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Disclaimer
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ingezonden kopij te 
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of te weigeren. De 
redactie is niet verant-
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Adverteren?
Het is mogelijk om 
een advertentie in 
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dennen te plaatsen. 
Advertenties heb-
ben het formaat van 
een kwart pagina 
en worden correct 
opgemaakt door 
u aangeleverd. De 
kosten zijn afhankelijk 
van het aantal plaat-
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De wijkkrant Stadsdennen verschijnt vier keer per jaar.
Kopij zendt u aan: carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.

Redactie
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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?

Ben jij degene...

Die openstaat voor boeiend contact? algemenehulpdienst.nl

Van de redactie
Voor u ligt de eerste wijkkrant van 2012. 
Het verheugt de redactie u te kunnen ver-
tellen dat de zoektocht naar sponsoren en 
adverteerders is geslaagd. Dat betekent 
dat er in 2012 vier wijkkranten verschijnen.

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 aankondigingen van 
activiteiten in voorjaar en zomer, maar ook 
weer een puzzel van Martine en ingezon-
den berichten. De volgende wijkkrant ver-
schijnt begin juni. 

Veel leesplezier!

De redactie

Een vraag uit de buurt: 
Is het mogelijk om kattenbelasting te 
heffen?
De hondenbelasting is geen uitvinding 
uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het 
stamt uit de tijd dat de hondenkar ge-
bruikt werd als transportmiddel voor de 
armen, terwijl de rijken paard en wagen 
als vervoermiddel gebruikten. Al sinds de 
middeleeuwen wordt hondenbelasting 
geheven. Het werd ingevoerd om de over-
last van honden en de verspreiding van 
hondsdolheid tegen te gaan. De overheid 
zag er tevens een middel in om transport-
belasting te kunnen heffen. Het is niet be-
kend of het belastinggeld vervolgens ook 
in het toenmalig vervoer of wegenstelsel 
geïnvesteerd werd. Tegenwoordig wordt 
ervan uitgegaan dat de heffing van hon-
denbelasting is gerechtvaardigd, teneinde 
de overlast van hondenpoep terug te drin-
gen. De veelgehoorde vraag “waarom niet 
ook kattenbelasting?” is juridisch simpel 
te beantwoorden: Omdat de wet alleen de 
mogelijkheid van een belasting op honden 
kent (er staat niet “op huisdieren”, maar 
“op honden”). Het instellen van belasting 
op andere dieren kan dus alleen als de 
Gemeentewet wordt aangepast. Een ge-
meenteraad kan dat niet zelf regelen. Het 
moet dus via een wetsontwerp via de Eer-
ste en Tweede Kamer.

Nationale Burendag
Iedere vierde zaterdag in september is 
het Burendag (een initiatief van Douwe 
Egberts i.s.m. het Oranje Fonds). Dit jaar 
wordt deze gehouden op zaterdag 22 sep-
tember. 

Voorgaande jaren was het steeds een groot 
feest, een bron van activiteiten. Afgelopen 
jaar deden in heel Nederland maar liefst 
1,3 miljoen mensen mee! Samen vierden 
zij feest, knapten zij hun buurt op of on-
dernamen andere activiteiten die de buurt 
nader tot elkaar brachten. Buren van Ne-
derland zijn positief over hun buurt en wil-
len op Burendag graag de handen uit de 
mouwen steken, een gezellig kopje koffie 
drinken met de buren, of een buurtfeest 
vieren in de straat.

Het Oranje Fonds heeft budget beschik-
baar. Dit budget is bedoeld voor goede 
initiatieven van buurtbewoners die samen 
hun buurtwensen willen uitvoeren. Op 
www.burendag.nl zijn dergelijke  ‘video-
buurtwensen’ te bekijken. Heeft  u hulp 
nodig, dan kunt u terecht bij Theo Niehof, 
opbouwwerker bij Welzijn Op Maat. Tel.
nr.: 0341-434656.

Wijkspreekuur in het
winkelcentrum
Op de eerste dinsdag van de maand, tus-
sen tien en elf uur, treft u in de galerij van 
het winkelcentrum de professionals die uw 
vragen kunnen beantwoorden, uw goede 
ideeën kunnen steunen of u kunnen hel-
pen uw klachten op te lossen. De wijk-
agent, de opbouwwerker, de wijkbeheer-
ders van de gemeente en van Uwoon staan 
u graag te woord. Ook voor buurtbemid-
deling of een advies kunt u op het spreek-
uur terecht. U bent welkom op dinsdag 3 
april, 1 mei en 5 juni.



