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RugexpertsHarderwijk	  e.o.	  
Vondellaan	  18,	  3842	  EH	  	  Harderwijk	  
Tel	  0341-‐	  750967	  

Heeft	  u	  al	  jarenlang	  last	  van	  uw	  rug?	  
Dan	  is	  het	  tijd	  voor	  een	  andere	  aanpak.	  Er	  is	  nu	  een	  effectieve	  therapie	  voor	  bijna	  alle	  
rugklachten!	  
	  
De	  OriGENE-‐therapie	  wordt	  uitgevoerd	  door	  gespecialiseerde	  fysiotherapeuten	  met	  behulp	  van	  een	  revolutionair	  behandeltoestel,	  
dat	  door	  een	  Nederlandse	  sportarts	  is	  ontwikkeld.	  Er	  wordt	  op	  een	  veilige	  en	  gedoseerde	  manier	  alleen	  met	  de	  rug	  bewogen.	  
Hierdoor	  kunnen	  alle	  rugspieren,	  het	  centraal	  zenuwstelsel	  en	  de	  betrokken	  gewrichten	  in	  korte	  tijd	  beter	  functioneren.	  

Bel	  of	  mail	  voor	  het	  maken	  van	  een	  afspraak.	  Of	  kijk	  voor	  meer	  informatie	  op:	  
www.rugexpertsharderwijk.nl	  
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Van de redactie
De tijd gaat snel, we zitten alweer in het 
derde kwartaal van 2013. Parallel daaraan 
loopt het verschijnen van de wijkkrant, 
voor u ligt de derde editie van dit jaar. Er 
is veel kopij aangeleverd door alle werk-
zame organisaties in de wijk, de krant is 
weer vol. Er is echter een kleine maar: de 
redactie zou ook graag zien dat u, als be-
woner van de wijk, kopij aanlevert om te 
kunnen plaatsen. Er had bijvoorbeeld een 
stukje en foto’s geplaatst kunnen worden 
van vrijwilligers die hebben meegewerkt 
aan de Buitenspeeldag, dit ontbreekt he-
laas in deze krant. 
Bij deze roepen wij iedereen op die -nu of 
in de toekomst- iets organiseert, om een 
klein verslag te maken en (eventueel) teza-
men met een paar leuke foto’s in te sturen. 
Dan kunnen we dit in de volgende wijk-

krant plaatsen, zo kunt u uw belevenissen 
delen met alle inwoners van de wijk. 
Datgene wat er in de wijk gebeurt, zetten 
wij graag voor u in de wijkkrant! 

Het e-mailadres voor het aanleveren van 
vragen en/of stukjes: 
redactiestadsdennen@gmail.com. Laat van 
u weten, dan kunnen we bij de volgende 
wijkkrant terecht opmerken dat de wijk-
krant mede door uw inbreng is ontstaan!

Wilt u reageren op artikelen in deze krant? 
Gebruik dan ook bovengenoemd e-mail-
adres.

De redactie wenst u veel leesplezier met 
deze uitgave van de wijkkrant. 

Voorwoord
Met het uitbrengen van de wijkkrant willen 
we als bewoners van de wijk Stadsdennen 
elkaar graag informeren over zaken die ac-
tueel zijn. Wat gaat er binnenkort gebeu-
ren? Wat houdt u bezig? Is er behoefte aan 
hulp? Wat doen de verschillende organisa-
ties in de wijk? Welke informatie heeft de 
gemeente voor ons allen?

Zoals u van ons gewend bent, staan in de 
wijkkrant tevens de standaard stukken: Van 
de redactie, Uit de keuken van…, Rondje 
hond, Nieuws van de Wijkvereniging Stads-
dennen. 

Hulp
In deze uitgave informeren wij u over laag-
geletterdheid, hoe u iemand kunt helpen 
hiermee. Hulp is er voor mantelzorgers, 
misschien helpt u wel iemand en heeft u 
vragen. Hierover vindt u informatie in deze 
editie. Belangrijke informatie kunt u lezen 
in het artikel van Longpunt (voorheen het 
Astmafonds); als verzorgende, familielid of 
vriend kunt u meer te weten komen over 
hulp voor patiënten met longziektes.
Andere hulp vindt u bijvoorbeeld door 
deelname aan clubactiviteiten van de 
Stadsdennenkerk. Speciaal voor de kinde-
ren is er een artikel van Time4Kids. Blijven 
we op het geestelijke vlak, dan biedt He-
lios al vele jaren lezingen en cursussen in 
de Kiekmure aan. 
Een andere manier om te helpen is het 
doorgeven van vuil in de straat, een kapot-
te lantaarn of andere zaken. Tegenwoor-

dig kan dit digitaal, met behulp van een 
app op uw smartphone. 

Subsidie
Meer met minder energie, het aanvragen 
van zonnepanelen. Het zijn zo maar een 
paar onderwerpen waarvoor u subsidie 
kunt aanvragen. U leest er meer over in 
deze wijkkrant.

Tipje
Graag willen wij, bestuursleden van het 
wijkplatform, alvast een tipje van de sluier 
oplichten voor wat betreft de vormgeving 
van de wijkkrant. In 2014 gaan we over op 
een andere manier van samenstellen van 
de krant, daarbij zal ook gekozen worden 
voor een nieuwe lay-out. In de volgende 
uitgave van de wijkkrant -in november- 
vertellen wij u meer.
 Een andere tip geven wij u ook alvast mee. 
Zoals gebruikelijk informeert het wijkplat-
form de bewoners van de wijk Stadsden-
nen jaarlijks over lopende zaken en nieuwe 
onderwerpen. Natuurlijk zal er ook even 
teruggeblikt worden op het afgelopen 
jaar. De datum en locatie voor deze bijeen-
komst zijn op dit moment nog niet bekend. 
Informatie ontvangt u ter zijne tijd via de 
website, ook zal er een flyer verspreid wor-
den…

Colofon
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De wijkkrant Stadsdennen 
verschijnt 4x keer per jaar. 

Kopij zendt u aan
redactiestadsdennen@
gmail.com

Volgende nummer
De volgende wijkkrant ver-
schijnt half november 2013. 
Uw kopij kunt u tot 18 
oktober 2013 aanleveren.

Redactie
Theo Goosen
Philip vd Valk
Emin Karaaslan
Ingrid van Ramselaar
Theo Niehof

Verspreidingswerk
Wijkvereniging
Stadsdennen

Vormgeving en druk
Accent Graficenter
0341 357777-graficenter.nl

Oplage 
3000 stuks, huis aan huis 
in Stadsdennen.

