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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

basis pedicure behandeling, nagelreparaties* 
en cosmetische voetbehandelingen

*schimmelnagels of gescheurde nagels als nieuw
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Van de redactie
Voor u ligt de laatste wijkkrant van 2012.
De redactie heeft dit jaar zijn best gedaan. 
Bent u tevreden, heeft u goede sugges-
ties ter verbetering? De redactie hoort het 
graag. Natuurlijk blijven ook uw kopij en 
foto’s welkom. Levert u een recept in dat 
we kunnen plaatsen? Uw wijkgenoten 
kunnen dan uw voorkeursrecept ook in 
de keuken uitproberen. Op dit moment is 
de redactie druk bezig voldoende budget  
bijeen te krijgen om ook in 2013 de wijk-
krant vier keer uit te kunnen brengen. 
Vanuit het wijkbudget is geld beschikbaar 
gesteld. We richten ons nu op mogelijke 
sponsoren en adverteerders om de begro-
ting sluitend te krijgen.

De redactie wenst u een gezellige 
decembermaand.

Multiculti 
Zeven jaar geleden startte de Stichting  
Bevordering Betrokkenheid Harderwijk, de  
SBBH met het organiseren van een Mul-
ticultidag in samenwerking met de wijk-
vereniging Stadsweiden in de Roef. Het 
moest een dag worden waar mensen  
kennis konden maken met verschillende 
culturen. Dit gebeurde door samen bezig 
te zijn met muziek, dans, eten en sport uit 
diverse landen. Het evenement groeide, er 
was behoefte aan meer ruimte. In 2011 ont-
stond een samenwerking tussen de SBBH, 
Wijkvereniging Stadsdennen, Bewoners- 
vereniging Thijmhof en de Open Hof. 
Het evenemententerrein aan de Parkweg 
was in 2011 en 2012 een geschikte en  
ruime locatie. Multiculti Harderwijk 2012 
was op zaterdag 16 juni heel gezellig,  
bedankt aan allen die hieraan mee geholpen  
hebben. We zien iedereen graag volgend 
jaar terug op 15 juni 2013.

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

Kopij zendt u aan
carolien.jansson
@welzijnharderwijk.nl

Volgende nummer
De volgende wijkkrant 
verschijnt eind februari 
2013. Uw kopij kunt u tot 
5 februari 2013 insturen.
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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.

Nieuws van het  
wijkplatform
Op maandagavond 8 oktober organiseerde 
het wijkplatform een avond waarop be-
langstellende wijkbewoners hun mening 
en goede suggesties over activiteiten in 
de wijk kenbaar konden maken. Organi-
saties die actief zijn in Stadsdennen ga-
ven uitleg over activiteiten en inzet. Zij 
voerden met de bezoekers geanimeerde 
gesprekken. Met wijkbudget zijn in de 
afgelopen jaren al meerdere goede initia-
tieven uitgevoerd. De Buitenspeeldag in 
juni, schoonmaakacties, activiteiten van de  
werkgroep Verkeer&Parkeren, het houden 
van een maandelijks spreekuur in het win-
kelcentrum en het tot stand komen van 
deze wijkkrant. In 2010 is het wijkplatform 
opgericht. Het wijkplatform wilde tijdens 
de wijkavond graag van u horen wat u 
vindt van deze activiteiten. Zijn we op de 
goede weg, wat kan er nog beter? U kwam 
met aanvullende suggesties. U vindt het be-
langrijk dat de wijk schoon is en dat u zich 
veilig voelt. U ziet verschillende verkeers-
knelpunten, vooral op de Vondellaan en 
A.Thijmlaan. Het spreekt u aan als kerken 
en moskeeën gezamenlijk tot een activiteit 
komen. U ergert zich aan hondenpoep. De 
spelregels over het uitlaten van honden 
vindt u in deze wijkkrant. U mist bewegwij-
zering naar het winkelcentrum en een win-
kel in huishoudelijke artikelen. Het wijk- 
platform heeft twee logo’s ontworpen. Aan 
de bezoekers van de wijkavond werd ge-
vraagd welk logo zij het meest geschikt von-
den. Dat logo staat bij dit artikel afgedrukt.  
In de vergadering van 30 oktober heeft het 

