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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.



Van de redactie

Dit is de laatste wijkkrant van het jaar 2011. Ook de laat-
ste wijkkrant die volledig op kosten van de gemeente 
Harderwijk tot stand komt. De zoektocht naar sponso-
ren en adverteerders loopt om in de toekomst 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. Maakt u er ook gebruik van 
door ons uw foto’s of tekst te sturen?

Volgende nummer
De eerste wijkkrant van 2012 verschijnt eind februari, 
uw kopij kunt u tot 6 februari insturen.

De redactie

Stadsdennen steeds beter!

Kom naar de wijkbijeenkomst
op zaterdag 19 november

Kunt u zich nog herinneren hoe succesvol en goed verlo-
pen de Tentdag was op 31 oktober 2009? Het is al weer 
twee jaar geleden dat wijkbewoners en organisaties het 
gesprek over de wijk aangingen. Na de enquête, de an-
sichtkaartenactie, de gesprekken, de Tent en een wijk-
avond in de Kiekmure ontstond het wijkplan. Daarnaast 
is het wijkplatform opgericht, dat zich hard inzet om alle 
activiteiten te volgen en te stimuleren.
 
In 2010 en in 2011 is hard gewerkt door wijkbewoners, 
organisaties en wijkplatform. Stadsdennen nog beter 
wordt nu Stadsdennen steeds beter! Zo langzamerhand 
moeten de organisatoren aan de wijk vertellen wat met 
al hun ideeën gedaan is. Zij zijn nieuwsgierig wat de 
wijkbewoners vinden van alle activiteiten. Bent u tevre-
den over alle inzet, heeft u nog betere ideeën of mis-
schien kritiek? Waarschijnlijk bent u daar ook benieuwd 
naar!
 
Op zaterdag 19 november wordt daarom in de Aanleg 
een grote wijkbijeenkomst georganiseerd. Tussen 11.00 
en 13.00 uur zijn alle bewoners van de wijk welkom om 
met de trekkers van activiteiten in gesprek te gaan. Maar 
ook om te vertellen wat ze vinden van de activiteiten, 
te vertellen welke initiatieven men zelf heeft genomen, 
waar ze zelf aan hebben meegedaan, en of bewoners 
en organisaties geslaagd zijn in de opzet Stadsdennen 
nog beter te maken. We gieten dat in de vorm van een 
‘’markt’’, net als in de Tent in 2009.
 
Het is tevens de bedoeling om een tentoonstelling in te 
richten van foto’s en andere materialen om zo een over-
zicht te geven van alles wat gebeurd is in 2010 en 2011.
Komt u ook? 

2011-4

Stadsdennen nog beter

Onder de titel ‘Stadsdennen nog beter’ heeft de ge-
meente Harderwijk regelmatig met de bewoners van de 
wijk gesproken over de woon- en leefomgeving en over 
wat beter kan in de wijk. Uit die gesprekken kwam een 
groot enthousiasme en gedrevenheid naar voren. Veel 
bewoners willen hun schouders zetten onder het ver-
beteren van de wijk. Een specifiek onderwerp waar de 
gemeente de kennis en ervaring van de bewoners nodig 
heeft, is de toegankelijkheid van de wijk.

Op zaterdag 1 oktober werd er daarom een ‘wijkschouw’ 
georganiseerd. Wijkbewoners konden tijdens deze rond-
wandeling door de wijk bijvoorbeeld aangeven waar zij 
willen dat het trottoir wordt verlaagd.

Met ongeveer 10 personen doorkruisten we een groot 
gedeelte van de wijk. Er bleken veel plaatsen te zijn waar 
het oversteken met een rolstoel of scootmobiel proble-
men geeft. Ook vonden we veel obstakels voor mensen 
met een wandelwagen of rollator. Tijdens de wandeling 
werd opgemerkt dat de mensen die de wegen plannen 
en aanleggen eens met een rolstoel het parcours zouden 
moeten rijden. Dit zou veel problemen wellicht kunnen 
voorkomen.

In ieder geval gaat men aan de slag met de punten die 
via de mail en tijdens de wijkschouw zijn aangedragen, 
om zo de toegankelijkheid van onze wijk te vergroten; 
Fijn! Stuit u ook op problemen bij u in de buurt? Of heeft 
u vragen over de Openbare Ruimte? Bel dan direct Snel 
Herstel, tel. 411333.



