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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.



Groot onderhoud en
nieuwbouw De Zeven Akkers

De verbouwingswerkzaamheden bij het wooncentrum 
De Zeven Akkers in Harderwijk zijn sinds kort gereed. 
Door alle aanpassingen is het wooncomfort voor de be-
woners flink verhoogd. In 2010 is de hoofdingang ver-
nieuwd en heeft de hoge vleugel van het gebouw een 
nieuwe lift erbij gekregen. Ook is de scootmobielruimte 
uitgebreid naar een totaal van 20 nieuwe parkeerplek-
ken. Daarnaast zijn de meterkasten, boilers en dakven-
tilatoren vernieuwd en is de dakbedekking vervangen. 
Maar, daarmee was De Zeven Akkers nog niet ‘af’. In 2011 
ging UWOON door met de vernieuwing van het woon-
centrum! Zo kreeg het gebouw nog een gevelbekleding 
en nieuwe balkonhekken. Ook werd er geschilderd en 
werden de algemene en recreatieruimten vernieuwd. De 
recreatiezaal werd helemaal opnieuw ingericht, zodat 
het echt een huiskamer voor de bewoners is geworden. 
In de lage vleugel werd de tweede lift vervangen. Ook 
het parkeerterrein krijgt, nadat de werkzaamheden zijn 
afgerond, nieuw straatwerk.

Ook nieuwbouw
In mei 2011 is UWOON begonnen met de nieuwbouw 
bij De Zeven Akkers. Aan de lage vleugel van De Zeven 
Akkers wordt een complex bijgebouwd. Het ‘oude’ en 
‘nieuwe’ deel vormen dan één harmonieus geheel. De 
eerste drie verdiepingen van de nieuwe vleugel worden 
betrokken door Careander, die hier huisvesting creëert 
voor oudere bewoners met een verstandelijke handicap. 
UWOON ontwikkelt voor Icare en Careander ook de ge-
meenschappelijke ruimten en een ontmoetingsruimte 
met keuken. Op de bovenste twee verdiepingen biedt 
Icare zorg aan zorggeïndiceerde bewoners. Inmiddels is 
de fundering aangelegd tot aan de begane grond vloer. 
De planning is dat in september 2012 de nieuwbouw op-
geleverd wordt. 

Gevolgen van de brand
In juli heeft er korte tijd brand gewoed in De Zeven Ak-
kers. Echter, hierdoor loopt de nieuwbouw geen vertra-
ging op. Het groot onderhoud was zo goed als gereed; 
alleen de buitengevel die verbrand is, moet opnieuw 
geïsoleerd en beplaat worden. Bewoners hebben daar 
verder geen last van, want het betreft een zijgevel waar 
geen balkons of voorramen van woningen aan liggen.

Van de redactie

De zomer loopt ten einde. De scholen zijn weer begon-
nen en de bewoners van Stadsdennen zijn terug van hun 
vakantiebestemming.

In deze wijkkrant leest u over activiteiten die deze zo-
mer plaatsvonden. Tussen de buien door werden Mul-
tiCulti, de Buitenspeeldag, de rommelmarkten en het 
Huttenfeest een succes! Velen stuurden kopij in, zodat 
deze krant ook nieuws over de komende tijd bevat en 
achtergrondinformatie geeft. Kent u de werkgroep ver-
keer & parkeren? Weet u dat voor de collecte tegen MS 
nog collectanten nodig zijn?

U ziet dat het uiterlijk van de wijkkrant veranderd is. 
De provinciale subsidie stopt per 1 januari. De redactie 
moet daarom op zoek naar een eenvoudigere en beter 
betaalbare wijkkrant. Dit najaar zullen sponsors en ad-
verteerders gezocht worden om de kosten te dekken. 
De positieve reacties op onze wijkkrant bewijzen dat de 
wijkkrant een goed middel is om u te informeren en u 
zelf de kans te geven iets te laten weten aan andere be-
woners van Stadsdennen.

Volgende nummer
De vierde wijkkrant verschijnt half november, uw kopij 
kunt u tot 25 oktober insturen.

De redactie

Het Wijkgesprek

Voor iedereen die ouder is dan 55 en zich jong voelt. 

In het kader van de wijkaanpak van Stadsdennen is het 
mogelijk activiteiten te organiseren voor ouderen in  de 
wijk Stadsdennen. Er gebeurt al veel, maar er is meer 
mogelijk. Wat dat “meer” kan zijn, willen we graag met 
u als oudere bewoner van de wijk Stadsdennen bespre-
ken. 

We nodigen daarom iedereen uit die ouder is dan 55 
(maar zich misschien wel veel jonger voelt) voor het 
wijkgesprek op dinsdag 4 oktober om 14.00 uur in de 
Kiekmure.

Wat gaan we doen?  
• Wij zullen vertellen wat er gedaan is na het vorige
 wijkgesprek met ouderen.
• We presenteren “Fit in Stadsdennen”.
• U bent aan zet. Wat vindt u dat er verder kan
 gebeuren aan activiteiten voor ouderen in de wijk? 

