
Wijkkrant
Wijkkrant 4 - 2013, Jaargang 4



	  

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 vierde en laatste editie van de wijk-
krant dit jaar. Het is ons weer gelukt om de 
krant vol te krijgen, maar dit kostte toch 
wel weer enige moeite. U als betrokken 
bewoner van de wijk Stadsdennen kunt al-
tijd een bijdrage leveren, al is die nog zo 
klein! Hoe meer variatie in artikelen, hoe 
beter. Dus heeft u iets leuks meegemaakt, 
stuur ons daar dan een foto van, vertel er 
wel even bij wat het onderwerp is van uw 
foto(s). Is er iets wat u bezig houdt? Schrijf 
het ons in een mailtje, misschien maken 
wij daar dan wel een heus interview over. 
U kunt de redactie van de wijkkrant berei-
ken via redactiestadsdennen@gmail.com. 
Alvast bedankt voor uw inbreng!

Voor u ligt de laatste editie van de wijk-
krant in zijn oude jasje. Zoals eerder aan-
gegeven gaan we volgend jaar over op een 
nieuwe manier van samenstellen van de 
wijkkrant.  We zijn nu al druk met de voor-
bereidingen daarvan en kijken er naar uit 
om het nieuwe jaar van start te gaan met 
het nieuwe concept!

De redactie wenst iedereen een goed uit-
einde en een stralend begin van het nieu-
we jaar.

Van de voorzitter

Beste bewoners van Stadsdennen. De tijd 
vliegt voorbij, dit is alweer de vierde wijk-
krant van 2013. De bladeren vallen van de 
bomen en de herfst is gekomen. Nog even 
en de Sint mag weer komen, met al zijn 
Zwarte Pieten. Ik hoop dat de kleintjes niet 
veel last ondervinden van de Pietendiscussie 
en gewoon ouderwets plezier zullen heb-
ben.

Wat waaide het maandag 28 oktober hard! 
Gelukkig heeft  Stadsdennen en de rest 
van Harderwijk het zonder al teveel schade 
overleefd. De medewerkers van de gemeen-
te hebben hun best gedaan om de onge-
makken zo snel mogelijk op te lossen. Ik wil 
hen bedanken voor hun waardevolle werk. 
Ook noemenswaardig is de prettige en snel-
le werkwijze van Snel Herstel (0341-411333). 
Dit nummer kan door iedere Harderwijker 
gebeld worden als er praktische problemen 
en ongemakken zijn in de straat of buurt. 
Als het binnen hun takenpakket ligt, ver-
helpen zij de klachten in veel voorkomende 
gevallen binnen een dag. Zo niet, dan ver-
wijzen zij door naar de juiste afdeling voor 
verdere hulp. Verstopte putten, afgebroken 
takken, gevaarlijk losliggende stoeptegels 
en al dat soort zaken. Dus mensen schroom 
niet en maakt hier gebruik van, daarvoor is 
deze dienst in het leven geroepen!

In de vele gesprekken die ik voer met wijk-
bewoners heb ik veel positieve reacties ge-
kregen over de wijkkrant. Dank daarvoor. 
Dit is een verdienste van de redactieleden 
die ik echt veel werk heb zien verzetten. 
Het aantal vergaderingen is wel te overzien, 
er is echter een grote verscheidenheid aan 
werk. Naast de wijkkrant is er de website; 
het beheren, verbeteren en actueel houden 
hiervan behoort ook tot het domein van de 
redactie. Bijna alle redactieleden hebben 
een cursus gevolgd om de wijkkrant geheel 

in eigen beheer te kunnen maken, vanaf 
2014  gaan we hier mee van start. 
Voor de inhoud van de wijkkrant en de 
website zijn wij op zoek naar mensen 
die artikelen willen schrijven. Het gaat 
dan om zaken die er spelen, activiteiten 
die er plaatsvinden, een lekker recept 
enz. Heb je interesse of wil je meer infor-
matie? Laat het weten aan redactie via  
redactiestadsdennen@gmail.com. 

