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RugexpertsHarderwijk	  e.o.	  
Vondellaan	  18,	  3842	  EH	  	  Harderwijk	  
Tel	  0341-‐	  750967	  

Heeft	  u	  al	  jarenlang	  last	  van	  uw	  rug?	  
Dan	  is	  het	  tijd	  voor	  een	  andere	  aanpak.	  Er	  is	  nu	  een	  effectieve	  therapie	  voor	  bijna	  alle	  
rugklachten!	  
	  
De	  OriGENE-‐therapie	  wordt	  uitgevoerd	  door	  gespecialiseerde	  fysiotherapeuten	  met	  behulp	  van	  een	  revolutionair	  behandeltoestel,	  
dat	  door	  een	  Nederlandse	  sportarts	  is	  ontwikkeld.	  Er	  wordt	  op	  een	  veilige	  en	  gedoseerde	  manier	  alleen	  met	  de	  rug	  bewogen.	  
Hierdoor	  kunnen	  alle	  rugspieren,	  het	  centraal	  zenuwstelsel	  en	  de	  betrokken	  gewrichten	  in	  korte	  tijd	  beter	  functioneren.	  

Bel	  of	  mail	  voor	  het	  maken	  van	  een	  afspraak.	  Of	  kijk	  voor	  meer	  informatie	  op:	  
www.rugexpertsharderwijk.nl	  

De goedkoopste supermarkt 
van Harderwijk!

Winkelcentrum Stadsdennen P.C. Hooftplein 10 

maandag
dinsdag
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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



Van de redactie
Voor u ligt de tweede wijkkrant van 2013. 
Deze editie is gemaakt met de hulp van 
een geheel nieuwe redactie. Deze uitgave 
van de wijkkrant is samengesteld aan de 
hand van ingezonden stukken van de di-
verse partners uit de wijk.

Vanaf nu is er voor de wijkkrant van Stads-
dennen een nieuw e-mailadres beschikbaar 
waar alle kopij naar toegestuurd kan wor-
den. Het e-mailadres voor het aanleveren 
van vragen, opmerkingen, verhalen, versla-
gen, foto’s en afbeeldingen is: 
redactiestadsdennen@gmail.com. 

De redactie wil graag datgene in de wijk-
krant plaatsen dat leeft in de wijk. Want: 
de wijkkrant is er vóór iedereen, gemaakt 
dóór iedereen die de wijk een warm hart 
toedraagt! Graag zien we een verslagje 

van u tegemoet als u iets wilt delen met uw 
mede-wijkbewoners. Laat het ons weten 
als u iets in uw buurt organiseert, als er een 
leuk evenement heeft plaatsgevonden, als 
u ergens uw mening over wilt geven, noem 
maar op. De redactie zal uw bijdrage bekij-
ken en beoordelen wat er in de wijkkrant 
geplaatst kan worden. Foto’s zijn hierbij 
van harte welkom! 

Wij hopen veel reacties te mogen ontvan-
gen, zodat we bij de volgende wijkkrant 
kunnen zeggen: “Deze wijkkrant is mede 
door uw inbreng ontstaan!”.

Algemene reacties aan de redactie kunt 
eveneens naar bovengenoemd e-mailadres 
sturen.

De redactie wenst u veel leesplezier!

Beste bewoners van Stadsdennen,
 
“Bewoners die betrokken worden, worden 
betrokken bewoners”. Dat is het idee van 
het wijkplatform Stadsdennen. We willen 
die betrokkenheid samen met de buurtbe-
woners verhogen. Uiteindelijk  vinden men-
sen hun eigen buurt het meest belangrijk. 
De wijk wordt vaak als te groot ervaren. 
Daarom is het van belang om in uw buurt 
activiteiten te organiseren ter verbetering 
van de sociale samenhang en bevordering 
van de participatie van de bewoners.
Voorbeeld van een leuke activiteit is het le-
nen van een springkussen en tenten bij de 
buurtbeheerder (Uwoon) van de wijk, Co 
Schaftenaar. Hij zal u graag meer vertellen 
tijdens zijn spreekuur op zijn kantoor in 
onze wijk. 
Ook kunnen buurtbewoners een barbecue 
organiseren met behulp van een bijdrage 
van de gemeente. Ook de gemeente wil de 
leefbaarheid onder bewoners vergroten. 
Uit het wijkbudget kunnen we in ieder ge-
val een bijdrage toekennen van € 75,- per 
buurt. Hoe eerder een buurt een aanvraag 
doet, hoe meer kans op een vergoeding uit 
het budget, want op is op!
 
