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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
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

Openingstijden

basis pedicure behandeling, nagelreparaties* 
en cosmetische voetbehandelingen

*schimmelnagels of gescheurde nagels als nieuw
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Van de redactie
Veel nieuws in deze nazomerwijkkrant!
Het wijkplatform heeft een nieuwe voor-
zitter, hij stelt zich voor. We besteden aan-
dacht aan het groen in uw tuin en omge-
ving. Met fotobeelden krijgt u een verslag 
van het Huttenfeest en de Multicultidag, 
die allebei zeer druk bezocht en succes-
vol verliepen. Een nieuwe rubriek is “De 
keuken van…”, hierin zullen we recepten 
plaatsen die bij wijkbewoners favoriet zijn. 
Stuurt u uw recept aan de redactie op? De 
kleurplaat- puzzel is speciaal voor de jonge 
wijkbewonertjes tot 8 jaar.
Veel leesplezier! De redactie

Colofon
Wijkkrant 3, 2012
Jaargang 3

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

Kopij zendt u aan
carolien.jansson
@welzijnharderwijk.nl

Volgende nummer
De volgende wijkkrant 
verschijnt in november. 
Uw kopij kunt u tot 29 
oktober 2012 insturen.

Redactie
Martine van de Brink
Theo Goosen
Peter Schaftenaar
Carolien Jansson

Verspreidingswerk
Wijkvereniging
Stadsdennen

Vormgeving en druk
Accent Graficenter
0341-357777 - copy.nl

Oplage 
3000 stuks, huis aan huis 
in Stadsdennen.

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

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

Wijkavond: uw mening telt!

maandag 8 oktober in De Aanleg
aanvang 19.30, zaal open 19.15 uur

De wijkavond wordt georganiseerd 
door het wijkplatform. Kom en vertel 
wat u wilt in Stadsdennen. Wat zijn 
voor u de belangrijkste aandachtspun-
ten in de wijk? Waaraan wilt u graag iets 
veranderd of verbeterd zien? Kom op 
maandagavond 8 oktober om half acht 
naar De Aanleg en breng uw stem uit! 
Het wijkplatform wil samen met u tot 
een wijkplan voor 2013 komen. Daarin 
staan activiteiten die door u zelf worden 
uitgevoerd, ondersteund door het wijk-
platform en maatschappelijke organi-
saties. Het wijkplatform vraagt voor dit 
plan een wijkbudget aan bij de gemeen-
te Harderwijk. 

Het Huttenfeest 2012 was 
een groot succes

500 kinderen hebben gedurende 3 dagen 
een heel Huttendorp gebouwd. Het was 
prachtig weer,  maar ondanks de hitte 
bouwden en werkten de kinderen hard 
door. Tussendoor vonden ze verkoeling met 
waterspelletjes en op de buikschuifbaan. 
Namens de organisatoren van Stichting 
Welzijn Op Maat en Uwoon: tot volgend 
jaar! Foto’s van het Huttenfeest vindt u op 
www.welzijnharderwijk.nl.

Nieuwe voorzitter
Zoals u weet was het Wijkplatform Stads-
dennen al een tijdje op zoek naar een nieu-
we voorzitter. Omdat ik het belangrijk vind 
dat er ook in onze wijk een wijkplatform 
is dat door bewoners wordt bemenst, heb 
ik mij als voorzitter aangemeld. Mijn naam 
is Emin Karaaslan en ik woon al enkele ja-
ren in de Van Alphenstraat. Voor mij is het 
belangrijk dat buren op een goede manier 
met elkaar samenleven en dat er regelma-
tig iets gezamenlijks wordt georganiseerd 
in de straat. Het Wijkplatform is er voor alle 
bewoners van de wijk Stadsdennen. Hebt 
u vragen, opmerkingen of ideeën laat ons 
dat dan weten, zodat wij dan kunnen kij-
ken wat er mogelijk is om het te gaan rea-
liseren. Belangrijk is wel dat het idee en de 
uitvoer door u als bewoners gedaan wor-
den. Wij vergaderen regelmatig en doen 
dat op het Stadhuis. Deze vergaderingen 
zijn openbaar en ook u bent hier van harte 
welkom. Wilt u iets kwijt, dan kunt u altijd 
mailen naar info@wijkplatformstadsden-
nen.nl. Ik kan samen met de overige leden 
van het wijkplatform niet zonder u. Dus als 
u wat heeft, laat het ons dan weten. Ver-
geet u niet maandag 8 oktober om 19.30 
uur naar de wijkbijeenkomst in De Aanleg 
te komen?

Emin Karaaslan
voorzitter
Wijkplatform Stadsdennen

Het Steunpunt voor Vrijwilligerswerk en 
Maatschappelijke Stage organiseert op 
donderdag 4 oktober de

Vrijwilligersmarkt
19.00 - 21.00 uur

Kunstcentrum
Catharinakapel, Harderwijk

Een bezoek aan de vrijwilligersmarkt is een 
leuke manier om kennis te maken met  de 
verschillende organisaties en het vrijwil-
ligerswerk in Harderwijk en omgeving. 
Naast de informatiekraampjes worden er 
boven in de Catharinakapel diverse pre-
sentaties en filmpjes van verenigingen en 
stichtingen getoond. U bent van harte wel-
kom! Informatie over deze markt of over 
vrijwilligerswerk in de gemeente Harder-
wijk kunt u inwinnen bij het Steunpunt 
voor Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke 
Stage, info@vrijwilligerswerkharderwijk.nl, 
tel. 0341-410477.



