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

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

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

De goedkoopste supermarkt 
van Harderwijk!

Winkelcentrum Stadsdennen P.C. Hooftplein 10 

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

Openingstijden
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Van de redactie

Ook in 2013 ontvangt u de wijkkrant Stads-
dennen vier keer. De plaatsing van adver-
tenties van bedrijven en organisaties uit de 
wijk maakt dat mogelijk. De redactie dankt 
onze trouwe sponsors voor de betrokken-
heid. Het wijkplatform heeft gemeentelijk 
budget aangevraagd. Alles bij elkaar zorgt 
dit er voor dat de redactie haar werk kan 
blijven doen.
Wilt u ook uw bijdrage leveren, uw kopij is 
van harte welkom.
In deze krant aandacht voor activiteiten in 
het voorjaar, voor de nieuwe welzijnsorga-
nisatie ZorgDat en voor de Brede School.
Vanaf 1 maart is Theo Niehof de opbouw-
werker die de redactie begeleidt. Hij volgt 
Carolien Jansson op, zij verlegt haar aan-
dacht naar Stadsweiden, de binnenstad en 
Drielanden.

Veel leesplezier gewenst van de redactie.

Nieuws van het 
wijkplatform

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 activiteiten, die al bestonden worden 
voortgezet. Ook komend jaar is er budget 
voor een burendag, buitenspeeldag, straat-
feest of schoonmaakactie. Per straat is een 
budget van € 75,= beschikbaar, het aantal 
straten is gelimiteerd. Op is dus op!
Bewoners van de  flats aan de Alb.Thijmlaan 
en de Hofdijkstraat gaan samen opruimen 
en schoonmaken tijdens NL Doet, de eerste 
straten hebben zich al gemeld voor de Bui-
tenspeeldag. Verkeerskwesties worden mo-
menteel met VVN  doorgenomen, daarover 
hoort u binnenkort meer.
Informatie over NLDoet vindt u op de site 
www.nldoet.nl, informatie over de Bui-
tenspeeldag krijgt u van Carolien Jansson, 
ZorgDat, 0341-434656. 

Ook in 2013 wil het wijkplatform graag van 
u horen wat u belangrijk vindt. Wilt u meer 
weten? De vergaderingen van het wijkplat-
form zijn openbaar. De vergaderingen vin-
den plaats in het gemeentehuis en begin-
nen om half acht. De eerstvolgende  data 
zijn 19 maart en 21 mei. U bent welkom.

En de nieuwe naam 
is ……… ZorgDat 
Vanaf 1 januari 2013 zijn de Algemene 
Hulpdienst en Welzijn Op Maat gefuseerd. 
Voor de medewerkers, vrijwilligers en sta-
giaires was donderdag 31 januari een be-
langrijke dag. Eindelijk mocht de nieuwe 
naam worden bekendgemaakt en is de 
fusie voor de bewoners uit Harderwijk ook 
zichtbaar. 

Onder overweldigende belangstelling van 
vrijwilligers en netwerkpartners van de ge-
fuseerde organisatie, nam Henk Eijsenga 
als bestuursvoorzitter het woord over de 
fusie. Hij benoemde dat de fusie goed en 
soepel was verlopen. Carla Venema, direc-
teur van de gefuseerde organisatie, mocht 
vervolgens de naam bekendmaken. 
ZorgDat, support in welzijn, is de nieuwe 
naam voor de welzijnsorganisatie. 

Bij ZorgDat kunt u terecht voor buurtbe-
middeling, opvoedingsondersteuning, kin-
derwerk, jongerenactiviteiten en straat-
hoekwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk 
en maatschappelijke stages. Maar ook voor 
vragen over meedoen in uw buurt of wijk 
of voor tijdelijke praktische hulp en onder-
steuning. U kunt bijvoorbeeld meedoen 
aan het maatjesproject of gebruik maken 
van het bekende belastingproject dat weer 
van start is gegaan. 
ZorgDat is een flexibele organisatie, veel-
zijdig in haar dienstverlening, waar altijd 
maatwerk wordt geleverd. 

Het logo van ZorgDat is een sprankelend 
en kleurrijk geheel, zoals het werk dat wij 
mogen uitvoeren, vertelde Carla Venema in 
haar toespraak. De medewerkers en vrijwil-
ligers van ZorgDat hebben ’’oog’’ voor hun 
medemens, ook dit is terug te vinden in het 
nieuwe logo. Heeft u interesse in vrijwilli-
gerswerk bij ZorgDat of kunt u onze on-
dersteuning gebruiken, komt u eens langs 
aan de Gelreweg 4 of neem contact op via 
0341-421022 / 0341-434656 of 
www.zorgdat.nl.
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De wijkkrant Stadsden-
nen verschijnt 4x keer per 
jaar. 

