om van mijn hobby mijn werk te maken. Ik
(Foto Sven Scholten)
werk als zelfstandig grafisch vormgever. Veel
uiteenlopende opdrachten, waardoor het zeer
afwisselend is. Ik sport graag in de buitenlucht, bootcamp en
heel af en toe op de mountainbike, lekker het bos in.
Als nieuw bestuurslid ga ik mij bezighouden met de communicatie.
De diverse communicatiekanalen bestaan nu naast elkaar, denk
aan de nieuwsbrief, de website, facebook. We willen dit meer als
een geheel gaan inzetten. Hoe we dit gaan doen en welke vormen
dit gaat krijgen, gaat u vanzelf merken.

Alvast te noteren
en reserveren in
de agenda:
Zaterdag 12 september
van 13.00 tot 18.00 uur

Familiemiddag
Een middag voor wijkbewoners van
De Naald van jong tot oud, die zal
worden gehouden bij Fruitbedrijf
Bouwman aan de Tuinmanslaan 24a.
Het programma wordt momenteel
uitgewerkt door bestuursleden van
de wijkraad. In de volgende nieuwsbrief
leest u meer hierover.
het bestuur

Elvera Holtmüller

Aan de stekker
Meer en meer rijden we met elektrische auto’s. Dat is mooi om
de uitstoot en het geluid in de stad terug te dringen, maar al
die auto’s moeten wel ergens worden opgeladen. En omdat niet
iedereen gelegenheid heeft om dat op eigen terrein te doen,
plaatsen we als gemeente laadpalen aan de openbare weg. Fijn
voor de bezitters van een e-auto, maar soms wel lastig omdat
die plekken dan niet meer beschikbaar zijn voor mensen met
een andere auto. En op plekken waar sowieso al niet heel veel
parkeerruimte is, zoals onder meer in delen van De Naald, is dat
extra lastig. Hoe gaat de gemeente met dat vraagstuk om?
Spelregels
De gemeente heeft haar beleid om aanschaf of gebruik van
elektrische auto’s te bevorderen vastgelegd in de Verkeersvisie
2016-2030 en de Parkeervisie (maart 2019). Wij willen de toename van het aantal elektrische auto’s stimuleren en vooral
faciliteren. Daarom werken we mee aan het realiseren van
voldoende laadpalen in onze gemeente. Daar hebben we, samen
met 43 andere gemeenten in Gelderland en Overijssel, spelregels
voor gemaakt. Bewoners en werknemers die geen mogelijkheid
hebben om op te laden op eigen terrein, komen in aanmerking
voor een oplaadpunt aan de openbare weg. Als zij ook voldoen
aan de aanvullende voorwaarden wordt er op een passende plek
in de omgeving (op maximaal 250 meter loopafstand van de
woning of het werkadres) een openbare laadpaal gerealiseerd.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit gevolgen heeft voor anderen
in de buurt. Dat is een probleem dat landelijk speelt en in de
toekomst misschien nog groter wordt door de verwachte toe-
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name van het
aantal elektrische
auto’s. Op de
korte termijn
hebben we daar
ook nog geen
oplossing voor.
Wel is het zo dat
Wim Bergink
auto’s alleen
Twitter:
tijdens het
@055Noordwest
daadwerkelijk
opladen op zo’n
aangewezen
plek mogen staan. De openbare ruimte
is soms erg schaars en dat vraagt van
ons allen enig inschikken. Soms zal het
onvermijdelijk zijn de eigen auto niet
direct voor de deur, maar iets verder
weg te zetten.
Mocht u meer willen weten over de
laadpunten voor elektrische auto’s,
dan vindt u alle relevante informatie
op www.apeldoorn.nl/elaadpunt
Wim Bergink,
stadsdeelmanager Noordwest

Wat is een warmtenet?
De regering heeft besloten dat de woningen
in Nederland van het aardgas af moeten.
Een van de alternatieven voor aardgas is
een warmtenet. Een gangbare schatting is
dat ongeveer de helft van de Nederlandse
woningen vóór 2050 aangesloten kan worden
op een warmtenet, met name in steden.
Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een buurt, wijk of stad.
Het bestaat uit een warmtebron (of soms
meer), een netwerk van leidingen onder
de grond waardoor warm water stroomt
en een warmtewisselaar die warmte
afgeeft in de woning. Warmtenetten staan
vaak ook bekend als stadsverwarming of
blokverwarming.