Nieuws 
               van de Wijkvereniging Stadsdennen  

De activiteiten van de wijkvereniging Stadsdennen 
starten in september. Naast de jaarlijkse cursussen die 
aangeboden worden, zal er dit seizoen een start ge-
maakt worden met twee nieuwe activiteiten. 
Boetseren
Voor de eerste boetseerochtenden zijn op dit moment 
voldoende aanmeldingen om van start te gaan. Deze 
ochtenden zijn zowel voor beginners als voor gevorder-
den geschikt. Ze vinden op maandagochtend plaats in 
de Kiekmure.
Genealogie
De cursus genealogie kan starten, zodra er voldoende 
belangstellenden zijn. Vindt u het interessant om meer 
te weten te komen over uw voorouders of stamboom? 
Dit is uw kans onder leiding van Gerda Wiegers; zij is 
hier al vele jaren mee bezig. Zij geeft aanwijzingen 
om tot uw doel te komen. De cursus genealogie vindt 
plaats op donderdagavond, 1 keer per maand. Het is 
makkelijk als u uw eigen laptop meeneemt. U maakt 
gebruik van het internet in de Kiekmure.
Rommelmarkten
1 september zijn de data van alle binnenrommelmark-
ten bekend gemaakt op onze website. U kunt, als er 
nog plek vrij is, reserveren om uw spullen te verkopen. 
Naast rommelmarkten zal er dit seizoen twee keer een 
kinderkleding/speelgoedbeurs plaatsvinden en een 
keer een kinderrommelmarkt. 
Gezellige activiteiten
Dit seizoen is er tweemaal een klaverjastoernooi, twee-
maal een kinderbingo en op de eerste woensdag van 
de maand een bingoavond. In oktober is er een Kunst 
en Kitsch avond, gevolgd door een feestavond in no-
vember. In december vindt de kerstmarkt plaats en het 
reisje naar een kerstmarkt in Duitsland. 
Scootmobielclub
De scootmobielclub is in april enthousiast van start 
gegaan onder leiding van Ton Penner en gaat iedere 
woensdagmorgen vanaf 10.00 uur een tocht maken 

van ongeveer 20 km. Vertrekpunt is de Kiekmure. Wilt 
u meerijden of informatie? Dat kan bij Ton, tel. 0341-
564066. Meerijden is gratis. Als er ergens iets wordt ge-
dronken, zijn de kosten voor uzelf.
Fietsclub 20 kilometer
De fietsclub 20 km maakt tochten met de fiets tot maxi-
maal 20 km. Ze rijden op de woensdagmorgen en ver-
trekken om 9.00 uur vanaf de Kiekmure. Voor info en 
opgave kunt u terecht bij de SWO, even vragen naar 
Mary Helder. Tel.: 0341-423636. 
Vrijwilligers gezocht
Er is altijd ruimte voor vrijwilligers die iets aanbieden 
dat nog niet bij ons gebeurt. Hebt u een hobby en wilt 
u die delen met anderen, dan vragen wij u om u te mel-
den. Uw interesse delen met anderen maakt het extra 
leuk!
Iedereen is welkom
Er is soms een misverstand over het lid zijn van de Wijk-
vereniging Stadsdennen. Om deel te nemen aan acti-
viteiten hoeft men geen lid te zijn, u betaalt dan wel 
een iets hogere bijdrage voor deelname. Iedereen is 
welkom op elke activiteit. Ook is het een misverstand 
dat men uit de wijk Stadsdennen moet komen om lid 
te kunnen worden van onze wijkvereniging. Als u uit 
een andere wijk van Harderwijk komt, bent u van harte 
welkom om lid te worden van onze wijkvereniging. 
Lidmaatschap
Lid bent u al voor € 8,50 per jaar per huishouden. Voor-
delen zijn dat u kunt deelnemen aan onze activiteiten 
voor een lagere ledenprijs, 4 maal het groene boekje 
met informatie ontvangt en in augustus de activiteiten-
lijst voor het nieuwe seizoen. Aanmelden voor activitei-
ten, informatie opvragen of lid worden kan via de mail, 
telefonisch of via de website. 

Website: www.wijkstadsdennen.nl
E-mailadres: info@wijkstadsdennen.nl 
Telefoon: 0341-425836 of 06-14403745

Training
“Beter omgaan met conflicten”

Iedereen heeft wel eens een conflict in het gezin, op het 
werk, met de buren of op straat. Maar hoe los je zo’n 
conflict op zonder hulp van anderen en toch op een 
manier waarmee iedereen tevreden is? In Harderwijk 
wordt de mogelijkheid geboden een training te volgen 
waarin u kunt leren beter om te gaan met conflicten. 
Deze training wordt kosteloos aangeboden door Buurt-
bemiddeling Harderwijk. 

Door conflicten in een zo’n vroeg mogelijk stadium te 
herkennen en te benoemen, is de kans veel groter dat 
u kunt werken aan een oplossing waarin iedere partij 
zich kan vinden. De persoon die daar het meest aan kan 
doen, bent u zelf. Vindt u het moeilijk iemand ergens 
over aan te spreken of ontaardt een conflict meestal in 
een ruzie? Dan is deze training wellicht iets voor u.