Nieuws 
               van de Wijkvereniging Stadsdennen  

Het bestuur van de Wijkvereniging Stadsdennen wil u 
wijzen op de website. Daar vindt u een sociale kaart 
van de wijk. Dit is een kaart die een zo compleet mo-
gelijk beeld geeft waar u terecht kunt met uw vragen, 
ideeën of problemen. Doordat er zoveel adressen zijn 
waar mensen met hun specifi eke vragen terechtkun-
nen, heeft het bestuur van de wijkvereniging besloten 
om geen belangenbehartiger binnen de wijkvereni-
ging meer aan te stellen.

Het eerste halfjaar van het seizoen 2011-2012 zit er 
weer op en was lekker druk. Naast de vele cursussen/
activiteiten was de feestavond in november gezellig 
met een groots optreden van Stef Ekkel. Hij heeft ons 
getrakteerd op een privé concert dat langer duurde 
dan was afgesproken. In december werd voor het 
eerst een extra kerstbingo georganiseerd. Het was een 
groot succes, zeer gezellig en er waren mooie prijzen 
te winnen die een ieder goed kon gebruiken met de 
feestdagen. Het bestuur dankt allen die geweest zijn 
en ervoor gezorgd hebben dat het een onvergetelijke 
avond werd. We zullen ook in 2012 een kerstbingo op 
de activiteitenlijst zetten. De kerstmarkt in de Kiekmu-
re was gezellig, de zelfgemaakte soep was voortreffe-
lijk. Voorbereidingen voor de feestavond in 2012 zijn 
al weer volop in gang gezet. Het klaverjastoernooi op 
21 januari was drukker bezet dan in oktober en was 
zeer gezellig. 

Vanaf januari start de Filmclub Stadsdennen. Dit is een 
initiatief geweest in samenwerking met de SWO. Be-
sloten is nu om dit onder de vlag van de Wijkvereni-
ging Stadsdennen verder te laten gaan. Iedere tweede 
en vierde woensdag van de maand komen de deelne-
mers bij elkaar om te praten over een onderwerp dat 
op het programma staat. Mocht u geïnteresseerd zijn, 
dan bent u van harte welkom om te komen kijken. De 
avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Kiek-
mure. Een overzicht van de onderwerpen vindt u op de 
website, u kunt ze ook opvragen via de mail.

Ook is het nog mogelijk om deel te nemen aan de cur-
sus Genealogie. Heeft u interesse, laat dit dan zo snel 
mogelijk weten. Bij voldoende belangstelling kunnen 
we hiermee beginnen. Ook zal op korte termijn dui-
delijk worden wanneer de buitenrommelmarkten en 
kinderbuitenrommelmarkt plaats zullen vinden. Houd 
hiervoor de website in de gaten. Als u wilt reserveren, 
dan kunt u een formulier aanvragen.

De aanvraag voor het organiseren van de zeepkisten-
race, samen met de SBBH in september van dit jaar is 
ook al weer gedaan.

Doe mee aan de Buitenspeeldag

In 2012 wordt in Nederland voor de 23e keer de Na-
tionale Buitenspeeldag georganiseerd. Doel van de 
Buitenspeeldag is kinderen stimuleren lekker bui-
ten te spelen. Daarnaast is ook het  verbeteren van 
verkeersveiligheid voor kinderen een aandachts-
punt. Straten worden voor 1 dag voor al het ver-
keer afgesloten, kinderen kunnen onbelemmerd 
en veilig op straat spelen. De Buitenspeeldag heeft 
een positieve invloed op de onderlinge contacten, 
onder buurtbewoners van alle leeftijden.
 
In 2012 is de Buitenspeeldag op woensdag 13 juni. 
Straatbewoners organiseren zelf op hun eigen ma-
nier voor hun eigen straat de Buitenspeeldag. Het 
opbouwwerk van Welzijn Op Maat geeft advies en 
ideeën en zorgt voor de vergunning en het aanvra-
gen van de wegafsluiting. Om de Buitenspeeldag 
in Harderwijk op een veilige manier door te laten 
gaan met leuke, gezellige en zinvolle activiteiten is 
ook andere ondersteuning noodzakelijk.