warmtebron

warmteoverdrachtsbron
verwarmd water

–
–
–
–

Afvalverbranding
Biomassa
Elektriciteitscentrale
Industrie

Duurzame warmtenetten
De duurzaamheid van een warmtenet
hangt af van verschillende factoren. De
belangrijkste is de warmtebron. Gaat
het om restwarmte uit de industrie, om
elektriciteitscentrales, afvalverbranding,
restwarmte uit datacentra, warmte uit
oppervlaktewater of de rioolwaterzuivering,
biomassa, aardwarmte? In onze wijk wordt
de warmte gebruikt vanuit de rioolwaterzuivering aan de Stadhoudersmolenweg.
Temperatuur warmtenet
Net als de warmtebron kan de temperatuur van een warmtenet verschillen. We
maken een onderscheid tussen warmtenetten met een hoge temperatuur (90 of
70°C), een middentemperatuur (50–55°C)
en een lage temperatuur (40°C). In onze
wijk zijn de plannen gericht op een temperatuur van 70°C. Dat betekent dat het
warme water op deze temperatuur uw

afgekoeld water

huis binnenkomt. Zo kunnen de woningen
goed verwarmd worden zodra de meest
gangbare isolatiemaatregelen genomen
zijn: het dak, de vloer, de spouwmuur
en HR++ glas. Ook levert dit voldoende
warmte op voor het douchen, zodat u
geen boilervat in huis hoeft te hebben.
Wat verandert er allemaal in huis?
Bij een warmtenet op 90°C verandert er
weinig in huis. In plaats van een cv-ketel
krijg je een aansluiting op het warmtenet.
Bij een warmtenet op 70°C is het noodzakelijk om goed te isoleren. Bij 55°C
gaat het om zeer goede isolatie en de
vervanging van radiatoren door vloer- of
wandverwarming. Bij 40°C of lager zal het
in de bestaande bouw vrijwel altijd gaan
om een combinatie met een warmtepomp.
Bij een warmtenet zal je altijd moeten
overstappen op een elektrische manier
van koken. De beste optie is inductie.
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Vijf weetjes over warmtenetten
1. Waarschijnlijk komen er vooral warmtenetten in wijken waar de huizen dicht
op elkaar staan.
2. Een warmtenet met een duurzame
bron zorgt naar schatting voor vijftig tot
zeventig procent minder CO2-uitstoot
dan cv-ketels op gas.
3. Je woning wordt op het warmtenet
aangesloten met een klein kastje, de
warmtewisselaar. Aan je radiatoren of
vloerverwarming verandert niets: die
houd je gewoon.
4. In huis regel je de temperatuur zoals je
gewend bent: met een thermostaat in de
kamer en knoppen op je radiatoren.
5. Warmtenet of niet: het is altijd een goed
idee om je huis te isoleren!
Enquête warmtenet
In december vorig jaar hebben vier
studenten van de Hogeschool ArnhemNijmegen (HAN) onderzoek gedaan naar
het kennisniveau van en het draagvlak bij
mensen uit de wijk over een warmtenet.
Samen met de Werkgroep Warmte (een
groep betrokken buurtbewoners die de
ontwikkelingen van KEN kritisch volgt)
hebben zij 500 enquêtes uitgezet in de
wijk: zowel bij huurders als bij mensen
met een eigen koopwoning.

De resultaten van deze enquête geven uiteraard slechts een
globaal beeld en het is niet gezegd dat dit representatief is voor
de gehele wijk. Echter: het geeft een goed startpunt weer.
De resultaten
Een kleine twintig procent van de mensen heeft de enquête
ingevuld: 31 huurders en 62 kopers. Uit dit onderzoek is
gebleken dat vooral de huurders in de wijk beperkt op de hoogte
zijn van de plannen van Nederland (en dus ook van Apeldoorn)
om ‘van het gas’ af te gaan. Een warmtenet komt ruim de helft
van de mensen bekend voor: de term ‘stadswarmte’ ligt nog
goed in het geheugen. Over het algemeen zijn de mensen positief
gestemd over de komst van een warmtenet als alternatief voor
aardgas. Meer dan de helft geeft aan best aangesloten te willen
worden op een dergelijk net. Slechts veertien procent van de
mensen is ertegen. De kosten van gas (dat in de toekomst
nog duurder zal worden) en duurzaamheid worden het meest
genoemd als reden om wél over te willen stappen. Als reden
om níet over te stappen worden naast de kosten – deze mensen
verwachten dat de warmte uit dit net duurder zal zijn het
huidige aardgas – ook onduidelijkheid en onzekerheid genoemd.
De meeste mensen willen wel weten waar de warmte uit het
net vandaan komt: als we dan overgaan naar een duurzaam
warmtenet, moet de warmte ook echt duurzaam zijn.
Men verwacht in het algemeen steun en begeleiding van de
woningcorporatie (huurders) en van de gemeente (kopers).
De presentatie die de studenten voor de gemeente en de
werkgroep warmte hebben gegeven, kunt u inzien op:
www.kerschotenenergieneutraal.nl/warmtenet

