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Praat je ook
graag mee?
Kom dan op 11 april
naar de ALV!
Kijk op

www.wijkraaddenaald.nl
voor de vergaderstukken

WEINIG TĲD OM TE SPORTEN?
MET DE CURVES WORKOUT TRAIN JE JE
HELE LICHAAM IN SLECHTS 30 MINUTEN!

Koninginnelaan 79a
7315 BN Apeldoorn
tel. (055) 843 80 32
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MEER INFORMATIE?
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T (055) 521 44 20

Eg lantie r 231, n 67,
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Ugchelen

Digitale nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de gratis
digitale nieuwsbrief van
Wijkraad De Naald? Dan blijft u
nog beter geïnformeerd over wat er
in onze wijk speelt.
Meldt u zich aan via ‘nieuwsbrief’ op
www.wijkraaddenaald.nl
En vergeet ons niet te ‘liken’ op facebook:
www.wijkraaddenaald/facebook.com
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Groothedde Apeldoorn
installatietechniek sinds 1920

Tulpenlaan 11
T (055) 521 35 94

www.gebroedersgroothedde.nl

Van de hoofdredacteur

Windkracht negen en erger
Een paar weken geleden nog trokken er een paar flinke winterstormen over ons land. Ook in onze wijk sneuvelde er het een en
ander. Nét buiten onze wijk haalde een argeloze jonge fietser zelfs
het landelijke nieuws door het vege lijf te redden toen een van de
kolossale bomen in het Oranjepark bezweek onder windkracht
negen. Storm Eunice was het gesprek van de dag.
Maar alles is betrekkelijk: Eunice was nog niet gaan liggen
of een andere storm diende zich aan. Toch was het deze keer
anders. Waar het natuurgeweld de gemoederen een dagje of twee
bezighield, houdt militair geweld helaas meestal langer aan. En
al spelen de hartverscheurende taferelen waarmee dit gepaard
gaat zich vér over onze landsgrenzen af, helemaal gerust mogen
we er niet op zijn dat deze storm aan onze deur voorbijgaat.
In het licht van een dergelijke internationale politieke catastrofe
zou je kunnen stellen dat het meeste andere nieuws er maar flets
bij afsteekt. Dat is natuurlijk ook zo: wijknieuws zoals u in deze
nieuwsbrief wordt gepresenteerd, lijkt in het perspectief van een
dreigende wereldbrand te degraderen tot onbeduidend geneuzel.
Heel stimulerend heb ik de afgelopen weken persoonlijk dan ook
niet ervaren. Toch hebben we gemeend onze dagelijkse routine te
moeten oppakken en, met een schuin oog op de beelden die het
journaal ons dagelijks voorschotelt, onze best te doen een nieuw
blad samen te stellen dat voor onze buurtgenoten op zijn minst
informatief mag zijn.
Het fenomeen wijkraad zoals wij dat kennen is een sprekend
instrument van onze hooggewaardeerde democratie. Democratie
zoals die voor ons vanzelfsprekend is geworden, maar die in de
landen van de voormalige Sovjet-Unie toch minder diep blijkt te
wortelen dan we hier met zijn allen hoopten.

Democratie betekent ook dat burgers
middelen hebben te participeren in
besluitvorming die ons allemaal raakt.
Nederlanders zijn vaak bereid hun stem
te verheffen in plaats van lijdzaam in
onverschilligheid af te wachten. Wat er
gebeurt wanneer onverschilligheid regeert,
zien we nu in Rusland: het ontbreken van
een democratische traditie geeft dictators
welhaast onbeperkte macht.
De wijkraad lijkt misschien een marginale
speler in het politieke theater, maar is
toch een volwaardige exponent van ons
westerse democratische politieke stelsel.
In plaats te berusten in lijdzaamheid,
onverschilligheid en wantrouwen jegens
de autoriteiten, neemt een wijkraad het
voortouw in de discussie met de lokale
bestuurders. Een discussie waaraan
iedereen kan deelnemen.
Op 11 april belegt Wijkraad De Naald de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur hoopt u daar graag te
ontmoeten.
Okke Groot
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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,
Op 11 april bent u om 19.30 uur uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering
in wijkcentrum De Groene Hoven (elders
in deze nieuwsbrief staat de agenda met
meer informatie). Tijdens de ledenvergadering zal onder meer een aanpassing van de
statuten aan de orde komen. Dit in verband
met de nieuwe wet over aansprakelijkheid
van bestuurders, de WBTR.
Er is veel gebeurd in de paar maanden
na eind vorig jaar, toen ik een stukje
voor de nieuwsbrief schreef. Zowel ver
weg als dichtbij. Zo kregen we weer meer
ruimte om op bezoek te gaan bij buren,
familie en vrienden door het versoepelen
van de corona-maatregelen. Maar verder
weg ontstond ineens een oorlog die ons
ook raakt en zeker dichtbij komt nu er
een beroep op ons wordt gedaan om de
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen,
wellicht ook in onze wijk.
Ondanks dit alles zal ik iets over de
bestuurlijke zaken in de wijk vertellen.
Allereerst zijn wij blij dat Petra Lap heeft
verklaard dat ze het voorzitterschap van
de wijkraad op zich wil nemen. Margaretha
de Haan heeft zich beschikbaar gesteld
voor de PR & Communicatie-portefeuille,
inclusief de nieuwsbrief.
Na zes jaar bestuurslidmaatschap zal
ik terugtreden. Mijn portefeuille Sociaal
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zal worden overgenomen door de andere
bestuursleden. Een paar punten hieruit:
• De dementievriendelijke route langs
de Koninginnelaan, van de Groene
Hoven naar het Mercatorplein, zal in
april worden voorzien van nieuwe,
goed zichtbare tegels.
• De gemeente heeft tijdens het Periodiek
Overleg toegezegd dat het speelterrein
van de (oude) Julianaschool aan de
Loseweg voorlopig openbaar toegankelijk blijft, zodat de kinderen uit de
buurt hier kunnen blijven spelen.
• Alex Claassen zal mij opvolgen in
de Werkgroep Warmte, waar wij
meekijken naar de gevolgen voor de
bewoners van de (mogelijke) aanleg
van een warmtenet in Kerschoten
en Kerschoten-West (valt onder de
wijk De Naald). U heeft over deze
warmtetransitie – Nederland moet
zoveel mogelijk ’van het gas af’ – in
de KEN-Nieuwsbrief kunnen lezen.
Rest mij te zeggen dat ik het een eer
vond om mee te werken aan een stukje
verbinding in de wijk van de bewoners
onderling en van de wijk De Naald met
de wijkagenten en met de gemeente
Apeldoorn. We hebben altijd goed
samengewerkt, waarvoor dank.
Tot ziens op de ledenvergadering en/of
in onze mooie wijk.
Quirine Lensvelt-Ruys,
Interim-voorzitter Wijkraad De Naald