Disclaimer
De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden 
kopij te wijzigen, in te 
korten of te weigeren. 
De redactie is niet verant-
woordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken. 
De wijkkrant is mogelijk 
door financiële onder-
steuning van sponsoren 
en adverteerders, door 
belangeloze steun van de 
wijkvereniging, door 
een bijdrage uit het 
gemeentelijk wijkbudget 
en redactionele onder-
steuning van het opbouw-
werk van ZorgDat.

Adverteren?
Het is mogelijk om een 
advertentie in de wijkkrant 
Stadsdennen te plaatsen. 
Advertenties hebben het 
formaat van een kwart 
pagina en worden correct 
opgemaakt door u aan-
geleverd. De kosten zijn 
afhankelijk van het aantal 
plaatsingen. Informatie bij 
de redactie.



Nieuws 
  van de Wijkvereniging Stadsdennen  

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt is het 
nog volop vakantietijd. Toch zijn voor ons al de voor-
bereidingen begonnen voor het nieuwe seizoen dat 
vanaf september weer van start gaat. De activiteiten-
lijsten zijn weer gedrukt en gaan naar de bezorgers, zij 
zorgen ervoor dat de leden de activiteitenlijst op tijd 
ontvangen. De leden kunnen bekijken of ze zich ergens 
voor willen aanmelden. Het aanbod is weer groot en 
divers. Naast de vele activiteiten die we al vele jaren 
aanbieden, dankzij de hulp van de vrijwilligers, is het 
ook mogelijk om nieuwe activiteiten aan te bieden. 

- Nieuw is het komende seizoen dat er op de dinsdag-
middag vanaf 10 september wekelijks Koersbal aange-
boden wordt. Maximaal kunnen zich hier twintig per-
sonen voor opgeven. Door de aankondigingen eerder 
dit jaar zijn er op dit moment nog maar een paar plaat-
sen vrij.

- Bij minimaal tien aanmeldingen wordt er gestart met 
Omgaan met je stem. Dit zal wekelijks op de dinsdag-
ochtend vanaf 10 uur plaatsvinden in de Kiekmure. 
Hierbij leert ieder om te gaan met zijn/haar stem. Na 
het doen van oefeningen en aanwijzingen zult u er zelf 
van verrast staan wat u allemaal met uw stem kunt! 

Iedereen is bij ons welkom of je nu lid bent of niet. Het 
enige verschil is de hoogte van de kosten om ergens 
aan deel te kunnen nemen. Bent u geen lid en hebt u 
geen activiteitenlijst, dan kunt u terecht op onze web-
site www.wijkstadsdennen.nl voor alles wat er georga-
niseerd wordt. Ook kunt u bellen naar 0341-425836 of 
06-14403745.

Naast activiteiten die met regelmaat plaatsvinden, or-
ganiseren we ook weer diverse losse evenementen. 
- Vanaf 4 september starten we weer maandelijks met 

een bingoavond op woensdagavond. In december 
wordt een kerstbingo gehouden. De bingo begint om 
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom om hieraan 
deel te nemen.

- Maandag 14 oktober wordt er weer een Kunst en 
Kitsch-avond georganiseerd vanaf 19.30 uur in de 
Kiekmure. Leden betalen € 2,00 p.p. en niet-leden € 
3,00 p.p. De deskundige de heer De Boer zal weer zijn 
licht laten schijnen over de meegebrachte voorwer-
pen. Zeer interessant om hier bij te zijn!

- Zaterdag 2 november vanaf 10.00 uur wordt er een 
klaverjastoernooi gehouden over 8 bomen. Kosten 
om hieraan deel te nemen zijn € 7,50 p.p.

- Dinsdagavond 22 oktober organiseren we een kinder-
bingoavond vanaf 19.00 uur. Locatie is deze keer de 
Aanleg. Alle kinderen zijn welkom om mee te spelen. 
Er zijn alleen kinderprijzen te winnen.

- Woensdagavond 30 oktober is er een kinderkleding- / 
speelgoedbeurs vanaf 19.00 uur in de Kiekmure. Be-
zoekers hebben gratis toegang. Als u zelf wilt verko-
pen, dan kan dat door het huren van tafels. Kijk op de 
website of mail ons. Houdt er a.u.b. rekening mee: vol 
= vol!

Voor informatie over deze losse activiteiten en andere 
cursussen kunt u terecht op onze website. Wilt u ergens 
aan deelnemen, neem dan snel contact op en laat het 
weten. 

Verder zijn wij als Wijkvereniging Stadsdennen altijd op 
zoek naar nieuwe activiteiten die wij kunnen aanbie-
den aan onze leden en andere belangstellenden. Mocht 
u iets weten, een hobby of een idee hebben, meldt u 
zich dan via de mail info@wijkstadsdennen.nl of bel 06-
14403745. Er wordt dan een afspraak gemaakt en geke-
ken wat er mogelijk is.

Wist u al dat u lid bent voor € 8,50 van onze Wijkvereni-
ging Stadsdennen? Dit is niet per persoon, maar voor 
alle bewoners die op het opgegeven adres wonen! 
Voordelen zijn dat u kunt deelnemen aan onze activi-
teiten voor een lage ledenprijs, u ontvangt vier maal 
het groene boekje met info en in augustus verschijnt de 
activiteitenlijst voor het nieuwe seizoen.
Aanmelden kan telefonisch, via e-mail of website. 
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen
www.wijkstadsdennen.nl
info@wijkstadsdennen.nl 

Volgt u ons ook al?
facebook.com/wvstadsdennen
twitter.com/wvstadsdennen

Warm en comfortabel wonen
Niets is heerlijker dan wonen in een comfortabel huis. 
Een woning zonder gaten of kieren, een huis dat moei-
teloos lekker warm wordt. Zodat u niet alleen fijn 
woont, maar ook nog eens elke maand flink bespaart 
op uw energierekening. Lijkt u dat ideaal? Laat u dan 
eens informeren over de verschillende energiebespa-
rende mogelijkheden voor uw woning.
Vanuit het nationale energiebesparingsprogramma 
voor bestaande bouw ‘Meer Met Minder’ is een infor-

matieve site gemaakt. Daarop kunt u als buurtbewoner 
meer informatie vinden over het besparen van ener-
gie met behulp van slimme tips en energiebesparende 
maatregelen. Ook vindt u op de site een overzicht van 
de verschillende subsidiemogelijkheden. Op dit mo-
ment kunt u bijvoorbeeld een subsidie ontvangen voor 
gevel-, vloer- of dakisolatie of het aanleggen van een 
vegetatiedak. Meer info: www.meermetminder.nl. 



Anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben grote 
moeite met lezen en schrijven. Bijna driekwart daar-
van is van Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid 
komt voor in alle lagen van de bevolking. Ook veel 
kinderen en jongeren kampen met taalachterstanden. 
U als familielid, buurman, mantelzorger, werkgever, 
leerkracht of vrijwilliger kan helpen bij het voorko-
men en verminderen van laaggeletterdheid.

Herken de signalen
Mensen die laaggeletterd zijn of een taalachterstand 
hebben, kunnen hun probleem vaak goed verbergen 
en vermijden lees- en schrijfsituaties. Denkt u aan 
uitspraken als “dat formulier vul ik thuis wel in”, “ik 
ben mijn bril vergeten”, “ik heb een onleesbaar hand-
schrift” of “kunt u dat even voor mij invullen?”.  Of 
een persoon in uw omgeving vraagt vaak uitleg over 
informatie die ook al schriftelijk is gegeven en is het 
werken met een computer voor deze persoon moei-
lijk. 

Wat kunt u doen? 
Samen kunnen we de vicieuze cirkel rondom laagge-
letterdheid doorbreken. Geef de persoon in kwestie 
aan dat hij of zij niet de enige is. Eén op de tien vol-
wassenen is laaggeletterd. Dagelijks vijftien minuten  
(voor-)lezen is belangrijk voor de woordenschat en 

helpt bij een goede taalontwikkeling. Daarnaast zijn 
er  speciale cursussen voor volwassenen, met kleine 
groepen en persoonlijke aandacht. Via het gratis te-
lefoonnummer 0800 023 44 44 kunt u informatie krij-
gen over een cursus in de buurt.

Meer informatie over laaggeletterdheid
Kent u iemand in uw omgeving en wilt u meer infor-
matie over laaggeletterdheid? Kijk dan eens op de 
website van de stichting Lezen & Schrijven: 
www.lezenenschrijven.nl of neem contact op via tel. 
nr. 070 302 2660.  

Wist u dat…
… dertig procent van de jongeren in het MBO laag-

geletterd is?
… één op de vijftien werknemers grote moeite heeft 

met lezen en schrijven?
… laaggeletterden ongezonder leven en daardoor 

onnodig gebruik maken van de zorg?

Help mensen met een taalachterstand!

Deze wijkkrant verschijnt in de tweede helft van sep-
tember. De scholen zijn dan weer begonnen. De Stads-
dennenkerk houdt op 15 september samen met de an-
dere Protestantse wijkgemeentes een startzondag met 
openluchtdienst op het Athlos-terrein. We beginnen nu 
weer met wat wel genoemd wordt het ‘winterwerk’. 
Een onderdeel daarvan is het clubwerk voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Vorig seizoen hadden we rond 
de zeventig kinderen op club. Daar waren ook kinde-
ren bij uit de wijk die met een vriendje of vriendinnetje 
meegekomen waren, dus niet alleen van de kerk. Een 
clubsamenkomst is voor kinderen van ongeveer dezelf-
de leeftijd (groep 3/4, 5/6, 7/8). Tijd van samenkomst: 
wekelijks, begin van de avond (niet op vrijdagavond of 
in het weekend), zo ongeveer vijf kwartier tot ander-
half uur. Eerst wordt er gezellig wat bijgepraat. Dan is 
er een gesprekje in de kring over een Bijbelverhaal of 
een Bijbels onderwerp. Daarna wordt er wat aan hand-
vaardigheid gedaan. Leuke werkjes worden opgehan-
gen of mee naar huis genomen. Aan het eind van het 
clubuur is er een spel om mee af te sluiten. 

Met Kerst ontvangen we alle kinderen tegelijk in de 
kerk. December 2012 hebben we ze verrast op een 

waar Kerstbuffet. Daarbij hadden we medewerking 
van mas-ers. Dat zijn jongeren van de middelbare 
school die hun maatschappelijke stage komen doen. 

In de tweede helft van het seizoen bezoekt de domi-
nee de clubs. Dan bereiden we samen een clubdienst 
voor, waarbij alle ouders of verzorgenden uitgeno-
digd worden. De kerkdienst is dan helemaal voor en 
door de kinderen. 

Vlak voor Pasen, bij de afsluiting van het seizoen, is er 
een clubkamp. We gaan dan van vrijdag t/m zondag 
naar een leuke kamplocatie. Een jaarlijks festijn van 
de Protestantse Gemeente van Harderwijk (PGH). 

Met ons clubwerk mikken we een beetje op de buurt. 
Samen werken, leren, spelen… cement van de samen-
leving. Clubwerk is gratis. Voor informatie over de 
eerste samenkomst zie www.pgharderwijk.nl onder 
Stadsdennenkerk of bel met Marieke Mulder (0341-
434742) of Stephanie Stronkhorst (0341-427317). 

Vriendelijke groet, 
Ds. Aad S.L. Woudenberg

Clubwerk 
 van een actieve Stadsdennenkerk

Beter leren lezen en schrijven? 
Bel het gratis nummer voor een cursus in de buurt.



Rondje hond
Zo van de ene op de andere dag is het stil als we ’s mor-
gens ons rondje lopen. De schoolvakantie is begonnen 
en het is zomerweer. Het lijkt wel of iedereen op reis 
is gegaan. Op zondagmorgen om half negen horen we 
zelfs geen vogels, het lijkt of de wereld stil staat. Maar 
dat duurt niet zo lang, want zodra we in de buurt van 
de Hoofdweg komen, rijden er ineens auto’s, fietsers 
en scooters en de stilte is verbroken. Na weken van 
klagen over het koude weer is het nu zomer, mensen 
lopen in korte broek en shirt en iedereen lijkt vrolijk.

