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Zomeractiviteiten

De zomer staat voor de deur. Er is vast al na-
gedacht over de vakantiebestemming van dit 
jaar. Misschien met de tent naar Frankrijk, een 
bungalow aan zee of lekker thuis wat romme-
len. Altijd weer leuk met het vooruitzicht van 
vrije dagen en hopelijk veel zon en warmte.
In Stadsdennen is men nog niet zo met de 
zomervakantie bezig. Er is nog veel te doen 
aan activiteiten in de wijk. Zo is er Multiculti, 
de bruisende culturendag vol met optredens, 
kunst en cultuur uit maar liefst 25 verschil-
lende landen. Maar er is meer. Zo wordt er 
ook in Stadsdennen, net als vorige jaren, de 
buitenspeeldag gehouden. Een activiteit met 
aandacht voor spelen en verkeersveiligheid in 
de eigen straat en buurt. En vele organisaties 
uit de wijk houden afsluitende activiteiten als 
afronding van het seizoen. In deze wijkkrant 
volop aandacht hiervoor.
We wensen u veel plezier bij de activiteiten 
in Stadsdennen en alvast een fijne zomerva-
kantie. 

De redactie
  

Van de redactie

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

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

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

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

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

Stadsdennenkerk
JP Heyelaan 1, 3842 CH  Harderwijk, 
0341-460862

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

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

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

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

Jehova’s Getuigen
Anne Franklaan 1, 3842 GV  Harderwijk

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

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

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

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

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

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

Winkeliersvereniging 
winkelcentrum Stadsdennen 
hvderburg@wxs.nl

Buurtteam PC Boutenslaan/
Schrijverswijk
p/a C. Jansson, Welzijn Op Maat   
  
Thijmhof Bewonersvereniging 
p/a Alberdingk Thijmlaan 240, 3842 ZJ 
Harderwijk

Kwartierraad, dichterskwartier
J.W.Groeneweg, 0341-454269, 
w.groeneweg49@gmail.com 

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, 
0341-416894, cschaftenaar@uwoon.nl 

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

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

Volgende nummer
De volgende wijkkrant verschijnt in 
september 2011, kopij voor 21 augustus 
insturen.

Redactie Theo Goosen
 Martine van den Brink
 Carolien Jansson
 Peter Boers
 Peter Schaftenaar
Verspreiding Theo Goosen
Drukker Wedding bv
Vormgeving Ton Pors
Oplage 3200 stuks - Huis aan huis in 
 Stadsdennen

De redactie behoudt zich het recht voor ingezon-
den kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de ingezonden artikelen.

De wijkkrant wordt mogelijk gemaakt dankzij 
financiële ondersteuning van de gemeente 
Harderwijk.

Uw advertentie in onze wijkkrant
Het is mogelijk om een advertentie in de wijkkrant 
te plaatsen. Advertenties hebben het formaat 
van een kwart pagina, worden viermaal geplaatst 
en worden correct door de opdrachtgever 
aangeleverd.
De kosten zijn € 100,= per jaar.
Informatie bij de redactie.



Wat wás het een feest! Op vrijdag 25 en 
zaterdag 26 maart heeft winkelcentrum 
Stadsdennen haar heropening gevierd. 
En met trots, want het resultaat mag er 
absoluut zijn. Met haar nieuwe moderne 
uitstraling zal het winkelcentrum een nog 
groter publiek weten te bereiken. 

Ondernemersvereniging Passage Stadsden-
nen wilde heel graag iets terug doen voor 
haar klanten na die maandenlange verbou-
wing. Zo werd een heus organisatiebureau 
ingeschakeld, gespecialiseerd in winkelcom-
municatie en feestelijke openingen. Met een 
vol dagprogramma voor groot en klein is het 
publiek op vele ludieke manieren vermaakt. 
Al vanaf ’s morgens vroeg werden de bezoe-
kers op originele wijze verwelkomd door 
twee metershoge portiers. Voor het gewaar-
deerde publiek was voor deze speciale 
gelegenheid de rode loper uitgerold. 

Wethouders Daamen en Teeninga hadden 
de eer lovende woorden te richten tot al 
diegenen die betrokken zijn geweest bij het 
intensieve verbouwingsproject en mochten 
de openingsact doen: het onthullen van het 
nieuwe logo. Grote ontsteltenis bij het bestuur 
van de ondernemersvereniging toen een 
deel van het logo leek te ontbreken, en wel 
het belangrijkste, namelijk de poppetjes, de 
‘hartelijke’ mensen! Een winkelcentrum zon-
der deze mensen, dat kán toch niet! Gelukkig 
kwamen daar de twee ondernemers van het 
eerste uur, de heren Hoekwater en Hoorweg, 
om de hoek ‘gesjeesd’ in hun jeep en wisten 
zo het logo compleet te maken. Een kleurige 
en knallende confetti-, vuurwerk- en ballon-
nenexplosie bracht het verlossende moment: 
de officiële heropening van het winkelcen-
trum. 

De klanten hadden het naar hun zin met alle 
leuke activiteiten. Zo liep ballonnenclown 
Snoepy lekker op zijn gemak door het publiek 
en toverde voor de kleintjes de leukste figu-
ren uit ballonnen. 
Ook mochten de kids op vertoon van papa 
of mama’s kassabon een ritje maken met de 
‘Stadsdennen trein’ rondom het winkelcen-

trum. En of dat allemaal niet genoeg was, had 
Stichting Welzijn Op Maat ook nog eens een 
enorm springkussen geregeld. Kortom, ook 
voor kleine klantjes was het goed toeven. 
Niet alleen voor het winkelend publiek, ook 
voor de ondernemers was het een gedenk-
waardige dag. 
Karin Baumer van Modehuis Baumer: ’Het 
was zo’n geslaagde, gezellige dag. De super 
swingende dixielandband maakte de relaxte 
sfeer helemaal compleet. We hebben ervan 
genoten.’ 

Ook zaterdag was er een gevarieerd pro-
gramma voor het publiek. Een olijk duo zong 
liedjes van toen en nu, tot groot vermaak van 
de persoonlijk toegezongen klanten. En er 
werd gekookt! Zo konden inwoners van de 
wijk zelfgemaakte producten verkopen, waar-
bij de opbrengst naar het goede doel ‘Maxima 
voor Minima’ uit Harderwijk is gegaan. Een 
mooi initiatief van Wijkvereniging Stadsden-
nen, Stichting Bevordering Betrokkenheid 
Harderwijk, Stichting Geylani, Turkse Moskee, 
Stichting Welzijn Ouderen, Stichting Welzijn 
Op Maat en de gemeente Harderwijk.
En de kinderen? Die denken nog lang terug 
aan Flits & Lampie met de Mobiele Speeltuin, 

waar zij van gekkigheid niet wisten welke 
leuke attractie ze nu weer zouden kiezen. 

Actie ‘Rennen naar Stadsdennen’
Vanaf de dag van heropening tot en met 
zaterdag 7 mei liep de grote zegelspaaractie 
‘Rennen naar Stadsdennen’. Vijf weken lang 
konden de klanten zegels sparen met hun 
aankopen, waarmee veel prachtige prijzen 
te winnen waren. Op zaterdag 14 mei zijn de 
fantastische hoofdprijzen, een dames- en een 
herenfiets!, uitgereikt. Ook zijn er heel veel 
klanten blij gemaakt met de kleinere prijzen, 
zoals reis-, bloemen-, wijn- en cadeaubonnen, 
fietstassen, orchideeën, pizza’s, een bood-
schappenpakket en nog veel meer moois en 
lekkers.