Er wonen behoorlijk wat nationaliteiten in 
onze wijk, met verschillende opvattingen 
over de sociale samenhang en de rol daar-
in van de bewoners. In sommige buurten 
wonen meer mensen van niet-Nederlandse 
afkomst dan in andere buurten. Het is be-
langrijk dat met de verschillende culturen 
rekening gehouden wordt. Een goede ver-
standhouding is immers erg bepalend voor 
het woongenot.
Wij zijn samen met onze wijkmanager 
Maureen Bekke, en een opbouwwerker 
van ZorgDat, druk bezig met het door ont-
wikkelen van het wijkplatform. Het moet 

echter wel vanuit de bewoners  komen als 
zij iets willen verbeteren. Daarom is er een 
wijkplan gemaakt. We zullen in de toekomst 
meer met thema’s gaan werken. Soms valt 
een activiteit af, soms zullen op basis van de 
actualiteit nieuwe activiteiten worden toe-
gevoegd. Het wijkplan blijft in beweging 
en is zeker geen star papieren document. 
Neem nou de burendag. De derde zaterdag 
in september, dit jaar op 21 september. Het 
zou prachtig zijn als iedere buurt iets kleins 
zou organiseren, een mooie reden elkaar 
beter te leren kennen. De buurten kunnen 
ondersteuning vragen van welzijnsorgani-
satie ZorgDat.
 
Er wordt gewerkt met mensen, hierbij mag 
de menselijke factor niet onderschat wor-
den. Wat vandaag niet lukt zal morgen 
misschien mogelijk lijken en waar mensen 
gisteren enthousiast over waren, is vandaag 
niet meer actueel. Het is belangrijk flexibel 
te zijn en op de veranderingen in de maat-
schappij in te leren spelen.
Wij zijn altijd op zoek naar mensen met ta-
lent, die wat willen betekenen voor de wijk. 
Bijvoorbeeld bij het beheren van de website 
die we willen maken. In de Kiekmure is een 
brievenbus waar bewoners hun wensen, 
plannen e.d. in kwijt kunnen. Wij zijn be-
nieuwd naar uw ideeën!
 
Namens het bestuur van het wijkplatform 
wens ik u een gezellige en gezonde zomer 
toe.
 
Emin Karaaslan
Voorzitter wijkplatform 
Stadsdennen

Colofon
Wijkkrant 2, 2013
Jaargang 4

De wijkkrant Stadsdennen 
verschijnt 4x keer per jaar. 

Kopij zendt u aan
redactiestadsdennen@
gmail.com

Volgende nummer
De volgende wijkkrant ver-
schijnt half september 2013. 
Uw kopij kunt u tot 20 
augustus 2013 aanleveren.

Redactie
Emin Karaaslan
Ingrid van Ramselaar
Theo Goosen
Annemarie Bruggen
Philip vd Valk
Theo Niehoff

Verspreidingswerk
Wijkvereniging
Stadsdennen

Vormgeving en druk
Accent Graficenter
0341 357777-graficenter.nl

Oplage 
3000 stuks, huis aan huis 
in Stadsdennen.

Disclaimer
De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden 
kopij te wijzigen, in te 
korten of te weigeren. 
De redactie is niet verant-
woordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken. 
De wijkkrant is mogelijk 
door financiële onder-
steuning van sponsoren 
en adverteerders, door 
belangeloze steun van de 
wijkvereniging, door 
een bijdrage uit het 
gemeentelijk wijkbudget 
en redactionele onder-
steuning van het opbouw-
werk van ZorgDat.

Adverteren?
Het is mogelijk om een 
advertentie in de wijkkrant 
Stadsdennen te plaatsen. 
Advertenties hebben het 
formaat van een kwart 
pagina en worden correct 
opgemaakt door u aan-
geleverd. De kosten zijn 
afhankelijk van het aantal 
plaatsingen. Informatie bij 
de redactie.



Nieuws 
  van de Wijkvereniging Stadsdennen  

Het activiteitenseizoen 2012-2013 zit er voor de weke-
lijkse cursussen op en inmiddels zijn we al druk bezig met 
het inventariseren voor het nieuwe seizoen dat weer 
start vanaf september. Vanaf eind juni is er meer bekend 
en zullen we de zaalaanvragen binnen hebben. Dan 
worden de activiteiten definitief en zullen de benodigde 
reserveringen gedaan worden.

Naast het grote aanbod aan cursussen, activiteiten en 
evenementen die we afgelopen seizoen hebben aange-
boden, zal dit het komende seizoen uitgebreid worden 
met nieuwe activiteiten die al gepland staan. Op de dins-
dagmiddag gaan we Koersbal aanbieden en ook zal er 
gestart worden met de activiteit Omgaan met je stem! 
Deze zal wekelijks op de dinsdagmorgen gehouden wor-
den. Beide activiteiten zullen in de Kiekmure plaatsvin-
den.
Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen of in-
formatie willen over de overige activiteiten, dan kunt u 
zich aanmelden via tel. nr. 0341-425836 of 06-14403745.