Graag zien we u op 4 oktober in de Kiekmure. Aanmel-
den is niet nodig en de koffie is gratis. Voor informatie 
over deze avond kunt u terecht bij:
Theo Goosen,  Wijkvereniging Stadsdennen
0341-425836 of 06-14403745, info@wijkstadsdennen.nl
Folkert Bouma, SWO 0341-423636,
fbouma@swoharderwijk.nl
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Even voorstellen…
Werkgroep verkeer & parkeren

Naar aanleiding van de zeer geslaagde wijkveiligheids-
bijeenkomst in Stadsdennen hebben diverse bewoners 
zich opgegeven om mee te denken over de veiligheid in 
de wijk. 

Omdat verkeersveiligheid en parkeeroverlast twee the-
ma’s zijn die veel stof doen opwaaien, hebben deze 
bewoners zich verenigd in een werkgroep genaamd 
‘verkeer & parkeren’. De bewoners worden hierbij on-
dersteund door diverse wijkprofessionals. 

Naast verkeer & parkeren is in het kader van wijkveilig-
heid ook aandacht voor de thema’s jeugd en schoon & 
heel. Door extra aandacht te besteden aan deze onder-
werpen, moet Stadsdennen nóg veiliger worden. Alle 
thema’s worden door bewoners en professionals samen 
opgepakt.

Wat doet de werkgroep?
De werkgroep benoemt met elkaar welke knelpunten er 
in de wijk zijn op het gebied van verkeer en parkeren. 
Input hiervoor zijn onder meer de ansichtkaartenactie, 
de onderwerpen die tijdens de wijkbijeenkomst door 
bewoners zijn besproken én de eigen ervaring als wijk-
bewoner. Vervolgens bekijkt de werkgroep welke maat-
regelen er genomen moeten worden om de knelpunten 
op te lossen. Waar mogelijk pakken de bewoners en de 
professionals uit de werkgroep de uitvoering van de 
maatregelen samen op.

Wat is er sinds het oprichten van de werk-
groep zoal gebeurd in Stadsdennen?
Naar aanleiding van de vele reacties van wijkbewoners 
zijn er al diverse maatregelen genomen om de veiligheid 
in Stadsdennen te vergroten. Hieronder worden deze 
maatregelen genoemd. Op de plattegrond van Stads-
dennen staat steeds aangegeven op welke plek er veran-
deringen (gepland) zijn.

1. De voorrangssituatie op de kruising van de Herman 
de Manstraat met de Jac. Perkstraat is gewijzigd. Eerder 
was het zo dat auto’s voorrang hadden op fietsers. In de 
nieuwe situatie hebben fietsers voorrang op auto’s. Op 
de weg is dit duidelijk gemarkeerd met haaientanden. 
Ook is er net voor de kruising een drempel geplaatst, 
waardoor het voor auto’s lijkt alsof fietsers voorrang 
hebben. 
2. Omdat er veel bewoners zijn die aangegeven heb-
ben dat er in de wijk te hard wordt gereden, heeft de 
gemeente twee dynamische snelheidsborden aange-
schaft. Op deze snelheidsborden wordt de snelheid van 
de automobilisten getoond. De gemeente kan er de ge-
middelde snelheid mee berekenen en zien of het hard-
rijden stelselmatig is. Deze dynamische borden rouleren 
door de wijk en worden elke twee weken op een andere 
plek gehangen. De ‘flits’ tekens in het kaartje geven aan 
waar de borden in de wijk komen te hangen. Inmiddels 
heeft de wijk Zeebuurt aangegeven deze borden ook in 
de wijk te willen plaatsen. Een goed initiatief van Stads-
dennen dus!
3. Er waren klachten over hardrijden ter hoogte van de 
Vondellaan nabij de kruising met de Bosboom Toussaint-
straat. Op deze plaats wordt een speciale busdrempel 
geplaatst waar bussen gewoon overheen kunnen rijden, 
maar auto’s niet. Voor fietsers wordt de situatie veiliger 
dan hij was, want zij kunnen er nu ongehinderd aan de 
zijkant langs fietsen. 
4. Aan de J.P. Heyelaan heeft de gemeente diverse 
paaltjes verwijderd. Door middel van een enquête heeft 
de gemeente gevraagd aan bewoners of dit beviel. Be-
woners gaven aan dat er nog steeds hard werd gereden, 
dus de gemeente is momenteel bezig met het plaatsen 
van een drempel. 

