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De redactie is versterkt met wijkbewoonster 
Martine van den Brink en Peter Schaftenaar.
Martine woont in het Vondelhuys en zal inter-
views voor haar rekening nemen. 
Peter Schaftenaar neemt het correctiewerk 
voor zijn rekening.
Lijkt het u ook leuk uw bijdrage te leveren aan 
de wijkkrant? Gaat schrijven u makkelijk af, of 
maakt u graag foto’s? U bent van harte welkom 
om eens met de redactie kennis te maken.
In deze derde wijkkrant doen we verslag van 
een aantal belangrijke zaken, zoals de ope-
ning van het speelveld aan de HK Pootstraat 
en het succesvolle zomerkamp. U vindt ook 
weer een veelheid aan activiteiten waar u van 
harte welkom bent. Lijkt vrijwilligerswerk u 
wat? De Brede School, de Wijkvereniging en 
de BOSboxen ontvangen u met open armen!
Veel leesplezier gewenst van de redactie.

Voorwoord 
van de redactie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jehova’s Getuigen
Anne Franklaan 1, 3842 GV  Harderwijk

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

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

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

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

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

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

Winkeliersvereniging 
winkelcentrum Stadsdennen 
hvderburg@wsx.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Snel Herstel 
Gemeente, 0341-411333 

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

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

Instellingen en organisaties in Stadsdennen
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Colofon

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

Volgende nummer
De vierde wijkkrant verschijnt begin november, 
uw kopij kunt u tot 15 oktober insturen.

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

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 
ondersteuning van de gemeente Harderwijk

Uw advertentie in onze wijkkrant
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.



Nieuws van de 

Wijkvereniging 

Stadsdennen

Jubileumfeest
Op 13 september bestaat onze Wijkvereniging 
Stadsdennen 30 jaar. Dit vieren wij op zater-
dag 20 november op twee manieren.
Voor onze leden organiseren we een feest-
avond met vooraf een uitgebreide broodmaal-
tijd. 

’s Middags is er een inloop voor alle inwo-
ners van de wijk Stadsdennen om kennis te 
maken met de Wijkvereniging. Tijdens deze 
inloopmiddag zal er een presentatie worden 
gehouden over de afgelopen 30 jaar Wijkver-
eniging Stadsdennen. De toneelgroep zal een 
klein stukje toneel opvoeren. Tevens kunt u 
informatie krijgen over het nieuwe cursus-
aanbod voor het seizoen 2010 – 2011. Bent u 
geïnteresseerd, houd dan 20 november vrij en 
kom gezellig langs om kennis te maken met de 
Wijkvereniging Stadsdennen!

Vrijwilligers gezocht 
Alles wat er georganiseerd wordt is alleen 
maar mogelijk door de vrijwilligers die zich 
aanmelden om cursussen en activiteiten te 
begeleiden. Het bestuur is blij dat komend 
seizoen alle cursussen weer doorgaan, met 
uitzondering van Scrapbooking, hiervoor heb-
ben we nog geen vrijwilliger gevonden om dit 
te willen geven. 
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich 
als vrijwilliger willen aanmelden om een 
cursus te geven die wij nog niet aanbieden. 
Dit kunnen cursussen zijn die wekelijks, twee 
wekelijks, maandelijks of incidenteel gegeven 
worden. 
De wijkvereniging is altijd op zoek naar men-
sen die een hobby hebben die bij ons nog 
niet in het aanbod zit. Bijv. haken, koken, haar 
knippen, leren opmaken (visagie), taarten ma-
ken, bridge, schaken, rummicub, patchwork 

en quilten, oppimpen tassen en kleding, leuke 
tassen maken.
Ook zijn wij dringend op zoek naar iemand 
die zich als vrijwilliger wil aanmelden om 
een tweede groep tekenen en schilderen te 
beginnen. Omdat onze bestaande groep vol 
zit en er al meerdere mensen op de wachtlijst 
staan, heeft dhr. Vermeulen (die les geeft aan 
deze groep) aangeboden als er zich iemand 
aanmeldt deze persoon te willen ondersteu-
nen. De groep komt iedere dinsdagmorgen bij 
elkaar.
Mocht u na het lezen van het bovenstaande 
geïnteresseerd zijn om u als vrijwilliger aan 
te melden, dan kunt u zich aanmelden via de 
mail: info@wijkstadsdennen.nl of telefonisch: 
0341-425836 of 06-14403745. We maken een 
afspraak om met elkaar kennis te maken en te 
kijken wat er mogelijk is.