In de zomermaanden gaan we dit jaar drie buitenrom-
melmarkten organiseren en wel op zaterdag 22 juni, 13 
juli en 7 september. Deze rommelmarkten worden altijd 
druk bezocht. Heeft u nog spullen op zolder, dan is dit 
uw kans om ze te verkopen. Reserveren van een plek kan 
vanaf 4 meter. Nieuw is dat het dit jaar ook mogelijk is 
om een kraam te huren. Meer informatie over kosten en 
reserveren ontvangt u via het inschrijfformulier op de 
website www.wijkstadsdennen.nl of via mail 
info@wijkstadsdennen.ml.
De kinderbuitenrommelmarkt zal op maandag 26 au-
gustus plaatsvinden in Winkelcentrum Tweelingstad. De 
kinderen kunnen voor de winkels op de stoep een plekje 
uitzoeken. Kinderen t/m 15 jaar kunnen hier vanaf 13.00 
uur spulletjes verkopen die ze niet meer gebruiken maar 
die nog wel goed zijn voor andere kinderen. 
Ook hiervoor geldt: als u wilt reserveren, vraag het in-
schrijfformulier aan op de website of stuur een e-mail.
Bezoekers hebben vrije toegang op de buitenrommel-
markten.

In de maanden juli en augustus zal er geen bingo gehou-
den worden. De eerste bingo zal weer plaatsvinden op 
woensdag 4 september. De avond begint om 20.00 uur. 
Iedereen is dan weer van harte welkom! 

Verder zijn wij als Wijkvereniging Stadsdennen altijd op 
zoek naar nieuwe activiteiten die wij kunnen aanbieden 
aan onze leden en belangstellenden. Mocht u iets weten, 
een hobby hebben of een leuk idee, meldt u zich dan 
via de mail info@wijkstadsdennen.nl of bel 06-14403745. 
Er wordt dan een afspraak gemaakt en bekeken wat er 
mogelijk is.

Voor een overzicht van al onze activiteiten; kijk op onze 
website: www.wijkstadsdennen.nl of bel tel. nr. 0341-
425836 of 06-14403745 voor het ontvangen van een 
activiteitenlijst. Op de website zal, zodra de aanvragen 
goedgekeurd zijn, alle data bekend gemaakt worden 
van alles wat er in het nieuwe seizoen georganiseerd 
gaat worden. Alleen de datums voor de binnenrommel-
markten zullen vanaf 1 september openbaar gemaakt 
worden. Heeft u vragen? Mail dan naar 
info@wijkstadsdennen.nl. 

Wist u al dat u voor € 8,50 lid kunt worden van Wijk-
vereniging Stadsdennen? Dit is niet per persoon, maar 
voor alle bewoners die op het opgegeven adres wonen. 
Voordelen zijn: deelname aan onze activiteiten voor een 
lagere prijs, 4 maal per jaar het groene boekje met in-
formatie over de wijkvereniging en in augustus komt de 
activiteitenlijst voor het nieuwe seizoen uit. 
Aanmelden kan via e-mail, telefonisch of via de website. 
Tot ziens!

Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen

Volgt u ons ook al?
facebook.com/wvstadsdennen 
twitter.com/wvstadsdennen

Sportveld Anne Franklaan
 
De werkzaamheden aan het sportveld -gelegen aan de 
Anne Franklaan- zijn voltooid!
 
Het nieuwe sportveld is nu al populair bij de jeugd. Het 
project, gestart door SIJH (Stichting Intercultureel Jonge-
ren Centrum) in het kader van GSO3 Wijkaanpak, heeft 
zijn eindfase bereikt en is klaar voor de officiële opening 
die binnenkort zal plaatsvinden.

Het sportveld heeft een bijzonder plekje bij de jeugd 
weten te veroveren, mede doordat de jeugd zelf het ini-
tiatief heeft genomen en een bijdrage heeft geleverd, 

zowel in financiële 
zin als bij de aanleg 
van het sportveld. 
Zo heeft een groep 
jongeren de be- 
tegeling rondom 
het veld op zich genomen en een andere groep heeft 
gewerkt aan de bouw van de entree.

Met de zomer voor de deur belooft het een druk bezoch-
te plaats te worden, een plek waar de héle Harderwijkse 
jeugd terecht kan! 



Met de Harderwijkaanpak wil de gemeente Harder-
wijk bewoners stimuleren om, samen met organisa-
ties zoals politie, woningcorporaties, welzijnsinstan-
ties en onderwijsinstellingen, de leefbaarheid in de 
eigen woon- en leefomgeving te vergroten. Denk aan 
verbeteringen voor wat betreft de woonomgeving, 
voorzieningenniveau, (sociale) veiligheid en sociale 
samenhang. In dit artikel vertellen wij u er graag iets 
meer over!
 
Bewoners bepalen de agenda
De kern van de Harderwijkaanpak is dat bewoners de 
agenda bepalen en zelf aan de slag gaan met ideeën, 
wensen, kansen of knelpunten die zij signaleren in 
eigen buurt of wijk. Op dit moment zijn in de wijk 
Stadsdennen een enthousiast wijkplatform en twee 
buurtteams actief, die samen met de gemeente en 
maatschappelijke organisaties werkt aan de leefbaar-
heid in uw wijk. Door slimme initiatieven en acties 
pakken zij kansen en knelpunten in de wijk aan. Hier-
bij kunt u denken aan acties om de verkeersveiligheid 
in de wijk te verhogen, meer speelmogelijkheden voor 
kinderen te creëren, gezamenlijk vormen van overlast 
aan te pakken, jongerenactiviteiten te organiseren, 
samen de wijk schoon te houden enzovoorts.
 

