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SNACKBAR • EETCAFE

- banken, fauteuils & relaxfauteuils

ZITMEUBELEN
- in kersen, eiken, mahonie & noten

WAND- & KLEINMEUBELEN
BEDDEN & KLEDINGKASTEN
BEDBODEMS & MATRASSEN
VLOERBEDEKKING
- onder andere tapijt, vinyl,
laminaat & pvc-vloeren

- voor binnen en buiten

GORDIJNEN & VITRAGES
ZONWERING

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

www.kokkie.nl

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

al meer dan 40 jaar ervaring!

www.karmandierenspeciaalzaak.nl

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

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.

Deandelsweg 2 - 7315 AJ Apeldoorn - Tel. 088 0300 700

Kom gerust een keertje langs!

Bosweg 77, 7313 CA Apeldoorn T 06 41 62 38 04
E info@kind055.nl W www.kind055.nl

Van de hoofdredacteur

Tijd voor reflectie

Liefhebbers van groots en meeslepend leven zijn de afgelopen
anderhalf jaar niet bijzonder goed aan hun trekken gekomen.
Door de coronamaatregelen is de wereld van veel mensen kleiner
geworden. Enerzijds doordat er minder mocht vanwege alle
beperkende maatregelen, anderzijds, in het geval van een grote
groep die in economische zin door de pandemie werd geraakt,
doordat er minder kon. De economie mag dan op papier weer
aantrekken, maar dat komt niet in de laatste plaats door de almaar
stijgende energiekosten. Velen, vooral zelfstandigen, zijn financieel
behoorlijk achterop geraakt.

Als ik zo door onze wijk loop of fiets, lijkt de crisis hier relatief
weinig sporen te hebben nagelaten. Die indruk zal vermoedelijk
ook wel kloppen. We leven in een vergrijsde – als bijna zestigjarige
mag ik dat hopelijk zeggen – en relatief welvarende omgeving.
Onze grote gemene deler is dat ons leven in zijn algemeenheid
in 2021 aardig doorgehobbeld is. Financieel lijkt het allemaal
nog wel te gaan, als ik mag afgaan op het aantal puincontainers
dat op verbouwingen wijst. Hooguit heeft het gegeven dat reizen
lastiger werd ertoe geleid dat we meer op de vierkante meter
hebben geleefd. Voor sommigen is dat maximum aan grip en
overzicht wel prettig. Maar wat zijn de gevaren?
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waar je vooral
tijdens de zomermaanden nogal
eens op wordt
getrakteerd. Nee,
mijn gedachten
gaan dan naar het
elkaar ontzeggen
van normaliter
vanzelfsprekende
rechten en gunsten.
U kent de voorbeelden misschien ook
wel: mensen die er last van hebben dat
er kinderen op straat spelen. Of dat de
buurman incidenteel zijn auto langs de
stoep voor hun deur parkeert.

De definitie voor overlast is voor iedereen
verschillend. In sterk verstedelijkte
gebieden zijn er andere normen voor dan
in onze toch relatief dorpse buurt en die
wijken mogelijk weer behoorlijk van wat de
bewoners aan het Turfpad in Vledderveen
als regulier beschouwen. Maar samenleven
is geven en nemen en gezien de gezegende
omstandigheden waaronder de meesten
van ons mogen leven, past enige mildheid
ten aanzien van de medemens.

Binnenkort zitten velen van ons weer in de
familiekring rond de kerstboom. De tijd van
de Top 2000, maar ook van zelfbezinning
en vrede op aard. Het past mij niet om
vanaf deze pagina wie dan ook te bewegen
tot zelfreflectie, maar voor degenen die
daartoe toch genegen zijn, moge het
bovenstaande tot inspiratie dienen.

Okke Groot

2.900 exemplaren
Okke Groot, Petra Lap, Joke van der Linden
en Hans Apon
Gemeente Apeldoorn, Okke Groot, Kerschoten
Energie Neutraal, Joke van der Linden,
Ministerie van Defensie, Paleis Het Loo,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
DTP-studio Pontifix, www.dtp-pontifix.nl
B&K Repro Service
Koninginnelaan 113
T (055) 521 71 98 | www.benkdruk.nl

Deze nieuwsbrief wordt twee keer per jaar verspreid
onder alle inwoners van wijk De Naald.

vacant
Rutger van Rozen
Jan Oostdijk
Alex Claassen - Openbare Ruimte, Warmtetransitie
Riet Hoetelmans - Openbare Werken
Petra Lap - Communicatie
Quirine Lensvelt-Ruys - Sociale Zaken

Wijkraad De Naald

‘Horizonbeperking’ kan in een microsamenleving zoals onze
wijk dat ook is, afgezien dat je het als benauwend kunt ervaren,
ongewenste effecten hebben. Als je leven zich noodgedwongen
uitsluitend binnen de grenzen van je eigen erf afspeelt, kunnen
irritaties van de anderen die je omringen op den duur buitenproportionele vormen aannemen. Ik heb het nu niet over legitieme
ergernissen, zoals het stelselmatig overschrijden van de maximumsnelheid in de wijk – dertig is dertig, weet u nog – en die niet
alleen door ouderen en kinderen als bedreigend wordt ervaren,
of structurele geluidsoverlast vanuit omringende tuinen – de
gouden regel dat je versterkte muziek buiten je eigen erf niet
hoorbaar zou mogen zijn, wordt blijkbaar niet meer onderwezen –
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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,
Op de ledenvergadering van 27 september
zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen,
namelijk Rutger van Rozen als secretaris,
Petra Lap als onze nieuwe PR-functionaris
en Alex Claassen die zich bezig gaat
houden met de openbare ruimte en met
de warmtetransitie. We blijven op zoek naar een nieuwe wijkraadvoorzitter. Dus als u belangstelling heeft, of iemand in de buurt
weet, graag een mailtje naar het secretariaat: denaald@kpnmail.nl
Met het vernieuwde bestuur zijn we voortvarend aan de slag
gegaan met onder meer de volgende onderwerpen:
Wijkbewoners: We houden de focus op wat er speelt in de
wijk en wat de behoeften van de inwoners zijn. U kunt ons
hierover altijd aanspreken of mailen.
Subsidie 2022: Voor de activiteiten van 2022 hebben we
subsidie aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn. Omdat
er minder aangevraagd kan worden dan voorgaande jaren
zullen we in het bijzonder op de papieren nieuwsbrief moeten
bezuinigen. In 2022 komt die waarschijnlijk twee keer uit.
Daarnaast zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden
via e-mail. Als u uw e-mailadres nog niet heeft doorgegeven,
graag naar denaald@kpnmail.nl
Gevolgen WBTR: We zijn aan het onderzoeken wat de gevolgen
van de nieuwe wet over de bestuurdersaansprakelijkheid,
de WBTR, en welke aanpassingen er in de statuten moeten
worden gedaan.
Kamerbewoning: Een blijvend punt van aandacht is de
concentratie van kamerwoning in de buurt. Hierover hebben
we regelmatig overleg met de gemeente en de politie.