Kopij zendt u aan
theoniehof@zorgdat.nl

Volgende nummer
De volgende wijkkrant 
verschijnt eind mei 2013
Uw kopij kunt u tot 
7 mei insturen.
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Vormgeving en druk
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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 verant-
woordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken. 
De wijkkrant is mogelijk 
door financiële 
ondersteuning van spon-
soren en adverteerders, 
door belangeloze steun 
van de wijkvereniging,
door een bijdrage uit het 
gemeentelijk wijkbudget
en redactionele onder-
steuning van het opbouw-
werk van ZorgDat.

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



Nieuws 
  van de Wijkvereniging Stadsdennen  

Weet u dat er in uw wijk een wijkvereniging is die veel 
activiteiten organiseert? Vele vrijwilligers maken dit 
mogelijk. Heeft u een hobby en wilt u uw kennis de-
len met anderen dan vragen wij u dit door te geven. In 
overleg kijken we wat mogelijk is.

Dit seizoen zijn nieuwe activiteiten gestart:
Klei
Op de maandagmorgen is het mogelijk om bezig te zijn 
met klei. De boetseerochtenden vinden 10 weken ach-
ter elkaar plaats. Het is ook mogelijk om de gemaakte 
werkstukken te laten bakken en eventueel te glazuren.
Nordic Walking op maandagmorgen om 9.30 uur bij 
de Trimbaan
Deze groep is geschikt voor iedereen, beginners en er-
varen deelnemers. Deelname is gratis, wel moet u zor-
gen dat u goede loopschoenen aan heeft. Stokken zijn 
niet verplicht. 
Stemexpressie op dinsdagmorgen om 10 uur in de 
Kiekmure 
Bij tien aanmeldingen start de cursus stemexpressie 
(omgaan met je stem) in de Kiekmure. Kosten om hier-
aan deel te nemen worden zo laag mogelijk gehouden. 
Reisje op zaterdag 29 juni
De reiscommissie is al druk bezig met het maken van 
de indeling van de dag. Ze zijn hard op zoek naar een 
leuke bestemming om te bezoeken, de plaats waar 
er gewinkeld kan worden en natuurlijk weer eten in 
Doornspijk. 
Bingoavonden op 6 maart, 3 april, 1 mei, 15 mei en 
12 juni
Bingo spelen start om 20.00 uur, einde rond 23.00 uur. 
Er worden 8 ronden gespeeld. Boekjes voor de hele 

Waarom staat er op, aan of bij de kerk veelal een to-
ren? Er zijn diverse mogelijkheden om dit uit te leggen:
- Heel vroeger was het wellicht een uitzichttoren. Ook 

kerken en kloosters moesten verdedigd worden te-
gen de vijand. 

- De kerktoren was ook een oriëntatiepunt. In de wijde 
omtrek kon je zien waar de stad lag. Dat was gemak-
kelijk voor reizigers in een tijd toen er nog geen GPS 
was. 

- Een minder aannemelijke maar wel fantasievolle uit-
leg, is die van een vinger die omhoog wijst. Je zou 
kunnen zeggen: de kerk, en in het bijzonder de toren, 
herinnert ons aan het feit, dat er een God in de hemel 
is. Nu geloven ook kerkmensen niet meer dat de he-
mel boven is. God woont niet boven de wolken. Het 
Bijbelse begrip ‘hemel’ is geen plaatsbepaling, maar 
een kwaliteit. 

Waar denkt u aan als u over de Alberdingk Thijmlaan 

avond zijn te koop bij binnenkomst. Er zijn geen geld-
prijzen. Er wordt gebruik gemaakt van een geluidinstal-
latie. 

Voor lopende activiteiten is nog plaats voor nieuwe 
deelnemers.
Mandala en aquarellen op de maandagavond, quiltoch-
tenden op de dinsdagmorgen, diverse kaarttechnieken 
op de dinsdagmiddag, klaverjassen op dinsdagavond, 
breien en haken op woensdagavond, fi lmclub op de 
tweede en vierde woensdag van de maand, jokeren op 
donderdagmiddag, darten op donderdagavond, ge-
nealogie 1 keer in de maand op donderdagavond. Data 
en kosten vindt u op de website.
Buitenrommelmarkten 
Voor meer informatie over de data en het aanmelden 
kunt u terecht op onze website.
Kinderrommelmarkt
Zaterdag 9 maart is er een kinderrommelmarkt in de 
Kiekmure van 9.00-12.30 uur. Hiervoor kunnen kinde-
ren nog tafels huren om hun spulletjes te verkopen. 
Kosten van de tafels zijn voor leden € 2,50 en voor niet 
leden € 5,00 per tafel. Een bezoek aan de rommelmark-
ten is gratis.
Kinderkleding / speelgoedbeurs op woensdag 22 mei 
van 19.00-21.30 uur
De beurs wordt gehouden in de Kiekmure. Bezoekers 
hebben gratis toegang. 
Reserveer snel een plek!

