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Voor u ligt alweer de tweede wijkkrant. Wat 
hebben we veel reacties gehad. Ook van men-
sen die niet in de wijk Stadsdennen wonen en 
het jammer vonden dat zij deze wijkkrant niet 
in de bus kregen. De wijkkrant is nu eenmaal 
bedoeld voor de bewoners van de wijk Stads-
dennen.
U gaf ons tips hoe de krant nog beter kan, 
daardoor is het lettertype iets groter en is 
er geen donkerblauw meer gebruikt als 
achtergrondkleur. Op de voorkant plaatsen 
we geen tekst meer, maar alleen leuke foto’s 
uit de wijk.

Uw nieuws uit de buurt blijft van harte wel-
kom, evenals foto’s. De volgende wijkkrant 
verschijnt begin september, uw kopij ontvan-
gen we graag voor 15 augustus.

Vriendelijke groeten van de redactie.

Voorwoord 
van de redactie

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

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

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

De Kiekmure, bestuur
Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk, 
0341-434749, kiekmure@kpn-officedsl.nl

De Aanleg, 
Greetje Smid, lokatiemanager, 
Albert Verweijplein 30, 3842 HH Harderwijk, 
0341-434368 
greetje.smid@zorgcentrumdeaanleg.nl

Winkeliersvereniging 
winkelcentrum Stadsdennen 
voorzitter Hans van der Brug 
hvderburg@wsx.nl 

Open Hof, mw. Fedder
p/a Kerkplein 2, 3841 EC Harderwijk, 
0341-421830

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

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

SBBH
U. Yuksel, Stephensonstraat 3 A, 
3846 AK Harderwijk, 06-44618925, 
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  

Buurtteam 
PC Boutenslaan/Schrijverswijk, 
p/a C.Jansson, Welzijn Op Maat  

Kwartierraad Dichterskwartier
J.W.Groeneweg, 0341-454269, 
j.w.groeneweg@hccnet.nl 

Wijkagent Willem Brink
Westeinde 29, 3844 DD Harderwijk, 
0900-8844, 
willem.brink@no-gelderland.politie.nl

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

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

Careander
Westeinde 27 A, 3844 DD Harderwijk, 
Postbus 60, 3840 AB  Harderwijk, 
0341-467820,
algemeen@careander.nl

Icare
Westeinde 23, 3844 DD Harderwijk, 
0900-8833, info@icare.nl 

Uwoon
Co Schaftenaar, 
kantoor P.C. Boutenslaan, 51 A Harderwijk, 
0341-416894, 
cschaftenaar@uwoon.nl 

Omnia Wonen
Rita Cuperus/Sjoerd van der Es, Scheepssin-
gel 12, 3841 KS Harderwijk, Postbus 418, 3840 
AK Harderwijk, 0341-278700, 
r.cuperus@omniawonen.nl  

Parochie van de H. Catharina
Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk, 
0341-412410, 
parochie@catharinakerkharderwijk.nl

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

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

Snel Herstel en wijkbeheerder 
Bart Borgman, Postbus 149, 
3840 AC  Harderwijk, 0341-411333

Stadhuis en Stadswinkel
Postbus 149, 3840 AC Harderwijk, 
0341-411911, info@harderwijk.nl

Belangrijke contactgegevens in de wijk
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Colofon

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

Volgende nummer
De derde wijkkrant verschijnt 
begin september, 
uw kopij kunt u tot 
15 augustus insturen.

Redactie Theo Goosen - Carolien Jansson
 Peter Schaftenaar
Verspreiding Theo Goosen
Drukker Wedding bv
Vormgeving Ton Pors
Oplage 3200 stuks - Huis aan huis in 
 Stadsdennen
Kopij aanleveren voor 15 augustus

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

De wijkkrant is mogelijk door financiële onder-
steuning van de gemeente Harderwijk

Advertenties 
Het is mogelijk om een advertentie 
in de wijkkrant Stadsdennen 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..



Het seizoen 2009-2010 loopt voor de meeste 
activiteiten ten einde. Meestal duren cursus-
sen bij ons van september t/m eind april het 
jaar daarop. Op dit moment zijn we weer aan 
het inventariseren of het komende seizoen 
alle cursussen weer gegeven kunnen worden. 
Wij zijn afhankelijk van de vrijwilligers die dit 
geheel vrijwillig op zich willen nemen. Wij zijn 
trots dat er zoveel vrijwilligers zijn die zich 
voor onze wijkvereniging willen inzetten. 
Zoals het er nu uitziet zullen de meeste cur-
sussen ook weer het nieuwe seizoen plaats 
vinden. Of we door kunnen gaan met de 
cursussen Mandala tekenen en Scrapbooking 
is op dit moment nog niet duidelijk. 
Ook hopen we dat in het nieuwe seizoen het 
aanbod uitgebreid kan worden met nieuwe 
cursussen. Dit zijn cursussen die wekelijks, 
twee wekelijks, maandelijks of incidenteel 
gegeven worden. Hiervoor zijn wij op zoek 
naar mensen die een hobby hebben die bij ons 
nog niet in het aanbod zit, bijvoorbeeld haken, 
koken, haarknippen, leren opmaken (visagie), 
taarten maken, bridge, schaken, rummicub, 
patchwork en Quilten, oppimpen van tassen en 
kleding, leuke tassen maken, enz.

Mocht u na het lezen van het bovenstaande 
interesse hebben om u als vrijwilliger aan te 
melden dan kan dat via de mail: 

info@wijkstadsdennen.nl, of per telefoon 
0341-425836 of 06-14403745. We maken een 
afspraak om met elkaar kennis te maken en te 
kijken wat er mogelijk is.

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod in 
het nieuwe seizoen dan kunt u kijken op onze 
website: www.wijkstadsdennen.nl. Hierop zal 
in de maand juli alles geplaatst worden wat in 
het nieuwe seizoen zeker georganiseerd zal 
worden. 

Woensdag 9 juni vindt de laatste bingo-
avond van dit seizoen plaats
Bingoavonden vinden plaats in de Kiekmure 
in zaal A en beginnen om 20.00 uur. Er wor-
den 8 ronden gespeeld. Iedereen is welkom 
om mee te spelen, ook als je geen lid bent van 
de wijkvereniging ben je van harte uitgeno-
digd om mee te spelen. Na vier ronden wordt 
er een kleine pauze gehouden. Er wordt nog 
gespeeld om tastbare prijzen. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
G. van Oosten tel: 0341-418095.

Rommelmarkten
In de zomermaanden zal de Wijkvereniging 
Stadsdennen net als voorgaande jaren weer 
buitenrommelmarkten organiseren, op zater-
dag 19 juni tijdens de Multicultidag aan de 

Parkweg en op zaterdag 10 juli en zaterdag 11 
september aan de Brederolaan aan de achter-
kant van het winkelcentrum Stadsdennen.
Maandag 9 augustus organiseren wij een 
Kinderbuitenrommelmarkt. Deze markt wordt 
gehouden op het verharde plein tussen de 
Aanleg en het winkelcentrum. Alle kinderen 
kunnen hier plekjes reserveren. 
Meer informatie over alle rommelmarkten:  
in het activiteitenrooster op de achterkant 
van de wijkkrant, of via 0341-425836 of 
06-14403745.

Lid worden
Lid worden van onze wijkvereniging Stads-
dennen kan ook, en wel voor € 8,50. Alle 
personen die wonen op het opgegeven adres 
als nieuw lid zijn ook allemaal lid van de 
wijkvereniging en kunnen allemaal profiteren 
van de vele voordelen die wij bieden.

Het bestuur hoopt dat  veel mensen zullen 
reageren op het bovenstaande en wensen u 
allen een prettige zomervakantie en hopen u 
weer in het nieuwe seizoen ergens tegen te 
komen, waar dan ook.

Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen.

Wethouder 
Laurens de Kleine
Een interview met de nieuwe PvdA wethou-
der voor Wijkaanpak Laurens de Kleine. Op 
een zonnige ochtend ontmoet ik hem in zijn 
kantoor in het stadhuis. Ik wil graag meerdere 
dingen van hem horen: wie is nou eigenlijk 
die man achter de wethouder? En wat maakt 
voor hem het wethouderschap een boeiend 
vak?
Eerst vraag ik wethouder De Kleine zich zelf 
kort in steekwoorden te omschrijven. Hij doet 
dat met de woorden: betrokken, betrouwbaar, 
transparant, hij ziet zich zelf als een drijvende 
kracht die goed is in stimuleren en initiatie-
ven nemen.