wijkplatform uw ideeën meegenomen en 
een wijkplan opgesteld voor het jaar 2013. 
Bij de activiteiten hoort een begroting, 
waarvoor geld is aangevraagd bij de ge-
meente vanuit het wijkbudget. Goede ac-
tiviteiten, die al bestonden worden voort-
gezet. Ook komend jaar is er budget voor 
een burendag, buitenspeeldag, straatfeest 
of schoonmaakactie. Per activiteit is een 
budget van € 75,= beschikbaar, het aantal 
straten is gelimiteerd. Op is dus op! Voor 
het organiseren van activiteiten voor jeugd 
is een bedrag gereserveerd. Het plaatsen 
van ballenvangers en ook plaatsing van 
picknicktafels aan de Van Alphenstraat 
wordt onderzocht op draagvlak en haal-
baarheid. Voor de wijkkrant en het maken 
van een wijkwebsite is ook een budget. Er 
zijn ideeën over groen, bloembollen en 
fruitbomen, die verder onderzocht moeten 
worden. Ook in 2013 zal het wijkplatform 
u vragen wat u belangrijk vindt, in welke 
vorm dat zal gebeuren is nog niet duide-
lijk. In de volgende wijkkrant schrijft het 
wijkplatform over meer details van het 
wijkplan 2013 en de toegekende budget-
ten. Wilt u meer weten? De vergaderingen 
van het wijkplatform zijn openbaar. De vol-
gende vergadering is op dinsdagavond 15 
januari om 19.30 uur in het gemeentehuis. 



Nieuws 
  van de Wijkvereniging Stadsdennen  

Met plezier brengt de wijkvereniging twee nieuwe  
activiteiten onder uw aandacht!

Nordic Walkin
Onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger wordt 
op maandagmorgen gelopen vanaf 9.30 uur. De start 
is vanaf de Trimbaan in Harderwijk. Stokken zijn niet 
verplicht, maar goede bergschoenen wel. Deelname 
hieraan is geheel gratis. Als 3 mensen zich aangemeld 
hebben, kan er al gestart worden! Geeft u zich snel op?
Stemexpressie
Met plezier je stem gebruiken. De essentie van stem-
expressie ligt in het luisteren naar je eigen klanken 
en naar de klanken die je met elkaar zingt. De ver-
wondering over de prachtige wereld van klank, kleur,  
resonanties, ritme in en om je heen. Stemexpressie is 
er voor jong en oud. Het maakt niet uit of je daarbij 
mooi kunt zingen of niet, of je hard klinkt of zacht, of 
je een lange adem hebt of juist niet. Het gaat niet om 
ervaring hebben in koren, noten lezen, tekst onthou-
den of mantra’s zingen. Stemexpressie is voor iedereen 
weggelegd en het laten klinken van jouw klank is vol-
doende. Zit hier muziek in? Wie weet! Een klank, een 
eenvoudig stukje melodie, een ritme, het kan allemaal 
dienen als vertrekpunt. Je zult verbaasd staan waar je 
fantasie je brengt. Bewustzijn, aandacht en vooral met 
plezier je stem gebruiken, dat is waar het om draait.
Deze activiteit wordt gehouden in de Kiekmure vanaf 
10.00 uur op de dinsdagmorgen. Om te kunnen star-
ten zijn minimaal 10 aanmeldingen nodig. Er zal een 
kleine bijdrage gevraagd worden voor de kosten. Heeft 
u belangstelling? Neem dan even contact op met de 
wijkvereniging.
Andere activiteiten:
We zijn gestart met een tweede groep tekenen en 
schilderen op de vrijdagmorgen.

Wat doet de Stadsdennenkerk bij u in de buurt? Om te 
beginnen hebben we in september ons glossy tijdschrift 
“Er is méér” in de buurt verspreid. Natuurlijk niet als 
ongeadresseerd drukwerk, maar als een cadeautje. Wij 
hopen, dat u daar wat tijd voor genomen hebt. Het is 
namelijk een goed verzorgde en eigentijdse publicatie, 
waarin bekende Nederlanders aan het woord komen 
en waarin we u informatie geven over spiritualiteit, 
mediteren, pelgrimeren etc. Onlangs kwamen we bij u 
langs met een speculaasactie. De opbrengst daarvan is 
gegaan naar mensen in Stina de Mures en Kopand in 
Roemenië. Deze mensen hebben hun oogst zien misluk-
ken in de afgelopen zomer vanwege de grote droogte. 
Wat doen we nog meer? Elke week als we naar de kerk 
gaan nemen we levensmiddelen mee. De diakenen ge-
ven aan wat er gevraagd wordt. Bijv. potten pindakaas 
of macaroni. Elke week gaan er een paar kratten naar 