Een veerkrachtig Apeldoorn

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

Onlangs heeft de gemeenteraad de
Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling
2022-2030 Een veerkrachtig Apeldoorn
vastgesteld. Een sterk en betrokken
Apeldoorn waar iedereen ertoe doet,
dat is ons doel. Maar wat betekent dat
en hoe doen we dat? Met dank aan
collega’s neem ik u hierin mee.

zorgt ervoor dat je beter wordt in dingen
die je al kunt, nieuwe dingen leert en
je goed voelt. En tegelijk draag je zo bij
aan het samenleven in Apeldoorn. We
gaan deze sociale basis versterken, zodat
Apeldoorners zich na een tijdje nog beter
samen kunnen redden.

Wat wordt er anders?

Een stevige sociale basis, waar we het
hiervóór over hadden, is niet voor iedereen
voldoende. Voor hen is er een vangnet. In
het vangnet helpen we Apeldoorners op
weg om dat eigen sociale netwerk en die
sociale basis sterker te maken. Het doel is
om steviger in de eigen schoenen te staan
en op eigen kracht verder te kunnen.
Als het nodig is, is extra ondersteuning
beschikbaar. Daarbij bieden we maatwerk:
het moet passen bij de (gezins-)situatie
van de inwoner. En je moet niet vast
komen te zitten in het vangnet, zodat je
er niet meer uitkomt. Daar helpen we bij.

Als gemeente gingen we tot nu toe vooral
uit van onze eigen dienstverlening: welke
hulp kunnen wij geven aan de inwoner?
Dat gaan we anders doen. Want er gebeurt
al zoveel in Apeldoorn. Apeldoorners
helpen elkaar en zien naar elkaar om.
Ze kunnen veel zelf en samen. Daarop
willen we aansluiten.
Aansluiten op wat inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zelf doen,
is een grote verandering. En die is niet
van de ene op de andere dag klaar. Maar
daar gaan we de volgende jaren hard mee
aan het werk. We hebben het dan in de
kadernota over het versterken van een
sociale basis en over het vangnet. Wat
bedoelen we daar mee?

Sociale basis
Mensen hebben dingen nodig om zo
gelukkig en gezond mogelijk te kunnen
leven. Bijvoorbeeld een eigen woning,
een baan, een sociaal netwerk en genoeg
geld om rond te komen. Al deze dingen
noemen we de sociale basis.
Inwoners regelen dat vooral zelf. Dat verwachten we ook van hen. Maar soms is
daar extra hulp bij nodig van de gemeente.
Bijvoorbeeld door voor genoeg banen
te zorgen. En door voldoende nieuwe
woningen te bouwen in fijne buurten.
Bij de sociale basis kun je ook denken
aan de sociale netwerken van inwoners,
groepen en buurten. Hierin doe je dingen
samen met andere mensen. Bijvoorbeeld
in de straat, bij de sportclub of op het
werk. Meedoen in sociale netwerken

Belangrijke telefoonnummers
• Wijkagenten Sharon Koenders (Loolaan/Noord))
en Cenzig Kara (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

Vangnet

Vervolg op de kadernota
De Kadernota is op 23 december 2021
door de gemeenteraad van Apeldoorn
vastgesteld. Nu worden de doelen
verder uitgewerkt in drie concrete
plannen; Wonen en leefomgeving,
Bestaanszekerheid, Gelijke kansen.
Natuurlijk doen we dat samen met
inwoners en maatschappelijke
organisaties in onze gemeente.