Wat doet een wijkmanager voor de wijk?
Om bewonersinitiatieven in de wijk te ondersteunen 
en te stimuleren is er ook een wijkmanager van de ge-
meente Harderwijk in uw wijk actief. De wijkmanager 
coördineert de wijkaanpak vanuit de gemeente voor 
uw wijk. De wijkmanager is wegwijzer voor bewoners 
richting gemeente, organisaties en instellingen en 
zorgt ervoor dat de signalen uit de wijk op de juiste 
plek terechtkomen.

Wilt u iets verbeteren in uw wijk of buurt?
Heeft u zelf goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u 
knelpunten in uw wijk of wilt u zich inzetten voor de 
wijk? Neem dan contact op met de wijkmanager of de 
voorzitter van wijkplatform Stadsdennen. Zij kunnen 
u vertellen welke initiatieven er op dit moment zijn en 
helpen u verder wanneer u een nieuw initiatief heeft 
voor een verbetering in de wijk!
 
Contactgegevens
Emin Kaaraslan, voorzitter wijkplatform Stadsden-

nen, tel. 06-12084849, emin.karaaslan@gmail.com 
Theo Niehof, opbouwwerker Stadsdennen, 

tel. 0341-434656 of 06-39034987,  
theoniehof@zorgdat.nl 

Maureen Bekke, wijkmanager Stadsdennen,  
tel. 0341-411306, m.bekke@harderwijk.nl 

Harderwijkaanpak: bewoners bepalen de agenda!

Waar denkt u aan bij het woord diaconie? Misschien 
heeft u daar een wat gedateerd beeld bij. 
De tijd dat men met pannetjes soep over straat ging of 
een burgerweeshuis oprichtte ligt ver achter ons. Het 
diaconaat probeert op te komen voor het recht en het 
welzijn van mensen binnen en buiten de kerk. Waarom 
doen diakenen dat? Zij willen daarmee laten zien wat 
Jezus bedoelt. In de Stadsdennenkerk probeert een be-
vlogen team diakenen daaraan vorm te geven. 

Als u een vergadering bij zou wonen, is er grote kans 
dat de volgende agendapunten aan bod komen: 
•	Het regelen van en waar nodig deels betalen van een 

vakantie voor senioren of eenoudergezinnen in het 
vakantiehotel de Werelt te Lunteren.

•	Het inzamelen van levensmiddelen aan het begin 
van de kerkdienst voor de voedselbank (waarop he-
laas steeds meer mensen een beroep moeten doen) 
in Harderwijk.

•	Het organiseren van maaltijden (meestal drie per sei-
zoen) in de kerk voor alleengaanden. Ook buurtbe-
woners zijn daarbij welkom. Daarbij richten we ons 
vooral op gezelligheid.

•	Hulp bij schuldsanering. Veel mensen weten namelijk 

niet  welke wegen er zijn of durven niets te onder-
nemen.

•	Een collecte houden voor de Oude Synagoge in Har-
derwijk (Jodenkerksteeg 1). Daar vinden velen die 
eenzaam of zelfs thuisloos zijn een luisterend oor en 
ontvangen een kop koffie “op recept”.

•	Hand- en spandiensten bij het kampeerweekend van 
de gemeente in Zeewolde.

•	Ondersteuning van diverse goede doelen in en bui-
ten onze stad.

•	KerkTV regelen voor gemeenteleden die aan huis ge-
bonden zijn.

•	Aandacht voor mensen bij (dreigende) werkloosheid.
•	Het jaarlijks seniorenreisje.
En er zijn vast en zeker meer onderwerpen te noemen. 

Waar zou Nederland zijn zonder de inzet van vrijwil-
ligers met een goed hart voor onze samenleving? 
Om zaken voor elkaar te krijgen, afspraken te maken 
en activiteiten te realiseren, zijn we afhankelijk van 
vrijwilligers. Roep dit artikeltje iets bij u op, neem dan 
gerust contact op met ds. Aad Woudenberg (0341-
421194) of dhr. Henk Vermeer, voorzitter Diaconie 
(0341-431882).

Nieuws 
 van een actieve Stadsdennenkerk



Rondje hondje
Als je zo in alle vroegte met de hond loopt, de warmte 
van de zon op je huid voelt, de vogels zich luidkeels 
laten horen en je de stilte bijna kunt voelen, heb je het 
gevoel dat je leeft. Dan opeens zijn er andere mensen, 
die ook hun hond uitlaten of op de fiets langskomen. 
Rijden er auto’s en hoor je allemaal andere geluiden. 
Alsof de wereld ontwaakt...
 
Zo in gedachten lopend, denk ik terug aan die prach-
tige dag van de inhuldiging. Er waren geen opstand-
jes en iedereen was in een opperbest humeur, iedereen 
genoot van de ceremonie, het was ook een prachtig 
schouwspel. Het kan dus wel dat mensen elkaar in hun 
waarde laten en accepteren dat er regels zijn waar we 
ons aan hebben te houden.
 