Zaterdag 8 december 
vindt een binnenrommelmarkt plaats
Dinsdag 11 december is er een kerstmarkt in de 
Kiekmure (hier is eigen gemaakte soep te koop)
Woensdag 12 december 
vindt een maandelijkse bingoavond plaats
Zaterdag 15 december gaat een bus naar de 
Kerstmarkt in Duisburg (nog enkele plaatsen vrij)
Dinsdag 18 december houden we weer een 
gezellige Kerstbingo met vele mooie prijzen
Zaterdag 9 februari gaat een bus naar de Zwarte markt 
in Beverwijk (nog enkele plaatsen vrij)
Lid worden
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 activi-
teiten, informatie opvragen of lid worden kan via de 
mail, telefonisch of via de website. De wijkvereniging is 
altijd op zoek naar vrijwilligers die een activiteit willen 
begeleiden of met een nieuw initiatief komen. Hebt u 
een hobby en wilt u die delen met anderen? Laat het 
weten. We kijken dan samen wat er mogelijk is. Vele 
activiteiten vinden nu al meerdere jaren plaats en zijn 
zeer succesvol. Wilt u weten welke dat zijn en of er nog 
plek is om zelf deel te nemen, kijk dan op de website.
Wij wensen alle mensen in Stadsdennen fijne feestda-
gen en hopen u te kunnen begroeten bij de activiteiten 
die de wijkvereniging voor u organiseert.

Website: www.wijkstadsdennen.nl
E-mailadres: info@wijkstadsdennen.nl 
Telefoon: 0341-425836 of 06-14403745
Facebook: facebook.com/wvstadsdennen
Twitter:  twitter.com/wvstadsdennen

de voedselbank. Daarover is goed overleg met de or-
ganisatie van deze ‘hulpdienst’, die blijkbaar in onze 
tijd geen overbodige luxe is. Enige weken geleden 
werd er niet naar levensmiddelen gevraagd, maar naar 
speeltjes. Sommige ouders zitten zo krap, dat ze hun 
kinderen geen cadeautje mee kunnen geven naar een 
verjaardagsfeestje. Op 21 november hielden we een al-
leengaandenmaaltijd. Daarbij worden niet alleen men-
sen van de kerk uitgenodigd. Wij vinden het geweldig 
dat buurtteams meedenken. Ook zij laten uitnodigin-
gen uitgaan naar de doelgroep. Tenslotte: we zijn best 
trots op het feit, dat we bijna zeventig kinderen uit de 
buurt op club hebben. Ook mooi stukje ‘buurtwerk’,  
niet? Hierover de volgende keer meer. 

Met hartelijke groet namens de Stadsdennenkerk, ds. 
Aad S.L.  Woudenberg. info@aslwoudenberg.nl.

Nieuws 
 van een actieve Stadsdennenkerk



Nieuwe wijkagent
Mij is gevraagd of ik mezelf al-
vast wilde voorstellen in de wijk-
krant. Uiteraard grijp ik deze 
kans aan. Mijn naam is Marijn 
Hageman en ik start op 1 januari 
2013 als de nieuwe wijkagent van 
de wijk Stadsdennen / Witten-
hagen. Ik ben mijn carrière bij de 
politie gestart in Nijmegen, hier 
heb ik drie jaar gewerkt. Vervol-
gens heb ik een korte tijd bij de 
unit probleemgerichte inzet van het KLPD gewerkt. 
In 2005 ben ik in Elburg-Oldebroek komen te werken, 
altijd met veel plezier. Tussentijds (2010-2012) heb ik 
anderhalf jaar bij de afdeling conflict- en crisisbeheer-
sing in Apeldoorn gewerkt. Ook heb ik een deeltijd 
opleiding Integrale Veiligheidskunde afgerond. Ik heb 
er erg veel zin in om mijn kennis en ervaring in te gaan 
zetten ten behoeve van een veilige woonomgeving in 
deze wijk. Ik ben als wijkagent uw eerste aanspreek-
punt bij de politie. Ik werk hierin uiteraard samen met 
mijn collega’s van het team Harderwijk.
Wat doet een wijkagent
U kunt onder andere bij mij terecht voor opmerkingen  
over snelheid, jeugdoverlast, drugsoverlast, preventie-
vragen, verkeerssituaties rondom scholen, inbraken, 
vernielingen etc. Samen met een netwerk van part-
ners, zoals de gemeente, woningstichting, opbouw- 
en jongerenwerk, verslavingszorg en buurtbemidde-
ling, kijk ik dan naar een passende oplossing. 
Contact met uw wijkagent
Ik probeer als wijkagent zoveel mogelijk aanspreek-
baar te zijn in de wijk. Daarnaast bent u altijd welkom 
op het politiebureau voor een gesprek / informatie of 
tijdens het wijkspreekuur. Vindt u het prettiger dat ik 
bij u thuis kom, dan kan dat ook. U kunt mij bereiken 
via  0900-8844.
Wijkspreekuur
Stadsdennen: op de eerste dinsdag van de maand van 
10.00 tot 11.00 uur spreekuur in de galerij van het 
winkelcentrum Stadsdennen (Hoek Vondellaan / PC 
Hooftplein).