Samen055
Heeft u een zorgvraag waar u in uw eigen
sociale netwerk niet uitkomt? Dan is
Samen055 de plek om naar toe te gaan.
Hier kunt u terecht met vragen over
bijvoorbeeld zorg, werk, geld of opvoeding.
U kunt zo binnenlopen tijdens een inloopspreekuur. Een medewerker zorgt voor
geschikte hulp of verwijst u door naar waar
u moet zijn. Kijk op www.samen055.nl voor
meer informatie.

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 ons een
e-mailbericht sturen. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met u op!
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Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering
maandag 11 april 2022
wijkcentrum De Groene Hoven (Koninginnelaan 280)
De vergadering begint om 19.30 uur.

Op 11 april zal weer een algemene
ledenvergadering plaatsvinden. Samen
met u wil het bestuur terugkijken
op 2021, en in ieder geval financieel
vooruitkijken naar wat de wijkraad in
2022 zal brengen. Daarnaast nemen
we afscheid van een bestuurslid,
Quirine Lensvelt-Ruys stelt zich na
twee bestuurstermijnen niet opnieuw
verkiesbaar. Omdat Quirine sinds
september interim-voorzitter was, zal
er ook een nieuwe voorzitter gekozen
worden. Het bestuur is blij dat Petra
Lap (momenteel bestuurslid PR &
Communicatie) zich verkiesbaar stelt
als voorzitter. En om haar taken van
PR & Communicatie op te volgen, stelt
Margareta de Haan zich verkiesbaar.
Beide kandidaten worden door het
bestuur van harte aanbevolen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen
zich tot aanvang van de ALV melden
via de secretaris (denaald@kpnmail.nl).
Daarnaast is sinds enige tijd de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) in werking. Deze wet geldt ook
voor onze vereniging. En vanwege de
invoering van deze wet zijn de statuten
van onze wijkraad geactualiseerd. In de
ALV zal het bestuur de meest wezenlijke
wijzigingen toelichten.

Agenda van de ALV
1.
2.
3.

Opening, mededelingen
Vaststellen van de agenda
Vaststellen verslag ALV
september 2021
4. Jaarverslag 2021
5. Financieel verslag 2021
a. Verslag kascontrolecommissie
b. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie (1 nieuw lid gezocht)
c. Begroting 2022
6. Decharge bestuur
7. Nieuwe statuten/voortgang WBTR
8. Bestuurssamenstelling;
aftreden, herverkiezing,
nieuwe bestuursleden
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Praktische punten
•

•

•

•

•
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Diverse agendapunten kennen een
bijlage. Alle documenten worden
uiterlijk 4 april op de website geplaatst.
Ontvangt u liever een papieren versie?
Dan kunt u de stukken opvragen via
de secretaris (denaald@kpnmail.nl).
Bij de ALV zal een beperkte hoeveelheid
geprint klaarliggen.
We hopen zo veel mogelijk leden te
verwelkomen, maar de zaalruimte
is beperkt. Daarom ontvangen we
graag uw aanmelding vooraf via
denaald@kpnmail.nl
Nog geen lid, maar draagt u onze wijk
wel een warm hart toe? Meld u aan!
Het kost u niks. Ook opgeven kan via
denaald@kpnmail.nl
11 april, 19.30 uur, wijkcentrum
De Groene Hoven!

Gaan we het weer doen?
Gezien de ontwikkelingen omtrent het coronavirus zou het zomaar mogelijk kunnen zijn dat
de buitenspeeldag dit jaar doorgaat.
Het is alweer
bijna drie jaar
geleden dat de
Buitenspeeldag
(BSD) na een half
uur werd afgelast
vanwege het
slechte weer en
daarna twee jaar
niet doorging door
corona. In mijn
laatste bericht in de nieuwsbrief had ik aangegeven
dat ik een vervanger had gevonden om de BSD
te organiseren in de persoon van Karin Blom. Ze
zou graag iemand willen vinden die haar helpt bij
de organisatie, gezien haar drukke werk en eigen
bedrijf en druk gezinsleven. Twee zou perfect zijn.
De organisatie is te verdelen in drie delen:

Sponsoren
Alle sponsoren zorgen met elkaar voor dit speelfeest. Ik ging altijd persoonlijk langs en had een
zeer goede band met ze. Kost je een paar uur om
dit te regelen. Draaiboek ligt klaar. Ik hoop dat ze
in de loop van de middag de gelegenheid hebben
langs te komen, zodat ik persoonlijk afscheid kan
nemen, want dit is mijn laatste jaar, gezien we in
het Brabantse land wonen.

Vrijwilligers
Zonder hen is het onmogelijk. Iedereen persoonlijk
bellen en indelen. Velen doen al jaren mee en

hebben een vaste
stek. Tijdsduur
een paar uur.
Draaiboek ligt
klaar. Ook van
jullie wil ik graag
afscheid nemen.