Burenkracht en bloembollen

24 september, 12 uur. Rondom de Stadsdennenkerk is het 
een drukte van belang. Buiten wordt nog de voetbalkooi 
neergezet en het springkussen gecontroleerd, binnen 
ruikt het naar vers gezette koffie en koekjes. Alles staat 
klaar voor de Burendag. Nu alleen nog bezoekers!

En of er bezoekers zijn! Meer dan 100 bewoners uit het 
Schrijverskwartier en omgeving kwamen samen om de 
Burendag 2011 te vieren. Er was van alles te doen: een 
Oudhollands spelletjes parcours en gezellige terrasjes 
voor volwassenen, een springkussen en schminken voor 
de kleintjes en voetbal voor de jongeren. Maar de ge-
zelligheid en ontmoeting met elkaar stond voorop. Lek-
ker samen op het terras koffie drinken en genieten van 
heerlijke versgebakken poffertjes, elkaar leren kennen 
en met elkaar in gesprek gaan. 

De grootste trekpleister was de ontwerpwedstrijd voor 
de bloembollenveldjes. Maar liefst 44 bezoekers, voor-
namelijk kinderen, deden eraan mee. Aan het einde van 
de dag konden de bezoekers de 2 beste ontwerpen kie-
zen. De winnaars zijn Anne van Sabben en Annemiek 
Stronkhorst!

De gemeente Harderwijk heeft aangeboden om samen 
met de kinderen uit de buurt bloembollen te planten 
op twee veldjes langs de P.C. Boutenslaan. In de herfst-
vakantie is dit uitgevoerd. De bloembollen zitten in de 
grond. Tientallen kinderen en omwonenden kwamen sa-
men om te helpen. Nu is het wachten op het voorjaar...



nen er met hun cliënten gebruik van maken. De toestel-
len worden binnenkort geplaatst naast de Aanleg. Op 
zaterdagmiddag 19 november om 13.00 uur worden de 
toestellen officieel in gebruik genomen. U bent hierbij 
van harte welkom.

Huiskamer voor Turkse ouderen

U bent van harte welkom in “Yuvam” de huiskamer 
voor Turkse ouderen uit Harderwijk. Deze huiskamer is 
2 dagen per week open: op maandag en woensdag van 
10.00-15.00 uur, bij de Turkse Moskee aan de Anne Fran-
klaan 5 in Harderwijk. De huiskamer vindt plaats in een 
ruimte - in huiselijke sfeer- bij de moskee in Harderwijk. 
Er is een thee- en koffiehoek en een grote tafel om met 
elkaar activiteiten te doen. De ruimte van de huiskamer 
zal op andere dagen in overleg met de moskee ook ge-
bruikt worden voor spreekuren, informatiebijeenkom-
sten, bewegingsactiviteiten etc.

Bij “Yuvam” kunt u terecht als u andere ouderen wilt 
ontmoeten om samen met elkaar te praten, te eten of 
met elkaar iets te ondernemen. Wij bieden u een gezel-
lige plek waar vrouwen en mannen met een Turkse ach-
tergrond elkaar kunnen ontmoeten. In de toekomst kun-
nen ook ontmoetingen en/of activiteiten plaatsvinden 
tussen Turkse en Nederlandse ouderen. Er zijn aparte 
dagen voor mannen en vrouwen. De vrijwilligercoaches 
zijn van Turkse afkomst, zodat u in uw eigen taal kunt 
spreken. Tussen de middag kunt u een Turkse lunch ge-
bruiken en wij zorgen voor koffie en thee gedurende de 
dag. In overleg is het mogelijk om gezamenlijk de lunch 
voor te bereiden en te eten. Ook kunt u deelnemen aan 
de activiteiten die worden gedaan in de huiskamer. Dit 
kan variëren van een spel, koek/taart bakken en hand-
werken tot een bewegingsactiviteit of wandelen in de 
wijk.

Terugblikken met verhalen uit land van oor-
sprong
Met elkaar praten en van gedachten wisselen is natuur-
lijk ook een prachtige manier van elkaar ontmoeten. 
Bent u vaak alleen of spreekt u weinig andere Turkse ou-
deren, dan kan de huiskamer een mooie ontmoetings-
plek zijn.

In de huiskamer “Yuvam” kunnen ouderen herinnerin-
gen ophalen en elkaar verhalen vertellen; over vroeger, 
het land waar men geboren is. Samen herinneringen 
koesteren doet goed. Deze verhalen kunnen ook verteld 
worden aan (klein)kinderen die we kunnen uitnodigen 
om op bezoek te komen in de huiskamer. Er zal aandacht 
zijn voor uw verhaal en herinneringen uit Turkije. Ook is 
het mogelijk om in de loop van tijd deze herinneringen 
op te laten schrijven, zodat deze bewaard kunnen blij-
ven voor de jongere generatie.