Jaarlijks ontvangen deelnemende straten maximaal 
€ 70,- uit het beschikbare sponsorbudget, na over-
leggen van bonnen. Corporaties Omnia Wonen, 
Uwoon en de gemeente zijn de sponsors van de 
Buitenspeeldag.

Wil je meedoen met je straat?
Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 
Bel/mail even naar:
Welzijn Op Maat, Carolien Jansson, coördinator
Tel: 0341-434656
Email: carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl 

Multi Culti Harderwijk 2012
Op zaterdag 16 juni 2012 organiseren de Stich-
ting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk 
(SBBH), de Wijkvereniging Stadsdennen, de 
Open Hof en Bewonersvereniging Thijmhof 
voor de 7e keer de Multi Culti dag aan de Park-
weg 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 hel-
pen om dit evenement mogelijk te maken. Wilt 
u een kraam reserveren om te staan op de rom-
melmarkt, eten te verkopen of een land te ver-
tegenwoordigen? 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@mul-
ticultiharderwijk.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

organisatie@multicultiharderwijk.nl 
Tel:   06-14403745 of 06-41940614

 

 

2012 
 

Wist u dit al ?

Wist u al dat u lid bent voor € 8,50 van onze Wijk-
vereniging Stadsdennen. Dit is niet per persoon, 
maar voor alle bewoners die op het opgegeven 
adres wonen. Voordelen zijn dat u kunt deelnemen 
aan onze activiteiten voor een lagere ledenprijs, 4 
maal het verenigingsblad Het Groene Boekje met 
info ontvangt en in augustus de activiteitenlijst 
voor het nieuwe seizoen. Aanmelden kan via de 
mail of telefonisch, maar kan ook via de website. 

Voor een overzicht van al onze activiteiten verwijs 
ik u naar onze website: www.wijkstadsdennen.nl, 
of bel naar tel.nr.: 0341-425836 of 06-14403745 
voor het krijgen van een activiteitenlijst. Ook kunt 
u vragen stellen via de mail: info@wijkstadsden-
nen.nl.

Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen

Specifi ek zijn we op zoek naar:
• een vrijwilliger die binnen gym wil geven
• mensen die een soort shantykoor willen helpen op-

richten
• een vrijwilliger voor bloemschikken
Bel of mail ons als u ons kunt en wilt helpen.

Verder zoekt de wijkvereniging Stadsdennen naar 
nieuwe activiteiten die wij kunnen aanbieden aan onze 
leden en belangstellenden. Mocht u een hobby of een 
idee hebben, meldt u zich dan aan via onderstaande 
contactmogelijkheden. Er wordt dan een afspraak ge-
maakt en gekeken wat er mogelijk is.



Dominee
                                in de wijk

In de voorgaande nummers van de wijkkrant konden 
we vaak lezen over de Stadsdennenkerk. Dit maakte 
de redactie nieuwsgierig naar de voorganger van deze 
actieve gemeente.