Natuurlijk wil ik weten of de wethouder 
geboren en getogen is in Harderwijk. Dat is 
niet het geval, zijn wieg stond in Ermelo. Wel 
is hij het enige lid van het college van B&W dat 
op de Veluwe is geboren. Zijn jongste jeugd 
bracht hij door aan de Zeeuwse kust, op zijn 
17e kwam hij terug naar de Veluwe en ging in 
Putten wonen. Na een opleiding aan de Horst 
in Driebergen vond hij werk als straathoek-
werker in Harderwijk. Vanaf die tijd, 1984, 
woont hij ook in Harderwijk.
De nieuwe wethouder Wijkaanpak is 54 jaar, 
is getrouwd met Henriëtte en heeft twee 
zonen. In zijn vrije tijd loopt hij hard, volgt 

graag sport en was vroeger betrokken bij de 
voetbalclub en waterpolovereniging van zijn 
zonen als vrijwilliger. 
Als rode draad door zijn carrière ziet hij zijn 
belangstelling voor mensen, voor het ontwik-
kelen van hun eigen kansen en mogelijkhe-
den. In zijn tijd als straathoekwerker heeft hij 
er bewust voor gekozen de straat op te gaan 
om direct contact met mensen te kunnen 
leggen en bij hen over de vloer te kunnen 
komen. Bureauwerk sprak hem niet aan. Hij 
was er toen en is er nog steeds van overtuigd 
dat mensen veel meer kunnen dan ze zelf 
denken.
In zijn nieuwe functie kan hij deze stijl voort-
zetten op bestuurlijk niveau. Hij wil graag 
verantwoordelijk zijn voor beslissingen in de 
stad die goed zijn voor de samenleving als 
geheel en oog hebben voor de meeste kwets-
bare mensen.
Laurens de Kleine vindt dat een wethouder 
midden in de samenleving hoort te staan. Een 
regelmatig contact met burgers is belangrijk 

om een goede wethouder te kunnen zijn. 
Bewonersparticipatie is de basis waar het 
omdraait, samen met mensen uit de wijken 
plannen maken en uitvoeren, daar draait het 
om. 
De wethouder woont zelf in Stadsweiden, 
maar kent Stadsdennen redelijk goed. Hij 
vindt het een mooie gemêleerde wijk, waar 
veel verschillende mensen prettig met elkaar 
samenleven. Hij vindt het óók bijzonder dat 
men samen met instellingen en gemeente 
goed is in het oplossen en bestrijden van 
problemen. Juist al dat samen doen is cruciaal 
voor het creëren van een fijne wijk.
Tot slot leg ik hem drie uitspraken voor die ik 
regelmatig hoor als ik wijkbewoners spreek 
en vraag hem om een korte reactie:
Dat doen we samen : Altijd, zegt de wethou-
der.
Daar moet die gemeente eens iets aan doen!: 
De gemeente is er niet om problemen op af 
te schuiven, aldus de wethouder. Het is be-
langrijk dat mensen zelf iets doen, natuurlijk 
samen met ons en andere instellingen in de 
wijken.
Wijkbewoners zijn de deskundigen van hun 
eigen wijk: Hier is de wethouder het volledig 
mee eens.
Ik hoop dat we wethouder Laurens de Kleine 
binnenkort in Stadsdennen mogen verwelko-
men op een bijeenkomst van het wijkplatform 
of als belangstellende bij een activiteit.

Carolien Jansson 
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Nieuws van de Wijkvereniging Stadsdennen



De afgelopen maanden is hard gewerkt aan 
het wijkplan voor Stadsdennen. Zoals u uit 
eerdere berichten en bijeenkomsten hebt 
begrepen, is het wijkplan de basis voor de 
gezamenlijke aanpak in de wijk Stadsden-
nen. Bewoners, organisaties als Welzijn 
Op Maat, Corporaties en gemeente willen 
samen de wijk Stadsdennen nòg beter ma-
ken. Het wijkplan geeft een helder beeld 
van de ambities die we daarbij hebben en 
de concrete acties die we samen met u op 
touw gaan zetten.  

Wijkplan Stadsdennen: goede samenwer-
king met bewoners!
Binnen de wijkaanpak zetten we de bewo-
ners centraal: “geen plan zonder bewoner”. 
Daarom is er de afgelopen maanden veel 
contact geweest met de bewoners in de wijk. 

Een greep uit de activiteiten:
 Een briefkaartactie (we hebben meer dan 

175 kaarten terugontvangen!), een wijkon-
derzoek (meer dan 350 persoonlijke ge-
sprekken), de tenthappening (31 oktober 
2009), een brainstormavond (10 decem-
ber 2009  met zo’n 60 wijkbewoners) en 
tot slot een wijkavond (31 maart 2010) met 
zo’n 80 bewoners en het netwerk, waarin 
het concept-wijkplan is gepresenteerd 
en bewoners konden aangeven welke 
prioriteiten ze zien en welke inzet ze zelf 
eventueel daarbij kunnen doen.

Door in deze stappen de bewoners centraal te 
zetten is stap voor stap het wijkplan geschre-
ven.
 
De wijk Stadsdennen
De wijk ligt centraal in Harderwijk. Er wonen 
ruim 5.300 personen, waarvan ruim 30% 
alleenstaand en bijna 60% huurwoningen. 
De wijk vergrijst langzaamaan en er wonen 
relatief veel mensen van niet-Nederlandse 
afkomst (20%). De wijk heeft veel voorzie-
ningen, zoals een winkelcentrum, meerdere 
basisscholen, een aantal ouderenvoorzie-
ningen (zoals De Aanleg), vele kerken en 
moskeeën en een zalencentrum / wijkgebouw 
De Kiekmure. 
In Stadsdennen is al veel gebeurd om de 
woningen te verbeteren en nieuw woningaan-
bod te maken. Stadsdennen kent gelukkig 
weinig grote problemen, al zijn er wel verbe-
teringen mogelijk en gewenst!

Bewoners in actie in Stadsdennen
De ansichtkaarten, de gesprekken en de 
bijeenkomsten geven een duidelijk beeld 
van wat er leeft onder de bewoners. Veel 
bewoners zijn trots op hun wijk en wonen 
er met veel plezier! Er is veel contact met de 
buren en mensen in de straat. Vooral de leef-
omgeving is erg belangrijk voor de bewoners 
van Stadsdennen, en daar gaat nog wel eens 
wat mis (vervuiling, onderhoud, onveilig 
verkeer). Bewoners vragen aandacht voor de 
jeugd, zowel positief (meer speelplekken) 
als negatief (vervelend gedrag). Stadsdennen 
is een wijk met veel verschillende mensen: 
jong-oud, Nederlands-NieuwNederlands, 
gezond-gehandicapt. Uit de gesprekken blijkt 
dat de bewoners het belangrijk vinden dat al 
deze groepen goed met elkaar samenleven. 
Daarnaast wil men graag wat beleven in Stads-
dennen: leuke activiteiten voor jong en oud. 
Hoewel er al veel wordt georganiseerd – o.a. 
door kerken, Moskeeën, de Wijkvereniging en 
Welzijn Op Maat- is dit lang niet bij iedereen 
bekend. 

In de wijkkrant krijgt u iedere keer informatie 
over alle activiteiten en wordt u gevraagd om 
uw steentje bij te dragen of gezellig mee te 
komen doen.

Wilt u het hele wijkplan ontvangen? Dat kan 
door contact op te nemen met Carolien van 
den Berg, gemeente Harderwijk. 0341-411911 
of c.vandenberg@harderwijk.nl 

Wijkplan ‘Stadsdennen nòg beter!’
4

Vliegen de jaargetijden ook aan u voorbij?
De leden van wandelvereniging “De Veluwse 
Stappers” laten zich gedurende het gehele 
jaar verbazen en verwonderen door al het 
moois dat Nederland te bieden heeft.
Wij wandelen eens in de twee á drie weken 
op zaterdag : Op z’n minst 15 km en voor de 
liefhebbers 40 km. Samen bereiden we ons 
voor op grote wandelmanifestaties, maar 
alleen recreatief wandelen  is uiteraard ook 
mogelijk.

