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Van de hoofdredacteur

Niets is voor de eeuwigheid
Gelukkig kan 
iedereen in onze 
democratische 
samenleving zijn 
stem laten horen. 
Ook de wijkraad en 
deze nieuwsbrief 
vormen daar een 
onderdeel van, hoe 
klein onze impact 
ook moge zijn.

Over de wijkraad en de nieuwsbrief 
gesproken: ook daar voltrok zich een 
verandering. Elders in dit nummer leest u 
over het nieuwe participatiemodel van de 
gemeente. Een model dat democratisering 
voorstaat, maar ook de deels de bestaande 
institutionalisering afbreekt. Een indirect 
gevolg hiervan hebt u mogelijk al bemerkt. 
Onze nieuwsbrief verschijnt, mede vanwege 
de wijziging in de financiële situatie van de 
wijkraad, met ingang van dit jaar namelijk 
nog maar twee keer per jaar (hoewel daar 
eerlijkheidshalve ook andere afwegingen 
aan ten grondslag liggen).
Niets is voor de eeuwigheid. En politiek is 
vaak vluchtig. Of het nieuwe participatie-
beleid een goede zaak is? Er hebben 
knappe koppen over nagedacht, dat is 
zeker. En verder ligt het vermoedelijk weer 
net zo genuanceerd als in het geval van De 
Veenkamp en de bomenlanen bij Het Loo. 
Economie en ideologie voeren in de politiek 
nu eenmaal altijd een verbeten strijd.

Ik geef toe: veel wijzer wordt u niet van 
me. Maar ik hoop dat ik op zijn minst stof 
tot nadenken aandraag.

Okke Groot

Onze wijk kenmerkt zich in zijn algemeenheid door rust en 
regelmaat. Toch is het niet zo dat er nooit iets verandert. Zelfs 
in de relatief korte tijd dat ik hier woon, hebben zich al best wat 
wijzigingen in de aanblik van de wijk voltrokken. En dan heb ik het 
alleen nog maar over zaken die van de buitenkant zichtbaar zijn.

Dit besef drong weer eens duidelijk door toen ik een paar 
maanden geleden de Koninginnelaan inreed en, op de plek waar 
aan de rechterzijde van de straat altijd De Veenkamp oprees, 
nu slechts een gapend gat restte. Als een gebit waar nogal 
prominent een onderdeel uit ontbrak. Of het een volkomen 
gezond onderdeel was, durf ik niet te zeggen, maar volgens de 
waarneming van mijn lekenoog functioneerde het nog wel.

Toen ik een aantal jaren geleden in de wijk kwam wonen, 
was een bezoek aan De Veenkamp een zelfverkozen onderdeel 
van mijn inburgering. Er werd daar op een avond door de 
buurtvereniging een film over historisch Apeldoorn vertoond, 
waar ik graag bij aanschoof. Ik behoorde duidelijk tot de  
jongste aanwezigen in de zaal, maar het was reuze gezellig.  
Geen moment kreeg ik de indruk dat ik omringd werd door 
mensen die ongelukkig of zelfs maar ontevreden waren over  
hun woonomgeving. Toch weten we allemaal dat bejaarden- 
zorg zoals in de boeken en de televisieserie over Hendrik Groen 
niet meer bestaat. Of dat een goede zaak is? Er zijn andere 
concepten voor ouderenzorg bedacht door mensen die daar 
verstand van hebben. In hoeverre economische motieven 
hierbij een te overheersende rol spelen, moet altijd onderwerp 
van kritische beschouwing blijven. We zijn er als samenleving 
allemaal bij om eventueel in te kunnen grijpen ...

De lijn van De Veenkamp laat zich gemakkelijk doortrekken naar 
andere issues in de wijk. Te gemakkelijk misschien. De bomen-
lanen bij Paleis Het Loo zijn zo’n issue. De realiteit ligt vaak 
genuanceerder dan voor- en tegenstanders willen doen geloven. 
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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,

Zo’n 3,5 jaar geleden nam ik de spreek-
woordelijke voorzittershamer van Wilma 
Goppel over en inmiddels is de tijd aange-
broken om deze weer door te geven. Ook 
andere bezigheden vragen mijn aandacht 
en je kunt je tijd nu eenmaal maar aan 

één ding tegelijk besteden, nietwaar? Daarom ga ik het bestuur 
van Wijkraad De Naald per juli aanstaande verlaten. Omdat ook 
onze secretaris en ons bestuurslid Communicatie om soortgelijke 
redenen hebben besloten met hun werk voor de wijkraad te 
stoppen, zult u begrijpen dat onze focus momenteel ligt op 
het werven van nieuwe bestuursleden. Dus mocht u interesse 
hebben om in een leuk team een bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid in onze wijk, dan komen wij graag met u in contact!

Bij afscheid nemen hoort ook terugkijken. En hoewel ik liever 
vooruitkijk, zijn er vele onderwerpen die mij dan te binnen 
schieten. Enerzijds gaat het dan om meer praktische zaken als 
het op orde brengen van ons archief, de aanschaf van nieuwe 
digitale hulpmiddelen en de lancering van onze nieuwe website. 
Anderzijds denk ik dan aan de vele discussies met ‘de gemeente’ 
over de wijze waarop men burgerparticipatie opnieuw vorm wilde 
geven, de inrichting van snelle fietspaden en nieuwe uitdagingen 
als de plaatsing van laadpalen voor elektrische voertuigen. 
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Onderwerpen waarop onze wijkraad nauw 
betrokken is (geweest) en in welk rijtje ook 
de teruggebrachte kroontjes op ‘De Naald’ 
natuurlijk niet mogen ontbreken.

Maar bovenal denk ik dan aan alle 
leuke ontmoetingen binnen de wijk, 
met collega bestuursleden van andere 
wijkraden en met de vertegenwoordigers 
vanuit de gemeente, politie en het sociale 
domein. En niet te vergeten de zeer 
plezierige samenwerking met mijn collega 
bestuursleden en de vrijwilligers van 
onder andere de redactie, die er elke keer 
weer in slagen een mooie nieuwsbrief 
samen te stellen. Dank jullie wel! En dan 
is de cirkel rond en kijk ik graag samen 
met u weer vooruit; wie komt dit mooie 
team versterken?
 
We komen elkaar hopelijk weer tegen in 
onze fijne wijk. Graag tot dan!

Marc Visser, voorzitter

Koninginnelaan 69  |  7315 BN Apeldoorn  |  055 5260888  |  www.thomapost.nl

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

Weet je wie 
jullie huis zou
willen kopen?

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

Van uw stadsdeelmanager

Gebiedsparticipatie:  
meedoen voor buurt of wijk

Apeldoorn heeft een lange traditie op het 
gebied van samenwerking met dorps- 
en wijkraden (DWR). We noemen dit 
gebiedsparticipatie. DWR kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het contact 
tussen gemeente en bewoners en 
organisaties in een wijk of dorp. U leest 
dit stukje ook in een blad dat wordt 
uitgebracht door uw wijkraad!
De afgelopen tijd heeft het gemeentebestuur 
gezocht naar nieuwe vormen van gebieds-
participatie, waarbij ook meer mogelijkheden 
zouden komen voor andere vormen dan 
alleen via DWR. Uiteindelijk heeft dit geleid 
tot een besluit eind december over een 
nieuwe subsidieregeling.