Alhoewel, als ik het aantal overtredingen optel tijdens 
een van onze wandelingen, zou je dat niet zeggen. Van 
de tien auto’s die passeren wordt er door minstens twee 
bestuurders getelefoneerd. Langs de doorgetrokken 
gele streep bij de Rabobank aan de Couperuslaan staan 
elke dag regelmatig auto’s stil. Laatst werd die plek 
zelfs gebruikt door een buschauffeur om mensen op te 
laten stappen. Hondenbaasjes die hun hond overal te-
genaan laten plassen en in perken hun behoefte laten 
doen. Te hard rijden op wegen waar 30 km is toe ge-
staan. Parkeren op een oversteekplaats en binnen 5m 
daarvan. Bestuurders die door de berm rijden om zo op 

de Enkweg te komen. Scooterbestuurders die over een 
grasveld naar het rijwielpad rijden. Fietsers die over het 
trottoir rijden.
 
Eigenlijk te veel om op te noemen. Dan denk je wel 
eens als je al die overtredingen zou kunnen bekeuren, 
dat het zoveel als een inkomen zou kunnen zijn. Het 
verbaast mij dat mensen zich zo makkelijk misdragen en 
dat we het allemaal tolereren. Neem nou die oma die 
haar kinderen bloemen laat plukken in een gemeente-
perk. Niet iets om je druk over te maken. Dat die oma 
een bekeuring krijgt, vinden we dan weer niet kunnen.
 
Zelf denk ik dat we de vrijheid die we hebben (mis-)
gebruiken. En ons er niet meer bewust van zijn dat we 
die vrijheid hebben te danken aan generaties voor ons. 
Een vrijheid die zwaar bevochten is, een gevecht waar 
een ontelbaar aantal mensen hun leven aan verloren 
hebben. Vrijheid is gewoon, niet iets waar je je druk 
over maakt tot iemand je er op wijst dat je je vrijheid 
misbruikt. Dan zijn we in onze wiek geschoten. Verge-
ten we even voor het gemak dat vrijheid ook gebon-
denheid betekent, rekening houden met een ander, 
rekening houden met de regels die voor en door ons 
zijn opgesteld.
 
Kom op Odyssey genoeg gesnuffeld, tijd voor een bak-
kie…

Van onze wijkagent!
Eindelijk laat de zon zich weer wat vaker zien. De mees-
te mensen vinden dit heerlijk en zoeken het buitenle-
ven weer op. Dit betekent dat er zich meer op straat 
afspeelt en tot later op de avond. Muziek, gepraat, 
spelende kinderen, oudere jeugd die elkaar op straat 
opzoeken et cetera…
Om iedereen op zijn eigen manier te kunnen laten ge-
nieten van deze mooie periode, wil ik dan ook een be-
roep doen op een ieders verdraagzaamheid. Uiteraard 
wordt daarnaast ook verwacht dat u rekening houdt 
met elkaar!

Om alvast problemen voor te zijn hebben wij (politie, 
gemeente, Uwoon en ZorgDat) een aantal maatregelen 
genomen bij het Albert Verweijplein - Zorgcentrum De 
Aanleg. Eén van deze maatregelen is dat er een ver-
boden gebied voor onbevoegden is aangewezen, dit 
is kenbaar gemaakt met borden 461 SR. Dat betekent 
dat wij, als politie, in het aangewezen gebied, op kun-
nen treden tegen de hangjongeren. Daarnaast wordt er 
nog gekeken naar een alternatief voor de jongeren. Wij 
hopen dat dit zijn vruchten afwerpt en de overlast op 
die plek terugdringt.

Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn: ik ben 
inmiddels zo’n 26 weken in verwachting. De tweede 
week van juli ga ik met verlof en ik verwacht er eind no-

vember weer te zijn. Mijn vervanger voor deze periode 
is Gert Jan Visch. Hij is vanuit het cluster al verbonden 
met de wijk. Hier ben ik erg blij mee. In juni gaat hij al 
in de wijk aan de slag zodat ik de lopende zaken goed 
over kan dragen. 

Wijk Stadsdennen: 
Elke 1e dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur 
in winkelcentrum Stadsdennen (Vondellaan / PC Hooft-
plein binnen).

Telefoonnummer: 
0900-8844
E-mail: www.politie.nl/
wijkagenten/02/
marijn-hageman.html
Twitter:@polstadsdennen

Marijn Hageman

Wijkagente Stadsdennen



Benodigdheden:
- 1 pak wafels (6 stuks, verkrijgbaar bij bijna iedere 

supermarkt)
- 1 pak halfvolle melk
- 1 klein pakje slagroom
- 8 soeplepels suiker
- 6 soeplepels maïzena
- 1 blikje vlaaifruit (Hak) kersen of een andere smaak 

(koud)

Hoe maak je de wafeltaart?
Leg de zes wafels op een schaal met hoge rand (liefst 
een schaal in het formaat van de wafels).
Neem vervolgens een pan en doe hierin de suiker, 
maïzena en slagroom.
Giet daarna rustig de melk al kloppend met een garde 
in de pan.
Meng alles goed door en zorg dat er geen resten 
maïzena de binnenkant van de pan achterblijven, dit 
kan aanbranden.
Zet de pan op de kookplaat, verwarm de mix en blijf 

roeren tot het mengsel lekker dik wordt. Laat het een 
minuutje rustig doorkoken.
Giet de hete brij gelijkmatig over de wafels, af laten 
koelen en daarna in de koelkast zetten.
Vlak voor het serveren de wafels uit de koelkast halen 
en het blikje koude vlaaifruit over de wafels verdelen. 
De wafels zijn klaar voor de smullerij!