Ruimte voor erfgoed in Apeldoorn

Luchtfoto van de omgeving
van Paleis Het Loo, circa 1930.
(Collectie Nederlands Instituut
voor Militaire Historie)

Hoofdstraat ter hoogte van
het Raadhuisplein, circa 1910.
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In de gemeente Apeldoorn is
de Stichting Erfgoedplatform
Apeldoorn (EPA) de verbindende
schakel tussen zeventien
Apeldoornse erfgoedorganisaties.
Iedere organisatie is op een specifiek
erfgoedonderdeel actief met het
levend houden en promoten van
de Apeldoornse cultuurhistorie en
bouwkunst voor hun eigen leden en
andere belangstellenden.
De stichting EPA organiseert,
steunt en brengt organisaties
en activiteiten samen, zoals
het Historisch Café, de Open
Monumenten Dagen, exposities,
lezingen en wandel- en fietsroutes
langs het erfgoed in de gemeente.
Via de Facebookpagina en de (gratis)
digitale nieuwsbrief Ruimte voor
erfgoed worden de abonnees op de
hoogte gehouden van activiteiten en
nieuws betreffende het Apeldoornse

erfgoed. Begin 2018 nam het Erfgoed
Platform Apeldoorn de nieuwsbrief
over van de afdeling Cultuur van de
gemeente Apeldoorn. Inmiddels is het
aantal abonnees bijna verdrievoudigd
tot ruim 1.100.
In Ruimte voor erfgoed wordt niet
alleen nieuws en de activiteitenagenda beschreven, maar wordt ook
aandacht besteed aan (Apeldoorns)
erfgoed via de rubriek Uit het
geheugen van Apeldoorn en in 2020
in de nieuwe rubrieken Apeldoorns
belle époque en 75 jaar vrijheid in
Apeldoorn. Laatstgenoemde rubriek
laat zien wat er 75 jaar geleden in de
Apeldoornse Courant stond.
Iedereen kan zich gratis abonneren
op Ruimte voor erfgoed via:
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl

Midwintermarathon Apeldoorn
Drie dagen feest!
Vrijdagavond 31 januari 2020
begon dit feest met de start van
de Night Run op het Marktplein
en de finish in het Stadhuis. Na
zo’n originele run, slingerend
door het centrum en door
nauwe verrassende straatjes,
zat de stemming er goed in.
Zaterdag 1 februari liep een
enthousiaste groep de 42 km
trail-loop door een prachtig en
uniek deel van Kroondomein
Het Loo. 125 lopers waren met
hoogte-informatie voorbereid op
een pittige tocht met heuvels;
een route op voornamelijk
bospaden. Deelnemers genoten
van de natuur en van de kameraadschap
en vriendschap onderweg. Start en finish
vonden plaats bij Restaurant Uddelermeer,
waar de organisatie weer top was.
Op zondag 2 februari startten en finishten
op de ‘Koninklijke Loolaan’ de 25 km
Asselronde-lopers. Dat is een parcours
door heidevelden bij Assel, bossen en
heuvels in de omgeving Hoog Soeren
en Apeldoorn met 2.842 inschrijvers.
Op de zondag waren ook de Acht van
Apeldoorn (bijna 6.500 deelnemers) én de
Mini Marathon 16,1 km (4.300), waarvan
de route voor een deel samenviel. Voor
de Businessrun kon je met een of meer
teams deelnemen (3,4 of 5 mannen en/
of vrouwen) aan de Acht van Apeldoorn
en de Mini-Marathon. Teams werden
juichend onthaald. Zo’n 150 teams
konden meedoen.