Bingo 
Vanaf woensdag 1 september beginnen wij 
weer met maandelijks een bingoavond.
Bingoavonden vinden plaats in de Kiek-
mure in zaal A en beginnen om 20.00 uur. Er 
worden acht ronden gespeeld. Iedereen is 
welkom om mee te spelen, ook als u geen lid 
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Vondelpark – een gezellig stukje natuur in het 
hart van een bruisende wijk! 
Een schitterende nieuw opgebouwde wijk 
met veel nieuwe, maar ook met veel oude 
gezichten. Het Vondelpark is een plek waar 
iedereen, jong en oud, welkom is om heerlijk 
te kunnen genieten van een mooie omgeving, 
spelende kinderen, rust en gezelligheid. 
Maar het kost wel wat energie om het Vondel-
park zo geweldig bij te houden, want niemand 
wil zitten naast de overvolle prullenbakken of 
elkaar proberen te verstaan in het lawaai van 
de scooters! 
Wie moet dat doen? Ongetwijfeld de ge-
meente, de aanwezigen in het park zelf en de 
politie. Allen kunnen overlastveroorzakers 
aanspreken.  
Als opbouwwerker ben ik ervan overtuigd 
dat omwonenden van het Vondelpark en de 
directe omgeving degenen zijn die het beste 
weten wat er in de buurt speelt. Degenen die 
de beste ideeën en oplossingen  hebben om 
het Vondelpark een geweldige mooie plek te 
laten zijn en te laten blijven. 
Op dit moment zijn een aantal buurtbe-
woners en ik bezig met het vormen van de 
buurtgroep.

Voelt u zich betrokken bij het Vondelpark en 
wilt u onze buurtgroep komen versterken, of 
heeft u een leuk idee of een briljante oplos-
sing voor een of ander probleem rondom het 
Vondelpark? Neemt u dan contact op met 

Stasja van Grootheest, opbouwwerker van  
Stichting Welzijn Op Maat, telefonisch bereik-
baar via 0341-434656 of per mail: 
stasja.vangrootheest@welzijnharderwijk.nl.
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Sinds juni 2008 heeft Harderwijk Stads-
dennen 14 Fokuswoningen. In deze aange-
paste woningen kunnen mensen met een 
lichamelijke handicap zelfstandig wonen 
en zelf de regie over hun leven voeren. 
Middenin de maatschappij, achter hun ei-
gen voordeur. Fokus verleent assistentie bij 
algemene dagelijkse levensverrichtingen 
(ADL), 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Bijvoorbeeld bij lichamelijke verzorging, 
eten en drinken. De bewoners van de 
Fokuswoningen roepen de assistentie op 
wanneer zij deze nodig hebben en geven 
zelf aanwijzingen over wat er moet gebeu-
ren; dat is het bijzondere van Fokus. 

Fokus
Fokus biedt mensen met een ernstige 
lichamelijke beperking mogelijkheden om 
onafhankelijk en zelfstandig te leven. Zó 

kunnen zij – als ieder ander – deelnemen aan 
het maatschappelijk leven. Fokus is actief in 
heel Nederland. Er zijn inmiddels zo’n 1300 

Fokuswoningen in ruim 90 Fokusprojecten. 
Toch zijn de benadering en sfeer persoonlijk. 
Dat komt door de kleinschalige opzet van het 
Fokuswonen.

Fokuswonen in Harderwijk
Het Fokusproject in Harderwijk bestaat uit 14 
Fokuswoningen en een hulppost (de ADL-
eenheid). De huurwoningen zijn eigendom 
van woningcorporatie UWOON en liggen ver-
spreid in het woongebouw ’t Vondelhuys. De 
appartementen hebben allen drie kamers en 
een balkon. Een aantal appartementen liggen 
aan een binnenplaats, de andere woningen 
zijn te vinden in de mooie woontoren. 

Vanuit de ADL-eenheid, eveneens gesitueerd 
in ’t Vondelhuys, verleent Fokus de ADL-
assistentie. De Fokuswoningen zijn via een 
alarm-intercomsysteem met de ADL-eenheid 
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bent van de wijkvereniging bent u van harte 
uitgenodigd 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 Oos-
ten tel: 0341-418095.

Nieuw dit seizoen is de cursus Word voor 
mensen die willen leren brieven schrijven en 
willen weten wat je allemaal kan doen met het 
programma Word. Deze cursus wordt gegeven 
in het computer lokaal van de Schakel en 
vindt plaats op de dinsdagavond. De cursus 
duurt 10 weken en er wordt les gegeven aan 
de hand van een cursusboek. De eerste les 
is op 21 september. Opgeven kan vanaf nu. 
Maximaal kunnen er 15 mensen deelnemen.

Tijdens de zomermaanden hebben wij als 
Wijkvereniging diverse evenementen georga-
niseerd.

In juni hebben we samen met o.a. SBBH voor 
het eerst Multicultidag georganiseerd. On-
danks het slechte weer was dit een geslaagde 
dag. Inmiddels hebben we geëvalueerd en 
hebben we met alle verenigingen gezamenlijk 

besloten om hier in 2011 een vervolg aan te 
geven.