Algemene organisatie
Deze ligt bij Karin. Een 40-tal punten aflopen en
coördineren. Voor de vergunning zorgt Yvonne
Porn van Stimenz. Dank voor al die jaren hulp.
Een ander onderdeel is de organisatie van de spelen
en spelletjes. Ook hier wordt via een vast stramien
gewerkt en zijn de leveranciers bekend. Een deel
hebben we in eigen bezit en ligt in de opslag.
Hulp bij een deel van de organisatie betekent veel
minder werk dan ik er al die jaren in mijn eentje
heb ingestopt. Dat was een bewuste keuze, want
twintig jaar geleden werd de BSD geboren en is het
altijd mijn kindje gebleven.
Mijn vrouw en ik zullen er die dag zeker bij zijn om
onze ervaringen te delen en mee te helpen op de
dag zelf. Voor mij geldt zeker dat ik graag afscheid
van de sponsoren, vrijwilligers en wijkraad wil
nemen, want dat is als een nachtkaars uitgegaan.
Dus, sponsoren, vrijwilligers, en medeorganisator(en), geef je op en laten we dit mooie
kinderfeest een nog langere traditie maken. Voor
vragen kunt u mij e-mailen via franknijpels@
outlook.com
Frank Nijpels
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Han Reijnders, de dame
die onze wijk schoonhoudt
Misschien heeft u haar wel eens zien lopen
in onze wijk, gewapend (gevaarlijk woord
in deze tijd) met prikstok en vuilniszak:
Han Reijnders. Sinds ongeveer een jaar
gaat Han bijna dagelijks op pad om het
zwerfvuil in onze wijk op te ruimen.
Waarom zou iemand nou de troep willen
opruimen die andere mensen van zich af
slingeren, vroeg ik me af. Reden om een
bezoekje te brengen aan deze bijzondere
dame die vooral ook heel bescheiden is.
Ik ga bij Han op bezoek nadat ik haar heb gevraagd of we in
de nieuwsbrief aandacht mogen besteden aan deze bijzondere
vorm van vrijwilligerswerk. Dat mag en niet veel later zit ik
bij haar thuis op de bank met een kopje thee en een schaal
lekkernijen op tafel.

ik ook de gemeente Apeldoorn willen
oproepen om asbakken te plaatsen op
plekken waar, vanwege het feit dat daar
groepjes mensen rookpauze houden,
veel peuken liggen, zodat rokers hun
peuken niet op de grond gooien maar
in een asbak.
Op sommige plaatsen in de wijk is het zo
erg met de peuken dat ik deze plaatsen
niet met mijn prikstok opruim, maar met
stoffer en blik en een bezem ernaar toe ga.
Dat werkt sneller. Heel recent heb ik op
een parkeerplaats aan de Gemzenstraat
780 peuken opgeruimd. Daar ben ik een
uur mee bezig geweest.

Op mijn vraag wat maakte dat Han besloot om het zwerfafval
op te gaan ruimen in de wijk, antwoordt ze resoluut: “Iedereen
roept dat we iets moeten doen voor het milieu en het behoud
van onze aarde, maar veel verder dan afval scheiden komen
we met zijn allen niet. Dus daarom heb ik besloten om mijn
handen uit de mouwen te steken. Ik wil graag dat deze
aarde netjes achtergelaten wordt voor mijn kinderen en mijn
kleinkinderen. Dus ben ik gaan ‘nuttig wandelen’, zoals ik dat
noem. Wandelen is gezond, je kunt je hoofd lekker leeg maken
en als je het dan ook nog kunt combineren door de rommel op
te ruimen die je onderweg tegenkomt, ben je ook nog nuttig
bezig voor je omgeving”.

Één sigarettenpeuk
vervuilt zeven liter
oppervlaktewater en als
deze peuk niet opgeruimd
wordt, duurt het tien jaar
voordat diezelfde
peuk is afgebroken.

App

Reacties

Han maakt gebruik van de app Stridy. Dat is een app die over de
hele wereld gebruikt wordt door mensen die zwerfvuil opruimen.
Door het gebruik van deze app wordt in beeld gebracht op
welke plekken veel troep ligt. Maar ook wordt door de Stridyapp duidelijk van welke bedrijven en organisaties er veel afval
op bepaalde plaatsen ligt. De Stridy-organisatie heeft het doel
om bedrijven en organisaties waarvan veel afval op straat of in
de natuur terechtkomt, aan te spreken. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat we er op deze manier ‘aan de voorkant’ voor zorgen
dat uiteindelijk het zwerfafval verdwijnt uit het straatbeeld.
Han is bovendien goed op de hoogte van de gevolgen die het
‘laten slingeren’ van afval heeft.

Op mijn vraag of ze tijdens haar ‘nuttige
wandelingen’ wel eens reacties krijgt
van mensen, heeft Han een duidelijk
antwoord: “Jazeker! En de reacties zijn
heel divers. Er zijn voorbijgangers die
zeggen: ‘Je bent gek, je ruimt toch zeker
niet de rotzooi van een ander op?’ Als ik
de kans krijg, leg ik dan uit dat ik het
opruimen van zwerfafval niet zie als de
rommel van een ander opruimen, maar
dat ik bewust bezig ben de wijk schoon
te houden. Afval op straat, trekt namelijk
afval aan. En zo snijdt het mes aan twee
kanten. Maar er zijn ook veel mensen die
positief reageren. Zo kreeg ik onlangs van
een snackbarhouder in de buurt een kop
koffie aangeboden, omdat hij het zo goed
vond dat ik in de buurt het zwerfafval
opraapte.”