Op zondag deden kinderen van 4 t/m 12
jaar mee aan de Kidsrun, verdeeld over
drie wedstrijden van één kilometer met
tijdsregistratie, medaille en prijzen. Bij
de prestatieloop van 500 meter liep een
begeleider mee. Bijna 900 kinderen kunnen
we feliciteren. Geweldig gedaan kids!
Consequente training
Al maanden voordat de
Midwintermarathon plaats zou vinden,
was Maaike, een ervaringsdeskundige,
druk in de weer. Ze liep niet alleen vier
tot vijf keer per week een steeds grotere
afstand, maar lette ook op techniek,
goede conditie, goede materialen en
haar voeding. Ze ging voor de 25 km
en ze voelde dat ze, mits ze zich goed
voorbereidde, dat kon halen. Pijntje
hier, pijntje daar, dat kende ze wel van
andere runs. Daarvan leerde je ook
dat je zo’n afstand moet opbouwen en
jezelf niet moet overschatten. Maaike
raadt aan: “Consequente training met
variatie zoals één keer hellingtraining,
één keer intervaltraining, één keer een
rustige langere loop, om eentonigheid te
voorkomen. Ook besteedt ze aandacht
aan comfortabel zittende kleding. Haar
tips: niet op het laatste moment nieuwe
kleding en schoenen aantrekken in
verband met schuren en blaren. Niet
op de dag zelf experimenteren met
voeding en gelletjes om maagkrampen
en een verrassingsbezoek aan de toilet te
voorkomen. Mijn TomTom sporthorloge
is mijn grote vriend”.
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De dag kwam. Ze liep hem uit! Met wijdgespreide armen zette
ze de laatste stappen over de finish, happy en voldaan. Iets
verderop boog ze haar hoofd. Janna, ook bekend als secretaris
van Wijkraad De Naald, die daar de hele dag stond om deze
eervolle taak te verrichten, hing de medaille om haar nek.
Voor en achter haar kwamen er gedurende de dag lange rijen
lopers binnen. Ook Riet, eveneens van onze wijkraad, stond
klaar om de binnenkomers te feliciteren en van een medaille te
voorzien. Er was blijdschap en vreugde, er waren bloemen en
mensen die omhelsden. Verspreid over het parcours ‘hielp’ de
muzikale omlijsting de lopers, die nog vele kilometers moesten
gaan, én degenen die tijdens de laatste ‘dalende’ kilometers
binnengehaald moesten worden. De muziek speelde soms
letterlijk vermoeide lopers jubelend de finish over. Voor veel
lopers is zo’n run echt wel een uitdaging, vaak zelfs meer dan
dat. Maar, zo vertelde Maaike mij later, onderweg stimuleer je
elkaar, help je elkaar. Het voelt goed om met een groep te lopen
en soms om de moed erin te houden.

Hond als haas
De weken voor de midwintermarathon was het drukker in de
wijk met mannen en vrouwen die trainden, vaders met kinderen,
moeders. Ik zag zelfs een hond als haas! Opvallend waren die
kinderen, die lachend en grappend bijna moeiteloos leken te
lopen. Ik zag kinderen bij grotere afstanden, niet in het minst
vermoeid. Zij trokken dikwijls vanaf de Naald een sprintje tot de
finish, alsof het een alledaags dingetje was! Het is een schitterend
gezicht als je in de verte de eerste lopers weer ziet aankomen,
vaak nog bijzonder energiek, op weg naar de laatste kilometer,
aftellend, ‘we zijn er bijna’. Natuurlijk werd er uitgekeken naar
de prijsuitreikingen, met name door degenen die echt voor de
tijden liepen. Lopers van atletiekvereniging AV’34 waren ingezet
als hazen tijdens de Kroondomein Het Loo Marathon, de MiniMarathon, de Asselronde en de Acht van Apeldoorn. De sfeer
was over het algemeen vooral ‘sportief’. Er werd door de meesten
gelopen voor de medaille, het bewijs dat je het gehaald had. De
meeste deelnemers hebben niet alleen de medaille als blijvende
herinnering. Bij de Midwinter Marathon zit de chip geïntegreerd
in het startnummer. Daardoor konden deze lopers ’s avonds hun
persoonlijke certificaat downloaden. Op ‘onze’ Loolaan vierden
14.559 deelnemers, toeschouwers, organisatoren en vrijwilligers
de Midwintermarathon Apeldoorn. Er werden verschillende
records verbroken! Het was een dag waarop de camera’s klikten,
anderen filmden, terwijl de officiële pers zijn plaatjes maakte
en verslag deed van dit feestelijke en zo geslaagde evenement.
Iedereen droeg bij aan een super-stemming. Enkelen hadden
tegen de tocht opgezien ... kou, misschien sneeuw, hoe gaat
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het dan? Met dit zachte weer en hogere
temperaturen leek het voorjaar, zonder
Elfstedentocht-hectiek. Het regende, vooral
op zondag. Deelnemers vonden dat wel
lekker lopen, want “als je eenmaal loopt,
merk je er niets van”.
Bekende namen
Langs de route en bij de start en de finish
stonden belangstellenden, uitkijkend naar
degene voor wie ze er stonden én om te
zien welke wedstrijdlopers op kop liepen.
Bekende namen, (inter)nationale uit twintig
landen, lokale deelnemers, ook uit onze
eigen wijk liepen mee. Door de speakers
werden duizenden mensen geïnformeerd
langs de Loolaan, en verderop.
Een symfonie van aanmoedigingen,
gejuich bij binnenkomst, omroepen
van recordtijden, interviews en muziek.
Naarmate de dag vorderde, werden
steeds meer medailles uitgereikt. Die
medailles waren van te voren ‘grijpklaar’
neergehangen, want, zo wisten degenen
die het vaker hadden gedaan, op een
gegeven moment stromen de deelnemers
in rap tempo na elkaar binnen. Ze hadden
nauwelijks tijd voor een kop koffie of
om iets te eten. Er werd goed voor hen
gezorgd, ook voor de verdere organisatie.
Voor alle lopers was er drank, onderweg
en na afloop in de sportdrankstraat.
Diep van binnen waren de deelnemers
en omstanders zwaar onder de indruk
van die geweldige organisatie die zo’n
happening mogelijk maakt, met dank aan
sponsoren en grote groepen vrijwilligers.
Joke van der Linden-Brenninkmeijer
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Daar is ‘ie weer: onze beroemde
buitenspeeldag! Deze keer op:

woensdag 10 juni
van 13.00 tot 16.30 uur aan de Loseweg.
Iedereen mag komen en alles is gratis.
Durf je niet alleen? Neem je vriendjes/
vriendinnetjes dan mee!
Deze middag is alleen mogelijk door de
sponsoren die in de volgende nieuwsbrief
weer de nodige aandacht krijgen en
natuurlijk ook de vrijwilligers. Binnen die
vrijwilligers hebben we een harde kern
die in februari al bij elkaar komt om de
grote lijnen die in mijn draaiboek staan
na te lopen en eventueel veranderingen/
verbeteringen aan te geven. Het wordt
tijd deze kanjers aan u voor te stellen.
Mijn vrouw, Yvonne Ponsen, die
altijd aan mijn zijde is en mij vooral op
computergebied regelmatig bijstaat.
Mijn steun en toeverlaat.
Michel Spaan, die al sinds 15 jaar mijn
rechterhand is en altijd weer van grote
waarde.
De familie Fiolet, waar we al jaren
vergaderen, een dag voor de buitenspeeldag al spullen mogen neerzetten en op
de dag zelf hun huis beschikbaar te
stellen. De broodjes worden er gesmeerd,
iedereen mag er naar de wc, mag zich daar
omkleden en even in de tuin zitten om
even een kwartiertje bij te komen. Jesse en
Nathalie zijn van ’s ochtends tot ’s avonds
in touw. Wat moesten we zonder hen!
Redelijk nieuw is de altijd vrolijke
Carolien Bruinsma, meedenkend en
meedoend. Van alle markten thuis.
Nieuw als lid van de harde kern is Marcel
van de Bos, die al een paar jaar gewoon
een dag zijn klussenbedrijf sluit om dit voor
uw kinderen mogelijk te maken.

De avond ervoor al samen met Michel
en mij aan het sjouwen en de volgende
ochtend weer alles op te ruimen. Ik ben
trots op hem.
Ik ga niet alle vrijwilligers vermelden,
want dat zijn er meer dan dertig, maar
wel een aantal die al meer dan tien jaar
onafgebroken meedoen.
Onze vrienden Steven en Diny Tellegen,
de geweldige schminkers Karin Durberg,
Alice Fintelman, Maartje van Alphen
en Diana van Stelten, Riet Prinsen en
Christien Jansen hebben al honderden
cakes in taartjes laten veranderen. En
tenslotte mijn vriend Hans Meerman,
die ik al ken sinds ik kan lopen en elk
jaar weer uit Duivendrecht, vlakbij
Amsterdam, komt en onvermoeibaar
kinderen laat boogschieten of daar staat
waar we hem nodig hebben.
Er zijn verder nog velen die al jaren
meedoen. Iedereen doet het met plezier
en zien het mooie ervan in.
Gelukkig vallen er weinig mensen af en
komen er ook weer regelmatig nieuwe bij,
maar iedereen maakt mij blij! Ook u kunt
meehelpen of sponseren.
Wat is er weer allemaal te doen?
• Schminken
• Koffie-/thee-/limonadebar en terras
• Ridderspel, sumoworstelen, rodeostier,
boogschieten, superglijbaan.
• Zwaardvangen, springkussen
en spelletjes
• Popcorn en je eigen taartje maken
• Het peuterplein
En misschien nog meer verrassingen.