Data, kosten, reserveringen en aanmeldingen via:
www.wijkstadsdennen.nl, info@wijkstadsdennen.nl of 
06-14403745 en via twitter en facebook.

loopt of fi etst? Waarschijnlijk is het stratenbeeld u zo 
vertrouwd, dat het geen aanleiding geeft tot diepere 
gedachten. Toch heeft de toren van de Stadsdennen-
kerk een symbolische waarde. Hij heeft bepaald niet de 
vorm van een vinger die omhoog wijst, maar hij is wel 
een teken van hoop. 

Onlangs werkte ik op de sportschool wat aan mijn con-
ditie bij hartfrequentie 149. Op dat moment komt er 
iemand naar mij toe en zegt: “Ik snap niet waarom jul-
lie dominees altijd zo hoopvol blijven, als ik zie wat er 
wereldwijd gebeurt.” Van zulke moeilijke vragen raak 
ik altijd wat buiten adem. Ik kan het gewoon niet hel-
pen dat de hoop het bij mij altijd weer wint van de 
wanhoop. Ondanks alles wat er gebeurt wil ik positief  
denken en blijven. Daar wil ik iets van laten zien in onze 
stadswijk. Misschien is dat wel wat ze geloof noemen. 
(ds. Aad S.L. Woudenberg)

Nieuws 
 van een actieve Stadsdennenkerk



Leen je gereedschap aan hen uit en zwaai vrolijk
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Aan je 
buren heb je wat als je je voordeur dichttrekt zonder 
je sleutels in je zak. Want de buren hebben een reser-
vesleutel. En als je op vakantie gaat: de buren passen 
op het konijn, geven de planten water en besproeien 
het gazon. Als je het dak van de schuur repareert en 
eraf valt, horen de buren je schreeuwen en bellen 
een ambulance. Een goede relatie met je buren is van 
groot belang. Dus:
1. Ken je buren. In dorpen gaat het vanzelf. Daar 

kent iedereen elkaar. Maar in de stad moet je 
moeite doen om je buren te leren kennen. Ben je 
nieuw in de buurt, bel aan bij beide buren en stel 
je voor. Bel ook aan bij de buren van je buren. No-
dig je nieuwe buren uit voor de koffi e. Het is even 
investeren, maar het betaalt zich terug.

2. Zwaai vrolijk naar de buren. Het maakt niet uit 
wat voor een pesthumeur je hebt, zeg de buren 
altijd vriendelijk gedag. Doe dat ook naar ieder-
een in de straat die je van gezicht kent of herkent. 
Het is een kleine moeite en de saamhorigheid 
groeit met elk gebaar van vriendelijkheid.

3. Geef een buurtbarbecue, of doe iets anders samen 
met je buren. Hou je van gezelligheid; regel sa-
men een kerstboom op de stoep en schenk een 
middag glüwein. Organiseer een buitenspeeldag 
of een wandeling door de buurt. Regel een mi-
ni-playbackshow voor de kinderen op het veldje 
achter je huis met chips en ranja. Het kost wat 
energie, maar je smeedt een kennissenkring in de 
buurt waar je jarenlang op kunt teren.

4. Doe wat voor je buren. Leen ruimhartig gereed-
schap uit. Bel aan bij een oudere buurvrouw of 

buurman als het sneeuwt en bied aan boodschap-
pen mee te nemen. Wees wel gewaarschuwd: je 
buren zijn niet je beste vrienden. Hou de balans 
goed in de gaten.

5. Vermijd ruzie. Ruzie met de buren is vervelend. 
Vervelender dan met een vriend, omdat je je bu-
ren niet kunt ontlopen. Ze blijven per defi nitie 
naast je wonen. Vermijd daarom elk confl ict. Als 
er iets is wat je irriteert, bespreek het voorzichtig 
met je buren. Hou het probleem bij jezelf: ik heb 
last van uw luide muziek, van uw kat die in mijn 
tuin poept, van uw man die door de gordijnen 
gluurt. Overleg samen wat je er aan kunt doen. 
Bedankt je buren als ze zich houden aan de af-
spraak!

6. Leg ruzie bij. Als je dan toch ruzie hebt; leg het 
dan bij. Burenruzies kunnen enorm uit de hand 
lopen. Om dat te weten, hoef je maar naar een 
afl evering van de Rijdende Rechter te kijken. Elke 
stad kent burenruzie-bemiddelaars. Je kunt een 
bemiddelaar inschakelen, maar je kunt de ruzie 
ook oplossen door je verlies te nemen. Als u een 
keer toegeeft, zullen de buren in de toekomst 
waarschijnlijk ook naar u toegeefl ijker zijn. Maar 
helaas geldt ook: sommige buren zijn zo onaar-
dig, daar kun je niets mee. Het blijven mensen, die 
buren.

(Bron NRC, Sheila Kamerman)

Heeft u een confl ict met uw buren en komt u er samen 
niet uit? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Ma-
rijke Kamphuis van Buurtbemiddeling/ZorgDat. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Tel.nr. 0341-428794 of 
www.buurtbemiddelingharderwijk.nl. 