Sigarettenpeuken
Han gaat verder: “Één
sigarettenpeuk vervuilt zeven
liter oppervlaktewater en als
deze peuk niet opgeruimd
wordt, duurt het tien jaar
voordat diezelfde peuk is
afgebroken. De meeste mensen
weten dit niet. Daarom zou
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“De laatste tijd concentreer ik me heel erg
op het opruimen van mondkapjes, die je
overal tegenkomt. Mijn motto is nu: ‘Alle
rondzwervende mondkapjes de wijk uit,
voordat de vogels gaan broeden. Bij het
zoeken van nestmateriaal, raken vogels
namelijk verstrikt in die dingen, met
allerlei vreselijke gevolgen”.

“Zijn er meer vrijwilligers nodig die helpen?”, vraag ik tenslotte
nog aan Han. ”Jazeker! Ik denk dat als we dit met een paar
mensen regelmatig doen, de wijk binnen de kortste keren
helemaal schoon is, en we zelfs in staat moeten zijn om heel
Apeldoorn schoon te krijgen! Dus hoe meer mensen, hoe liever!
Mensen zijn van harte welkom om mij een mail te sturen als ze
tips willen of ook van start willen gaan”
Het e-mailadres van Han is: han.reijnders@kpnmail.nl

Alle rondzwervende
mondkapjes de wijk
uit voordat de vogels
gaan broeden.
Resultaten
Doordat Han gebruik maakt van de
Stridy-app, weet ze precies welke
resultaten ze heeft bereikt sinds de
start. Han heeft inmiddels gedurende
340 uur 400 kilometer gelopen en daarbij 17.000 stuks ‘troep’ opgeraapt. Voor
het afval maakt Han gebruik van de
‘Apeldoorn Rein vuilniszakken’. Als ze
een aantal zakken vol heeft, stuurt ze
een mailtje naar Apeldoorn Rein,
waarna de volle zakken keurig worden
opgehaald. Ze ontvangt dan ook weer
nieuwe vuilniszakken.

Ik ben onder de indruk van de inzet en het enthousiasme van
deze dame, die inmiddels in de zeventig is. Wat mooi dat iemand
de verantwoordelijkheid op zich neemt om, door het opruimen
van het afval, een bijdrage te leveren aan het woongenot van de
bewoners in onze prachtige wijk!
Voelt u zich aangesproken
door dit artikel en zou u
ook ‘nuttig’ willen gaan
wandelen met behulp van
de Stridy-app (stridy.com)?
U kunt de app downloaden
in uw appstore.
Petra Lap

Ik vraag haar of ze ook bijzondere
vondsten heeft gedaan in het afgelopen
jaar. “Oh, ik vind van alles! Vuile luiers
die gewoon uit het raam zijn gegooid,
maar ook hele papieren zakken vol met
fastfood-afval. En in de winter heel veel
enkele handschoenen. Die hang ik goed
in het zicht op vlak bij de vindplaats
en als ze er een week later nog hangen,
neem ik ze mee als afval. Ik heb ook wel
eens een paar schoenen gevonden. Toen
vroeg ik me wel af hoe de eigenaar van
de schoenen vanaf dat punt verder was
gelopen. Op sokken? Waarom?
Maar ik vind ook geld, truien, onderbroeken en bossen bloemen. Ik heb ook
al eens een paar lege blikjes gevonden,
keurig bij elkaar gezet, met een gebruikt
condoom ernaast. ‘Die hebben het in
ieder geval gezellig gehad’ dacht ik toen.

Koninginnelaan
“Op zondagmorgen neem ik altijd de
Koniginnelaan onder handen. Als de
winkels dicht zijn, is het er heerlijk rustig
en dan kan ik flink ‘doorwerken’”.
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Lokale ondernemers uitgelicht