Meestal nemen we deel aan wandeltoch-
ten, welke door grotere wandelorganisaties 
worden georganiseerd. Station Harderwijk is 
de carpool plaats. Ter plekke bekijken we met 
hoeveel auto’s we naar het startpunt rijden, 
om zo de kosten zo laag mogelijk te houden. 
Er is altijd iemand die de leiding heeft, m.a.w. 
er is altijd iemand aanwezig bij het station. 
Aanmelden of afzeggen is niet nodig.

De vereniging heeft een bestuur bestaande 
uit voorzitter, penningmeester, secretaris 
en  twee algemene bestuursleden. Twee 
keer per jaar wordt er een ledenvergadering 
gehouden, waarin iedereen zijn inbreng kan 
hebben.

Alle leden ontvangen de ledenlijst, zodat on-
derling contact kan worden gezocht om ook 
op andere momenten samen te wandelen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 
31 juli. 
De contributie bedraagt  €11,00 per jaar. (Elk 
volgend gezinslid betaalt  € 5,50).

Recreatief wandelen
Van wandelen word je fysiek gezond en het 
maakt je hoofd leeg. Zet ook eens geheel vrij-
blijvend met ons de pas er in, zo’n 15 á 20 km, 
en je zult ervaren wat sportiviteit, de natuur 
en gezelligheid samen met je doen.

Dit is toch genieten …… ??

Ben je geïnteresseerd, wil je lid worden of 
heb je nog andere vragen, neem dan contact 
op met:

Hannie Breukers      
Alberdingk Thijmlaan 82
3842 ZD Harderwijk
Tel. 0341 – 428136
e-mail: h.j.g.breukers@12move.nl

Wandelvereniging ‘De Veluwse Stappers’ 



In onderstaand verslag kunt u lezen hoe 
betrokken bewoners samen met de gemeente 
knelpunten in hun leefomgeving bespreken.  
Een goed voorbeeld!
Op 11 mei jl. werd in de stromende regen 
een buurtschouw gehouden in het Dichters-
kwartier door de vertegenwoordigers van 
de gemeente en vertegenwoordigers van de 
Kwartierraad.  Een heel jonge bewoonster 
hield een pleidooi voor uitbreiding van het 
aantal speeltoestellen in het speeltuintje. 
Met name een wipwap stond hoog op haar 
verlanglijstje. Gezien het enthousiasme waar-
mee dit verzoek werd ondersteund, kunnen 
wij ons niet voorstellen dat de gemeente hier 
geen gevolg aan geeft.

Het probleem met de hemelwaterafvoeren, 
die tijdens de vorstperiodes voor ongewenste 
glijbaantjes en valpartijen zorgen, werd 
aanschouwelijk gemaakt. Omdat er geen toe-
zeggingen konden worden gedaan voor het 
oplossen van dit probleem, heeft de Kwartier-
raad besloten hierover een brief aan B&W te 
schrijven.

Het onderhoud van de steegjes bij het Rode 
Kruisgebouw en het VSP gebouw laat veel te 
wensen over. Naast onkruid is er ook sprake 
van afval. Op een aantal plaatsen in de buurt 
was sprake van losse tegels. Gewezen wordt 
op de mogelijkheid hiervoor Snelherstel 
te bellen (411333) die, in de regel, binnen 2 
weken het probleem heeft opgelost. Het is 
dus belangrijk dat men deze situaties zo snel 
mogelijk doorgeeft.

De situatie rond het speel- en voetbalveld 
werd ter plaatse bekeken. De gevaarlijke 
situaties met de betonijzeren roosters op 
de (losse)stenen muurtjes en de afvoerput 
onderaan een afrit werden aanschouwelijk 
gemaakt. Over een oplossing zal de gemeente 
zich beraden. Verder werd de aangebrachte 
graffiti getoond en de hangplek van jonge-
ren, vaak met bromfiets, die voor overlast 
zorgt. Bezien zal worden of op korte termijn 
de paadjes naar dit veld kunnen worden 
voorzien van hekjes, waardoor het onmo-
gelijk wordt om met brommers het terrein 
op te komen. Ook zal de interventiewerker  
worden ingeschakeld om de betrokken jeugd 
op hun gedrag aan te spreken. Het probleem 
van overlast zal daardoor afnemen en indien 
dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zal de 

wijkagent worden ingeschakeld.
De lelijke grafitti op de muren kan worden 
verwijderd, maar de eigenaren van de betrok-
ken opstallen geven hiervoor geen toestem-
ming vanwege mogelijke schade aan de 
muren en met name het voegwerk. Mogelijk 
dat het gecontroleerd aanbrengen van kunst-
zinnige grafitti het uitzicht van de omwonen-
den verbetert.

Op het korte gedeelte van de M. Nijhoffstraat 
tot de S. Vestdijkstraat (Makelaardij) heeft 
geen boombeplanting plaatsgevonden. Met 
alleen een paar parkeerplaatsen maakt het 
een saaie indruk. Men zal bezien of met 
aanplant van enige bomen dit stuk straat kan 
worden opgeleukt.

Diverse verkeersonveilige situaties voor kin-
deren en fietsers werden besproken tijdens 
de schouw. Ter plaatse dacht men na over de 
meest logische oplossingen.

Wij ontmoetten ook bewoner Jan de Maa. 
Allereerst kreeg hij een compliment voor de 
keurige staat van onderhoud van de perken 
en bloembakken rond het appartementen-
complex. Hij memoreerde dat hij door de 
bewoners van de laagbouw was aangespro-
ken waarom hij het bij hen niet deed. Hij heeft 
duidelijk gemaakt dat het vrijwilligerswerk is 
en hij gezien zijn leeftijd dit niet meer wil. Al-
leen onkruidbestrijding op de trottoirs is voor 
hem bespreekbaar als de gemeente hiervoor 
middelen ter beschikking stelt. De Kwartier-
raad zal dit verder begeleiden.
Ook voor het parkeerprobleem in de 
S. Vestdijkstraat werd aandacht gevraagd. 
Tenslotte hebben wij aandacht gevraagd voor 
de verkeerssituatie bij de aansluiting van de 
Couperuslaan met de Hoofdweg. 
De Kwartierraad zal de vervolgacties moni-
toren en is door deelname aan het wijkplat-
form ook betrokken bij het streven van de 
gemeente om de leefbaarheid van de wijken 
te verbeteren.

Verder is de activiteitencommissie bezig met 
de voorbereidingen van de nationale straat-
speeldag (2 juni) en de straatBBQ. Bewoners 
van andere buurten en straten worden opge-
roepen om voor hun kinderen ook dergelijke 
evenementen te organiseren. Welzijn Op 
Maat kan u hierin adviseren en van nuttige 
adviezen voorzien.
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Prinses Máxima 
geeft startsein 
Burendag 2010
Op 23 april gaf  beschermvrouwe Prinses 
Máxima de aftrap voor Burendag 2010. In 
de Utrechtse wijk Lombok presenteerden 
buurtbewoners hun leukste ideeën voor 
Burendag. De Prinses reikte vervolgens de 
eerste twee Burendag cheques uit.
Het thema van Burendag is: Een goed idee 
voor de buurt. Samen met Douwe Egberts 
nodigen we iedereen uit om gezamenlijk 
een idee op papier te zetten dat op de Bu-
rendag, zaterdag 25 september, uitgevoerd 
kan worden. Het Oranje Fonds onder-
steunt goede buurtideeën met maximaal 
€ 500.

Aan de slag?
Op Burendag een speelplek opknappen, 
een buurtbankje plaatsen, of wellicht een 
oud-Hollandse spelletjesmiddag organise-
ren? Er is veel mogelijk! Meer informatie 
en inspiratie vindt u op www.burendag.nl. 
Hier staan ook de mogelijkheden om geld 
aan te vragen en de voorwaarden die hier-
aan verbonden zijn.