Wie is die voorganger? Ik ben Aad Woudenberg, ge-
huwd met Marry, vader van drie kinderen en opa van 
vier kleinkinderen. Tot mijn 21ste levensjaar woonde 
ik in Rotterdam, waar ik een opleiding volgde voor 
onderwijzer. De studie theologie deed ik in Kam-
pen, waar ik in 1993 promoveerde tot doctor in de 
godgeleerdheid op een proefschrift getiteld “Kairos 
en het eeuwige nu. Een onderzoek naar het presen-
tische en het futurische in Tillichs theologie van de 
geschiedenis.” Ik ben predikant van de Protestantse 
Gemeente in Harderwijk. Mijn hobby is (kerk)muziek.
Hoelang ben u al aan de Stadsdennenkerk verbon-
den? In ben sinds 1988 verbonden aan de Stadsden-
nenkerk. Om precies te zijn: Ik werd in 1988 beroe-
pen door de Gereformeerde Kerk van Harderwijk. 
In 2004 werd ik PKN-predikant, omdat de Gerefor-
meerde Kerken zich toen landelijk verenigden met 
de Hervormde Kerk en samen de naam PKN (Protes-
tantse Kerk van Nederland) aannamen. Sinds januari 
2010 ben ik in dienst van de Protestantse Gemeente 
van Harderwijk. De wijkgemeente Stadsdennenkerk 
ging toen namelijk mee in de plaatselijke fusie van 
Nieuwe Kerk, Drielanden en Gereformeerd Harderwijk.
Wat is de belangrijkste verandering geweest in deze 
bijna 25 jaar? In mijn persoonlijk leven: dat mijn kinde-
ren het huis uit zijn en dat ik als opa klaarblijkelijk tot 
een ‘nieuwe staat des levens’ ben overgegaan. In mijn 
werkzame leven: dat er 25 jaar geleden nog een zekere 
vanzelfsprekendheid lag over kerk en kerk-zijn. Dat is 
niet meer het geval. Dit houdt een grote uitdaging in 
voor de kerk. Zij zal méér dan vroeger oorspronkelijk en 
écht moeten zijn. Zij zal ook duidelijker dan voorheen 
haar missie moeten omschrijven en bekendmaken.
U bent geboren en getogen in de Randstad. Voelde 
u zich desondanks snel thuis in Harderwijk? Jawel. 
In Rotterdam had je alles. Maar naar de tandarts was 
het 30 minuten op de brommer. Ik begon mijn werk 
in Sloten (fr.). Daar woonden toen 600 inwoners. De 
tandarts was in Balk, dat was 15 minuten op de fi ets. 
Daarna kwamen we in Hasselt nabij Zwolle en toen in 
Harderwijk. Ik heb dus altijd in een stad gewoond. Slo-
ten is ook een stad – één van de elf! De wereld is klein 
geworden. Het internet maakt ook van Harderwijk 
een wereldstad. Het is hier heerlijk. Ook hier “heb je 
alles”. De omgeving is prachtig. We hebben bos, wa-
ter, zand en richting Nijkerk het weideland. En fi les 
daargelaten ben je binnen een uur in alle grote ste-
den van Nederland. Een stad om nooit weg te gaan. 

U bent, voordat u dominee werd, als onderwijzer 
werkzaam geweest. Wat heeft u deze ommezwaai 
doen maken? Ik had op de Pedagogische Acade-
mie een leraar godsdienst, die zijn vak met zoveel 
verve bracht, dat ik er meer van wilde weten. Bo-
vendien spreken we ook wel over “herder en le-
raar”. Ik hoop dat ik geen slechte herder ben, maar 
een leraar ben ik altijd wel een beetje gebleven. 
Ik mag graag mensen wat “onder de pet praten”. 
U woont zelf in de wijk Frankrijk. Ervaart u verschil tus-
sen de bewoners van deze twee wijken? Toen ik hier 
kwam, was Harderwijk nog een garnizoensplaats. Er 
woonden in de wijk Stadsdennen veel (oud)militairen. 
Ook waren er veel oud-Harderwijkers die in de visserij 
of het eendenbedrijf hadden gewerkt. Ze vertelden me 
veel over de geschiedenis van onze stad. Bijv. waar de 
naam Kiekmure vandaan komt en waar de stadweiden 
lagen en wat het nachthok was en over Frankrijk en 
Abessinië. Dat ontmoette ik niet in de nieuwe wijken 
(Walstein, De Akker, Frankrijk). Daar was meer – laten 
we maar zeggen – import. De verschillen zijn echter 
in de loop der jaren steeds minder groot geworden.
Wat kan de Stadsdennenkerk in de toekomst bete-
kenen voor de wijk? Als er vroeger een nieuwe wijk 
gebouwd werd, kwam er vanzelfsprekend ook een 
Rooms Katholieke, Hervormde en Gereformeerde kerk. 
Je moet de kerk brengen waar de mensen zijn… Te-
genwoordig zijn de kerken niet zozeer “wijkkerken”. 
Ze zoeken naar eigen identiteit en eigen kleur en mik-
ken op de bevolking van heel Harderwijk. Als je met 
de auto gaat, maakt een paar minuten niet meer uit. 
De Stadsdennenkerk wil een rechtzinnig (=orthodox) 
geluid laten horen. Wij houden het bij gezonde ver-
bonds- en beloftenprediking. We zingen uit meerdere 
bundels. Het mag eigentijds zijn, als het maar kwaliteit 
heeft. En we werken sterk aan ‘saamhorigheid’. In de 
kerk mogen mensen ervaren dat je in de wereld niet al-
léén bent en er niet alléén voor staat. Zo willen we kerk 
zijn voor de buurt met ons clubwerk voor kinderen, met 
vrijdagmorgen-samenkomsten voor allochtone vrou-
wen en op burendag waar mogelijk in samenwerking 
met het buurtcomité. En met Kerst hebben we u ge-
trakteerd op een grote verlichte kerstboom die op de 
hele Alb. Thijmlaan te zien was. De kerk is geen buurt-
huis, maar het is mooi als de buurt er zich thuis voelt.