De huiskamer staat onder verantwoordelijkheid van de 
Stichting Welzijn Ouderen. Het project wordt onder-
steund door sleutelfiguren die zich bezighouden met 
“de stem van de oudere Turkse migrant”. Voor aanmel-
ding en meer informatie kunt u contact opnemen met 
Stichting Welzijn Ouderen en vragen naar Jet Schafte-
naar, telefoon: 423636 of 428717.

SBBH brengt wijkgenoten bijeen op 
de Burendag

De Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk 
(S.B.B.H.) heeft op zaterdag 24 september in het kader 
van Nationale Burendag 2011 een activiteit georgani-
seerd voor wijkbewoners in wijkcentrum de Kiekmure.

Onder het genot van Turkse hapjes kwamen belangstel-
lenden bij elkaar op deze gezellige dag. De kinderen 
vermaakten zich op het springkussen. Gezellig was het 
zeker, vond ook de voorzitter van S.B.B.H. Ugur Yüksel: 
“Als organisatie willen wij met dit jaarlijkse evenement 
contacten tussen buren bevorderen en de mensen dich-
ter bij elkaar brengen. De vele positieve reacties die wij 
ontvangen van de buurtbewoners zijn een compliment 
voor de organisatie en alle vrijwilligers die zo’n dag mo-
gelijk hebben gemaakt.”

Fitnesstoestellen in de buitenlucht

In het najaar zijn er mogelijkheden om te bewegen in de 
openlucht. Er komen fitnesstoestellen in de wijk Stads-
dennen, specifiek bedoeld voor ouderen. Goed voor-
beeld doet volgen: In Turkse steden als Instanbul, Anka-
ra, Izmir en Diyarbakir wordt al in de openlucht getraind. 
Ook in Nederlandse steden, zoals bijvoorbeeld Utrecht, 
verschijnen de fitnesstoestellen in parken. Je voelt je fit-
ter door er regelmatig gebruik van te maken. Meedoen 
is leuk en kost geen geld. De toestellen kunnen gebruikt 
worden wanneer u daar zelf zin in heeft. Fysiotherapeu-
ten in de wijk zijn geattendeerd op de toestellen en kun-



Wijkagent

De winter staat weer voor de deur; dit met alle voor 
en nadelen. Een van de nadelen is dat autoruiten be-
vriezen. Maak voordat u met uw auto gaat rijden alle 
ruiten schoon. Niet geheel schoongemaakte autoruiten 
verminderen niet alleen het zicht, maar leveren ook een 
boete op. Dit kost u voor een onvoldoende schoonge-
maakte voorruit € 180,00, zijruit/achterruit € 100,00 én 
voorruit en zij/achterruit € 280,00 - exclusief € 6,00 admi-
nistratiekosten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat 
uw verzekering bij een eventueel ongeval de schade niet 
of slechts gedeeltelijk uitkeert. Toch de moeite van het 
krabben wel even waard!

De komende maanden zal de politie weer extra aan-
dacht schenken aan de verlichting, in het bijzonder die 
van de fietsers. Zorg dat je verlichting in orde is en doe je 
verlichting ook aan als dat nodig is. Zo voorkom je ellen-

de en een bekeuring. Even voor de fietser hoe het hoort:
1. Losse verlichting mag alleen op het bovenlichaam 
(dus niet op je hoofd, armen of benen), mag bevestigd 
zijn aan kleding of tas en moet goed zichtbaar zijn (er 
mag dus niets voor of overheen hangen). 
2. De kleur van de verlichting is aan de voorzijde wit of 
geel, aan de achterzijde rood. Knipperende lampjes zijn 
niet toegestaan.
3. De verlichting moet recht vooruit en recht achteruit 
schijnen en niet teveel bewegen.
4. Voor vaste verlichting gelden de punten 2 en 3.
De boete voor geen verlichting voeren voor fietsers is
€ 40,00 + € 6,00 administratiekosten.
Op http://www.om.nl/onderwerpen/feiten_en_tarieven 
vindt u een feitenboekje met alle boetebedragen.