Voordelen winkelcentrum Stadsdennen
Dat de ondernemers trots zijn op hun nieuwe 
winkelcentrum is wel duidelijk. Ze hebben 
hun klanten met plezier in het zonnetje gezet 
tijdens deze feestelijke dagen. Deze service 
gaat natuurlijk gewoon door. Bovendien heeft 
het centrum alles wat de klant nodig heeft 
binnen handbereik. En parkeren? Dat is hier 
nog steeds gratis! U bent en blijft van harte 
welkom! 

Ludieke heropening winkelcentrum Stadsdennen

Leuke opnames gemaakt van de vakantie? 
Maar hoe maak je er nu een leuk filmpje 
van? 
Wij nodigen u van harte uit, op een middag 
in september, om te kijken of het moge-
lijk is om een filmclub op te richten. De 
bedoeling is om u dan te laten zien wat 
er allemaal te koop is op het gebied van 
camera’s en toebehoren. Dat laten we pre-
senteren door een fotozaak uit Harderwijk. 
Na de pauze zullen, mogelijk, vrijwilligers 
van Seniorweb een presentatie geven over 
foto- en filmbewerking. 
Wij hopen dat aan het eind van deze 
bijeenkomst er mensen zijn die het leuk 
vinden om regelmatig bij elkaar te komen 
om elkaars ervaringen te delen en meer te 
leren over het maken van filmpjes, door 

regelmatig deskundigen uit te nodigen. De 
bedoeling is om dan een Filmclub in Stads-
dennen op te richten. Dit idee is bedacht 
door mevrouw Atie Voorbach. Zij is hier 
pas komen wonen. In haar vorige woon-
plaats Sneek was zij lid van een dergelijke 
club. 
Wilt u meer weten, dan mag u haar ook 
bellen. Tel. 0341-267725.  
Wilt u zich nu al aanmelden voor deze 
nieuwe activiteit, dan kan dat via de mail: 
folkert@swoharderwijk.nl of 
info@wijkplatformstadsdennen.nl. 

Houd de websites van zowel de SWO 
als het wijkplatform in de gaten voor de 
definitieve datum van deze middag in 
september.

Film- en videoclub Stadsdennen



Het seizoen 2010-2011 is bijna ten einde. De 
meeste cursussen, activiteiten en evenemen-
ten zijn eind april gestopt. Op dit moment 
wordt er een inventarisatie gemaakt, met de 
vrijwilligers, wat we als wijkvereniging vol-
gend seizoen kunnen aanbieden. Wij bieden 
in het komend seizoen - zo veel mogelijk - 
dezelfde cursussen en activiteiten aan als in 
het afgelopen seizoen. Naast het bestaande 
hopen we ook het aanbod met iets nieuws uit 
te kunnen breiden.

We kunnen u nu al meedelen dat er in het 
nieuwe seizoen op de maandagavond de 
cursus Mandala/Aquarelleren wordt gegeven 
en op de donderdagavond bordspelen. De 
avonden zullen beginnen als er voldoende 
belangstelling is. Om dat mogelijk te maken, 
zijn wij afhankelijk van mensen die zich 
aanmelden om vrijwilliger te worden en hun 
kennis over iets wat ze zelf graag doen te 
delen met anderen. Dat kan ook zeker een 
nieuwe activiteit zijn!
Voor aanmelden en informatie kunt u een 
mail sturen naar info@wijkstadsdennen.nl.

Ook is het goed in deze wijkkrant te melden 
dat onze website geheel vernieuwd en totaal 
veranderd is. De site is overzichtelijker, 
mooier, duidelijker, met meer informatie 
over de wijk Stadsdennen etc. Het is goed om 
onze website www.wijkstadsdennen.nl onder 
favorieten te zetten en deze regelmatig te be-
zoeken. Hier vindt u dan alle nieuwtjes over 
de wijkvereniging en ander actueel nieuws. 
Ook alles over ons aanbod voor het nieuwe 
seizoen zal hierop te vinden zijn. De komende 
tijd zal er nog wel wat veranderen aan de site, 
maar in grote lijnen is dit de nieuwe site van 
de wijkvereniging.
Wij zouden het leuk vinden als u onze site be-
zoekt om ons te laten weten wat u ervan vindt; 
stuur ons svp. een mail met uw reactie.

In de zomermaanden zijn er weer de buiten-
rommelmarkten. U kunt de volgende data in 
uw agenda schrijven:

Zaterdag 18 juni organiseren we met andere 
organisaties ‘Multiculti’ aan de Parkweg. Wij 
zullen hier weer een buitenrommelmarkt 
houden. De markt duurt van 11-19 uur en is 
voor bezoekers vrij toegankelijk. 

Zaterdag 9 juli en 10 september organiseren 
we weer twee buitenrommelmarkten op de 
locatie tussen de Aanleg en het nieuwe win-
kelcentrum. Deze markt duurt van 10-16 uur. 
Bezoekers hebben gratis toegang.

Maandag 8 augustus organiseren we een 
kinder-buitenrommelmarkt op het verharde 
plein bij de Aanleg van 13-18 uur. Bezoekers 
hebben vrij toegang.
Voor al deze markten is het nog mogelijk om 
een plek te reserveren om met uw spullen te 
komen staan. Informatie en formulieren die 
nodig zijn om te reserveren kunt u vinden op 
onze website: www.wijkstadsdennen.nl. 

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich 
willen aanbieden als bezorger, voorlopig op 
de wachtlijst, van de Wijkkrant of ons eigen 
‘groene boekje’. De Wijkkrant en het ‘groene 
boekje’ verschijnen viermaal per jaar en in 
augustus komt er een activiteitenlijst voor het 
nieuwe seizoen. Aanmelden hiervoor kan via 
de mail: info@wijkstadsdennen.nl of tel: 0341-
425836/06-14403745.

Wij wensen u allen alvast een prettige vakan-
tie en een prachtige zomer met mooi weer. 
Mocht u met vakantie gaan: kijk goed uit en 
zorg dat u weer veilig terug komt. 

Wilt u zich na het lezen van het bovenstaande 
en na het bezoeken van onze site aanmelden 
als lid van onze wijkvereniging, dan bent u 
van harte welkom. Ook hiervoor kunt u te-
recht op onze nieuwe website. Als u geen in-
ternet hebt, dan kunt u ook altijd bellen naar 
de ledenadministratie, tel nr.: 0341-425836 of 
06-14403745. 
Na de zomermaanden hopen we u weer met 
velen te begroeten bij onze cursussen, activi-
teiten of evenementen die we vanaf septem-
ber zullen gaan organiseren voor onze wijk.

Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen.

Onlangs organiseerden de wijkvereni-
ging en Stichting Welzijn Ouderen een 
wijkgesprek voor ouderen in de wijk. In 
dit wijkgesprek is er samen met ouderen 
gekeken naar de behoeften die er zijn en 
waar tot nu toe nog geen invulling aan is 
gegeven. 
De avond begon met een presentatie van 
Esther Geerlings van de SWO. Zij zette ie-
dereen in beweging en opperde het idee 
om buitentrimtoestellen voor ouderen 
te plaatsen in de wijk. De aanwezigen von-
den dat een goed plan en er werden ook 
al de mogelijke locaties geopperd. 
De gemeente, SWO en wijkplatform zullen 
dit verder oppakken. 

Vervolgens werd er gestoeid met de vraag: 
‘Ik zou nou eindelijk wel eens het volgen

de willen doen in Stadsdennen’. Ook dat 
leverde weer veel ideeën op. De meeste 
ideeën hebben te maken met bewegen en 
ouderen. De SWO en de wijkvereniging 
gaan proberen het een en ander van de 
grond te krijgen (zie ook de oproep elders 
in deze wijkkrant). 
Verder is er nog een idee om een film- en 
videoclub op te richten voor mensen die 
het leuk vinden om films te maken; niet 
alleen films in de eigen huiselijke kring, 
maar als een groep geïnteresseerden die 
samen aan de slag gaat met het maken 
van kwalitatief goede films. Ook daarvoor 
worden binnenkort initiatieven genomen. 
De aanwezigen vonden een dergelijke 
bijeenkomst zinvol en zeker voor herha-
ling vatbaar. 

