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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	  

De goedkoopste supermarkt 
van Harderwijk!

Winkelcentrum Stadsdennen P.C. Hooftplein 10 
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Openingstijden

basis pedicure behandeling, nagelreparaties* 
en cosmetische voetbehandelingen

*schimmelnagels of gescheurde nagels als nieuw
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Van de redactie
Voor u ligt de tweede wijkkrant van 2012. 
Een wijkkrant vol met zomerse aankondi-
gingen, mooie foto’s en nieuws over uw 
wijk. Ook uw foto’s en tekst zijn welkom; 
de wijkkrant is bedoeld voor alle soorten 
nieuws dat leuk of interessant is om te le-
zen voor de bewoners van Stadsdennen.
In deze krant vindt u ook weer een puzzel 
van Martine, misschien bent u dit keer de 
prijswinnaar! De volgende wijkkrant ver-
schijnt in september.

Veel leesplezier! De redactie
Wijkspreekuur een succes
Een keer per maand is er een wijkspreekuur 
midden in de galerij van het winkelcentrum 
Stadsdennen. Wijkbewoners kunnen daar 
op een eenvoudige en persoonlijke manier 
in contact komen met wijkprofessionals 
waaraan ze een vraag willen voorleggen. 
Het wijkspreekuur vindt plaats op dinsdag 
van tien tot elf uur, de volgende keer is 
op 5 juni. Ook tijdens het laatste spreek-
uur werden er constructieve gesprekken 
gevoerd. De wijkagent kon een aantal be-
woners helpen met hun vragen over ver-
keersproblemen. Wijkagent Willem Brink: 
‘’Het is prettig om mensen rechtstreeks te 
woord te staan. Sommige zaken zijn geen 
politiewerk, dat kan ik dan direct uitleggen 
aan de wijkbewoner. Stadstoezicht heeft 
bijvoorbeeld ook een rol in parkeerproble-
matiek. Bovendien is er in de wijk de werk-
groep verkeer& parkeren waarin bewoners 
met de gemeente nadenken en actiepun-
ten aanpakken die met verkeer en parke-
ren te maken hebben’’. Een melding over 
vernieling van de mozaïekbankjes aan de 
H. Gorterlaan mondde uit in een gesprek 
tussen een bewoonster, wijkbeheerder en 
opbouwwerker. Opbouwwerker Carolien 
Jansson: ‘’Samen met de straat zal worden 
gezocht naar een oplossing. De bewoners 
van de straat vinden het prettig om op de 
speelplek te kunnen zitten, vlakbij hun 
kinderen. Bovendien bevordert die moge-
lijkheid de onderlinge contacten.‘’  Heeft 
u een vraag, een goed idee voor de wijk 
of een klacht? U bent welkom op dinsdag 
5 juni tussen 10 en 11 uur. De koffie staat 
klaar! In juli en augustus is er geen spreek-
uur, op  4 september pakken we de draad 
weer op. Deelnemers aan het wijkspreek-
uur zijn: Buurtbemiddeling van de AHD, 

de ouderenadviseur 
van de SWO, de 
wijkbeheerders van 
gemeente en Uw-
oon,  de opbouw-
werker van Welzijn 
Op Maat en de wijk-
agent.

Colofon
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De wijkkrant Stadsden-
nen verschijnt 4x keer 
per jaar. 

Kopij zendt u aan
carolien.jansson
@welzijnharderwijk.nl

Volgende nummer
De volgende wijkkrant 
verschijnt in september. 
Uw kopij kunt u tot 21 
augustus 2012 insturen.
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Oplage 
3000 stuks, huis aan huis 
in Stadsdennen.

Disclaimer
De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezon-
den kopij te wijzigen, in 
te korten of te weigeren. 
De redactie is niet ver-
antwoordelijk voor de 
inhoud van ingezonden 
stukken. De wijkkrant is 
mogelijk door financiële 
ondersteuning van spon-
soren en adverteerders, 
door belangeloze steun 
van de wijkvereniging 
en redactionele onder-
steuning van Welzijn Op 
Maat.

Adverteren?
Het is mogelijk om een 
advertentie in de wijk-
krant Stadsdennen te 
plaatsen. Advertenties 
hebben het formaat van 
een kwart pagina en 
worden correct opge-
maakt door u aangele-
verd. De kosten zijn af-
hankelijk van het aantal 
plaatsingen. Informatie 
bij de redactie.

Jongerenplatform en jonge-
renpersbureau 
Je hoort de laatste tijd weer steeds meer 
van ze: het JongerenPlatform (JPF) en het 
JongerenPersbureau (JPB). Vooral het JPF 
heeft een tijdje op non-actief gestaan, 
maar zijn weer helemaal terug. En hoe? 
Sinds ze in februari weer zijn begonnen, 
hebben ze niet stilgezeten. Het hoog-
tepunt tot nu toe is het 16+ feest dat ze 
hebben georganiseerd. Dit was een groot 
succes. Maar dit is niet het enige. Ze zijn in 
maart geïnstalleerd tot officieel platform 
door de burgemeester. Hierdoor hebben ze 
korte lijntjes met de gemeente en kunnen 
makkelijker advies uitbrengen over wat er 
moet veranderen in Harderwijk. Het JPF 
neemt dit serieus en is, naast uitgaan voor 
16+, ook met andere onderwerpen bezig. 
Zo pakken ze de onderwerpen werkloos-
heid onder jongeren, hangplekken voor 
jongeren, het Waterfront en schulden on-
der jongeren op. Ze gaan aan de slag met 
onderwerpen die actueel zijn en spelen on-
der de jongeren van Harderwijk. 