De jaarlijkse bijeenkomst met de bewoners 
die we altijd rond deze tijd hielden om het 
aflopende jaar te evalueren en ideeën voor 
het nieuwe jaar te bespreken, hebben we 
verschoven naar het voorjaar. Wij hopen 
hiermee meer wijkbewoners op deze bijeen-
komst te mogen ontvangen. Wij zullen u op 
verschillende manieren laten weten wan-
neer dit zal plaatsvinden. Hopelijk komt u 
ook om te vertellen wat ú er nou van vindt! 
Wij staan open voor kritische opmerkingen, 
maar ook voor positieve bijdragen over wat 
u zou kunnen of willen doen. Bijvoorbeeld 
een buurtcomité starten met bewoners in 
de buurt/straat... Of deelnemen aan het 
wijkplatform... Of het helpen als vrijwilliger 
bij het opzetten van allerlei activiteiten in 
de wijk, waardoor buurtbewoners elkaar 
beter leren kennen en kinderen samen kun-
nen spelen… Wij hopen in ieder geval dat 
de inwoners van Stadsdennen belangstel-
ling voor elkaar zullen hebben en naar el-
kaar zullen omkijken! 

Ik wens u allen, namens de leden van het 
wijkplatform Stadsdennen, alvast hele fijne 
feestdagen en een gezonde jaarwisseling. 
Tot volgend jaar!

Emin Karaaslan
Voorzitter
Wijkplatform Stadsdennen

Colofon
Wijkkrant 4, 2013
Jaargang 4

De wijkkrant Stadsdennen 
verschijnt 4x keer per jaar. 

Kopij zendt u aan
redactiestadsdennen@
gmail.com

Volgende nummer
De volgende wijkkrant 
verschijnt eind februari 
2014. Uw kopij kunt u tot 1 
februari 2014 aanleveren.

Redactie
Theo Goosen
Philip van der Valk
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  

Het seizoen is al weer volop bezig en naast de cursus-
sen die wekelijks plaats vinden hebben we ook al weer 
diverse losse evenementen gehad. Denk hierbij aan een 
kunst-en-kitsch-avond, kinderbingo (voor het eerst in 
de Aanleg), kinderkledingbeurs, rommelmarkten enz. 
Van al deze evenementen zijn foto’s te vinden op onze 
Facebook-pagina en onze website. Wilt u geïnformeerd 
blijven van wat wij allemaal doen, like ons dan op Face-
book: facebook.com/wvstadsdennen en volg ons op 
Twitter: twitter.com/wvstadsdennen. 

Mocht u zich afvragen wat de wijkvereniging allemaal 
doet, neem dan eens een kijkje op onze website www.
wijkstadsdennen.nl. Hier vindt u alle informatie en de 
mogelijkheid om u aan te melden zodat u kunt deelne-
men aan één van de activiteiten. Wilt u ook mee doen 
aan sjoelen, klaverjassen, mandala/aquarellen, teken en 
schilderen, koersbal, kaarttechnieken, breien en haken, 
jokeren of darten? Mail ons op info@wijkstadsdennen.nl 
of bel naar 06-14403745.

Maandelijks op woensdagavond organiseren we een 
bingo vanaf 20.00 uur in de Kiekmure. Iedereen is wel-
kom, het is altijd heel gezellig! Naast deze bingoavonden 
zijn we nu ook als wijkvereniging Stadsdennen/Frankrijk 
i.s.m. ZorgDat begonnen met het organiseren van een 
bingomiddag op de vrijdag in de Aanleg. Vrijdag 1 no-
vember was het eerste keer en het was al direct gezellig 
en we kregen leuke reacties. Op deze bingomiddagen is 
iedereen van harte welkom om mee te spelen, ook als u 
niet in de Aanleg woont. Heeft u zin om op vrijdag 13 
december mee te doen? Kom dan vanaf 13.30 uur bingo 
spelen. In januari 2014 is de bingo op de 24e. 

Evenementen die de komende tijd zullen 
plaatsvinden:
- Woensdag 4 december en woensdag 8 januari is er 
weer een bingoavond in de Kiekmure.
Er zal een extra kerstbingo gehouden worden op woens-
dag 18 december. De bingo begint om 20.00 uur, ieder-
een is welkom om hieraan deel te nemen. Houd er bij 
de kerstbingo rekening mee dat deze langer kan duren, 
want dan hebben we leuke verrassingen!
- Dinsdag 10 december is er een kerstmarkt in de Kiek-
mure. Aanvang 10.00 -17.00 uur. Gratis toegang voor 
bezoekers. Hier worden nieuwe spullen of zelfgemaakte 
cadeaus verkocht om te kunnen geven met de feestda-
gen. Ook wordt er diverse soorten soep verkocht. Plek 
reserveren om te staan kan nog. 
Let op: dit is geen rommelmarkt!