In alle wijken en buurten van Apeldoorn 
zijn er mensen die graag hun steentje 
bijdragen aan de samenleving. Mensen 
die invloed willen uitoefenen op het 
beleid. En op hun leefomgeving. Om 
te zorgen dat deze vitaal blijft of vitaler 
wordt. Deze mensen ondersteunt de 
gemeente Apeldoorn graag. Dat doen 
we met de nieuwe Subsidieregeling 
Gebiedsparticipatie. Deze regeling komt in 
de plaats voor de Verordening Dorps- en 
Wijkraden. De nieuwe Subsidieregeling 
Gebiedsparticipatie biedt nog steeds de 
mogelijkheid aan DWR om hun rol te 
vervullen, maar staat open voor iedereen 
die wil meedoen.

De subsidie wordt verleend voor het 
gebied waar de aanvrager zich voor wil 
inzetten. Dat mag de wijk zijn zoals we 
die nu kennen, maar het kan bijvoorbeeld 
ook een straat, buurt, of de hele stad zijn. 
En dat kan ook voor een specifiek doel 
zijn. Bijvoorbeeld om de samenwerking te 
bevorderen of om de begaanbaarheid voor 
mindervaliden te verbeteren. Als het maar 
in het algemeen belang is en bijdraagt aan 
de vitaliteit.

Voor 2021 is er € 325.000,- beschikbaar 
met een maximum van € 5.000,- per 
aanvraag per jaar. De subsidie wordt 
toegekend per kalenderjaar, “wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt”. Alle informatie 
over de voorwaarden, hoe u kunt 
aanvragen en dergelijke, kunt u vinden 
op www.apeldoorn.nl/subsidieregeling-
gebiedsparticipatie. Deze Subsidieregeling 
Gebiedsparticipatie is aanvullend op de 
Subsidieregeling Inwonersinitiatieven, 
die nieuwe en eenmalige initiatieven 
steunt die Apeldoorn mooier, leuker 
en beter maken. Wilt u daar meer van 
weten, kijk dan op www.apeldoorn.nl/
inwonersinitiatieven. Of neem contact 
met mij op! Ik ga graag met u in gesprek 
hierover in het belang van de inwoners 
van het stadsdeel Noordwest.

Wim Bergink, 
stadsdeelmanager Noordwest

Bereikbaarheid Wijkraad De Naald
e-mail: denaald@kpnmail.nl
website: 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!

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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Nieuws van Paleis Het Loo
De eeuwenoude eiken- en beukenlanen 
zijn beeldbepalend voor Paleis Het Loo. 
Helaas waren veel bomen er slecht 
aan toe. Een groot aantal eiken was 
hol en had aangetaste wortels die tot 
stabiliteitsproblemen leiden. Ook de 
beuken verkeerden in slechte conditie.  
De afwisseling van zeer droge zomers en 
natte winters tastte de gezondheid van 
de bomen aan, waardoor het risico op 
omwaaien of zelfs spontaan omvallen 
steeds groter werd met serieuze veilig-
heidsrisico’s voor recreanten, bezoekers  
en medewerkers van Paleis Het Loo.

Paleis Het Loo heeft, op basis van advies 
en uitgebreid onderzoek van deskundigen, 
gekozen voor volledige vervanging en 
herplant. Met als resultaat het herstel 
van het historische beeld (lanen met een 
dubbele bomenrij) en gezonde, duur-
zame en veilige lanen. Dit besluit is 
niet zomaar genomen. Het gaat immers 
om beeldbepalende en oude bomen. 
We hebben gekozen voor een veilige 
en toekomstbestendige aanpak zodat 
de generaties na ons ook van fraaie 
bomenlanen kunnen genieten. Voor  
meer informatie: www.paleishetloo.nl

Hoe is de situatie nu?
Inmiddels zijn vrijwel alle bomen gekapt 
en staan er nog drie groepen beuken, 
waar eekhoornnesten zijn aangetroffen. 
Aan de Stallenlaan zijn er dubbele rijen 
jonge beuken geplant. De aanplant van de 
eiken en beuken aan de Koningslaan en 
Schuine laan wordt dit najaar uitgevoerd. 
Op deze lanen is tijdelijk een aantal boom-
bakken geplaatst om de vleermuizen te 
helpen zich te oriënteren.

Parketvloer
Van de goede stukken hout van de eiken 
aan de Koningslaan wordt parket gemaakt 
voor de oude en nieuwe Balzaal van de 
restaurantvleugel aan de Koningslaan. Op 
Youtube staat een filmpje waarin Maarten 
Kien uitlegt hoe het hout verwerkt wordt 
tot een vloer in de Balzaal (www.youtube.
com/watch?v=ykxI-HlFMKA)

Bezoekersparkeerplaats en bosparkeren
Door de vorst in februari is er enige 
vertraging opgetreden bij de werkzaam-
heden aan de bezoekersparkeerplaats. 
Naar verwachting zal het terrein op 3 mei 
weer opengesteld worden voor bezoekers 
en wandelaars van het Paleispark. De 
werkzaamheden voor de aanleg van 
de bosparkeerplaats zijn nog in volle 
gang. De eerste oplevering staat gepland 
voor eind mei. De laatste fase van de 
bosparkeerplaats is gereed in het najaar 
van 2021.

U vindt meer informatie op: www.
paleishetloo.nl/bezoek/contact-route/

BuitenGewoon Open 2021
Dit jaar organiseren we het laatste seizoen 
BuitenGewoon Open voor de tuinen 
en het Stallencomplex. Op dit moment 
weten we helaas nog niet wanneer de 
coronamaatregelen het toelaten om de 
tuinen en de stallen weer open te stellen.
De heropening van het gerenoveerde en 
uitgebreide Paleis Het Loo is voorzien in 
2022 en valt samen met het themajaar 
Koninklijke Veluwe.

Voorterrein het nieuwe pad
Over het voorterrein wordt een half 
verharde weg aangelegd voor wandelaars 
en fietsers. Deze weg kan ook bij evene-
menten worden gebruikt om goederen  
aan te voeren. Hierdoor voorkomen we  
het plaatsen van tijdelijke rijplaten.

Vernieuwing & verbouwing
Inmiddels hebben we een mooie mijlpaal 
bereikt en is een deel van het paleis, het 
westelijk binnen- en buitenpaviljoen, door 
de aannemer aan ons overgedragen. Dit 
betekent de start van de herinrichting  
van het paleis.

Op de Bassecour zijn de eerste glasplaten 
geplaatst die straks in de Grand Foyer 
voor een bijzondere lichtinval zorgen.

Jacolien van Wezep 
Manager Marketing & Communicatie 

Paleis Het Loo

Aanplant van jonge beuken aan de Stallenlaan Impressie bovenaanzicht bezoekersparkeerplaats

Impressie van de nieuwe 
bezoekersparkeerplaats



8 9

Gast in de natuur
Lovende artikelen over de natuur spreken aan. Maar is die 
belangstelling er ook als het slecht gaat met planten, als er 
dieren zijn die lijden, doodgaan of uitsterven? Dit stemt tot 
nadenken. Drommen coronatoeristen trekken massaal de 
bossen in. Dat vraagt om actie. Mag ik het bos niet meer in, 
moet ik vliegen? Wat kunnen we doen?

Hoofdregel: respecteer alle natuur, we zijn er te gast. Daar- 
mee hangt samen dat we moeite moeten doen om die natuur  
te ‘begrijpen’.