In de training leert u: conflicten zien en herkennen
Krijgt u:
- inzicht op de manier waarop u zelf met conflicten
  omgaat
- handvatten om met conflicten om te gaan
- mogelijkheid om conflicten te zien als leermomenten
- theorie aangereikt 
- oefeningen en rollenspellen
- de ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen
Wanneer? Dinsdag 2 en 9 okt. ‘12 van 19.30-22.00 uur
Waar?
Zorgcentrum “De Aanleg”, Albert Verweyplein 30
3842 HH Harderwijk. Voor meer informatie kunt u bel-
len met Marijke Kamphuis, coördinator Buurtbemidde-
ling. Tel. 0341-428794 of bezoek onze website: 
www.buurtbemiddelingharderwijk.nl



Activiteiten: OPVOEDWEEK 2012
 1 T/M 7 OKTOBER 

’’LUISTER EENS NAAR ME…”

‘Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, 
drinken en blowen?’  Een thema-avond voor ouders 
met pubers, met medewerking van Tactus
Opgroeiende kinderen krijgen te maken met veel ver-
leidingen, bv. roken, drinken of blowen. Waarschijn-
lijk wilt u net als de meeste ouders niet dat uw kind 
rookt, (teveel) alcohol drinkt of blowt. Tegelijkertijd 
wilt u uw kind meer loslaten en het vertrouwen geven 
dat hij of zij zelfstandig de juiste keuzes maakt. Voor 
u als ouder betekent dit een lastige situatie. Deze 
avond bespreken we met medewerking van Tactus 
Verslavingszorg hoe u uw puber kunt helpen om de 
verleidingen te weerstaan. Datum: Maandagavond 1 
oktober. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Wijkhuis de Bo-
gen in Drielanden, Triasplein. Aanmelden via het CJG.

‘Luister eens!’
Een lezing voor alle ouders vanuit positief opvoe-
den, met cabaret en forum
Een actieve avond met een lezing over positief opvoe-
den. Aan de hand van cabaret en een forum worden 
praktische tips over positief opvoeden besproken. Er 
is ruimte voor ontmoeting en gesprek met andere ou-
ders, en gelegenheid voor het stellen van vragen. Een 
boeiende avond vol dynamiek! Datum: Dinsdagavond 
2 oktober. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: wijkcentrum de 
Kiekmure in Stadsdennen, Tesselschadelaan. Aanmel-
den via het CJG.

Jongeren koken voor ouderen
Jongeren die al een tijd lang rondhangen bij zorgcen-
trum De Aanleg in Stadsdennen hebben op vrijdag-
avond 22 juni een maaltijd met barbecue verzorgd 
voor de ouderen van het zorgcentrum. Jongeren kwa-
men samen met straathoekwerker Lennart van der 
Vegt van Welzijn Op Maat op dit idee. Van der Vegt: 
“We willen hiermee de relatie tussen de jongeren en 
ouderen van De Aanleg verbeteren door op een ont-
spannen manier met hen in contact te komen. 
Al een tijd wordt er door verschillende ouderen ge-
klaagd over rondhangende jongeren rond De Aan-
leg. Vaak durven ze de jongeren niet aan te spreken, 
omdat ze bang zijn voor negatieve reacties of zelfs 
wraakacties. We hopen met dit project wederzijds be-
grip te kweken en zo een stap in de goede richting 
te zetten. De jongeren hebben zelf een  uitnodiging 

gemaakt en deze bezorgd bij de ouderen. Ook heb-
ben ze zelf gekookt en gebarbecued”. De sfeer was 
bijzonder goed en er ontstonden leuke gesprekken 
tussen beide generaties. Aan het eind van de avond 
bedankten de ouderen de jeugd en sprak een van hen 
de hoop uit dat dit de relatie ook in de toekomst ten 
goede zou komen. Hij riep ook de ouderen op begrip 
te hebben voor de jongeren en gewoon eens een 
praatje met ze te maken. De ouderen gingen naar 
huis met een volle maag en een 
goed gevoel, en met een roos die 
ze nog van de jongeren meekregen.  

Dit project, “Jongeren koken voor 
Ouderen”, werd ondersteund door 
het wijkplatform Stadsdennen.

Opvoedmarkt met kinderkleding- en 
speelgoedbeurs
Op woensdagmiddag 3 oktober vindt er een kinder-
kleding- en speelgoedbeurs plaats. Daarnaast is er een 
opvoedmarkt waar gelegenheid is om kennis te ma-
ken met organisaties die hulp en begeleiding bieden 
aan ouders of kinderen bij de opvoeding. Tijdens deze 
beurs worden er voor de kinderen diverse activitei-
ten georganiseerd, zodat u op uw gemak over de op-
voedmarkt en kinderkleding- en speelgoedbeurs kunt 
lopen. Welzijn Op Maat en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin organiseren de markten. Wilt u een kraam 
huren om zelf uw kinderkleding en speelgoed te ver-
kopen? Neem dan contact op. Datum: Woensdagmid-
dag 3 oktober. Tijdstip: 14.00 tot 16.00. Opbouwen om 
13.30 uur. Plaats: wijkcentrum de Kiekmure in Stads-
dennen, Tesselschadelaan. Aanmelden en kraam hu-
ren via het CJG.

Omgaan met Social Media 
Al op jonge leeftijd ontdekken kinderen de wereldwij-
de mogelijkheden van internet. Mobieltjes maken de 
bereikbaarheid groter, zeker in combinatie met inter-
net. Ouders willen weten wat veilig internetgebruik 
is. Is internet wel goed voor mijn kind, mag ik grenzen 
aan het gebruik stellen en waar kan ik als ouder op 
letten als mijn kind op het web actief is? Tijdens een 
themaochtend over Social Media komen deze vragen 
aan de orde. De ochtend is zeker ook interessant voor 
ouders/opvoeders van een kind met een beperking.
Professionals van MEE zijn ook aanwezig om te praten 
over verstandig internetgebruik. Datum: Donderdag-
ochtend 4 oktober. Tijdstip: inloop tussen 9.00 - 12.00 
uur. Locatie: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Wet-
houder Jansenlaan 200, Harderwijk. Voor informatie 
en aanmelding zie de website: www.cjgharderwijk.nl  
of info@cjgharderwijk.nl. Voor eventuele vragen over 
het programma kunt u terecht bij Renée Siderius. 
Mail: coordinator@cjgharderwijk.nl.