Inwoners van Harderwijk die het moeilijk vinden om 
zelf belastingaangifte te doen, kunnen zich dit jaar 
weer opgeven voor belastinghulp bij ZorgDat. Zorg-
Dat is voortgekomen uit een fusie tussen de Algemene 
Hulpdienst en Welzijn Op Maat.
Voor wie?
Deze belastinghulp is gratis. De hulp is bedoeld voor 
mensen met een laag inkomen (minder dan € 21.000,- 
per jaar), met weinig vermogen en die geen gebruik 
kunnen maken van de hulp van vakbonden en/of oude-
renbonden. Bij het maken van een afspraak wordt on-
der andere gevraagd naar de hoogte van het inkomen. 
Dit bedrag is te vinden op uw jaaropgave. 
Even bellen!
Als u voor 1 april 2013 de belastingaangifte geregeld 
wilt hebben, is het verstandig snel actie te onderne-
men. Let op: als u een afspraak maakt moet uw jaar-
opgave al wel in uw bezit zijn. U kunt zich melden op 
telefoonnummer 0341-421022. Een vrijwilliger neemt  
contact met u op voor het maken van een afspraak. 
Bent u niet mobiel, dan komt een vrijwilliger bij u thuis. 

Spoedcursus omgaan met de buren

ZorgDat  helpt bij Belastingaangifte Ontmoetingsmiddag voor alle 
leeftijden in de Open Hof
Op woensdagmiddag 6 maart is iedereen van harte 
welkom in de Open Hof tijdens de ontmoetingsmid-
dag. Vanaf 14.30 uur kunt u met elkaar in gesprek 
gaan, onder het genot van een kopje koffi e of thee. 
De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke 
maaltijd. Het thema van de middag is Pasen. U kunt 
zich opgeven bij: Alie Foppen (tel. 420557) of Mary van 
Schie (tel. 430397). Er zijn geen kosten aan verbonden!



Deel 1 Kip uit de oven
Wat heb je nodig:
- 1 kilo kip
- 2 eetlepels Tavuk suyu (merk Knorr)
- 1 theelepel zout
- 2 eetlepels olijfolie
- 1 ovenschotel

Wat moet je doen:
Spoel de kip af onder de kraan
Snijd hem vervolgens in stukken (van ca. 2 cm)
Voeg de Tavuk suyu, zout en olijfolie toe
Stop het in een ovenschotel
Verwarm de oven op 250 graden
Stop de kip erin en laat hem in ca. 1 uur gaar worden

Deel 2 Gebakken aardappels
Wat heb je nodig:
- ca. 3 kilo aardappels (of aardappelschijfjes uit de su-
permarkt)
- zout

Wat moet je doen:
Schil de aardappels en snijd ze in schijfjes
Kook ze 9 minuten in de pan en laat ze afkoelen (kook 

gelijkertijd het ei voor de sla ook 9 minuten!)
Bak de aardappelschijfjes op een hoog vuur

Deel 3 “Keuze” sla
Wat heb je nodig:
- 1 krop ijsbergsla
- 1 appel
- 1 blikje ananas
- 1 komkommer
- 1 gekookt ei
- 2 soorten saus (b.v. honing-
mostersaus en cesarsaus)

Wat moet je doen:
Sla schoonmaken en in stukken verdelen
Appel en komkommer schillen en in stukjes verdelen
Ei pellen en in stukjes verdelen
Blikje ananas open maken
Op tafel zet je 4 schaaltjes; 1 met appel, 1 met ananas, 
1 met komkommer en 1 met 1 ei
Iedereen kan zelf kiezen wat hij of zij door de sla heen 
wil doen!

Eet smakelijk!!

Uit de keuken van...

Rondje hondje

Vallen we op in het donker?
De dagen lengen, zodat Odyssey en ik ’s morgens ook 
eerder opstaan en vroeger onze ronde maken. Soms 
trek ik een veiligheidsvest aan, zodat we in de schemer 
goed zichtbaar zijn voor het verkeer. Ody is van nature 
uitgerust met een lichte achterkant, zodat je haar goed 
kunt zien. Zelfs rond de ogen is een lichte ring die als 
het ware oplicht als het licht er op valt. Toen het vroor 
en de autoruiten beslagen waren, zagen we weer heel 
wat bestuurders die stil hielden om alsnog hun ruiten 
schoon te maken. Ze zullen je maar van de sokken rij-
den, terwijl je daar langs de berm je hond uitlaat. 
Wat doen ouders en kinderen?
We zien ouders die hun kinderen naar school brengen 
en overal zie je mensen elkaar groeten. Ik word er altijd 
zo vrolijk van als ik dat zie, het is echt een goed be-
gin van de dag. Ody vindt het ook geweldig als ze aan-
dacht krijgt, zo is er een klein meisje met haar moeder 
dat graag Ody mag aanhalen. Sommige ouders lopen 
met hun kinderen, anderen zijn op de fiets. Jammer dat 
heel veel van die kinderfietsjes nog geen deugdelijke 
verlichting hebben. In de schemer vallen ze alleen op 
door vrolijke felle kleurtjes. Nog steeds zijn er moeders 
die hun kinderen, over een afstand van minder dan een 
kilometer, met de auto naar school brengen en halen. 
Ik weet wie het zijn, want ik zie de auto daarna weer 
voor de deur staan. Zulke kinderen worden toch nooit 
zelfstandig en ze raken zo ook niet vertrouwd met het 
verkeer. Ze missen zoveel ervaringen: regen en wind, 