Wijkgesprek met ouderen in Stadsdennen

van de Wijkvereniging Stadsdennen



Op 19 april jl. werd er in zorgcentrum De 
Aanleg een wijkbijeenkomst gehouden over 
het thema wijkveiligheid. Het prachtige weer 
weerhield mensen er niet van om naar deze 
avond te komen. De opkomst was zó groot dat 
de hele aula van het zorgcentrum vol zat. De 
100 aanwezigen waren zowel bewoners en 
professionals uit de wijk als vertegenwoordi-
gers van de gemeente. 
Na opening van de avond door de voorzitter 
van het wijkplatform werd een toelichting 
gegeven op de totstandkoming van het wijk-
veiligheidsplan en de acties die in de wijk zijn 
georganiseerd, zoals een ansichtkaartenactie, 
een fotoactie, een wijkschouw en op deze 
avond de wijkbijeenkomst. 
Uit een analyse van cijfers over veiligheid 
blijkt dat Stadsdennen geen heel onveilige 
wijk is om te wonen. Wel zijn er diverse 
thema’s die de aandacht nodig hebben. Deze 
werden tijdens een presentatie toegelicht. 
Voor de aanwezigen waren de thema’s zeer 
herkenbaar. Vooral verkeersveiligheid en par-
keeroverlast deden een hoop stof opwaaien 
en bewoners gaven diverse voorbeelden van 
hun ervaringen. 
Opgesplitst in vier groepen gingen de aanwe-
zigen met elkaar in gesprek over de thema’s 
uit de wijkanalyse. Zij gaven aan welke onder-
werpen het eerst aandacht verdienen en ver-
volgens ging de groep met elkaar na wat de 
mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. 
Al hun opmerkingen en suggesties worden 

meegenomen in het vervolgtraject, waarin 
maatregelen worden opgesteld en afspraken 
worden gemaakt over de uitvoering hiervan. 
Diverse bewoners hebben zich opgegeven 
om mee te praten en te denken over één van 
die thema’s.
De belangrijkste thema’s volgens de aanwe-
zigen zijn: verkeersveiligheid (o.a. de situatie 
bij de Vondellaan), parkeeroverlast (slechte 
doorgang), overlastgevend gedrag van de 
jeugd,  zwerfvuil en hondenpoep, controle en 
toezicht (handhaving en meer politie in de 
wijk) en communicatie tussen buurtbewoners 
(verbaal geweld). 
Verwacht wordt dat na de zomer de eerste 
maatregelen uit het wijkveiligheidsplan uitge-
voerd gaan worden. Het wijkplatform zal toe-
zicht houden op de uitvoering van het plan. 
Over de voortgang, de geplande acties in de 
wijk en de resultaten zal regelmatig bericht 
worden in de wijkkrant. Mochten er kwes-
ties zijn die u bij het wijkplatform onder de 
aandacht wilt brengen, dan kunt u een briefje 
deponeren in de brievenbus van het platform 
die hangt bij de ingang van de Kiekmure (bin-
nenkort zal de brievenbus worden verplaatst 
naar het winkelcentrum). 

Ligt één van de veiligheidsthema’s u na aan 
het hart en heeft u interesse om mee te den-
ken en te doen in één van de werkgroepen 
rondom wijkveiligheid? Meldt u zich dan aan 
via stadsdennen@harderwijk.nl. 

Stadsdennenkerk 
Protestantse 
gemeente 
Harderwijk
Even voorstellen. Mijn naam is Aad 
Woudenberg. Ik ben predikant van de 
Stadsdennenkerk en geboren in Rotterdam 
(jaargang 1953). Na mijn opleiding werkte 
ik in Sloten (fr.) en Hasselt (ov.). Nu al weer 
sinds 1988 in Harderwijk. Eerst binnen de 
Gereformeerde Kerk en na de plaatselijke 
fusie, januari van dit jaar, in de Protestantse 
Gemeente. Ik ben getrouwd met Marry, 
heb drie kinderen die alle drie Harderwijk 
trouw bleven en ben de trotse opa van drie 
kleindochters. Mijn hobby is (kerk)muziek. 
Ik ben vroeger opgevoed bij het orgel en 
probeer mij nog steeds te bekwamen in 
het pianospel. Om gezond te blijven loop 
en fiets ik. Een solistisch gebeuren, want 
sporten in groepsverband kan ik maar 
moeilijk combineren met mijn werk. Naast 
het voorgaan in de kerkdiensten en mijn 
taak als catecheet geef ik leiding aan het 
Pastoraal Bureau Stadsdennen. Samen 
met enkele coördinatoren en een groep 
vrijwilligers willen wij er zijn voor die-
genen uit de wijk die een beroep op ons 
doen. Geloofs- en levensvragen, doop en 
levensverbintenis, jubileum en uitvaart, 
zinvragen en relatieproblemen; het staat 
allemaal op onze agenda. Lezen en stu-
deren is voor mij steeds een geliefkoosde 
bezigheid geweest. De neerslag daarvan 
vindt u grotendeels op mijn website www.
aslwoudenberg.nl. Langs die weg kunt u mij 
ook altijd bereiken met vragen over geloof 
en (Stadsdennen)kerk. Omdat ik hier al zo 
lang ben, voel ik me een échte Harderwij-
ker. En als ik door de straten fiets in de wijk, 
dan voel ik me thuis. Fijn om mee te mogen 
helpen aan het welzijn van mensen als 
(uw) ‘wijk’-predikant.

Aad Woudenberg

Geslaagde wijkveiligheidsbijeenkomst Stadsdennen!

Op woensdag 1 juni 2011 wordt in Nederland 
voor de 22e keer de Nationale Straatspeeldag 
georganiseerd. Deze leuke dag heet nu de 
Buitenspeeldag.
De Buitenspeeldag is bedoeld om kinderen te 
stimuleren lekker buiten te spelen. Daarnaast 
is ook het verbeteren van verkeersveiligheid 
voor kinderen een aandachtspunt.
Straten worden voor een dag voor al het 
verkeer afgesloten, zodat kinderen onbelem-
merd en veilig op straat kunnen spelen. De 
Buitenspeeldag heeft een positieve invloed 
op de onderlinge contacten, onder buurtbe-
woners van alle leeftijden.
 
Straatbewoners organiseren zelf op hun 
eigen manier de Buitenspeeldag. Welzijn Op 
Maat geeft advies en ideeën en zorgt voor de 
vergunning en de wegafsluiting. 

Om de Buitenspeeldag in Harderwijk op een 
veilige manier door te laten gaan met leuke, 
gezellige en zinvolle activiteiten, is er ook 
geld nodig.

Jaarlijks ontvangen deelnemende straten 
maximaal € 70,=  uit het beschikbare spon-
sorbudget, na het overleggen van bonnen. 
De woningcorporaties Omnia Wonen, Uwoon 
en de gemeente zijn de sponsors van de 
Buitenspeeldag.

Wil je meedoen met je straat? 
Geef je z.s.m. op!
Heb je belangstelling of wil je meer informa-
tie? Bel even naar Welzijn Op Maat, Carolien 
Jansson, coördinator 0341-434656 of stuur 
een email: 
carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.