- Zaterdag 14 december gaan we weer met een bus naar 
een kerstmarkt in Duitsland, dit jaar zullen we naar Essen 
gaan. Vertrek is om 08.00 uur vanaf de Kiekmure. In Es-
sen aangekomen kunt u zelf kiezen hoe u de dag invult. 
In de bus zijn nog een paar zitplaatsen beschikbaar.
- Binnenrommelmarkt op zaterdag 7 december en za-
terdag 18 januari. De rommelmarkt vindt plaats in de 
Kiekmure en begint om 09.00 uur en duurt tot 14.00 uur. 
Gratis toegang voor bezoekers. De markt van december 
is al volgeboekt. Voor januari kan er nog gereserveerd 
worden.

Dan nog even aandacht voor het volgende, het bericht 
dat SWO Harderwijk failliet is. Wij als wijkvereniging 
hebben jarenlang op en prettige manier samengewerkt 
met SWO Harderwijk. Hiervoor bedanken wij alle mede-
werkers. Wij wensen hen het beste in hun verdere car-
rière en we hopen dat iedereen snel weer werk zal vin-
den. De activiteiten die wij samen organiseerden gaan 
we zelfstandig voortzetten. Heeft u vragen waarvoor u 
normaal de SWO belde, nu kunt u ons hierover bellen! 
ZorgDat is nu de welzijnspartij die het ouderenbeleid 
moet gaan uitvoeren. Wij hebben inmiddels met het or-
ganiseren van de bingo in de Aanleg de samenwerking 
gestart. Dit zal de komende tijd verder uitgebouwd wor-
den. De komende tijd zult u hier meer over horen.

Verder zijn wij als Wijkvereniging Stadsdennen altijd op 
zoek naar nieuwe activiteiten die wij kunnen aanbieden 
aan onze leden en belangstellenden. Mocht u iets we-
ten, heeft u een leuke hobby, heeft u een idee of wat 
dan ook, meldt u zich dan via mail info@wijkstadsden-
nen.nl of bel 06-14403745. Er wordt dan een afspraak 
gemaakt en gekeken wat er mogelijk is.

Wist u al dat u lid bent voor € 8,50 van onze Wijkver-
eniging Stadsdennen? Dit is niet per persoon, maar voor 
alle bewoners die op het opgegeven adres wonen. Voor-
delen zijn dat u kunt deelnemen aan onze activiteiten 
voor een lagere ledenprijs, u ontvangt vier maal per jaar 
groene boekje met informatie en in augustus de activi-
teitenlijst voor het nieuwe seizoen. Aanmelden kan via 
de mail of telefonisch of via de website. 

Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen
www.wijkstadsdennen.nl,  info@wijkstadsdennen.nl 
Volgt u ons ook al: facebook.com/wvstadsdennen
  twitter.com/wvstadsdennen

Houd de entree van het winkelcentrum vrij!
Veel bewoners uit de wijk Stadsdennen komen met de 
fiets of brommer naar het winkelcentrum. Daar zijn we 
op zich heel blij mee, maar de gemeente Harderwijk 
en het Wijkplatform Stadsdennen ontvangen ook veel 
klachten over het stallen van de fietsen en brommers 
in de directe omgeving van de ingangen van het win-

kelcentrum. Dit belemmert de doorgang en vormt voor 
veel bezoekers een grote bron van ergernis. Zet daarom 
uw fiets of brommer verder van de entree af; rondom 
het winkelcentrum zijn diverse plekken ingericht waar 
u uw fiets of brommer kunt stallen.



Geachte wijkbewoners,

De winter komt er weer aan, dan maken we het graag 
behaaglijk in onze woning, we willen er warmpjes bij-
zitten. Bijvoorbeeld rond een openhaard of houtka-
chel.

Daarover wil ik het graag even hebben. In veel wonin-
gen is tijdens de bouw een zogenaamde stookplaats 
ingericht. Deze bevindt zich in het midden van de 
woonkamer en heeft de uitgang boven het dak. Veel 
stookplaatsen zijn de afgelopen jaren verwijderd in de 
woonkamer door de aanleg van centrale verwarming. 
Dat heeft er toe geleid dat regelmatig op een andere 
plaats in huis een stookplaats wordt ingericht. Mensen 
zitten nu eenmaal gezellig om een kachel of vuurhaard 
heen.

Wat we veel zien is een houtkachel in een aanbouw. 
Erg gezellig en de houtkachel geeft voldoende warmte 
om in de ruimte te verblijven. Hier schuilt wel een ge-
vaar. Veel mensen plaatsen een houtkachel zonder er-
bij na te denken hoe deze aangesloten moet worden 
voor de afvoer van de rookgassen. Ook de juiste plaats 
voor de kachel verdient de nodige aandacht. Er komt 
altijd veel hitte vrij rondom zo’n kachel.