Wees er snel bij
Aanvragen kan vanaf half mei. Dit jaar is 
€ 2 miljoen beschikbaar voor de Buren-
dag. Wees er daarom snel bij want op=op!  
Theo Niehof, opbouwwerker bij Welzijn 
Op Maat, kan u op weg helpen:
0341-434656 of 
theo.niehof@welzijnharderwijk.nl

Nieuws uit het actieve Dichterskwartier



Op 11 en 12 juni zijn de landelijke Prok-
keldagen en Harderwijk doet mee! Een 
Prokkel is een prikkelende ontmoeting 
tussen mensen met en zonder beper-
king. Leuke, verrassende, spannende en 
ontspannende activiteiten! Door samen 
iets te doen en elkaar te leren kennen 
ontdekken hoe verrijkend de inbreng 
van mensen met een beperking kan zijn. 
Landelijk worden er ruim 150 Prokkels 
georganiseerd.

Prokkels in Stadsdennen
Op vrijdag 11 juni zet ’t Schild (Van Maer-
lantlaan 44) tussen 10.00 en 14.00 uur haar 
deuren open voor alle buurtbewoners 
en andere geïnteresseerden. Zij kunnen 
een kijkje nemen, cliënten ontmoeten en 
deelnemen aan activiteiten die normaal 
gesproken ook op de dagbesteding worden 
uitgevoerd.
Op zaterdag 12 juni is de opening van 
woonvoorziening De Rotonde van Carean-
der in appartementencomplex De Rotonde 
(Annie MG Schmidtlaan 1). Alle buurtbe-
woners zijn uitgenodigd om de cliënten 
te ontmoeten en de woonvoorziening te 
bekijken. Om hier een feestelijk tintje aan 
te geven komt zanger Willem een optreden 
geven en worden er ballonnen opgelaten. U 
bent welkom tussen 13.15 en 16.30 uur.
Bent u na het bezoeken van de Prokkels in 
Stadsdennen nog niet uitgeprokkeld? Er 
zijn natuurlijk veel meer Prokkels in Har-
derwijk waar u ook van harte welkom bent! 

Vrijdag 11 juni
Leerlingen van Landstede en mensen met 
een beperking volgen een workshop Living 
Statues en vertonen daarna hun kunsten 
in de binnenstad. Van 14.00 – 15.00 uur 
kunt u ze bewonderen in de binnenstad. Er 
zijn ook leerlingen van Landstede die met 
cliënten een dagje stage gaan lopen bij be-
drijven in Harderwijk, elkaar leren kennen 
door samen aan de slag te gaan. Dit doen ze 
op vrijdag en op zaterdag.

Welzijn Op Maat organiseert een ‘Mu-
ziekbende’ in buurthuis de Tweeling (de 
Ruyterlaan 19) waar kinderen in duo’s (met 
en zonder beperking) muziek gaan maken 
onder begeleiding van een muzikant. 
Samenwerken is hierbij heel belangrijk! 
Kinderen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar zijn 
welkom. Kinderen kunnen zich aanmelden 
via cora.zijlstra@welzijnharderwijk.nl. De 
activiteit duurt van 15.30 tot 17.00 uur.

Op het gemeentehuis gaan twee groepen 
Prokkelen. Een groepje leerlingen van 

Mijn School gaat een maatschappelijke 
stage uitvoeren op het gemeentehuis. Zij 
krijgen o.a. een rondleiding en mogen de 
bodes helpen. Daarnaast zullen leden 
van de WMO- adviesraad in gesprek gaan 
met ambtenaren. Het WMO-adviesteam 
overlegt met de WMO-raad over zaken die 
spelen bij hun achterban en bestaat uit zes 
leden met een licht verstandelijke beper-
king. Dit gesprek zal vooral gaan over de 
WMO en het WMO- loket.

Dagbesteding de Schutse zal met haar 
kinderen, leerlingen van een basisschool en 
de fanfare verkleed en op muzikale wijze 
door de buurt trekken. Kinderen van de 
Schutse en de basisschool hebben zelf mu-
ziekinstrumenten gemaakt om de fanfare te 
helpen. Zij gaan er van 10.30 tot 11.30 uur 
een feestelijke boel van maken. 

Cliënten van de Brederostaete gaan samen 
met het koor De Tippezangers uit Hierden 
zingen tijdens Aaltjesdag. Dit doen zij vanaf  
ongeveer 18.30 uur in de binnenstad van 
Harderwijk. 

Zaterdag 12 juni
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Harder-
wijk en Welzijn Op Maat staan tijdens 
Aaltjesdag op het goede doelenplein met 
een Meet&Greet stand. Maatschappelijke 
stagiaires en mensen met een beperking 
kunnen u hier alles vertellen over de Prok-
keldag. Bij de stand bent u welkom voor 
een Prokkelkoekje en wat te drinken! Wil je 
je laten schminken of een leuke Prokkel bal-
lon of button krijgen? Kom dan ook langs bij 
de stand tussen 11.00 en 16.00 uur.

De volgende organisaties zijn nauw 
betrokken bij het tot stand komen van al 
deze Prokkels: gemeente Harderwijk, de 
WMO- raad, Careander, MEE Veluwe, Vrij-
willigerssteunpunt Harderwijk, Landstede 
Harderwijk en Welzijn Op Maat. Voor meer 
informatie over de Prokkeldagen kunt u kij-
ken op www.prokkel.nl, of contact opnemen 
met Cora Zijlstra van Welzijn Op Maat. 
Tel: 0341-434656, 
email: cora.zijlstra@welzijnharderwijk.nl 

Prokkelen in Stadsdennen
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Het beheerdersechtpaar 
Maria en Hans Vedder.

De Open Hof
Een onmisbare schakel in het werk van de 
Hervormde Gemeente in de wijk Stadsden-
nen is de Open Hof (hoek Brederolaan/Roe-
mer Visscherstraat).
We houden hier onze activiteiten en bijeen-
komsten voor jong en oud. Een thuis voor de 
wijk waar u en jij welkom bent.
De beheerders van het gebouw zijn het echt-
paar Maria en Hans Vedder. Al ruim 11 jaar 
ontvangen zij de bezoekers van de Open Hof.
Maria en Hans wonen al 23 jaar in Stadsden-
nen en kennen de wijk van binnenuit. Hans 
vertelt over hun ervaringen: “Alle voorzienin-
gen die het wonen aangenaam maken zijn 
in de wijk aanwezig, en bovendien ook nog 
lekker dichtbij. In de contacten met de buurt-
bewoners voel je, ondanks de verschillende 
achtergronden van de mensen, geen afstand”.

Het omgaan met mensen is ook het belangrijk-
ste aspect van hun werk in de Open Hof.
Maria: “Je wilt iets betekenen voor de mensen 
die er komen. Al veel jaren doen we het met 
veel plezier. Je moet er wel volledig achter-
staan, omdat het ook werk betreft in de avon-
duren en op de zaterdagen. Het belangrijkste 
voor ons is dat we met de liefde van ons hart 
er voor de mensen een echte ‘open hof’ van 
willen maken.
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Omgeving winkelcentrum

Op maandagavond 10 mei konden wijk-
bewoners zich laten informeren over de 
herinrichting van het gebied rondom het 
winkelcentrum. Kritisch keken zij naar 
de manier waarop de fietspaden, het 30 
km gebied en het verhoogde plateau  op 
de tekening waren aangebracht. Kritiek 
was er op de soort fietsenrekken die 
de gemeente van plan is te plaatsen. De 
aanwezige projectmedewerkers hebben 
uitleg gegeven en de kritische opmerkin-
gen van de wijkbewoners genoteerd.

Voor een grote plattegrond verwijzen wij u naar de 

gemeente Harderwijk, Havendam 56, 0341 411 911

Honderden Harderwijkers bezochten het isla-
mitische gebedshuis en werden daar gastvrij 
ontvangen met veel eten.
Zoals elk jaar, is er dit jaar ook een bijzondere 
leuke open dag gehouden op het terrein van 
de Turkse Moskee, Anne Franklaan 5. De 
open dag is gehouden op 7, 8 en 9 mei 2010. 
Er zijn honderden bezoekers gekomen om 
de Turkse cultuur te beleven op het terrein 
van de Turkse Moskee. De bedoeling was 
met name om de sociale interactie tussen 
de Turkse gemeenschap en de Nederlandse 
gemeenschap te bevorderen. Ook was de 
open dag bedoeld om informatie te geven 
over de Turkse cultuur en het geloof Islam. De 
Islam streeft naar saamhorigheid en dialoog 
tussen alle mensen. Dit wordt door de Turkse 
bevolking aangegrepen om de samenwerking 
met z’n allen in Harderwijk te versterken.
Op deze dagen werden diverse activiteiten 
aan de kinderen, jongeren en ouderen aan-
geboden. Bijvoorbeeld rondleidingen in de 
Moskee, waarbij bezoekers de gelegenheid 
kregen om vragen te stellen. In de Moskee 
heeft de Imam Ahmet Karagöllu vragen beant-
woord en verteld over de Islam en elementen 
binnen de Moskee. 