LOEV Lifestyle
De ondernemers uit onze buurt hebben het de afgelopen jaren
vaak niet gemakkelijk gehad. De coronamaatregelen zorgden
voor veel problemen en een aantal zaken wist de periode van
lockdowns en gedwongen winkelsluitingen dan ook niet goed
door te komen. Veel van onze buurtgenoten zullen hebben
geconstateerd dat de winkel van LOEV Lifestyle, die sinds het
voorjaar van 2020 aan de Koninginnelaan was gevestigd, kort na
de jaarwisseling was verdwenen. Sommigen hebben misschien
gedacht dat ook deze jonge onderneming slachtoffer was
geworden van de coronaperikelen. Niets is echter minder waar:
LOEV Lifestyle leeft sinds kort voort aan de Langeweg.
LOEV Lifestyle is sinds
eind januari gevestigd
aan de Langeweg 113,
vlakbij de kruising met de
Koninginnelaan. Een pand
waarin in de afgelopen jaren
tal van andere neringen
onderdak vonden. De
laatste twee huurders
waren achtereenvolgens een
autobedrijf en een bouwer
van customized fietsen. Mede vanwege deze bestemmingen
vertoonde dit gedeelte van de Langeweg een nogal rommelig
aanzien. Wat dat betreft zal het regelmatige passanten zijn
opgevallen dat deze aanblik behoorlijk is veranderd door de
komst van de opvallende markiezen die destijds ook de gevel van
het vorige vestigingsadres aan de Koninginnelaan 93 verfraaiden.
LOEV Lifestyle is een initiatief van Gerrie Boon, die na een
lange geschiedenis in de retail in LOEV Lifestyle nu helemaal
haar draai heeft gevonden. Gerrie vertelt: “LOEV Lifestyle is
ontstaan uit een webwinkel die ik vroeger vanuit onze woning in
Brummen bestierde. Dat begon als een hobby, maar de zaken
gingen zo goed dat er steeds meer mensen over de vloer kwamen.
Dat vonden mijn man en ik bezwaarlijk worden. Inmiddels waren
we verhuisd naar de regio Apeldoorn en kon ik het pand aan
de Koninginnelaan huren. Daar is in april 2020 LOEV Lifestyle
begonnen.”

Leven, Ontdekken, Ervaren en Voelen
Vanuit het pand aan de Koninginnelaan ontplooide Gerrie Boon
een kleinschalige woonwinkel met een geheel eigen filosofie.
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Gerrie vervolgt: “Veel mensen denken
dat de naam LOEV een samentrekking is
van de namen van mijn kinderen of iets
dergelijks. Maar LOEV staat voor iets heel
anders: ik wil ermee uitdrukken dat ik
mensen wil uitnodigen om het dagelijkse
Leven te Ontdekken, Ervaren en Voelen.”
Ondanks dat de winkel in coronatijd
opende, gingen de zaken voorspoedig.
Doordat LOEV ook als webwinkel actief
is, hadden de lockdowns niet zo’n
dramatische impact op de bedrijfsvoering.
Omdat het huurcontract afliep en de
verhuurder andere plannen met het pand
had, resulteerde dit in een zoektocht naar
een nieuw pand. Gelukkig genoeg werd dit
gevonden in het huidige vestigingsadres
aan Langweg 113, op slechts zo’n honderd
meter afstand van de oude winkel.
De nieuwe ruimte onderging voorafgaand
aan de verhuizing een ware metamorfose
en dat was volgens Gerrie wel nodig ook.
“Het was hier echt een soort schuur. Ik
heb wel getwijfeld of ik hier de sfeer kon
creëren die ik wilde. We hebben heel veel
tijd en moeite moeten investeren om dat
te realiseren”, zegt ze. Maar de moeite was
niet vergeefs. Als je de winkel binnenstapt,
valt meteen op dat Gerrie en haar team
prima zijn geslaagd in hun opzet om de
winkel een sfeervolle uitstraling te geven.

Groeiend assortiment
Het assortiment van LOEV Lifestyle bestaat uit
onder meer woonaccessoires, zoals potten, vazen,
kandelaars, wind-lichten, lampen en andere
decoratieve items van aardewerk, keramiek, glas,
hout en ijzer. Maar ook kastjes en andere kleine
meubelen kun je er vinden. Voor thee, kaarsen,
zeep, spiegels, sjaals, kussens, kleden en manden
kunnen klanten eveneens aan de Langeweg
113 terecht. Gerrie wil daarnaast meer met het
bloemenassortiment gaan doen. Door het verdwijnen
van Labberton is hier de laatste tijd groeiende vraag
naar, zeker nu het voorjaar weer aanbreekt.

De buurt reageert positiefop de komst van LOEV
Lifestyle aan de Langeweg. “De mensen vinden de
uitstraling van dit stukje straat verbeterd sinds de
winkel hier zit”, stelt Gerrie niet zonder trots vast.
Om te vervolgen met het uitspreken van de hoop dat
alle oude klanten de weg naar nieuwe stek ook weer
zullen weten te vinden. “Je merkt echt dat de mensen
ons weer opnieuw moeten zien te vinden. Sommigen
denken dat we vanwege corona de zaak hebben
moeten sluiten. Terwijl we springlevend zijn, hier op
ons nieuwe adres, nota bene vlak om de hoek”.
Okke Groot

Samen de ogen en oren van de wijk
Sinds een klein half jaar werkt Cengiz Kara als wijkagent voor
De Parken, De Vlijt, Het Loo en Kerschoten, oftewel een kwart
van het stedelijke gebied van Apeldoorn. Wat kunnen we van
hem verwachten, maar ook: wat verwacht hij van ons?
Om met dat laatste te beginnen, Kara is fan van hondenuitlaters:
“Dat zijn echt de ogen en oren van een wijk. Omdat zij de wijk
goed kennen, hebben zij snel in de gaten als er iets niet in orde
is, of als iemand zich verdacht gedraagt. Ik hoop altijd dat ze dat
dan ook melden, ook al is het vals alarm. We zullen toch samen
moeten werken aan de veiligheid van de wijk.”