Het inrichten van een stookplaats, op het bestaande 
afvoerkanaal in de woning, door een erkend bedrijf 
brengt doorgaans geen moeilijkheden met zich mee. 

Het bedrijf is op de hoogte van de geldende regels en 
de NEN-normen. Anders wordt het wanneer de stook-
plaats wordt ingericht door iemand die niet deskun-
dig is. En de stookplaats op een andere plek wordt 
geplaatst dan waar het bestaande afvoerkanaal zich 
bevindt.
Voor het inrichten van een stookplaats buiten de be-
staande stookplaats is een vergunning vereist. Deze 
moet worden aangevraagd bij de gemeente, afdeling 
bouwzaken. Huurt u een woning, dan is ook is toe-
stemming nodig van de verhuurder.

Met een vergunning en toestemming om een stook-
plaats in te richten bent u er zeker van dat u veilig 
stookt en u geen brandgevaarlijke situaties veroor-
zaakt. Ook kan uw verzekering -mocht onverhoopt 
toch brand ontstaan- vragen naar de vergunning; uw 
uitkering kan in gevaar komen als u de stookplaats niet 
juist (onveilig) heeft aangebracht.

Daarom geldt als regel: veilig stoken brengt u en ande-
ren niet in gevaar!

Groet,
Co Schaftenaar
Woningstichting UWOON

Wie tegenwoordig niet meedoet met de nieuwe me-
dia wordt niet meer gevonden. De wijkkrant daaren-
tegen wordt vrolijk in hardcopy huis aan huis verspreid 
en per conventionele post. Brievenbuswerk dus. En 
dat heeft toch wel wat. Niet iedereen staat in de rij 
voor een ihone 5S, volgt zijn favorieten op Twitter of 
is aan het FaceTimen met zijn relaties. Er zijn genoeg 
wijkbewoners die nog nooit van een app hebben ge-
hoord en het liefst iets tastbaars in de hand hebben. 

Als ik bij de mensen thuis kom, dan geef ik ze het ad-
vies om steeds het laatste nummer van de wijkkrant 
te bewaren. Op de roodgroene pagina ‘wijkplatform’ 
vind je keurig overzichtelijk alle instellingen en orga-
nisaties die actief zijn in Stadsdennen op een rij. 
Je kunt die pagina voorin in het telefoonboek leggen. 
Tenminste… voor zolang het nog duurt, want dat dik-
ke boek van Sinterklaas zal over enige tijd ook wel 
ten prooi vallen aan onze digi-cultuur. Maar wat zit 
ik toch te zeuren. Ik word geacht om informatie te 
verschaffen over de organisatie waarvoor ik schrijf. En 
dat is de PGH, de Protestantse Gemeente van Harder-
wijk. Daartoe behoort de Stadsdennenkerk. 

Het is tegenwoordig iets voller in de Stadsdennen-
kerk. Dat is niet omdat iedereen plotseling zo ‘kerks’ 
geworden is (hoewel ik daar als predikant natuurlijk 
geen bezwaar tegen heb…). Dat komt doordat de 
Stadsdennenkerk samengegaan is met de Veldkamp-
kerk. Deze kerk bezuiden het spoor is, zoals dat deftig 
heet, aan de eredienst onttrokken. Je kunt ook zeg-
gen: hij staat leeg en is te koop. Op de Alberdingk 
Thijmlaan is het dus iets voller en iets gezelliger ge-
worden. En er is ook zoiets als nieuw élan. 

Kerk-zijn anno nu is een hele uitdaging. En dat doen 
we graag met velen. Als u meer weten wilt over de 
Protestantse Gemeente van Harderwijk, surft u dan 
snel naar de onlangs geheel vernieuwde website van 
www.pgharderwijk.nl. 
Oei, nu val ik in mijn eigen zwaard: er zijn nu dus ook 
dominees die er aan mee gaan doen, online informa-
tie delen. 