Buitenrommelmarkten
Zaterdag 10 juli was het tijd voor de eerste 
buitenrommelmarkt van dit jaar. Het was 
prachtig weer en de markt werd goed bezocht 
en een ieder was zeer tevreden. Ook was er 
maandag 9 augustus een kinderbuitenrom-
melmarkt waar het heerlijk druk was, zowel 
met kinderen die hun spulletjes verkochten 
als met bezoekers. Het was gezellig en geluk-
kig mooi weer. Een supergeslaagde dag en alle 
kinderen gingen tevreden naar huis.
De tweede buitenrommelmarkt wordt zater-
dag 11 september gehouden en hier kunt u 
nog voor reserveren.
Deze rommelmarkt wordt gehouden op de 
locatie Brederolaan aan de achterkant van 
het winkelcentrum Stadsdennen. Deze markt 
duurt van 10.00 – 16.00 uur.
Bezoekers hebben vrij toegang. 

Binnenrommelmarkten zullen we maande-
lijks organiseren van oktober tot en met mei 
2011. 
De data vindt u op de website. Wilt u ook 
uw tweedehands spullen verkopen op een 
rommelmarkt van de Wijkvereniging? Dat kan. 

Wel moet u reserveren via een inschrijfformu-
lier, zodat de afspraken duidelijk zijn. Bent u 
geïnteresseerd, vraag dan informatie aan via 
info@wijkstadsdennen.nl of 0341-425836 of 
06-14403745. Vroegtijdig opgeven voorkomt 
teleurstelling!
Lid worden van de Wijkvereniging Stadsden-
nen kan ook en wel voor € 8,50 per huishou-
den. Alle personen die wonen op het opgege-
ven adres profiteren van de vele voordelen 
die wij bieden.

Opgeven voor een activiteit of cursus
Op dit moment zijn de nieuwe activiteitenlijs-
ten bij de leden bezorgd en kan men aange-
ven waar men belangstelling voor heeft. 
Bent u geen lid van de wijkvereniging dan 
kunt u de activiteiten vinden op de website: 
www.wijkstadsdennen.nl. 

Het bestuur hoopt dat veel mensen zullen 
reageren op het bovenstaande. 
Komt u 20 november met ons kennis maken 
als u ons nog niet kent? Flyers worden voor 
die tijd huis aan huis verspreid met de exacte 
tijden van het jubileumfeest.

Tot dan,
Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen.

Onafhankelijk en zelfstandig wonen voor mensen met een lichamelijke handicap

Fokuswonen in Harderwijk Stadsdennen
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Fokus verleent ADL-assistentie bij u thuis. Bij-
voorbeeld bij lichamelijke verzorging, aan- en 
uitkleden, eten en drinken.



Naar aanleiding van het wijkplan “Stads-
dennen, nog beter” en op verzoek van 
vele bewoners van deze wijk wordt er op 
initiatief van Stichting Welzijn Op Maat 
een maandelijkse spreekuur gehouden in 
het winkelcentrum Stadsdennen.
Samen met de wijkagent, wijkbeheerder 
en vertegenwoordigers van de woningcor-
poraties UWOON en
Omnia Wonen staan wij elke eerste dins-
dag van de maand klaar om alle vragen 
van de bewoners m.b.t. leefbaarheid en 
veiligheid in de wijk aan te horen. Ook 
zijn ideeën, opmerkingen en eventuele 
klachten  welkom. U als bewoner kent 
uw buurt en wijk veel beter dan wij als 

professionals. Met uw input kunnen wij 
beter inzicht krijgen in wat er in de wijk 
gebeurt, waar wij ons als professionals op 
kunnen richten en hoe wij u als bewoner 
beter kunnen ondersteunen bij het zoe-
ken naar de oplossingen.
Wij starten op dinsdag 7 september. U 
bent van harte welkom op onze stand-
plaats van 10:00 uur tot 11.00 uur. De 
volgende data zijn: 5 oktober, 2 november 
en 7 december van 10:00 tot 11:00 uur.
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Fabian Hemmers of Stasja van Grootheest, 
opbouwwerkers in  Stadsdennen, 
via info@welzijnharderwijk.nl of 
0341-434656.