Laadpalen: Omdat we steeds meer
elektrisch gaan rijden is het van belang
dat er voldoende laadpalen komen. De
plekken waar ze komen gaan echter
ten kosten van de aanwezige openbare
parkeerplaatsen. Het is steeds zoeken
met de wijkbewoners hoe we dat het
beste kunnen invullen. We hebben
hierover regelmatig contact met de
gemeente en hebben ook voorgesteld
om bij de uitbreiding en vernieuwing
van het winkelcentrum Mercatorplein
enkele laadpalen te plaatsen (het ligt
in de wijk Kerschoten, maar wij zijn
er ook op georiënteerd). De gemeente
reageerde positief.
Het snelle fietspad: U heeft er waarschijnlijk al over gelezen: de gemeente
is al vele jaren bezig met het plannen
van een fietspad voor snelle fietsen van
Noord (Epe) naar Zuid (Apeldoorn).
Eind december beslist men welke
variant men kiest, de Kanaalroute of
het Treinbaantracé. Of het plan wordt
afgeblazen (wat wij wel een goed plan
vinden).
Dementievriendelijke wijken: Voor
de dementievriendelijke route bij
De Groene Hoven zijn nieuwe tegels
in de maak. In verband met corona
hebben de informatie-activiteiten
voor wijkbewoners, mantelzorgers
en ondernemers in de wijk even stil
gelegen. Hopelijk kunnen we er volgend
voorjaar weer mee aan de slag. Dit
geldt ook voor de AED-cursussen.
Graag tot ziens tijdens een van de
activiteiten in de wijk of ‘zomaar’.
Quirine Lensvelt-Ruys,
Interim-voorzitter Wijkraad De Naald

denaald@kpnmail.nl
www.wijkraaddenaald.nl
Indien u contact wenst met (iemand van) het
bestuur van de wijkraad, dan kunt u ons een
e-mailbericht sturen. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met u op!

e-mail:
website:

Bereikbaarheid Wijkraad De Naald

Speelterrein Julianaschool: Toen we hoorden van de
(mogelijke) opheffing van de Julianaschool hebben we
direct aan de bel getrokken bij de gemeente om tenminste
het speelterrein voor de buurt te behouden. Voorlopig blijft
dat inderdaad het geval. De gemeente heeft inmiddels de
speeltoestellen van de Julianschool overgenomen, zodat de
kinderen er voorlopig lekker kunnen blijven spelen. Met dank
aan het college van B&W en de inzet van onze contactpersoon
bij de gemeente Wim Bergink.

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

Het is gelukt: vanaf 27 september 2021 rijdt
er een buurtbus over de Koningstraat! De
busdienst is met enig ceremonieel door
gedeputeerde Jan van de Meer in gebruik
genomen. Dat gebeurde vanaf het station
op 27 september en werd bijgewoond
worden door de waarnemend wethouder
voor onze wijk.

Wij beginnen deze busdienst met ruim 30
mannen en vrouwen uit heel Apeldoorn
die als vrijwillige chauffeur geheel onbezoldigd de buurtbus besturen. Onder hen
is ook een aantal inwoners van onze wijk
De Naald. Alle vrijwilligers hebben met
succes proefritten met de bus uitgevoerd.
Als laatste doorliepen zij de wettelijk verplichte chauffeurskeuring bij de Arbo Unie.

Voor de uitvoering van de dienst moest een
doelgerichte rechtspersoon in het leven
worden geroepen. Dat is op 19 augustus
ingevuld met de oprichting van de Buurtbusvereniging Berg en Bos.
De vereniging heeft een bus in bruikleen
gekregen van concessiehouder Keolis.
Onderhoud van de bus en alle kosten van
de bus zijn voor rekening van Keolis. De
provincie subsidieert de organisatie van de
buurtbusvereniging vanaf 2022 en betaalt
de kosten van de vereniging voor dit
lopende jaar. Vrijwilligers zijn verzekerd
via de gemeente, die daarnaast ook de
zorg draagt voor realisatie en onderhoud
van de bushaltes. Er wordt een website
van de buurtbusvereniging opgezet voor
informatieverstrekking aan gebruikers en
communicatie met vrijwilligers.

Dienstregeling

Van maandag t/m vrijdag vertrekt de bus
elk heel uur van 08.51 tot 17.51 uur vanaf
het station, op zaterdagen vanaf 09.51 tot
16.51 uur. Op zon- en feestdagen rijdt de
bus niet.
De bus vertrekt vanaf het station en rijdt
via de Regentesselaan en Koninginnelaan
naar de Koningstraat. Op de Koningstraat
worden de oude haltes bij Visio, Hotel de
Keizerskroon en de Marechausseekazerne
weer in gebruik genomen. Daarna rijdt
de bus via de Zwolseweg en Jachtlaan
naar de afslag bij de Bosweg en volgt
daarna de route van de oude buslijn 16
naar Arendsburght. Diezelfde route wordt
verder gevolgd met gebruikmaking van de
oude haltes via de Soerenseweg richting
stad en station.

Reizen met de bus

Een folder met detailgegevens van de
busdienst is in voorbereiding door RRReis,
de uitvoerende organisatie van Keolis in
Gelderland en Overijssel. In de dienstregeling van RRReis krijgt de bus nummer
512 en heet Buurtbus Berg en Bos.
Voor reizen met de buurtbus kan gebruik
worden gemaakt van een OV-chipkaart.
Losse ritkaartjes kosten € 2,40 en kunnen
alleen per pin betaald worden.
In de bus is zitplaats voor maximaal
zeven passagiers met verplicht gebruik
van veiligheidsriemen. Er zijn geen staanplaatsen in de bus.

Otto Verkerke,
Bestuurslid Wijkraad Berg en Bos
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Ik sluit af met een bekend (levens)recept,
rijk overgoten met royale gelukwensen,
routineuze woorden in een nieuw jasje.
Ruim bemeten rijkdom aan geluk,
gezondheid, gezelligheid, goedheid,
grenzeloos veel creatieve, energieke
daden en dromen. Niet te veel zout, niet
te veel zuur, niet te droog en niet te nat …
als recept voor 2022.

Dat woorden belangrijk zijn ervaar je in
elk kookprogramma, webinar of kookboek.
We voeden daarmee ons uitgebreide voorstellingsvermogen. Vaak tijdgebonden,
trendy, tijdgeesttruttig of betoverend tof.
Het water loopt soms in de mond, want
virtueel eten is geen bijzondere kunst, het
overkomt je. Je kunt van eten dromen.

Maar ... in de feestmaanden moet je
toch af en toe in de weer. Ook ik ben
wel voorstander om eens wat anders te
proberen, niet vast te roesten in tradities.
De spin off is dat je uiteindelijk relaxter
zult zijn omdat je je niet hoeft te meten
met de eerdere resultaten, super geslaagde
en gelukte producten, maar lekker kan
experimenteren. Daarin zit het woord
‘proberen’ opgesloten, met bewondering
voor de poging, de smile van de verrassing,
misschien zelfs de spontaan gedeelde lach
als toch dat souffleetje als een pudding
in elkaar zakt en weggedecoreerd wordt.
Vrijwel altijd smaakt het goddelijk. Daar
praat je jaren later nog over.

en zuurtjes tot jus voor in het kuiltje en
royaal erover heen. Veggies nemen hand
over hand toe. Of je schept een geweldige
overvloed hachee over de berg op je bord.
Gaat het om die stamppot of alles ‘darum
und daran’? Soms lijkt het daar wel op,
maar simpel is ook okay, vaak een goede
keus. Eet wat je lekker vindt, feestelijk zo
nu en dan, makkelijk een andere keer.