Zoals u kunt lezen is er met het starten van de werk-
groep verkeer & parkeren al heel wat ten goede veran-
derd in de wijk. Uiteraard is de werkgroep voor nog veel 
meer knelpunten een oplossing aan het bedenken en/of 
uitvoeren. Indien u vragen of klachten heeft op het ge-
bied van verkeer en parkeren in Stadsdennen, kunt u bij 
de werkgroep terecht via het mailadres: stadsdennen@
harderwijk.nl.
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Verslag Multicultidag 2011
 
Zaterdag 18 juni was de zesde Multicultidag in Harder-
wijk. Sinds 2010 is de Multicultidag een unieke samen-
werking  tussen de SBBH, de Wijkvereniging Stadsden-
nen, de Open Hof en Bewonersvereniging Thijmhof. 
Vertegenwoordigers van nog meer landen dan vorig 
jaar maakten muziek en verkochten eten en specifieke 
attributen uit het land van herkomst. Oude ambachten 
waren te bewonderen.

Net als vorig jaar werd de buiten rommelmarkt druk 
bezocht en waren er voldoende leuke spelen voor de 
kinderen. Om 11 uur opende wethouder den Besten 
Multiculti 2011. Hij sprak zijn waardering uit voor de sa-
menwerking en de kwaliteit van de organisatie. Multi-
cultidag is een goed signaal voor vele plaatsen dat het 
weldegelijk mogelijk is dat verschillende culturen met 
elkaar een leuke dag hebben. Kinderen lieten ballonnen 
op met daaraan vlaggen van de landen die deelnamen 
aan deze dag. De Stadsdichter van Harderwijk las zijn 
gedicht over Multiculti voor. Na deze opening ging het 
programma op het podium van start; een zeer afwisse-
lend en uit diverse landen afkomstig programma.

Er werd door de bezoekers veel gegeten en mee naar 
huis genomen. Veel stands waren rond 18.00 uur al uit-
verkocht. Ondanks de slechte weersvoorspellingen zijn 
de meeste standhouders gekomen. Achteraf gezien heb-
ben ze hier geen spijt van gekregen. De kramen werden 
stevig vastgezet in verband met de harde wind. Over de 
gehele dag zijn er maar enkele regenbuien gevallen; dat 
was niet noemenswaardig. Het was in ieder geval beter 
dan in 2010!

Deze zesde editie van Multiculti was weer leuker dan 
in 2010! Een dag als deze is niet te organiseren zonder 
sponsoren die het maatschappelijk nut inzien. Naast de 
al bekende sponsors is er altijd plek voor nieuwe spon-
sors. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich melden bij 
een van de organiserende partijen.
 
Wij hopen een ieder volgend jaar, waarschijnlijk op 16 
juni, weer te begroeten op editie 2012.

Welkom Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Harderwijk is 
bijna een jaar geopend. Sinds september 2011 hebben 
we veel (aanstaande)ouders, kinderen, jongeren en an-
dere betrokkenen in het CJG mogen verwelkomen.

In het CJG kunnen ouders, opvoeders, professionals, kin-
deren en jongeren met alle soorten vragen over opvoe-
den en opgroeien terecht.

Een selectie uit de gestelde vragen:
“Mijn zoontje Jesse van 3 jaar eet geen groente, wat ik 
ook probeer.”
“Karlijn van 8 jaar plast ’s nachts nog in haar bed, wat 
kan ik hieraan doen?”
“Is er ook een sociale vaardigheidstraining voor pubers?”
“Mijn vriendinnen zeggen dat ik anorexia heb” (Sandra 
16 jaar).
“Ik maak me zorgen over mijn zoon, hij zit alleen maar 
achter de computer.”
“Mijn dochter van 6 jaar wil niet bij andere kinderen 
spelen, is dit normaal?”
“We staan op het punt te scheiden, hoe vertellen we het 
de kinderen?”
“Is mijn dochter Tessa te zwaar?”

Opvoeden is meestal leuk, maar ook wel eens lastig. 
Even praten over dagelijkse situaties is soms fijn, omdat 
je zo de zaken wat gemakkelijker op een rijtje krijgt. Bij 
het CJG krijg je kosteloos informatie en advies. Binnen 
het CJG werken medewerkers van verschillende organi-
saties. Deze medewerkers weten ieder vanuit hun eigen 
vakgebied welke ontwikkeling bij welke leeftijd hoort. 
Zo vind je in het CJG bijvoorbeeld medewerkers van het 
consultatiebureau, een jeugdarts, logopediste, school-
maatschappelijk werkers en een orthopedagoge. In het 
CJG zit alle kennis over opgroeien en opvoeden onder 
één dak.

Ook hebben we een gezellige functionele openbare 
ruimte waar boeken, tijdschriften, folders en digitale 
info te vinden is over allerlei opvoedthema’s.

Tevens organiseert het CJG oa. lezingen, opvoedcursus-
sen, sociale vaardigheidstrainingen en voorlichtingsbij-
eenkomsten voor (aanstaande) ouders.

Op dinsdag 11 oktober: Thema bijeenkomst voor ouders/
opvoeders over Weerbaarheid bij kinderen (0-12 jaar). 
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, van 20.00 tot 
22.00 uur. Toegang is gratis, aanmelden is niet verplicht 
maar wel wenselijk, info@cjgharderwijk.nl.