Spreekuur Stadsdennen

Lekker uit eten in De Aanleg
Wat is er leuker dan gezellig met z’n allen te eten. Geen boodschappen te hoeven doen 
en lekker geen afwas! Lijkt u dit wat?  In De Aanleg kunt u elke maandag en donderdag 
terecht voor een drie-gangenmenu. Dit kost u slechts € 8,00. De maaltijd begint om 
12.15 uur. Wilt u meedoen?  I.v.m. de bestelling willen wij dit graag uiterlijk drie dagen van 
tevoren weten.
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u bellen met de receptie van De Aanleg: 
0341-434368. Graag tot ziens in De Aanleg.

verbonden. Zo kan de cliënt vanuit zijn/haar 
woning 24 uur per dag ADL-assistentie oproe-
pen. Bijvoorbeeld bij lichamelijke verzorging, 
aan- en uitkleden, eten en drinken, toiletgang, 
verplaatsen en eenvoudige verpleegtechni-
sche handelingen. Cliënten van Fokus kunnen 
dus helemaal zelf hun dagindeling bepalen 
en zijn niet gebonden aan afspraken op vaste 
tijden.

Kosten
De cliënt huurt de Fokuswoning van de 
woningcorporatie. Ondanks de extra vloerop-
pervlakte geldt een normale huurprijs. De 
huurtoeslagregeling van de Belastingdienst 
is bovendien ook op Fokuswoningen van 
toepassing. De kosten van de ADL-assistentie 
worden door het College voor zorgverzeke-
ringen geregeld, via de zorgindicatie van de 
cliënt. 

Meer informatie
Kijk op www.fokuswonen.nl of bel met het 
Servicepunt Nieuwe Cliënten. 

Telefoon: (050) 521 72 72.
E-mail: servicepunt@fokuswonen.nl.

Stadsdennenkerk 
Protestantse 
gemeente 
Harderwijk
Ons kerkgebouw is een duidelijk zicht-
baar teken van christelijke presentie in de 
stadswijk. Om die presentie ook waar te 
maken heeft in het komende seizoen de 
bezinning op ‘kerk voor de buurt’ een hoge 
prioriteit. Er is een veelheid aan activitei-
ten. Op maandagavond repeteert het Prot. 
Interkerkelijk Koor. Er zijn kinderclubs 
voor kinderen van de basisschool. Er is 
een vrouwengroep en regelmatig een zgn. 
Plusavond (met maaltijd) voor wie (nader) 
kennis wil maken met het christelijk geloof. 
Ook geven wij ruimte aan een inloopoch-
tend voor allochtone vrouwen op initiatief 
van ‘Welzijn Op Maat’. Wij helpen mee met 
het bouwen van een nieuw kerkgebouw in 
Drielanden. En per 1 januari 2011 fuseren 
we met andere wijkgemeentes in deze stad 
die ook behoren tot de PKN (Protestantse 
Kerk in Nederland). De zondagse dien-
sten beginnen ’s winters om tien uur en 
’s zomers om half tien. Aan het Pastoraal 
Bureau van de Stadsdennenkerk wordt 
leiding gegeven door ds. Aad Woudenberg. 
Voor geloofsvragen of vragen van levens-
beschouwelijke aard kunt u contact met 
hem opnemen: www.aslwoudenberg.nl of 
tel. 0341-421194. Ook kunt u bij hem terecht 
met vragen over de bovengenoemde 
activiteiten. Een vriendelijke groet aan alle 
mede-wijkbewoners.

Onafhankelijk en zelfstandig wonen voor mensen met een lichamelijke handicap

Fokuswonen in Harderwijk Stadsdennen
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De Fokuswoningen zijn via een alarm-inter-
comsysteem met de ADL-eenheid verbonden.

NIEUW



De Algemene Hulpdienst Harderwijk (AHD) 
biedt informele zorg in Harderwijk en 
Hierden.  

De activiteiten vallen uiteen in twee
onderdelen:
l  Bij het Steunpunt Mantelzorg kunnen 

mensen terecht die zorgen voor een 
naaste. 

l  Voor hulpvragen op het gebied van zorg 
& welzijn en mantelzorg bij mensen 
thuis kan een beroep worden gedaan 
op ondersteuning door vrijwilligers. 
Ook Buurtbemiddeling valt hieronder. 

Hulp wordt geboden als hulp van familie, 
vrienden, buren of bekenden niet toerei-
kend is of als hulp ontbreekt en professio-
nele instellingen (nog) geen hulp kunnen 
bieden. 

Niet alleen voor hulp kunt u terecht bij 
de Algemene Hulpdienst. U kunt ook bij 
ons terecht als u iets wilt betekenen voor 
anderen. De AHD biedt boeiend vrijwilli-
gerswerk. Het aanbod is divers en veelzij-
dig. Bij het kennismakingsgesprek wordt 
gekeken wat mogelijk is en worden heldere 
afspraken gemaakt over en weer. U kunt op 
deskundige begeleiding rekenen.

De vrijwilligers van de AHD verrijken door 
hun werk niet alleen het leven van de hulp-
vrager, maar ook dat van zichzelf. Iedereen, 
jong en oud, die iets wil betekenen voor de 
ander is van harte welkom bij de Algemene 
Hulpdienst.