Colofon

De wijkkrant Stadsdennen verschijnt vier keer per jaar.
Kopij zendt u aan: carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.
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De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden ko-
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is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden 
stukken. De wijkkrant wordt mogelijk gemaakt door fi-
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Uw advertentie in onze wijkkrant
Het is mogelijk om een advertentie in de wijkkrant Stads-
dennen te plaatsen. Advertenties hebben het formaat 
van een kwart pagina, worden 4 x geplaatst en worden 
correct opgemaakt door u aangeleverd. De kosten zijn 
eenmalig € 100,- per jaar. Informatie bij de redactie.

basis pedicure behandeling, nagelreparaties* 
en cosmetische voetbehandelingen

*schimmelnagels of gescheurde nagels als nieuw
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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.



Al eerder schreef ik in de wijkkrant een stukje waarin ik 
wat vertelde over mijn Fokuswoning en mezelf. Wat ik 
toen echter niet geschreven heb, is dat ik dol ben op ko-
ken! Omdat ik door mijn handicap veel thuis ben, heb 
ik hier gelukkig ook tijd voor. Gevolg is dat ik dus veel 
uurtjes in mijn keuken doorbreng. Al ruim 10 jaar moet 
ik een natriumbeperkt (zoutarm) dieet houden en dat 
maakt het kopen van pakjes, zakjes, mixjes en kant-en-
klaar-maaltijden eigenlijk onmogelijk. Daar zit namelijk 
altijd heel veel zout in. Zodoende heb ik geleerd om 
veel gerechten helemaal zelf te bereiden. En eigenlijk 
zijn die zelfgemaakte maaltijden veel lekkerder dan uit 
een pakje. Begin dit jaar startte ik een website (www.
dekeukenvanmartine.nl) waarop ik mijn zoutarme re-
cepten met iedereen wil delen. Ook als je geen zoutarm 
dieet hebt, is het gezond om niet heel veel zout te eten. 
Ik merk dat veel mensen het ook leuk vinden om ge-
rechten zélf te maken. Een van de gerechten die ik van 
mijn moeder heb leren maken is Pilaf. Dit is een gerecht 
met perzik en varkensvlees (ook lekker met kip!) dat ik 
al aan veel mensen geserveerd heb en dat werkelijk ie-
dereen lekker vindt.

Hebben jullie in de familie ook een favoriet recept? Een 
recept ‘uit grootmoeders tijd’ of juist zelfbedacht en 
heel modern? Laat het me dan weten! Stuur het recept, 
liefst met foto, naar info@welzijnharderwijk.nl, o.v.v. 
“De Keuken Van”, en wie weet komt jouw recept vol-
gende keer hier te staan.

Voor mezelf maak ik een speciale, zoutarme, variant 
van de pilaf, maar hier vind je het ‘normale’ recept.

Ingrediënten:
- 500 gram hamlappen of kip-
filet in blokjes van 1,5 cm
- 1 grote ui gesnipperd
- 1 pak (± 500 gram) gezeefde 
tomaten
- 1 literblik perziken op siroop
- ±75cc ketjap manis (¾ kopje)
- ½ theelepel sambal
- Snufje gemberpoeder
- Allesbinder
- 1 teentje knoflook (of knof-
lookpoeder)
- Zout en peper naar smaak

Bereidingswijze:
Doe peper en zout over de blokjes vlees of kip en braad 
ze in een braadpan rondom bruin in een ruime hoeveel-
heid boter. Doe er daarna de gesnipperde ui, de knof-
look en gemberpoeder bij en fruit dit even mee.  Voeg 
het sap van de perziken, de gezeefde tomaten, de ket-
jap en de sambal toe aan het vleesmengsel. Breng al-
les aan de kook en laat dit ongeveer 1,5 uur zachtjes 
pruttelen tot het vlees goed gaar is. Roer regelmatig 
door (wanneer je kipfilet gebruikt, moet je de kooktijd 
verkorten!). Snijd de perziken in blokjes en voeg toe 
aan de saus. Voeg naar smaak zout en peper toe. Laat 
het geheel nog even zachtjes koken, zodat de perzik 
goed warm kan worden. Bind de saus zo nodig met al-
lesbinder. Serveer met witte rijst en eventueel een frisse 
salade. 
Eet smakelijk!

De keuken van... Martine

Rondje hondje

Vlak voordat de zomervakantie losbarstte, kregen we 
een brief van de gemeente met daarbij een boekje over 
gedragsregels voor hondenbezitters en enkele poep-
zakjes. Voor de wijk Stadsdennen zijn er geen veran-
deringen, zo maak ik op uit het begeleidend schrijven. 
Maar ik wil me er wel even van overtuigen, dus zoek ik 
het betreffende plattegrondje op. De ontwerper van dit 
boekje heeft vast gedacht dat wij, hondenbaasjes hele 
goede ogen hebben, want de plattegrondjes zijn heel 
erg slecht. Waar in de vorige uitgave mooie kleurige 
plattegrondjes waren opgenomen, waarop je in één 
oogopslag kon zien waar de uitlaatplaatsen voor hon-
den zijn, zijn het nu een soort pentekeningen waarop 
met dunne gekleurde lijntjes de uitlaatplaatsen zijn ge-
markeerd. Je hebt er een vergrootglas bij nodig om te 
kunnen zien waar de uitlaatplekken zijn. Ik schaar deze 
uitgave van de gemeente daarom onder de rubriek 
“broddelwerk”. Ik had als verantwoordelijke wethou-
der toch even deze editie vergeleken met de vorige, al-
vorens mijn voorwoord en naam hieraan te verbinden. 
Terwijl we door de wijk lopen, kijk ik of de paaltjes er  
nog staan met de kleurige bordjes, want je weet maar 