Voorbeelden: om de natuur te beschermen, de dieren de rust 
te geven die van levensbelang voor ze is, worden maatregelen 
genomen. Doordat het klimaat opwarmt, begint het broedseizoen 
vroeger en worden bepaalde gebieden eerder tijdelijk afgesloten. 
Vele hectares afsluiten is de makkelijkste manier, maar dan 
komt er een spanningsveld tussen factoren als zichtbaarheid,  
de geldstromen die daarmee gepaard gaan, educatieve, 
recreatieve doeleinden en gelden die besteed moeten worden  
aan noodzakelijk onderhoud.
Keerzijde van de medaille van de mens in de natuur is dat dieren 
schrikken, vluchten, (verkeers)ongelukken veroorzaken enz. Als 
de eerste reekalfjes geboren zijn, kan door aanwezigheid van 
mensen de moeder de reekalfjes verlaten, waardoor ze zullen 
sterven. Mensen weten dat vaak niet.

Grondhoudingen
Van wie is de natuur? Onderzoekers kwamen tot diverse grond-
houdingen, ondergebracht in systemen en modellen. Het model 
van de westerse filosoof Wim Zweers heeft veel invloed gehad. 
Hij beschrijft een schaal ‘grondhoudingen’. Aan de ene kant de 
mens die centraal staat (antropocentrisch) en aan de andere 
kant het ecosysteem (ecocentrisch). De reeks loopt van de mens 
als heerser over de natuur, de mens als rentmeester, als partner 
en tenslotte naar de mens als participant van de natuur; een 
historische verschuiving.

Onze (individuele) hande-
lingen en keuzes zijn van 
wezenlijk belang voor de 
natuur. Als gevolg van 
corona werd het overdruk 
in de bossen. De rust van 
veel dieren wordt verstoord. 
‘Begrijpen’ maakt het 
gemakkelijker om respect op 
te brengen voor de natuur en 
de regels met bijbehorende 
discipline te volgen. Zo kun 
je bijdragen aan een goede 
balans in de natuur.
Het is belangrijk om de 
aanwezigheid van de mens 
in de natuur, juist in 
‘kwetsbare’ perioden, tot  
een minimum te beperken.

Natuur als kringloop
Als jij de miertjes vertrapt, dan heeft een 
ander dier geen eten. Als jij te dicht bij 
dieren komt, dán verstoor jij het evenwicht 
met een grote kans dat ze niet overleven. 
Vluchten, maar ook vermorzelen onder 
schoenzolen, fietsbanden; natuurkenners 
en -minnaars schrijven bevlogen wat er 
allemaal op microschaal gebeurt in de 
natuur. Hartverscheurende verhalen over 
fijngestampte insecten, opgejaagde dieren, 
vernietigde dassenburchten. Sta eens 
stil bij wat er allemaal leeft als je daar 
wandelt. “Mogen wij dan niets meer?” 
zullen velen zeggen.

Moeten wij dan vliegen? Je kent 
natuurlijk Karlsson van Astrid Lindgren, 
motortje op de rug ... Anno 21e eeuw 
een vlucht onder een drone? Mooi, die 
bossen in vogelperspectief. We zullen het 
natuurgevoel snel missen, terugverlangen 
naar het unieke van wat we kunnen 
waarnemen op de vierkante meter, 
centimeter, alles wat wiebelt, loopt, sluipt, 
kruipt, springt en binnen gezichtsveld 
vliegt. Je kunt beter met beide benen op 
de grond staan! Vliegen, luchtfietserij, dat 
hoeft niet.

Alle beetjes helpen
Veel kunnen we wél doen. Gedragsregels: 
hou je eraan. Gedraag je verantwoordelijk. 
Moet het echt zover komen dat we een 
ticket kopen met enkelbandje om te 
controleren of we buiten de paden lopen? 
Wandelen, fietsen, mountainbiken met 
een tijdslot? Hou je 
óók aan tijdelijke 
borden met teksten 
als ‘verboden gebied’, 
‘honden aangelijnd’.
Enig realisme is 
noodzakelijk. Je 
hoeft niet elke tor of 
pad naar de andere 
kant van het pad te 
brengen. Je houdt 

ook niet zonder ermee te stoppen de deur 
voor een ander beleefd open. Waardeer 
een bewonderd torretje, wormpje op de 
hand van een kind, laat het kind er over 
napraten, een tekening maken. Zo voed je 
de volgende generatie op met respect voor 
de natuur. Dat torretje is hopelijk intussen 
bekomen van de schrik!

Opruimen
Het is verboden verfblikken, verpakkingsmateriaal, piepschuim, 
fiets- en/of motoronderdelen, je uitgebroken keuken te dumpen 
in het bos. Gebeurt dat? Ja! En je kunt zo gek niet bedenken 
wat je nog meer allemaal in het bos vindt. Niet doen. Gemeentes 
bieden daar oplossingen voor. Heb je ooit gehoord van ‘de 
vervuiler betaalt’? Redelijk toch?
Boswachters melden zwerfvuil zoals plastic zakjes, 
wikkels, blikjes, melk- en sappakken, limonade-
flessen. Niet alleen vlak naast een afvalbak, maar 
overal langs paden, fietsroutes én tot diep in de 
bossen. Het is een kleine moeite om je eigen afval 
op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken, 
die absoluut vaker geleegd moeten worden. Neem 
het desnoods mee naar huis, graag zelfs. Dieren 
lopen gevaar als ze eten wat niet voor ze bestemd is: 
ongezond of giftig voedsel, plastic, papier. Ze kunnen 
in afval stikken of verstrikt raken in onder meer 
mondkapjes. Dit zijn allemaal zaken waar wij wél 
wat aan kunnen doen.
‘Wit’goed, tissuepapier, ooit wit geweest, waarom daar? Voor de 
boswachters en vrijwilligers die opruimen te vies om te pakken. 
Ze laten het witgoed daarom liggen. Daar moeten opruimploegen 
voor komen met ‘hulpgereedschappen’. Juist dit smerige 
materiaal vind je buiten de paden, in en achter bosjes, waar-
door weer dieren verstoord worden in hun leefritme.
De boswachters vragen (nog?) niet om net zoals voor honden in 
de stad ook in alle buitengebieden zakjes mee te nemen. Voor 
dier én mens? Het moet niet gekker worden, hoor ik je denken. 
Nee, niet gekker, maar dat kan alleen als toeristen zich gedragen. 
Alle beetjes helpen, dus zet de knop om, hou rekening met de 
natuur. Alle beetjes die blijven liggen maken bergen afval.

Aanbevelingen
Bostoerist, hou je aan de regels, bereid je voor met een extra 
afvaltasje. Ik zag een hond met een draagband met tasje. Ook 
een baas die de hond leerde plastic flessen en blikjes apporteren 
in plaats van tennisballen!
Bekijk jezelf objectief. Wat kan beter? Hoe kan ik respectvoller 
omgaan met de natuur? Je kunt óók minder gangbare wandel-
tijden kiezen en niet massaal naar dezelfde plekken gaan, om 
drukte te voorkomen. Alle beetjes helpen.

Corona onder controle, meer vrijheden. We kunnen binnenkort 
hopelijk weer op vakantie en gezellig met grotere groepen tafelen, 
maar ook gezond blijven genieten van de natuur. We zullen een 
nieuwe balans vinden. Hoop voor de overvolle bossen, hoop ook 
op een nieuw normaal.