Het valt op dat er minder gebeld wordt achter het stuur, 
maar het negeren van verkeerstekens gaat gewoon 
door. Laatst stond er weer een touringcar langs de door-
getrokken gele streep aan de Couperuslaan, pal op de 
hoek om mensen in te laten stappen bij de Rabobank. 
En hetzelfde aan de overkant bij het zwembad, ook een 
touringcar pal op de hoek, schoolkinderen wegbrengen 
en weer ophalen. De Gemeente kan die strepen beter 
weghalen, want veel bestuurders hebben er lak aan, ze 
stoppen er toch en handhaven doet Stadstoezicht niet. 
Die zitten vast achter argeloze hondenbaasjes aan die 
hun hond niet hebben aangelijnd of de poep niet heb-
ben opgeruimd. Alsof dat de verkeersveiligheid helpt 
verbeteren. 
Gelukkig kunnen we in onze wijk op veel plaatsen onze 
hond uitlaten zonder dat we een opruimplicht hebben. 
Jammer genoeg kom ik nog keutels tegen op plaatsen 
waarbij ik dan denk “Waar is dat nou voor nodig, hon-
denbaasjes?”. Ongelukje gehad? Oké, kan gebeuren, 
maar ruim het dan op. We hebben zo’n mooi plastic bal-
letje gehad van de Gemeente met daarin hondenpoep-

zakjes, kun je aan de 
riem van de hond han-
gen. Ja, de kwaliteit is 
niet zo geweldig, dus je 
moet wel opletten dat 
je het niet kwijtraakt bij 
het uitlaten, maar het is 
een leuke geste. Als je 
dan op vakantie bent 
en daar andere hon-
denbaasjes ontmoet is 
het wel grappig dat ze direct weten dat je uit Harderwijk 
komt vanwege dat “hondenpoepzakjesballetje”. Wat 
een woord, hè? Vergeet het maar gauw, want dat bal-
letje waren we ook heel gauw kwijt, doordat het lusje 
waarmee het aan de sleutelring zat kapot ging. 

Harderwijk is gelukkig wel hondvriendelijk wat betreft 
de uitlaatplaatsen in de wijk. Hoewel… als je in de bin-
nenstad woont wordt je helaas wel gediscrimineerd, 
want lekker door het Hortuspark wandelen is er niet bij 
en even naar het strand evenmin. Voorheen gingen we 
nog wel eens naar de boulevard, in het hoekje bij de 
kantine van het Dolfinarium kon Odyssey lekker even 
pootje baden, dat is voor honden verboden tegen-
woordig. Misschien wil de Gemeente het in de winter 
openstellen voor honden als er toch niemand naar het 
strandje gaat en de ganzen en zwanen het onderpoe-
pen. Ja Ody, voor jou zijn er verder geen mogelijkhe-
den om even een verkoelende duik te nemen. Laten we 
maar naar huis gaan, dan laat ik de teil wel vollopen, 
kun je toch nog even pootje baden…

Snel Herstel
Helpt u ook mee om een schone en leefbare omgeving 
te creëren en te behouden? 

Gemeente Harderwijk werkt elke dag aan het onder-
houd van onze wegen, de riolering, het openbaar groen 
en werkt aan het verhelpen van allerlei knelpunten. De 
buitendienstmedewerkers kunnen niet alles overzien, 
daarbij zij vragen uw hulp. Zeker nu het mooi weer is 
en we met z’n allen veel buiten zijn, zien en horen nog 
meer ogen en oren elke dag wat er in onze leefomge-
ving gebeurd. Ziet u een kapot speeltoestel, een loslig-
gende stoeptegel of rondslingerend afval? Laat het ons 
weten via Snel Herstel! Zo zorgen wij samen voor een 
schone, onbeschadigde en leefbare omgeving.

Snel Herstel is de servicedienst van de gemeente Har-
derwijk. U kunt een melding over een probleem in de 
openbare ruimte doorgeven via telefoonnummer 0341-
411333 of via snelherstel@harderwijk.nl.
Of nu nog makkelijker via de BuitenBeter-app op uw 
smartphone. Binnen vier stappen en tellen heeft u foto, 
locatie, probleem en omschrijving gemeld.  Maak een 
foto van bijvoorbeeld die losliggende stoeptegel, geef 
de exacte locatie van de tegel op en geef een omschrij-
ving van het probleem. De applicatie is onder de naam 
‘BuitenBeter’ gratis te downloaden in de App Store of 
Google Play (voorheen Android Market). Kijk voor alle 
informatie op www.buitenbeter.nl/over-buitenbeter. 

Ondersteuning Mantelzorgers
Mantelzorger, we worden het (bijna) allemaal. Geeft 
u langdurig zorg en/of begeleiding aan een familielid, 
vriend of kennis die chronisch ziek, hulpbehoevend 
of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger. Heeft 
je moeder MS, je broertje ADHD of is er bij jou thuis 
iemand met een andere ziekte of handicap en ben je 
jonger dan 24 jaar? Dan ben je jonge mantelzorger. 

Het Steunpunt Mantelzorg in Harderwijk biedt onder-
steuning aan mantelzorgers van alle leeftijden. Dat is 
soms nodig, want mantelzorgers zitten vaak met vra-
gen en onduidelijkheden. Veel mantelzorgers staan al 
jaren klaar voor een familielid, vriend of buur. Door de 
duur en intensiviteit van de zorg kan dat zwaar zijn. 
De mantelzorgconsulent kijkt en luistert, denkt mee 
en kan praktische ondersteuning bieden bij het invul-
len van (zorggerelateerde) formulieren. Daarnaast 
worden er bijeenkomsten voor mantelzorgers geor-
ganiseerd: lotgenotencontact of bijeenkomsten  die 
afwisselend een informatief of ontspannend karakter 
hebben. Jonge mantelzorgers worden een paar keer 
per jaar uitgenodigd voor een leuke activiteit. 
Voor het stellen van vragen of het maken van een af-
spraak kunt u de mantelzorgconsulent mailen (man-
telzorg@zorgdat.nl) of bellen (0341-429498). De con-
sulent kan eventueel thuis langskomen.