Buurten op de burendag

Zaterdag 22 september was het de Landelijke Buren-
dag. Op verschillende locaties in Harderwijk werden 
door straatbewoners activiteiten georganiseerd. De 
activiteiten bestonden uit gezellige buurtontmoe-
tingen, samen bloemschikken, tuinonderhoud of ge-
woon een kopje koffie drinken met elkaar. De mede-
werkers van Buurtbemiddeling en de opbouwwerker 
van Welzijn Op Maat bezochten een aantal van deze 
activiteiten. Medewerkers van Buurtbemiddeling 
trakteerden de aanwezigen op een kleine attentie. 
Buurtbemiddeling draagt deze initiatieven een warm 
hart toe. Contact zoeken met de buren is belangrijk 
om conflicten te voorkomen en een goede onderlinge 
verstandhouding te bevorderen. Helaas is bekend dat 
het niet altijd zo gaat. Is dit herkenbaar voor u of wilt 
u gewoon wat informatie? 
Bel gerust naar Marijke Kamphuis, coördinator Buurt-

Gedragsregels voor 
honden(bezitters)
In Harderwijk gelden regels die door 
hondeneigenaren in acht genomen moeten worden.
- de hond altijd aan de lijn 
- speelplaatsen, grasveldjes en zandbakken zijn voor 
honden verboden 
- poepen door uw hond in uitlaatzones geen 
probleem
- hondentoilet na gebruik schoonmaken 
- als uw hond op straat poept is dit strafbaar, tenzij u 
het direct verwijdert. 
De bedoeling van deze regels is dat hondenpoep  
andere Harderwijkers minder ergernis bezorgt. Onze 
algemeen controleurs controleren de naleving van  
allerlei regels, zoals die over hondenpoep, die onder 
meer in de Algemene Plaatselijke Verordening staan. 
Zij hebben een opsporingsbevoegdheid, wat betekent 
dat zij zo nodig processen verbaal uitschrijven.
- bij loslopende honden op de openbare weg bete-
kent dit een geldboete van € 60,00
- voor loslopende honden op speelweide, speelplaats, 
zandbak en andere aangewezen plaatsen betekent 
dit een geldboete van € 90,00
- voor het laten poepen van een hond betekent dit 
een geldboete van € 90,00, maar het kan ook leiden 
tot voorgeleiding aan de rechter. 
Overigens hebben ook politieagenten, de parkwachter  
en de bosopzichter dezelfde bevoegdheid. 
Waarom aanlijnen? 
In heel Harderwijk en Hierden (en ook in bijna alle 
Veluwse bossen) moet uw hond aangelijnd lopen. 
Dit is voor de veiligheid van het verkeer, van kleine  
kinderen en ter bescherming van andere dieren. 
In Harderwijk is echter één uitzondering. In het  
Strokelbos, ten westen van de Leuvenumse weg, 
kunt u uw hond los van de lijn uitlaten. Voor meer  
informatie kunt u contact opnemen met Snel Herstel, 
telefoonnummer 411 311. 

bemiddeling, via tel.nr. 428794 of de website www.
buurtbemiddelingharderwijk.nl. 
Wilt u met uw straat meedoen aan de Burendag in 
2013, neemt u dan contact op met opbouwwerker 
Theo Niehof, via tel.nr. 434656 of zijn e-mailadres  
theo.niehof@welzijnharderwijk.nl. 