Joke van der Linden-Brenninkmeijer
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Van uw wijkagent

Een kijkje in de dienst

Wijkagenten bureau
Europaweg 79 
7336 AK  Apeldoorn
tel: 0900 - 8844

Sharon Koenders
Wijkagent Loolaan/
noord
e-mail: sharon.
koenders@politie.nl

Ronald de Man
Wijkagent Het Loo
e-mail: ronald.de.man 
@politie.nl
Spreekuur op dinsdag 
van 19.00 - 20.00 uur 
in De Groene Hoven, 
Koninginnelaan 280

Normaal gesproken bent u van mij gewend 
dat ik wat informatieve stukjes schrijf 
met daarbij de nodige tips. Er zijn al veel 
onderwerpen de revue gepasseerd. Dit keer 
gooi ik het over andere boeg en neem ik u 
mee met een dienst in de wijk. De hort op 
met een nieuwe student, afspraken in de 
wijk en handhaven op het naleven van de 
coronamaatregelen en avondklok.

Late dienst. Als wijkagent ben ik redelijk 
vrij om mijn dienst zelf in te vullen. 
Daarnaast draai ik belaste diensten en 
dan doe ik de incidentenafhandeling, de 
112-meldingen zeg maar. Voor nu een 
gewone avonddienst.
Ik heb afgesproken met een nieuwe 
politiestudent. Ik ben coach en de student 
is vers van de academie, waar hij net zijn 
eerste stageperiode erop heeft zitten. Het 
is zijn eerste dag in het korps. Spannend. 
Ik zie mezelf terug ...

De student heeft de nodige theorie 
gehad. Hoog tijd dat hij de praktijk gaat 
ervaren. Hij is heel enthousiast, maar 
moet hem toch ietwat teleurstellen. We 
gaan niet direct over tot actie. Eerst 
pas op de plaats, want ik heb de nodige 
mails en terugbelverzoeken. Ik kijk in het 
dagrapport na wat er in de wijk gebeurd is 
en dan ben ik redelijk up to date.

De wijk in
Vervolgens gaan we de wijk in. Allereerst 
heb ik een afspraak met een jongere 
en zijn begeleider. Er is mij verzocht de 
jongere de broek op te binden, omdat 
er iets is voorgevallen dat niet door de 
beugel kan. Strafrechtelijk kan ik er op 
dat moment niets mee, maar goed om 
de jongere bewust te maken van zijn 
acties en eventuele consequenties in de 
toekomst (iets naspelen met een niet van 
echt te onderscheiden wapen en drugs is 
niet zo handig). Het was een goed gesprek 
en hopelijk is de boodschap overgekomen.

Vervolgens een rondje door mijn wijk. 
We pakken wat overlastplekken mee 
en tussendoor tref ik nog wat bekende 
gezichten op straat. Zo hoor ik nog eens 
wat. Dan is het tijd voor een hapje eten.

Avondklok
Na het eten horen we van de dagcoör-
dinator de laatste actuele informatie op 
straat. De onrust rondom de avondklok 
is u vast niet ontgaan. Eerst werk ik snel 
wat administratie bij, waaronder een 
mutatie over het eerder gehouden gesprek. 
Dan gaan we de straat op. We gaan lang-
zaam richting 21.00 uur, waarbij van ons 
verwacht wordt dat we handhaven op de 
avondklok. Maar eerst komt er nog een 
melding tussendoor, want we zijn in de 
buurt.
Er zijn zorgen om een persoon waarmee 
de familie geen contact krijgt, dit terwijl er 
normaliter dagelijks contact is. We rijden 
er heen. Ik zie dat de student iets begint 
te verzitten. Hij vraagt; “dit gebeurt toch 
vaker?” Ik moet lachen; natuurlijk is dit 
compleet nieuw voor hem. Ik probeer hem 
gerust te stellen. Vaak is er niets aan de 
hand, maar er zijn ook genoeg gevallen 
waarbij er wel iets mis is. Mensen die 
gewond zijn of, in het ergste geval, iemand 
die is overleden. Niet bepaald iets voor een 
eerste dag. We spreken af dat hij op de 
achtergrond kan meekijken, maar dat we 
de situatie eerst ter plaatse gaan bekijken.

Alles donker
We komen ter plaatse. Alles donker ... 
oh nee, het zal toch niet. Eerst maar 
aanbellen. We worden echter snel uit 
de onzekerheid verlost. Er zwaait een 
deur open op de tweede verdieping, niet 
wetende dat die bij het appartement 
hoorde. “Wat moet dat?” roept een 
mannenstem. Het blijkt allemaal in orde, 
gelukkig maar. De student ontspant weer 
en samen kunnen we er hartelijk om 
lachen.

We controleren wat auto’s. We spreken 
jeugd aan en attenderen mensen erop dat 
ze zich richting huis moeten begeven. Een 
stel laat de hond uit. We vragen of ze zich 
ervan bewust zijn dat ze na 21.00 uur de 
hond alleen dienen uit te laten, of anders 
nog maar een hond moeten aanschaffen ... 
Er zijn nog redelijk wat mensen op straat; 
mensen die blokjes om lopen en mensen 
in auto’s die op tijd thuis willen zijn.

De tijd van waarschuwen is voorbij
Het is 21.00 uur geweest. Alsof ik een 
nachtdienst draai, zo stil is het op straat. 
Fijn om te zien dat mensen zich aan de 
regels houden. We controleren wat auto’s 
die ons voorbij komen. Mensen hebben 
een verklaring bij zich en veelal een 
gegronde reden om op straat te zijn.

Dan passeert ons een jongeman op de 
fiets. Het is bijna 22.00 uur. Geen licht 
op en we vragen hem te stoppen. Hij geeft 
aan dat hij te laat is weggegaan bij een 
vriend. Daarnaast moet hij nog een half 
uur fietsen voordat hij thuis is. Hij neemt 
het allemaal niet zo nauw zegt hij. Spijtig, 
maar de jongen krijgt een bon aangezegd 
voor het overtreden van de avondklok. 
Zoals bekend is de tijd van waarschuwen 
voorbij. Ik geef de jongen onze namen, 
want ik heb zo het vermoeden dat hij 
onderweg naar huis nog wel een keer aan 
de beurt komt. Ik vertel hem er wel bij dat 
dit geen vrijbrief is om op straat te blijven 
hangen en dat hij naar huis dient te gaan. 
Dit zal hij doen.
Een kwartier later volgt de oproep van een 
collega aan de andere kant van Apeldoorn. 
Dezelfde jongen is wederom staande 
gehouden. Ze verifiëren zijn verhaal bij 
ons en dan kan hij zijn weg vervolgen.

Evalueren
Wij rijden richting bureau. Onze dienst 
zit erop. Daar evalueren we onze dienst. 
De student geeft aan dat hij een leuke een 
leerzame dienst heeft gehad. Met je neus 
vooraan staan. Niet weten wat je vandaag 
te wachten staat, iedere dag is anders. 
Een van de redenen dat hij bij de politie 
wilde.

Met die afsluiting in mijn hoofd zie ik 
de volgende dag de nieuwsberichten. 
De avondklok moet per direct worden 
opgeheven, oordeelt de rechter. Afwachten 
welk vervolg dit gaat krijgen. Zoals mijn 
student al zei, iedere dag is anders.

Complimenten aan u die zich houdt aan 
alle opgelegde maatregelen. Houd vol!

Sharon Koenders, 
wijkagent Berg en Bos,  
Sprengen en De Naald

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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Dikke bomen, oude knoesten Bijna een eeuw familiebedrijf Labberton

Dikke bomen, oude knoesten 
klimaatverandering mag ze niet verwoesten!