Stadsdennen doet mee aan de Buitenspeeldag



Op zaterdag 19 maart, de Nationale Schoon-
maakdag, waren er in Stadsdennen vele 
vrijwilligers aan het werk om het zwerfafval 
in de eigen buurt op te ruimen. Vooral de 
kinderen waren erg actief. Dit jaar konden 
zij met hun werkzaamheden de toegang 
verdienen voor een geweldig afsluitend 
feest dat in de Kiekmure werd gehouden. 
Gewapend met prikstokken, vuilniszak-
ken en handschoenen gingen de jonge, in 
oranje hesjes gehulde vrijwilligers aan de 
slag om de speeltuintjes en de rest van de 
buurt schoner te maken. Na het werk vlug 

naar de Kiekmure, want daar wachtte een 
heerlijke lunch. Overal was aan gedacht. Er 
was volop vermaak op het podium en de 
dj zorgde voor leuke muziek, waar veel op 
gedanst werd. Wie niet dansen wilde, kon 
lekker springen op een luchtkussen. Je kon 
ook geschminkt worden. Voor de kinderen 
was het een flitsend feest dat ze niet hadden 
willen missen. Iedereen hartelijk bedankt 
namens de wijk en volgend jaar doen jullie 
vast weer mee?!

Simone Kiezebrink

Flitsend feest voor jonge schoonmakers

Harderwijk kent een actieve afdeling 
Veilig Verkeer die elk jaar tal van projecten 
organiseert, zoals de fietsenkeuringen op de 
basisscholen, de praktijk en schriftelijke ver-
keersexamens, een scootmobielcursus in sa-
menwerking met de SWO en een opfriscur-
sus voor ouderen, ook wel BROEM genoemd. 
We ondersteunen de verkeersouders op 
de diverse basisscholen met materiaal voor 
het ‘fietsparcours’,  het verkeersprogramma 
Streetwise, de ‘dodehoek- problematiek’ met 
vrachtwagens en het ‘schoolpleinpakket’. De 
verkeersouders vervullen een belangrijke 
rol bij de verkeerseducatie van uw kinderen 
op school. Helaas zijn er nog niet op alle 
scholen in Harderwijk verkeersouders actief 
en de afdeling heeft daar dit jaar een speer-
punt van gemaakt. Verkeersouders krijgen 
cursussen aangeboden door Veilig Verkeer 
Nederland, zodat ze goed geïnformeerd en 
een belangrijke ondersteuning zijn voor de 
leerkrachten. Als u belangstelling heeft, kunt 
u contact opnemen met het secretariaat van 
de afdeling, telefoon 416658.

In de wijk Stadsdennen ben ik, lid van het 
Wijkplatform en bestuurslid van de afdeling 
VVN Harderwijk, uw contactpersoon met 

betrekking tot verkeersaangelegenheden in 
onze wijk. U kunt bij mij verkeersonveilige 
situaties melden, maar ik kan u ook onder-
steunen bij het houden van buurtacties.
Uiteraard sta ik hierin niet alleen, want we 
hebben in Harderwijk ook een afdeling 
bij de gemeente die zich met deze materie 
bezighoudt en er is natuurlijk ook Veilig 
Verkeer Nederland; er bestaat dus een heel 
netwerk met professionals die ons terzijde 
staan. U kunt mij bereiken via de postbus 
van het wijkplatform, of binnenkort door 
middel van een email aan: 
info@wijkplatform.nl. 

VVN is nu bezig met het ontwikkelen van een 
buurtlabel, dat kan worden toegekend aan 
die buurt die zich veel moeite getroost met 
acties en initiatieven op het gebied van ver-
keersveiligheid. Door acties kunnen de soci-
ale contacten in uw buurt worden vergroot, 
waardoor automatisch het veiligheidsgevoel 
wordt versterkt. U weet als geen ander wat 
de verkeersonveilige punten zijn in uw 
buurt. Zodra ik meer weet over het buurtla-
bel, zal ik u daar graag over informeren.

Wouter Groeneweg

Start sportstimuleringsproject 
Stadsdennen

De gemeente Harderwijk organiseert een 
sportstimuleringsproject in de wijken Stads-
dennen en Zeebuurt. Het project is bedoeld 
voor kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van 
de basisscholen in deze beide wijken. De 
gemeente Harderwijk organiseert dit project 
in samenwerking met de scholen om kinderen 
kennis te laten maken met sport en sportver-
enigingen. De kinderen kunnen zo ervaren dat 
sporten leuk en ook gezond is.
Vijf sportverenigingen uit de gemeente Har-
derwijk komen op bezoek bij De Dominicus, 
De Schakel, Het Kompas en De Al Islaah.
Tijdens de gymlessen van de groepen 4, 5 en 
6 worden verschillende sportclinics gehou-
den, waaronder badminton, gymnastiek/
turnen, zelfverdediging, atletiek en unihockey. 
Zo kunnen kinderen in hun eigen veilige om-
geving kennismaken met deze sport.
Tijdens deze actieve en sportieve periode 
schenken de scholen ook aandacht aan een 
gezonde leefstijl. Een gastspreker vertelt de 
kinderen over sport, gezond eten en gezond 
leven. Om het belang van gezonde voeding te 
onderstrepen, krijgen de kinderen een appel 
en een bekertje melk tijdens de les. Het project 
wordt afgesloten met een geweldige sport- en 
spelmiddag op woensdagmiddag 15 juni.

Sportieve en 
actieve vrijwilligers?

Voor een nieuwe activiteit in Stadsdennen is 
de SWO op zoek naar vrijwilligers die het leuk  
vinden sportieve activiteiten te ondernemen 
en te begeleiden.
Wij zoeken iemand die graag fietst of wandelt, 
het leuk vindt om een groep te begeleiden, 
anderen laat meegenieten van de mooie 
omgeving in en om Harderwijk en deze 
plekjes ook weet te vinden. U wordt door een 
beroepskracht van de SWO begeleid bij het 
opzetten van de activiteit. Het streven is, dat 
er een groep mensen ontstaat die wekelijks 
samen een wandeling of fietstocht onder-
neemt.
Voor informatie of opgeven (ook voor 
deelname) kunt u terecht bij: Esther Geerling, 
SWO Harderwijk. Tel. 423636 of 428787. Of via 
de mail: esther@swoharderwijk.nl.

Buurtlabel Veilig Verkeer



De wereld rond
in één dag!

De eerste zomerse dagen zijn nog maar 
net begonnen en de eerste klachten over 
overlast zijn al weer binnengekomen. Ik 
heb het dan over overlast van jongeren en 
burenoverlast.

Met het mooie weer zijn de mensen meer 
buiten, maken meer geluid; waarbij niet al-
tijd  rekening wordt gehouden met de buren. 
Ruzies over overlast ontstaan vaak door hele 
eenvoudige dingen. Overlast begint vaak 
wanneer het woongenot van een of meer-
dere bewoners wordt verstoord. Wat kunt 
u zelf aan overlast doen? Ga praten met de 
mensen die de overlast veroorzaken. Vaak 
weten de overlastveroorzakers niet eens dat 
zij overlast veroorzaken. Ga nooit praten als 
u nog boos bent, maar wacht even tot u weer 
rustig bent. Bij overlast kunt u melding doen 
bij de woningbouwvereniging, buurtbemid-

deling, Welzijn Op Maat, de gemeente of bij 
de politie. Op het internet is veel informatie 
te vinden over overlast en hoe overlast het 
beste kan worden aangepakt.
De site www.vraaghetdepolitie.nl is een site 
van de politie, speciaal voor jongeren. Op 
de site kunnen de jongeren terecht voor 
101 vragen en antwoorden over veiligheid. 
Onderwerpen die besproken worden zijn 
o.a.: pesten, internet, drugs, loverboys, over-
last, geweld en nog veel meer. Nieuwsgierig 
geworden? Bezoek dan de site en doe er je 
voordeel mee. In eerste  instantie is het een 
site voor de jeugd, maar ook ouderen en 
ouders kunnen veel informatie op deze site 
vinden.
Als wijkagent is het bijna onmogelijk alle 
vragen en klachten zelf af te handelen. Het 
kan voorkomen dat u niet door de wijkagent 
zelf wordt benaderd, maar door een van de

clustermensen van de wijk. Dit zijn: Anita 
Prins, Marjolein Lovink, Martin van de Linde, 
Michiel Wolsink en Mien Klopman.  