Momenteel is er specifiek vraag naar:
l   Vrijwilligers voor administratieve 

ondersteuning (kort- en langdurend) bij 

mensen thuis. U kunt dan denken aan 
sorteerklussen of het op orde brengen 
en houden van financiële administratie. 
Er is met name vraag naar vrouwen. 
Contactpersoon: Edith van der Slik

l  Een vrijwilliger met ruime secretariële 
ervaring die ondersteuning kan bieden 
op het kantoor en een vrijwilliger die de 
website up to date houdt. Contactper-
soon: Carla Venema

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

l  Vrijwilligers die zich willen inzetten bij 
het hospice Jasmijn binnen Sonnen-
vanck. Contactpersoon Erna Vromen

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

Samen 
Kleurrijk 2010 
25 september 
van start
Op 25 september a.s. vindt de Kick-Off van 
SK2010 plaats op de Markt en het Hortuspark 
in Harderwijk. Een scala aan activiteiten die 
allemaal te maken hebben met de thema’s 
“Cultuur, Gezondheid en Sport” wordt het pu-
bliek tussen 11.00 en 16.00 uur aangeboden.
Verder worden er tal van activiteiten in 
Harderwijk en Ermelo georganiseerd die tot 
27 november duren. Een compleet overzicht 
wordt steeds vermeld op de speciale website 
www.samenkleurrijk2010.nl.

Voor SK2010 is er ook een speciale kortings-
kaart ingesteld waarmee iedereen kennis 
kan maken met de cursusactiviteiten van 
de deelnemende dansscholen/sportclubs/
sportscholen/enz. Met deze kaart kun je 
eerst deelnemen aan een open les en krijg 
je daarna € 15,00 korting per persoon op de 
vervolglessen. Tijdens de Kick-Off is er bij 
de informatiestand van SK2010 op de Markt 
meer informatie hierover te verkrijgen. Voor 
meer algemene informatie: info@samenkleur-
rijk2010.nl.     

Vraag en aanbod AHD
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Opvragen wijkplan
Geïnteresseerden in het complete wijk-
plan ‘’Stadsdennen nòg beter’’, kunnen dit 
opvragen bij de gemeente Harderwijk via het 
volgende email adres:
stadsdennen@harderwijk.nl. 

Kinderen van de drie basisscholen in de wijk 
hebben de activiteitenladder ontvangen op 
hun school; de aanmeldingen stromen weer 
binnen! Niks is leuker dan mee doen aan de 
Brede School!
Dit schooljaar gaan we het eerste blok van de 
Brede School van start met wel 22 activitei-
ten. We gaan traktaties maken, hebben een 
musical, koken weer, sporten, schminken, je 
kunt je aanmelden voor technisch lego, en 
nog veel meer. Dit schooljaar hebben we in 
plaats van drie wel vier blokken met allerlei 
educatieve, creatieve en uitdagende activi-
teiten. Vrijwilligers maken het elke keer weer 
mogelijk om de Brede School tot een succes

te maken. Mensen uit de wijk die een kwali-
teit hebben in koken, schilderen, volleybal-
len, sporten, etc., zetten zich elke keer weer 
in voor de ontwikkeling van kinderen in de 
wijk Stadsdennen. Helemaal super! 
Heeft u ook een uit de hand gelopen 
hobby of een uitmuntend talent? Wilt u 
dat overdragen op jonge medebewoners 
uit uw wijk? Laat het ons weten, neem dan 
contact op met Barbara Strubbe (descha-
kel.strubbe@filternet.nl of 06- 45808983) 
of Fabian Hemmers 
(fabian.hemmers@welzijnharderwijk.nl of 
0341- 434656).

Brede School weer van start



Buurtbemiddeling bemiddelt in conflic-
ten die spelen tussen buren of buurtge-
noten.
Het is de bedoeling dat buren zelf tot 
een oplossing komen, Buurtbemiddeling 
helpt hen daarbij.
Onafhankelijke vrijwillige bemiddelaars 
luisteren naar het verhaal van beide 
partijen.

De bemiddelaars geven geen oordeel en 
dragen geen oplossing aan. Wel helpen 
zij partijen om zelf een oplossing te 
bedenken die voor beide partijen aan-
vaardbaar is.
Doordat de oplossing niet wordt op-

gelegd maar bewoners hier zelf voor 
kiezen, is de kans groot dat het conflict 
echt wordt opgelost.
Over het algemeen blijkt wanneer buren 
met hulp van Buurtbemiddeling met el-
kaar in gesprek gaan dat er veel ruis in de 
communicatie weggenomen kan worden.
Het merendeel van de buren gaat weer 
als tevreden partijen uit elkaar.
Alle inwoners van Harderwijk en Hierden 
kunnen hier gratis gebruik van maken.