Wensen van de wijkkok
“Hopeloos op weg naar verval en
vastgeroest in hoe het vroeger was’’.
Ik vond deze zin in een introductie bij
een bakrecept … als tip om eens lekker
anders te koken. Ik dacht meteen aan het
verjaarscadeautje dat ik eens kreeg. Dat
was een pot met bakingrediënten voor
een ‘oude taart’. Op je verjaardag word
je daar blij van als twee dreumesen met
glunderende gezichtjes, gezellige bolle
wangetjes je opgewonden blij zo’n cadeau
aanbieden. Die oude taart achtervolgt
je niet, maar vind
je grappig. Nu in
december is de
taart 2021 bijna op.
De wijkraad bakte
een nieuwe voor je.
En wat voor een,
gewoon weer eens
een oud recept in
een nieuw jasje. Daar
kijken we allang niet
meer van op.
De bakwereld doet op prozaïsche wijze veel
met woorden, ze beschrijven en herhalen
voortdurend de woorden hoe lekker het
smaakt, bijzonder het geurt, hoe crispy.
Ze beschrijven het oog- en het mondgevoel
en de snelheid waarmee zo’n oogstrelend
product gebakken, gebraden, gekookt,
gefabriceerd wordt. Liefst vanaf het startpunt de regionale tuin tot verblindend
mooi op je bord; een schilderijtje. Je krijgt
van de sint een slow-cooker, je glijdt
terug naar het verleden, de hooikist van
jouw oma, het koken in de crock-pot. Het
roept herinneringen op aan TV-beelden
in verre landen, waar lekker eten diep in
de grond gestopt wordt, verpakt in grote
bladeren of iets dat op een pan lijkt, om
er uren of een dag later uit te komen. Dat
product kan met lof omschreven worden,
bewonderd. Taal moet je wijsmaken dat
alle zintuigen dik tevreden zullen zijn,
inclusief het buikgevoel, dik en tevreden.
Eet er veel van. Ze laten je geloven dat
je ook nog slank wordt, dat veel buikvet
zal verbranden … als je maar de juiste
ingrediënten kiest.
Het is weer de tijd om binnen lekker te
eten. Flinke opscheplepels met stamppot
worden op je bord geladen, begeleid door
allerlei lekkers van worst, spekjes, zoet

Maak vooral je eigen keuze. Er zijn veel mogelijkheden van
römertopf, pressure cooker (snelkookpan) tot slow cooker, van
bite-food tot sudderen, je kunt drogen, vriezen, fermenteren,
het zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt, letterlijk
en figuurlijk. En … je kunt leren! Iedere dag kun je opnieuw
beginnen!

Ook de politiek en onze bestuurders
moeten keuzes maken en dat kan niet
altijd alleen maar een ‘allemans’-smaak
zijn, zoals die tomatensoep die bijna
iedereen wel lekker vindt en daarom
vaak op het menu staat in tegenstelling
tot vis- of venkelsoep. Ook dat kun je
leren eten en waarderen, soms met de
hoofdgedachte dat het zo gezond is. De pressure cooker is een
hogedrukpan en vaak zouden we wel wat druk willen zetten
op al die ambtenaren, maar al te vaak is het slow cooking … .
Wij wensen ze wijze besluiten toe en
hopen dat het recept voor 2022 voor
ons, de wijk, niet zuur is. We willen
smakelijk en genoeg eten. Wij wensen
je een goed jaar toe!
Joke van der Linden-Brenninkmeijer

Wat gaat 2022 ons brengen? Hangen er veel
wolken voor de zon? Doet de gemeente nog een
duit in het potje?
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Zou je jezelf kort willen voorstellen?
Mijn naam is Rutger van Rozen, sinds de
Algemene Ledenvergadering secretaris
van de wijkraad. Samen met mijn vrouw
Anke en onze dochter wonen we met veel
plezier in deze mooie wijk. In het dagelijks
leven ben ik werkzaam bij de provincie
Overijssel, en werk daar bij de afdeling
Mobiliteit om het railvervoer te verbeteren.
In de vrije tijd die nog overblijft kijk ik
graag autosport (doen zou nog leuker
zijn, maar helaas te duur), of je komt me
hardlopend tegen!

Rutger van Rozen

Hoe zie je de toekomst van onze wijk en de rol
van de wijkraad in de komende jaren voor je?
Ik ben van mening dat de wijkraad een hele belangrijke rol
vervult in de overleggen met bijvoorbeeld de gemeente en
andere instanties. Als ik in de korte tijd die ik nu in het bestuur
functioneer, zie met welke betrokkenheid en enthousiasme
de bestuursleden iedere dag volkomen belangeloos opkomen
voor de belangen van de bewoners van onze wijk, ben ik blij
daar onderdeel van uit te mogen maken. Wat mij betreft is een
wijkraad een onmisbaar ‘orgaan’ tussen burgers en bestuur,
waar we als bewoners van deze prachtige Apeldoornse wijk
nog lang van mogen genieten!

Wat heeft je bewogen om zitting te nemen
in het bestuur van de wijkraad?
Ik heb voordat ik echtscheidingsmediator ben geworden bijna
20 jaar gewerkt bij een grote bank. Dat was een hele drukke
baan, zeker in combinatie met Mike die partner is bij een
ingenieursbureau en onze opgroeiende kinderen. Nu ik mijn
tijd zelf in kan delen als zelfstandig ondernemer, vond ik dat
het moment was aangebroken om mijn betrokkenheid bij de
wijk te tonen en heb ik me verkiesbaar gesteld voor een ‘post’
in het bestuur van de wijkraad.
Ik hou me bezig met PR en Communicatie, en ben als zodanig
betrokken bij de nieuwsbrief van de Wijkraad De Naald, dus
als je als ondernemer wil adverteren in de nieuwsbrief, neem
dan contact met mij op!

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Petra Lap
Zou je jezelf kort willen voorstellen?
Mijn naam is Petra Lap en ik woon samen
met mijn man Mike en onze honden
Pepper en Cooper aan de Zwolseweg. In
het dagelijks leven ben ik echtscheidingsmediator, dat wil zeggen dat ik mensen
begeleid en ondersteun bij het regelen van
hun echtscheiding of beëindiging van hun
relatie. Een hele verdrietige gebeurtenis in
een mensenleven, maar juist door mensen
in deze fase goed te begeleiden en ze veel
uit handen te nemen, kunnen ze straks
zonder elkaar van start in de volgende
periode van hun leven. Kinderen hebben
extra mijn aandacht. Ik ben zelf een kind
van ‘vechtscheidende’ ouders, dus weet
ik heel goed wat kinderen tijdens een
scheiding meemaken en hoe belangrijk
goede afspraken zijn voor de toekomst.
Hoe lang woon je al in onze wijk?
We wonen sinds 2000 in ons prachtige
huis aan de Zwolseweg, eerst nog met onze
twee kinderen. Die zijn echter uitgevlogen
en wonen nu allebei met hun partners in
Zevenhuizen, achter de Sprenkelaar. Wij
hebben hiervoor van 1995 tot 2000 in de
Maten gewoond; we zijn van oorsprong
geen Apeldoorners, behalve onze dochter,
die is in Apeldoorn geboren en getogen.
Wat trekt je in onze wijk aan?
Onze wijk is een hele diverse wijk, waar
misschien de gemiddelde leeftijd hoger is
dan in andere Apeldoornse wijken, maar ik
ervaar dat de meeste inwoners in de wijk
‘jong van geest’ zijn. Ook dat de wijk erg
groen is, maakt dat ik er graag woon. Ik
voel me gewoon heel erg thuis in onze wijk.
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Hoelang woon je al in onze wijk?
Sinds 2015 wonen we in de wijk, sinds 2016 in ons huis
aan, hoe kan het zo’n achternaam ook anders, de Rozenlaan.

Wat trekt je in onze wijk aan?
Deze wijk heeft ontzettend veel moois te bieden; veel groen,
prettige huizen, winkels op loopafstand. En het is wat
bewoners betreft een hele diverse wijk, dat zorgt voor een
levendige omgeving. Combineer dat met een gunstige ligging
ten opzichte van het centrum, uitvalswegen en het paleispark
en dan weet je het: hier wil je blijven wonen!