Het wijkspreekuur voor Stadsdennen 
wordt gehouden elke eerste dinsdag van de 
maand in het winkelcentrum Stadsdennen 
van 10.00 tot 11.00 uur. Het is een gemeen-
schappelijk spreekuur met Uwoon, Omnia 
wonen, de gemeente, Welzijn Op Maat en 
Buurtbemiddeling. Als wijkagent ben ik ook 
op het internet te vinden, namelijk op hyves. 
Met de zoekvraag  wijkagent Harderwijk of 
Stadsdennen komt u op deze site.  

Willem Brink 

Nieuws van de wijkagent

Op zaterdag 18 juni a.s. vindt de 6e editie van 
de Multicultidag plaats. Tijdens deze dag, aan 
de Parkweg, kunnen bezoekers genieten van 
optredens, kunst, cultuur en keuken uit meer 
dan 25 landen. 

De Stichting Bevordering Betrokkenheid 
Harderwijk (SBBH) is zes jaar geleden begon-
nen met de Multicultidag Harderwijk. Deze 
dag wordt wederom georganiseerd door een 
unieke samenwerking tussen de SBBH, Wijk-
vereniging Stadsdennen, Thijmhof bewoners-
vereniging en de Open Hof.
De werkgroep is vanaf september 2010 bezig 
om dit evenement nog beter en diverser 
te kunnen presenteren. Het streven van 
de partners is om op zaterdag 18 juni een 
grotere verscheidenheid aan culturen te 
hebben en op te laten treden. De organisatie 
is er in geslaagd om meer culturen naar de 
Multicultidag te halen dan vorig jaar. Wie ook 
interesse heeft, kan zich nog tot 11 juni 2011 
aanmelden om toegevoegd te worden. Zo 
kunnen we nog meer verschillende culturen 
samen laten komen. Iedere persoon of groep 
die zich geroepen voelt, kan zich aanmelden 
om een land te presenteren. 

De ‘landen’ die zich al hebben aangemeld 
zijn: Nederland, Turkije, Marokko, Brazilië, 
Vietnam, Irak, Suriname, Guinee, Tunesië, 
Libanon, Curacao en dit jaar ook Spanje, 
Mexico, Peru, Hongarije, Indonesië, Ierland,  

Taiwan, Afghanistan en Argentinië. Tevens
zijn er optredens van lokale artiesten, zoals 
Swinging Squabble, UDX en de Boekaniers.

Er zijn dit jaar meer eetkraampjes vanuit 
verschillende ‘landen’ aanwezig. Dit geldt 
ook voor kramen die souvenirs verkopen uit 
het land van herkomst. Het is nog mogelijk 
om een kraam te huren tijdens Multicultidag 
2011.
Wilt u de bezoekers van Multicultidag kennis 
laten maken met het land waar u vandaan 
komt? Voor het huren van een kraam om eten, 
souvenirs of voorwerpen te verkopen kunt u 
zich aanmelden bij de organisatie.
Net als vorig jaar zal ook dit jaar een buiten-
rommelmarkt worden gehouden. Deze markt 
is op het terrein aan de Parkweg. Wilt u hier 

een plek reserveren, dan kunt u hiervoor 
terecht via de mail info@wijkstadsdennen.nl.
Nederland heeft het WK niet binnen kunnen 
slepen. Harderwijk wel. Nieuw dit jaar is dat 
er tijdens de Multiculti een ‘WK Harderwijk 
Voetbal’ wordt gehouden. Teams zullen vijf 
tegen vijf spelen. Er zal ook een Multiculti 
team worden samengesteld. Teams die mee 
willen doen, kunnen contact met ons opne-
men. 
 
Het programma is te vinden op de websites 
van SBBH www.sbbharderwijk.nl en van de 
Wijkvereniging Stadsdennen www.wijkstads-
dennen.nl.
Voor meer informatie over deze Multicultidag 
2011 kunt u contact opnemen met Ahmet 
Nazligul: info@sbbharderwijk.nl, 
tel: 06-45552877 / 06-41940614. 
Of met Theo Goosen: 
info@wijkstadsdennen.nl, tel: 06-14403745. 



‘Buurtbemiddeling’ 
voor bemiddeling, 
maar ook voor 
coaching!
Harde muziek, slaan met de deuren, een 
schutting die verkeerd is geplaatst of een 
boom die over de heg groeit; een burenruzie 
is zo ontstaan. Soms is het zo weer opgelost, 
maar kom je er niet uit dan kan een langlo-
pend conflict het gevolg zijn. Buurtbemidde-
ling Harderwijk, inmiddels ondergebracht bij 
de Algemene Hulpdienst, bestaat dit jaar vijf 
jaar. Buurtbemiddeling biedt in zulke gevallen 
een oplossing, maar je kunt het ook zelf oplos-
sen.
Het blijkt dat, wanneer er een conflict in de 
buurt speelt, het heel lastig is om op de buren 
af te stappen. Vaak is de relatie al behoorlijk 
verstoord. Buurtbemiddeling kan op dat 
moment hulp bieden. Onafhankelijke vrijwil-
lige bemiddelaars helpen beide partijen om 
samen een oplossing te bedenken. Soms komt 
het voor dat de buren graag in gesprek willen 
met de andere partij, maar dat de andere 
partij dat niet wil. Wat dan? 
Sinds kort kan Buurtbemiddeling ook een 
coaching gesprek aanbieden. In het coaching 
gesprek wordt geleerd hoe mensen die in 
conflict komen met de buren hierop kunnen 
reageren. Welke factoren kunnen invloed 
hebben? Hoe kan ik een boodschap het beste 
overbrengen? Dus met andere woorden: de 
omgeving kan je niet veranderen, maar wel 
jouw reactie op de omgeving. De vrijwilligers 
van Buurtbemiddeling zijn hierin getraind.
Net als de bemiddelingsgesprekken worden 
deze gesprekken ook kosteloos aangeboden.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Marijke Kamphuis, tel 428794 of via 
de website 
www.buurtbemiddelingharderwijk.nl.

Sinds september vorig jaar heeft wijkge-
meente ‘de Open Hof’ in de persoon van 
ds. J.C. Schuurman een nieuwe predikant. 
Zoals de naam ‘de Open Hof’ al aangeeft, 
staat ds. Schuurman voor iedereen klaar. 
Voor een eerste kennismaking hebben we 
een kort interview met hem gehad.

Wat zijn uw persoonlijke omstandigheden? 
Mijn vrouw en ik hebben drie kinderen. 
Twee van hen zijn getrouwd. Inmiddels 
hebben we vijf kleinkinderen in de leeftijd 
van enkele maanden tot acht jaar. In au-
gustus 2011 zijn wij in Harderwijk komen 
wonen. Hiervoor was ik als predikant 
verbonden aan de Hervormde Gemeente 
van Boven-Hardinxveld (een dorp langs 
de rivier de Merwede in de buurt van 
Gorinchem).

Wat eet u het liefst?
Een Hollandse pot (aardappels en groen-
ten). Maar op zijn tijd een pastagerecht of 
een ovenschotel is ook niet verkeerd.

Wat is uw favoriete vakantieplek. Hoe 
brengt u de vakantie meestal door?
De laatste jaren trekken we enkele weken 
naar een zonnige streek in noord of mid-
den Italië. Meestal wordt het een appar-
tement. Naast de natuur trekt ons ook de 
cultuur. We kunnen erg genieten van het 
bezoeken van oude steden. De vele be-

zienswaardigheden wekken steeds weer 
onze verbazing. Mijn vrouw maakt veel 
foto’s, die ze later tot een boek bewerkt als 
aandenken aan de vakantie.  