Voor meer informatie over Buurtbemid-
deling Harderwijk kunt u bellen met Ma-
rijke Kamphuis, tel.nr. 428794 of kijk op 
www. buurtbemiddelingharderwijk.nl.

Rothond
In gedachten aaide Carien de slapende Max op 
haar schoot. Hoeveel nachten had ze niet lig-
gen piekeren? Hoeveel dagen had ze zich niet 
blind zitten ergeren? 
Maar ook... hoeveel redenen had ze gehad om 
niet tegen haar buren te zeggen wat haar zo 
vreselijk dwars zat? Om écht te zeggen wat ze 
vond.

Ze had er als een berg tegenop gezien om 
erover te beginnen. Tegelijk maakte haar dat 
extra boos. Toch had ze geen hekel aan de 
buren. Daarvoor hadden ze eigenlijk altijd 
te weinig contact gehad. En ze had zelfs geen 
hekel aan hun Jack Russeltje, Max. Best lief 
leek die wel... normaal gesproken!
Maar waarom ging Max vanaf het moment dat 
de buren naar hun werk gingen, in vredes-
naam úúúrenlang achter elkaar zitten janken. 
Niet een paar minuten, niet een half uur... nee, 
echt uren! En het drong door alle muren heen. 
Gek werd ze ervan. 
Een paar keer had ze er terloops wat over 
gezegd, als ze buurvrouw Els op straat was 
tegengekomen. Die had alleen gezegd dat ze 
het erg vervelend vond, maar geen oplossing 
wist. Nou, dat was misschien wel zo, maar wat 
had Carien daar aan?

Ten einde raad had ze met Uwoon gebeld. Die 
brachten haar in contact met Buurtbemidde-
ling. Een gouden greep, achteraf gezien. 
Twee bemiddelaars waren op een avond met 
haar komen praten en daarna meteen even 
met de buren. Op voorstel van de bemidde-
laars zaten ze binnen een week met z’n vijven 
om de tafel in het buurthuis. En eindelijk had 
ze het daar echt gedurfd te zeggen: ‘dat ze best 
begreep dat het voor Els en Bob lastig was, 
maar dat het niet haar probleem hoefde te 
zijn’. Op aangeven van de bemiddelaars waren 
ze vervolgens samen naar oplossingen gaan 
zoeken. Oh ja, ze wilde best meedenken; ze 
wilde alleen geen jankende Max meer horen. 
En...? Na een half uurtje waren ze eruit ge-
weest. Cariens eigen hondje was een jaar daar-
voor overleden; ze miste Boebes nog vaak. 
Waarop Els had gezegd: “Ik durf het bijna niet 
te zeggen Carien, maarruh... zou het niet iets 
voor je zijn om overdag wat gezelschap van 
Max te hebben? Dat ie dus bij jou is als wij weg 
zijn? Ben je gelijk van zijn gejank af.”

Tja, oplossingen zijn er vaak wel. Je hebt soms 
alleen even een steuntje in de rug nodig om ze 
te vinden. 

“Kom Max, ga maar eens bij het raam kijken of 
ze er al aankomen. ‘t Is bijna half zes.”

Ajetoo
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Buurtbemiddeling

Vanaf 1 augustus ben ik als wijkagent ook op 
het internet te vinden. De site kunt u vinden 
op  Wijkagent-Harderwijk@hyves.nl. 
Het is een proef waarbij wordt gekeken wat 
de politie Harderwijk en de wijkagent via 
internet kunnen betekenen. Op de site vindt 
u politienieuws uit de wijken, tips, aan-
dachtspunten en speerpunten van de politie 
en een enquête over zaken die spelen in de 
wijk. Via deze site proberen wij wijkbewo-
ners meer bij het politiewerk te betrekken.

In Harderwijk, en ook in Stadsdennen 
worden op dit moment veel fietsen gestolen. 
Het betreft vaak de duurdere fietsen. Regel-
matig worden fietsen gestolen die niet zijn 
afgesloten. Vaak is de reden: even snel een 
winkel in. Zet altijd uw fiets op slot. Heeft u 
informatie over gestolen fietsen of mogelijke 
daders, neem dan contact op met de politie 
via 0900-8844.

De scholen zijn weer begonnen. Daarmee 
neemt ook de verkeersonveiligheid bij de 
scholen weer toe. Kinderen worden vaak 
even snel door de ouders met de auto naar 
school gebracht.
Hierbij ontstaan vaak gevaarlijke situaties, 

omdat ouders zo dicht mogelijk bij school 
willen parkeren of de kinderen willen afzet-
ten. Door de politie zal de komende maan-
den extra aandacht worden geschonken aan 
het verkeer rondom de scholen. Hierbij zal 
ook op snelheid, parkeren en gebruik van de 
autogordels worden gelet. 