Tot ziens op 11 oktober of in het Centrum voor Jeugd 
en Gezin! 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wethouder Jansenlaan 200, 3844 DG Harderwijk
www.cjgharderwijk.nl - info@cjgharderwijk.nl
Tel. 0341-799904
Inloopspreekuur ma t/m vrij 10.00 tot 12.00 uur en
wo 14.00 tot 16.00 uur (ook tijdens vakanties).



Nieuws van het wijkplatform

Het wijkplatform Stadsdennen heette woensdagavond 
18 mei de heer Ugur Yuksel van harte welkom als nieuw 
lid. Het wijkplatform houdt zich bezig met de belangen 
van de wijk en volgt het wijkplan op de voet. Daarbij 
onderhoudt zij de contacten met gemeente en instellin-
gen. Ugur Yuksel verheugt zich op een fijne samenwer-
king; hij kreeg door de voorzitter Wouter Groeneweg 
een welkomstpakket uitgereikt. Tijdens de vergadering 
van 24 augustus was Margriet Tiemersma voor het eerst 
aanwezig. Zij heeft positief gereageerd op de oproep in 
de vorige wijkkrant voor een notulist. Margriet wil naast 
het notuleren ook actief meedenken in het wijkplat-
form. Ook Margriet van harte welkom!

Helaas moeten we afscheid nemen van Gerrie Kamp-
horst die stopt met haar functie in het wijkplatform; 
Gerrie gaat meer werken. Gerrie had als specifiek aan-
dachtsgebied het Vondelpark en het groen in de wijk. 
Het wijkplatform is momenteel op zoek naar iemand 
die Gerrie’s plaats wil overnemen. Vergaderingen van 
het wijkplatform zijn openbaar. U bent welkom op de 
publieke tribune op 28 september, 26 oktober en 23 no-
vember. Vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de 
Kiekmure. U kunt contact opnemen met voorzitter Wou-
ter Groeneweg (06-10939782) of opbouwwerker Caro-
lien Jansson (carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl) als 
u interesse heeft. Zij vertellen u graag meer! 

Wijkagent

Voor een groot aantal wijkbewoners is het niet helemaal 
duidelijk wat zij van de politie en/of de wijkagent kun-
nen verwachten. Ik zal in het kort proberen dit duidelijk 
te maken. Mijn naam is Willem Brink, wijkagent in de 
wijken Stadsdennen en Wittenhagen.

Voor de politie ben ik het vaste aanspreekpunt voor be-
woners, winkeliers, bedrijven, horecaondernemingen, 
buurtverenigingen, scholen en maatschappelijke organi-
saties. Samen met hen werkt de wijkagent aan veiligheid 
en leefbaarheid in de wijk.

Enkele taken van een wijkagent zijn: preventief toezicht 
op criminaliteit (inbraken en diefstallen), verkeersveilig-

heid, jeugdproblematiek, handhaven van de openbare 
orde, kleinere milieuzaken, toezicht en surveillance in 
de wijk. Als wijkagent ben ik verantwoordelijk voor alle 
politiezaken en werk ik samen met andere organisaties 
in de wijk. Als wijkagent ben ik dus eigenlijk de directe 
schakel naar het politiekorps. Mijn samenwerkingspart-
ners zijn onder andere: Uwoon, Omnia Wonen, gemeen-
te, Welzijn Op Maat, scholen, bewonersorganisaties, 
buurtbemiddeling, winkeliersverenigingen, kerken en 
de Turkse- en Marokkaanse gemeenschap.

Als wijkagent probeer ik aanwezig te zijn, praat ik met 
mensen en kijk ik naar ontwikkeling in de wijk. Zo kan 
ik samen met de wijkbewoners en partners problemen 
voorkomen. Als wijkagent ben ik ook een belangrijke 
partner voor het gemeentebestuur. Het gemeentebe-
stuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de in-
woners van de gemeente. 

Niet alle klachten horen thuis bij de politie. Enkele voor-
beelden:
- Bij politie of wijkagent: criminaliteit, vernielingen,
 drugsoverlast, verkeersveiligheid, verdachte situties,
 langslepende burenruzies en mishandeling.
- Bij de interventiewerker: hinderlijke jeugd, overlast
 situaties.
- Bij Snel Herstel gemeente: inrichting en veiligheid in 
 de wijk, storten van afval, defecte straatverlichting 
 en verkeersborden.
- Bij de woningcorporatie: burenoverlast, woon- en 
 huuraangelegenheden.
- Bij Stadstoezicht: o.a. parkeerproblematiek en ook 
 jeugdoverlast.
- Bij Buurtbemiddeling: burenruzie/onenigheid.