Heeft u nog hobby’s?
Dat is voor mij altijd een lastige vraag, 
omdat ik aan een hobby eigenlijk niet toe 
kom. Wel maken we graag een wandeling 
in het bos of langs het water. Verder wordt 
vrije tijd voor een groot deel besteed aan 
het bezoeken van onze kinderen, die in 
het westen van het land wonen.

Wat is uw indruk van onze wijk na een 
seizoen?
Er wonen in Stadsdennen veel mensen. 
Opvallend is de diversiteit. Verschillende 
nationaliteiten. Een algemene indruk is dat 
mensen vriendelijk zijn. Elkaar groeten op 
straat en in het winkelcentrum is gelukkig 
geen uitzondering. Als je in het wijkcen-
trum van onze kerkelijke gemeente (de 
Open Hof) mensen ontmoet (bijvoorbeeld 
ouders die hun kinderen van een van de 
clubs komen halen), heb je al gauw een 
praatje.  

Wat is in één zin uw persoonlijke drijfveer?
Het is mijn verlangen dat ik mensen mag 
bereiken met de boodschap van de Bijbel 
om iets van Gods liefde door te geven.

De Open Hof

Wijkplatform Stadsdennen 

zoekt notulist(e)

Wie vindt het leuk de vergaderingen 
van het Wijkplatform bij te wonen 
en het verslag te maken? Blijf op de 
hoogte en doe een leuke vrijwilligers-
klus! Het Wijkplatform vergadert op de 
woensdagavond in de Kiekmure. Het 
wijkplatform bestaat uit vele actieve 
wijkbewoners die zich inzetten voor de 
wijkaanpak in Stadsdennen. De verga-
deringen zijn zevenmaal per jaar. Voor 
informatie: Carolien Jansson, Welzijn 
Op Maat, Tel. 0341- 434656 of per mail: 
carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.

Ds. Schuurman en echtgenote voor de Open Hof

Wilt u meer informatie over de activiteiten in Stadsdennen dan kunt u terecht op: 

www.harderwijkpunt.nl



Helios is een vereniging voor geestelijke 
ontwikkeling en bewustwording, voor 
mensen die op eigen wijze op zoek zijn naar 
wat er meer is tussen hemel en aarde en die 
elkaar daarin stimuleren. In juni 2011 is het 
25 jaar geleden dat Helios voor haar activi-
teiten gebruik ging maken van De Kiekmure 
in Stadsdennen. 
De reeks van ongeveer 500 lezingen, 
cursussen, doe-avonden en bezoeken van 
paragnosten vormt een ontdekkingsreis 
naar al het tastbare en niet-tastbare dat er 
is. Hiertoe worden onder andere sprekers 
uitgenodigd die ook met hun eigen stuk van 
dezelfde zoektocht bezig zijn. Na een inlei-
ding gaat de zaal dan een dialoog aan om 
antwoord op vragen te krijgen. Ook worden 
paragnosten uitgenodigd die informatie 
overbrengen uit andere niveaus van ons be-
wustzijn en zijn er cursussen georganiseerd. 
De onderwerpen van de lezingen, work-
shops en cursussen veranderen met de 
jaren, maar spirituele ontwikkeling is de 
leidraad gebleven. Spiritueel in de beteke-
nis dat het te maken heeft met zaken die 
de geest (Latijn spiritus) betreffen. Dit kan 
religie zijn of  bovennatuurlijke krachten, 
maar de nadruk ligt op de persoonlijke 
innerlijke ervaring. Op eigen wijze op zoek 
naar meer kennis van wat ons verbindt met 
onze scheppende kracht, was en is niet 
een gemakkelijke weg. Elkaar ontmoeten in 
activiteiten en gesprekken m.b.t. onze zoek-
tocht en dan op dezelfde golflengte komen. 
Ontdekken van je eigen mogelijkheden in je 
relatie tot het geheel. Groeien en accepteren 
van voortdurende verandering, op zoek ook 
naar jezelf, wat of wie ben ik, wat wil ik, wat 
is het doel van mijn bestaan, mijn opdracht, 
mijn missie.

In de loop van meer dan 25 jaar is er o.a. 
aandacht voor Boeddhisme, Hindoeïsme, 
Ayurveda, I Tjing, Tái Chi, Esoterie, Reïncar-
natie, Soefisme, Karma, Christusbewustzijn, 
Helderziende waarnemingen, Astrologie, 
Numerologie, Kwantumfysica, (Maya-) ka-
lenders en heel veel persoonlijke verhalen 
en filosofieën van boeiende gasten uit ons 
hele land en daar buiten. Een aantrekkelijke 
kant van Helios is dat er voor elke zoeker 
wel wat te vinden is, dat de lezingen dikwijls 
ook in zekere zin ‘vermaak’ bieden en dat 
de bezoekers min of meer met hetzelfde 
bezig zijn. De complete reeks van lezingen, 
sinds 1985, staat op de website en u kunt 
daar zien hoe uitgebreid de variatie van on-
derwerpen is geworden. Steeds weer wordt 
geprobeerd op de actualiteit in te haken. Er 
worden relaties gelegd tussen religies en 
natuurkunde (en andere wetenschap), me-
dische wereld, het mystieke en vele andere 
onderwerpen die soms meer, soms minder 
direct het inzicht vergroten in onze relatie 
met de oorsprong. 
Helios is voortdurend in beweging, zoals 
alles in en om ons heen voortdurend aan 
verandering onderhevig is. De vereniging 
wordt bestuurd door een gekozen groep van 
bestuursleden en met het wisselen van deze 
bestuursleden is er steeds weer nieuwe 
invloed op de activiteiten. Het voortbestaan 
van de vereniging valt en staat met het 
steeds weer opstaan van nieuwe ‘trekkers’ 
van de ambities. In het verleden heeft dat 
fantastische ontwikkelingen opgeleverd en 
Helios vertrouwt erop dat dit zo zal blijven. 
Wilt u meer weten over ons, kijk dan eens 
op onze website www.heliosharderwijk.nl. 

Anne Prins   

HARDERWIJKPUNT 
wordt Wijkpunt 
van Harderwijk
Een aantal Nederlandse gemeenten heeft 
interesse getoond in de wijze waarop het 
Wijkpunt in Harderwijk vorm heeft gekregen. 
Om deze Harderwijker dienstverlening lande-
lijk breder uit te kunnen dragen, zijn zowel de 
naam als de website vernieuwd.  

‘HarderWijkpunt’ heeft sinds kort de naam 
‘Wijkpunt van Harderwijk’. Het Wijkpunt van 
Harderwijk biedt dezelfde service als voor-
heen. Zowel voor advies als voor activiteiten 
bent u bij Wijkpunt aan het juiste adres. 
Wijkpunt- Advies is de plek waar u antwoord 
krijgt op uw vragen over wonen, zorg en wel-
zijn. U kunt telefonisch, maar ook via internet 
(http://harderwijk.wijkpunt.nl) uw vragen 
stellen.

Tijdens kantooruren staat een deskundige 
vrijwilliger u te woord. Wanneer ook de vrij-
williger het antwoord niet weet, wordt er voor 
u gezocht naar het juiste antwoord. U hoeft 
niet te bellen met de diverse instanties in Har-
derwijk, de vrijwilliger van Wijkpunt- Advies 
doet dit voor u. Hij/zij belt u zo spoedig moge-
lijk terug met de juiste gegevens. Het telefoon-
nummer van Wijkpunt- Advies is 0341-472307, 
een nummer om te onthouden.

Wijkpunt- Actief verzamelt alle activiteiten 
die in Harderwijk worden georganiseerd. 
Deze activiteiten zijn te vinden op 
http://harderwijk.wijkpunt.nl. Organisaties 
vullen hun eigen activiteiten in, waardoor u 
als Harderwijker op zoek kunt naar een leuke 
bezigheid bij u in de wijk. Bent u als organi-
satie geïnteresseerd in het invullen van eigen 
activiteiten, neem dan contact op met Folkert 
Bouma, 0341-423636/06-51696446.