Het JPB schrijft artikelen voor de lokale 
krant ‘Het Kontakt’. Dit doen zij in samen-
werking met de journalist van de krant. Zij 
schrijven over actuele zaken in Harderwijk. 
Zo zijn ze de laatste tijd bezig geweest met 
depressie onder jongeren, alcoholgebruik 
onder jongeren, het Waterfront, leerlingen 
die brutaler worden en de gemeente die 
met hangjongeren praat. Dit zijn slechts 
enkele onderwerpen waar ze over 
geschreven hebben. Ook werkt het JPB veel 
samen met het JPF. Zij vergaderen samen 

en werken ook samen aan een aantal on-
derwerpen. Het JPB schrijft regelmatig een 
stukje in de krant over een onderwerp van 
het JPF. Zo zijn zij ook naar het 16+ feest 
gekomen om er een artikel over te schrij-
ven. Zowel het JPF en het JPB zijn druk be-
zig en zullen de komende tijd veel van zich 
laten horen.



Nieuws 
               van de Wijkvereniging Stadsdennen  

Het activiteitenseizoen 2011-2012 zit erop, de wijkver-
eniging is bezig met inventariseren of alles weer door 
zal gaan in september. Zoals het er nu naar uitziet, zal 
dit het geval zijn. Dit aanbod is alleen maar mogelijk 
dankzij de  inzet en de vrije tijd die de vrijwilligers hier-
aan besteden!  Zonder deze mensen kan de wijkvereni-
ging haar grote aanbod niet doen aan allen die zich 
welkom voelen bij ons.
Het aanbod zal uitgebreid worden met boetseeroch-
tenden en de cursus Genealogie. Boetseerochtenden 
zullen wekelijks plaatsvinden op de maandagochtend 
vanaf 24 september. De cursus Genealogie zal vanaf 
september iedere tweede donderdagavond van de 
maand gehouden worden. Beide activiteiten zullen in 
de Kiekmure gehouden worden. 
Multicultidag 2012 vindt op zaterdag 16 juni plaats aan 
de Parkweg en hier zullen wij weer een rommelmarkt 
organiseren. Naast het huren van grondplekken vanaf 
4 meter is het nu ook mogelijk tijdens deze dag een 
kraam van 4 meter te reserveren. Ook voor deze markt 
geldt dat u alleen kunt reserveren via een inschrijffor-
mulier.
Natuurlijk zullen we in de zomermaanden weer twee 
buitenrommelmarkten organiseren: op zaterdag 14 juli 
en 8 september. Deze rommelmarkten worden druk be-
zocht! Heeft u nog overtollige spullen, dan is dit uw 
kans om ze te verkopen. Reserveren van een plek kan 
vanaf 4 meter. We verhuren alléén grondplekken. Re-
serveren kan via een inschrijfformulier dat op de web-
site te vinden is, of via de mail. 
De  Kinderbuitenrommelmarkt zal op maandag 13 au-
gustus plaatsvinden op het plein dat ligt tussen de Aan-

leg en het winkelcentrum. Kinderen kunnen hier vanaf 
13.00 uur spulletjes verkopen die ze niet meer gebrui-
ken, maar nog wel door een ander gebruikt kunnen 
worden. Ook hiervoor geldt: wilt u reserveren, vraag 
dan een inschrijfformulier aan en bespreek.
Voor alle markten geldt dat bezoekers vrij toegang 
hebben.
Leuk is ook om te melden dat er na vragen van leden 
van onze wijkvereniging op 9 mei een kinderkleding/
speelgoedbeurs gehouden is. Gebleken is dat er veel 
mensen zich aangemeld hebben om hier hun goede 
spullen te verkopen. Het idee is nu om in het nieuwe 
seizoen hier een vervolg aan te geven. 
Verder is de wijkvereniging altijd op zoek naar nieuwe 
activiteiten die wij kunnen aanbieden aan onze leden 
en belangstellenden. Mocht u iets weten, een hobby 
hebben of een idee, meldt u zich dan? In een persoon-
lijk gesprek wordt bekeken wat er mogelijk is. Voor 
een overzicht van al onze activiteiten en de data van 
de rommelmarkten kijkt u op onze website of neemt u 
telefonisch contact op. 
Wist u al dat u lid bent voor € 8,50 per huishouden? 
Voordelen zijn dat u kunt deelnemen aan onze activi-
teiten voor een lagere ledenprijs, 4 maal het groene 
boekje met informatie ontvangt en in augustus de acti-
viteitenlijst voor het nieuwe seizoen.
Aanmelden kan via de mail of telefonisch, maar kan 
ook via de website. 