U heeft de groeten van www.aslwoudenberg.nl. 
Tot in het volgende nummer.
Ds. A.S.L. Woudenberg

Clubwerk 
 van een actieve Stadsdennenkerk



Rondje hond- aan de lijn
Vandaag stormt het, het is maar goed dat ik aan de lijn 
loopt want we moeten stevig opboksen tegen de wind-
stoten. Heerlijk dat onbestendige weer, na een lange 
warme zomer eindelijk herfst. Soms praat mijn baasje 
met andere baasjes over “overwinteren”, dat zou ideaal 
zijn, maar als we dat zouden doen, kan hij geen lid meer 
zijn van verenigingen en kan hij geen vrijwilligerswerk 
doen. 
In den vreemde zou hij zich al gauw vervelen. Hij zou 
heel vaak met mij moeten gaan wandelen... Kan hij niet 
meer zo met iedereen een praatje maken, omdat hij de 
taal niet spreekt en daar, in de wintermaanden, geen lid 
worden van verenigingen om zo een sociaal leven op te 
bouwen. Nee, dat zien we eigenlijk niet zitten, het voelt 
als een dubbelleven. 

Ik zou de Nederlandse jaargetijden missen, stel je voor 
dat hij het hele jaar door in korte broek en T-shirt zou lo-
pen en het er altijd warm is. Dan blijven wij, ondanks alle 
ongemakken van onstuimig weer in de herfst en sneeuw 
en ijs in de winter, toch liever in Harderwijk wonen. Ik 
hou ervan om tegen de wind op te boksen en van de re-
gen trek ik me weinig aan. Mijn baasje wil wel zo gauw 
mogelijk naar huis, maar ik schud me nog eens lekker uit 
en wordt als we thuis komen heerlijk afgedroogd. 

Jammer dat ik aan de lijn zit, anders kon ik overal lopen 
en achter de poesjes aan. Mijn baasje is bang dat ik onder 
een auto kom, omdat hij denkt dat ik niet luister maar ik 

hoor hem wel, soms. In het 
hondenbos mag ik wel los lo-
pen en dan blijf ik toch ook 
in de buurt van het baasje? 
Laatst was er ophef over 
een loslopende chiwawa, 
een automobilist zag niet op 
tijd dat die naar de overkant 
holde naar een bekende en 
werd zo overreden. Bestuurder geschrokken, baasje over-
stuur, het hondje was er het ergste aan toe. Aan de Cou-
peruslaan stak een kennis van me over, een Bordeauxdog 
die mocht wel zonder riem aan de vijver z’n behoefte 
doen en toen ie overstak om naar huis te gaan zagen di-
verse bestuurders dat en kon ie veilig oversteken, het kan 
dus wel, hè? Dat alle omstanders er zo’n punt van maken 
en schrikken en sommige bestuurders niet goed uitkijken 
voor overstekende honden, als er eendjes oversteken of 
ganzen dan remmen ze toch ook af?

Ik moet op m’n baasje passen en daarom zit ie aan de lijn, 
zodat ik hem mee kan nemen langs al die plekjes waar ik 
even wil snuffelen en m’n plasje doen. Jammer dat ons 
rondje er weer opzit voor nu, maar ik krijg weer lekker 
een droogbeurt en ’t baasje gaat een bakkie doen met 
een koekje, één voor hem en één hondenkoekje voor mij. 
Tot ziens in de wijk!

Odyssey

Midzomernachtfeest
Het midzomernachtfeest is al weer een aantal maanden 
geleden, maar toch even een korte terugblik op dit door-
slaand succes. 

Er was van tevoren hard aan gewerkt door alle vrijwilli-
gers, maar het resultaat was er ook naar. Er waren meer 
dan honderd aanmeldingen. Met het natte en koude 
weer van die dag hadden we niet verwacht dat er ook 
echt meer dan honderd mensen zouden komen! Op het 
feest waren bewoners aanwezig van de P.C. Boutenslaan 
en Schrijverswijk. Jong en oud waren vertegenwoordigd! 
Zij konden fijn met elkaar van gedachten wisselen onder 
het genot van een lekker hapje en drankje. Onder de ge-
zellige UWoon tent en in de aangrenzende garageboxen 
zat de sfeer er goed in, zoals te zien is op de beelden van 
de regionale zender HK13 gemaakt door de heer Spaar-
naij. 

De barbecues werden aangestoken, de drankjes stonden 
klaar bij de gezellig versierde feesttenten. De ouderen 
wisten een goede sfeer te creëren, waardoor er steeds 
meer mensen naar de feesttenten kwamen. Iedereen die 
een polsbandje had, kon een lekker drankje halen en er 
lag een lekker stukje kip warm in de schalen. 
Sommige inwoners wonen hier al zo lang dat ze een schat 
aan verhalen klaar hadden. Eén van de nieuwe bewo-
ners sprak al van een beetje campinggevoel wat hij ervan 
kreeg: “mensen in de buurt groeten elkaar en zo is het 
makkelijk contact maken”. Jongeren die al dan niet met 
hun ouders waren meegekomen, gaven aan de volgende 
keer best mee te willen helpen. Tot in de late uurtjes werd 
er gelachen, gepraat en nog wat gedronken en gegeten... 