Herderewich,
de moeite waard! 
Wie kent de geschiedenis van Stadsdennen? Het na-
oorlogse Harderwijk groeide door toenemende indus-
trialisatie en de vestiging van een garnizoen snel. Ook 
de komst van gezinnen uit Nederlands-Indië zorgde 
voor een toenemende behoefte aan woningen. De 
kostbare tuingrond, net buiten de stad leek te duur 
voor woningen en daarom werd eerst net over het 
spoor gebouwd, waar de wijken Tweelingstad, Veld-
kamp en Tinnegieter werden gerealiseerd. Mensen 
die van en naar Harderwijk wilden, liepen een fl ink 
stuk langs de tuin- en landbouwgronden. Uiteinde-
lijk moest ook dit gebied eraan geloven en in de ja-
ren zestig werd de wijk Stadsdennen gebouwd. Een 
strakke nieuwbouwwijk met veel doorzonwoningen 
en fl ats. Geen opsmuk, maar degelijke huizen voor 
jonge gezinnen. Harderwijk werd een echte stad. 

Het oude Harderwijk kende zijn glorietijd in de mid-
deleeuwen als Hanzestad, werd gepromoveerd tot 
Academiestad en kende haar hoogtepunten als Gar-
nizoensstad. Geen hoogtepunten zonder dieptepun-
ten, zoals de Stadsbrand van 1503 en de Watersnood-
ramp in 1916. Ook de visserij was echt niet altijd een 
hoogtepunt, want de strijd om het bestaan was een 
harde strijd, waarbij daadwerkelijk alle zeilen moes-
ten worden bijgezet. Vaak was het ‘armoe’ troef.

Ik nodig u uit om eens achterom te kijken, naar de 
mooie geschiedenis en de historie van Harderwijk. 
Harderwijk kende bekende stedelingen zoals Eibert 
den Herder, en historische fi guren als Carolus Lin-
neaus en Herman Boerhaave behaalden er hun bul. 
Wie kent ze nog en wie weet er wat over te vertel-
len? Wie kent nog de verhalen over de Kolonialen 
van de KNIL, die hier hun opleiding kregen voordat 
ze naar de ‘Oost’ werden gezonden?

De Oudheidkundige Vereniging Herderewich doet 
haar best om deze geschiedenissen te onderzoeken, 
inzichtelijk te maken en op te schrijven. Of het nu om 
de hoogtepunten van de Hanze of de dieptepunten 
in de jaren dertig gaat, we moeten er zuinig op zijn. 
Het is de verbinding met het verleden en het maakt 
Harderwijk tot wat het is: een prachtige stad om trots 
op te zijn. U kunt de zoektocht naar onze geschiede-
nis actief steunen met een lidmaatschap voor slechts 
16 euro per jaar. U ontvangt dan 4x per jaar een ma-
gazine met verhalen en u heeft korting op histori-
sche publicaties. Harderwijk is het waard dat wij de 
geschiedenis kennen en ervan leren.

Lid worden van Herderewich?
Doen!        
Geef u op via www.herderwewich.nl, of stuur een be-
richt met uw gegevens en e-mailadres naar:
Herderewich Postbus 210, 3840 AE Harderwijk.