Een hoge ouderdom, die we allemaal prijzen, 
kanjers van bomen die naar de hemel rijzen.

Reusachtige dikke stevige palen 
die ze eens vellen en naar beneden  

zullen halen.

Nu getuigen ze daar van gezondheid  
en kracht  

en danken de planter die ze er bracht.

Zij praten met elkaar, in de loop der 
 jaren bijna vergroeid 

omdat niemand zich al te veel met  
hun groei bemoeit.

Ouderdom kan ook gebreken brengen 
maar zo graag willen zij hun  

leven verlengen ...

Maar de boom weet ... eens komt mijn tijd 
dan kappen ze me en lig ik voortaan  

onder het tapijt.

Voor grote aantallen van die  
schitterende bomen 

is op menig landgoed en ook bij  
Paleis Het Loo die tijd gekomen.

Takken worden verwijderd met veel 
luidruchtig machinemateriaal, 

verdomd snel is zo’n grote koning  
helemaal kaal.

Kettingzagen brommen en grommen, 
totdat ik dat hulpmateriaal  

hoor verstommen,

nog even vastgehouden door een  
grote grijper, een slimme machinale hand, 
die loslaat kort voordat die machtige boom 

krakend en ‘boem’ op de grond belandt.

De grond dreunt nog na, het is  
even pijnlijk stil ... 

dan hoor ik weer de kettingzagen,  
omdat de baas dat wil.

De koning wordt op maat gezaagd 
omdat de logistiek dat vraagt.

Een stevige arm grijpt hem om hem te 
vervoeren naar een berg makkers, 

allemaal al slachtoffer van de houthakkers ...

dan gaan ze samen op een tonnen  
dragende wagen 

en zullen ze lanen en bomenbos tot 
meubilair, en vloeren zagen.

Joke van der Linden- 
Brenninkmeijer

Wie kent niet bloemisterij Labberton in de 
Julianalaan? Waarschijnlijk komen heel 
wat boeketten en planten die in jouw huis 
stonden daar vandaan, zelf gekocht of 
gekregen. Wat zullen we dat gaan missen! 
Missen ja, want na 98 jaar en lang overleg, 
rijp beraad met de nodige emoties stopt 
Labberton op 17 juli 2021.

Geloof maar dat de sluiting een grote 
impact heeft op de familie. De redenen?  
Er gaat in de wijk gebouwd worden, 
maar ook hun eigen zaak wordt ouder én 
degenen die er werken. Van overheidswege 
komen er steeds meer regels waaraan 
voldaan moet worden ... al met al redenen 
genoeg om die periode niet meer in te gaan.

In dit laatste coronajaar was er geen 
uitbundig herfst- en kerstseizoen. De  
start van de bollentijd en Valentijnsdag 
konden niet uitgebreid gevierd worden. 
Zelfs toen de coronamaatregelen weer 
verlengd werden, bleven paaskipjes en 
haasjes staan. Nelly Labberton hoopt 
dat ze nog de laatste zomerweken tot een 
feestje kunnen maken. Uiteindelijk is dat 
‘hun vak’, datgeen waar de familie voor 
leefde, ‘van elk seizoen iets bijzonders 
maken’. Het werk van de Labbertonfamilie 
en hun ‘gouden team’. Nelly zegt: “Wat 
waren wij zonder hen ...?” Nelly zelf zal 
nog gelegenheidsbloemstukken blijven 
maken, rouw en trouw. Broer Gep blijft  
in de handel.

Bloemschikcursussen werden al langere 
tijd niet meer aangeboden. Corona speelde 
daar een rol bij.
De winkel staat nog goed gevuld. Volle 
wagens met zomergoed en vaste planten 
lachen ons tegemoet. Tijd voor kruiden, 
hortensia’s, lavendel, fuchsia’s, geraniums 
en alles wat in potten en bakken kan, 
hangt of direct de tuin ingaat. Vol liefde en 
enthousiasme met de voor ons bekende 
bevlogenheid van de familie en met hulp 
van anderen gaan ze ‘rustig’ de laatste 
weken in om daarna meer te kunnen 
genieten van het water, een gezamenlijke 
familiepassie.

Wij wensen Piet en Willemien, tachtigers 
inmiddels die het ook een wijs besluit 
vinden, Nelly en Bas, Gep en Rody een 
goed ‘nieuw’ gezond en gelukkig leven toe. 
Dit jaar gaat de winkel na de vakantie 
niet meer open, een vakantie die ze elk 
jaar dubbel en dwars verdienden. Er komt 
meer vrije tijd en er komen weer andere 
mogelijkheden en uitdagingen.

‘Zeg het met bloemen‘, een kreet die 
veel gebruikt wordt en veel zegt. Wat 
mij betreft - en dat zullen velen met me 
eens zijn - hebben ‘jullie’ een ‘bloemetje’ 
verdiend. Een veer op je hoed, een pluim! 
Jullie verkochten het allemaal zelf en 
daar konden veel mensen mee blij worden 
gemaakt. Bedankt!

Joke van der Linden-Brenninkmeijer
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Warmtenet Kerschoten
Op 13 april jl. was er een grote informatieavond van de gemeente 
Apeldoorn over de plannen voor een warmtenet voor Kerschoten 
en Kerschoten-West. Het was vanwege corona een digitale avond 
en daardoor was er helaas geen interactie met de mensen in een 
zaal. Gelukkig konden de luisteraars via de chat vragen stellen.  
De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op  
www.kerschotenenergieneutraal.nl/warmtenet.

Meer in detail gerekend en getekend
Na een korte inleiding vertelde projectleider Xandra van Lipzig 
van de gemeente Apeldoorn wat er het aflopen jaar is gedaan:  
er is veel gerekend en getekend. “Van een schets zijn we afge-
lopen jaar tot een voorlopig ontwerp gekomen voor de eerste 
800 woningen. Ten opzichte van vorig jaar hebben we een veel 
nauwkeuriger beeld wat de kosten zijn om de warmte te winnen 
en welke kosten met de warmtewisselaar gemoeid zijn. Verder 
zijn er gesprekken opgestart met grote eigenaren in de wijk. 
Denk aan particuliere verhuurders, bedrijven, scholen. Ook  
aan hen is gevraagd of zij willen meedoen met het warmtenet”.

Warmteleverancier
Xandra vertelde dat de projectpartners nu bezig zijn een warmte-
leverancier te selecteren. Dat is het bedrijf dat straks de warmte 
gaat leveren aan de mensen in de wijk. Het net zelf (de leidingen) 
komen in handen van een publieke partij (Firan), zodat op termijn 
ook andere leveranciers op het net kunnen worden toegelaten. 
Omdat dit een grote aanbesteding is die aan Europese regels moet 
voldoen, is er pas volgend voorjaar bekend wie het gaat worden.

Werkgroep warmte
KEN-regisseur Marjolein Tillema begeleidt de werkgroep warmte, 
een groep van bijna vijftien mensen. Ze wonen verspreid door de 
wijk en er zijn ook huurders betrokken in deze groep. Zij kijken 

mee en stellen vragen. Marjolein bespreekt 
met hen wat bij de projectpartners ter 
sprake komt. En daarnaast brengt ze de 
zorgen en vragen die de werkgroep heeft 
in het project. De werkgroep signaleert 
knelpunten, problemen en kansen. De 
projectpartners nemen dat heel serieus, 
want uiteindelijk moet er een begrijpelijk 
en aantrekkelijk aanbod komen.
De werkgroep is betrokken bij de selectie 
van de warmteleverancier en is bezig met  
een zestal voorbeeldwoningen. Zes verschil-
lende types woningen worden bekeken; 
wat zou er in die woningen gedaan moeten 
worden om aan te sluiten op het warmte-
net? Of als je een warmtepomp zou nemen? 
Een technisch adviesbureau zet dit naast 
elkaar, zodat er een goede, objectieve 
vergelijking ontstaat.