Met het midzomernachtfeest is een doel bereikt, de sfeer 
in de buurt prettig houden. En zoals het spreekwoord 
zegt… een goede buur is beter dan een verre vriend!

Buitenspeeldag 2013
Een straat vol met spelende kinderen en tevreden 
ouders aan de kant. De Buitenspeeldag op 12 juni jl. 
in de Erasmusstraat was een groot succes! Het was 
een komen en gaan van kinderen in de straat. Op 
het drukste moment speelden er ruim tachtig kin-
deren! Er was voldoende buitenspeelmateriaal aan-
wezig, zoals loopfietsjes, speelkarren en een reu-
ze vier-op-een-rij spel. Iedereen kon geschminkt 
worden, grabbelen en er was een ‘echte’ nagelstu-
dio waar de meisjes hun nagels konden laten lakken.  
Echt helemaal autovrij was de straat niet.... er 

stond namelijk een sloopauto, geregeld door Ga-
ragebedrijf Riemersma, die mocht door de kin-
deren van binnen en van buiten helemaal ge-
verfd worden. Dat deden ze maar al te graag! 
Peter Epe Tuinhout had heel wat speelzand bezorgd 
voor de reuze zandbak waar de wat jongere kinderen 
zich prima vermaakten. Dankzij Boni Supermarkt wer-
den de kinderen voorzien van limonade met iets lek-
kers, een ijsje èn… Als afsluiting van deze gezellige 
middag kregen de kinderen een heerlijke pannenkoek, 
gebakken door enthousiaste buurtbewoners. 



Ingrediënten voor 8 personen:
2 pakjes bokkenpoten
2 pakjes slagroom à 200 gr
1 zakje slagroomversteviger
1 pakje Saroma vanillepudding
200 ml melk
3 à 4 eetlepels advocaat (hoeft niet, zonder smaakt 
ook lekker)

Bereiding:
De bokkenpoten in de lengte doormidden snijden en 
de helft van de bokkenpoten over de bodem van de 
springvorm verdelen. 

Slagroom met de slagroomversteviger stijf kloppen. 

Vanillepudding bereiden met de melk zoals aangege-
ven op het pakje; de vanillepudding door de slagroom 
kloppen, voeg (eventueel) de advocaat toe. 

De helft van het mengsel over de bokkenpoten verde-
len. De andere helft van de bokkenpoten als tussen-
laag hierover verdelen. Dan ook de rest van het meng-
sel over de tweede laag bokkenpoten uitsmeren. 

Eventueel overgebleven bokkenpoten verkruimelen 
en vermengen met de kruimels uit het pakje, verdeel 
dit over de taart. 

Laat de taart een paar uur opstijven in de koelkast.

Serveertip
Lekker bij de koffie.

Bokkenpootjestaart

Time4kids
Vrijdagavond 22 november is er alweer de tweede 
Time4kids-avond van dit seizoen. We beginnen om 
18.15 uur. Het thema dit jaar is ‘Nooit gedacht’. Het 
wordt echt weer een feest om samen te luisteren naar 
een verhaal uit de Bijbel, te zingen, te dansen, te 
knutselen, te lachen en nog veel meer…
Vergeet niet je vriendjes en vriendinnetjes mee te ne-
men. Iedereen is van harte welkom.
Wil je meer weten over Time4Kids, kijk dan even op 
de site www.time4kids.nl.
De volgende Time4kids-avonden zijn in 2014 op 17 ja-
nuari, 28 februari, 11 april en 16 mei.
 
 

Inloopmiddagen
Op woensdag 11 december, woensdag 8 januari en 
woensdag 12 februari zijn er weer de inloopmidda-
gen. Van 14.30 uur tot 17.00 uur bent u van harte 
welkom voor een ontmoeting en gezelligheid onder 
het genot van wat lekkers (hier zijn geen kosten aan 
verbonden). U kunt komen en gaan wanneer u zelf 
wilt. En nodig gerust anderen uit om mee te komen. 
Vooral in de komende wintermaanden is het een mo-
ment om even de sleur te doorbreken en er heerlijk 
uit te zijn! 
 