Wat heeft je bewogen om zitting in het bestuur
van de wijkraad te nemen?
Ik woon met veel plezier in de wijk en wil die plezierige
leefomgeving graag behouden, maar ik zie als bewoner ook
zaken die anders of beter kunnen. Daar wil ik graag actief
aan bijdragen.

Hoe zie je de toekomst van onze wijk en de rol
van de wijkraad in de komende jaren voor je?
De wijk staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen.
Energietransitie, klimaatadaptatie, verkeer, wonen… want of
je het leuk vindt of niet, het zijn dossiers die de komende
jaren gaan spelen. Ik denk dat de wijkraad daarin vooral een
verbindende factor kan zijn; de wijkraad kan de verbinding zijn
tussen gemeente (en andere instanties) en bewoners en tussen
bewoners onderling.

Alex Claassen

Zou je jezelf kort willen voorstellen?
Mijn naam is Alex Claassen, ik woon aan
de Bosweg en in Apeldoorn sinds mei
2019. Daar woon ik met veel plezier met
mijn gezin inclusief twee honden.

Waarom heb je voor onze wijk gekozen?
De reden dat wij naar Apeldoorn zijn
verhuisd is de ruimte en de omliggende
natuur. Daarom is ook de keuze
gevallen op de wijk en buurt waar veel
karakteristieke panden staan met veel
mooie oude bomen eromheen.

Wat heeft je bewogen om zitting in het
bestuur van de wijkraad te nemen?
De reden dat ik zitting heb genomen in
de wijkraad is dat ik veel interesse heb
in een voor ons allen belangrijk punt:
de energietransitie. Veel huizen in onze
wijk zijn oud met een spreiding van circa
1900 tot heden, daardoor veelal niet
standaard, noch vergelijkbaar en daardoor is maatwerk van advies en geboden
oplossingen belangrijk. Niet alleen de
oplossing zelf is belangrijk echter ook de
financiering hiervan.

Weet je wie
jullie huis zou
willen kopen?

Op zoek naar een woningmakelaar in Apeldoorn en

omgeving? Thoma Post Makelaars is actief als aankoop

en verkoopmakelaar in Apeldoorn en omgeving. Kijk

maar eens op www.thomapost.nl

Koninginnelaan 69 | 7315 BN Apeldoorn | 055 5260888 | www.thomapost.nl
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Foto 2 & foto 3: Work in progress. De schoorsteen in de nieuwe antichambre (voorkamer)
van Mary wordt gemarmerd en verguld ...
en dat alles met een kwastje.

Jacolien van Wezep,
Paleis Het Loo

De vernieuwing van het museum (de
ondergrondse uitbreiding onder het voorplein) is eind 2022 gereed. Daarna hebben
we nog een aantal maanden nodig om de
zalen en vleugels in te richten zodat in het
voorjaar van 2023 de Grand Opening kan
plaatsvinden. De precieze datum maken
we op een later moment bekend.
Wij kijken er naar uit om u volgend jaar te
ontvangen in ons prachtige paleis!

opnieuw ingericht en in alle kamers zijn
nieuwe elementen toegevoegd. In het
souterrain komt een informatiecentrum
over de geschiedenis van het paleis. De
extra lift maakt het paleis en het dak beter
toegankelijk voor mindervaliden.

Herinrichting Paleis Het Loo
In 2018 was de start van het prachtige
project Vernieuwing & Verbouwing van
Paleis Het Loo. Inmiddels is de verbouwing
van het historische paleis afgerond. Meer
dan 4.300 m2 asbest is verwijderd en alle
klimaatinstallaties zijn vervangen. Tot begin
2022 zijn we bezig met het inrichten van de
paleisvertrekken en dan is de renovatie van
het paleis geheel afgerond.
Wij zijn daarom blij u te kunnen melden
dat het paleis met Pasen 2022 weer
wordt opengesteld voor bezoekers. Vanaf
15 april 2022 is het paleis voor iedereen
te bezichtigen en te bewonderen.
In het paleis zijn twee routes uitgezet: een
route waarin Willem & Mary (de bouwers
en eerste bewoners van het paleis)
centraal staan, en een route over de
Oranjes die in de 19e en 20e eeuw in het
paleis woonden. Er zijn tien vertrekken

Foto 1: Deze portretjes van stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina
van Pruisen hangen al zeker twee eeuwen op Het Loo; sinds Koning
Willem I het paleis als zomerverblijf gebruikte. Je ziet ze hier hangen
in het Werkkabinet van zijn kleinzoon: Koning Willem III. Leuk detail:
de gordijnen zijn nieuw gemaakt met dezelfde stof als de bestaande
wandbespanning (die in de jaren tachtig gemaakt is).
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Foto 5: De schouw in de Prins Bernhard-kamer.

Foto 7: Even gluren door om de deuren. Herinrichten in volle gang.

Foto 4: De herinrichting van de schilderijengalerij in het paleis is in
volle gang. Conservator Hanna Klarenbeek houdt nauwlettend een
oogje in het zeil en werkt uiteraard mee.

Foto 6: Herinrichten doen we van buiten
naar binnen. Dat betekent dat ook de
wandbespanningen in verschillende lagen
worden opgebouwd. Van molton naar linnen
naar prachtige wandbespanningen. Niet alle
wandbespanningen zijn origineel. In sommige
vertrekken is gekozen voor nieuwe materialen
met een design gebaseerd op de originele
wandbespanning.

Scheiden betekent het einde
van een relatie maar ook
een nieuw begin

M info@scheidenzonderzorgen.nl
T 06 21 70 50 87
I www.scheidenzonderzorgen.nl
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Al deze informatie
wordt samengebundeld tot een
dossier en gaat vervolgens naar de IND
(Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Door de overname van de regering in
Afghanistan door de Taliban zijn er
duizenden volwassenen en kinderen
gevlucht vanuit Afghanistan, met
achterlating van familieleden en al hun
bezittingen. Nederland heeft een groot
deel van deze vluchtelingen opgenomen
en als noodopvang ondergebracht op
diverse militaire locaties. Een van deze
locaties is Legerplaats Harskamp.
Deze kazerne valt voor wat betreft KMar
taken óók onder de brigade Veluwe.
Wij hebben daar in de zomermaanden
ongeveer duizend vluchtelingen
‘geïdentificeerd en geregistreerd’. Dit wil
zeggen dat wij van deze gezinnen
de reisdocumenten controleren, foto’s
maken, vingerafdrukken nemen en
interviews met ze houden.

Afghaanse vluchtelingen

zodat daar in de nabije toekomst veel meer
vliegtuigen en passagiers (grotendeels ten
behoeve van toeristenvluchten) kunnen
worden afgehandeld.
Om alle taken van de Koninklijke Marechaussee op Lelystad Airport goed te
kunnen uitvoeren, hebben we geïnvesteerd
in een nieuw team voor Lelystad. Dit zijn
collega’s die veel ervaring hebben vanuit
verschillende politietaken op bijvoorbeeld
Schiphol en aan de grenzen met Duitsland
en België.

Update Koninklijke Marechaussee
Loseweg en post Tuinmanslaan
Het is alweer een paar jaar geleden dat
ik in deze nieuwsbrief een stukje heb
geschreven over onze organisatie, de
Koninklijke Marechaussee (KMar). Na
contact met Joke van der Linden hebben
we samen besloten om jullie wederom mee
te nemen in een inkijkje in ‘onze’ wereld.
De hele COVID-periode is voor ons allen
als inwoners van Nederland een bijzondere
tijd geweest. Ook wij werden als hulpverleningsorganisatie geconfronteerd met
opgelegde maatregelen die een grote impact
hadden op onze medewerkers en onze
werkzaamheden. Een paar voorbeelden:
“Zoveel mogelijk thuis werken”, “anderhalve
meter afstand”. Hoe ga je dat precies in
praktijk brengen als een organisatie die
politietaken uitvoert op straat? Immers,
we zijn en blijven een operationeel bedrijf
dat (nood)hulp biedt aan mensen die dat
nodig hebben en dat doe je meestal met
je ‘maatje’ naast je in de auto. Dit soort
vraagstukken waren aan de orde van de
dag en gaandeweg alle maatschappelijke
ontwikkelingen zijn we hier als organisatie
ook prima mee omgegaan.