Regelmatig krijg ik van bewoners de vraag of het ’s 
avonds en ’s nachts wel zin heeft de politie te bellen 
bij een verdachte situatie. Meerdere bewoners denken 
dat de politie dan vanuit Apeldoorn moet komen. Dit is 
absoluut onjuist. Harderwijk heeft 24 uur per dag een 
surveillanceauto in dienst die bij meldingen direct ter 
plaatse wordt gestuurd. Natuurlijk kan het voorkomen 
dat er meerdere meldingen zijn. Er moet dan een pri-
oriteit gesteld worden, waardoor uw melding mogelijk 
later wordt behandeld. Na een melding zal de melder zo 
snel mogelijk in kennis worden gesteld van de afloop.

Langzamerhand gaan we weer richting de jaarwisseling. 
Hoewel het nog wel een paar weken duurt, zou je dat 
soms in de wijken niet zeggen. Soms hoor je ’s avonds al-
weer vuurwerk knallen. Het afsteken van vuurwerk mag 
alleen op de aangegeven dagen voor en tijdens de jaar-
wisseling. Let op, het afsteken van vuurwerk buiten de 
toegestane tijd kan een hoge boete opleveren.

Bij de voetgangersoversteek op de Vondellaan, bij het 
Vondelpark werden meerdere controles gehouden. Dit 
naar aanleiding van klachten over de onveiligheid bij 
het gebruik maken van de oversteek. Auto’s zouden niet 
stoppen of rakelings langs overstekende personen rij-
den. Controles werden gehouden in de ochtend- en mid-
daguren, tijdens het aan- en uitgaan van de scholen. Wat 
opviel, was dat geen enkele automobilist de oversteken-
de voetgangers in gevaar bracht. Wel reed een enkele 
fietser door, terwijl voetgangers overstaken. Wat verder 
opviel, was dat vooral kinderen onvoorzichtig overste-
ken. Meerdere kinderen kwamen met de fiets aanrijden 
en rijden dan zonder uit te kijken de oversteekplaats op. 
Met de gemeente zal worden gekeken of er maatrege-
len genomen kunnen worden om de veiligheid op de 
oversteek te verbeteren.

Zeepkistenrace
 
Op 17 september is er weer, na een jaar van afwezigheid, 
een zeepkistenrace georganiseerd in Harderwijk. Deze 
was op het Thorbeckeviaduct richting de Wittenhagen. 
Doordat de SBBH en Wijkvereniging Stadsdennen samen 
zijn gaan werken om dit jaar de race op de kaart te zet-
ten, is het een groot succes geworden. In korte tijd heb-
ben zij het voor elkaar gekregen dat er meerdere kisten 
waren en ongeveer 15 deelnemers. Na een strenge keu-
ring van de kisten kon om 13.00 uur de race beginnen. 
Ondertussen was er al veel publiek toegestroomd langs 
het parcours. Er waren weer mooie kisten, snelle kisten, 
maar ook eenvoudige kisten. Alles heeft zijn charme. Na 
een spannende strijd is de winnaar van de zeepkisten-
race 2011 Jason Tai geworden. De originaliteitprijs ging 
naar Tim uit Zwijndrecht met zijn BMW. Ook was er een 
pechprijs; deze was voor Wouter de Keijzer uit Harder-
wijk. De SBBH had ervoor gezorgd dat er drinken en lek-
kere Turkse pizza’s en doner gekocht kon worden. De 
organisatoren hebben van deze dag genoten en hopen 
ook volgend jaar weer een race te kunnen organiseren.

Wij hopen dan ook van harte dat ouders en kinderen 
die dit jaar aan de kant stonden te kijken volgend jaar 
samen zelf een zeepkistauto gaan maken. Begin hier op 
tijd mee, want het is zo weer september 2012. Dan is het 
weer tijd voor een nieuwe race. Wilt u foto’s bekijken, 
dan kunt u terecht op de websites: www.wijkstadsden-
nen.nl of www.sbbharderwijk.nl.



  Nieuws van
  Wijkvereniging
  Stadsdennen

Zoals gemeld in de vorige wijkkrant bestaat het bestuur 
van de wijkvereniging weer uit 5 personen. De reacties 
die het nieuwe bestuur heeft mogen ontvangen waren 
geweldig en doet ons allen zeer goed. De voortgang van 
de wijkvereniging is gewaarborgd. Een wijkvereniging 
kan niet zonder vrijwilligers, maar kan zonder meer niet 
draaien zonder een bestuur. Het nieuwe bestuur heeft 
zich uitgesproken om ervoor te zorgen dat de wijkver-
eniging blijft zoals deze nu is en, als het mogelijk is 
ook zal groeien; zowel in aanbod als in ledenaantal. De 
enige die ervoor kan zorgen dat de wijkvereniging gaat 
groeien in leden dat bent u, namelijk de inwoners van 
de wijk Stadsdennen. U bent al lid van onze wijkvereni-
ging voor € 8,50 per huishouden.