www.wijkstadsdennen.nl
info@wijkstadsdennen.nl 
tel: 0341-425836 of 06-14403745

Beter een goede buur

Waar komen de woorden buurt en buurman vandaan? 
Het Middelnederlands is de voorloper van onze moder-
ne Nederlandse taal en werd gesproken tussen ongeveer 
1200 en 1500. Toen heette de buurman de gebuur. Het 
voorvoegsel ‘ge-’ heeft de grondbetekenis van ‘samen’ 
en buur hangt samen met (be)bouwen; Vgl. ‘boer’. De 
buurman is dus eigenlijk iemand met wie je samen een 
huis bouwt of de grond bebouwt. De geschiedenis van 
onze woorden kan ons heel veel leren. De buurman of 
buurvrouw is van oorsprong niet domweg iemand aan 
de andere kant van de tussenmuur of iemand op num-
mer zoveel van de straat, het is iemand met wie je iets 
‘samen’ hebt. Mensen zijn op elkaar aangewezen,  ze 
hebben elkaar nodig. Alleen als je het woordje ‘samen’ 
serieus neemt, heb je een samen-leving. Je hebt elkaar 
nodig om te overleven en de gevaren van dit bestaan 
het hoofd te bieden. Wat dat betreft hebben we er in de 
taal een mooi woord bij gekregen, namelijk polderen. 
Echt Nederlands! Samen pompen en met zandzakken 

sjouwen om droge voeten te houden. Over vijfhonderd 
jaar kijken de mensen weer in hun woordenboeken om 
te zien waar dat woord polderen ook al weer vandaan 
kwam. In de bijbel staat een mooie spreuk (in Spreuken 
27:10): “Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.” 
Dat is zeer zeker waar. Ik heb een oude (studie)vriend 
die ik zo nu en dan bel of schrijf. Dat is allemaal mooi 
en aardig, maar mijn buurman is iemand met wie ik iets 
samen heb – iemand met wie ik samen bouw. Bouwen 
aan de leefomgeving. Ik wens u daar succes mee. 

Een vriendelijke groet van ds. Aad S.L. Woudenberg.



Multi Culti Harderwijk 2012
Op zaterdag 16 juni 2012 organiseren de Stichting 
Bevordering Betrokkenheid Harderwijk (SBBH), de 
Wijkvereniging Stadsdennen, de Open Hof en Be-
wonersvereniging Thijmhof voor de 7e keer de Multi 
Culti dag aan de Parkweg tegenover het zwembad. 
Wij zijn voor deze dag op zoek naar muziek, dans, 
sport, hapjes, shows en optredens uit diverse landen. 
Ook zijn we op zoek naar sponsoren die ons willen 
helpen om dit evenement mogelijk te maken. Wilt 
u een kraam reserveren om te staan op de rommel-
markt, eten te verkopen of een land te vertegen-
woordigen? Laat ons dit dan weten!!!!
Wilt u zich aanmelden om met ons van deze dag iets 
onvergetelijks te maken, dan vragen wij u om zich 
te melden via de mail: organisatie@multicultiharder-
wijk.nl. Noteer de datum alvast in uw agenda, zodat 
u deze spetterende dag niet mist!
Datum 16 juni 2012
Tijd  11:00 tot 19:00 uur
Locatie Parkweg,evenemententerrein

Ook is er nu een website:
www.multicultiharderwijk.nl
Mail: organisatie@multicultiharderwijk.nl 
Tel:    06-14403745 of 06-41940614
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Nieuws van het wijk platform
In april kwam het wijkplatform bijeen in een iets an-
dere samenstelling. Het wijkplatform is helaas uitge-
dund, in januari besloten de resterende leden dat ver-
andering nodig was om door te kunnen gaan. Er was 
behoefte aan meer draagvlak in de wijk.

Na een voorstelronde wordt de afgelopen periode 
geschetst: het opbouwwerk hield in 2009 een repre-
sentatief onderzoek in de wijk. Daarna volgde een 
wijkbijeenkomst in een tent in oktober 2009. Gesprek-
ken met belanghebbenden en professionele partijen 
vonden plaats. Alle ideeën en opmerkingen werden 
verwerkt tot een verslag dat werd vertaald in een 
wijkplan. In het wijkplan zijn de ideeën die leven in de 
wijk en de aangeven problemen en kansen vertaald in 
een lijst aan activiteiten. Deze activiteiten zijn sinds 
maart 2010 uitgevoerd. De kosten zijn betaald uit het 
Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid.Het wijkplat-
form heeft gestimuleerd dat straat-en buurtbewoners 
de activiteiten uitvoerden en bewaakte de voortgang. 
Het wijkplatform voerde zelf geen activiteiten uit.

Resterende leden van het wijkplatform hebben in 
april vertegenwoordigers van buurtgroepen, VVE’s 
en verenigingen uitgenodigd. De voorkeur van de 
aanwezigen gaat uit naar een wijkplatform waarin 
deze groepen vertegenwoordigd zijn, omdat zij een 
achterban hebben. Het platform kan dan dienst doen 
als uitwisselingsplatform om kennis te delen en over 
te dragen. Goede initiatieven kunnen van buurt naar 
buurt en van straat naar straat  worden overgedragen. 
Het wijkplan blijft voorlopig de basis (2010-2015), de 
activiteiten worden jaarlijks bijgesteld.