En natuurlijk onmisbaar het proeven van 
de diverse Turkse lekkernijen zoals;  Börek, 
Turkse Pizza,  Shoarma, Turkse Thee & Koffie.
Speciaal voor de kinderen waren er leuke 
attracties op het terrein van de Moskee 
aanwezig, waar ze gezellig met alle andere 
kinderen konden genieten. Met een spring-
kussen, panna kooi en popcorn brachten zij 
samen gezellig de tijd door.
Ondanks de slechte weersomstandigheden 
was de opkomst hoger dan verwacht. De 
bezoekers hebben leuke dagen beleefd in de 
Turkse Moskee.
Hierbij dank ik als voorzitter van het bestuur 
van de Turkse Moskee Harderwijk de bezoe-
kers voor hun komst. 
Via deze weg wil ik graag  de omwonenden 
hartelijk bedanken voor hun begrip en ge-
duld i.v.m. ongewilde overlast.

Een tip van een wijkbewoner

De redactie ontving het verzoek om een 
plattegrond te maken waarop de voorzie-
ningen in de wijk duidelijk staan aangege-
ven. Dat maakt het makkelijker voor men-
sen die aan een activiteit willen deelnemen 
maar de weg nog niet zo goed kennen in 
Stadsdennen. We hebben dat verzoek bij 
de gemeente neergelegd en hopen in de 
volgende wijkkrant een mooie plattegrond 
te kunnen plaatsen.

‘Zoals de ouden zongen, 
piepen de jongen’

Op maandag 7 juni zingen de kinderen van 
Al Islaah samen met de ouderen van de 
Aanleg Oudhollandse liedjes van 10.00 - 
11.00 uur.
‘Zoals de ouden zongen, piepen de jongen’ 
is een initiatief van de IBS Al Islaah.
Voor meer informatie: tel.nr. 0341-429001, 
Nora Seghier-Naber

Open dag Turkse Moskee 
Mehmet Akif Ersoy Harderwijk

Osman Avci, 
voorzitter Moskee 
Bestuur Harderwijk

Buurtgroep H.K. Pootstraat 
en omgeving

De buurtgroep stimuleert de leefbaarheid 
in de buurt, wij praten samen over buurt-
zaken, lossen knelpunten in de buurt op en 
werken nieuwe ideeën met elkaar uit. Ook 
organiseren wij regelmatig gezellige activi-
teiten in de buurt op het nieuwe speelveld! 
Wil jij je ook inzetten voor je eigen buurt? 
Woon je in de directe omgeving van de 
H.K. Pootstraat?
Neem dan contact op met Fabian Hemmers 
buurtopbouwwerker van stichting Welzijn 
Op Maat. Bel naar 0341 434656 of naar
06 38431379 of stuur een email naar fabian.
hemmers@welzijnharderwijk.nl.

De buurtgroep H.K. Pootstraat
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Zoals in de eerste wijkkrant aangegeven gaat 
mijn tweede artikel over woongenot.
Een belangrijk onderwerp: woongenot 
betekent niet alleen een dak boven je hoofd, 
het betekent onder andere ook een stuk 
geborgenheid en tevreden wonen.
Het woongenot kan ernstig worden verstoord, 
en één van de oorzaken is overlast. 

Overlast
Overlast komt in allerlei vormen en maten 
voor. Zo is geluidsoverlast een veel voorko-
mende soort van overlast. Hierbij kunt u o.a. 
denken aan harde muziek, blaffende honden, 
slaan van deuren en stampen.

Hoe om te gaan met overlast
Overlast is iets wat direct het woongenot 
aantast. Vaak is het dan ook het beste om 
bij voortdurende overlast dit bespreekbaar 
te maken. Een goed gesprek tussen degene 
die er last van heeft en de veroorzaker 
levert vaak al het gewenste resultaat op. Het 
woongenot is dan teruggekeerd. Ga wel het 

gesprek aan als beide partijen rustig zijn. 
Onze ervaring is dat hiermee het beste resul-
taat behaald wordt.
Toch komt het voor dat een gesprek tussen 
de partijen niet helpt en de overlast blijft 
voortduren. Dan is het zaak om derden bij de 
overlast te betrekken.

Buurtbemiddeling
Om een eind te maken aan overlast is het 
inschakelen van Buurtbemiddeling vaak 
voldoende. Buurtbemiddeling heeft onafhan-
kelijke bemiddelaars, die met de benadeelde 
en de veroorzaker in gesprek gaan. Na deze 
gesprekken worden er afspraken gemaakt 
en op papier gezet. De ervaring leert dat 
Buurtbemiddeling veel overlastzaken oplost. 
(Bezoekadres van Buurtbemiddeling is de 
Algemene Hulpdienst in de Aanleg aan het 
A.Verweijplein, telefoonnummer 0341-
428794).

Overlast stopt niet na het inschakelen van 
Buurtbemiddeling.

Toch kan het gebeuren dat ook na het in-
schakelen van Buurtbemiddeling de overlast 
doorgaat. 
Huurders die een woning huren bij een 
woningcorporatie kunnen altijd de corporatie 
vragen om ondersteuning bij het oplossen 
van de overlast. Zo kan dan de woningcor-
poratie aangeven dat dossier opbouwen 
noodzakelijk is. Dit betekent dat de overlast 
bijgehouden moet worden. Datum, tijd en 
soort overlast zal door de benadeelde op 
schrift gesteld moeten worden.
De woningcorporatie kan bij voortdurende 
overlast juridische stappen ondernemen 
die zelfs ontruiming van de woning van de 
veroorzaker kunnen betekenen. 

Woongenot
Woongenot bepaal je niet alleen, rekening 
houden met elkaar en respect voor elkaar is 
belangrijk om tot woonplezier te komen! 

Met vriendelijke groet,
Co Schaftenaar

Mijn naam is Willem Brink. Ik ben sinds 
september 2009 wijkagent in Harderwijk. 
Mijn wijken zijn Stadsdennen Zuid, 
Wittenhagen en Hierden. 

In Harderwijk werkt de politie, zoals de 
meeste politiekorpsen in Nederland, met 
wijkagenten. Een wijkagent is een ervaren 
politieman die een groot deel van de werktijd 
besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in 
de wijk. Hij is “oog en oor” van de politie en 
voor de bevolking het eerste aanspreekpunt.
Een wijkagent is in zijn wijken te vinden, 
of is in overleg over problemen binnen de 
wijken met andere instanties die een steentje 
kunnen bijdragen. De overige tijd besteedt hij 
aan andere werkzaamheden, zoals surveil-
lancetaken en onderzoeken.

De politie vindt het erg belangrijk goed in de 
gaten te hebben wat er in de wijk of buurt 
gebeurt. Als wijkagent concentreer ik me 
daarom op dat wat er in de wijken gebeurt en 
werk dicht bij de mensen. Zo probeer ik als 
wijkagent te weten welke problemen er leven 
in de wijk. Problemen in een wijk kunnen 
bestaan uit overlast, parkeren, gevaarlijke 
situaties, maar ook vernielingen en diefstal-
len. Om problemen in de wijk aan te pakken, 

werk ik samen met verschillende organisaties 
en instanties.

Ik heb contacten met onder andere burgers 
(slachtoffers), de gemeente, woningbouwver-
enigingen, onderwijs, hulpverleningsinstan-
ties, jeugd- en jongerenwerker, opbouwwer-
kers, buurt-,  en wijkverenigingen, etc.

Het motto van een wijkagent is ‘kennen en 
gekend worden’ en ‘samenwerken aan veilig-
heid’. Dat betekent dat ik het als wijkagent 
dus niet alleen kan. Ik heb anderen nodig 
zoals burgers en verenigingen, net zoals de 
burger ook de politie nodig heeft. Samen 
met de wijkbewoners en organisaties wil ik 
werken aan een veilige en leefbare wijk.