Ziet u verdachte dingen in de wijk of heeft u 
informatie over gepleegde misdrijven, meld 
dit dan bij de politie via 0900-8844. Natuur-
lijk kunt u de informatie ook doorgeven aan 
Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000. Een 
wijk wordt alleen veiliger als wij er samen 
aan werken.

Willem Brink 

Nieuws van 
de wijkagent
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Het melden 
van klachten 

helpt: 
Stadsdennen 
nòg schoner!

In het najaar van 2009 zijn door een groot 
aantal wijkbewoners via “ansichtkaartjes” 
allerlei wensen tot verbetering van de 
wijk ingestuurd. Veel opmerkingen gingen 
over onderwerpen “troep” en “groenon-
derhoud”. Door medewerkers van “Snel 
Herstel” en de buurbeheerders van de 
gemeente en corporaties is een groot aan-
tal van deze opmerkingen opgepakt en in 
orde gebracht. Het leek ons goed om u een 
aantal van deze acties te vertellen. Want: 
melden helpt! 

Er waren veel klachten over het groenonder-
houd rondom de vijvers bij de Guido Gezel-
lelaan / Couperuslaan. Het was de bedoeling 
hier een soort berm van te maken (bermplan-
ten, hoger gras, spontane groei) . Mede gelet 
op de reacties van bewoners is besloten het 
toch weer een gazon te laten zijn. Daarom 
wordt de onderste 1 á 2 meter twee keer per 
jaar kort gemaaid. We gaan er vanuit dat de 
bewoners dit beter waarderen. Ook worden 
de prullenbakken rond de vijvers vaker ge-
leegd om verrommeling te voorkomen.

In de Oltmansstraat werd veel overlast ge-
meld  van de perenbomen. Daarom zijn deze 
bomen in de winter gerooid.

Bij de Valeriuslaan is een bankje weggehaald, 
omdat dit te vaak tot overlast heeft geleid. 
Daarnaast is op verzoek van bewoners een 
paadje aangelegd naar de hondenren.
Op diverse plekken, waaronder in de omge-
ving van de PC Boutenslaan, zijn bomen en 
struiken gesnoeid en perkjes gebruiksvrien-
delijker gemaakt. 

Ook de komende tijd staan de wijkbeheer-
ders en Snel Herstel klaar voor bewoners die 
wensen  / klachten hebben op het gebied van 
groenonderhoud, vuil, etc. Als u iets te mel-
den heeft, bel dan met Snel Herstel: 411333 of 
mail: snelherstel@harderwijk.nl.
Daarnaast vragen we u ook om zelf de han-
den uit de mouwen te steken. 

Een schoon Stadsdennen 

Vindt u het ook zo jammer dat uw 
wijk op sommige plaatsen zo vies is 
en ergert u zich aan het zwerfafval? 
Jaarlijks wordt op de derde zaterdag in 
maart een Landelijke Schoonmaakdag 
gehouden. Een leuk initiatief om eens 
samen als straatbewoners de handen 
uit de mouwen te steken. Niets houdt 
u echter tegen om op een andere 
dag in het jaar hetzelfde te doen. Het 
opbouwwerk van Welzijn Op Maat kan 
u adviseren hoe u dit het beste kunt re-
gelen, gemeente en corporaties stellen 
met plezier materialen ter beschikking. 
Met een kop koffie of een borrel na af-
loop wordt het zelfs gezellig om samen 
de straat een poetsbeurt te geven!

Stadsdennen is veel verenigingen rijk, maar 
dat er ook een postduivenvereniging haar 
onderkomen heeft in Stadsdennen is bij veel 
bewoners onbekend.
Postduiven houden is een hobby die de post-
duivenliefhebbers veel plezier bezorgt.
Veel mensen denken dat door het houden 
van postduiven hun woonomgeving wordt 
besmeurd met uitwerpselen en dat de duiven 
slenteren over de daken.
Het tegendeel is echter waar. Postduiven-
houders laten op gezette tijden hun duiven 
uitvliegen (trainen). Als de duiven weer op 
hun hok landen, worden ze vrijwel direct 
weer naar binnen geroepen. Dit juist om te 
voorkomen dat de duiven gaan slenteren 
over daken en zo ziektes op kunnen lopen.
Postduivenvereniging de Eendracht is opge-

richt in 1938 en heeft haar onderkomen sinds 
1975 aan de Schimmelstraat in Stadsdennen.
Er zijn zo’n 65 leden actief binnen de vereni-
ging, die geheel onafhankelijk bestaat. 
De liefhebbers zijn dagelijks bezig om de 
duiven conditioneel en goed voorbereid aan 
de vluchten deel te laten nemen. 
De duiven vliegen afstanden tot 1100 km om 
hun hok weer te bereiken.
Wekelijks vanaf eind april tot half september 
zijn de liefhebbers in touw om de duiven in 
te korven in het verenigingsgebouw, d.w.z. 
in de mand te doen voor verzending naar de 
losplaats. 
De duiven worden dan per vrachtwagen die 
geheel is ingericht voor postduivenvervoer 
naar de losplaats gereden, waar de lossing 
plaatsvindt.