Voorbeelden, zoals al gangbaar in Stadsweiden wor-
den besproken. Een carrouselsysteem waarin jaarlijks 
de wijk wordt uitgenodigd spreekt de aanwezigen 
aan.  In dat systeem worden de activiteiten voor een 
jaar vastgesteld, daarvoor kan gemeentelijk wijkbud-
get worden aangevraagd. Netwerkpartners worden 
betrokken bij de uitvoering. Na een jaar legt het wijk-
platform verantwoording af aan de wijk en komt een 
nieuwe serie activiteiten tot stand. Daarbij kunnen 
succesvolle activiteiten zeker worden herhaald. Afge-
ronde activiteiten vallen af en nieuwe worden toege-
voegd. De wijkkrant en website worden genoemd als 
belangrijke communicatiemiddelen. Zelfstandigheid 
door een formele vormgeving met een voorzitter, 
secretaris/notulist en penningmeester heeft de voor-
keur. Het opbouwwerk zal een adviesrol vervullen, de 
toekomstige wijkmanager kan de gemeente verte-
genwoordigen.

Afgesproken wordt om in mei nog een keer bijeen te 
komen. Het wijkplatform zoekt nog een voorzitter.
Tijdens de meivergadering zullen details van de op-
zet besproken worden en zal de aanvraag van wijk-
budget behandeld worden. In de volgende wijkkrant 
doen wij u daarvan verslag.

Carolien Jansson

Van de straathoekwerker:
De wijk, voor iedereen! 
De eigen wijk moet voor iedereen een fijne plek zijn 
om te wonen en leven. Dat dit niet altijd zo is, weten 
we allemaal. Toch willen we met elkaar zo dicht mo-
gelijk bij dit ideaalplaatje komen. 
Mijn rol als straathoekwerker is hierin om jongeren 
te helpen hun plek te vinden en daarin anderen te 
respecteren. De afgelopen maanden zijn er op ver-
schillende plekken in de wijk meldingen geweest 
van overlast door jongeren. In samenwerking met 
verschillende instellingen, zoals Stadstoezicht, wo-
ningcorporatie Uwoon, de Marokkaanse en Turkse 
vereniging, politie en gemeente, en in samenwer-
king met buurtbewoners en in overleg met de jonge-
ren zelf probeer ik een oplossing te vinden voor de 
overlast. Jongeren zelf geven aan dat ze graag een 
plek zouden hebben waar ze elkaar kunnen ontmoe-
ten. Hierover zijn we in overleg met de gemeente en 
eventuele omwonenden zullen we hier te zijner tijd 
ook over informeren. Ik hoop dat we er met elkaar 
naartoe kunnen werken dat Stadsdennen voor ieder-
een een fijne woonwijk wordt! 

Heeft u zelf ideeën of wilt u een melding van over-
last door jeugd doen, dan kunt u mij bellen op 06-
51636360 of mailen: 
lennart.vandervegt@welzijnharderwijk.nl



Doe altijd aangifte:
Slachtoffer van een misdrijf? Hoe gering ook, doe altijd 
aangifte. Zo weten de politie en de wijkagent wat er 
gebeurt in de wijk en kunnen zij maatregelen nemen. 
Voor een aangifte hoeft u niet altijd naar het politie-
bureau. Van eenvoudige zaken, zoals een vernieling, 
auto-inbraak, diefstal van een fiets etc. kunt u via het 
internet aangifte doen. Als er mogelijk een naam be-
kend is van een dader kunt u geen aangifte doen via 
het internet, maar doet u aangifte aan het bureau.

Preventie fiets/bromfietsdiefstal:
Ook in Harderwijk worden veel fietsen gestolen. In en-
kele gevallen kan een dader worden aangehouden en 
een klein deel van de gestolen fietsen komt weer te-
recht bij de eigenaar. Hoe u kunt voorkomen dat ook 
uw fiets wordt gestolen, staat op de site.

Voorkom woninginbraak:
De vakanties komen er weer aan. Vaak zijn we heel 
druk met het regelen van de vakantie en alles wat daar-
bij komt kijken. Aan de veiligheid van wat we achter-
laten wordt soms niet gedacht. Woninginbrekers gaan 
namelijk niet met vakantie en uw woning is vooral in 
de vakantieperiode een makkelijk doelwit. Oh ja, inbre-
kers maken steeds meer gebruik van het internet om 
hun woningen uit te zoeken. Vooral op sociale media, 
zoals Hyves en Facebook wordt vaak melding gemaakt 
van een vakantie. Bijvoorbeeld: “lekker 14 dagen  op 
vakantie naar ….”.  Zo maken we het de inbreker wel 
erg gemakkelijk. Niet doen dus!

Preventie zakkenrollers:
Met de komst van de zomer en meerdere mensen op 
markten, evenementen en winkels neemt ook het aan-
tal meldingen van zakkenrollen toe. Ook hier maken 
we het de zakkenrollers soms wel heel erg gemakkelijk 
door bijvoorbeeld een portemonnee zichtbaar boven in 
een openstaande tas te leggen. Draag uw portemon-
nee aan de voorkant en niet in uw achterzak, en houd 
uw tas dicht.

Overval snackbar:
Op zaterdagavond 4 februari, omstreeks 21.40 uur, 
werd een overval gepleegd op de snackbar aan de Kor-
tenaerlaan in Harderwijk. De cafetariahouder was die 
avond rond 21.40 uur alleen in de snackbar toen er een 
man met een mes binnenkwam. Deze man deed een 
greep in de kassa en ging er vervolgens lopend van-
door. Het overvallenteam startte een onderzoek, maar 
dat heeft nog niet geleid tot de aanhouding van een 
verdachte. Er is een compositietekening gemaakt en de 
politie hoopt dat mensen de overvaller aan de hand van 
de tekening herkennen. 