sneeuw, gladheid, maar ook de warmte van de zon. Ze 
krijgen niet de kans hun grenzen te verkennen en con-
tacten te leggen met vriendjes en vriendinnetjes.
Ontmoeten we andere honden?
Op dit tijdstip zien we nog niet veel andere honden, ze 
zijn of al vroeger uitgelaten of worden later uitgelaten. 
We lopen langs de uitlaatplaatsen onze route en zien 
nog steeds baasjes die hun honden in perken en op an-
dere plaatsen laten plassen. Jammer dat mensen zich 
niet willen houden aan regels en geen gebruik willen 
maken van de voorzieningen die er zijn. Ody kijkt om 
haar heen of zij nog een hond ziet. Als we er één aan 
zien komen, blijft ze stokstijf staan, tot ze bij ons is. Als 
er geen hond te zien is, gaat ze teleurgesteld weer naar 
huis.
Komt de lente er al aan?
Onder het lopen zie ik weer die lantaarnpaal, pal bij 
iemand voor de deur, die al weken niet brandt. Blijk-
baar wordt dit niet gemeld bij Snelherstel. Als ik straks 
thuiskom, doe ik het zelf maar.
De sneeuw is weg, het ijs op de vijver verdwenen en de 

vogels, eenden en waterhoentjes 
zijn druk in de weer. De stilte is 
verbroken, het geeft een gevoel 
dat de lente er aan gaat komen. 
De natuur is weer tot leven ge-
komen, let maar op de katjes en 
de knoppen aan de takken van 
de bomen en de struiken. 

Odyssey



Het is belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ont-
wikkelen in hun eigen omgeving. Dit gebeurt thuis, 
op school en in de buurt. Door buiten te spelen, door 
mee te doen aan activiteiten en door lid te worden 
van een sportclub of vereniging leren kinderen om-
gaan met elkaar. Kinderen oefenen spelenderwijs hun 
sociale vaardigheden, zij maken kennis met sport en 
ontwikkelen hun creativiteit. 
Naast het lidmaatschap van een sportclub of vereni-
ging kunnen kinderen meedoen aan de activiteiten 
van de Brede Scholen in Harderwijk. In Harderwijk 
zijn twee Brede Scholen, een in Drielanden, de andere 
in Stadsdennen. Daar is de Brede School een samen-
werkingsverband tussen welzijnsorganisatie ZorgDat 
en de drie basisscholen Al Islaah, Dominicus Savio en 
de Schakel. Kinderen kunnen voor vijf euro per blok 
van vijf of zes weken mee doen aan activiteiten. De 
activiteiten die worden aangeboden zijn divers, span-
nend en leuk! 
Uw stoere zoon die graag op muurtjes klimt kan bij-
voorbeeld veel plezier hebben bij het Freerunnen. 
Of uw dochter, die altijd bezig is met dansen? Zij kan 
meedoen aan HipHop of Zumba. Misschien wil uw 
kind wel op voetbal, maar weet u nog niet zeker of 
dat wel zo’n succes is? Dan is er een trainer van Zwart-
Wit’63 die een heel blok lang voetbaltraining geeft, 
zo kan uw kind kijken of deze activiteit bevalt. Naast 
sportieve activiteiten worden muziekactiviteiten aan-
geboden, evenals activiteiten die de geschikt zijn voor 
creatieve kinderen, zoals kleien, techniek of bloem-
schikken.
De activiteiten worden allemaal in de scholen in de 
wijk gegeven, een bekende omgeving voor de kinde-