Vanaf september zijn ook weer onze cursussen van start 
gegaan. Hier is veel belangstelling voor. Mocht u ook 
willen deelnemen aan een activiteit, dan kunt u contact 
opnemen via onderstaande contactgegevens. Er zijn 
weer losse evenementen, zoals de kinderbingo, kinder-
rommelmarkt, klaverjastoernooi, rommelmarkten, kunst 
en kitsch avond en bingo’s.

Wilt u een indruk krijgen hoe het bij sommige evene-
menten was, dan kunt u terecht op de website voor de 
foto’s. Naast het grote aanbod kunnen we mededelen 
dat hieraan toegevoegd worden:

Naast de maandelijkse bingo’s die op de eerste woens-
dag van de maand plaatsvinden, zal er voor het eerst 
in december ook een extra kerstbingo plaatsvinden op 
woensdag 21 december in de Kiekmure vanaf 20.00 uur. 
Kosten om deel te nemen zijn dezelfde als bij de andere 
bingo’s. U bent van harte welkom om te komen, ook als 
u geen lid bent van de wijkvereniging.

Ook is er al besloten dat er op zaterdag 21 januari een 
klaverjastoernooi gehouden zal worden. Er worden 8 
bomen gespeeld en de hoofdprijs is een slagersbon van 
€ 100,00. Ook wordt er weer een verloting gehouden.

Speciaal vragen we uw aandacht voor de kerstmarkt die 
we voor de vierde keer zullen organiseren op woensdag 
14 december in de Kiekmure. Tijdens deze kerstmarkt 
zullen de standhouders hun eigen gemaakte spullen, 
kerstartikelen en nieuwe waren te koop aanbieden. 

Voor alle duidelijkheid: dit is geen rommelmarkt! De 
kerstmarkt begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis voor bezoekers. Mensen die nog 
een tafel willen reserveren om hun spullen te kunnen 
verkopen, kunnen dit doen door het invullen van een in-
schrijfformulier. Houd er rekening mee dat er een maxi-
mum aantal te verhuren tafels is. Naast erwtensoep zal 
er ook bruine bonensoep, kippensoep en groentesoep te 
koop zijn. Spontaan hebben vrijwilligers zich gemeld om 
dit te maken; alvast bedankt hiervoor.

Zaterdag 19 november zal onze jaarlijkse feestavond 
weer plaatsvinden. De kaartverkoop is al enkele weken 
bezig en loopt prima. Dit jaar zullen Duo Ryder, Stef Ek-
kel en Vitrine onze feestavond kleur geven. Of er nog 
kaarten zijn op het moment dat u dit leest weten we 
niet, maar u kunt altijd informeren. Kosten zijn voor le-
den € 5,00 en voor niet leden € 10,00 p.p.

Verder zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om deel te nemen aan een scootmobielclub. De bedoe-
ling is om tochten te maken van maximaal 20 km. Lijkt 
u het leuk om mee te gaan, laat dit dan weten zodat 
er dan in het voorjaar van 2012 begonnen kan worden. 
Ook komen we graag in contact met belangstellenden 
in genealogie. Hiervoor heeft Gerda Wiegers zich aan-
gemeld om dit te begeleiden. Bent u geïnteresseerd in 
uw voorouders, dan is dit de mogelijkheid. Laat het ons 
weten. Bij voldoende belangstelling zullen we gaan be-
ginnen.

We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen 
helpen om de volgende activiteiten, waar veel belang-
stelling voor is, te kunnen starten: 
- Boetseren (bezig zijn met klei)
- Bewegen binnen (gym)
- Bloemschikken
- Koor oprichten (dirigent, muzikanten enz.)
- Verder natuurlijk ook nieuwe ideeën die op dit
 moment nog niet plaatsvinden in de wijk.

Wilt u ons helpen, weet u iemand of wat dan ook, laat dit 
dan weten. Mail naar onderstaand mailadres of bel naar: 
06-14403745. 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 stel-
len via de mail: info@wijkstadsdennen.nl. 

Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen



Schrijver in de wijk

Onlangs was er in diverse media aandacht voor het boek 
“Koopman in de Gouden Eeuw”.  Deze roman is geschre-
ven door Arie de Ruiter, een wijkgenoot! De redactie van 
wijkkrant Stadsdennen stelde hem enkele vragen.