Meer informatie vindt u op de website www.politie.nl. 
Zoek bij het korps Noord en Oost Gelderland.

Nieuws van de wijkagent

Stijgend aantal aanmeldingen 
Buurtbemiddeling in 2012

Buurtbemiddeling is goed in beeld en dat is te merken 
aan het aantal aanmeldingen afgelopen jaar. In 2010 
waren er 75 aanmeldingen, in 2011 kwamen er zelfs 
109 aanvragen binnen. En of we hier blij om moeten 
zijn? “Enerzijds is het natuurlijk triest dat er zoveel bu-
ren in onmin moeten leven, anderzijds weten mensen 
de weg naar Buurtbemiddeling goed te vinden. Zij ne-
men in ieder geval het initiatief om met hulp van Buurt-
bemiddeling met de buren in gesprek te gaan, en dat 
is winst!” aldus Marijke Kamphuis, coördinator Buurt-
bemiddeling. 

Over het algemeen wordt tweederde van de aange-
melde zaken door Buurtbemiddeling opgelost. Dit kan 
gebeuren d.m.v. een bemiddeling, maar soms is één ge-
sprek al voldoende. Het blijkt dat wanneer er een con-
flict in de buurt speelt het heel lastig is om op de buren 
af te stappen. Vaak is de relatie al behoorlijk verstoord. 
Over het  algemeen blijkt wanneer buren met behulp 
van Buurtbemiddeling met elkaar in gesprek gaan er 
veel ruis in de communicatie weggenomen kan worden, 
wat vaak al voldoende is om het conflict op te lossen. 

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken of 
contact opnemen met de coördinator: 
Marijke Kamphuis, Tel. 4289794, 
www.buurtbemiddelingharderwijk.nl

Buurtbemiddeling is onderdeel van de 
Algemene Hulpdienst.



Convenant Sportveld
Ten behoeve van de aanleg van een nieuw sportveld 
aan de Anne Franklaan is er op 28 maart een conve-
nant getekend tussen SIJH (stichting intercultureel 
jongerencentrum Harderwijk), de  buurtgroep H.K. 
Pootstraat en Wethouder Pieter den Besten (ge-
meente Harderwijk). Doel van dit convenant is om het 
samenwerkingverband tussen de stichting en buurt-
groep te versterken, zodat jongeren in de wijk opti-
maal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden 
en middelen. Tijdens de ondertekening waren naast 
de enthousiaste jongeren ook vertegenwoordigers 
van o.a. Welzijn Op Maat, wijkplatform Stadsdennen, 
de bewonersvereniging Thijmhof, de gemeente Har-
derwijk en de wijkagent aanwezig. Het nieuwe sport-
veld zal achter het jongerencentrum van SIJH komen 
en zal toegankelijk zijn voor alle jongeren uit de wijk. 
SIJH zal na realisatie van het veld structureel een sport-
activiteit organiseren voor iedereen. Doel is om naast 
sportstimulatie ook de wederzijdse integratie tussen 
jeugd te bevorderen. Op het moment van schrijven 
ligt het terrein braak, maar alle voorbereidingen zijn 
inmiddels getroffen en de aanleg van het sportveld 
zal medio mei starten. Na verwachting zal de eerste 
bal er medio juni rollen. Tevens zal er door SIJH een 
feestelijke openingsactiviteit worden georganiseerd 
waarbij de gehele wijk wordt uitgenodigd. Het inita-
tief van SIJH is voortgekomen uit een onderzoek dat 
is gehouden onder jongeren in  Stadsdennen en Zee-
buurt. Eén van resultaten van dit onderzoek bleek de 
behoefte aan een nieuw sportveld in de wijk.

Bodhi, de paragnost
Op zijn 15e wist hij dat hij het gevoel van mensen kon 
aflezen. Hij voelde hoe iemand anders zich voelde, 
door diegene alleen in de ogen te kijken. Hij waar-
schuwde ze voor iets wat ze wel of niet moesten doen, 
en vaak bleek dit te kloppen. Vanaf toen wist Bodhi 
Vartman het: Hij is een paragnost. Mij werd gevraagd 
of ik Bodhi wilde interviewen voor de wijkkrant. Ik 
had geen idee wat een paragnost is en doet. Ik was 
daar benieuwd naar en wilde een beter beeld krijgen 
van iemand die paragnost is. Bodhi omschrijft zichzelf 
als een heldervoelend iemand die inzicht geeft in het 
leven van mensen. Zij komen met een probleem naar 
hem toe. Aan de hand van een concrete vraag leest 
hij hun gevoel en persoonlijkheid tijdens een consult. 
Dit doet hij door hen aan te kijken en handen te le-
zen. Ook zegt Bodhi dat iedereen zijn eigen trillingen 
heeft. Die geven aan wat voor emotie de persoon in 
kwestie heeft. De methode die wordt gebruikt, is af-
hankelijk van wat het beste bij hem of haar past. Na 
het consult probeert Bodhi samen met de cliënt tot 
een oplossing te komen. Dit doet hij door middel van 
een adviesbrief. De cliënt kan zelf bepalen wat hij met 
de adviezen doet. Op de vraag wat Bodhi voor de wijk 
betekent, antwoordt hij direct: ‘Ze hebben er een ex-
tra hulpverlener bij. Ik help ze met het oplossen van 
hun problemen. Vaak krijg ik mensen die vragen heb-
ben over de liefde, maar er komen ook mensen bij mij 
die een moeilijke beslissing in hun leven moeten ma-
ken of vragen hebben over financiën.’ Het interview 
beantwoordde mijn vraag, de lastige materie van 
heldervoelendheid werd door Bodhi goed uitgelegd. 
Wilt u ook meer weten? Kijk dan eens op de site:
www.bodhivartman.nl. 
Emine