nooit. Dan die poepzakjes die we kregen. Op zich een 
handig idee hoor, die twee stevige kartonnen flappen 
om de poep op te scheppen. Maar als het regent en 
die papierenzak wordt nat, loop je het risico dat je de 
afvalbak niet haalt zonder de ontlasting van je hond te 
verliezen. Hoezo milieuvriendelijk? Dan is zo’n milieu-
vriendelijk plastic zakje dat je makkelijk meeneemt, die 
je ook veel ziet in binnen- en buitenland in dispensers, 
toch iets handiger. 
Wij kiezen meestal voor de route waar je geen opruim-
plicht hebt en komen zo op alle plaatsen in de wijk. 
Maar voor de zekerheid heb ik altijd 2 plastic poepzak-

jes bij me, zodat ik niet verrast 
word. Komende weken blijven 
we wel alert of  in onze wijk de 
paaltjes er nog staan. Wij hon-
denbaasjes laten onze honden 
niet zomaar overal “drukken”, 
ondanks dat het “drukwerk” van 
de gemeente zo slecht is.

Odyssey



Interview met Marleen Koet, 
vrijwilligster bij de Algemene 
Hulpdienst
Wie ben je? Mijn naam is Marleen Koet, 46 jaar, ge-
trouwd, moeder van twee puberzoons. Ik werk part-
time als verpleegkundige in het ziekenhuis Sint Jans-
dal. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te bakken en 
ook maak ik graag kleding. Verder houd ik van leuke 
dingen doen met m’n gezin en met vriendinnen. 
Je bent vrijwilligster bij de Algemene Hulpdienst 
(AHD). Wat is dat eigenlijk? De Algemene Hulp-
dienst is een organisatie die vrijwilligers inzet waar 
hulp nodig is. Dit betreft heel veel verschillende soor-
ten hulp. Je kunt bijvoorbeeld denken aan hulp bin-
nen gezinnen, maar ook hebben we een ‘maatjespro-
ject’. Bij zo’n project wordt er een maatje voor iemand 
gezocht om leuke dingen mee te doen, een luisterend 
oor te bieden, om boodschappen mee te gaan doen, 
eigenlijk van alles. Daarnaast zijn er nog vele andere 
soorten praktische hulp mogelijk. De hulpvragen ko-
men van verschillende kanten. Bijvoorbeeld van de 
huisarts, buren, familie of natuurlijk van mensen die 
zelf een hulpvraag hebben. Iedere aanvraag wordt 
serieus genomen. De Algemene Hulpdienst kan even-
tueel ook helpen zoeken naar mantelzorgers in het 
eigen netwerk. Soms vinden mensen het moeilijk om 
buren of kinderen om hulp te vragen, omdat ze hen 
niet willen belasten. Daarbij is het moeilijk om toe te 
moeten geven dat je hulp nodig hebt. De stap naar de 
Algemene Hulpdienst is dan soms gemakkelijker dan 
een hulpvraag aan je naaste omgeving. In een intake-
gesprek wordt bekeken wat voor hulp er nodig is en 
wie dit eventueel zou kunnen doen.
Hulp bij gezinnen… Ben je dan eigenlijk huishou-
delijk werkster? Nee, zeker niet! De gezinnen die 
hulp vragen, staat het water vaak tot aan de lippen. 
Dit kan zijn door ziekte van een van de ouders of kin-
deren, maar ook omdat een jonge moeder met een 
aantal kleine kinderen de boel door nare omstandig-
heden even niet aankan. Door de hulp van de AHD 
kan er dan wat verlichting worden gebracht. Het is 
ook niet de bedoeling dat zo’n gezin blijvend hulp 
van de AHD krijgt, maar een bepaalde, van te voren 
afgesproken periode.
Heb je hiervoor een opleiding gevolgd? Nee hoor. 
In principe kan iedereen vrijwilliger worden en iets be-
tekenen voor een ander. Zodra je vrijwilliger bent, kun 
je een basistraining volgen. Ook krijg je bijscholing op 
gevarieerd gebied. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben we 
informatie gekregen over dementie/altzheimer. Een 
andere keer hebben we lezingen bijgewoond over 
autisme en depressie. Zo leer je over heel veel onder-
werpen wat bij. Als vrijwilliger kun je deze informa-
tieavonden kosteloos bijwonen. De organisatie heeft 
ook acht beroepskrachten in dienst, zij kunnen de vrij-
willigers waar nodig begeleiden. Je staat er dus nooit 
alleen voor!
Is er wel een Algemene Hulpdienst nodig? Er is 
toch de WMO of een PGB en dergelijke? Ja, die is 
absoluut nodig! De WMO dekt lang niet alles en met 
de huidige bezuinigingen in PGB-budgetten en derge-
lijke nemen de hulpvragen alleen nog maar toe. 