Hoe lang woon je al in Harderwijk?
Nog niet zo lang; bijna drie jaar. 

Hoe ben je in Harderwijk terechtgekomen?
Mijn vriendin woonde daar al in een Fokus-appartement 
in het Vondelhuys. Toen wij trouwden, ben ik gewoon 
bij haar gaan wonen. Ik kwam uit Gorinchem, dus Har-
derwijk was wel een heel nieuwe woonomgeving voor 
me.

Heb je het hier wel naar je zin?
Zonder meer! Het valt me op dat de meeste Harderwij-
kers open en vriendelijke mensen zijn. Ik voelde me hier 
al heel snel op mijn plaats.

Heb je altijd al een passie voor schrijven ge-
had?
Nee, eigenlijk niet. Van de meeste schrijvers hoor je dat 
ze al verhaaltjes fabriceerden toen ze het schrijven nog 
maar amper machtig waren. Mijn interesse voor het 
schrijven ontstond pas op latere leeftijd. Het begon met 
columns in kerk- en verenigingsblaadjes. Dat ging me 
goed af en ik vond het erg leuk. Later ging ik, zomaar 
voor mijn eigen plezier en zonder verdere bedoelingen, 
wat verhalen schrijven. Dat mondde uiteindelijk uit in 
een leuke verhalenbundel. Nauwelijks een jaar later ver-
scheen mijn eerste roman “De getrouwde monnik”,  een 
verhaal dat zich afspeelt in de middeleeuwen. 

En nu dus “Koopman in de Gouden Eeuw”.
Klopt! De titel verraadt al in welke tijdsperiode dit 
verhaal zich afspeelt. Nederland was toen een wereld-
macht, dat is nu niet meer voor te stellen. Overal ter we-
reld zag je de Nederlandse vlag wel wapperen. Ik heb 
geprobeerd om een spannend verhaal te schrijven en 
tegelijkertijd een mooi beeld te schetsen van de toen-
malige tijd. De reacties van mijn lezers geven aan dat ik 
daar goed in geslaagd ben. Ook mensen die niet eens 
zoveel belangstelling voor onze geschiedenis hebben, 
lieten weten dat ze van het boek genoten hebben. En 
dat is natuurlijk erg leuk voor een auteur; daar schrijf je 
uiteindelijk voor. 

Wil je ons iets verklappen over de inhoud van 
het boek?
Het boek draait om een koopmansfamilie, die uit Ant-
werpen vluchtte voor de wreedheden van de Spaanse 
overheerser. In Nederland zet de vader een goedlopende 
graanhandel op. Zijn oudste zoon echter gunt de ove-
rige twee zoons het licht in de ogen niet. Hij zint zelfs op 
mogelijkheden om zijn broers uit de weg te ruimen. Of 
hem dat lukt, dat vertel ik natuurlijk niet… 

Waar is het boek te koop?
In Harderwijk is het in ieder geval in bijna iedere boek-
winkel te koop. Mocht je als Stadsdenner een gesig-
neerd exemplaar willen hebben, dat kan het boek ook 
via mijn website www.boekarie.nl besteld worden. Als 
mensen dat leuk vinden, wordt het dan door de schrijver 
zelf thuis bezorgd.

Heb je al ideeën voor een volgende roman?
Jazeker! Deze zal zich omstreeks 1860 afspelen op de 
Veluwe, in de omgeving Harderwijk – Ermelo – Putten. 
Ik heb al een verhaallijn in mijn hoofd zitten, maar dat 
moet nog helemaal worden uitgewerkt. Ook moet er 
nog heel wat onderzoek naar die tijdsperiode gedaan 
worden. Dus, graag nog even geduld alstublieft.

Filmen in Stadsdennen

Een aantal bewoners heeft samen met de Wijkvereni-
ging Stadsdennen en de SWO het initiatief genomen 
tot het oprichten van een filmclub. Dankzij de nieuwe 
digitale technieken wordt filmen steeds gemakkelijker 
en boeiender, ook voor de amateur. De bedoeling is om 
tijdens gezamenlijke bijeenkomsten van elkaar te leren 
door elkaars films te bekijken en te becommentariëren. 
Daarnaast weet je met z’n allen meer dan alleen, zeker 
waar het alle nieuwe technieken en mogelijkheden be-
treft.  De filmclub komt bijeen op de tweede en de vierde 
woensdagavond van iedere maand in de Kiekmure. Het 
begint steeds om 19.30 uur. Voor 2011 staan nog de vol-
gende data gereserveerd: 7 december en 21 december.