Als wijkbewoner kunt u ook een handje 
helpen om uw leefomgeving veiliger en 
leefbaarder te maken. Ziet u iets dat niet door 
de beugel kan? Meld ons dat dan via nummer 
0900-8844. 

In spoedeisende gevallen  kunt u 112 bellen. 
Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met 
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Wilt u mij spreken? Dat kan ook via 0900-
8844. Als ik niet op het bureau ben, kunt u 
een bericht achterlaten en bel ik u zo snel 
mogelijk terug. Ook kunt u mij bereiken op 
het wijkspreekuur. Het wijkspreekuur is elke 
2e dinsdag van de maand tussen 15.00 en 
16.00 uur in het Harderwijkhuis aan de van 
Speyklaan 42 in Harderwijk.

Uiteraard kunt u me ook altijd aanspreken in 
de wijk.

Even voorstellen... de wijkagent

Nieuws van Co Schaftenaar wijkbeheerder Uwoon
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Een bericht 
uit het 
Vondelhuys
Beste wijkgenoten,

In 1971 werd ik - Martine van den Brink - ge-
boren in Harderwijk, in de wijk Stadsdennen. 
In die tijd was het een wijk met veel nieuw-
bouwwoningen, waar mijn ouders een flatje 
kregen aan de Hofdijkstraat. Nu, ruim 38 jaar 
later, woon ik alweer 2 jaar met veel plezier 
in het ‘Vondelhuys’, pal tegenover de flat 
waarin ik werd geboren. 
Eind 2004 las ik op de website van de ge-
meente Harderwijk dat er een flat gebouwd 
zou worden met 66 appartementen, waarvan 
een veertiental Fokuswoningen. Deze Fokus-
woningen waren bestemd voor mensen met 
een lichamelijke handicap. De medewerkers 
van Fokus verlenen deze mensen assistentie 
bij ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’, 
zodat zij in staat zijn ondanks hun handicap 
toch zelfstandig te kunnen wonen. Naast de 
14 Fokuswoningen kwamen er ook nog 52 
‘gewone’ appartementen.
Zelf ben ik geboren met een aangeboren hart-
afwijking en in het verleden heb ik daarvoor 

diverse operaties ondergaan. Ondanks deze 
operaties ondervind ik in het dagelijks leven 
veel beperkingen en in de periode waarin 
ik me inschreef voor zo’n Fokuswoning was 
ik buitenshuis zelfs aangewezen op  een 
(elektrische) rolstoel. Hoewel ik erg blij was 
met alle hulp die ik via de thuiszorg ontving, 
leek het me toch wel ideaal om in een Fokus-
woning te wonen. Hier is de hulp namelijk op 
afroep, dus op het moment dat je de hulp ook 
echt nodig hebt. Ik schreef me daarom ook di-
rect in en al gauw bleek dat ik in aanmerking 
kwam voor een appartement van Fokus.
Toen begon het lange wachten. In eerste 
instantie stond er nog een flat op de plaats 
waar het ‘Vondelhuys’ zou moeten komen 
en de afbraak daarvan liet erg lang op zich 
wachten. Nadat de bouw eenmaal gestart 
was, leek het ineens een stuk sneller te 
gaan. Regelmatig reed ik van Ermelo, waar ik 
destijds woonde, naar de Vondellaan om te 
kijken hoever ze al waren. Het werd steeds 
spannender.
Samen met alle andere bewoners was ik dan 
ook dolgelukkig toen ik in mei 2008 de sleutel 
van mijn appartement kreeg. Het eerste 
halfjaar woonde ik alleen in mijn nieuwe ap-
partement, maar eind 2008 ben ik getrouwd 
en sindsdien woon ik er samen met mijn 
man, Arie de Ruiter.
Inmiddels zijn we dus alweer 2 jaar verder 
en wonen we nog steeds met veel plezier 
in deze wijk. Er wordt veel gedaan voor de 
bewoners en door alle nieuwbouw en reno-

vaties van de laatste jaren is het nog steeds 
een mooie wijk. Erg praktisch vind ik ook het 
winkelcentrum naast de deur. Hoewel de 
overlast van de bouw van de nieuwe flat bij 
het winkelcentrum niet altijd even prettig is, 
lijkt het me fijn als er straks een aantal mooie 
winkels bijkomt. Dan hoef ik binnenkort wel-
licht helemaal niet meer naar het centrum! 
Ondanks dat ik geen baan heb, ben ik een 
druk en actief persoontje. De energie die er 
is, wordt zo goed mogelijke benut. Ik ben dol 
op lezen, ben graag creatief bezig en ook het 
internet heeft mijn interesse. Ook in de kerk, 
De Baptistengemeente van Harderwijk, ben ik 
actief en daar heb ik ook al veel mensen uit 
de wijk leren kennen. 
Arie heeft het ook erg naar zijn zin in Harder-
wijk. Zelf komt hij uit Gorinchem, dus het was 
begin vorig jaar voor hem een grote veran-
dering toen hij hier kwam wonen. Gelukkig 
wende het allemaal snel en samen hebben 
we hier een gezellig en druk sociaal leven. 
De grootste hobby van Arie is het schrijven 
van boeken en we hopen dat over niet al te 
lange tijd zijn volgende boek ‘Koopman in 
de Gouden eeuw’ ook in de Harderwijkse 
boekhandels te vinden zal zijn!

Wellicht ziet u me binnenkort eens rond-
scheuren in de wijk op mijn scootmobiel of 
boodschappen doen in de passage. Ik zie er 
naar uit om u te ontmoeten!

Martine van den Brink

Op volle 
toeren
De voorbereidingen voor de 5e editie van 
Multi Culti 2010 draaien op volle toeren. De 
samenwerking met de partners in het kader 
van de Wijkaanpak werpt zijn vruchten af. 

De SBBH (Stichting Bevordering Betrokken-
heid Harderwijk) organiseert deze Multi 
culti in samenwerking met organisaties uit 
de wijk en de gemeente. De organisaties die 
meedoen zijn: Wijkvereniging Stadsdennen, 
Open Hof, Welzijn Op Maat, Marokkaanse 
vereniging, bewonersvereniging Thijmhof, de 
gemeente Harderwijk en de basisscholen. 

De keukens van de volgende landen hebben 
zich al aangemeld: Curaçao, Turkije, Marokko, 
Tailand, Indonesië, Suriname. Dat belooft al 
heerlijk eten!
De volgende groepen uit verschillende lan-
den zullen in elk geval  optreden op het po-

dium: Surinaamse band Moi Tenu, de Groep 
Amhali en de dansgroep Horlepiep.
Landen die hun kunst en cultuur willen pre-
senteren zijn: Tunesie, Thailand, Nederland.
De sponsoren die al een bijdrage hebben 

geleverd zijn; gemeente Harderwijk, Uwoon, 
Omnia wonen, Platform samen kansrijk en 
Wuestman. Wij zoeken nog meer sponsoren 
en een hoofdsponsor.
Op deze dag gaan we gezellig met elkaar het 
WK  voetbal (Nederland-Japan) op een groot 
scherm bekijken. Naast alle presentaties, 
heerlijke hapjes en muziek is de rommel-
markt van de wijkvereniging Stadsdennen 
zeker een aanrader.

Toegang is gratis.

Datum 19 juni 2010
Tijd 11:00 tot 19:00 uur
Locatie Parkweg  tegenover het 
 zwembad te Harderwijk

Wil je ook meehelpen of sponsor worden? 
Heb je een leuke activiteit, of wil je een eigen 
kraam reserveren? 
Neem dan contact met ons op:
Mail info@sbbharderwijk.nl
Tel 06-45552877

Bekijk het filmpje van Multi Culti op
www.sbbharderwijk.nl
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BOSboxen zoeken 
buurtbewoners!
Stadsdennen heeft twee BOSboxen, een 
derde is in de maak. Bij de BOSbox spelen kin-
deren samen buiten, lenen ze speelgoed en 
spelen ze onder begeleiding van buurtvrijwil-
ligers. De BOSbox kent ook een klusjesdienst: 
kinderen doen kleine klusjes in de buurt, 
zodat zij leren dat het belangrijk is goed voor 
je eigen omgeving te zorgen.
Zonder vrijwilligers kunnen de BOSboxen niet 
bestaan.
Vind je het leuk enkele uurtjes per week met 
kinderen samen activiteiten te doen? Meld je 
dan aan bij Fabian Hemmers van Welzijn Op 
Maat. Hij is de coördinator van de BOSboxen 
en begeleidt de vrijwilligers.
De Bosboxen zijn te vinden aan de 
P.C.Boutenslaan en de H.K.Pootstraat.

fabian.hemmers@welzijnharderwijk.nl of 
0341-434656 via Welzijn Op Maat.