Tot woensdag 10 juni!
Frank Nijpels
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Herenboeren in Wenum
De Herenboeren spelen in op de wens van mensen om gezond
en duurzaam te eten. Zij gebruiken de termen ‘eten, welzijn en
geluk’ als een vorm van rendement. Wat doen gangbare boeren,
biologische boeren, biodynamische boeren en wat doen de
Herenboeren anders?
Hoe boerden en boeren onze boeren?
Vroeger boerden de boeren kleinschalig, naar eigen inzicht en
op kleine kavels. De schaal-vergroting en de ruilverkaveling
bracht meer welvaart, doordat de opbrengsten van de landbouw
omhoog gingen en de boer steeds intensiever ging werken met
moderne technieken en betere middelen. Vóór 1893 gebruikten
de boeren alleen de ontlasting van vee en compost als mest. De
kunstmest wordt uitgevonden, maar het blijkt dat overmatig
gebruik van (kunst)mest ook veel nadelen heeft. In 1926 kwamen
de eerste biologische landbouw-bedrijven die van kunstmest
afstapten. Dat heeft onder meer geleid tot het biologisch én
tot het biodynamisch boeren op basis van een andere filosofie.
Het spanningsveld tussen intensief en extensief boeren is anno
2020 zichtbaar en hoorbaar aan de orde. Je hoeft maar naar het
journaal op TV te kijken.
Biologisch-dynamisch
Biologisch-dynamisch boeren (BD) is al een eeuw geleden gepromoot. Biologisch-dynamisch geteelde producten krijgen het
Demeter keurmerk, maar kunnen daarnaast ook een EKO/Skal
keurmerk krijgen. ‘Geesteswetenschappelijke grondslagen voor
een vruchtbare ontwikkeling van de landbouw’ worden beschouwd
als de basis van de biologisch-dynamische landbouw, een vorm
van antroposofische landbouw. Rudolph Steiner zag de aarde
als een organisme in samenhang met dieren, planten, bodem
en kosmos zonder vreemde elementen. Hij was voorstander van
zelfvoorzienende landbouw. Steiner stelde de industrialisering van
de landbouwsector ter discussie. In de biodynamische landbouw
gaat men ervan uit dat hemellichamen invloed uitoefenen op de
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groei van de gewassen. Ze houden rekening
met kosmische krachten. De maan zou
ook de waterhuishouding van gewassen
beïnvloeden. De gang van de maan langs
de dierenriem beïnvloedt de groei van
gewassen. Kleuren spelen hierbij een rol.
Er wordt gewerkt met een zaaikalender,
met preparaten om levenskrachten van
de gewassen te ondersteunen. Zij zeggen
dat BD hét antwoord is op de landbouwproblematiek. BD-boeren boeren vooral
anders.
Biologisch
Biologische landbouw houdt nadrukkelijk
rekening met milieueffecten en dierenwelzijn. Biologische boeren gebruiken
geen chemische bestrijdingsmiddelen,
kunstmest en genetisch gemodificeerde
organismen. Het betekent ook meer
ruimte voor de dieren en gelegenheid
om hun natuurlijk gedrag te vertonen.
Het kalf blijft langer bij de koe. De boer
heeft genoeg grond voor eigen mest. Hij
wil op een natuurvriendelijke manier
voedsel duurzaam produceren en gezonde
producten. Er zijn verschillende biologische keurmerken die dit controleren. Ze
bevatten waarborgen van gezondheid, zorg
voor de huidige en toekomstige generaties,
leefomgeving en respect voor ecologische
systemen.