Hoe komt het dat het aantal blijft groeien? Waar-
schijnlijk is de AHD langzamerhand beter te vinden. 
Ook bij instanties en medici worden we steeds be-
kender. Het komt regelmatig voor dat mantelzorgers 
overbelast raken en dat de AHD dan bijspringt. Daar-
naast hebben sommige mensen nauwelijks tijd voor 
mantelzorg. Iedereen heeft z’n eigen gezin en werk, 
en is niet altijd bij machte om in te springen. Soms vin-
den mensen het makkelijker om hulp te vragen bij een 
instantie dan van kinderen of buren. Je wilt je vuile 
was niet buiten hangen... De AHD probeert wel fami-
lie, buren en dergelijke in te schakelen voor blijvende 
hulp.
Hoe ben je ertoe gekomen om vrijwilliger te 
worden bij de Algemene Hulpdienst? Toen de kin-
deren groter werden en ik wat meer tijd had, kreeg 
ik de behoefte om iets voor een ander te betekenen. 
Zelf hadden we het goed en ik dacht: Waarom zou 
ik een ander die het moeilijk heeft niet eens kunnen 
helpen? Natuurlijk had ik ook meer kunnen gaan wer-
ken, maar ik koos voor de combinatie met vrijwilli-
gerswerk. Na wat rondneuzen op internet kwam ik bij 
de AHD terecht.
Wat vind je het leukste aan dit werk? Gewoon dat 
je mensen uiteindelijk weer een beetje op de rit zet, 
waardoor ze zichzelf weer kunnen redden. Het is heel 
mooi om te ontdekken dat mensen na verloop van tijd 
weer zonder jou verder kunnen. Dat is ten slotte wat 
je wilt bereiken. De vrijwilligers van de AHD komen 
zelden ergens blijvend, maar er wordt naar een doel 
gewerkt. Soms ontstaat er wel een langdurige relatie, 
maar dan is de wens er van beide zijden om dat zo te 
houden.
Zijn er ook minder leuke kanten? Als ik naar een 
hulpvrager toe ga moet ik goed opletten dat ik zijn/
haar problemen niet te zeer tot de mijne maak. Ik heb 
nogal eens de neiging om me helemaal in zo’n pro-
bleemsituatie te storten, en dat is niet de bedoeling. 
Je moet afstand houden, anders kun je je werk niet 
goed meer doen. Soms zijn er meerdere hulpvragen 
tegelijk en je eigen gezin mag er ook niet bij inschie-
ten.
Stel dat iemand ook vrijwilliger zou willen zijn, 
hoe gaat dit dan in zijn werk? Bellen naar de Alge-
mene Hulpdienst, of even langslopen bij het kantoor 
bij De Aanleg. Er zijn nog heel veel mensen nodig, op 
heel veel verschillende gebieden. De Algemene Hulp-
dienst staat overigens helemaal los van De Aanleg, al-
leen het kantoor is in hetzelfde gebouw!
En als iemand een hulpvraag heeft? Dan is het ant-
woord eigenlijk hetzelfde. Gewoon contact opnemen 
en zij helpen je dan wel verder.
Is er nog iets belangrijks over de Algemene Hulp-
dienst dat nog niet ter sprake is gekomen? Het is 
ontzettend leuk werk om te doen en het schept enorm 
veel voldoening. 



Puzzel
kleurplaat
Trek met een potlood 
een lijntje van nr. 1 
naar nr 2. Daarna van 
nr. 2 naar nr. 3 en zo 
ga je verder tot 66. 
Welk dier zie je? Ver-
volgens kleur je de te-
kening in.

Kinderen tot acht jaar 
kunnen de ingekleur-
de puzzel van maan-
dag  t/m donderdag 
inleveren bij de re-
ceptie van Stichting 
Welzijn Op Maat, 
Gelreweg 4 in Harder-
wijk. Zij maken kans 
op een speelgoedbon
t.w.v. € 10,-.  

Inleveren kan tot 12 
oktober!

Vermeld bij de kleur-
plaat duidelijk welk 
dier het is, je naam, 
leeftijd, adres en tele-
foonnummer. En wie 
weet win jij wel de 
speelgoedbon!

Buitenspeeldag 

In Harderwijk speelden dit jaar in 17 straten de kinderen 
buiten tijdens de Buitenspeeldag. De organisatoren uit 
de Rederijkersstraat schreven hun ervaringen op voor de 
wijkkrant.

13 juni was het zover: het jaarlijks festijn, de Nationa-
le Buitenspeeldag. Ook onze straat (Rederijkersstraat) 
deed dit keer weer mee en wat een, hoe kon het ook an-
ders, ORANJE feest was dat! Het weer kon nog wat roet 
in het eten gooien, maar wat een lekkere dag hebben 
wij gehad! De kids hoefden zich niet te vervelen: maar 
liefst 2 springkussens, een groot 4 op een rij spel, stoep-
krijten, voetballen, springstok springen, spijkerbroek 
hangen, schminken, koekhappen en nog veel meer! De 
opkomst was super! 

We hebben zo’n 30 tot 40 kinderkopjes mogen tellen, 
en nee, onze straat heeft asfalt. Wij willen graag Welzijn 
Op Maat bedanken voor het regelen van de vergunning 
en de sponsoren voor de financiële bijdrage. Als we dan 
toch bezig zijn: de Boni voor de limonadesiroop en de 
bekers, Profile Wigger voor de mega gewilde springkus-
sens en de Goudreinet voor die heerlijke appels!! Wij 
hopen volgend jaar weer zo’n leuk feest te mogen or-
ganiseren! Groeten van de buurvrouwen uit de Rederij-
kersstraat.

In 2013 valt de Buitenspeeldag op woensdag 12 juni.
Ook zin in zo’n gezellige middag, in meer contact met 
je buren en in vooral buitenspelen? Neem contact op 
met Carolien Jansson, zij geeft advies. Tel: 0341-434656 
of carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.



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

MEER……Tijd voor kinderen!
Time4kids start dit jaar voor het eerst in de Open Hof.
Time4kids is een kinderproject waar alle kinde-
ren uit de wijk (van gr. 3 t/m 8) elkaar kunnen ont-
moeten en het gezellig met elkaar kunnen hebben.                                                                                                                 
Bij dit alles speelt de Bijbel een belangrijke rol. 
Samen zingen, luisteren naar een verhaal, toneelspe-
len, sport & spel, dansen en creatief bezig zijn, maken 
de avonden elke keer weer tot een feest. Dit alles spe-
lenderwijs georganiseerd rondom het thema: 
Meer …..Kleur!                                                              

Time4Kids wordt gehouden op de volgende vrijdagen 
van 18.15 - 19.45 uur (inloop v.a. 18.00 uur). Vrijdag 26 
oktober / 23 november / 25 januari / 1 maart / 26 april
en 31 mei. De toegang is gratis... een vrijwillige bij-
drage welkom!