Jongerenwerk in 
de Oude Synagoge
Het jongerenwerk van Welzijn Op Maat 
organiseert twee avonden per week activitei-
ten voor jongeren vanaf 12 jaar in de Oude 
Synagoge aan de Jodenkerksteeg. Op deze 
prachtige plek kunnen jongeren elkaar ont-
moeten, een spelletje doen, poolen en muziek 
luisteren. Regelmatig vinden er workshops 
plaats over onderwerpen waarover jongeren 
graag iets willen weten. De gezellige zolder is 
voor de meiden, daar organiseert Gerjanne 
Kouwer iedere woensdagavond een meiden-
activiteit.
In de zomermaanden gaan de jongerenwer-
kers naar de jongeren toe, je kunt ze dan 
buiten vinden op de plekken waar jongeren 
graag komen en op de speelveldjes. Vanaf 
september starten de activiteiten in de Oude 
Synagoge weer op maandagavond en woens-
dagavond.
Meer weten, de jongerenwerker heet Tabo 
Goudswaard, je kunt hem bellen of een mail 
sturen: 0341-434656 of tabo.goudswaard@
welzijnharderwijk.nl

Nog op zoek naar de allerleukste dagen 
in je zomervakantie?

Lijkt het je leuk om met ons mee te gaan 
op een superspannend kamp? 

Wij hebben jouw hulp op dit kamp hard 
nodig! Red de professor en zijn familie 
voordat het te laat is. Iedereen op het 
terrein gedraagt zich vreemd. Wat is er 
precies gebeurd…? Help ons Het Raadsel 
van de Verdwenen Formule op te lossen. 

In de eerste week van de zomervakantie 

organiseert stichting Welzijn Op Maat een 
kamp voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
Het kamp bestaat uit twee dagen en één 
overnachting en staat bol van de spelletjes, 
gezelligheid en een echt mysterie. Er is 
professionele begeleiding aanwezig. We 
hebben plaats voor 30 kinderen.

Kosten: € 15,- p.p.
Datum: 5 en 6 juli

Opgeven of vragen? Neem even contact op 
Rooz van Lier, kinderwerkster van Welzijn 
Op Maat rooz.vanlier@welzijnharderwijk.nl 

Kinderkamp  Het Raadsel van de Verdwenen Formule

Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar 
kunnen op 10, 11 en 12 augustus op het 
evenemententerrein aan de Parkweg weer 
een compleet dorp van hutten laten ver-
rijzen. Op dinsdag en woensdag gaan de 
kinderen met zagen, hamers en spijkers 
aan de slag. Op donderdag, de laatste dag, 
mogen de kinderen hun bouwwerken 
beschilderen en versieren. Een jury beoor-
deelt de hutten uiteindelijk op creativiteit, 
samenwerking en bouwkundige staat.

De activiteiten worden begeleid door 
professionals en vrijwilligers van Welzijn 
Op Maat en Uwoon. Naast het hutten 
bouwen zijn er ook sport- en spelactivi-
teiten. Er komt een grote zandbak, een 
springkussen, een hindernisbaan en een 
hoge klimtoren.

Iedereen mag meedoen, maar er is voor 
300 kinderen per dag ruimte. Dus schrijf 
je snel in! Deelname kost €3,00 als je 3 
dagen komt spelen en €1,50 voor 1 dag. 
Aanmeldingen van kinderen kunt u doen 
via de website www.welzijnharderwijk.nl. 

Zeker weten dat uw kind mee kan doen? 
Geef u dan op als vrijwilliger voor 1 of 
meerdere dagen via huttenfeest@welzijn-
harderwijk.nl!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
Huttenfeest nieuws? 
Word dan lid van onze hyvespagina op 
www.huttenfeest.hyves.nl . 

Het Huttenfeest wordt gerealiseerd door 
Welzijn Op Maat in samenwerking met 
Uwoon, vrijwilligers en sponsoren. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met 
Cora Zijlstra van Welzijn Op Maat via 
huttenfeest@welzijnharderwijk.nl 
of 0341-434656.

Huttenfeest
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Wie kent het nog.. de Hortus. Ik als ‘oud’ 
jongere kwam hier zeer regelmatig. Elke dins-
dagavond was er een meidenavond. Lekker 
tutten, praten over van alles en nog wat. Elke 
maand was er een disco. Een kookavond en 
voor de jongens een klusavond. Dat was voor 
mij een leuke tijd.
Dit willen wij ook realiseren in de wijk 
Stadsdennen voor de jongeren van nu. Uit 
alle hoeken komen geluiden dat er behoefte 
is aan een ruimte waar de jongeren kunnen 
“chillen”, wie weet een potje poolen, tafel

voetbal spelen, een cursus volgen, noem het 
maar op. Een fijne plek van jullie zelf.
Daar hebben wij alleen de inzet van de jeugd 
zelf voor nodig. Zo’n jeugdhonk moet immers 
van en voor jullie worden. Het is niet handig 
als volwassenen dat voor jullie regelen.
Daarnaast willen we graag een jongerenplat-
form  realiseren, dat is een groep waarin de 
jongeren zelf hun mening geven over dingen 
die ze belangrijk vinden in Stadsdennen 
en wellicht ook zelf dingen organiseren. 
Jullie mening is net zo belangrijk als die van 
volwassenen!
Ken of ben jij diegene die wil meewerken aan 
zo’n jeugdhonk?? Ben je tussen de 12 en 19 
jaar? En/of heb jij er zin in om lid te worden 
van een jongerenplatform??
Laat van je horen! Mail naar info@welzijnhar-
derwijk.nl , of gooi een briefje met je naam, 
telefoonnummer en/of mailadres in het 
postbusje van het wijkplatform in de hal van 
de Kiekmure. Bellen mag ook naar Carolien 
Jansson bij Welzijn Op Maat 0341- 434656.

Groeten,
Francisca van Norden uit het wijkplatform.

Informatie dementie op 
websites

www.dementieharderwijk.nl 
www.dementienoordwestveluwe.nl
De gemeenten op de noordwest Veluwe 
hebben nieuwe websites geïntroduceerd die 
informatie bieden over dementie.
In dit gebied wonen namelijk meer dan 2600 
mensen met een vorm van dementie.
Op de site vindt u informatie, mogelijkheden 
voor begeleiding en behandeling, activiteiten 
voor mensen met dementie en voor mantel-
zorgers. U vindt er ook tips voor praktische 
hulp en ondersteuning, woonmogelijkheden 
en een activiteitenkalender.

Kinderen houden ook 
niet van rommel!

Kinderen uit de buurt van het Vondelpark 
prikken op eigen initiatief de rommel op. 
Vooral Julia Kamphorst is hier heel trouw in, je 
kunt haar vaak met haar prikstok in het park 
zien lopen.
De gemeente heeft Julia een professionele 
prikstok beloofd, omdat ze zo goed haar best 
doet.
Kinderen die ook graag rommel opruimen 
kunnen zich melden bij de BOSboxen, daar 
zijn prikstokken te leen. Ben je een echte 
doorzetter dan word je ook beloond door de 
gemeente met een professionele prikstok. 
Doe je mee? Iedere middag na schooltijd, 
behalve op donderdag kun je terecht bij de 
BOSbox aan de H.K. Pootstraat. De Bosbox aan 
de P.C.Boutenslaan gaat weer open zodra er 
vrijwilligers zijn.

Activiteitenprogramma 
De Aanleg

De Aanleg is open voor alle 55+ers die een 
bakje willen drinken of mee willen doen aan 
een activiteit.
Enkele activiteiten staan op de achterkant van 
de wijkkrant. Een compleet rooster kunt u 
afhalen bij de receptie van de Aanleg. Ook 
voor strippenkaarten voor de activiteiten en 
voor meer informatie kunt u daar terecht. 
Albert Verweijplein 30, tel 0341-434368

Het Jeugdhonk
Jongeren uit Stadsdennen laat van je horen!