ren. Bovendien zijn de begeleiders bekend bij de kin-
deren! Ouders zijn vaak al jaren trouwe vrijwilligers in 
de Brede Schoolactiviteiten. 
Gert Jan Hop is de coördinator van de brede School. Hij 
geeft gymles op de basisscholen en begeleidt samen 
met zijn ‘beweegteam’ de naschoolse sportactivitei-
ten. Gert Jan Hop is 24 jaar. Hij is docent lichamelijke 
oefening. Hij werkt nauw samen met Joyce Fitzgerald 
van ZorgDat , de vrijwilligers en het beweegteam. Joy-
ce is 26 jaar en naast haar samenwerking met Gert Jan 
actief als straathoekwerker en meidenwerker. Beiden 
vinden het belangrijk dat integratie en talentontwik-
keling nagestreefd worden binnen de Brede School. 
Dit gebeurt door kinderen samen activiteiten te laten 
doen en hen uit te dagen iets nieuws te proberen. “Je 
ziet de kinderen samen plezier hebben! De lach op 
hun gezicht als ze iets nieuws leren en laten zien dat 
ze het kunnen, die is onbetaalbaar,” lacht Gert Jan, 
kijkend naar de kinderen die de voetbaltraining vol-
gen. 
Sinds september 2012 heeft Harderwijk drie beweeg-
teams. Een is er verbonden aan het werk van de Buurt-
sportcoach van ZorgDat, twee zijn verbonden aan de 
Brede Scholen. Een beweegteam bestaat uit een Hbo- 
en meerdere Mbo-studenten die zich inzetten voor 
sport- en spel activiteiten voor kinderen. Zij doen dat 
onder schooltijd in de gymlessen en na schooltijd in de 
Brede school. 
Het beweegteam in Stadsdennen staat onder leiding 
van Gert Jan Hop, de coördinator van de Brede School 
Stadsdennen. Het beweegteam bestaat uit vijf stagiai-
res: Ilse, Matthias, Aimee, Bernice, Björn.

De Brede School
Een plek voor integratie en talentontwikkeling

Ilse

Matthias

Aimee

Bernice Björn



In 2013 wordt in Nederland voor de 23e keer de Nati-
onale Buitenspeeldag georganiseerd. De coördinatie in 
Harderwijk is in handen van de welzijnsorganisatie Zorg-
Dat. Jaarlijks komen er nieuwe straten bij. In 2012 werd 
in 15 straten heerlijk gespeeld tijdens de Nationale Bui-
tenspeeldag! Nieuwe straten hebben al weer belangstel-
ling getoond.

Doel van de Nationale Buitenspeeldag is het bevorderen 
van leefbaarheid en saamhorigheid, maar ook het verbe-
teren van de verkeersveiligheid voor kinderen.
Straten worden 1 dag voor al het verkeer afgesloten; kin-
deren kunnen onbelemmerd en veilig op straat spelen. 
Ondertussen worden de sociale contacten tussen volwas-
senen gelegd of verstevigd. Belangrijke resultaten van 
de Buitenspeeldag zijn ook dat buurtbewoners bewust 
worden gemaakt van hun eigen verkeersgedrag, dat 
contacten met de gemeente verbeterd worden en moge-
lijke knelpunten worden aangepakt.  De Buitenspeeldag 
wordt landelijk vastgesteld op een bepaalde dag door 
Veilig Verkeer Nederland. In 2013 is de Buitenspeeldag 
op woensdag 12 juni.
Om meer straten in de gelegenheid te stellen mee te 
doen aan dit goede initiatief wordt in Harderwijk ook 
op zaterdag 8 juni buiten gespeeld. Organisatoren uit 
de betreffende straat kunnen de dag kiezen die hen het 
beste schikt. 

Op maandagavond 15 april organiseert ZorgDat een ste-

delijke bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten. 
Er wordt uitgelegd wat precies de bedoeling is, welke 
taken ZorgDat heeft en wat deelnemende straten zelf 
doen. Mensen die al vaker een Buitenspeeldag georga-
niseerd hebben geven de valkuilen en successen aan de 
nieuwkomers door; concrete informatie regelrecht uit de 
praktijk maken het een inspirerende avond.

De coördinator van ZorgDat onderhoudt contact met 
Veilig Verkeer Nederland, zorgt dat alle straten de juiste 
informatie krijgen, regelt vergunningen, wegafsluitin-
gen en het bezoek van pers en wethouders. Zij stimu-
leert het bezoek van politie, raadsleden en welzijnswer-
kers aan de deelnemende straten.
Soms doet Veilig Verkeer Nederland aardige sponsorac-
ties: ze hebben altijd een thema waaraan meegedaan 
kan worden. De corporaties en de gemeente steunen de 
Buitenspeeldag.
Jaarlijks ontvangen deelnemende straten een bijdrage 
uit het beschikbare sponsorbudget. De hoogte van het 
bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemende stra-
ten. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld nadat de 
aankoopbonnen van de benodigde materialen bij ons 
worden ingeleverd. 

Meer weten of zin om lekker mee te spelen? Neem 
dan even contact op met Carolien Jansson, ZorgDat: 
carolienjansson@zorgdat.nl, 0341-434656. Je bent wel-
kom op 15 april om half acht op de Gelreweg 4.

De Nationale Buitenspeeldag op 8 en 12 juni 2013

1. Wie ben je? Kun je kort iets over jezelf vertellen?
 Mijn naam is Suzanne Blokker en ik ben als locatiema-

nager verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
het Fokusproject  Lokatie Harderwijk Stadsdennen.