Lijkt het u ook een boeiende hobby?
Kom dan ook langs op één van deze avonden. Mocht 
u meer willen weten, dan kunt u bellen of mailen met: 
SWO, 0341-423636 of folkert@swoharderwijk.nl. Of met 
wijkvereniging Stadsdennen, 06-14403745 of info@wijk-
stadsdennen.nl. Dit is een initiatief van de SWO-Harder-
wijk en de Wijkvereniging Stadsdennen, gebaseerd op 
het wijkgesprek van 15 februari jl. 



Puzzel voor kinderen die 
op de basisschool zitten
Dit keer speciaal voor jullie een zoekopdracht. Zoek 
de 10 verschillen. Doe je best, stuur je oplossing in en 
maak kans op een cadeaubon voor speelgoed van € 10,-

Zet in de onderste tekening een rondje om de plek 
waar iets ontbreekt. Stuur de tekening met de omcir-
kelde plekken voor 18 december naar: Stichting Welzijn 
Op Maat, Antwoordnummer 518, 3840 WB  Harderwijk 
(postzegel is niet nodig). Vergeet niet je naam, leeftijd, 
adres en telefoonnummer te vermelden!!

Opvoeddebat Allemaal Opvoeders

Op 12 oktober organiseerde de gemeente samen met 
het CJG en Welzijn Op Maat een opvoeddebat met als 
titel ‘allemaal opvoeders’. Dit vond plaats in de RSG Slin-
gerbos en iedereen die iets met opvoeding te maken 
heeft, zoals ouder, professional, voetbaltrainer of vrijwil-
liger in de buurt, was welkom. Er waren iets meer dan 
40 deelnemers, onder wie ook een aantal bewoners uit 
Stadsdennen. 

Het doel van het debat was het gesprek op gang te bren-
gen tussen al deze soorten opvoeders over hun eigen rol 
en die van de overheid als het gaat om opvoeding. De 

De winnaar van de Sudoku in de wijkkrant van septem-
ber is:  mw. J. v.d. Wiel. Zij heeft haar prijs inmiddels ont-
vangen.

gemeente vindt het belangrijk 
de krachten van het gezin zelf 
en haar directe omgeving te ver-
sterken, zodat er minder beroep 
gedaan wordt op de overbelas-
te jeugdzorg en de opvoeding 
weer een zaak wordt van collec-
tieve zorg en betrokkenheid. 

De theatergroep Theater Boven 
Water slaagde er erg goed in 
verhalen uit het publiek te halen 
over hun eigen ervaringen als 
het gaat om wanneer je je wel 
of niet mag bemoeien met de 
opvoeding van een ander. Wan-
neer doe je dat wel en wanneer 
niet? Waar loop je tegenaan? 
Deze verhalen werden omge-
zet in een bewegend beeld. Dit 
leidde soms echt tot ontroering 
van de verhalenverteller zelf en 
de andere aanwezigen.

Twee thema’s werden er uitge-
licht door middel van ronde ta-
fel gesprekken: jongerenover-
last op straat en alcoholmisbruik 
door jongeren. Ook daar was de 
vraag: Wat kun je zelf doen en 
wat heb je nodig als je ziet dat 
kinderen/jongeren om je heen 
teveel alcohol gebruiken of 
overlast veroorzaken op straat? 
Durf je de jongeren of hun ou-
ders zelf aan te spreken? Of is 
het beter dat aan de hulpverle-
ners over te laten? Al dat soort 
vragen en dilemma’s kwamen 
aan bod. 

Vervolg: 20 deelnemers hebben 
aangegeven actief met dit on-
derwerp aan de slag te willen. 
Op de twee thema’s overlast en 
alcoholmisbruik is een aantal 
suggesties gedaan die verder 
opgepakt zullen worden. 



Nieuw Leven Harderwijk

Huwelijkscursus
Deze cursus wordt gegeven vanuit het geloof dat een 
gezonde kerk o.a. bestaat uit gezonde huwelijken. 
Naast mensen die deel uitmaken van Nieuw Leven Har-
derwijk en andere kerken, wordt de cursus ook gevolgd 
door mensen zonder kerkelijke binding. Daarmee zien 
we dat de huwelijkscursus een positief effect heeft op de 
Harderwijkse samenleving.