Dit recept wordt u aangeboden door Aysenur 
Karaaslan (14 jaar).

Uit de keuken van... recept voor wafeltaart

Wow! Wat veel kleu-
ren zijn er langsgeko-
men dit seizoen! En: 
wat een regenboog 
aan gevoelens! We 
zijn niet ons hele le-
ven vrolijk of bang of 
boos, maar we voe-

len mee met alle kleuren van de regenboog! 

Vier het laatste Time4Kids feest van dit seizoen met 
ons mee op 31 mei vanaf 18 uur in de Open Hof. 

Er is een apart programma voor gr3-4 en gr5-8. 

NLdoet
Met elkaar hebben we rondom de Thijm- en Hofdijk-
flat, parkeerterrein, de Kiekmure, de Aanleg en het 
winkelcentrum schoongemaakt. Als dank kregen we 
van Althaea allemaal een bos bloemen. Je snapt wel, 
dat werd heel erg op prijs gesteld! 

Topie Penning van Sluis
Voorzitter / Secretaris

THIJMHOF
BEWONERSVERENINGING



Het project “De stem van de oudere, Turkse migrant” 
is een initiatief van Netwerk Utrechtse Zorg Voor Ou-
deren en wordt in Harderwijk uitgevoerd en gecoördi-
neerd door de Stichting Welzijn Ouderen (SWO). Het 
project loopt tot eind 2013 en heeft als doel een brug te 
slaan tussen de Turkse oudere migranten en de diverse 
zorg- en welzijnsinstellingen in Harderwijk.

Voor de coördinatie van het project is Selami Yüksel 
aangesteld, samen met de twee zogeheten sleutelfigu-
ren, Belgin Deveci-Dogu en Osman Avci. Zij verzorgen 
vooral de voorlichting richting de Turkse ouderen. Bel-
gin en Osman hebben met vele ouderen in Harderwijk 
al een band waardoor ze gemakkelijk aan te spreken 
zijn als dat nodig is. Zo hebben Belgin en Osman al di-
verse ouderen bezocht met als doel hen te informeren 

omtrent de mogelijkheden die er zijn wanneer men te 
maken krijgt met gezondheidsproblemen. 

Op 29 maart 2012 heeft er een conferenetie plaatsge-
vonden over het project, daarbij is een samenwerkings-
convenant met diverse instellingen getekend. Er zullen 
verschillende voorlichtingsbijeenkomsten worden ge-
houden.
Er zijn al bijeenkomsten geweest over:

•	WMO beleid
•	Pensioen
•	Mantelzorg
•	COPD
•	Spiegelbijeenkomst met Huisartsen (assistenten).

De stem van de oudere Turkse migrant

Koningsspelen Stadsdennen
Op vrijdag 26 april jl. vonden door heel Nederland de 
Koningsspelen plaats. Alle kinderen in het basisonder-
wijs konden daarbij samen bewegen op de Konings-
sportdag. De dag begon met een gezamenlijk Ko-
ningsontbijt. De Koningsspelen is een initiatief vanuit 
het Nationaal Comité Inhuldiging in aanloop naar de 
Inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 
2013.

Jammer dat juist op deze vrijdag de weergoden ons niet 
gunstig gezind waren. De activiteiten die veelal buiten 
buiten gehouden zouden worden, werden hierdoor 
verplaatst naar binnenlocaties. Dat deed gelukkig niets 
af aan het plezier wat de kinderen hebben beleefd. 

Er was al vroeg muziek te horen op basisschool De Scha-
kel en mochten mensen die in de omgeving van de scho-
len verbleven ook mee genieten van het zingen van de 
kinderen. Ook op het schoolplein werden de kinderen 
bezig gehouden met allerlei activiteiten.

Op basisschool Dominicus hing de Koningsvlag uitnodi-
gend aan het hek en werd er 
in school eerst genoten van 
het gezamenlijke ontbijt. 
Daarna werden de kinderen 
in groepjes verdeeld en leg-
den zo een traject af met al-
lerlei spelletjes. In alle ruim-
tes zag je de kinderen druk 

bezig en het was te zien dat ze er van genoten.

Vanwege het slechte weer werd er op basisschool Al 
Islaah ook binnen gespeeld; er was een wedstrijd zak-
lopen, bussen gooien, bowlen, touwtrekken enz. Ook 
hier genoten alle kinderen volop van alle leuke spel-
letjes. 

Ondanks het regenachtige weer was het een geslaag-
de Koningssportdag 
voor alle kinderen!