Nieuwe lichtbakken
Het voor jullie bekende brigadegebouw
aan de Loseweg/Dillenburg heeft nieuwe
lichtbakken aan de gevel gekregen. Het
oude donkerblauwe logo van de KMar is
vervangen door een LED-lichtbak met de
hedendaagse huisstijl, dus in het donker
zie je de brigade ook beter in de buurt!

Lelystad Airport
Vanuit de Brigade Veluwe (locatie
Apeldoorn en Soesterberg) verzorgen
wij onder meer de grensbewakingstaak
op de kleine vliegvelden zoals Teuge,
Hilversum en Lelystad Airport. Wat betreft
Lelystad Airport is dit eigenlijk al geen
kleine luchthaven meer en wij wachten
inmiddels op een politiek besluit over de
eventuele opening van deze luchthaven,

Tekening post
Tuinmanslaan
op initiatief van
wijkkinderen,
een coproductie

Daar wordt dan besloten of deze mensen
een verblijfsvergunning voor Nederland
krijgen. Het waren voor de collega’s hele
drukke maanden, maar ze vonden dit
allemaal supermooi en dankbaar werk.
Bijgevoegd zie je ook een tekening die wij
kregen van een 10-jarig jongetje. Dan
besef je ook pas wat de kinderen helaas
hebben moeten meemaken in een land
met oorlog.

Innovatie

Met drones kun je fantastische beelden
vanuit de lucht maken, maar ze
moeten niet terechtkomen op plekken
waar het niet mag. Binnen de Brigade
Veluwe zijn we bezig met een pilotgroep
die zich focust op het bestrijden van
illegaal rondvliegende drones boven
militaire terreinen en boven Koninklijke
woon- of werkverblijven, zoals aan de
Tuinmanslaan. We gebruiken hiervoor
apparatuur die reeds binnen andere
eenheden van Defensie wordt gebruikt
en kijken daarbij of deze voor ons ook
toepasbaar is.
In september was er
een grote militaire
oefening Falcon Leap,
waarbij honderden
parachutisten hebben
gesprongen boven
militaire terreinen in
Garderen, Stroe en
de Ginkelse Heide.

Tijdens deze oefening hebben de collega’s
van de Brigade Veluwe verscheidene
drones kunnen onderscheppen. Mensen
zijn natuurlijk niet blij als ze een
bekeuring krijgen of wanneer hun drone
in beslag wordt genomen, maar voor ons
is de veiligheid en het handhaven van de
wet weer heel belangrijk!

Majoor M.B. (Mark) de Graaf EMTP,
Brigadecommandant
en
Joke van der Linden-Brenninkmeijer
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Bas Worm
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De provincie Gelderland maakte het
mogelijk dat 880 exemplaren uit de
eerste oplage van 2.500 stuks naar alle
basisscholen in Gelderland gingen. Er
zijn natuurlijk veel andere sponsoren.

Het boek werd gepresenteerd op de
Heuvellaanschool. Leerling Mark kreeg
officieel een exemplaar. Ruim vijftig
zevendegroepers waren muisstil toen Bas
Worm uit het boek voorlas. De kinderen
stelden veel goede en scherpe vragen.
Bas was verbaasd dat deze leerlingen
zoveel wisten en gezien hadden. Ze
kregen allemaal een boek.

Dat was ook de beweegreden van de
Vereniging van het Edelhert (Berg en
Bos) om dit kinderboek uit te geven ter
gelegenheid van haar 75-jarige bestaan.
Prins Floris van Vollenhoven-van OranjeNassau ontving het boek op Het Loo. Hij
schrijft in het voorwoord: “Ook ik heb als
jongen Frederik meerdere malen ontmoet”.

Het doel van het boek is om kinderen
dichter bij de natuur brengen

De avonturen van Frederik, het edelhert
Frederik, het edelhert is de hoofdpersoon
in het net verschenen boek van dierecoloog
en adviseur watersystemen bij Waterschap
Vechtstromen Bas Worm (1970). In het
boek wordt Frederik gevolgd in zijn
spannende leven.
Sinds zijn jeugd is Bas geboeid
door herten en reeën. Hij ging
jong op de fiets de Duitse
grens over om ze te bekijken.
In de bronstijd mocht hij
van zijn ouders een enkele
keer een dagje spijbelen van
school om met de bus naar de
Veluwezoom te reizen. Daar
genoot hij van het burlen.
Zijn oom Ton Heekelaar was
jachtopziener/faunabeheerder
op de Imbosch. Tante Jozefien
Heekelaar was gastvrij. “Ik
was daar altijd welkom in de Imbosch.
Daar ben ik ingeleid in de geheimen
van de edelherten en andere Veluwse
bosbewoners’.
Vader Bas verzint aan de rand van het bed
verhalen. Rond 2008 las hij zijn kinderen
veel voor, totdat de boeken uitgelezen
en herlezen waren. Daarom verzon hij
Frederik, het edelhert. Zijn kinderen
wilden elke avond een vervolg.
“Frederik heeft echt bestaan. Het was
een hooghartig kijkend hert, dat in
die jaren van bijhert evolueerde tot
plaatshert op de Rhederheide tijdens de
bronst. Die Frederik was de inspiratie
voor de verhaaltjes.” In 2018 kwamen de
verhaaltjes spontaan ter tafel. Bas schreef
het snel in steekwoorden op. Het boek
verscheen twee en een half jaar later.

“Een onweerstaanbare geur... En opeens
hield hij op met zijn gemijmer… hij stak
zijn neus in de lucht: snuf snuf snuf,
hij maakte zijn neusgaten nog verder
open, wat rook hij nou? ...Frederik rook
nog een keer en wist dat hij dichtbij
was, de geur was zo sterk dat zijn maag
begon te rommelen. Uit een alleraardigst
boerderijtje met rieten dak, kringelde
rook uit de schoorsteen. En uit een
openstaand raam kwam die overheerlijke
lucht, die Frederik al kilometers gevolgd
had. Hij kon het niet uithouden, hij moest
er het fijne van weten, wat zou dat toch
zijn?...Gekker kan het niet worden: een
hert dat praat en daarna vraagt om een
pannenkoek. Na een pannenkoek of acht
of tien...”

Inlevingsvermogen

De stijl van het boek is wisselend
perspectief en interactief, waardoor je
aangesproken wordt om mee te voelen of
kennis te toetsen. Bas’ inlevingsvermogen is
groot. Zijn scherpe waarnemingsvermogen,
grote ervaring in de praktijk, de details en
zijn taalvaardigheid maken dit boek uniek.
Frederik, de andere dieren en boswachter
Jan, die een belangrijke rol speelt,
zijn herkenbaar. Ze wensen wat wij
ook zouden willen. Wie houdt niet van
lekker eten, zijn slaapbosje, een beetje
belangrijk zijn, spannende avonturen?
Een burlend hert dat een meisje versiert,
geweiengekletter als twee mannen
achter hetzelfde meisje aanzitten, een
knokpartijtje?