2. Je bent manager bij Fokus. Wat is Fokus precies?
 Fokus verleent  assistentie  aan mensen met een (ern-

stig) lichamelijke handicap bij hun  algemene dagelijk-
se levensverrichtingen (ADL), dit zijn de handelingen 
die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. 
Deze mensen wonen zelfstandig in een eigen huur-
woning en kunnen via een intercom een beroep doen 
op Fokus, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bij ADL-
assistentie kun je denken aan hulp bij het klaarmaken 
van eten, hulp bij het douchen of toiletgang. Eigenlijk 
alle dagelijkse dingen die ieder mens zoal tegenkomt! 
Het bijzondere aan Fokus is dat wij deze assistentie op 
afroep én aanwijzing van de cliënt doen, zodat onze 
cliënten zelfstandig kunnen wonen en de regie hou-
den over hun eigen leven. In Harderwijk zit het project 
in het Vondelhuys, in dit complex zijn 14 zogenoemde 
Fokus-woningen waarin onze cliënten wonen.

3. Hoelang doe je dit werk al en waarom vind je het 
prettig (of onprettig?) werk?

 Ik werk inmiddels al weer zes jaar bij Fokus. In die tijd 
heb ik bij verschillende projecten gewerkt. Sinds twee 
jaar werk ik in het Vondelhuys.

 Ik voel mij verbonden met het Fokus-concept en mijn 
baan als locatiemanager is afwisselend en uitdagend. 

We hebben een leuk en gewaardeerd team waar ik 
prettig mee samen kan werken. Ik werk hier dus met 
veel plezier!

4. Fokus is bij veel mensen nog niet bekend. Is er wel 
eens ‘open huis’ zodat de mensen uit de wijk een kijk-
je kunnen komen nemen?

 Wij vinden het leuk om mensen te vertellen over Fo-
kus en dit ook te laten zien!  Afgelopen twee jaar heb-
ben we in de week van Chronisch Zieken (november) 
een open dag gehad. Op een open dag kun je een 
kijkje nemen bij ons binnen en ervaren hoe het is om 
afhankelijk te zijn van assistentie. Er zijn ook rondlei-
dingen bij onze cliënten, die je vertellen over hoe zij 
hun leven organiseren.

 Voor mensen die het leuk vinden om eens te komen 
kijken: 8 mei aanstaande bestaan het Vondelhuys én 
het Fokusproject 5 jaar.Dit zullen wij niet ongemerkt 
voorbij laten gaan!  Aankondigingen zullen via de lo-
cale media en via de website van Fokus (www.fokus-
wonen.nl) verspreid worden.

5. Kan Fokus iets betekenen voor Harderwijk en de wijk 
Stadsdennen? Op welke manier? 

 Fokus zegt in haar missie dat zij ervoor wil zorgen dat 
mensen met een handicap vrij,  onafhankelijk en zelf-
standig kunnen wonen. Ook in Harderwijk zijn men-
sen met een lichamelijke handicap die graag op deze 
manier willen leven. Met het Fokusproject in Stads-
dennen bieden wij deze mogelijkheid! 

Interview met Suzanne Blokker-Ammeraal, manager bij Fokus Stadsdennen



Hoi allemaal!
Mijn naam is Pieter den Admirant. Ik woon sinds 
maart 2003 in de wijk Stadsdennen. Velen van jullie 
zullen mij wel kennen, omdat ik sinds 2006 in een rol-
stoel zit. Ik heb bij een ongeluk op mijn werk mijn 
nek gebroken en ben daardoor verlamd geraakt. Hier-
door kon ik dat werk niet langer doen. Nu werk ik 
bij een christelijke organisatie in Harderwijk: Stichting 
Echo, bij de jongerentak Youth United. The Buzz (een 
groene dubbeldekkerbus) die hierbij hoort, is vast 
wel bekend bij jullie. We staan bij verschillende chris-
telijke middelbare scholen in Harderwijk. Ik volg een 
opleiding als sociaal cultureel werker niveau 4. Wat 

mij kenmerkt zijn de volgende punten: 
sportief, spontaan en enthousiast! 

Ook in de Open Hof ben ik actief. Ik 
doe in de wijk Stadsdennen het jonge-
renpastoraat. Wat houdt het in?
Ik zal het je proberen uit te leggen: ik 
ben er voor jullie, jongeren, om met je 
te kletsen over wat je bezig houdt. Over leuke dingen, 
maar ook minder leuke, en die samen te delen. Samen 
nadenken over vragen die met je geloof te maken 
hebben. Voor een afspraak kun je bellen naar 0341-
417002 of e-mailen naar: pieter@youthunited.nl. 

Kennismaking met Pieter den Admirant

Vul in onderstaande spreekwoorden en gezegden de ontbrekende woorden in, en plaats deze in de 
kruiswoordraadsel. Let op: voor de IJ worden 2 vakjes geteld! 
Knip de puzzel uit (of maak een kopie) en lever deze met uw naam en adres  in bij de redactie , ZorgDat 
Gelreweg 4. Inleveren kan tot 1 april. Winnaar van de Sinterklaaspuzzel was mevrouw Vrolijk. 