Planning?
Als laatste ging Theo Voskuilen van Firan 
in op de techniek en de planning. Een 
definitief besluit om het warmtenet aan 
te leggen wordt eind 2022 verwacht. 
Zodra dat er is, start het traject voor 
vergunningen, definitief ontwerp, 
aanbestedingen, etc. Dat kost uiteraard 
enige tijd; op zijn vroegst in 2025 kunnen 
dan de eerste woningen aangesloten 
worden. De bijgaande kaart geeft de 
volgorde aan, zoals die vanuit de techniek 
het meest logisch zou zijn: namelijk 
werken vanuit de bron aan de RWZI.
In 2030 zou de hele wijk aangesloten 
kunnen zijn. De woningcorporaties zijn 
al bezig om hun woningen op het juiste 
niveau te brengen, zodat ze met een 
temperatuur van 70 graden verwarmd 
zouden kunnen worden. Dan zijn ze 
‘warmte-ready’. De particuliere eigenaren 
krijgen circa twee jaar voor aansluiten 
een maatwerkadvies, waarin staat wat er 
eventueel nog aan de woning gedaan zou 
moeten worden om hem warmte-ready 
te maken. De voorbeeldwoningen geven 
daarvoor al veel inzicht. In het najaar 
hopen we inzichten van deze voorbeelden 
met u te kunnen delen.

Marjolein Tillema 
Regisseur Kerschoten Energie Neutraal

De Marechaussee in onze wijk
Als je het gebouw van de Koninklijke 
Marechaussee aan de Loseweg 140 ziet 
staan, realiseer je je misschien niet altijd 
dat hier de Brigade Veluwe van de KMar 
is gelokaliseerd en dat die onder het 
Ministerie van Defensie valt.

De Koninklijke Marechaussee is een 
gendarmerie, een militaire dienst die 
politietaken uitvoert. De Marechaussee 
heeft drie hoofdtaken: een taak als 
grenspolitie, bewaken en beveiligen en 
internationale en militaire politietaken

De mensen van de Marechaussee 
beveiligen Koninklijke woon- en werk-
verblijven. Daarom zien wij in onze wijk 
de Marechaussee relatief veel rijdend, 
fietsend of lopend vanaf het gebouw op 
de Loseweg naar het gebouwtje in de 
Tuinmanslaan, tegenover de poort van 
de woning waar H.K.H. prinses Margriet 
woont. Van daaruit worden de taken in 
het kader van bewaken en beveiligen dag 
en nacht uitgevoerd. 

Deze taken zijn voor ons in de wijk het 
meest zichtbaar en worden door een vast 
team gedaan. Maar dit is slechts een deel 
van de taken van de KMar. De KMar, 
zowel in Apeldoorn als landelijk, doet 
namelijk veel meer, zoals politietaken 
ten behoeve van de Nederlandse krijgs-
macht, taken op alle luchthavens, als 
grenspolitie, bijstandsverlening aan de 
politie en recherche en beveiliging van 
waardetransporten van de Nederlandsche 
Bank.

In het aprilnummer 2017 heeft majoor 
Mark de Graaf, Brigadecommandant 
Veluwe-Utrecht, in het kort de historie 
van de KMar beschreven en een aantal 
hoofdtaken toegelicht. Van rustige jaren 
kun je tegenwoordig niet spreken, gezien 
de taken die ze hebben en die voor ons 
als leken nog te ‘verbeelden’ zijn. Zo 
ondersteunen de mannen en vrouwen 
van de Marechaussee de landelijke en 
lokale politie bij maatregelen, kunnen 
ze worden ingezet bij overvallen, rellen 
en, om een recent voorbeeld te noemen, 
ook bij de handhaving van de avondklok. 
Zelfs komen ze in beeld bij de begeleiding 
van konvooien met vaccins! Eigentijdse 
voorbeelden. Druk dus.
Mede om die reden komt niet nu, maar in 
het volgende nummer een meer uitgebreid 
verhaal over wat er anno 2021 speelt bij 
de Marechaussee; een update van majoor 
Mark de Graaf, Brigadecommandant 
Veluwe.

Joke van der Linden-Brenninkmeijer

Koninklijke Marechaussee verleent bijstand bij een 
(geënsceneerd) verkeersongeval met een militair 
voertuig en een fietser op de hoek Asselsestraat/
Laan van Spitsbergen, 1962.
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Gemengde wijkberichten

Appartementencomplex Signatuur Loolaan
Aan de Loolaan tussen de 
Nieuwe Kerk en De Naald 
zijn in de afgelopen jaren in 
etappes drie gebouwen met 
luxe appartementen gebouwd. 
Een paar jaar geleden De 
Rokade en in augustus 2020 
De Kroon. De bewoners laten 
hun tevredenheid over het 
riante wonen daar regelmatig 

horen en genieten niet alleen van luxe en kwaliteit, maar ook 
van het wonen aan de statige en tegelijk historische laan, waar 
veel activiteiten plaatsvinden. De laatste en tevens hoogste 
van de drie, met zeven verdiepingen, heet De Dame. Zij zal in 
het late najaar opgeleverd worden. Alle appartementen zijn 
verkocht en de nieuwe bewoners kijken uit naar ‘de’ dag. Er is 
bewust gekozen om door middel van bouwstijl en materialen dit 
appartementencomplex de grandeur van weleer te geven en het 
comfort van de huidige tijd te combineren met historisch erfgoed.

Rosorum: Project Koningsschool
Dit project is op Loolaan 69 
gesitueerd, precies aan de 
overkant van de hierboven 
genoemde panden. Op deze 
plek liet koning Willem lll in 
1852 een school bouwen voor 
de kinderen van medewerkers 
van Paleis Het Loo. De school 
werd opgeheven in 1958. 
Vanaf 1960 werd het de Lagere 

Bosbouw- en Technische School. Door de slechte staat waarin 
het gebouw verkeerde, werd het in 1970 vervangen door het 
complex Koningsschool. Intussen was de Lagere Bosbouw- en 
Technische School in 1990 opgegaan in het Opleidingscentrum  
’t Vanck, dat in 1997 de Groene School Helicon werd.
Er wordt nu hard gewerkt om de school om te bouwen tot 
luxe woonappartementen voor ouderen met een zorgvraag. De 
Koningsschool is een gemeentelijk monument en dat beperkt 
de mogelijkheden. Een hoog appartementengebouw mag hier 
niet gebouwd worden. Naast De Residentie (34 appartementen) 
in dit monumentale pand uit 1971 zal een zorgvilla komen voor 
mensen met een hogere zorgbehoefte. Het gaat om 25 suites.
Wonen, omringd door tuinen en niet ver van de stad en aan 
de Loolaan, waar altijd veel te beleven is, wordt mogelijk vanaf 
eind 2021. Rosorum is een Arnhemse onderneming met diverse 
locaties voor ouderenzorg in Nederland. Zij hoopt hiermee een 
extra locatie te kunnen bieden voor topkwaliteit op het gebied 
van wonen, services en zorg volgens een eigentijds concept.