Een leuk, humoristisch, Informatief
en educatief boek. Het gaat over de
ontwikkeling van het edelhert, de
vakkennis van de boswachter, de jager,
de natuurmens, de Veluwe. Daarbij
getekende kaarten, geweien van eerste
kop/spitser tot twintig-ender en een
verklarende woordenlijst.

Eigentijdse thema’s worden speels
beschreven. Het gebruik van gezegden
is verrijkend. Een leerzaam kinderboek
voor 5 tot 105 jaar, om langzaam te
lezen, te genieten van elk woord.

Bas Worm en Mandy Nellestein
bestudeerden voor het verhaal alle
details ter plekke. Mandy vertaalde
de sfeer in juweeltjes van illustraties,
prentenboekwaardig. Zij wist de door
Bas gecreëerde sprookjessfeer te
versterken. Deze combinatie maakt het
boek enerzijds magisch sprookjesachtig
en anderzijds enorm realistisch; een
spannende combinatie. Het boek is
prachtig vormgegeven. Het zal de liefde
voor de natuur aanwakkeren!

Elk hoofdstuk heeft herkenbare regels:
“Op een dag ..., wordt Frederik wakker.
Hij deed eerst zijn ene oog open en toen
zijn andere, hij keek eens om zich heen.
Hij stond op en rekte zich eens uit.
En... ploep ploep ploep, daar vielen zijn
keuteltjes op de grond. “Zo”, zei hij heel
tevreden tegen zichzelf, ”het is weer een
mooie dag, een mooie dag voor en nieuw
avontuur!”

Ploep, ploep, ploep, schrijver Bas is klaar
voor een nieuw avontuur!
De kinderen vertellen hem hoe het verder
moet gaan.
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Reacties
Frederik stapt de wereld van de kinderen
in. Ik ging op pad voor hun reacties.
Ben jij wel eens in het gebied geweest
waar Frederik leeft? De Nieuwe Aanleg
in het westen van de Imbosch? Ken je
misschien Voorgaffel, het Wolfstakhert,
het Boerschhert of iemand die heel veel
lijkt op boswachter Jan? Kunnen jullie
met de tekeningen achterin het boek,
Fredriks trektocht volgen?
Kennen jullie de Hoge Veluwe, het
Jachtslot Hubertus, Openluchtmuseum,
Burgers’ Zoo, Arnhem, het stenen hert,
Park Sonsbeek, Terlet? Nou en of! Die
jonge kinderen herkenden veel.

Vanwege de sprookjesachtige pratende
Frederik en elementen als de kabouter
schat een elfjarige jongen de doelgroepleeftijd lager in, circa 6-8 jaar. “Dus
voorlezen! Van de natuur weet ik heel veel,
of zoek het op. Het is een goed boek voor
taalverrijking, vooral voor mijn jongere
zusje die schrijfster wil worden. Ik vind
dat deze schrijver tamelijk ruim schrijft,
dat kan interesse oproepen, maar dan
duurt het lang. Het is goed dat hij niet
‘verengelst’ schrijft, want dan hebben
we straks niet meer onze eigen taal.”
De geïnterviewde Heuvellaanschoolkinderen zijn enthousiast! “Meneer Bas
heeft eerst alle vaktermen uitgelegd, dat is
soms nodig. Ik zag achter de schrijver een
grote stapel boeken liggen en dacht: “Wij
krijgen er ook een, jippie.” “Ik las het twee
keer!” ”Ik smokkelde het boek weg in bed,
om daarna weer te kunnen lezen.”
We spraken even Bas Worm-taal: “Zo
Frederikje van me, hoe gaat het met jou?
Wat groeit zo’n gewei hard in 3 maanden!,
zo’n centimeter per dag! (Mijn haren
gelukkig niet ...) Gek hoor om met half
gewei te lopen. Daarom moet Frederik
goed eten. In een lege hertenmaag passen
meer bosbessentaartjes dan in een volle.
Frederik: Jan, boswachterman-kereltje,
jij moet maar gauw beter worden van de
Hatseflats-drank.”
“De taal van nu en gedichtachtig.”

Enkele tekeningen, gemaakt door
kinderen van de Heuvellaanschool

Ik vroeg of ze wisten wat bijvoeglijk
naamwoorden waren. ”Natuurlijk!”
Ze gaven voorbeelden van zinnen. We
oefenden met langer wordende zinnen,
spannender en genuanceerder door toevoegingen. “Leuk als je dat in de gaten
hebt én leerzaam!”
“Wij vinden een hert dat kan praten niet
normaal, wel bijzonder. Een edelhert is
groter dan de grootste papa, tot aan het
plafond!” Ze sprongen spontaan op en
maakten zich zo groot mogelijk. “Ik vind
die herhaling van de vallende keuteltjes
zo grappig, ploep, ploep, ploep“ en “De
boertjes die hij laat na het overmatig eten
van voedsel dat beslist geen herteneten
is..., maar wel erg lekker.” “Avonturieren
is leuker dan herkauwen“. “Die avonturen
waren spannend, soms gevaarlijk. De
stropers, de slimme mol, haha.”

(Zij wisten waarom, ik ga dat niet verklappen). “En in de
dierentuin, dat mag niet!” “Stout van die jongens om brand te
stichten; goed opgelost” “Leuk een kabouter die meedoet.” “Een
echte kabouter als je erin gelooft!” “Het is zo’n leuk boek en zo
leerzaam!” “Ik snapte meteen dat er iets mis was met het hert
in Arnhem, anders zou hij daar niet altijd staan. In Apeldoorn
is een hert-jagerstandbeeld.“ “Hekken moeten er staan ...
wel stom, maar nodig.” Ze somden redenen op, die zelfs een
strijdbare activist nog kunnen overtuigen. Actief werd er gepraat,
meegedacht, bewonderd. “Wat ik niet wist en geleerd heb is dat
ze rozen zo lekker vinden, wist jij dat?”
“We vinden het een boek voor 5-1000 jaar.” “Dat is erg oud ...”
zei ik. “Nou dan lezen ze als geesten verder ....” Kinderen met
fantasie! “Het mooiste hoofdstuk is de kerstbijeenkomst, allemaal bij elkaar en daarbij de mooiste tekening.” “Zo hoort
kerst te zijn.”

Fantastische tekeningen. Zo levensecht, gedetailleerd en mooi.
Ook de knipoog van Frederik op de cover. De jongen van het
groepje vond de achterkant geweldig: het achterwerk van Frederik.
Gebogen over het boek wezen ze de mooiste tekeningen aan en de
hoekjes in de tekeningen die de omgeslagen bladzijden voorstellen.
De kinderen vatten samen: voorlees-prenten-‘zelflezen’boek, te
gebruiken in de aardrijkskunde-, biologieen gezondheidsles én om mooie taal van
te leren, zelf te leren schrijven.”
“Er moet een vervolg komen over het
kind van Frederik en Freija. Zou Mooie
Jongen er zich nog mee bemoeien?
Frederik was hem, hoe jong ook, lekker
te slim af geweest.”

Joke van der Linden-Brenninkmeijer

De avonturen van Frederik, het edelhert
Tekst Bas Worm, illustraties Mandy Nellestein
Uitgave Grafimedia Groep, Didam,
120 pagina’s, ISBN 9789080456891
Te bestellen op de website van Vereniging
Het Edelhert, www.hetedelhert.nl,
voor € 19,95 exclusief portokosten
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Drie kandidaten voor de rol van
warmteleverancier Kerschoten

Door de gestegen gasprijs wordt je
energierekening steeds hoger. Isoleren
is een goed middel om deze rekening
omlaag te brengen, en ... je krijgt meteen
ook meer comfort. Met name isolatie van
spouw en vloer is veel goedkoper dan de
meeste mensen denken.
Wil je meer informatie over wat je zou
kunnen doen?