Wat een kleurrijke en gezellige avonden hebben we gehad 

het afgelopen seizoen. Heb jij er ook zo van genoten? Veel 

kinderen, soms waren we met 50, hebben de time4kids-

avonden bezocht. Samen hebben we geluisterd naar 

verhalen uit de Bijbel, gezongen, gebeden, gedanst, 

geknutseld, gelachen en gesnoept. Centraal stonden zes 

kleuren en de betekenis van die kleuren. Elke kleur stond 

symbool voor een emotie. We hebben gehoord dat we met 

alle gevoelens die we hebben bij de Here God mogen 

komen; Hij houdt van ons! We kijken terug op een geslaagd 

seizoen time4kids. In oktober start er een nieuw seizoen. Jij 

komt toch ook? En vergeet je je vriendjes en vriendinnetjes 

niet mee te nemen? De eerste avond is op 11 oktober. Vanaf 

18.15 uur (inloop 18.00 uur) ben je weer van harte welkom 

in de Open Hof (Jacob Catsstraat 3, wijk Stadsdennen). De 

andere data zijn:  22 november, 17 januari,  28 februari, 11 

april en 16 mei. Vergeet de data niet op de kalender te 

zetten! Dit jaar is het thema 'Nooit Gedacht'. We gaan kijken 

en luisteren naar tegenstellingen (zwart-wit, goed-fout, 

jong-oud...), de betekenis daarvan en de verrassende 

overeenkomsten ertussen. We verklappen nog niet alles, 

maar de eerste avond houden we een 'welles-nietes show' . 

Dat wil je zeker niet missen! Wil je foto's bekijken of meer 

weten over Time4Kids, kijk dan even op de site 

www.time4kids.nl
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Voor 4 personen:
400 gram pasta (bijvoorbeeld penne)
400 gram broccoliroosjes
300 gram paddenstoelen (kastanjechampignons, 
oesterzwammen, shiitake of een mix hiervan)
250 gram spekreepjes
½ zakje belegen geraspte kaas
zwarte peper of gemalen chilivlokken

Bereiding:
Kook de pasta volgens de verpakking beetgaar, giet af 
en laat goed uitlekken. 
Kook de broccoli roosjes beetgaar.
Snijd de paddenstoelen in plakjes.
Bak de spekreepjes in een hapjespan. 

Bak vervolgens de paddenstoelen mee totdat ze gaar 
en bruin zijn. 
Voeg vervolgens de gekookte broccoliroosjes en de 
pasta toe. 
Tot slot de kaas toevoegen en nog even doorwarmen 
zodat de kaas een beetje smelt. 
Voor een beetje pit op smaak brengen met wat gema-
len chilivlokken of zwarte peper.
Eventueel spekreepjes vervangen door ham- of 
kipreepjes (vleeswaren).

Uit de keuken van Vera
Pasta met paddenstoelen

Vereniging Helios, 
thuis in de Kiekmure
Helios is een vereniging voor geestelijke ont-
wikkeling en bewustwording, voor mensen die 
op zoek zijn naar wat er meer is tussen Hemel 
en Aarde. 

Helios bestaat inmiddels al ruim 27 jaar. De acti-
viteiten vinden plaats in De Kiekmure in Stads-
dennen. Er zijn inmiddels al ruim vijfhonderd 
lezingen, cursussen, doe-avonden en bezoeken 
van paragnosten geweest. De onderwerpen 
van de lezingen, workshops en cursussen ver-
anderen met de jaren, maar spirituele ontwik-
keling is de leidraad gebleven. Bezoekers en 
leden van Helios krijgen zo de gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te gaan over allerlei on-
derwerpen, zoals onder andere over spirituali-
teit of religie.
Een kleine greep uit het aanbod van de aange-
boden avonden van Helios over de afgelopen 
jaren: aandacht voor Boeddhisme, Reïncarna-
tie, Christus Bewust zijn, Helderziende waarne-
mingen en veel persoonlijke verhalen van gas-
ten en/of sprekers uit het hele land.

Helios is voortdurend in beweging, zoals alles 
in en om ons heen aan verandering onderhevig 
is. Onze hele organisatie bestaat uit enthousi-
aste vrijwilligers. 

Wilt u meer weten over Helios, dan nodigen 
wij u van harte uit om een kijkje op de website 
te nemen: www.heliosharderwijk.nl of breng 
eens een bezoekje aan onze bijeenkomsten op 
donderdagavond.

Sandra uit de Bosch, PR
Joke Pater, PR



Verkeersveiligheid in onze wijk voorop!
Wijkplatform Stadsdennen werkt samen met VVN

In het kader van het verhogen van de verkeersveilig-
heid in onze wijk, is Wijkplatform Stadsdennen een sa-
menwerking aangegaan met Veilig Verkeer Nederland 
(VVN), afdeling Harderwijk. Veel bewoners in onze wijk 
klagen over auto’s die te hard rijden, onveilige verkeer-
situaties en parkeeroverlast. Problemen die in de ogen 
van het wijkplatform en VVN grotendeels veroorzaakt 
worden door het gedrag van verkeerdeelnemers, of het 
nu automobilisten, (brom-)fietsers of voetgangers zijn. 
Tijd om de handen ineen te slaan! 

Samen hebben we gekeken naar de belangrijkste knel-
punten waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan 
in onze wijk. De grootste ergernissen worden veroor-
zaakt door te hard rijden en door foutief parkeren in 
nauwe straten en bij het winkelcentrum. Ook worden 
veel weggebruikers afgeleid door het gebruik van een 
mobiele telefoon (bellen, sms’en, whatsapp’en, muziek 
luisteren enz.) tijdens verkeersdeelname. Daarnaast 
staat de verkeersveiligheid rondom de scholen hoog op 
agenda van de leden van het wijkplatform en VVN. 

Hoe krijgt de samenwerking vorm?
Veel knelpunten worden veroorzaakt door het gedrag 
van verkeersdeelnemers. Soms bewust, soms onbe-
wust. VVN biedt jaarlijks educatieve activiteiten aan 
met als doel verschillende verkeersdeelnemers bewust 
te maken van hun gedrag en handvatten te bieden 
om veiliger aan het verkeer deel te nemen. De ver-
keersknelpunten in de wijk worden verwerkt in de 
activiteiten. Daarnaast gaat het wijkplatform in sa-
menwerking met VVN aandacht vragen voor het the-
ma verkeersveiligheid. Door in gesprek te gaan met 
wijkbewoners, acties en activiteiten te ontplooien en 
aandacht te besteden aan het thema verkeersveilig-
heid via verschillende media. Om de krachten verder 
te bundelen, werkt het wijkplatform ook nauw samen 
met de gemeente Harderwijk en de politie. In het vol-
gende nummer leest u meer over deze samenwerking 
en op welke wijze de activiteiten verder worden vorm-
gegeven. 