Loopbaan
Cengiz Kara (49 jaar) komt niet uit Apeldoorn. Hij begon zijn
politieloopbaan in 2001 in Warnsveld en Vorden, nadat hij de
overstap had gemaakt van een vaste baan als elektricien naar
de politieschool. Dat was best spannend, omdat hij inmiddels al
een gezin had met twee kinderen. “Mijn jongere broer ging voor
de politie werken, en zijn verhalen maakten me enthousiast.
Inmiddels ben ik ook lid van de ME, coach ik nieuwe studenten,
en ben ik familie-agent. In die functie ben je de contactpersoon
bij families die iets heftigs hebben meegemaakt, en dan wordt
er een heel andere benadering van je verwacht. Voorlopig ben
ik dus niet uitgekeken bij de politie.”

Overlast
Vergeleken met andere wijken in Apeldoorn, hebben we over
het algemeen niet zoveel te klagen, en dat gebeurt dan ook
niet. Kara: “Tijdens mijn wekelijkse spreekuur in de Groene
Hoven tref ik vrijwel nooit mensen uit bijvoorbeeld De Parken.
Natuurlijk komen er wel zo nu en dan meldingen uit de wijk
binnen bij de politie. Die betreffen dan vaak geluidsoverlast.
Min of meer beruchte plekken zijn het Oranjepark, vooral ’s
zomers, ook vanwege drugsgebruik, en jeugd die ‘s avonds laat
in het weekend op de fiets door de wijk trekt. Overigens is dat
met de coronamaatregelen de laatste tijd uiteraard minder aan
de orde geweest. Verder zorgt een opvanghuis voor jongeren
wel eens voor overlast, maar verder zijn er gelukkig geen grote
problemen met bijvoorbeeld jeugdgroepen. Ook met inbraken
valt het relatief mee. Te hard rijden kunnen ze trouwens wel
‘goed’ in Apeldoorn-Noord!”

Taken
Wat gebeurt er met klachten? Kara: “Als
het om zogenaamde leefbaarheidsfeiten
gaat, bijvoorbeeld hangjongeren op een
schoolplein, of storten van afval, schakel
ik de wijk-BOA van de gemeente in. Als er
sprake is van strafbare feiten of conflicten,
maar ook als er een goed gesprek nodig is
met ouders over het gedrag van hun kind,
pak ik dat zelf aan.” Het liefst zou hij, net
zoals in zijn vorige standplaats De Maten,
bij iedere brugklas langsgaan in het kader
van preventie, maar helaas lukt dat de
politieorganisatie niet meer vanwege
capaciteitsproblemen.

Contact
Kara komt graag in contact met ons als
bewoners: “Mensen denken al gauw: ‘Laat
ik de politie maar niet lastig vallen’, maar
ik wil echt graag weten wat er speelt. Kom
dus gerust eens langs bij de Groene Hoven
tijdens mijn spreekuur op dinsdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur. Mail je liever,
dan kan dat natuurlijk ook. Mijn adres
is: cengiz.kara@politie.nl. En wil je
telefonisch iets doorgeven of vragen? Bel
dan het algemene nummer van de politie
0900 8844. Maar bij spoed: altijd 112!”
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Uit de oude doos
Hoewel we in een alleszins rustige buurt
wonen, is criminaliteit ook in de omgeving
van De Naald te vinden. Het vaak
verkondigde idee heeft dat zulke zaken
in vroeger tijden niet of nauwelijks aan
de orde waren, wordt echter genadeloos
gelogenstraft door het bijgaande berichtje
uit de Nieuwe Apeldoornsche Courant
van een kleine negentig jaar geleden.

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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Prijspuzzel - Fillipine
Omschrijvingen

In deze uitgave van de nieuwsbrief voor alle
puzzellaars onder ons een echte hersenkraker!
Het is de bedoeling om aan de hand van de vijftien
omschrijvingen antwoorden te geven en in te
vullen in het daarvoor bestemde veld. Wanneer
een antwoord ingevuld is, kunnen de letters van
het woord in een vakje met een nummer overgezet
worden naar gelijkgenummerde vakjes. Het doel
van de puzzel is deze Fillipine volledig in te vullen
en de oplossing te vinden die van boven naar
beneden te lezen is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

U kunt de oplossing van de puzzel mailen naar:
denaald@kpnmail.nl
Onder de inzenders verloten we een cadeaubon
van Banketbakkerij Maassen. De winnaar wordt
in onze digitale nieuwsbrief bekend gemaakt.