Wil je alvast aan de slag met je huis?

Wethouder Detlev Cziesso: “Uitgangspunt
voor het warmtenet is dat het niet alleen
technisch betrouwbaar, maar ook financieel
haalbaar is voor iedereen. Daarom kijken
we samen met de Warmtewerkgroep van
de wijk en de projectpartners naar de
warmteleverancier die hier de beste rol in
kan vervullen. De geselecteerde partijen
zijn enthousiast en dat is een goed teken.”

De samenwerking voor het warmtenet in Kerschoten krijgt steeds
meer vorm. Eerder al ondertekenden woningcorporaties De Goede
Woning, de Woonmensen en Ons Huis, de gemeente, waterschap
Vallei en Veluwe, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en
Firan een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee bekrachtigden
zij hun inzet voor een open warmtenet in Kerschoten. Deze
partners selecteerden drie kandidaten voor levering van duurzame
warmte. Met deze drie partijen starten nu gesprekken, om in
2022 een definitieve keuze te kunnen maken. De kandidaten zijn:
Ennatuurlijk, InWarmte en Wij Maken Energie (Linthorst).
In de beoordelingscommissie zitten de
woningcorporaties, een lid van warmtewerkgroep en de KEN-regisseur, de
Gemeente Apeldoorn, Bureau Infinitus
en Waterschap Vallei en Veluwe. Na
afronding van het selectieproces voor
een warmteleverancier in juli 2022, zijn
alle benodigde partijen aan boord om
het warmtenet technisch te kunnen
realiseren. Met een betaalbaar aanbod,
advies en ondersteuning, hopen de
deelnemende partijen dat het vertrouwen
in en de animo voor het warmtenet
groeit. Zodat de inwoners van Kerschoten
daarmee ook meer onafhankelijk kunnen
zijn van de wisselende gasprijzen.

Wijk van de Toekomst Kerschoten
Onderzoek laat zien dat de wijken
Kerschoten en Kerschoten-West verwarmd
kunnen worden met restwarmte uit het
rioolwater. Een lokaal en open warmtenet
kan in die wijken een betaalbaar en
duurzaam alternatief voor aardgas bieden.
Dit warmtenet levert in 2030 tachtig
procent CO2-besparing op ten opzichte
van verwarming met gasgestookte cvketels en honderd procent in 2040. Met
de opgedane kennis en ervaring vanuit
onder andere Kerschoten wil de gemeente
heel Apeldoorn duurzaam verwarmen in
2050. Een warmtenet is hierbij een van de
mogelijke oplossingen.

Lees je in op www.milieucentraal.nl.
Deze onafhankelijke site geeft veel
informatie over isoleren, besparen en
zonnepanelen, vertelt waar je op moet
letten én je kunt er een zelfscan doen.
Loop eens binnen bij het Energiepunt van
de gemeente aan de Paslaan. Je krijgt er
deskundig advies en kunt materialen in
het echt zien. Er zijn gratis leuke gadgets
te leen; denk aan luchtkwaliteitsmeters,
CO2-meters en warmtebeeldcamera’s.

Energieconciërges voldaan; bewoners
blij met de praktische hulp

Dit najaar kwamen de energieconciërges
van deA aan de deur bij huurwoningen
in Kerschoten en Kerschoten-West. De
energieconciërges gaven praktische tips en
brachten materialen aan voor het besparen
van energie. Omroep Gelderland kwam
kijken hoe dat werkt: energie besparen met
de energieconciërge. Ruim 270 bewoners
maakten gebruik van het aanbod.

Tijdens het bezoek gingen de energieconciërges met de bewoners door het huis
om op diverse plekken te kijken hoe zij gas
en elektriciteit kunnen besparen. Slimme
materialen zoals ledlampen, radiatorfolie
en een waterbesparende douchekop
werden gelijk geïnstalleerd, zodat mensen
daar ook direct profijt van hebben.

Ook een persoonlijk gesprek over jouw
eigen situatie is mogelijk: maak dan een
afspraak via www.energiekapeldoorn.nl.
Maak een afspraak met een energiecoach
van de duurzame energiecoöperatie deA.
Aanmelden voor een gesprek (digitaal
of bij je thuis) kan op www.de-a.nl/
energiecoach.

deA Energieconciërges

Yorick Bouwmeester, zelf energieconciërge
en coördinator, vertelde dat mensen
enthousiast reageren op het bezoek van
de energieconciërge: “Huurders kunnen
natuurlijk niet zoveel dingen doen aan
de buitenkant van hun huis. Maar dit
zijn dingen waarmee bewoners toch zelf
energie kunnen besparen. Mensen zijn blij
dat de energieconciërges hen niet alleen
tips geven, maar de radiatorfolie en de
tochtborstels ook direct aanbrengen.”

Marjolein Tillema,
Regisseur Kerschoten Energie Neutraal
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Wijkagenten bureau
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
tel: 0900 - 8844
Sharon Koenders
Wijkagent Loolaan/
noord
e-mail: sharon.
koenders@politie.nl
Cenzig Kara
Wijkagent Het Loo
e-mail: cenzig.kara
@politie.nl
Spreekuur op dinsdag
van 19.00 - 20.00 uur
in De Groene Hoven,
Koninginnelaan 280
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Bankhelpdeskfraude
Cybercrime was al een snel groeiende
vorm van misdaad, maar mede door de
coronacrisis is deze vorm van misdaad nog
meer toegenomen. Bijna dagelijks lezen we
er over. Misschien denkt u dat het u niet
overkomt. Helaas zijn we geen van allen
veilig. Criminelen worden steeds creatiever
en verzinnen telkens nieuwe vormen van
oplichting.
Veelvoorkomend is de oplichting via
WhatsApp, waar ik eerder over schreef,
ook wel bekend als ‘vriend in nood
fraude’. Door de vele aandacht zien we
dat mensen hier tegenwoordig minder
snel intrappen. In dit artikel besteed ik
aandacht aan bankhelpdeskfraude/bankaan-huisfraude.

Hoe gaat de oplichter te werk?
De oplichter belt meestal anoniem of met
een vals nummer. Door een truc kan het
op het scherm van uw telefoon lijken alsof
uw bank belt. Als een cybercrimineel zich
op deze manier voordoet als een bank,
noemen we dat bankhelpdeskfraude, ook
wel spoofing genoemd. Letterlijk vertaald
betekent spoofing ‘nabootsen’ of ‘namaken’.
Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat uw bankrekening
gehackt is omdat er verdachte transacties
op uw rekening te zien zijn. Dit is niet
waar, maar zo probeert de oplichter u
ervan te overtuigen om snel maatregelen
te nemen. De oplichters gebruiken babbeltrucs om overtuigend over te komen. Soms
weten ze door datalekken of door phishing
die voorafgaand heeft plaatsgevonden veel
details. Bij phishing sturen fraudeurs valse
e-mails om te proberen inloggegevens,
creditcardinformatie, pincodes of andere
persoonlijke gegevens van u te achterhalen.
Daarmee kunnen ze misbruik maken van
uw identiteit, bankrekening en betaalmiddelen.
Er zijn verschillende manieren die oplichters
gebruiken om u vervolgens op te lichten.
Zo kan hij er op aandringen dat u geld
overmaakt naar een ‘kluisrekening’
of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen
bestaan niet; in werkelijkheid is het een
rekening van de oplichter. De oplichter
biedt aan u te helpen bij het overboeken.
Zo komt uw geld op zijn eigen rekening
terecht en wordt het geld hierna snel
weggepind.