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

Seniorenmiddag met een presentatie over de Veluwe

Graag nodigen wij de senioren van Stadsdennen uit 
voor een gezellige en leerzame middag in de Open 
Hof. Op dinsdag 17 april vertelt de heer Rien Mouw ons 
van alles over onze Veluwse bossen. Door middel van 
een professioneel diaklankbeeld maakt u samen met 
Rien Mouw een onvergetelijke tocht over de Veluwe. 
Het diaklankbeeld is zeer afwisselend. Het begint met 
prachtig overvloeiende beelden van winter en voorjaar 
(landschap en wild). 

Daarna komt er een uniek gedeelte: een bezoek aan 
een aantal, nog op een bijzondere manier levende 
oude Veluwenaren. Rien Mouw maakt u deelgenoot 
van hun leven. Hij komt veel bij hen over de vloer en 
heeft grote bewondering voor hun levenswijze. Maar 
hij maakt er ook weleens heel bijzondere dingen mee. 
Verder ziet u in dit gedeelte ook beelden van fraaie 
oude Veluwse boerderijen e.d. De middag beginnen 
we om 14.30 uur met koffie en thee. Om 15.00 uur star-
ten we het programma met een korte overdenking van 
ds. Schuurman.

We sluiten de middag af met een gezamenlijke maal-
tijd. Het geheel is kosteloos, wel zal er aan het eind een 
collecte gehouden worden. U kunt zich opgeven tot en 
met zaterdag 14 april bij Alie Foppen, telefoon 420557  
of Mary van Schie, telefoon 430397. Graag tot ziens!

Fietsclub stadsdennen
Fietsclub Stadsdennen/SWO
Iedere woensdagmorgen, afstand maximaal 20 km 

Er was, vooral vanuit Stadsdennen, veel vraag naar een 
fietsclub die wat kortere afstanden fietst. De huidige 
fietsclub van de SWO rijdt afstanden van wel 40 kilo-
meter en dat is voor veel mensen veel kilometers. Er 
is een begeleider gevonden die de nieuwe fietsclub, 
die maximaal 20 kilometer fietst, gaat begeleiden. 
De fietstochten zullen starten vanuit de Kiekmure in 
Stadsdennen. De eerste rit is op woensdag 7 maart, 
daarna iedere woensdagmorgen om 9.00 uur vanaf de 
Kiekmure. Deelname is gratis, de consumpties zijn voor 
eigen rekening.

Deelnemers gezocht voor scootmobielclub

Van diverse scootmobielgebruikers kreeg de wijkver-
eniging de vraag: “Is er een georganiseerde club die 
gezamenlijk tochtjes maakt? Alleen rijden is zo saai!” 
Zo’n club was er niet, maar die gaat er wel komen. We 
hebben iemand bereid gevonden, zelf ook een scoot-
mobielrijder, om het voortouw te nemen, de route uit 
te zetten en met een groep een leuke tocht te gaan 
maken. In maart  zal deze club van start gaan.

Heeft u hier belangstelling voor, geef u dan alvast op 
bij de SWO, Mary Helder, telefoon 423636
of bij de Wijkvereniging Stadsdennen, Theo Goosen 
via: info@wijkstadsdennen.nl

SUDOKU
Stuur de ingevulde Sudoku samen 
met uw naam, adres en telefoon-
nummer voor 22 april a.s. naar:

Welzijn Op Maat
o.v.v. Puzzel Wijkkrant
Postbus 123
3840 AC Harderwijk.

Onder de goede inzendingen wordt 
een cadeaubon van
€ 10,- verloot.

De winnaar van de kinderpuzzel 
was Rutger Hop (4 jaar).

Kunnen hulpverleningsvoertuigen  
door onze straten?
De werkgroep verkeer & parkeren Stadsdennen 
maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van 
de wijk voor hulpverleningsvoertuigen van politie, 
brandweer en ziekenauto.