Vereniging Helios, 25 jaar 
thuis in De Kiekmure

(ADVERTENTIE)



De Huiskamer: 
een plek met aandacht  
Meer en meer kwetsbare ouderen vallen 
buiten de boot bij voorzieningen die nodig 
zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
functioneren in de samenleving. Zij worden 
de dupe van een bezuinigende rijksoverheid. 
Desondanks blijft er de behoefte aan een 
of andere vorm van begeleiding en struc-
tuur in de dag. Daarnaast neemt de druk op 
mantelzorgers toe. Tijdelijke ontlasting van 
hun taak is nodig. Voor deze kwetsbaren in 
onze samenleving heeft de Stichting Welzijn 
Ouderen (SWO) het zogenaamde huiskamer-
project ontwikkeld. Een initiatief dat moge-
lijk is gemaakt met financiële steun van de 
gemeente Harderwijk, het HarderWijkPunt en 
verschillende fondsen, zoals RC Stichting Het 
Maagdenhuis, Brentano en Sluyterman van Lo.

Kwetsbare inwoners
De Huiskamer is bedoeld voor kwetsbare 
inwoners van Harderwijk die niet meer zo 
gemakkelijk deel kunnen nemen aan activitei-
ten zoals die van de ouderenbonden of ver-
enigingen, omdat ze bijvoorbeeld slecht ter 
been zijn of omdat deze activiteiten te druk 
voor hen zijn. De nadruk in De Huiskamer ligt 
vooral op ontmoeting, onderling contact en 
het welbevinden van de bezoekers. Bezoe-
kers zijn in staat om zelfstandig thuis te kun-
nen functioneren en weten zich doorgaans 
prima te redden. Zij vinden het plezierig en 
stimulerend om in een vrijblijvende sfeer 
leeftijdsgenoten te ontmoeten in De Huiska-
mer. Ook het verbeteren van de kwaliteit van 
het sociale netwerk kan een goede reden voor 
deelname zijn. 

Activiteiten
De bezoekers krijgen een min of meer vast 
programma van activiteiten aangeboden. 
Het programma vindt plaats in een echte 
huiskamersfeer: warm, geborgen en veilig. De 
ruimte van De Huiskamer is ook ‘open’ voor 
andere activiteiten die daar plaatsvinden 
en andere bezoekers die elkaar daar willen 
ontmoeten, biljarten of een cursus volgen. Op 
deze manier krijgen de huiskamerbezoekers 
de mogelijkheid om met nieuwe mensen in 
contact te komen. 
De Huiskamer (voor alle inwoners van Har-
derwijk) is geopend van 10.00 tot 15.00 uur 
en is gevestigd aan het Triasplein 9, in de wijk 
Drielanden. De Huiskamer maakt onderdeel 
uit van het Wijkhuis Drielanden, het ontmoe-
tingscentrum voor die wijk. Voor deelname, 
per dag, betalen bezoekers alleen een kleine 
eigen bijdrage voor consumpties en een lunch 
(€ 7,50).

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Jet Schaftenaar, tel. 0341- 423636.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een 
huurwoning op de Noord-Veluwe?
U komt in aanmerking voor een huurwoning 
op de Noord-Veluwe als u een binding heeft 
met een van de gemeenten in deze regio: Er-
melo, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Elburg, 
Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe. Dat 
kan een economische of maatschappelijke 
binding zijn. Er is een aantal uitzonderin-
gen. Deze kunt u vinden in onze brochure 
Wonen op de Noord-Veluwe en is te down-
loaden via onze website www.uwoon.nl. We 
kennen twee groepen woningzoekenden, 
starters en doorstromers.

Starters
U bent starter als u op dit moment niet 
beschikt over zelfstandige woonruimte in 
de regio. Als u starter bent, dan moet u zich 
inschrijven bij een corporatie in de regio. Bij 
inschrijving ontvangt u een inschrijvingsbe-
wijs. U dient het inschrijvingsbewijs goed 
te bewaren! Het inschrijvingsbewijs geldt 
voor de hele regio, met uitzondering van 
Putten. Wilt u in aanmerking komen voor 
een woning in Putten, dan dient u zich daar 
afzonderlijk in te schrijven. 
Vanaf de inschrijvingsdatum bouwt u maan-
delijks punten op. U begint met 50 punten, 
waarbij er maandelijks 1 punt bijkomt. 
Starters die niet uit de regio komen maar 
een economische binding hebben (40 km 
uit de grens van de regio) krijgen 24 extra 
startpunten. U begint dan met 74 punten, 
waarbij er maandelijks 1 punt bijkomt.

Doorstromers
U bent doorstromer wanneer u een legale 
huur- of koopwoning achterlaat, of als u in 
een recreatie- of zomerhuisje woont in de 
regio Noord-Veluwe waar het overgangs-
recht van toepassing is. Weet u niet of dit op 
u van toepassing is? Informeer dan bij de 
gemeente.
Doorstromers hoeven niet ingeschreven te 
staan. De puntenberekening vindt plaats 
op basis van de woonduur in uw huidige 
woning. Als u een woning achterlaat waar-
van de huurprijs lager is dan de huursubsi-
diegrens, op dit moment is deze 
€ 652,52, dan krijgt u 2 punten per maand. 
Dit begint te tellen vanaf de datum waarop 
u bent ingeschreven op uw huidige adres. 
Alle andere woningzoekenden krijgen 1 
punt per maand.

Uitzonderlijke situaties en urgentie
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor 
uw persoonlijke situatie verandert en u om 
medische of sociale reden niet lang op een 
(andere) woning kunt wachten. In dit geval 

kunt u urgentie aanvragen bij de Regionale 
Urgentiecommissie. Specifieke informatie 
hierover vindt u in de folder Urgentie. Deze 
kunt u downloaden op www.uwoon.nl. Ook 
voor informatie over hoe te handelen bij 
echtscheiding kunt u terecht op onze web-
site www.uwoon.nl. Voor meer persoonlijk 
contact bent u welkom bij een van onze 
vestigingen.

Heeft u urgentie én belangstelling voor 
een vrijkomende woning? Ook dan kunt u 
reageren door het invullen van de woonbon 
uit het wekelijkse huurmagazine. Deze bon 
moet uiterlijk de maandag na het verschij-
nen van het magazine, voor 12.00 uur, 
binnen zijn bij de woningcorporatie in uw 
gemeente.

Bij urgentie krijgt u voorrang als het aantal 
reacties op de betreffende woning lager is 
dan vooraf door de corporatie is vastgesteld. 
Vermeld bij invullen van de woonbon áltijd 
de datum waarop de urgentie is verleend. 
Bij meerdere mensen met urgentie die op 
dezelfde woning reageren, gaat degene met 
de oudste urgentiedatum voor.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, of doen er zich in uw 
situatie veranderingen voor die u graag wilt 
bespreken? U kunt ons bereiken via 0341-
416894 of info@uwoon.nl. U bent ook van 
harte welkom op een van onze vestigingen. 
Onze medewerkers staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Co Schaftenaar
UWOON

UWOON Elburg 
Robberstmatenstraat 2 8081 HL Elburg
T  0525-684900
E  elburg@uwoon.nl

UWOON Ermelo
Dr. Holtropstraat 77
3851 JH Ermelo
T  0341-565100
E  ermelo@uwoon.nl

UWOON Harderwijk
Deventerweg 5
3843 GA  Harderwijk
T  0341-416894
E  harderwijk@uwoon.nl

Wonen op de Noord-Veluwe



Rondje hond   

Het valt mij telkens weer op dat hondenlief-
hebbers heel sociale mensen zijn die niet 
alleen elkaar groeten, maar ook de mensen 
die zij op hun ronde tegenkomen. Laatst 
sprak ik een baasje, terwijl de honden elkaar 
begroetten door aan elkaar te snuffelen en 
aan de bek te likken, die zei: ‘’Als alle mensen 
zo met elkaar zouden omgaan, zou de wereld 
er heel anders uitzien’. Hij bedoelde vast niet 
dat we elkaar moeten gaan kussen en aan 
elkaar gaan ruiken, maar ik begrijp wel wat 
hij bedoelde, iets als ‘sociaal gedrag’. Dieren 
hebben baasjes die ze aan de regels houden 
zodat ze, aangelijnd, geen gevaar opleveren 
voor het verkeer en ervoor zorgen dat ze 
zich niet ontlasten op plaatsen waar dat niet 
gewenst is; een soort ‘coach’.