Yuvam: huiskamer voor Turkse ouderen
Op 25 oktober 2011 werd Yuvam, de huiskamer voor 
Turkse ouderen, geopend op initiatief van SWO in 
nauwe samenwerking met de Turkse Moskee Meh-
met Aki Ersoy. Bij Yuvam kunt u terecht als u andere 
(Turkse) ouderen wilt ontmoeten, om met elkaar te 
praten, te eten en met elkaar activiteiten te onderne-

men. De huiskamer is twee dagen per week open van 
10.00 tot 15.00 uur, op maandag voor vrouwen en op 
woensdag voor mannen. SWO, Stem van de oudere 
Turkse migrant en de Turkse Moskee Mehmet Aki Er-
soy heten u van harte welkom! 



Vanaf dinsdag 10 september wordt er wekelijks 
gestart met koersbal.

Koersbal. Ja, wat is dat eigenlijk? Voor hen die het niet 
kennen een korte uitleg. Koersbal is een sportief spel 
dat in een zaal wordt gespeeld, op een groene mat 
van 2 bij 8 meter. Het spel begint met het witte balle-
tje dat op de mat wordt gerold. Om beurten wordt er 
tegen elkaar gespeeld, telkens met twee deelnemers 
tegelijk. Per keer krijg je vier ballen, die je zo dicht 
mogelijk naar het witte balletje rolt. Na iedere ronde 
worden de punten genoteerd en na afloop bekend 
gemaakt. Aan het eind van het seizoen worden alle 
punten bij elkaar opgeteld en zal de winnaar bekend 
gemaakt worden.

Iedereen kan meedoen, mits recht van lijf en leden. 
Leeftijd speelt geen rol. Is het een moeilijke sport? 
Niet echt! Hoe vaker je het speelt, hoe beter je het 
onder de knie krijgt natuurlijk. Koersbal is een leuk 

spel en uit ervaring 
kan ik zeggen dat 
het gezellige mid-
dagen zijn waarbij 
je ook nog wat in 
beweging komt. 
Mooi meegenomen 
toch?
Hopelijk kunnen 
wij u vanaf dinsdag 10 september om 13.30 uur ver-
welkomen in de Kiekmure, zaal D.

Met vriendelijke groet,
Will Engelmann

Voor opgave en informatie kunt u bellen naar 0341-
425836 of 06-14403745 of mail naar info@wijkstads-
dennen.nl.
Binnenkort worden op de website de kosten voor 
deelname bekend gemaakt www.wijkstadsdennen.nl.

Nieuw bij Wijkvereniging Stadsdennen!

Wanneer buren overlast hebben van elkaar is het voor 
veel mensen moeilijk om met hun buren hierover in 
gesprek te gaan. Het gevolg is dat het probleem blijft 
sudderen en tot uitbarsting kan komen. Erg jammer van 
het woongenot, we willen graag op een prettige manier 
naast elkaar blijven wonen, toch?

De bemiddelaars van Buurtbemiddeling helpen buren 
weer met elkaar om tafel te gaan, met als doel samen 
een oplossing te vinden voor hun probleem. Zo’n gratis 
gesprek vindt op neutraal terrein plaats. Meestal komen 

mensen dan met een oplossing en krijgen ook begrip 
voor elkaars probleem.

Marijke Kamphuis geeft aan dat  Buurtbemiddeling 
steeds meer wordt ingeschakeld, waarschijnlijk ook 
omdat het werk van Buurtbemiddeling steeds meer be-
kendheid krijgt. “Een andere reden kan zijn dat we in-
middels weten dat het werkt”, aldus Marijke Kamphuis. 
Dus aarzel niet als u een probleem heeft met uw buren! 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0341-428794 of 
mail naar www.buurtbemiddelingharderwijk.nl.

Buurtbemiddeling helpt buren samen 
weer in gesprek te gaan

BROEM-cursus: opfriscursus rijvaardigheid voor 55-plussers
In september organiseert Veilig Verkeer Nederland, 
afdeling Harderwijk, de BROEM-cursus. Alle inwoners 
van 55 jaar en ouder zijn van harte welkom om deel 
te nemen aan deze opfriscursus van de rijvaardigheid. 
De meeste 55-plussers hebben vaak al jarenlang hun 
rijbewijs en daardoor veel rijervaring opgedaan. In de 
loop der jaren is het verkeer echter veranderd en zijn 
er nieuwe verkeersborden en verkeersregels geko-
men. Het kan daarom nuttig zijn om uw verkeersken-
nis op te frissen. De cursus heeft geen gevolgen voor 
het bezit en gebruik van uw rijbewijs.

Theoriedeel en praktijkdeel
De BROEM-cursus start op maandag 23 september 
met een theoriedeel. Een deskundige rijinstructeur 
vertelt u dan alles over nieuwe verkeerssituaties en 
regels. Op woensdag 25 september óf donderdag 26 
september volgt u het praktijkdeel. Dit deel bestaat 
uit drie onderdelen van elk ongeveer een uur:
- tips van een fysiotherapeut over goede zithouding 

achter het stuur,
- een autorit (in uw eigen auto) met een gediplo-

meerde rijinstructeur,
- een test over de nieuwe verkeerssituaties en ver-

keersregels. 