Ook kan een zogenaamde bankmedewerker langskomen om te ‘helpen’ met
het probleem. Deze ‘bankmedewerker’
probeert de inloggegevens van uw telefoon,
tablet en uw bankrekening te weten te
komen. In sommige andere gevallen wil
de ‘bankmedewerker’ uw bankpas met
pincode ophalen. Met uw bankpas en
pincode krijgen de oplichters toegang tot
uw bankrekening.

Wat kunt u zelf doen?
Wanneer uw bank u ongevraagd en
onverwacht belt en u snel actie moet
ondernemen, bijvoorbeeld om uw geld
‘veilig te stellen’, vraag dan altijd naar
de naam en het personeelsnummer van
de medewerker. Hang op zodra u de
naam en het personeelsnummer heeft
genoteerd. Laat u niet wijsmaken dat het
een zeer dringende noodsituatie zou zijn.
Bel daarna uw bank zelf terug via een
openbaar, officieel telefoonnummer dat u
zelf heeft opgezocht, bijvoorbeeld via de
website van uw bank, internetbankieren,
in de mobiele app van uw bank of op
een bankafschrift. Bel uw bank nooit
terug op een telefoonnummer dat u heeft
ontvangen via SMS, WhatsApp, e-mail
of dat eerder aan de telefoon aan u is
doorgegeven. De beller kan een oplichter
zijn geweest en een tekstbericht kan
vervalst zijn. Wanneer een oplichter u belt,
kan het lijken alsof dat gebeurt vanaf het
officiële telefoonnummer van uw bank.

Wat doen banken nooit?
Bankmedewerkers komen niet uit zichzelf
bij u thuis om wat op te halen of zaken bij
u thuis te regelen. Ze vragen evenmin om
uw pas of inlogapparaat op te sturen/af
te geven of informeren ok niet naar naar
pincodes/identificatienummers. Ook zal
de bank u nooit vragen om in te loggen
op internetbankieren.
Bent u slachtoffer van bankhelpdeskfraude? Belt u dan voor het doen van
aangifte. Schaamt u zich niet, u bent niet
de enige. Deel u verhaal met vrienden om
te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers
worden gemaakt.
Sharon Koenders
Wijkagent Berg en Bos, Sprengen
en De Naald

Wim Bergink
E-mail:
w.bergink
@apeldoorn.nl
Twitter:
@055Noordwest

Van uw stadsdeelmanager

Wollig taalgebruik

“Deze verdieping en bezinning over de
toekomst van het winkelcentrum willen wij
vormgeven door het gesprek met u aan te
aan via de publiek waarde cyclus met een
zogeheten multiloogtafel”.

Bent u daar nog? En snapt u de zin?
Eigenlijk staat hier gewoon: ‘we willen graag
met u praten over het winkelcentrum’.

Ambtenaren (en ja, ik ben er ook een) maken soms lange zinnen.
En gebruiken daarbij moeilijke woorden. Dat is natuurlijk niet
de bedoeling. Als we iets schrijven, willen we graag dat u dat
begrijpt. Daarom gaan we er extra op letten om duidelijk te
schrijven. Maar ook ambtenaren zijn soms net mensen. En
gewoontedieren. Dus soms zult u toch nog wel eens een moeilijk
woord tegenkomen. Of ingewikkelde zinnen. Laat het er dan niet
bij zitten. Meld het bij de gemeente. Streep aan op de brief wat
u niet duidelijk vindt. Lever de brief dan in. In de hal van het
stadhuis staat het schaap van ‘Meld wollige taal’. Hieraan hangt
een doos waar u de brief in kunt stoppen. U kunt ook een foto of
kopie van de brief mailen naar duidelijk@apeldoorn.nl

En dóe dit ook vooral. Soms schrijven we moeilijke brieven,
zonder dat we dit in de gaten hebben. Laat het ons dan weten.
Alleen dan kunnen we er van leren en betere brieven schrijven.
En is onze volgende brief wel duidelijk.

Wim Bergink,
stadsdeelmanager Noordwest

Ik ruk op naar Apeldoorn; Het Loo.
Echt waar ik kom zo.
Ik draaf door jullie tuinen.
Ga dat maar vast rond bazuinen!

Ik doe daar aan onderhoud,
als je mij dat toevertrouwt.
Wie willen jullie elimineren?
Ik kan wel wat verteren ...
En ... loop ik door het Kroondomein ...

dan zou het best wel eens de koning
kunnen zijn.
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De Veenkamp in 2013

Gemengde wijkberichten
Van klaslokaal tot luxe appartement
De Koningsschool aan de Loolaan wordt, zoals reeds in ons
mei-/juninummer werd gemeld, momenteel verbouwd tot een
sjieke residentie voor senioren. Het voormalige schoolpand, dat
dateert uit 1971 en de status van gemeentelijk monument bezit,
werd hiervoor ingrijpend verbouwd. Op dezelfde locatie
zal tevens een zogeheten zorgvilla worden geopend. Eind
november werd het pand bouwtechnisch opgeleverd en
vonden twee open dagen plaats. In de aanloop tot deze
oplevering maakte Joke van der Linden een aantal foto’s
van de vorderingen.

Toen en nu: nieuwbouw locatie Veenkamp

Meldt u zich aan via ‘contact’ op onze website
www.wijkraaddenaald.nl onder vermelding
van ‘nieuwsbrief’. En like ons op facebook:
www.facebook.com/wijkraaddenaald

De nieuwbouw van het voormalige seniorencomplex
De Veenkamp vordert gestaag. De oude Veenkamp
werd in 1962 opgeleverd en gold destijds vanwege
concept en omvang – een elf verdiepingen tellend
bejaardentehuis was destijds bepaald
ongebruikelijk – als een zeer modern
geheel. Maar tijden veranderen en het
gebouw, met kamers van gemiddeld 30
m2, voldeed niet meer aan de eisen van
deze tijd. Daarom werd in 2020 met
de sloop van de
oude Veenkamp
begonnen. Op
dit moment
verrijst op
dezelfde plek
een nieuw
woonzorgcomplex met dezelfde naam. Het zal bestaan uit een
gebouw van acht bouwlagen met 37 zelfstandige huurappartementen, bestemd voor de verhuur aan senioren, met daarnaast
een gebouw van twee bouwlagen dat plaats zal bieden aan vier
buurtkamers en 36 zorgappartementen met de mogelijkheid voor
intramurale zorg. Volgens de planning zal de nieuwe Veenkamp
medio 2022 worden opgeleverd.

Digitale nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de gratis digitale
nieuwsbrief van Wijkraad De Naald? Dan
bllijft u nog beter op de hoogte van wat er
in onze wijk speelt.
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installatietechniek sinds 1920

Installatiebedrijf
Groothedde Apeldoorn

Tulpenlaan 11
T (055) 521 35 94

Welkom!

www.maassenbanket.nl

www.gebroedersgroothedde.nl

,
Eglantie r 231
an 67,
Koninginnela
139
Schutte rsweg
Ape ldoorn
189
Ugchel seweg
Ugchel en

WEINIG TĲD OM TE SPORTEN?

30 MINUTEN FITNESS VOOR VROUWEN

MET DE CURVES WORKOUT TRAIN JE JE
HELE LICHAAM IN SLECHTS 30 MINUTEN!

€ 30,-

30
DAGEN
VOOR

MEER INFORMATIE?

WWW.CURVES.NL

Koninginnelaan 68 B
T (055) 521 44 20

Koninginnelaan 79a
7315 BN Apeldoorn
tel. (055) 843 80 32

Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!

Heeft u nieuwe buren vanuit een
andere wijk of woonplaats gekregen?
Laat het de wijkraad weten. Dan
verwelkomen wij onze nieuwe
wijkbewoners met
een aardige attentie.
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