Kippakketjes (vier stuks)

Wat heb je nodig:
- 4 blaadjes bladerdeeg
- 1 ei
- 250 gram kipfilet
- 1 klein bekertje crème fraiche
- peper
- zout
- klein beetje strooikaas

Wat moet je doen:
Ontdooi de blaadjes bladerdeeg
Verwarm de oven voor op 200 graden
Snijd de kipfilet in blokjes en braad ze in een braadpan
Voeg peper en zout toe
Meng de kipfilet en de crème fraiche
Klop het ei met een beetje strooikaas
Verdeel het mengsel van kipfilet en crème fraiche over 
de vier blaadjes bladerdeeg
Vouw de blaadjes dicht als een envelopje
Bestrijk met ei en kaasmengsel

20 minuten in de oven en eet smakelijk!

Uit de keuken van...

Rondje hondje

De scholen zijn weer begonnen, want de herfstvakantie 
is voorbij. Als we ’s morgens ons rondje lopen zien we 
veel nieuwe gezichten, een nieuwe generatie brugklas-
sers op de fiets beladen met zware schooltassen op weg 
naar school. Heel ontroerend zijn ook die kleintjes op 
hun fietsjes naast moeder of vader. Ik ben benieuwd of 
ze straks als ze in het donker naar school moeten licht 
aan hebben op de fietsjes. Het is echt wel belangrijk, 
want automobilisten met beslagen ruiten zien echt zo’n 
kind op z’n fietsje over het hoofd, met alle nare gevol-
gen van dien. We zien zelfs automobilisten mobiel bel-
len. Ze zullen wel denken: ach, de kans dat je gepakt 
wordt is immers zo klein, je rijdt eerder iemand van 
de sokken dan dat je een bekeuring krijgt voor bellen  
achter het stuur. 
Als we langs de bermen van vijvers op de Vondellaan 
of de Verkeersweg lopen, kijk ik voortdurend om mij 
heen of de andere verkeersdeelnemers ons wel opmer-
ken, want daar zijn geen voetpaden. Aangekomen bij 
één van de vele hondenrennen zie ik dat er diepe gaten 
zijn gegraven door een of meer honden. Jammer dat 
de baasjes dat niet proberen te voorkomen. Als honden 
spelen en dollen met elkaar kijken ze nergens naar en 
kunnen ze hun poten breken in die gaten. Maar een 
berichtje naar “Snelherstel” met wat foto’s en binnen  
“no-time” zijn de gaten gevuld met nieuwe aarde.  
Hulde aan deze afdeling van de gemeente, want ze 
doen hun naam eer aan, dat mag best een keertje  

benoemd worden. Toen ik een melding maakte van  
defecte straatverlichting kreeg ik netjes bericht dat het 
gerepareerd was en ja hoor ze brandden weer. Laatst 
meldde ik ’s morgens per email dat er verzakte stoep-
tegels lagen aan de Enkweg en ’s middags was het al 
hersteld. Dat is echt super “Snelherstel” !!
Vaak gaan we naar één van de hondenrennen, want 
Odyssey mag graag met andere honden hollen en  
dollen. Ze kijkt dan ook reikhalzend uit naar de komst 
van andere honden en hun baasjes. Zo’n ontmoetings-
plaats is ook voor de baasjes gezellig, we kletsen wat af. 
Als het tijd is om ons rondje af te maken, lijn ik “Ody” 
weer aan en gaan we naar huis. Nu hoef ik me geen 
zorgen te maken dat ze zich op ongewenste plaatsen 
zal ontlasten of overal overheen wil plassen. Er zijn nog 
steeds baasjes die hun hond toestaan om overal over 
en tegenaan te plassen. Hele plantvakken zijn aan- 
getast, daar kan geen hovenier tegenop om de planten 

heel te houden. Ach, dat maakt 
toch niet uit, zo’n klein plasje, 
zeggen die baasjes dan. Het is 
maar wat je jouw viervoeter  
aanleert en hoeveel waarde je 
hecht aan een mooie, schone en 
hele omgeving waar het goed 
wandelen is.