Er is contact gezocht met de brandweer om in de 
avonduren, als de meeste mensen thuis zijn en er dus 
veel auto’s staan geparkeerd, een rit door de wijk 
uit te voeren. De brandweer was positief over het 
initiatief en op dinsdagavond 29 november van vo-
rig jaar is de rit uitgevoerd met het grootste brand-
weervoertuig. Hierbij aanwezig waren de brandweer, 
de wijkagent, een vertegenwoordiger van de werk-
groep en een medewerker van Uwoon. Door de hele 
wijk is er zowel over de hoofdrijbanen als de zijstra-
ten gereden. De hoofdrijbanen, zoals de Vondellaan, 
de Alberdingk Thijmlaan en de Couperuslaan geven, 
op een paar drempels na waar de snelheid iets moet 
worden verminderd, praktisch geen problemen. Waar 
wel een probleem is geconstateerd, is in de zijstra-
ten, zoals de Cremerstraat, Bosboom Toussaintstraat, 
Oltmanstraat en Beetsstraat. Parkeren op de weg is 
hier noodzakelijk, men kan niet op eigen terrein of in 
parkeerhavens zijn auto kwijt. Maar dit parkeren op 
de weg geeft overlast voor met name grote en bre-
de voertuigen van de hulpinstanties. Wettelijk geldt 
een voorgeschreven aanrijtijd voor de hulpdiensten. 
Bij de vraag aan de chauffeur hoe hij hier nu mee 
omgaat bij een daadwerkelijke inzet, gaf hij duide-
lijk aan dat als een weg of kruising door geparkeerde 
voertuigen is geblokkeerd, er echt schade kan ont-
staan aan deze geparkeerde voertuigen. Met name 
het parkeren dicht bij de bocht zorgt ervoor dat de 
brandweerauto een grote tijdvertraging oploopt om 
bij de plaats van inzet te kunnen komen. Ook tijdens 
de testrit deden zich belemmerende situaties voor. De 
wijkagent neemt met de betrokken auto-eigenaren 
contact op en legt de situatie uit.

Het advies van de werkgroep aan de bewoners in de 
wijk is: Kijk eens om u heen als u uw auto heeft ge-
parkeerd of dit niet voor belemmering van de door-
gang zorgt voor de hulpverleners of voor het overige 
verkeer. 

Co aan het woord...

Brand komt altijd onverwacht en is, nog afgezien van 
persoonlijk letsel, een ingrijpende gebeurtenis. Er zijn 
vele oorzaken; een moment van onoplettendheid kan 
al genoeg zijn om brand te laten ontstaan.

Controleer in ieder geval jaarlijks uw opstal- en in-
boedelverzekering, om te voorkomen dat u onder-
verzekerd bent en niet alle schade vergoed krijgt op 
het moment dat u onverhoopt toch met deze verve-
lende situatie te maken krijgt.

Brandschade bij huurwoningen
Huurt u een woning bij woningcorporatie UWOON 
en krijgt u te maken met brand dan wordt UWOON 
altijd ingeschakeld als er schade aan de opstal is. 
Daarmee bedoelen we de woning en de daarbij ho-
rende berging.

UWOON neemt direct na de brand maatregelen om 
zaken die door de brand zijn aangetast of vernield te 
waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbren-
gen van noodoplossingen, die later definitief worden 
vervangen. 

Mocht het zo zijn dat u door brand niet meer in uw 
woning kunt verblijven, dan wordt door diverse par-
tijen (waaronder de gemeente) gezocht naar een tij-
delijke passende oplossing.

Inboedelschade melden bij uw eigen
verzekering
Voor schade aan uw inboedel moet u zo spoedig mo-
gelijk contact opnemen met uw eigen verzekering. 
In de meeste gevallen komt Stichting Salvage na de 
brand ter plaatse kijken en met u bespreken wat er 
met uw inboedel moet gebeuren. Stichting Salvage 
werkt voor de gezamenlijke brandverzekeraars in 
heel Nederland.

Wat te doen bij brand?
- Zorg dat u en uw medebewoners zo snel mogelijk 
in veiligheid worden gebracht. Help, waar mogelijk, 
anderen die moeilijk zelf kunnen vluchten.
- Bel direct 112.

Brand
Altijd onverwacht en ingrijpend.



Colofon

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

  Wijkvereniging Stadsdennen 

           is er voor iedereen. 
 

Lid worden kan al voor  8,50 per gezin. 
 

www.wijkstadsdennen.nl   

                                  info@wijkstadsdennen.nl  
 

	  

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	  

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

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
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De goedkoopste supermarkt 
van Harderwijk!

Winkelcentrum Stadsdennen P.C. Hooftplein 10 

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00 -
8.00 -
8.00 -
8.00 -
8.00 -
8.00 -

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
20.00 uur

Openingstijden

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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