Rondje hondje
Dagelijks maken we onze ronde langs de hondenuit-
laatplaatsen en door de wijk. Ody geniet ervan andere 
honden te ontmoeten, alhoewel ze toch een voorkeur 
heeft voor grotere honden en de kleintjes met gepaste 
reserve ontwijkt. Sommige honden blijken heel fel uit 
te kunnen vallen zonder dat er een reden voor lijkt te 
zijn. Het lijkt wel angst te zijn voor het onbekende en 
als je maar direct een grote mond opzet, laat de ander 
je wel met rust. Bij sommige mensen merk je dat ge-
drag ook; ze negeren je, doen net of ze je niet zien en 
haasten zich voorbij. Iemand vertelde mij laatst dat ze 
een tactiek had om contact te vermijden met mensen 
waar ze op dat moment even geen zin in had. Name-
lijk door te vertellen dat ze ijs had gekocht en gauw 
naar huis moest voor het zou ontdooien. Grappig te 
horen welke listen en smoezen bedacht worden om 
contact te vermijden. Maar welke trucs gebruiken we 
dan als we wel contact willen leggen met buren of 
mensen in onze omgeving? Oh ja, natuurlijk het be-
kende kopje suiker lenen, maar dat is niet meer zo van 
deze tijd. We gebruiken vaker de sociale media, zoals 
Facebook, Hyves, Linkedln of Twitter om onze vrien-

den en kennissen te laten zien wat we uitspoken of te 
gluren bij anderen. Ody en ik merken niet zoveel van 
ontwijkend gedrag, we groeten en worden gegroet 
door jong en oud. Het geeft ons een goed gevoel. Wij 
gebruiken daar geen sociale media bij, maar zijn ge-
woon onszelf als we buiten zijn. We maken deel uit 
van deze buurt, deze wijk, deze stad. Net als al die 
andere mensen die we dagelijks ontmoeten. Als we 
defecten tegenkomen, melden we dat wel door mid-
del van de email bij Snelherstel en het contact is zo 
goed dat we keurig een terugkoppeling krijgen van 
de melding, wat eraan gedaan wordt en als het her-
steld is. Handig hoor die sociale media; zonder dat 
het onze privacy schendt of die van anderen kunnen 

we aangeven wat er mis is in 
de openbare ruimte. Ody trekt 
aan de riem alsof ze wil zeggen: 
“Kom baasje we gaan naar huis, 
we zijn lang genoeg onderweg 
geweest, je hebt genoeg gemij-
merd. Het vrouwtje wacht vast 
met een bak koffie met een 
koekje erbij”.

Odyssey



Zomerkamp Welzijn Op Maat
In de 1e week van de vakantie.

Zin in twee dagen pret, samen spelen en spannende ac-
tiviteiten?
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar organiseert het kinder-
werk van Welzijn Op Maat op dinsdag 10 en woensdag 
11 juli een DAGKAMP. Tijdens het kamp gaan dappere 
kinderen op jacht naar schurken, die we natuurlijk met 
elkaar gaan verslaan. Houd jij wel van kastelen, sprook-
jes en een beetje spanning? Dan moet je zeker mee-
gaan. 25 kinderen mogen er mee, geef je dus snel op!

De kosten zijn €15,- per kind voor beide dagen. De eer-
ste dag duurt van 10.00 tot 20.00 uur en de tweede dag 
duurt van 10.00 tot ongeveer 21.00 uur. 
De ouders/verzorgers zijn de tweede dag van harte wel-
kom vanaf 19.00 uur. Dan begint het bonte avond spek-
takel waar zal blijken of de schurken verslagen zijn! Het 
Heldenkamp is vlakbij Harderwijk, in de polder. 

Meer weten? Kijk op: www.welzijnharderwijk.nl of bel 
met Yeter of Rebecca, tel. 0341-434656.

Kinderkleding en 
Speelgoedbeurs

Op 3 oktober organiseren het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en Welzijn Op Maat een kinderkleding- en speel-
goedbeurs. Zo vlak voor de feestdagen en de winter 
een goed moment om cadeautjes en winterkleding te 
kopen. Zin in zo’n leuke en nuttige beurs?
Heeft u interesse om mee te doen? Dan kunt u contact 
opnemen met de onderstaande contactpersonen.
De beurs vindt plaats op woensdagmiddag 3 oktober 
van 14.00 tot 16.00 uur in de Kiekmure tijdens de Op-
voedmarkt. De kosten voor een tafel zijn € 7,50. 
In de wijkkrant van september leest u meer over de op-
voedmarkt. 