Help de verkeersveiligheid te vergroten! 
Wilt u ook actief meewerken aan het verhogen van de 
verkeersveiligheid in onze wijk? Denk mee en help ons 
dan bij het aanpakken van de verschillende knelpun-
ten en/of het organiseren van activiteiten. U kunt zich 

aanmelden bij het wijkplatform Stadsdennen via info@
wijkplatformstadsdennen.nl. 

Activiteiten van VVN
Belangrijk doel van VVN is om mensen bewust te ma-
ken van hun gedrag in het verkeer en de invloed van 
hun gedrag op de verkeersveiligheid op de weg als 
voetganger, fietser of bestuurder van een voertuig. 
VVN doet veel aan verkeerseducatie, vooral op de ba-
sisscholen door o.a. het jaarlijks afnemen van de ver-
keersexamens en het geven van diverse rijvaardigheids-
cursussen voor volwassenen. Spreekt met de gemeente 
Harderwijk en de politie over de wegenstructuur, ver-
keersveiligheid en goede verkeersroutes voor alle ver-
keersdeelnemers, maar ondersteunt ook burgers met 
verkeerszaken. De rijvaardigheidscursussen voor vol-
wassenen zijn bijvoorbeeld voor de bezitters van E-
bike, scootmobiel, driewieler of personenauto. Op de 
gemeentelijke pagina in het Kontakt worden de cur-
sussen aangekondigd en ook via de website www.vvn.
nl/harderwijk. Alle cursussen duren totaal ca. 3 uur en 
bestaan uit een theoriedeel, een praktijkrit en een deel 
over zithouding of eigenschappen van voertuig.

Actie: ‘Wij gaan weer naar school’
De eerste actie start in de eerste week van september als 
de basisscholen weer gaan beginnen met de lessen. Wij 
hangen dan op vier plaatsen in Stadsdennen een span-
doek op met de tekst “Wij gaan weer naar school” of met 
de tekst “De scholen zijn weer begonnen”. Deze span-
doeken zullen ongeveer twee weken blijven hangen.
 
Actie: BROEM-cursus: opfriscursus rijvaardigheid voor 
55-plussers
Op 23 september start VVN afdeling Harderwijk de 
BROEM-cursus. Alle inwoners van 55 jaar en ouder met 
een geldig rijbewijs zijn van harte welkom om deel te 
nemen aan deze opfriscursus van de rijvaardigheid. De 
meeste 55-plussers hebben vaak al jarenlang hun rijbe-
wijs en daardoor veel rijervaring opgedaan. In de loop 
der jaren is het verkeer echter veranderd en zijn er nieu-
we verkeersborden en verkeersregels gekomen. Het is 
daarom nuttig om uw verkeerskennis op te frissen. 

Theoriedeel en praktijkdeel
De BROEM-cursus start op maandagavond 23 septem-
ber met een theoriedeel. Een deskundige vertelt u dan 

Ik wil mij aanmelden voor de Broem-cursus 2013

Naam: _______________________________________________  M/V

Straat: _________________________________________________  nr.: ______

Postcode: ___________   Plaats: Harderwijk

Telefoonnummer: _____________________ Geb.datum: ___ - ___ - 19__

Voorkeur dag praktijkdeel: O woensdagochtend    O woensdagmiddag
            O donderdagochtend  O donderdagmiddag



alles over nieuwe verkeerssituaties en -regels. Op 
woensdag 25 september óf donderdag 26 september 
volgt u het praktijkdeel. Dit deel bestaat uit drie on-
derdelen van elk ongeveer een uur:
- tips van een fysiotherapeut over goede zithouding 

achter het stuur,
- een autorit (in uw eigen auto) met een gediplo-

meerde Broem-instructeur,
- een test over de nieuwe verkeerssituaties en ver-

keersregels.

Na afloop van de praktijkrit wordt deze met u door-
genomen en geeft instructeur u aanbevelingen. Ook 

ontvangt u een boekje met de nieuwste verkeersre-
gels. 
Deze cursus heeft geen enkel gevolg voor het bezit en 
gebruik van uw rijbewijs.

Meer informatie
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €15,00 
per deelnemer. De cursusdagen vinden plaats in de 
Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. Aanmel-
den is mogelijk tot uiterlijk 19 september per e-mail: 
gj.dehoop@solcon.nl of per gefrankeerde brief met 
de ingevulde bon t.a.v. de heer G.J. de Hoop, Ir. P. Ca-
landstraat 13, 3841 KA Harderwijk.

De zomervakantie zit erop. Het Longfonds Noordwest-
Veluwe maakt zich op voor de laatste maanden. Hun 
Longpunt (voorheen het Astmafonds) heeft nog drie 
bijeenkomsten te gaan dit jaar. Heel interessant om 
heen te gaan, niet alleen voor longpatiënten, ook voor 
de achterban!

Wat is een Longpunt?
Een Longpunt is een laagdrempelige maandelijkse ont-
moetingsplaats voor mensen met een chronische long-
ziekte, hun partners, zorgverleners en belangstellenden. 
Een plaats om tips op te doen, ervaringen uit te wisselen 
en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt een 
plaats waar zij patiënten en hun omgeving informeel 
ontmoeten en informeren. Drie jaar geleden startte 
het Longfonds die project met als streefgetal veertig 
Longpunten in Nederland in 2014. Het Longpunt Har-
derwijk-Ermelo begon vorig jaar in de regio van Nijkerk 
tot Wezep èn Zeewolde. Het Longfonds verwacht dat 
de deelnemers beter geïnformeerd zijn zodat zij be-
wuste keuzes kunnen maken die de kwaliteit van leven 
verhogen en hun ziektelast verlagen. In de Longpunt-
stuurgroep zijn naast de vrijwilligers van de werkgroep 
de deskundigen opgenomen van ziekenhuis St Jansdal, 
Behandelcentrum Salem, Medicamus, InteractContour, 
Icare, SWO en de Steungroep Mantelzorg. 

De bijeenkomsten voor longpatiënten en hun achterban 
(verzorger, mantelzorger of partner) uit de driehoek Ol-
debroek - Nijkerk - Putten, alsmede uit Zeewolde vinden 
plaats op de derde woensdag in de maand, in de Dage-
raitzaal van ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk:

18 september 14.00-16.00 uur
Thema: ‘Hoe word ik mijn benauwdheid de baas?’ 