De Open Hof
Activiteiten voor jong en oud in de Open Hof



Buurtbemiddeling zet buren in de 
bloemetjes
Zaterdag 21 september was de Lan-
delijke Burendag. Door verschillende 
buurten werden er activiteiten georga-
niseerd om de banden in de buurt te 
versterken. Zo zijn er ook in Harderwijk 
aardig wat buurten actief geweest.
Buurtbemiddeling heeft verschillende 
activiteiten bezocht en de kartrekkers 
in de bloemetjes gezet. “Het is gewel-
dig om te zien dat er zoveel buren actief 
zijn in de wijk. Door elkaar te ontmoe-
ten kunnen er spanningen onderling 
worden voorkomen. Wij merken dat er 
zoveel buren zijn die elkaar niet kennen 
en dat dit een aanleiding kan zijn om 
met de buren een conflict te krijgen”, 

aldus Marijke Kamphuis coördinator 
Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling bemiddelt in 
conflicten
Inwoners van Harderwijk en Hier-
den kunnen hier gratis gebruik van 
maken. Buurtbemiddeling is onder-
gebracht bij ZorgDat. Als u een con-
flict heeft met uw buren of vragen 
heeft dan kunt u bellen met Marijke 
Kamphuis  op telefoonnummer 0341-
428794 of mailen naar buurtbemidde-
ling@zorgdat.nl.

Contact Plus maakt ontmoeting tussen ouderen met 
en ouderen zonder verstandelijke beperking mogelijk. 
Door samen te bewegen, muziek te maken, meedoen 
met de bingo of creatief bezig te zijn. 
Contact Plus is een initiatief van Careander en stimu-
leert ontmoeting door activiteiten voor ouderen met 
en zonder verstandelijke beperking. Enthousiaste be-
geleiders, zoals de gymjuf Anita en de muziekdocente 
Erna nemen senioren uit Harderwijk en vooral uit de 
wijk Stadsdennen graag mee naar de wereld van mu-
ziek en beweging. Anita legt de nadruk op samen be-
wegen, bowlen of   tennissen. Bij muziek zijn er ook 
veel mogelijkheden, meezingen met de nieuwste hits 
of gouwe-ouwe muziek! Alles is mogelijk. Naast bewe-
ging en muziek staan Marianne en Rieneke klaar voor 
een enerverende bingo/spelletjesavond op zaterdag-
avond, zij maken van een creatieve avond iets unieks. 
Rieneke en Marianne coördineren Contact Plus en zijn 
voor vragen beschikbaar.

Bent u nieuwsgierig geworden en bent u 55+?
U bent welkom… bij de muziekavond, samen bewe-
ging, een spelletjesavond of de creatieve avond van 
Contact Plus. Voor alle activiteiten wordt een kleine bij-
drage gevraagd, het tweede kopje koffie of thee is voor 
rekening van Careander.  U bent welkom…

Uw Plus? Vrijwilliger worden. De activiteiten van Con-
tact Plus zijn niet compleet zonder de hulp van vrij-
willigers. Bent u of kent u iemand die vrijwilliger 
wil worden bij Contact Plus? Onze coördinator gaat 
hierover graag met u gesprek. Zij is bereikbaar via  
contactplus@careander.nl.

Meer informatie op onze website www.careander.nl. 
Contact Plus is bereikbaar via contactplus@careander.nl 
of telefonisch: 06-1002 8717. 
Locatie: Grand Café van wooncentrum ’t Schild, Guido 
Gezellelaan 255. Harderwijk.

Contact voor ouderen met en zonder beperking

Snel Herstel: 
Gebruik de BeterBuiten-app!
Ziet u een kapot speeltoestel, een losliggende stoep-
tegel of rondslingerend afval? Laat het weten via Snel 
Herstel, de servicedienst van de gemeente Harderwijk! 
Zo zorgen we samen voor een schone en leefbare om-
geving. 

U kunt een melding over de openbare ruimte doorge-
ven via telefoonnummer 0341-411333 of via snelher-
stel@harderwijk.nl. Of via de BuitenBeter-app op uw 
smartphone. U kunt dan een foto van bijvoorbeeld een 
losliggende stoeptegel meesturen, de exacte locatie van 
de tegel wordt via GPS gevonden. De applicatie is onder 
de naam ‘BuitenBeter’ gratis te downloaden in de App 
Store of Google Play (voorheen Android Market).