R L L E D U I N E N B G 
D E I E J C A R A V A N 
H N S R O P O O S W D I 
A T A T B T E W E A M P 
V S T R A E S H T R I M 
E R U S T U N G C M N A 
N E D E T S R N I S T C 
S R E S S I V A O L O H 
T O O B I E O R N Z N U 
G I U T G E I L V T I S 
B E S T W A N D E L E N 
S T U M D A B R E M O Z 

WOORDZOEKER
Alle woorden uit de woordenlijst zitten kris-
kras verstopt in het letterveld. De woorden 
kunnen alle kanten oplopen en sommige 
letters kunnen meermalen gebruikt wor-
den. Heeft u een woord gevonden, streept 
u deze door. Als u alle woorden gevonden 
heeft, vormen de niet gebruikte letters een 
bekende uitdrukking  (de letters staan in de 
juiste volgorde).

Heeft u de oplossing gevonden, stuur deze 
dan voor 8 juli a.s. naar:
info@welzijnharderwijk.nl 
o.v.v. Puzzel Wijkkrant

Of per post naar: 
Stichting Welzijn Op Maat
o.v.v. Puzzel Wijkkrant
Postbus 123
3840 AC  Harderwijk

Vergeet niet uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden!

Onder alle goede inzenders wordt een 
cadeaubon t.w.v. € 10,-- verloot.

De winnaar van de vorige puzzel was 
mevrouw Van Ark.

BADMINTON
BADMUTS
CAMPING
CARAVAN
DUINEN

HAVEN
LIGSTOEL
RESTAURANT
ROEIBOOT
RUST

SCHEPJE
STEDEN
STRAND
VISSERS
VLIEGTUIG

WANDELEN
WARM
ZOMER
ZONNEBRIL

Renée Siderius, 
coördinator CJG 
Harderwijk, Wethouder 
Jansenlaan 200
3844 DG Harderwijk
Tel: 088-4433403
E: coordinator@
cjgharderwijk.nl

Carolien Jansson, 
coördinator 
Welzijn Op Maat
Gelreweg 4
3843 AN Harderwijk
Tel: 0341-434656
E: carolien.jansson@
welzijnharderwijk.nl 
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stukken. De wijkkrant wordt mogelijk gemaakt door fi-
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Uw advertentie in onze wijkkrant
Het is mogelijk om een advertentie in de wijkkrant Stads-
dennen te plaatsen. Advertenties hebben het formaat 
van een kwart pagina, worden 4 x geplaatst en worden 
correct opgemaakt door u aangeleverd. De kosten zijn 
eenmalig € 100,- per jaar. Informatie bij de redactie.

basis pedicure behandeling, nagelreparaties* 
en cosmetische voetbehandelingen

*schimmelnagels of gescheurde nagels als nieuw

Salon Margaretha_Advertentie Wijkkrant_v1.0.ai   1   14-8-2011   12:09:08

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.



De Open Hof
 
 Kerk in de buurt – kerk voor de buurt

Het winterseizoen 2011-2012 is weer ten einde.
De komende paar maanden zijn er geen activiteiten 
meer. Daarom nu een korte terugblik op een twee-
tal evenementen, voor jong en oud, van de afgelopen 
tijd. We hebben het aangevuld met foto’s, zodat u en 
jij er ook een beeld van hebt. We hopen dat het voor 
de trouwe deelnemers, maar niet minder voor hen die 
nog niet geweest zijn, een uitzien naar het nieuwe 
seizoen zal betekenen. Voor meer foto’s: zie onze 
website: http://wijk2.hervormdharderwijk.nl.

Ontmoetingsmiddag
In april was het een gezellige drukte op de ontmoe-
tingsmiddag in de Open Hof. Ds. Schuurman opende 
de middag met een overdenking waarin vanuit de Bij-
bel het bijzondere van Gods schepping centraal stond. 
Rien Mouw uit Elspeet liet ons d.m.v. een prachtig dia-
klankbeeld de verschillende gezichten van de Veluwse 
natuur zien. Ook karakteristieke Veluwenaren kwa-
men aan bod. Er was natuurlijk ook tijd voor ontmoe-
ting. De middag hebben we afgesloten met een heer-
lijke maaltijd bestaande uit een voorjaarsstamppot. 
We mogen terugzien op een fijne middag.

Henkie’s poppentheater
Met het poppentheater was het een groot feest in de 
Open Hof. Meer dan 90 kinderen uit de wijk hebben 
genoten van de voorstelling. Er was veel te zien en te 
beleven: grappige poppen, een bijbel in vuur en vlam, 
verrassende goocheltrucs, een mooi bijbelverhaal, een 
spannende wedstrijd tussen de jongens en de meisjes. 
Kortom, het was een echt kinderfeest!