Enthousiaste club vrijwilligers, actief in onze wijk
Lekker en gezellig
Biologische producten vind je bij ...
De voornaam van de eigenaar van de kaaswinkel
aan de Koninginnelaan
Een ruime collectie zitmeubelen
Voor de verzorging van uw huisdieren
Bloemsierkunst
Wij doen het samen in uw wijk
’t Boskaboutertje staat voor ...
Wie de schoen past, was bij ...
Installatiebedrijf
Voor coaching is dit het beste adres
Uw Mazda specialist
Voor de sfeer die vroeger zo gewoon was
Ondersteuning bij het beëindigen van je relatie
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Gemengde wijkberichten
Midzomermarathon
Als ‘zomers zusje’ van de Midwintermarathon zal dit jaar
op 2 juli 2022 de Midzomermarathon worden georganiseerd.
Net als de winterse editie, loopt ook het parcours van de
zomerloop door onze wijk. Geïnteresseerden kunnen zich
opgeven voor verschillende afstanden. Meer informatie op:
www.uitinapeldoorn.nl/midzomermarathon

Tijdelijke ingebruikname Julianaschool
Vanaf 9 mei tot aan de zomervakantie zal het gebouw van
de Julianaschool gebruikt worden door de Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap. In totaal gaat het om circa 300 leerlingen.
De speelplaats van de Julianaschool zal ook tijdens het verblijf
van de leerlingen van de Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap
gewoon voor de buurtkinderen toegankelijk blijven (ook tijdens
lesuren). Tevens zijn er afspraken
gemaakt over het beperken van de
verkeersbewegingen door tussentijdse
verplaatsingen van de leerlingen tegen
te gaan. De bussen waarmee een aantal
van de leerlingen vanuit omliggende
gemeenten naar de school zullen
worden vervoerd zullen op de Loolaan
stoppen om de inzittenden uit te laten
stappen. Ze komen dus niet de wijk in.
Van de locatiecoödinator van de Jacobus Fruytierschool
ontvingen we het onderstaande bericht, bestemd voor de
bewoners van onze wijk:
Beste buurtbewoners,
Wij willen ons als Jacobus Fruytier Scholengemeenschap graag
kort bij u voorstellen. De reden hiervoor is, dat wij vanaf 9 mei
tot aan de zomervakantie gebruik mogen maken van de Julianaschool. Onze locatie aan de Anklaarseweg 71 zal deels worden
verbouwd waardoor er te weinig lokalen beschikbaar zijn. Een
deel van de leerlingen zal daarom les krijgen in de Julianaschool.
Wij zijn in contact met de gemeente om alles te regelen zodat u
er zo weinig mogelijk van zult merken. Wij zullen ook de direct
omwonenden nog een brief versturen met meer informatie.
We zien uit naar een goede tijd in de Julianaschool.

Verkoop woningen in
Noorderkerk gestart
Zoals we al eerder in de nieuwsbrief
meldden, zijn in de Noorderkerk aan de
Piet Joubertstraat zestien appartementen
gerealiseerd. De verkoop is onlangs
begonnen.
De Noorderkerk opende in 1898. Het is een
rijksmonument. Dit omdat de constructie
vrij zeldzaam is: het is een gereformeerde
kerk gebouwd in neogotische stijl. De
kerk is al meer dan twintig jaar niet
meer in gebruik als kerk. Het gebouw
werd al jarenlang gebruikt als kantoor,
totdat een projectontwikkelaar de kerk
eind 2020 kocht met als doel er zowel
huur- als koopappartementen in te
ontwikkelen. Uiteindelijk zijn dit alleen
koopappartementen geworden, zestien
in totaal, met een oppervlakte van tussen
de 57 en 78 m2. De appartementen staan
te koop voor prijzen tussen de 270.000
en 379.500 euro.
De woningen krijgen een eigen parkeerplaats boven of onder de grond, er is een
buitenruimte met gezamenlijke tuin en
er zijn laadpalen aanwezig.

Heropening Paleis Het Loo
De restauratie van Paleis Het Loo is bijna
afgerond. Op 15 april opent het museum
weer voor het publiek. De verbouwing
van het paleis begon in 2018. Naast
groot onderhoud en de verwijdering
van veel asbest, waarbij tegenvallers
voor vertraging zorgden, is onder de
bassecour (het voorplein van het paleis)
een nieuwe ondergrondse museumzaal
van 5.550 vierkante meter gebouwd. De
zaal krijgt licht door een grote glasplaat
in de bassecour en zal in de toekomst
de bezoekersingang van Paleis Het Loo
herbergen. Deze nieuwe zaal is bij de
opening in april echter nog niet gereed;
naar verwachting zal de ondergrondse
uitbreiding pas in 2023 worden geopend.

Met vriendelijke groet,
M. (Menno) Wiss
locatie - en veiligheidscoördinator
Foto Paleis Het Loo
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WIJ HEBBEN EEN RUIME COLLECTIE:

Kom gerust een keertje langs!

• ZITMEUBELEN

- banken, fauteuils & relaxfauteuils

• WAND- & KLEINMEUBELEN

- in kersen, eiken, mahonie & noten

• BEDDEN & KLEDINGKASTEN
• BEDBODEMS & MATRASSEN
• VLOERBEDEKKING
Korteweg 2 • 7315 CM Apeldoorn

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

Telefoon
E-mail
Internet

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

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

• GORDIJNEN & VITRAGES
• ZONWERING
- voor binnen en buiten

SNACKBAR • EETCAFE

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

www.kokkie.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.

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

Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!
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.

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

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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JOHANNES BOSBOOMSTRAAT 25 | 7312 LM APELDOORN | T (055) 521 35 27 | WWW.VEERMANIB.NL
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