De scootmobiel is een vertrouwde verschijning gewor-
den op straat. Het voertuig behoedt veel ouderen voor 
een sociaal isolement en is een uitkomst voor jonge-
ren die mindervalide zijn. Maar rijden met een scoot-
mobiel in het soms drukke verkeer is zo makkelijk nog 
niet. Tussen 2007 en 2011 is het aantal ongevallen met 
een scootmobiel waarbij berijders op de spoedeisende 
hulp komt met 78% gestegen, in 48% van de geval-
len loopt men een fractuur op. In 2012 waren er 2000 
slachtoffers. Acht op de tien ongevallen vindt plaats in 
de bebouwde kom, in de top drie staan: 16% in en om 
een huis of gebouw, 16% op een straat zonder fiets-
strook, 15% op een vrijliggend fietspad (Bron: VVN).

Bestuurders stuiten op obstakels en situaties, anders 
dan bij overige vormen van verkeersdeelname. Vaak 
zijn zij onvoldoende voorbereid, bij de verstrekking 
van de scootmobiel wordt een instructie gegeven en 

gekeken of de bestuurder met de scootmobiel uit de 
voeten kan. Daarna wordt de bestuurder aan zijn/
haar lot overgelaten. Lang niet alle bestuurders zijn 
dan vertrouwd met hun scootmobiel, hun plaats op 
de weg en als deelnemer in het verkeer. Vaak bestaat 
er behoefte aan aanvullende training en opfrissen van 
de verkeerstheorie. 

Het volgen van een (opfris-)cursus om veilig te le-
ren omgaan met de scootmobiel is daarom geen 
luxe maar bittere noodzaak. Heeft u, een familielid, 
vriend of kennis behoefte aan een  aanvullende trai-
ning in de woonomgeving of daarbuiten? Dan kunt 
u tegen een kleine vergoeding terecht bij de scoot-
mobieltrainer in Harderwijk van “Vrij in beweging”. 
Informatie op www.vrijinbeweging.nl, aanmelden bij 
J.W.Groeneweg op telefoonnummer 06-10939782.

Veilig mobiel met de scootmobiel

Scootmobielrijders opgelet!
Iedere woensdagmorgen vanaf 10.00 uur kunt u als 
scootmobielrijder deelnemen aan een tocht van onge-
veer twintig kilometer. De tochten staan onder leiding 
van Ton Penner, zelf ook een scootmobielrijder en lief-
hebber van het maken van mooie tochten. Gebruike-
lijk is het vertrek vanaf de Kiekmure. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Ton, tel. nr. 
0341-564066. Dan kunt u meteen mee de eerstvolgen-
de woensdag. Zorg wel voor volle accu’s!

Deze activiteit is tot stand gekomen door samenwer-
king tussen Wijkvereniging Stadsdennen en SWO Har-
derwijk (het tegenwoordige ZorgDat).

Ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben Miranda Deel-
man en ben geboren en getogen in Harderwijk. Sinds 
zes jaar woon ik samen met Adriaan en onze twee 
kinderen aan De Genestetstraat.

In de herfst van 2012 zijn er in ons gedeelte van de 
wijk meerdere inbraken gepleegd. Bewoners om 
mij heen begonnen zich zorgen te maken en wilden 
graag weten wat er zoal gebeurde in ons buurtje. Ik 
heb toen de mailadressen van iedereen verzameld en 
een buurtpreventiemail aangelegd. Dit houdt in dat 
iedereen in de wijk mij een berichtje geeft van op-
vallende zaken die spelen en deze informatie stuur ik 
dan weer door aan de hele groep. Zo is iedereen op 
de hoogte. Het gaat vooral om verdachte zaken.

Naast deze activiteit organiseer ik samen met mijn 
man de jaarlijkse barbecue. Die wordt gehouden op 
het pleintje tussen De Genestetstraat en de Hoofd-
weg. Wij prikken een datum, zorgen voor het vlees, de 

salades, sausjes, stokbrood en een lekker ijsje. Ieder-
een betaalt een vast bedrag.  De opbouw van de grote 
partytent en het neerzetten van stoelen gebeurt ge-
zamenlijk. Iedereen die kan helpen komt. Het is veel 
werk om dit te organiseren, maar iedereen geniet en 
waardeert dit initiatief. De avond is altijd een succes 
en in de loop van de tijd is de opkomst gegroeid. De 
buurt verbroedert hierdoor. Buren leren elkaar (beter) 
kennen, hebben contact met elkaar en maken sneller 
een praatje. Dit jaar is zelfs het plan om met oud en 
nieuw gezamenlijk oliebollen te gaan bakken. Gezel-
lig met warme glühwein en chocolademelk. 

Genestetstraat



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



Colofon

De wijkkrant Stadsdennen verschijnt vier keer per jaar.
Kopij zendt u aan: carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.
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*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 