Gangbare boeren
De ‘gangbare’ boeren voelen steeds meer druk vanuit de politiek.
Natuurlijk kan iedereen zich actief doelen stellen om meer te doen
dan wettelijk verplicht. De bedrijfsvoering van de gangbare boer
verschuift al jaren naar duurzaamheid. Ze zijn diervriendelijk en
geven de koe meer buitendagen en ruimte. De meeste gangbare
boeren hebben verantwoorde nieuwe ruimere en lichte stallen.
Ze werken met gevarieerde grassoorten, tekenen beheersovereenkomsten, willen goed omgaan met de natuur en het eerlijke
verhaal vertellen. Kreten als ‘kringloop’, ‘circulair’, ‘ecologisch’,
‘natuurinclusief’ en ‘biodiversiteit’ tuimelen over elkaar heen in
kranten, op TV en in beleidsstukken. Ook veel fruittelers zijn
biologisch, maar niet elke boer vraagt keurmerken aan.
De eigen keuzes moeten worden gerespecteerd. De tijd achterhaalt
vaak de ideeën. Een biologisch-ecologische boerin omschreef de
situatie als volgt: als je drie generaties boeren hebt in het bedrijf,
waarbij de middelste leert dat er schaalvergroting en intensivering
moet plaatsvinden en de jongste dat er extensiever geboerd moet
worden – soms uit overtuiging, soms omdat het hen geleerd is,
of omdat het moet van het Ministerie van Landbouw – dan heb
je een probleem. Iedereen wil toch trots zijn op zijn werk, op
vijftig of twintig jaar boeren of wat hij net geleerd heeft. De knop
omdraaien is moeilijk.
Herenboeren
In Apeldoorn Direct stond op 30 november 2019 een door
Amrutha Mol geschreven portret van Hans Nijdeken, voorzitter
van Heren-boeren in Wenum, op het terrein van boerderij de
Wenum Hoeve in Wenum-Wiesel (zie www.apeldoorndirect.nl).
De site introduceert het concept van het Herenboeren als volgt:
“Het Herenboeren initiatief is een maatschappelijk initiatief
en biedt mensen de kans om samen met een groep andere
geïnteresseerden, en een boer in loondienst, zelf lokaal voedsel
te verbouwen op een zogenoemde Herenboerderij. De naam
van dit initiatief is afgeleid van het oud Hollands begrip voor
een rijke boer die mensen in dienst heeft die zijn land onderhouden. In deze moderne tijd zijn de rollen anders: nu zijn er
200 gezinnen eigenaren van een professionele kleinschalige
boerderij en ze hebben een boer in loondienst die zich kan richten
op de verbouwing van producten. De naam is bedacht door de
oprichters van het concept, Herenboeren Nederland te Boxtel.”
Betrokken
In najaar 2019 sprak ik Hans Nijdeken, die zelf aan de Loolaan
woont, bij een tuinbeurs. Hij vertelde toen enthousiast over de
start van Herenboeren in Wenum, hoe en wie de kar trokken om
dit initiatief van de grond te krijgen. Hij stuurde documentatie en
dacht dat het ook erg interessant kon zijn voor Apeldoorners die
dicht bij Wenum wonen.

In het kort: in dit kleinschalige gemengde
bedrijf bepalen de gezinnen samen met de
boer wat er wordt verbouwd. De insteek is:
vers en gezond, seizoensgebonden, eerlijk,
duurzaam, dicht bij huis en natuurlijk
smakelijk.
Ook gaat het om de beleving van het hele
proces, hoe we aan ons voedsel (vlees,
eieren, groente en fruit) komen. Het gaat
om natuurgedreven voedsel waar je als
lid en consument bij betrokken bent. Het
maakt dat mensen bewuster met eten
omgaan. De herenboeren gebruiken de
termen ‘eten, welzijn en geluk’ als een
vorm van rendement.
Financieel: elke huishouding betaalt
eenmalig € 2.000,-. Hiervan worden
locatie en opzet betaald en een eenmalig
bedrag gaat naar de Stichting Herenboeren
Nederland. Dan is er een jaarlijks kostenplaatje zoals exploitatie, pacht, salaris
van de boer en externe arbeid, zaaigoed,
plantgoed, dieren en dierenvoer voor
zover het al niet op het eigen bedrijf wordt
verbouwd. Die kosten worden gedeeld door
de monden die van het bedrijf eten. Er
wordt gedacht aan pakketprijzen: € 11,voor een uitgebreid pakket met groente,
aardappelen, fruit, eieren én vlees en € 8,voor vegetariërs.
De sociale en maatschappelijke kant van
dit initiatief, zoals het samenwerken in
de tuin, overleggen, samen bepalen wat
er wordt verbouwd en wanneer, is ook
belangrijk. Er worden ervaringen gedeeld,
hulp geboden, recepten gedeeld, alles
op een ongedwongen wijze. Herenboeren
noemt zich een groeiende burgerbeweging
die aantoont dat de productie van ons
dagelijks voedsel anders, beter en bovenal
duurzamer kan. En dat gewoon van je
éigen boerderij, verzorgd door je éigen boer.
Joke van der Linden-Brenninkmeijer
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Van en voor de jeugd
De eerste maand van het nieuwe jaar is al
weer voorbij. Het is winter, maar het voelt
helemaal niet zo. Ik heb nog geen sneeuw
gezien. Dat is eigenlijk wel heel jammer,
want die pret is toch altijd super leuk.
We gingen wel een paar keer schaatsen.
Ik merk dat ik dat steeds beter ga doen
en ook steeds leuker ga vinden. Hopelijk
gaat het nog een keer zo hard vriezen dat
we allemaal buiten op slootjes kunnen
schaatsen. Wat is jullie favoriete seizoen?
Ik kijk wel uit naar het voorjaar. Kunnen
we weer lekker na het eten buitenspelen!

oefenen tot ik het allemaal uit mijn hoofd
ken. Een paar woorden op een spiekbriefje
en dan ben ik er klaar voor. Ben altijd heel
zenuwachtig, dus ik wil snel beginnen.
Ik heb tot nu toe mooie complimenten
ontvangen.