In de meeste gevallen zullen klachten samen met part-
ners worden besproken om tot een oplossing te komen. 
Hun contactgegevens staan op de achterzijde van de 
wijkkrant. Van de wijkbewoners wordt wel verwacht dat 
zij zelf bereid zijn het probleem aan te pakken en mee 
helpen op te lossen. Voor informatie kunt u natuurlijk al-
tijd contact opnemen met het politiebureau of uw wijk-
agent. Als wijkagent ben ik ook te bereiken via Hyves: 
wijkagent harderwijk

Enkele interessante sites op het internet zijn:
http://www.politie.nl/Noord_en_Oost_Gelderland
http://www.vraaghetdepolitie.nl
http://www.buurtbemiddelingharderwijk.nl

Willem Brink 



  Nieuws van
  Wijkvereniging
  Stadsdennen

Een nieuw bestuur 
Op 31 augustus vond een extra ledenvergadering plaats 
om nieuwe bestuursleden te kiezen voor het bestuur. 
Het nieuwe bestuur zal de weg die de laatste jaren is 
ingeslagen verder uitbouwen.

Staand van links naar rechts: B. Goosen, M. Dijkstra en 
H. Vermeulen; Zittend van links naar rechts: T. Goosen 
en D. Penning.

Start activiteiten
Op de cursus bloemschikken na (wegens ziekte vrijwil-
liger) gaat alles weer door. Nieuw is op maandagavond 
aquarellen. Bij voldoende belangstelling start bordspel-
len spelen op de donderdagavond vanaf 15 september 
in de Kiekmure, aanvang 19.15 uur. Deelname is moge-
lijk vanaf 16/17 jaar.

Zaterdag 15 oktober is er een klaverjastoernooi in de 
Kiekmure. Vanaf 10.00 uur is iedereen die van klaverjas-
sen houdt van harte welkom. Kosten deelname € 7,50 
p.p.  De hoofdprijs is een bon van € 100,00 Er worden 8 
boompjes gespeeld.

Maandag 24 oktober om 19.30 uur is er weer een kunst 
en kitsch avond. Deze wordt gehouden in de Kiekmure 
zaal A. U mag spulletjes meenemen om te laten zien aan 
onze deskundige. Kosten voor leden € 2,00 en voor niet 
leden € 3,00 p.p.

Zaterdag 1 oktober is er een kinderrommelmarkt in de 
Kiekmure. Kinderen kunnen hier zelf spulletjes verko-
pen om er zo een spaarcentje aan over te houden. Reser-
veren kan via de website.

Dinsdagavond 18 oktober, in de herfstvakantie, wordt 
een kinderbingo gehouden in zaal A van de Kiekmure. 
Alle kinderen zijn van harte welkom; lid of geen lid. Ook 
oma, moeder, opa of papa mag meespelen. Het is altijd 
gezellig en alle kinderen gaan tevreden naar huis. De 
kinderbingo begint om 19.00 uur.

Woensdag 7 september begint de maandelijkse bingo-
avond voor volwassenen.

Bingoavonden vinden plaats in de Kiekmure in zaal A 
en beginnen om 20.00 uur. Er worden acht ronden ge-
speeld. Iedereen is welkom, ook als u geen lid bent van 
de wijkvereniging. Na vier ronden wordt een kleine pau-
ze gehouden. Er wordt gespeeld om tastbare prijzen. 
Men gebruikt een geluidsinstallatie, zodat iedereen de 
cijfers goed kan verstaan.

Binnenrommelmarkten vinden iedere maand plaats van 
oktober tot en met mei 2012.

Voor juiste data zie de website en opgeven kunt u het 
beste zo snel mogelijk doen. U kunt zich beter nu al op-
geven voor bijv. jan 2012, dan dat u er straks achter komt 
dat deze markt al volgeboekt is. Voor data en regels ver-
wijs ik u naar onze website.

De wijkvereniging zoekt vrijwilligers om de cursussen 
Bloemschikken, Scrapbooking of Spaans te begeleiden. 
Ook zijn andere ideeën voor aantrekkelijke cursussen 
welkom. De wijkvereniging zoekt cursisten die of een 
beginnerscursus windows7 of omgaan met windows7 
willen volgen. Om te kunnen starten, hebben we mini-
maal 10 cursisten nodig.

Lidmaatschap
Lid worden van de wijkvereniging Stadsdennen gaat per 
huishouden en kost € 8,50 per kalenderjaar. Als u nu lid 
wordt, betaalt u tot eind 2011 € 4,25.  

Contact en informatie
Voor een overzicht van al onze activiteiten en informatie 
kijkt u op: www.wijkstadsdennen.nl, of bel naar tel.nr: 
0341-425836 of 06-14403745 voor het krijgen van een 
activiteitenlijst of om u op te geven. Ook kunt u vragen 
stellen via de mail: info@wijkstadsdennen.nl.



Burendag 2011 ”Koppen bij Elkaar”

Op zaterdag 24 september houdt Nederland voor de 
vijfde keer Burendag. Samen ondernemen straat- en 
buurtbewoners allerlei activiteiten die de buurt leuker 
maken en bewoners nader tot elkaar brengen. Buren-
dag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds en vindt elk jaar op de 4e zaterdag in september 
plaats. Welzijn Op Maat en Buurtbemiddeling stimule-
ren de deelname aan de Burendag in Harderwijk. Voor-
gaande jaren was het steeds groot feest. Afgelopen jaar 
deden in heel Nederland bijna 1 miljoen mensen mee!