Huttenfeest 2012
Ook dit jaar organiseert Welzijn Op Maat samen met 
Uwoon het Huttenfeest. Dit is hét zomerevenement 
voor Harderwijkse kinderen van 6 t/m 12 jaar waar-
bij ze naar hartenlust drie dagen lang hutten kunnen 
bouwen. Dit doen ze in groepjes op het evenemen-
tenterrein, dat afgezet is met bouwhekken, aan de 
Parkweg. Het resultaat is een dorp vol met prachtige 
hutten die door kinderen zelf zijn gebouwd. Naast 
het hutten bouwen, worden er leuke sport- en spelac-
tiviteiten aangeboden door professionals en vrijwilli-
gers. Ook is een gedeelte van het terrein gereserveerd 
voor kinderen met een beperking. Op een rustig ge-
deelte kunnen zij onder goede begeleiding gewoon 
meedoen aan het Huttenfeest. Het Huttenfeest zal 
dit jaar plaatsvinden op 14, 15 en 16 augustus. Houd 
de website van Welzijn Op Maat, www.welzijnharder-
wijk.nl, in de gaten. Binnenkort kunnen kinderen zich 
via deze website aanmelden voor het Huttenfeest. 
Helpende handen zijn hard nodig! Tevens zijn wij nog 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag een 
of meerdere dagen willen helpen tijdens het Hutten-
feest. Zou u graag als vrijwilliger betrokken willen zijn 
bij het Huttenfeest? Of heeft u andere vragen? Neem 
dan contact op met Jorim Friso van Welzijn Op Maat 
via 0341-434656 of huttenfeest@welzijnharderwijk.nl.

Sponsoren gezocht 
voor het Huttenfeest
Het Huttenfeest is inmiddels een vertrouwd begrip 
in Harderwijk. Hét zomerevenement biedt ieder jaar 
honderden kinderen de kans om in drie dagen tijd 
een dorp van hutten te bouwen. Naast het bouwen 
van hutten zijn er diverse sport- en spelactiviteiten en 
zijn kinderen met een beperking meer dan welkom 
door de goede begeleiding van professionals en vrij-
willigers. De financiering van het Huttenfeest 2012 is 
echter nog onzeker. De afgelopen jaren hebben orga-
nisatoren Welzijn Op Maat en Uwoon, maar ook de 
gemeente Harderwijk en sponsoren het Huttenfeest 
financieel mogelijk gemaakt. Door de huidige financi-
ele omstandigheden is het onzeker of het Huttenfeest 
betaalbaar blijft. Daarnaast geldt een laag inschrijfbe-
drag, zodat alle kinderen de kans krijgen om mee te 
doen. Vandaar dat wij uw hulp hard nodig hebben. U 
kunt zowel een financiële bijdrage leveren, maar ook 
materiaal sponsoren. Kortom, wilt u uw steun geven 
zodat het Huttenfeest ook in 2012 mogelijk is? Neem 
dan contact op met Jorim Friso van Welzijn Op Maat 
via 0341-434656 of huttenfeest@welzijnharderwijk.nl.

groetjes uit het

huttendorp

Scootmobielrijders opgelet!!!!!! 
Het is nu mogelijk om iedere woensdagmorgen vanaf 
10.00 uur deel te nemen aan een tocht van maximaal 
20 km. De tochten staan onder leiding van Ton Pen-
ner, zelf ook een scootmobielrijder en liefhebber van 
tochten rijden. Vertrek vanaf de Kiekmure. Als u meer 
informatie wilt hebben, dan kunt u bellen met Mary 
Helder van de SWO, tel: 0341-423636.



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

Nieuw Leven Harderwijk
p/a De Kiekmure, 
Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk, 0341-460886, info@
nieuwlevenharderwijk.nl

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

De Hoge Plataan
Voorzitter Atie Voorbach
Vondellaan 76, 3842 EJ 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, Albert Verweijplein 30, 3842 HH Harderwijk, 
0341-428794, buurtbemiddeling@algemenehulpdienst.nl

Algemene Hulpdienst
Albert Verweijplein 30, 3842 HH Harderwijk,
0341-421022, info@algemenehulpdienst.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

Aanleg Icare Thuiszorg
Albert Verweijplein 30, 3842 HH, Harderwijk,
0900-8833, info@icare.nl

Welzijn Op Maat
Gelreweg 4, 3843 AN Harderwijk,
0341-434656, info@welzijnharderwijk.nl

Stichting Welzijn Ouderen
Houtkamp 33, 3841 XC Harderwijk,
0341-423636, info@swoharderwijk.nl

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

Omnia Wonen
Rita Cuperus, Scheepssingel 12, 3841 KS Harderwijk, 0341-278700,
r.cuperus@omniawonen.nl

Wijkagent
Willem Brink, bezoekadres: Westeinde 29, Harderwijk, 0900-8844,
willem.brink@no-gelderland.politie.nl

Snel Herstel
Gemeente, 0341-411333

Wijkbeheerder Gemeente
Bart Borgman, Havendam 56, 3841 AA Harderwijk, 0341-411333

Stadhuis en Stadswinkel
Havendam 56, 3841 AA Harderwijk,
0341-411911, info@harderwijk.nl

Instellingen en organisaties in Stadsdennen



Colofon

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
Het is mogelijk om een advertentie in de wijkkrant Stads-
dennen te plaatsen. Advertenties hebben het formaat 
van een kwart pagina, worden 4 x geplaatst en worden 
correct opgemaakt door u aangeleverd. De kosten zijn 
eenmalig € 100,- per jaar. Informatie bij de redactie.

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.

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  0341-357777

Samen zorgen wij voor
duurzaam drukwerk en promotie

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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  Wijkvereniging Stadsdennen 

           is er voor iedereen. 
 

Lid worden kan al voor  8,50 per gezin. 
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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.

Ben jij degene...

Die openstaat voor boeiend contact? algemenehulpdienst.nl