Mensen zouden ook zo’n coach moeten 
hebben, zodat ze de ruiten van hun auto 

schoon zouden maken in de vroege morgen 
als het gevroren heeft en de andere weg-
gebruikers goed zouden kunnen zien. Wat 
zou zo’n coach tegen de bestuurder zeggen 
die ’s avonds bij terugkeer in de wijk veel te 
hard rijdt om de frustraties van files en drukte 
op de weg af te reageren? Zo’n coach zou de 
telefoon kunnen hanteren, zodat de bestuur-
der zijn aandacht aan het verkeer kan geven. 
Ja, misschien als ieder mens zo’n coach zou 
hebben, zouden we misschien meer rekening 
houden met een ander en geen dingen doen 
die niet mogen.

Je ziet heel veel als je met je trouwe viervoe-
ter langs de uitlaatplaatsen wandelt, zoals 
heel veel hondenpoep. Acties als ‘Nederland 
schoon’ in het weekend van 12 maart of ‘Ne-
derland doet’ van vrijdag, zaterdag 18 en 19 
maart doen een beroep op de burger om hun 
buurt schoon te maken terwijl de gemeente 
bezuinigt op de inzet van de ‘poepzuiger’. Ik 
kan dat niet helemaal rijmen met elkaar. In 

een interview met de eerste burger van onze 
stad las ik dat hij ook van honden houdt en 
er een hekel aan heeft om met een zakje en 
schepje zijn viervoeter uit te laten. Misschien 
moeten alle gemeenteambtenaren, raadsle-
den en wethouders, die wel in Harderwijk 
wonen, ook maar een hond aanschaffen zo-
dat ze het effect van hun beslissing ervaren.

Mijn rondje met de hond zit er weer op; thuis-
gekomen eerst de hond maar op laten drogen 
in de berging en daarna goed borstelen zodat 
de hondenpoep uit haar vacht en van haar 
poten gaat en dan mag ze weer vrij rond-
lopen in huis. Zo hopen we onaangename 
ziekten te voorkomen, alhoewel ik wel het 
gevoel heb dat we weer 80 jaar terug zijn in 
de geschiedenis, toen we nog op tonnetjes 
poepten, ver voor de aanleg van de gesloten 
riolering.

Het baasje van Odyssey

De Algemene Hulpdienst Harderwijk (AHD) 
biedt vrijwilligerszorg in Harderwijk en 
Hierden.  
De activiteiten vallen uiteen in twee 
onderdelen: bij het Steunpunt Mantelzorg 
kunnen mensen terecht die voor een naaste 
(bijvoorbeeld een familielid of buurman) 
zorgen, en voor allerhande hulpvragen op 
het gebied van zorg & welzijn en mantelzorg 
bij mensen thuis kan een beroep worden 
gedaan op ondersteuning door vrijwilligers. 
Ook Buurtbemiddeling valt hieronder. 
Hulp wordt geboden als hulp van familie, 
vrienden, buren of bekenden niet toerei-
kend is, of als hulp ontbreekt en professi-
onele instellingen (nog) geen hulp kunnen 
bieden. 
Niet alleen voor hulp kunt u terecht bij de 
Algemene Hulpdienst. U kunt ook bij ons 
terecht als u iets wilt betekenen voor ande-
ren. De AHD biedt boeiend vrijwilligerswerk. 
Het aanbod is divers en veelzijdig. Bij het 
kennismakingsgesprek wordt gekeken wat 
mogelijk is en worden heldere afspraken ge-
maakt over en weer. U kunt op deskundige 
begeleiding rekenen.
De vrijwilligers van de AHD verrijken door 
hun werk niet alleen het leven van de hulp-
vrager, maar ook dat van zichzelf. Iedereen, 
jong en oud, die iets wil betekenen voor de 
ander is van harte welkom bij de Algemene 
Hulpdienst.

Momenteel is er specifiek vraag naar:
l  Vrijwilligers voor administratieve 

ondersteuning (kort- en langdurend). U 
kunt dan denken aan sorteerklussen of 

het op orde brengen en houden van de 
financiële administratie. Er is met name 
vraag naar vrouwen. Contactpersoon: 
Edith van der Slik.

l Een vrijwilliger met ruime secretariële 
ervaring die ondersteuning kan bieden 
op het kantoor. Contactpersoon: Carla 
Venema.

l Vrijwilligers die een maatje willen 
zijn voor jongeren (leeftijd 8 t/m 18 jaar) 
in de wijk, die zich in een kwetsbare po-
sitie bevinden en een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Bij dit project wor-
den de jongeren in contact gebracht met 
een vrijwilliger die wekelijks een leuke 
activiteit met ze onderneemt. Hierdoor 
kunnen de jongeren een positieve erva-
ring opdoen. De geboden ondersteuning 
heeft geen hulpverlenend of opvoed-
ondersteunend karakter. De rol van de 
vrijwilliger moet gezien worden als een 
extra steun in het netwerk rondom de 
jongere. Contactpersoon: Sandra van 
Huffelen.

l  Vrijwilligers die zich willen inzetten 
bij het hospice Jasmijn (binnen Son-
nevanck). Contactpersoon Erna Vromen.

Heeft u een hulpvraag of heeft u belang-
stelling voor vrijwilligerswerk? Neem dan 
contact op met de Algemene Hulpdienst. U 
kunt elke werkdag bellen met 0341-421022 
of mailen naar info@algemenehulpdienst.nl. 
Uiteraard kunt u ook even binnenlopen bij 
ons kantoor in de Aanleg. Daarnaast zijn we 
te vinden op onze website 
www.algemenehulpdienst.nl.

De straathoekwerker 
stelt zich voor
Mijn naam is Lennart van der Vegt en ik ben 
een van de twee straathoekwerkers van Wel-
zijn Op Maat in Harderwijk. Ik richt mij onder 
andere op de wijk Stadsdennen, waar ik zelf 
ook woon. Regelmatig fiets of rijd ik door de 
wijk om contact te leggen met jongeren, pro-
blemen te signaleren en waar nodig overlast 
proberen te verminderen. Mijn doelgroep 
bestaat uit jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 
jaar. Ik zoek ze op om in beeld te krijgen wat 
er speelt onder de jongeren. Zo kan ik ingaan 
op vragen die ze hebben en waar nodig 
helpen een weg te vinden naar scholing of 
hulpverleningsinstanties.
Daarnaast heb ik regelmatig contact met 
verschillende instanties over situaties van 
overlast en wat daaraan gedaan kan worden. 
Ik werk samen met onder andere woningcor-
poraties, middelbare scholen, Tactus versla-
vingszorg, politie, stadstoezicht, maar juist ook 
met buurtbewoners en buurt- en wijkorgani-
saties. Samen zoeken we naar oplossingen 
die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. 
Maakt u zich zorgen om jongeren in uw buurt 
of is er overlast door jongeren? Neemt u dan 
gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar 
op 06-51636360 of via 
lennart.vandervegt@welzijnharderwijk.nl. 

Lennart van der Vegt

Vraag en aanbod bij de Algemene Hulpdienst



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.