Dit jaar werkt VVN voor het eerst sa-
men met wijkplatform Stadsdennen 
om in de cursus in te kunnen gaan op 
specifiek lastige verkeerssituaties en 
verkeersregels in uw wijk.

Meer informatie
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 15,00 per 
deelnemer. De cursusdagen vinden plaats in de Kiek-
mure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. 
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 19 september 
per e-mail gj.dehoop@solcon.nl of per brief t.a.v. 
de heer G.J. de Hoop, Ir. P. Calandstraat 13, 3841 KA  
Harderwijk. 



Basisschool de Schakel
Vondellaan 26, 3842 EH Harderwijk,
0341-416557, deschakel@filternet.nl

Basisschool Al Islaah
Bosboom Toussaintstraat 1, 3842 ZZ Harderwijk
0341-429001, info@alislaah.nl

Basisschool Dominicus Savio
Vondellaan 28, 3842 EH Harderwijk,
0341-412603, reinder@dominicus-savio.nl

De Kiekmure
Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk,
0341-434749, info@kiekmure.nl

Open Hof Gemeente
hoek Brederolaan/Roemer Visscherstraat, Harderwijk,
0341-430397, www.wijk2.hervormdharderwijk.nl

Stadsdennenkerk
JP Heyelaan 1, 3842 CH Harderwijk, 0341-413329

Petrakerk
Busken Huetlaan 2, 3842 CS, Harderwijk,
0341-414342/0341-412738, scriba@harderwijk.gkv.nl

Geloofsgemeenschap H. Catharina
(van de H. Norbertusparochie) Van Maerlantlaan 1,
3842 JA Harderwijk, 0341-412410,
secretariaat.catharina@parochienorbertus.nl

Prot. Wijkgemeente Stadsdennen
p/a Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk

Jehova’s Getuigen
Anne Franklaan 1, 3842 GV Harderwijk

Turkse Moskee
Anne Franklaan 5, 3842 GV Harderwijk,
info@mehmetakifcami.nl

SBBH
Johanniterlaan 10 C, 3841 DT Harderwijk,
06-41940614, info@sbbharderwijk.nl

Marokaanse vereniging
Slauerhoffstraat 2 A, 3842 GM Harderwijk, 0341-785062

Marokkaanse Moskee
Slauerhoffstraat 2, 3842 GM Harderwijk,
0341-425973

Stichting Geylani
Tolweg 8, 3851 SK Ermelo, 06-21832248,
info@stichtinggeylani.nl

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

Buurtgroep H.K. Pootstraat
dhr. W. Fikse
Herman Gorterlaan 18, 3842 HM Harderwijk

Thijmhof Bewonersvereniging
Voorzitter Topie Penning van Sluis
Alberdingk Thijmlaan 240, 3842 ZJ Harderwijk

Kwartierraad Dichterskwartier
Voorzitter Anne-Wil Douma
M. Nijhofstraat 34, 3842 LN Harderwijk 

Buurtbemiddeling
Marijke Kamphuis, Gelreweg 4, 0341-434656 of 
marijkekamphuis@zorgdat.nl

De Aanleg
Albert Verweijplein 30, 3842 HH Harderwijk,
0341-434368, post@zorgcentrumdeaanleg.nl

Careander
Westeinde 27 A, 3844 DD Harderwijk,
0341-467820, algemeen@careander.nl

Gemeente
Wijkbeheerder Bart Borgman, b.borgman@harderwijk.nl
Wijkmanager Maureen Bekke, m.bekke@harderwijk.nl
Stadswinkel, info@harderwijk.nl
Havendam 56, 3841 AA Harderwijk, 0341-411333

Stichting Welzijn Ouderen
Triasplein 2, 3845 GC Harderwijk,
0341-428717, info@swoharderwijk.nl

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

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

Wijkagent
Marijn Hageman, bezoekadres: Westeinde 29, Harderwijk, 0900-
8844, marijn.hageman@no-gelderland.politie.nl

Snel Herstel
Gemeente, 0341-411333

ZorgDat
Gelreweg 4, 3843 AN Harderwijk,
0341-434656, info@zorgdat.nl
Opbouwwerker Theo Niehof, theoniehof@zorgdat.nl

Instellingen en organisaties in Stadsdennen



Colofon

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



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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Hoe wilt ú wonen in Harderwijk?

Bezoekadres Harderwijk:
Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk, T 0341 41 68 94   E harderwijk@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

UWOON heeft vestigingen in Elburg, Ermelo en Harderwijk

Woon zoals u wilt

Betaalbaar woonplezier voor iedereen. Daar staat UWOON voor! Met woningen, maar 
ook met een actief beleid gericht op de sociale samenhang en de leefbaarheid in de buurt.
Wonen zoals u wilt... begint bij UWOON.

Hoe wilt ú wonen in Harderwijk?

Hoge Eng Oost 24, Putten  0341 35 77 77  www.copy.nl  info@copy.nl

Wij geven kleur 
aan uw 
drukwerk