Odyssey



Co Schaftenaar is beheerder van UWOON van de  
wijken Stadsdennen, Zeebuurt en Frankrijk. Hij is het 
aanspreekpunt voor huurders op het brede gebied  
van wonen. Hij houdt dagelijks spreekuur in het  
Vondelhuys van 09.00-10.00 uur. Er is ook spreekuur 
aan de P.C. Boutenslaan 51a van 13.00-14.00 uur (met 
uitzondering van vrijdag). In deze rubriek geeft Co 
Schaftenaar, wijkbeheerder van Uwoon, tips en advies.
Het stookseizoen komt er weer aan. Wij geven u wat 
tips om CV storingen te voorkomen en te verhelpen.

1 Water bijvullen
Controleer regelmatig (op een moment dat de cv- 
ketel niet aan het verwarmen is of warm water levert) 
de druk van uw centrale verwarming. Die is af te lezen 
op een meter op uw cv-ketel. Een druk tussen 1,5 en 
2 bar is optimaal. Bij een lage druk loopt u het risico  
op een cv-storing. Vul daarom regelmatig uw cv- 
systeem bij. De handleiding van uw ketel laat zien hoe 
dat moet.
2 Radiatoren ontluchten
Lucht in de verwarming kan ervoor zorgen dat uw  
radiatoren minder goed of helemaal niet verwarmen. 
Met een ontluchtingssleuteltje ontlucht u radiatoren. 
Vergeet na het ontluchten niet om de druk te contro-
leren en - indien nodig - water bij te vullen.
3 Radiatoren open
Als het erg koud is en de cv-ketel op volle toeren 
draait om uw woning te verwarmen, kan een storing 
ontstaan als de radiatoren niet allemaal open staan. 
Zorg er dus voor dat ze dan allemaal open staan. 
4 Druppende kraan?
De meeste cv-ketels kunnen één ding tegelijk: warm 
water leveren óf verwarmen. Als het niet warm wordt 
in huis, controleer dan of een druppende waterkraan 
misschien de oorzaak is.
5 Radiatoren vrijhouden
Zet geen meubels voor de radiatoren. Het kost dan 
meer tijd en energie om uw woning te verwarmen. 
Dit geldt ook voor een ombouw om de radiator: die 
ziet er mooi uit, maar zorgt ervoor dat u meer moet 
stoken. 
6 Thermostaat vrijhouden
Hang geen dingen aan de thermostaat om te voor-
komen dat deze defect raakt. Zorg dat de ruimte om 
de thermostaat vrij is. Zorg dat er geen gloeilampen 
of kaarsen in de buurt van de thermostaat staan of 
hangen. Dat kan er namelijk voor zorgen dat u de  
gewenste temperatuur niet haalt. 
7 Voorzichtig met de thermostaat
Wees voorzichtig met het verwijderen van de ther-
mostaat, bijvoorbeeld als u gaat behangen. In veel 
thermostaten zit een glaszekering; gaat die kapot 
dan doet uw thermostaat het niet meer. Schakel in  
ieder geval tijdelijk de cv-ketel uit als u de thermostaat  
verwijdert.

8 Temperatuur niet té laag
Zet ’s nachts of bij afwezigheid de thermostaat niet 
lager dan 16°C. Als u de thermostaat wel kouder zet, 
kost het meer energie om de woning weer op tempe-
ratuur te krijgen. 
9 Resetten soms de oplossing
Wist u dat een storing vaak is op te lossen door  
simpelweg de cv-ketel te resetten? Dit kan door de  
resetknop in te drukken of (als uw ketel deze niet 
heeft) even de stekker eruit te trekken.
10 Storing niet zelf op te lossen?
Is de storing hardnekkig en woont u in een huur- 
woning? Bij UWOON kunt u het algemene nummer 
bellen (bij spoedreparaties buiten kantooruren wordt 
u doorverbonden naar een servicedienst, die voor u 
de juiste deskundige inschakelt). Bij Omnia Wonen is 
een speciaal telefoonnummer dat u kunt bellen bij cv- 
storingen. Bent u eigenaar van een koopwoning,  
schakel dan zelf een installateur in.