Hebt u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, 
dan kunt u een e-mail sturen naar Gery van Rijn, 
bartgery@kpnmail.nl of bellen naar Wienanda Mazier, 
tel. 472688. Alle kinderen zijn van harte welkom! 

Reis door de tijd in Harderwijk
Op woensdag 10 oktober is er weer een ontmoetings-
middag in de Open Hof. Rondom het thema ‘Harder-
wijk – een oude stad’ zal de heer Lammert Postma een 
presentatie houden. In woord en beeld (dia’s) neemt 
hij ons mee door de tijd. Het is altijd weer verrassend 
om nieuwe wetenswaardigheden over onze stad te 
horen en te zien. Dan ontdek je dat er meer is in Har-
derwijk. Vanaf 14.30 uur is er een inloop onder het 
genot van een kopje koffie/thee. Om 15.00 uur begin-
nen we met het programma. Onze wijkpredikant ds. 
Schuurman zal de middag openen. Aan het eind van 
de middag hebben we weer een gezamenlijke maal-
tijd, waarna we om ongeveer 19.00 uur afsluiten. Er 
zijn geen kosten verbonden aan deze middag, wel is 
er de mogelijkheid een bijdrage te doen in de collec-
tebus bij de uitgang.

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen reke-
nen bij het eten, vragen we u zich van te voren op te 
geven. Dit kan bij Mary van Schie, tel. 430397, email: 
lvanschie@hetnet.nl.

Bestemming sporttoestellen 

De fitnesstoestellen die naast De Aanleg stonden zijn 
verwijderd. Na zorgvuldig onderzoek bleek een locatie 
buiten Stadsdennen het meest geschikt. Bewoners van 
zorgcentrum Walstein en organisaties onderzoeken de 
plaatsing in Frankrijk. 
De SWO heeft haar eigen beweegtoestellen voor ou-
deren geschonken aan de Turkse Moskee, die er een 
goede plek op eigen terrein voor zal inrichten.

Uw tuin steeds belangrijker
Groene tuinen bieden een veilige verbindende plek 
aan vogels, egels, kikkers, vlinders en insecten. Dat 
propageert ‘’Tuinreservaten’’, een initiatief van Vroege 
Vogels en diverse natuurorganisaties. Een tegenwicht 
op de trend van verharding, tegels en kale schuttin-
gen. Met deze tuinreservaten wil men een ecologische 
hoofdstructuur van tuinen en stadsnatuur bewerkstel-
ligen. Aan de onderstaande tien punten kunt u zien of 
uw tuin al een tuinreservaat is of kan worden. Vink af 
en kijk of uw tuin aan 7 van de onderstaande kenmer-
ken voldoet. Mijn tuin heeft:
- Struiken en bomen, liefst met vruchten/bessen/noten
- Zo min mogelijk bestrating
- Klimplanten en struiken tegen of naast de gevel
- Natuurlijke beschutting waar egels onderdoor kunnen
- Afwisselde en soortrijke beplanting
- Inheemse planten voor vlinders, rupsen en bijen
- Rommelhoekjes met bladeren en takken
- Nestkastjes voor vogels, zoogdieren of insecten
- Een composthoop
- Een  vijver met beplanting en schuilplekjes
Is uw tuin tot een tuinreservaat gemaakt? Voeg ‘m 
dan toe op de kaart van ruim 5000 tuinreservaten op 
www.tuinreservaten.nl. Een groene tuin is geen last 
maar een lust, veel tuinplezier!

Kom in actie in het jaar van de bij
Gedurende 2012 is er extra aandacht voor de bijen. 
Er zijn namelijk steeds minder bijen. Dit komt onder 
andere doordat er steeds minder bloemen zijn in Ne-
derland. En dat terwijl bijen juist erg belangrijk zijn 
voor de voedselketen. Ons voedsel is namelijk voor 
een belangrijk deel afhankelijk van de bestuivende 
arbeid van bijen. In Harderwijk heeft de gemeente 
vijf locaties ingezaaid met zogenaamde bijenmengsel. 
Op zo’n 10.000 vierkante meter (twee voetbalvelden 
groot) groeien nu allerlei soorten eenjarige bloemen 
die voor voedsel en leefgebied zorgen voor bijen, 
hommels en vlinders.

Helpt u mee? 
Ook u kunt helpen door in uw tuin bloemen en 
planten te zaaien die voor bijen een belangrijke 
voedselbron zijn. Op www.jaarvandebij.nl vindt u 
voorbeelden van een bijenhotel, de poster en tips 
om te zorgen voor een goed leefgebied voor bijen. 
- Gebruik geen voor bijen giftige bestrijdings-
middelen in uw tuin, maar werk bij-vriendelijk  
- Plant of zaai planten die voor bijen een belangrijke 
voedselbron zijn 
- Bouw bijenhotels 
- Laat zien dat je bij-vriendelijk bent door de poster 
op te hangen en roep andere burgers op om ook in 
actie te komen



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jehova’s Getuigen
Anne Franklaan 1, 3842 GV Harderwijk

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

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

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

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

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

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

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

De Hoge Plataan
Voorzitter Atie Voorbach
Vondellaan 76, 3842 EJ Harderwijk

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

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

Buurtbemiddeling
Marijke Kamphuis, Albert Verweijplein 30, 3842 HH Harderwijk, 
0341-428794, buurtbemiddeling@algemenehulpdienst.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Snel Herstel
Gemeente, 0341-411333

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

Stadhuis en Stadswinkel
Havendam 56, 3841 AA Harderwijk,
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Instellingen en organisaties in Stadsdennen



Colofon

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

Redactie
Theo Goosen
Martine van de Brink
Peter Schaftenaar
Carolien Jansson

Verspreidingswerk
Theo Goosen

Vormgeving en druk
Accent Graficenter, Putten

Oplage
3000 stuks huis aan huis in Stadsdennen

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden ko-
pij te wijzigen, in te korten of te weigeren. De redactie 
is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden 
stukken. De wijkkrant wordt mogelijk gemaakt door fi-
nanciële ondersteuning van de gemeente Harderwijk.