Thema dit jaar is “Koppen bij Elkaar”. Dus, koppen bij 
elkaar en verzin samen een goed idee voor Burendag. 
Op http://www.burendag.nl/burendag/toolkit zijn goede 
ideeën, tips en trucs te vinden voor een gezellige Buren-
dag. Bellen met Theo Niehof, opbouwwerker bij  Welzijn 
Op Maat (0341-434656) of Marijke Kamphuis van Buurt-
bemiddeling (0341-428794) kan ook.

Het Oranje Fonds biedt mensen met goede buurtplan-
nen een bijdrage tot € 500,00 om de plannen op Buren-
dag uit te voeren. Informatie is te vinden op de website.

Buurtbemiddeling aanwezig op Nationale 
Burendag
Buurtbemiddeling zal op Burendag ook actief zijn in 
Harderwijk. Medewerkers van Buurtbemiddeling zullen 
bij verschillende activiteiten op bezoek komen in de stra-
ten waar Burendag wordt georganiseerd en nemen een 
presentje mee. Organiseert u iets bijzonders deze Bu-
rendag dat medewerkers van Buurtbemiddeling zeker 
niet mogen missen? Neem dan contact op met Marijke 
Kamphuis, coördinator Buurtbemiddeling, 0341-428794. 
Zij neemt de uitnodiging graag aan.

Burendag Stadsdennenkerk. Komt u ook?
Hoe goed kent u eigenlijk uw buren? Er zijn dingen die 
je gewoon voor elkaar doet en van elkaar verwachten 
mag. Hoe is dat in Stadsdennen? Zijn we alleen maar 
bang van sociale controle en ‘burenopzicht’, of willen 
we de woonomgeving tot iets moois maken? Soms ko-
men we er heel onverwachts toch weer achter -wat we 
altijd al wisten - dat een goede buur beter is dan een 
verre vriend. Het is belangrijk dat we als buren elkaar 
kennen en op elkaar kunnen rekenen.
 
Op 24 september zal er ook een Burendag gehouden 
worden in de buurt rondom de Stadsdennenkerk. Onze 
kerk wil namelijk ook een ‘goede buur’ zijn. Want hoe 
goed kennen we elkaar eigenlijk? De buurtgroep, de ge-
meente, Welzijn Op Maat en de kerk hebben ‘de koppen 
bij elkaar gestoken’ en organiseren een Burendag; een 
mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en beter te 
leren kennen. 

Waarom doet een kerk mee bij de organisatie van een 
Burendag? Toen wij in 1969 de Stadsdennenkerk bouw-
den, vonden we dat er midden in de wijk ook een kerk-
gebouw moest staan. Intussen is het natuurlijk zo dat 
voor velen de kerk en het geloof in de God van de bijbel 
niet meer centraal staat. Toch wil de kerk in onze wijk 
een verbindende schakel zijn tussen mensen. Dat past 
ook bij haar boodschap. Daarom doen we graag mee 

De Open Hof 

Kerk in de buurt - kerk voor de buurt
“Startzaterdag” tijdens de Burendag op 24 september

De zomervakantie is voorbij. Iedereen staat weer klaar 
voor het nieuwe seizoen. Misschien ziet u er tegenop, 
misschien vindt u het juist wel fijn. De vaste patronen 
van het dagelijks leven krijgen weer hun vorm. Ook de 
Open Hof gemeente maakt zich weer op voor een nieuw 
kerkelijk jaar, waar iedereen aan mee kan doen. Om het 
begin van het nieuwe seizoen goed in te luiden, is er een 
‘startzaterdag’ op 24 september tijdens de Nationale Bu-
rendag.

’s Middags beginnen we om 13.30 uur. Op het program-
ma staat een bezoek aan de Pluktuin in Putten en we 
spelen midgetgolf. Voor de kinderen wordt er door de 
clubs een apart kinderprogramma georganiseerd. De 
dag wordt afgesloten met een gezellige barbecue in de 
Open Hof. Voor het middagprogramma willen we met 
eigen auto’s rijden. Ook als u geen eigen vervoer hebt, 
kunt u zich opgeven. Opgave kan per e-mail. Daarvoor 
mailt u naar: openingwinterwerk@hotmail.nl.
Telefonische opgave kan ook: 430397.

Van harte welkom! Misschien een goede gelegenheid 
om eens kennis te maken?

door op zaterdag 24 september wat gezelligheid in de 
wijk te brengen. Alle activiteiten vinden plaats op zater-
dag 24 september tussen 12:00 en 18:00 in en rondom de 
Stadsdennenkerk.

Er zijn allerlei dingen voor kinderen: schminken, spring-
kussen en pannakooivoetbal. Tot 17:00 uur kunnen kin-
deren een eigen ontwerp maken van een bloemenveld-
je. Om 18:00 uur wordt het winnende ontwerp bekend 
gemaakt. De bollen voor het bloemenveldje zullen op 
een later tijdstip ook echt geplant worden.