Het Nederlandse Rode Kruis  
organiseert: Bijzondere Vakanties
Een week onbezorgd genieten van al het moois dat 
Nederland ons te bieden heeft. Het Nederlandse Rode 
Kruis is al zestig jaar specialist in volledig verzorgde 
vakanties voor mensen met lichamelijke of sociale be-
perkingen. Onze medewerkers en vrijwilligers leveren 
u de beste zorg. Op onze prachtige vakantielocaties 
hoeft u zelf nergens aan te denken, alleen maar te 
genieten. En als u wilt, kunt u bij ons met een partner, 
vriend of familielid boeken. Gedurende uw vakantie 
organiseren wij activiteiten. Maar u bepaalt natuurlijk 
zelf of u hieraan mee wilt doen of dat u liever zelf uw 
uitstapjes of ontspanning in de accommodatie of de 
omgeving zoekt. De vakanties spelen zich af op vier 
bijzondere locaties: 
- Het vakantieschip de J. Henry Dunant
- Hotel IJsselvliedt, een tweehonderd jaar oud heren- 
 huis in Wezep
- Hotel De Valkenberg, een landhuis in Rheden
- Hotel De Paardestal, een kleine knusse locatie in  
 Rheden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mieke Vierwind
Telefoon 0341-557992
E-mail: vakanties@rodekruisharderwijk.nl 
Website: www.rodekruisharderwijk.nl

Co aan het woord
Goedgemutst de winter door;  10 tips om zelf CV storingen te voorkomen



Sinterklaas
Puzzel
Maak kans op een cadeaubon 
t.w.v. € 10,--

Stuur uw oplossing, samen met 
uw naam,  adres en telefoonnum-
mer naar:
info@welzijnharderwijk.nl
o.v.v. Puzzel Wijkkrant. 

Of per post naar:
Stichting Welzijn Op Maat, 
Puzzel Wijkkrant, 
Postbus 123, 
3840 AC Harderwijk. 

Inzenden kan t/m donderdag 
20 december 2012.
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Zoek onderstaande woorden in de woordzoeker en streep ze door. 
De letters die niet gebruikt worden, vormen samen nog twee woorden
uit een liedje… Welke woorden zijn dat?

pepernoten marsepein schuimpje
surprise  gedicht  letter
schoen  mantel  mijter
wortel  spanje  paard
stoom  sint  piet
staf   boot  boek
zak   dak

Verzoek van het wijkplatform: 
ruim je eigen vuurwerkrommel op
Veel mensen steken traditiegetrouw vuurwerk af tijdens  
de jaarwisseling. Ook in Stadsdennen wordt vuurwerk 
afgestoken. Na de pret van het afsteken, hoort het  
opruimen van de resten er natuurlijk ook bij. Sommige 
mensen ruimen de vuurwerkresten helaas niet op en 
denken dat doet de gemeente wel. U dient echter uw 
eigen rommel op te ruimen, ook na de jaarwisseling! 
Na de vorige jaarwisseling waren er meerdere plekken 
in de wijk waar weken later nog verbrand vuurwerk, af-
val en leeg gegooide tonnen lagen. Wijkbewoners sto-
ren zich eraan en vinden het belangrijk dat Stadsden-
nen een verzorgde wijk blijft. Helpt u mee om ervoor te  
zorgen dat na de jaarwisseling de plek waar vuurwerk 
is afgeschoten weer opgeruimd wordt? Als alles is  
opgeruimd, zorgt dit voor een net straatbeeld en 
brengt het anderen niet op het idee dat het een vuilnis- 
stortplaats is. Een fijne jaarwisseling gewenst! 
Laat zien dat u ook wilt dat Stadsdennen schoon blijft.

Fout!

Goed!



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

Voor alle kinderen die zin hebben in samen zingen, 
samen dansen, sport & spel, luisteren naar een Bijbel-
verhaal, kijken naar toneelgroep Precious met de pop-
pensjop en creatief bezig zijn.

Wie:  Kinderen van groep 3 t/m groep 8
Waar:  De Open Hof 
Tijd:  18.15 – 19.45 uur, inloop vanaf 18.00 uur
Wanneer:  op vrijdag 25 januari, 1 maart, 26 april en 
 31 mei 2013
Toegang:  vrij!
Info:  info@time4kids.nl of tel.nr. 0341-472688
Website:  www.time4kids.nl

Inloopmiddagen Open Hof
De inloopmiddagen zijn voor volwassenen die er de 
komende wintermaanden even uit willen zijn, de 
sleur willen doorbreken, mensen willen ontmoeten en 
spreken. Maar ook voor gezelligheid en om een spel-
letje te doen. Er is koffie/thee met wat lekkers erbij, 
een glaasje en een hapje.