16 oktober 19.00-21.00 uur
Thema’s: ‘Feiten en fabels over astma en COPD’ en ‘In-
formatie over bijzondere longziekten’. Deze avondses-
sie is speciaal geïnitieerd voor werkende patiënten en 
ouders van kinderen die overdag naar school gaan. 

20 november 13.30 tot 15.30 uur
Thema: ‘Logopedie en stemproblemen’. Logopediste 
Gerda Staal (Sonnevanck) geeft de aanwezigen inzicht 
in dit fenomeen. 

Longfonds-lid zijn is voor deelname niet noodzakelijk. 
Beslist belangrijk is géén parfum of andere geuren te 
gebruiken waarvan longpatiënten het benauwd kun-
nen krijgen. Raadpleeg voor meer informatie en/of aan-
melding het e-mailcontact: 
longpuntharderwijk-ermelo@astmafonds.nl 
of bel 0341-416489. 

Belangrijke Longpunten

Subsidieregeling zonnepanelen
Denkt u erover om te investeren in duurzame elektri-
citeit met zonnepanelen? Lees hier welke mogelijkhe-
den er zijn voor het aanvragen van subsidie. 

De overheid stimuleert de ontwikkeling en toepassing 
van duurzame energie met diverse subsidieregelingen 
en overheidsprogramma’s. Zo kunt u als particulier bij 
de aankoop van zonnepanelen aanspraak maken op 
een landelijke subsidie ter hoogte van 15 procent van 
het aankoopbedrag met een maximum van € 650,-. 
U kunt de subsidie tot en met 28 december 2013 met 
behulp van uw DigiD aanvragen bij het digitale loket 
van AgentschapNL, zie www.agentschapNL.nl. 

Meer informatie? 
Denkt u over de aanschaf van zonnepanelen, maar 

wilt u op uw vragen eerst een antwoord? Vragen zo-
als “Is mijn dak wel geschikt is voor zonnepanelen?”, 
“Moet het dak op het zuiden gericht zijn?” of “Is het 
dak wel groot genoeg?”. Kijk dan eens op www.mi-
lieucentraal.nl. Milieu Centraal is een onafhankelijke 
voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische 
en betrouwbare informatie biedt over milieu en ener-
gie in het dagelijks leven. 



Basisschool de Schakel
Vondellaan 26, 3842 EH Harderwijk,
0341-416557, deschakel@filternet.nl

Basisschool Al Islaah
Bosboom Toussaintstraat 1, 3842 ZZ Harderwijk
0341-429001, info@alislaah.nl

Basisschool Dominicus Savio
Vondellaan 28, 3842 EH Harderwijk,
0341-412603, reinder@dominicus-savio.nl

De Kiekmure
Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk,
0341-434749, info@kiekmure.nl

Open Hof Gemeente
hoek Brederolaan/Roemer Visscherstraat, Harderwijk,
0341-430397, www.wijk2.hervormdharderwijk.nl

Stadsdennenkerk
JP Heyelaan 1, 3842 CH Harderwijk, 0341-413329

Petrakerk
Busken Huetlaan 2, 3842 CS, Harderwijk,
0341-414342/0341-412738, scriba@harderwijk.gkv.nl

Geloofsgemeenschap H. Catharina
(van de H. Norbertusparochie) Van Maerlantlaan 1,
3842 JA Harderwijk, 0341-412410,
secretariaat.catharina@parochienorbertus.nl

Prot. Wijkgemeente Stadsdennen
p/a Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk

Jehova’s Getuigen
Anne Franklaan 1, 3842 GV Harderwijk

Turkse Moskee
Anne Franklaan 5, 3842 GV Harderwijk,
info@mehmetakifcami.nl

SBBH
Johanniterlaan 10 C, 3841 DT Harderwijk,
06-41940614, info@sbbharderwijk.nl

Marokaanse vereniging
Slauerhoffstraat 2 A, 3842 GM Harderwijk, 0341-785062

Marokkaanse Moskee
Slauerhoffstraat 2, 3842 GM Harderwijk,
0341-425973

Stichting Geylani
Tolweg 8, 3851 SK Ermelo, 06-21832248,
info@stichtinggeylani.nl

Wijkvereniging Stadsdennen
Theo Goosen, 06-14403745, info@wijkstadsdennen.nl

Buurtgroep H.K. Pootstraat
dhr. W. Fikse
Herman Gorterlaan 18, 3842 HM Harderwijk

Thijmhof Bewonersvereniging
Voorzitter Topie Penning van Sluis
Alberdingk Thijmlaan 240, 3842 ZJ Harderwijk

Kwartierraad Dichterskwartier
Voorzitter Anne-Wil Douma
M. Nijhofstraat 34, 3842 LN Harderwijk 

Buurtbemiddeling
Marijke Kamphuis, Gelreweg 4, 0341-434656 of 
marijkekamphuis@zorgdat.nl

De Aanleg
Albert Verweijplein 30, 3842 HH Harderwijk,
0341-434368, post@zorgcentrumdeaanleg.nl

Careander
Westeinde 27 A, 3844 DD Harderwijk,
0341-467820, algemeen@careander.nl

Gemeente
Wijkbeheerder Bart Borgman, b.borgman@harderwijk.nl
Wijkmanager Maureen Bekke, m.bekke@harderwijk.nl
Stadswinkel, info@harderwijk.nl
Havendam 56, 3841 AA Harderwijk, 0341-411333

Stichting Welzijn Ouderen
Triasplein 2, 3845 GC Harderwijk,
0341-428717, info@swoharderwijk.nl

Uwoon
Co Schaftenaar, kantoor P.C. Boutenslaan 51A, 3842 BB Harderwijk

Omnia Wonen
Scheepssingel 12, 3841 KS Harderwijk, 
KCC, kcc@omniawonen.nl tel: 0341-278777

Wijkagent
Marijn Hageman, bezoekadres: Westeinde 29, Harderwijk, 0900-
8844, marijn.hageman@no-gelderland.politie.nl

Snel Herstel
Gemeente, 0341-411333

ZorgDat
Gelreweg 4, 3843 AN Harderwijk,
0341-434656, info@zorgdat.nl
Opbouwwerker Theo Niehof, theoniehof@zorgdat.nl

Instellingen en organisaties in Stadsdennen
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De wijkkrant Stadsdennen verschijnt vier keer per jaar.
Kopij zendt u aan: carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.