Voor volwassenen staat vooral ontmoeting centraal: er 
zijn Oud-Hollandse spelletjes en bij voldoende animo 
een soort speeddating tussen de buurtbewoners en de 
kerkgangers. Er is thee/koffie met iets lekkers, limonade 
en wat te eten! Komt u ook? Met een vriendelijke groet 
van de Stadsdennenkerk, het opbouwwerk en de buurt-
bewoners.



Puzzel

Vul onderstaande sudoku in. Knip de sudoku uit of maak 
een scan of kopie. Mail of stuur de complete sudoku 
met uw naam, telefoonnummer en adresgegevens voor 
17 oktober 2011 naar: info@welzijnharderwijk.nl o.v.v. 
‘puzzel wijkkrant’, of per post naar Stichting Welzijn 
Op Maat, Antwoordnummer 518, 3840 WB Harderwijk 
(postzegel is niet nodig). Uit alle goede inzendingen 
wordt een cadeaubon t.w.v. € 10,00 verloot.

De oplossing van de vorige puzzel was: Coornhertstraat.

De gelukkige winnaar van de cadeaubon is: mw. T.P. 
Penning van Sluis. Zij heeft haar prijs inmiddels ontvan-
gen. 	  

Beste wijkgenoten,

Om maar met de deur in huis te vallen: ik wil u/jou iets 
vragen. Maar voor ik dat doe zal ik mij eerst even voor-
stellen, dat is wel zo beleefd.

Mijn naam is Andrea, ik ben 38 jaar en woon ook in de 
wijk Stadsdennen. Misschien zijn we elkaar wel eens te-
gengekomen in het winkelcentrum; ben daar bijna iede-
re dag wel even. Ik ben herkenbaar aan mijn rollator en 
scootmobiel met daarop het bordje “Recycled Ferrari”. 

Ja, die rollator. U/jij denkt misschien: waar heeft ze die 
voor nodig? Nou, dat zal ik in het kort even uitleggen. 
Ik heb de ziekte Multiple Sclerose.

Dit houdt in dat de seintjes van mijn hersenen naar mijn 
zenuwen niet of niet goed doorkomen of niet op de 
juiste plek komen. Het is dus geen spierziekte, maar een 
ziekte van het centrale zenuwstelsel. De beschermlaag 
van het zenuwstelsel raakt door ontstekingen bescha-
digd en door de littekens die dan ontstaan is de gelei-
ding van de hersenen naar de zenuw verstoord. Mijn 
gevoelszenuwen zijn beschadigd, daardoor heb ik bijna 
geen evenwicht en heb ik die rollator nodig om niet te 
vallen.

Voor meer onderzoek naar en meer bekendheid over 
deze ziekte is geld nodig en nu kom ik bij mijn vraag 
aan u/jou:

Heeft u/heb jij tijd om van 21 – 27 november te collecte-
ren in de eigen straat of buurt? Wij, mijn lotgenoten en 
ik, zouden dat erg waarderen! 

Met zijn tweeën, Irene en ik, coördineren wij deze col-
lecte in heel Harderwijk. Wilt u/wil jij eerst meer infor-
matie, neem dan via één van onderstaande mogelijkhe-
den contact met mij op.

Misschien weet u/jij wel iemand in een andere wijk of in 
een andere plaats die dit ook zou willen doen. Ook dan 
kunt u/kan jij contact met mij opnemen. Bel of mail mij: 
06-21442140 (tussen 10-21 uur) aboers21@hotmail.com.

Ik sluit af met een hartelijke groet aan een ieder die dit 
leest en ik hoop op veel reacties!

Andrea

Wijkpunt Advies in Stadsdennen

Heeft u een vraag over wonen, zorg of wel-
zijn?
Wijkpunt Advies is dé plek waar u antwoord krijgt op al 
uw vragen over deze thema’s. 

Hoe werkt het? 
U kunt telefonisch, maar ook via internet (http://har-
derwijk.wijkpunt.nl) uw vraag over wonen, zorg of wel-
zijn stellen. Tijdens kantooruren wordt u telefonisch te 
woord gestaan door deskundige vrijwilligers, die uw 
vraag meestal direct kunnen beantwoorden. Wanneer 
ook de vrijwilliger het antwoord niet weet, wordt er 
voor u gezocht naar het juiste antwoord. U hoeft niet te 
bellen met de diverse instanties in Harderwijk, de vrijwil-
liger van Wijkpunt- Advies doet dit voor u. Hij/zij belt u 
zo spoedig mogelijk terug met de juiste gegevens. Het 
telefoonnummer van Wijkpunt- Advies is 0341-472307, 
een nummer om te onthouden.