Nieuwe koster Grote kerk
De Grote Kerk, Loolaan 16, heeft een nieuwe koster. Sandra 
Dijkstra-de Boer is een vrolijke opgewekte vrouw met daad-
kracht, noodzakelijk voor een manager. Ze beheert met een 
aantal vrijwilligers de activiteiten van de Grote Kerk en Gebouw 
Irene. Nu, in dit coronajaar, is het een bijzondere start geworden 
en moest er veel op korte termijn georganiseerd, geregeld en 
soms weer omgegooid worden.

De diensten zijn op dit moment alleen 
per livestream te volgen en er wordt 
veel gewerkt met online presentaties, 
waardoor er toch veel door kan gaan. 
Corona heeft een grote impact op de 
organisatie, maar ook op de communicatie 
naar de gemeenteleden. De kerk is volop 
in beweging en maakt gebruik van alle 
livestream mogelijkheden en social 
media. De activiteiten die nu niet kunnen 
plaatsvinden, hebben niet alleen financiële 
gevolgen, maar ook voor de idealen en 
geloofsovertuiging waar de Grote Kerk 
voor staat en die ze wil verkondigen.
Sandra Dijkstra kijkt, zoals wij allemaal, 
uit naar een toekomst met verruiming van 
de regels. Ook naar de periode waarin ze 
nog meer haar eigen creatieve aanpak vorm 
kan geven. Zij zit vol plannen en heeft 
beslist haar ideeën hoe die in de toekomst 
vorm te geven. Als alle diensten en vierin-
gen, concerten en tentoonstellingen in de 
kerk en de gangbare zaken in Gebouw 
Irene weer mogelijk zijn, zal ze met hulp 
van meerdere vrijwilligers fulltime bezig 
zijn. Nu doet ze dat als gevolg van corona 
nog parttime.
Wij wensen haar een mooie tijd als 
koster! Sandra: “Een ding is zeker, deze 
historische Grote Koninginnekerk zal geen 
appartementencomplex worden maar, 
tegen de tijd dat het weer kan, volop in 
gebruik zijn ten behoeve van een groeiende 
en bloeiende gemeente voor een scala aan 
diensten, samenkomsten en activiteiten. 
Daar ga ik mijn best voor doen!”

Go-scooters
Op vele plekken in de stad staan sinds 
eind vorig jaar groene Go-scooters. Er 
wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. De 
gemeente is dan ook groot voorstander 
van dit soort deelvervoer. We hebben 
echter wel navraag gedaan over het 
gebruik van deze scooters en dan 
voornamelijk over het parkeerbeleid. De 
scooters mogen namelijk overal in het 
groene servicegebied worden geparkeerd. 
De berijder moet ervoor zorgen dat de 
scooter geen overlast veroorzaakt.

Op de site van de gemeente Apeldoorn 
kunt u meer informatie vinden: 
www.apeldoorn.nl/ter/deelvervoer/
Deelscooters.html

Als u een melding wilt doen over een 
scooter of als u overlast ervaart, kunt u 
dat melden op de website van Go Sharing 
en tevens via de bovenstaande link.

De Veenkamp
In de afgelopen maanden is de aanblik van het perceel van de 
voormalige Veenkamp drastisch veranderd. Onder het oog van de 
wijkbewoners zijn de flat en de laagbouw gesloopt. Het terrein is nu 
nog slechts gevuld met grote bergen zand, puin en grote machines. 
De realisatie van de nieuwbouw start zodra de sloop is afgerond, 
naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 (trebbe.nl).

Sluiting Koningin Juliana School
In februari kwam plotseling het bericht dat het bestuur van 
PCBO Apeldoorn voornemens was om de Koningin Juliana School 
(KJS) per 1 augustus 2021 te sluiten. De oudste school van 
Apeldoorn heeft volgens het bestuur geen toekomstperspectief. 
Vele ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen hebben zich 
ingezet om het tegendeel te bewijzen, maar helaas heeft het niet 
mogen baten en kwam op 21 april het bericht dat de deuren van 
de KJS definitief zullen sluiten.

Bestuursmededelingen

Algemene Leden vergadering
Vorig jaar heeft er geen Algemene Ledenvergadering (ALV) 
kunnen plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Ook dit 
voorjaar zal er geen ALV plaatsvinden. We hebben overwogen 
om een digitale vergadering te organiseren, maar dit lijkt ons 
niet haalbaar vanwege de interactie die normaal gesproken 
plaatsvindt onder de aanwezigen. Het bestuur hoopt dat later 
dit jaar wél een ALV mogelijk zal zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan 
zullen we op een alternatieve manier de ALV laten plaatsvinden. 
Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte door middel van  
de digitale nieuwsbrief en op onze site.

Vacatures bestuur Wijkraad De Naald
In de digitale nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat er 
diverse bestuursfuncties vacant zijn binnen het bestuur. Ook 
zijn er flyers verspreid met daarop de vraag of u interesse heeft 
in één van deze functies. Wij hebben nog niet op alle functies 
reactie ontvangen, dus graag brengen we het nogmaals onder de 
aandacht. Op onze site wijkraaddenaald.nl/vacatures kunt u de 
volledige beschrijvingen lezen van de functies. Hieronder volgt 
een korte omschrijving.

VACATURES
• Voorzitter
 Als voorzitter ben je de (ver)bindende factor en treedt 

je naar buiten als de vertegenwoordiger namens de 
wijkraad. Je zit de vergadering van het bestuur voor, 
onderhoudt contacten met de andere wijkraden en bent 
het aanspreekpunt voor veel dagelijkse aangelegenheden.

• Secretaris
 Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het plannen, 

organiseren en uitvoeren van secretariële werkzaamheden. 
Je notuleert tijdens de vergadering en beheert de mailbox. 
Je bent een spin-in-het-web en ondersteunt de voorzitter.

• Communicatie
 Als bestuurslid met de portefeuille communicatie ben jij 

de aangewezen persoon om te delen wat er allemaal in 
onze wijk gebeurt. Je stuurt de redactie aan, bent samen 
met hen verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven, het 
beheren van facebook en de website.

Toch een buurtbus 
door de wijk
Na overleg met de gemeente, de provincie 
en vervoerder Keolis blijkt er een mogelijk-
heid te zijn om ter vervanging van de 
vervallen buslijnen 16 en 10 een buurtbus te 
laten rijden binnen de wijken Berg en Bos, 
De Sprengen en De Naald.

Om te toetsen of aan de basisvoorwaarden 
voor een buurtbus voldaan kon worden, 
heeft Wijkvereniging Berg en Bos een 
verkennend onderzoek gedaan met als 
resultaat dat er intussen een formele aan-
vraag in behandeling is bij de provincie.
De aanvraag is via de gemeente ingediend 
door Wijkvereniging Berg en Bos, mede 
namens de VVE Arendsburght, Berkenhove 
(Atlant), Visio het Loo Erf en Wijkraden  
De Naald en De Sprengen.

De buurtbusroute ligt vrijwel vast en er 
zijn concept-dienstregelingen gemaakt. 
Zo rijdt de bus alleen overdag en niet 
op zondag. De busroute loopt vanaf het 
station via de Koninginnelaan en de 
Anklaarseweg naar de Koningstraat. Van 
de Koningstraat verder via de Zwolseweg 
en Jachtlaan via de afslag Bosweg naar 
de Arendsburght. Na de Arendsburght 
loopt de route volgens de oude buslijn 16 
over de Soerenseweg terug naar de stad 
en via de markt weer naar het station. In 
de dienstregelingen van Keolis krijgt de 
buurtbus nummer 512.