Wijkbreed overleg in wijkplatform
In het wijkplatform bespreken wijbewoners wijkza-
ken. Samen met instellingen uit de wijk stimuleren zij 
wijkbewoners om goede initiatieven op te pakken en 
problemen op te lossen. Het wijkplan is hun leiddraad. 
Vergaderingen zijn openbaar. 
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  23 juni en  circa 6 keer per jaar
Tijdstip:  19.30 uur 
Organisatie: Wijkbewoners,Welzijn Op Maat 
 en de gemeente.

Redactie wijkkrant gezocht
In april verscheen de 1e wijkkrant in Stadsdennen. Bewo-
ners gaan in de toekomst de redactie vormen.Iedereen 
kan kopij aanleveren, foto’s zijn ook welkom. Mail naar 
carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl 
Wanneer:  voor 15 augustus
 Verschijning is 4 keer per jaar
Organisatie: Redactie wijkkrant
 Theo Goosen en Carolien Jansson

Volwassen reisje
Eén keer per jaar organiseren wij een reisje voor volwas-
senen. ‘s Morgens bezoeken we een locatie met z’n allen. 
In de middag vrij winkelen en in de avond gezamenlijk 
eten.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  zaterdag 26 juni
Tijdstip:  Vertrek 8.00 uur. 
Prijs:  Leden € 35,00  Niet leden € 45,00 p.p.
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Inloophuis stichting De Maretak Veluwe
Het inloophuis wil een plek zijn waar een luisterend oor 
geboden wordt. Een plek waar je stil kunt staan om een 
moment rust te beleven. Een plek om op adem te komen, 
om te luisteren, om te vertellen en om te ontmoeten. Dus 
een plek om jezelf terug te vinden.Wij proberen voor een 
gedeelte van iedere middag een activiteit aan te bieden. 
Voor de agenda daarvan zie onze site: www.demaretak-
veluwe.nl bij pagina: “Inloophuis”
Plaats:  Zorgcentrum de Aanleg
Wanneer:  Wekelijks
Tijdstip:  Donderdag 13.30 uur tot 16.00 uur
Organisatie: Stichting De Maretak Veluwe

Buiten rommelmarkt Multicultidag
Als mede-organisator van Multicultidag 2010 organise-
ren wij een rommelmarkt op deze dag.Gratis toegang. 
Reserveren van een plek kan vanaf 4 meter. Kan alleen 
via een inschrijfformulier. Meer info op de website: www.
wijkstadsdennen.nl
Plaats:  Sypelterrrein
Wanneer:  zaterdag 19-6-2010
Tijdstip:  11.00 - 19.00 uur 
Prijs:  via inschijfformulier
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Buiten rommelmarkt
Net als voorgaande jaren ook in 2010 weer twee grote 
buitenrommelmarkten. Bezoekers hebben gratis toegang. 
Mensen die een plekje willen reserveren dat kan vanaf 
4 meter. Voorwaarden zie onze website www.wijkstads-
dennen.nl. Reserveren alleen mogelijk via inschrijffor-
mulier.
Plaats:  bij Kiekmure
Wanneer:  zaterdag 10 juli en zaterdag 11 september
Tijdstip:  10.00 - 16.00 uur 
Prijs:  leden € 2,00 p.meter kraam en 
 niet leden € 3,50 p.m.
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Kinder buitenrommelmarkt
Buitenmarkt voor kinderen. Kinderen kunnen plekjes 
huren van 3 bij 2 meter. Spullen van kinderen mogen 
aangevuld worden met overtollige huisraad. Reserveren 
via inschrijfformulier. Bezoekers hebben gratis toegang.
Plaats:  bij de Kiekmure
Wanneer:  maandag 9 augustus
Tijdstip:  13.00 - 18.00 uur 
Prijs:  Leden € 2,00
Organisatie: niet leden € 4,00 per plek

Sporten voor jongeren
In de gymzaal van middelbare school CCNV wordt 
gesport door jongeren. Lekker fanatiek voetballen, maar 
andere balsporten zijn ook mogelijk.12-16 jarigen van 
18.45 tot 20.15 uur.17 jaar en ouder van 20.15 tot 21.45 uur.
Meiden sporten apart van jongens.
Plaats:  gymzaal CCNV
Wanneer:  vanaf 1 september: iedere schoolweek 
 op vrijdagavond.
Tijdstip:  18.45 uur 
Organisatie: Marokkaanse vereniging en 
 Welzijn Op Maat

Expositie “Een huis vol besparing”
Gebruik van energie kost geld. Met eenvoudige aanpas-
singen en gebruik van slimme hulpmiddelen is het moge-
lijk minder gas en elektra te gebruiken. In deze  expositie 
vindt u allerlei tips.
Plaats:  De Hortus (Centrum voor Natuur en Milieu)

Themabijeenkomst over energiebesparende verlichting
Deskundigen vertellen welke ontwikkelingen er zijn 
welke lampen u het beste kunt gebruiken, en welke 
armaturen. Vooral van belang voor Verenigingen van 
Eigenaren.
Plaats:  De Hortus
Wanneer:  dinsdag 8 juni 
Tijdstip:  19.00 - 19.45 uur 
Organisatie: De Hortus (Centrum voor Natuur en Milieu)

Wiiclub voor 55+ers
M.b.v. een soort afstandsbediening kunt u bowlen. De 
beweging die u maakt ziet u op een groot scherm.Deze 
activiteit is ook geschikt voor mensen in een rolstoel.
Plaats:  Zorgcentrum de Aanleg
Wanneer:  vrijdagmiddag
Tijdstip:  14.30-16.00 uur 
Prijs:  € 2,00 
Organisatie: Zorgcentrum De Aanleg/Icare

Boetseren
Gezellig boetseren naar eigen keuze.
Plaats:  Zorgcentrum de Aanleg
Wanneer:  1x per twee weken op vrijdagochtend 
 (oneven weken)
Tijdstip:  10.00 – 11.30 uur 
Prijs:  € 2,50 per keer inclusief consumptie
Organisatie: Zorgcentrum De Aanleg/Icare

Dames Koffieochtend
Een gezellige ochtend alleen voor dames. Onder het ge-
not van een kopje koffie een beetje aandacht voor elkaar.
Plaats:  Zorgcentrum de Aanleg
Wanneer:  dinsdagochtend 
Tijdstip:  10.00 – 11.30 uur 
Prijs:  € 1,25 incl. consumptie
Organisatie: Zorgcentrum De Aanleg/Icare
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Buurtbemiddeling Harderwijk biedt aan:

Training 
‘Leren omgaan 
met conflicten’
Iedereen heeft wel eens een conflict in het 
gezin, op het werk, met de buren of op straat.
Maar hoe los je zo’n conflict op zonder hulp 
van anderen en toch op een manier waarmee 
iedereen tevreden is?
Buurtbemiddeling Harderwijk heeft een 
training ontwikkeld waarin u kunt leren beter 
om te gaan met conflicten. Buurtbemiddeling 
biedt deze training kosteloos aan.
Door conflicten in een zo’n vroeg stadium te 
herkennen en te benoemen is de kans veel 
groter dat u kunt werken aan een oplossing 
waarin iedere partij zich kan vinden. De 
persoon die daar het meest aan kan doen 
bent u zelf. Vindt u het moeilijk iemand ergens 
over aan te spreken of ontaard een conflict 
meestal in ruzie, dan is deze training wellicht 
iets voor u.

In de training leert u:
• conflicten zien en herkennen

Krijgt u:
• inzicht op de manier waarop u zelf met 

conflicten omgaat
• handvatten om met conflicten om te gaan
• de mogelijkheid om conflicten te zien als 

leermomenten
• theorie aangereikt
• oefenen met rollenspelen
• de ruimte om ervaringen met elkaar uit 

te wisselen

Wanneer?
Dinsdag 8 juni 19.15 uur- 22.00 uur
Dinsdag 15 juni 19.15 uur- 22.00 uur

Waar?
Zorgcentrum “De Aanleg”
Albert Verweyplein 30
3842 HH Harderwijk

U kunt zich aanmelden  bij 
Marijke Kamphuis,
coördinator Buurtbemiddeling, 
tel.nr. 428794.
Voor meer informatie 
www.buurtbemiddelingharderwijk.nl.