Redactie
Theo Goosen
Martine van de Brink
Peter Schaftenaar
Carolien Jansson

Verspreidingswerk
Theo Goosen

Vormgeving en druk
Accent Graficenter, Putten

Oplage
3000 stuks huis aan huis in Stadsdennen

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden ko-
pij te wijzigen, in te korten of te weigeren. De redactie 
is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden 
stukken. De wijkkrant wordt mogelijk gemaakt door fi-
nanciële ondersteuning van de gemeente Harderwijk.

Uw advertentie in onze wijkkrant
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van een kwart pagina, worden 4 x geplaatst en worden 
correct opgemaakt door u aangeleverd. De kosten zijn 
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basis pedicure behandeling, nagelreparaties* 
en cosmetische voetbehandelingen

*schimmelnagels of gescheurde nagels als nieuw
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U kunt bij ons terecht voor:

l Algemene fysiotherapie
l Bekkenfysiotherapie
 Individuele therapie bij incontinentieklachten, verzakking-

klachten, obstipatieklachten, bekkenpijnklachten tijdens en na 
de zwangerschap, begeleiding tijdens zwangerschap.

l Geriatrie
 Therapie bij artrose, Parkinson, M.S., dementie of CVA en 

valpreventie-trainingen.
l Revalidatietherapie
 Therapie na een nieuwe heup of knie, herstel na langdurige 

ziekte, of na een ongeval.
l Therapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) en 

spatadertherapie.

Waar kunt u ons vinden?
De praktijk is gevestigd aan Cremerstraat 30 in Harderwijk
(zijstraat van de Vondellaan, tegenover het Chinese restaurant 
‘SimKi’). Voor de praktijk is er voldoende gratis parkeergelegenheid.

Wij behandelen ook bij u thuis! Bel gerust voor meer informatie.

Cremerstraat 30
3842 XZ  Harderwijk
(0341) 414123
info@fysio-stadsdennen.nl
www.fysio-stadsdennen.nl 

Fysiotherapiepraktijk
Stadsdennen

(ADVERTENTIE)

Vul in de puzzel de juiste antwoorden op 
de vragen in. Achter de vraag wordt het 
aantal letters aangegeven. Wanneer een 
antwoord uit meerdere woorden bestaat is 
het letteraantal opgesplitst. Let op: De letter 
ij bestaat in de puzzel uit 2 letters, de i en 
de j! Van de letters in de grijze vakjes kunt 
u een straatnaam vormen. Welke? 
Mail het antwoord, uw telefoonnummer en 
adresgegevens  voor 3 juli a.s. naar 
info@welzijnharderwijk.nl 
(met als onderwerp Puzzel Wijkkrant).
Uit alle goede inzendingen wordt een 
cadeaubon t.w.v. € 10,- verloot.

Horizontaal
2. Park in Amsterdam en Harderwijk (10)
3. Bekend duo uit de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt (3,2,7)
8. Deze vrouw wordt vaak in één adem genoemd met Aagje Deken (5,5)
9. Genootschap van dichters (11)
12. Wie schreef het toneelstuk ‘Op hoop van zegen’? (10)
14. De voornaam van de vader van Anne Frank (4)
15. Sociaal centrum aan de Vondellaan (7)
16. Kinderdagverblijf aan de Melis Stokelaan (6,4)
17. Burgemeester van Harderwijk
18. Pseudoniem voor Eduard Douwes Dekker  (9)
20. Hoofdstad van Gelderland (6)
21. Naam baby-orka in Dolfinarium (6)
22. Begraafplaats in Stadsdennen (12)

Vertikaal
1. Achternaam van de voorganger van de Stadsdennenkerk (10)
3. Voornaam van ‘Vadertje Cats’ (5)
4. Chinees Restaurant (3,2)
5. Achternaam van de wijkagent (5)
6. Beroep van Louis Couperus (9)
7. Nieuw appartementencomplex bij Winkelcentrum Stadsdennen (2,4,7)
10. In welke plaats vind je het standbeeld van Erasmus (9)
11. Wijk ten oosten van Stadsdennen (9)
12. Net als o.a. Deventer, Doesburg, Elburg en Zutphen is Harderwijk een… (9)
13. Rooms Katholieke Basisschool (9,5)
19. Zorgcentrum aan het Albert Verweijplein (2,6)

De oplossing van de vorige puzzel was: Multatulistraat.

De winnaar van de cadeaubon is: mw. E. de Velde Harsenhorst.
Zij heeft inmiddels haar prijs ontvangen.

Kijk ook op onze site www.omniawonen.nl

Voel je 
thuis!

Omnia Wonen is een 
sociaal betrokken woning-
corporatie. We voelen ons 
medeverantwoordelijkheid voor 
milieu en de woonomgeving.

Plezierig wonen is één van de voorwaarden voor tevredenheid

van onze huurders. Zodat iedereen kan zeggen; ik voel me thuis!

We verhuren eengezinswoningen, appartementen en senioren-

woningen in Harderwijk. 

Loop eens bij ons binnen voor meer informatie, wij helpen u

graag verder. Onze woonwinkel is iedere werkdag geopend van

08.30 uur tot 12.30 uur.

Scheepssingel 2, 3841 KS Harderwijk  0341-41 72 18
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• Kinderen & Jongeren

• Samenleving

• Hulp & Ondersteuning

• Mantelzorg

 •  Vrijwilligers & Maatschappelijke Stages

• Buurtbemiddeling

Word ook supporter 
in welzijn! Kijk op: 
www.zorgdat.nl

                biedt dienstverlening op onderstaande punten:

Hoe wilt ú wonen in Harderwijk?

Bezoekadres Harderwijk:
Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk, T 0341 41 68 94   E harderwijk@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

UWOON heeft vestigingen in Elburg, Ermelo en Harderwijk

Woon zoals u wilt

Betaalbaar woonplezier voor iedereen. Daar staat UWOON voor! Met woningen, maar 
ook met een actief beleid gericht op de sociale samenhang en de leefbaarheid in de buurt.
Wonen zoals u wilt... begint bij UWOON.

Hoe wilt ú wonen in Harderwijk?

Hoge Eng Oost 24, Putten  0341 35 77 77  www.copy.nl  info@copy.nl

Wij geven kleur 
aan uw 
drukwerk

  Wijkvereniging Stadsdennen 
           is er voor iedereen. 
 
Lid worden kan al voor  8,50 per gezin. 
 
www.wijkstadsdennen.nl   
                                  info@wijkstadsdennen.nl  

 @wvstadsdennen               wvstadsdennen 