 

 
 

Horizontaal 
1. Tot overmaat van … 
4. Lachen als een … met kiespijn  
5. Dat is vaste … 
10. Op een … bijten 
11. Het ei van … 
14. Alle beetjes … 
15. Kleine potjes hebben … oren 
18. Hij is liever … dan moe 
20. Waar een wil is, is een … 
21. Je … voorbijpraten 
22. Eigen …, dikke bult 
25. Ieder … zingt zoals het gebekt is 
27. De … valt niet ver van de boom 
28. Alles of … 
29. Hoge bomen vangen veel … 
31. De … op de kop slaan 
 

Vertikaal 
2. Een gegeven … mag je niet in de bek kijken 
3. Een speld in een … zoeken 
6. Er geen … van snappen 
7. Door de bomen het … niet meer zien 
8. Wie een … graaft voor een ander, valt er zelf in 
9. Nieuwe bezems vegen … 
10. De … in de pot vinden 
12. Moord en … schreeuwen 
13. Hoop doet … 
16. Beter een half … dan een lege dop 
17. Als de kat van huis is, dansen de …op tafel 
19. Horen, zien en … 
21. Niet geschoten is altijd … 
23. Iemand een … onder de riem steken 
24. Goed uit je … kijken 
25. Het is geen vis en geen … 
26. Hij voelt zich als een … in het water 
29. Oost …, thuis best 
30. Water naar de … dragen. 
 

Vul in onderstaande spreekwoorden en gezegden de 
ontbrekende woorden in, en plaats deze in de kruis-
woordraadsel. Let op: voor de IJ worden 2 vakjes ge-
teld!
Knip de puzzel uit (of maak een kopie) en lever deze 

met uw naam, adres en telefoonnummer in bij de re-
ceptie van ZorgDat aan de Gelreweg 4. Inleveren kan 
tot 1 april. U maakt kans op een vvv-bon twv. €10,-. 
De winnaar van de Sinterklaaspuzzel was mevrouw 
Vrolijk.
Horizontaal
1. Tot overmaat van …
4. Lachen als een … met kiespijn 
5. Dat is vaste …
10. Op een … bijten
11. Het ei van …
14. Alle beetjes …
15. Kleine potjes hebben … oren
18. Hij is liever … dan moe
20. Waar een wil is, is een …
21. Je … voorbijpraten
22. Eigen …, dikke bult
25. Ieder … zingt zoals het gebekt is
27. De … valt niet ver van de boom
28. Alles of …
29. Hoge bomen vangen veel …
31. De … op de kop slaan

Kruiswoordraadsel

Vertikaal
2. Een gegeven … mag je niet in de bek kijken
3. Een speld in een … zoeken
6. Er geen … van snappen
7. Door de bomen het … niet meer zien
8. Wie een … graaft voor een ander, valt er zelf in
9. Nieuwe bezems vegen …
10. De … in de pot vinden
12. Moord en … schreeuwen
13. Hoop doet …
16. Beter een half … dan een lege dop
17. Als de kat van huis is, dansen de …op tafel
19. Horen, zien en …
21. Niet geschoten is altijd …
23. Iemand een … onder de riem steken
24. Goed uit je … kijken
25. Het is geen vis en geen …
26. Hij voelt zich als een … in het water
29. Oost …, thuis best
30. Water naar de … dragen.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Snel Herstel
Gemeente, 0341-411333

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

Instellingen en organisaties in Stadsdennen



Colofon

De wijkkrant Stadsdennen verschijnt vier keer per jaar.
Kopij zendt u aan: carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.
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Oplage
3000 stuks huis aan huis in Stadsdennen

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

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

basis pedicure behandeling, nagelreparaties* 
en cosmetische voetbehandelingen

*schimmelnagels of gescheurde nagels als nieuw

Salon Margaretha_Advertentie Wijkkrant_v1.0.ai   1   14-8-2011   12:09:08

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.

  Wijkvereniging Stadsdennen 
           is er voor iedereen. 
 
Lid worden kan al voor  8,50 per gezin. 
 
www.wijkstadsdennen.nl   
                                  info@wijkstadsdennen.nl  

 @wvstadsdennen               wvstadsdennen 



• Kinderen & Jongeren

• Samenleving

• Hulp & Ondersteuning

• Mantelzorg

 •  Vrijwilligers & Maatschappelijke Stages

• Buurtbemiddeling

Word ook supporter Word ook supporter Word ook supporter Word ook supporter Word ook supporter Word ook supporter Word ook supporter Word ook supporter Word ook supporter 
in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: in welzijn! Kijk op: 
www.zorgdat.nl

                biedt dienstverlening op onderstaande punten:

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

Kijk ook op onze site www.omniawonen.nl
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Omnia Wonen is een 
sociaal betrokken woning-
corporatie. We voelen ons 
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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

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