Geen zin in telefoon of internet?
Om u nog beter van dienst te zijn, staat er elke maan-
dagochtend een van de vrijwilligers voor u klaar in Stads-
dennen. Van 10.00 - 12.00 uur is de vrijwilliger aanwezig 
in de Aanleg. U bent van harte welkom om langs te ko-
men en onder het genot van een kop koffie uw vragen 
te bespreken.

Meld je aan als collectant en strijd mee 
met het Nationaal MS Fonds! 
Bel 010 591 98 39 of mail naar info@nationaalmsfonds.nl

www.nationaalmsfonds.nl

Vecht tegen 
Multiple Sclerose

Giro 
5057
MaaSSluiS



Column: rondje hond

De laatste maanden is het ‘s morgens heel erg rustig als 
we door de wijk lopen. De vogels kwetteren, de duiven 
koeren en de eenden maken in alle rust hun toilet. Er 
wordt niet gewerkt, geen kinderen naar school gebracht 
en er is nauwelijks woon-werkverkeer. Veel bewoners 
van onze wijk zijn op vakantie met diverse bestemmin-
gen. Jammer dat juist in deze periode er zoveel regen 
valt en de temperaturen tegenvallen. Het valt mij op dat 
er veel minder mensen voor de RABO-bank parkeren, 
waar een stopverbod geldt dat met een gele streep is 
aangeduid. Er zijn nogal wat mensen die regels en aan-
wijzingen gewoon negeren, zoals het overschrijden van 
de maximum snelheid of het geven van voorrang. Terwijl 
ik zo wandel en mijn hond uitlaat, keurig aangelijnd, in 
het gebied waar ik geen opruimplicht heb, ontmoet ik 
ook wel eens mensen die hun hond los laten lopen waar 
het niet is toegestaan. Of wat te denken van die mensen 
die hun hond zich laten ontlasten op plaatsen waar dat 
niet is toegestaan, of in plantperken laten plassen waar-
door de beplanting is doodgegaan.

Vlak voor de vakantie bracht een vader zijn zoontje naar 
school. Hij reed op de fiets met grote vaart over de brug 
van de Couperuslaan naar de Guido Gezellelaan en slin-
gerde voor een jongetje langs dat van rechts kwam op 
zijn fietsje. Ik had die vader wel aan willen spreken, maar 
hij ging te snel. Slecht voorbeeld voor zijn eigen kind en 
voor het jongetje dat hij bijna van zijn fietsje reed. Maar 
wat te denken van die leerkrachten die vanaf de Brede-
rolaan achter het winkelcentrum, in het parkje, over het 
trottoir en het schoolplein fietsen. Volgens mij noemen 
we dat het prediken van  “burgerlijke ongehoorzaam-
heid”.

Het kan ook niet anders dat normen en waarden vervlak-
ken, want we smullen immers van al dat nieuws dat ons 
geboden wordt over ontrouw, bedrog en misdaad in alle 
lagen van de bevolking. Ben ik dan het “braafste jonge-
tje van de klas” bedenk ik mij dan. Als ik onverhoopt iets 
doe wat niet hoort, kijk ik altijd schuldig om mij heen 
in de hoop dat niemand het opmerkt. Er zijn gelukkig 
ook heel veel mensen die zich wel aan de regels houden, 
die wel waarde hechten aan normen en waarden, net 
als u en ik. Misschien moeten er langs het trottoir voor 
de RABO-bank maar paaltjes, verbonden met kettingen, 
langs de stoeprand worden geplaatst, zodat het geen 
nut meer heeft om het stopverbod te negeren en je auto 
daar neer te zetten omdat je dan toch om moet lopen. 
Overal proberen we immers zodanige maatregelen te 
treffen dat mensen niet in de fout kunnen gaan en dan 
is het ook niet nodig dat “Stadstoezicht” komt contro-
leren en hoeven de parkeercontroleurs geen bonnen uit 
te schrijven.

Na deze overpeinzingen, waarnemingen en oplossingen 
gaan we maar weer naar huis, want het begint weer te 
miezeren; hebben we deze zomer nog niet genoeg ge-
had. 

Kom op Odyssey, bij de voet, volg.....

Het baasje van Odyssey

Buitenspeeldag 2011

Op 15 plekken in Harderwijk hebben kinderen naar har-
tenlust gespeeld. U ziet op de foto’s het Vondelpark.

Openingstijden BOSbox
aan de HK Pootstraat

Op maandag- en woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur.
De BOSbox en de spelende kinderen springen om nieuwe 
vrijwilligers! Heb je enkele uurtjes tijd, bied je dan aan!
De BOSbox kan vaker open als er meer vrijwilligers zijn 
die graag met kinderen omgaan, houden van buiten 
spelen en kunnen werken in teamverband.

Meer weten? 
Kijk op de website van
Welzijn Op Maat
www.welzijnharderwijk.nl
of bel even met
Fabian Hemmers
0341-434656





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, 0341-460862

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

Buurtteam
PC Boutenslaan/Schrijverswijk
p/a Stasja van Grootheest, Welzijn Op Maat

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