Wat is de mariage course?
De Marriage Course geeft praktische handvaten om te 
bouwen aan een gezond huwelijk dat een leven lang 
meegaat. De cursus houdt in: zeven avonden als man 
en vrouw (echtpaar) samen uit zijn! In alle rust kunt u 
praten over zaken waar u in de drukte van het dagelijks 
leven waarschijnlijk niet aantoekomt.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: elkaar 
laten zien wat je nodig hebt, effectief communiceren, 
conflicten oplossen, pijn uit het verleden verwerken, hoe 
maak je duidelijk dat je van elkaar houdt, omgaan met 
ouders en schoonouders, goede seks, tijd nemen voor el-
kaar en plezier maken. Uw privacy wordt strikt bewaard. 
Er zijn geen groepsdiscussies waarin u zaken met ande-
ren moet delen.

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

Seniorenmiddag
Volgende maand is het weer zover. Op donderdag 8 de-
cember is er de seniorenmiddag in de Open Hof; in de 
meestal zo grauwe wintermaanden een moment om er 
even uit te zijn en u eens heerlijk te laten verwennen.

Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom en om 15.00 
uur beginnen we met een aansprekend en gevarieerd 
programma. De middag zal in het teken staan van het 
naderende kerstfeest. En er is natuurlijk ook volop ge-
legenheid elkaar te ontmoeten en te spreken onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Als afsluiting hebben we een gezamenlijke warme maal-
tijd, waarbij de bekende wintergroenten een belangrij-
ke plaats innemen. Om ongeveer 18.30 uur sluiten we af.
Al lezend zin gekregen? Meld u dan aan! U kunt dit 
doen tot en met zaterdag 3 december bij Alie Foppen, 
tel. 420557 of Mary van Schie, tel. 430397. Wanneer u 
opgehaald en thuisgebracht wilt worden, kunt u dat 
aangeven bij uw opgave. Wij zorgen dan voor vervoer. 
En als u liever niet alleen komt, nodig gerust iemand van 
uw kennissenkring uit die met u meekomt. Graag tot 
ziens!

 

Wanted 
Een enthousiaste, vriendelijke en 

spontane vrijwilliger die wil helpen bij 
de BOS Box. 

 

 

 

 

 

De BOS Box is een speluitleen en 
buurtklusjespunt waar kinderen sport- en spel 
materialen kunnen lenen, na het doen van een 
klusje in de wijk. Weg achter de TV of PC en 
gezellig met vriendjes en vriendinnetjes 
buiten spelen. De BOS Box is een plek waar 
kinderen lekker kunnen spelen. De Boxen 
worden beheerd door vrijwilligers en 
stagiaires. De bedoeling is dat u als 
buurtbewoners uiteindelijk samen zorg draagt 
voor de BOS Box.  

Als vrijwilliger ondersteunt u kinderen in het 
samenspelen. En u bent een toeziend oog bij de 
BOS Box. Heeft u nog vragen, of bent u al 
helemaal enthousiast? Mail dan naar: 
bosbox@welzijnharderwijk.nl of  
fabian.hemmers@welzijnharderwijk.nl  

Of kom een keertje langs. De koffie staat 
klaar! 

BOS box HK Pootstraat bij basisschool Dominicus Savio 

Hoe zien de avonden eruit?
Drie van de zeven avonden beginnen met 
een maaltijd. Vervolgens wordt een on-
derwerp ingeleid, waarna u dit als echt-
paar samen bespreekt.

Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor ieder echtpaar:
• Dat wil werken aan een sterke en
 blijvende relatie
• Dat getrouwd is of al langer
 samenwoont
• Dat een nieuwe fase meemaakt, zoals
 de geboorte van een kind, opgroei-
 ende tieners, het ‘lege’ nest
• Dat hun huwelijk wil versterken

De cursus is gebaseerd op christelijke prin-
cipes, maar is niet specifiek gericht op 
christelijke echtparen. Ieder echtpaar, ker-
kelijk of niet, is welkom.

Wat kost het & hoe doen we mee?
Aan de deelname voor deze cursus zijn 
kosten voor de maaltijden en het cursus-
materiaal verbonden. De kosten per echt-
paar voor de 7 avonden zijn € 80,- (inclu-
sief koffie/thee en iets lekkers erbij). Meer 
informatie bij: gerthuisman57@gmail.
com.
 
Waar en wanneer?
De cursus wordt gegeven in De Kiekmure, 
Tesselschadelaan 1 op de donderdagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur.
Start 19 januari 2012.





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