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

basis pedicure behandeling, nagelreparaties* 
en cosmetische voetbehandelingen

*schimmelnagels of gescheurde nagels als nieuw
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U kunt bij ons terecht voor:

l Algemene fysiotherapie
l Bekkenfysiotherapie
 Individuele therapie bij incontinentieklachten, verzakking-

klachten, obstipatieklachten, bekkenpijnklachten tijdens en na 
de zwangerschap, begeleiding tijdens zwangerschap.

l Geriatrie
 Therapie bij artrose, Parkinson, M.S., dementie of CVA en 

valpreventie-trainingen.
l Revalidatietherapie
 Therapie na een nieuwe heup of knie, herstel na langdurige 

ziekte, of na een ongeval.
l Therapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) en 

spatadertherapie.

Waar kunt u ons vinden?
De praktijk is gevestigd aan Cremerstraat 30 in Harderwijk
(zijstraat van de Vondellaan, tegenover het Chinese restaurant 
‘SimKi’). Voor de praktijk is er voldoende gratis parkeergelegenheid.

Wij behandelen ook bij u thuis! Bel gerust voor meer informatie.

Cremerstraat 30
3842 XZ  Harderwijk
(0341) 414123
info@fysio-stadsdennen.nl
www.fysio-stadsdennen.nl 

Fysiotherapiepraktijk
Stadsdennen

(ADVERTENTIE)

Vul in de puzzel de juiste antwoorden op 
de vragen in. Achter de vraag wordt het 
aantal letters aangegeven. Wanneer een 
antwoord uit meerdere woorden bestaat is 
het letteraantal opgesplitst. Let op: De letter 
ij bestaat in de puzzel uit 2 letters, de i en 
de j! Van de letters in de grijze vakjes kunt 
u een straatnaam vormen. Welke? 
Mail het antwoord, uw telefoonnummer en 
adresgegevens  voor 3 juli a.s. naar 
info@welzijnharderwijk.nl 
(met als onderwerp Puzzel Wijkkrant).
Uit alle goede inzendingen wordt een 
cadeaubon t.w.v. € 10,- verloot.

Horizontaal
2. Park in Amsterdam en Harderwijk (10)
3. Bekend duo uit de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt (3,2,7)
8. Deze vrouw wordt vaak in één adem genoemd met Aagje Deken (5,5)
9. Genootschap van dichters (11)
12. Wie schreef het toneelstuk ‘Op hoop van zegen’? (10)
14. De voornaam van de vader van Anne Frank (4)
15. Sociaal centrum aan de Vondellaan (7)
16. Kinderdagverblijf aan de Melis Stokelaan (6,4)
17. Burgemeester van Harderwijk
18. Pseudoniem voor Eduard Douwes Dekker  (9)
20. Hoofdstad van Gelderland (6)
21. Naam baby-orka in Dolfinarium (6)
22. Begraafplaats in Stadsdennen (12)

Vertikaal
1. Achternaam van de voorganger van de Stadsdennenkerk (10)
3. Voornaam van ‘Vadertje Cats’ (5)
4. Chinees Restaurant (3,2)
5. Achternaam van de wijkagent (5)
6. Beroep van Louis Couperus (9)
7. Nieuw appartementencomplex bij Winkelcentrum Stadsdennen (2,4,7)
10. In welke plaats vind je het standbeeld van Erasmus (9)
11. Wijk ten oosten van Stadsdennen (9)
12. Net als o.a. Deventer, Doesburg, Elburg en Zutphen is Harderwijk een… (9)
13. Rooms Katholieke Basisschool (9,5)
19. Zorgcentrum aan het Albert Verweijplein (2,6)

De oplossing van de vorige puzzel was: Multatulistraat.

De winnaar van de cadeaubon is: mw. E. de Velde Harsenhorst.
Zij heeft inmiddels haar prijs ontvangen.

Hoe wilt ú wonen in Harderwijk?

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

UWOON heeft vestigingen in Elburg, Ermelo en Harderwijk

Woon zoals u wilt

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

Hoe wilt ú wonen in Harderwijk?

Hoge Eng Oost 24, Putten  0341-357777

Samen zorgen wij voor
duurzaam drukwerk en promotie

Kijk ook op onze site www.omniawonen.nl

Voel je 
thuis!

Omnia Wonen is een 
sociaal betrokken woning-
corporatie. We voelen ons 
medeverantwoordelijkheid voor 
milieu en de woonomgeving.

Plezierig wonen is één van de voorwaarden voor tevredenheid

van onze huurders. Zodat iedereen kan zeggen; ik voel me thuis!

We verhuren eengezinswoningen, appartementen en senioren-

woningen in Harderwijk. 

Loop eens bij ons binnen voor meer informatie, wij helpen u

graag verder. Onze woonwinkel is iedere werkdag geopend van

08.30 uur tot 12.30 uur.

Scheepssingel 2, 3841 KS Harderwijk  0341-41 72 18
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  Wijkvereniging Stadsdennen 

           is er voor iedereen. 
 

Lid worden kan al voor  8,50 per gezin. 
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De oplossing van de vorige puzzel was: Multatulistraat.

De winnaar van de cadeaubon is: mw. E. de Velde Harsenhorst.
Zij heeft inmiddels haar prijs ontvangen.

Ben jij degene...

Die openstaat voor boeiend contact? algemenehulpdienst.nl