Voor het rijden en bedienen van de buurt-
bus zijn vrijwilligers nodig. Ofschoon zich 
al een heel aantal vrijwilligers hebben aan- 
gemeld, zoeken we nog uitbreiding om 
ook eventuele uitval door ziekte en andere 
onvoorziene omstandigheden te kunnen 
opvangen.

Daarom de volgende oproep: bent u  
bereid één of meer dagdelen per week  
de buurtbus te besturen? Beschikt u  
over een goede gezondheid, voldoende  
en bewezen rijervaring met minimaal  
een rijbewijs B? Dan bent u voor ons  
een mogelijke kandidaat-chauffeur.

Wilt u zich aanmelden als kandidaat of 
heeft u eerst nog vragen? Neem contact op 
met Otto Verkerke, telefoon 06 1322 0608 
of e-mail otto.verkerke@wijkbergenbos.nl
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Installatiebedrijf
Groothedde Apeldoorn

installatietechniek sinds 1920

Tulpenlaan 11
T  (055) 521 35 94

www.gebroedersgroothedde.nl

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

MEER INFORMATIE?
WWW.CURVES.NL

Koninginnelaan 68 B
T (055) 521 44 20 30 MINUTEN FITNESS VOOR VROUWEN

30
DAGEN
VOOR
€ 30,-

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

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

Welkom!

www.maassenbanket.nl

Loseweg 96  •  7315 BH  Apeldoorn
T  (055) 521 98 82  •  E  info@djamptmeijer.nl

www.djamptmeijer.nl

In memoriam Gerard Pohlmann
Vlak voor het verschijnen van 
onze vorige nieuwsbrief bereikte 
ons het verdrietige bericht 
dat oud-bestuurslid Gerard 
Pohlmann was overleden. 
Als portefeuillehouder Public 
Relations was Gerard vele jaren 
de spil achter de organisatie 
van diverse wijkgerelateerde 
evenementen en bijeenkomsten, 
reden om samen met de oud-
voorzitter en huidige voorzitter 
terug te kijken en herinneringen 
op te halen.

Wilma trapt af: “Ik herinner mij nog het eerste kennismakings-
gesprek met Gerard, toen hij zich opgaf voor Wijkraad De Naald. 
Hij was enorm enthousiast, energiek met een rijke ervaring in 
het jagersverenigingsleven. Over het laatste had ik echter zo mijn 
twijfels, maar ook wegens zijn nogal zware handicap, waardoor 
hij genoodzaakt was zich voornamelijk in een scootmobiel voort 
te bewegen. Die twijfels verdwenen al spoedig als sneeuw voor de 
zon: binnen de kortste tijd waren alle natuurminnende bestuurs-
leden beter voorgelicht over de jacht en begrepen ze dat die, mits 
correct volgens de regels beoefend, ook nuttig en nodig is voor 
behoud van de natuur.”

“En als er iemand is die zich niet liet weerhouden door zijn 
handicap, dan was dat zeker Gerard: op zijn scootmobiel crosste 
hij dagelijks de wijk rond en ging hij steeds op pad voor de 
wijkraad; hoe vaak of hoe ver, het deerde hem niet. Zo deed hij 
niet onder voor de andere bestuursleden wat betreft het feeling 
houden met wat er in de wijk leeft!”

“Maar de belangrijkste bijdrage die Gerard aan onze wijk heeft 
geleverd is het betrekken van de middenstand waaraan onze wijk 
zo rijk is en waarmee wij tot daarvoor slechts contact hadden 
via de advertenties in de nieuwsbrief. Het promoten van ‘onze’ 
middenstand werd door Gerard een belangrijk aandachtspunt 
in ons werk. Gerard ontwikkelde met hen een goed netwerk, 
waar weer uit voortvloeide dat hij iedere nieuwjaarsreceptie 
één of zelfs meer ‘manden des overvloeds’ wist te regelen; deze 
waren tot de nok gevuld met bijdragen van ‘onze’ winkeliers en 
werden verloot onder de aanwezige wijkbewoners, die zich dat 
vast nog wel kunnen herinneren! Het toeval wilde namelijk dat 
het winnende lot vaak getrokken werd door iemand die net in 
een moeilijke tijd zat. Ook werden bedrijven bij hun jubileum in 
de nieuwsbrief goed in het zonnetje gezet. Allemaal dingen waar 
Gerard zelf heel blij van werd.”

“Aan vergaderen had Gerard een broertje dood, zijn devies was: 
‘niet lullen maar poetsen’. Maar public relations was helemaal 
zijn ding en hij was altijd in voor nieuwe plannen en activiteiten 
op dat gebied. Zo draaide hij er zijn hand niet voor om toen er 
geld moest komen voor het initiatief om de kroontjes rond De 
Naald in oude eer te herstellen. Binnen de kortste tijd had hij 
een aantal belangrijke donoren warm gemaakt voor dit idee  

en kon het plan daardoor doorgang 
vinden, aangevuld door bijdragen van  
de gemeente en wijkbewoners zelf!”

“De jaarlijkse Koninginnelaanfeesten 
waren een speciale uitdaging voor Gerard, 
want eind september zat het weer vaak 
niet mee. Zijn enthousiasme bleef echter 
ontembaar, ook wanneer de regen bij 
bakken uit de hemel viel, en werkte 
aanstekelijk op ons allen in de druipende 
wijkraadstand. En ook zijn speciale altijd 
aanwezige gevoel voor humor zal niet 
snel worden vergeten, evenmin als het 
doorzettingsvermogen en de hartelijkheid 
van deze met recht ‘ruwe bolster met een 
blanke pit’!”

Marc vult aan en kan zich helemaal in de 
beschrijving van Wilma vinden. Want wat 
Gerard deed, daar gíng hij voor! Of het 
nu ging om het uitzoeken van het oude 
archief in De Veenkamp, het zoeken naar 
nieuwe archiefruimte, het opbouwen van 
de zaal voor de ALV of het regelen van 
de prijzen voor een verloting; Gerard was 
al op pad! Zijn scootmobiel bleek hierbij 
trouwens niet alleen een reuze handig 
transportmiddel voor onder andere de 
houten miniatuur versie van De Naald 
die de wijkraad in haar bezit heeft, maar 
legde daarnaast in onze tuin ook de basis 
voor de eerste gemotoriseerde kilometers 
van onze zoon ... !

Ook een oud-bestuurslid nam de moeite 
haar herinneringen aan Gerard op papier 
te zetten. Niet bedoeld om hier één op 
één op te nemen, maar met woorden als 
‘iemand die voluit gaat’, ‘recht door zee 
was’, ‘mensen kon verrassen met  
de manier waarop hij uit de hoek kon 
komen’ én ‘aan de wandel met de hond 
richting het hondenuitlaatveld’, weet ze 
Gerard ook in mijn herinnering treffend  
te karakteriseren.

Mooie herinneringen aan een markant en 
zeer gewaardeerd medebestuurslid. Wat 
jammer dat hij nooit ‘zomaar’ meer even 
aan zal komen waaien. Mede namens 
de overige bestuursleden en zeker ook 
namens de redactieleden en oud-redactie-
leden die Gerard veelvuldig en van zeer 
nabij hebben meegemaakt, wensen wij 
zijn echtgenote Sandra en verdere familie 
en bekenden veel sterkte toe.
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