Vandaag kregen we de opdracht op school
om een spreekbeurt te gaan houden. Ik
vind dat altijd wel heel spannend! Maar
ook leuk. Een onderwerp kiezen, veel
er over lezen en dan beginnen. Meestal
maak ik samen met mijn moeder een
presentatie. Samen gaan we dan ook

Afgelopen weken zijn we al bij veel middelbare scholen langs geweest. Ik wil graag
schrijfster worden of iets met kinderen
gaan doen. Op de BSO mag ik soms de
juffen wel eens helpen. Zo ontdek ik dat het
echt heel leuk is om dat werk te gaan doen.
Weten jullie al naar welke school je wilt?

Waar ga jij je spreekbeurt over houden?
Ik denk dat het handig is als je wel al eens
op de basisschool een presentatie gegeven
hebt. Op de middelbare school zal dat vast
vaak nodig zijn. En later als je aan het
werk bent misschien ook wel.

Karlijn Neef

Welk woord ontstaat er
in de dik omrande vakjes?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

je kunt erin zwemmen
zelden of ...
je draagt het in de winter
het is goed voor elk
je leest het iedere ochtend
hoog en some een witte top
hoofdstad van Nederland
de laatste test van je school
jonge tovenaar met zwart
haar en een bril

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Belangrijke telefoonnummers
• Wijkagenten Sharon Koenders (De Naald)
en Ronald de Man (Het Loo)
0900 - 8844
• Buitenlijn Gemeente
14055
• St.Vrijwillige hulpdienst De Kap
529 55 20
• Wijkserviceteam Noordwest
580 22 22
• Stimenz (Wisselwerk)
088 784 64 64

14

Bereikbaarheid Wijkraad De Naald
e-mail:
website:

denaald@kpnmail.nl
www.wijkraaddenaald.nl

Indien u contact wenst met (iemand van) het
bestuur van de wijkraad, dan kunt u hiertoe
een e-mailbericht sturen. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met u op!

Sinds 1905 aan de Loseweg.
Hèt adres voor uw schoenen, tassen en accessoires.

Voor de verzorging van uw hond, kat,
knaagdier, vogel en aquarium gaat u
natuurlijk naar dierenspeciaalzaak:

al meer dan 40 jaar ervaring!
Volg ons via facebook.com/oxenerschoenen
en maak wekelijks kans op een shoptegoed
ter waarde van €50.

Koninginnelaan 107 • 7315 BP Apeldoorn
T (055) 521 29 74
E info@karmandsz.nl

www.karmandierenspeciaalzaak.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informeer naar de mogelijkheden.

Voor bloemen, planten en
alles wat daarbij hoort ...
... ga je natuurlijk naar:

bloemisterij

LABBERTON
Julianalaan 11 • 7315 CC Apeldoorn • T (055) 521 55 65 / 521 23 96
E labberton.apeldoorn@planet.nl • I www.bloemisterijlabberton.nl

Bij Top Class Mondzorg hebben wij u als patiënt hoog in het vaandel staan.
Een perfect eindresultaat en een goede zorg voor uw gebit is ons streven.

Geboorte, verjaardagen, zomaar, iets goedmaken, liefde of overlijden. Voor
elke gebeurtenis in het leven kunnen wij een boeket naar wens voor u maken.
De winkel verandert elk seizoen en u zult steeds weer verrast zijn als u ons
bezoekt. U vindt ons aan de Koninginnelaan 35, de gezelligste winkelstraat
van Apeldoorn, op loopafstand van het centrum en de Grote Kerk.
Deandelsweg 2 - 7315 AJ Apeldoorn - Tel. 088 0300 700

Koninginnelaan 35 • T (055) 522 50 51 • www.wimvanmunster.nl

WIJ HEBBEN EEN RUIME COLLECTIE:
• ZITMEUBELEN

- banken, fauteuils & relaxfauteuils

• WAND- & KLEINMEUBELEN

- in kersen, eiken, mahonie & noten

• BEDDEN & KLEDINGKASTEN
• BEDBODEMS & MATRASSEN
• VLOERBEDEKKING
Korteweg 2 • 7315 CM Apeldoorn
Telefoon
E-mail
Internet

(055) 521 41 63
hulstein@planet.nl
hulsteinwonen.nl

SNACKBAR • EETCAFE

- onder andere tapijt, vinyl,
laminaat & pvc-vloeren

• GORDIJNEN & VITRAGES
• ZONWERING
- voor binnen en buiten

Kweekweg 2 • Apeldoorn • T (055) 521 71 38 • E kweekweg@kokkie.nl

www.kokkie.nl
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