Voor het nieuwe seizoen 2012-2013 zijn er op de vol-
gende data inloopmiddagen: 
op woensdag 12 december, 9 januari, 6 februari, 10 
april, 8 mei en 5 juni. Van 14.30 uur tot 17.00 uur kunt 
u komen en gaan wanneer u dat zelf wil. U bent van 
harte welkom, en neem gerust uw buren, vrienden en 
bekenden mee!

Kinderbijbelclub 2013
Het duurt nog even, maar de Kinderbijbelclub is er 
weer in de voorjaarsvakantie. Vanaf dinsdag 19 febru-
ari t/m donderdag 21 februari 2013 zijn kinderen van 
groep 1 t/m 8 van de basisschool welkom in de Open 
Hof. Elke morgen wordt er een Bijbelverhaal verteld. 
Deze keer gaat het over het thema: Steengoed, Kei-
gaaf! Verder zingen we en kijken poppenkast, we 
knutselen of gaan op speurtocht. We beginnen elke 
morgen om 10.00 uur en sluiten af om 12.00 uur.  
Iedereen is van harte welkom, en neem gerust je 
vriendjes en vriendinnetjes mee!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Antoinette Bosman, tel. 0341-428116.

Voetbalteam van Dichterskwartier 
zoekt tegenpartij!

Ruim twee jaar geleden werd het buurtvoetbalteam 
van het Dichterskwartier opgericht. Omdat de buurt 
is gebouwd op het voormalige terrein van de Califor-
nia fabriek werd het team gedoopt “California boys”. 
Sinds die tijd wordt fanatiek gevoetbald in gymzaal 
“de Houtkamp”. In het begin werd eens per twee 
weken getraind, maar al snel was er behoefte om dit 
wekelijks te doen. Iedere dinsdagavond tussen 21:00 
en 22:00 uur worden er onderling fanatieke partijen 
gespeeld. 

Sponsor “Broodje Kok”
Naast de wekelijkse training heeft het team ook al 
aan enkele toernooien deelgenomen. Omdat op deze 
toernooien nog met eigen kleding werd gevoetbald, 
besloot het team in het tweede jaar op zoek te gaan 
naar een sponsor die het team van professionele voet-
baltenues kon voorzien. Deze werd gevonden in het 
nabijgelegen “Broodje Kok”. Eigenaar Johan Kok  
reageerde enthousiast op het verzoek tot sponsoring 
en dit resulteerde in prachtige tenues.

Sociale functie
Het sportieve aspect is belangrijk voor het team, maar 
tegelijk ontstond er in de loop van de tijd een sociale 
band. Iedereen kent elkaar en ook buiten het voet-
bal om is er regelmatig onderling contact. Voor het 
voetbalteam is op facebook een speciale groep aan-
gemaakt waarmee de communicatie onderling wordt 
geregeld. 

Toekomst
Team “California Boys” zal naast de wekelijkse trai-
ningen ook regelmatig aan toernooien deelnemen. 
Daarnaast bestaat de hoop dat meer buurt- of wijk-
teams worden opgericht, zodat ook hier regelmatig 
tegen gestreden kan worden. 

Mocht u interesse hebben en meer informatie willen, 
neem dan contact op met Willem Bos, 
06-1291 8070 of via mail: bos_willem@hotmail.com.



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

Snel Herstel
Gemeente, 0341-411333

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

Stadhuis en Stadswinkel
Havendam 56, 3841 AA Harderwijk,
0341-411911, info@harderwijk.nl

Instellingen en organisaties in Stadsdennen
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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 35 77 77  www.copy.nl  info@copy.nl

Wij geven kleur 
aan uw 
drukwerk

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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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



  Wijkvereniging Stadsdennen 

           is er voor iedereen. 
 

Lid worden kan al voor  8,50 per gezin. 
 

www.wijkstadsdennen.nl   

                                  info@wijkstadsdennen.nl  
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U kunt bij ons terecht voor:

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

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

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

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

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

spatadertherapie.

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

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

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

Fysiotherapiepraktijk
Stadsdennen

(ADVERTENTIE)

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

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

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

De oplossing van de vorige puzzel was: Multatulistraat.

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

Ben jij degene...

Die openstaat voor boeiend contact? algemenehulpdienst.nl