Het wedstrijdelement ligt in de snelheid 
waarmee de duiven hun hok bereiken. Bij 
wind mee kunnen soms snelheden van 120 
km per uur worden gehaald.
Ook heeft de Eendracht regelmatig goede 
doelen ondersteund zoals het KWF, de 
Nierstichting en de Stichting Vrienden van het 
St.Jansdal.

De Eendracht wordt gezien als één van de 
sterkste verenigingen van Gelderland en 
Overijssel. Veel leden spelen ook op Natio-
naal niveau voor de hoogste plaats.

Tot tevredenheid van de leden is de vereni-
ging nu alweer 35 jaar gevestigd in Stadsden-
nen. De verzending van de duiven duurt dit 
jaar tot 10 september op de vrijdagavond van 
18.30 tot 19.30 uur. Loop gerust eens binnen, 
u bent van harte welkom.

Postduivenvereniging de Eendracht stelt zich voor
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Even bijpraten: 
Dichterskwartier
Op 2 juni jl. werd ook in het Dichterskwar-
tier de Nationale Straatspeeldag gehouden. 
In het totaal hebben 69 kinderen daar aan 
meegedaan. Naast het springkussen waren er 
diverse spelletjes georganiseerd. 

Gesproken kan worden van een groot succes 
dat mede te danken was aan de inspannin-
gen van de organisatoren, de inzet van de 
vrijwilligers en aan het stralende weer op die 
dag.
De buurt was in de afgelopen periode natuur-
lijk ook in de greep van het wereldkampioen-
schap voetbal. In goed overleg tussen de 
bewoners van de appartementen en de 
laagbouw werden over bijna de gehele lengte 
van de Simon Vestdijkstraat oranjevlaggen 
gespannen. Samen keek men voetbal.
Allen die hier, op welke wijze dan ook, aan 
hebben meegewerkt: alsnog hartelijk dank.
Inmiddels is ook een voetbalteam opgericht. 
Het team van de California Boys telt momen-
teel vijftien leden en staat onder bezielende 
leiding van Wim Bos. Naast een eerder 
gedane oproep in ons buurtkrantje, hier 
nogmaals het mailadres om je aan te melden: 
bos_willem@hotmail.com.  
Wij hopen dat het in de toekomst mogelijk 
zal zijn om ook tegen andere wijkteams te 
kunnen spelen. 

Het monument ter herinnering aan de 
verstrekking van soep door de soepfabriek 
Fino, later California, is geplaatst nabij de 
plek waar vroeger de fabriek stond aan de 
Verkeersweg. Soep werd daar verstrekt aan 
hongerige mensen die in de Hongerwinter 

van 1944/1945 veelal vanuit het westen naar 
het oosten gingen op zoek naar voedsel. 
Verder is een plaquette bij de ingang van het 
Dichterskwartier geplaatst met een toepasse-
lijk gedicht van onze stadsdichter.

In de vorige editie van de wijkkrant las 
u over het Wijkplan. Eén van de belang-
rijke onderwerpen in dit Wijkplan is de 
verkeersveiligheid. Te hard rijden, onveilig 
rijgedrag, onveilige situaties: het zijn za-
ken die u als wijkbewoner bezig houden!

Op een warme donderdagavond (1 juli) is 
met een groep wijkbewoners doorgespro-
ken over een aantal specifieke situaties 
in de wijk. Vooral de Vondellaan is een 
weg die veel reacties oproept. Er wordt te 
hard gereden en vooral voor schoolgaande 
jeugd en ouderen is het een lastig te nemen 
barrière. Wijkbewoners gaven tijdens de 
discussie een heel aantal tips, variërend van 
meer drempels en “knipperbollen” tot een 
kiss&ride strook bij de scholen, opvallende 
markeringen bij oversteekplaatsen en meer 
handhaving. 

Een aantal van deze tips wordt onderzocht op 
haalbaarheid.

Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij het 
gedrag van mensen: veel te hard rijden, 
asociaal weggedrag (verkeerd parkeren, geen 
voorrang verlenen, etc), meer lawaai maken 
dan nodig, etc. Wijkbewoners geven aan dat 
het soms lastig is om elkaar aan te spreken 
op dat gedrag. Veel wordt van de overheid 
verwacht, terwijl lang niet alles te handhaven 
/ beboeten is. Daarom geven de wijkbewo-
ners de volgende tips voor het elkaar beter 
aanspreken op gedrag:
l Zorg voor een persoonlijke benadering 

(dus geen briefjes achter de ruitenwisser, 
maar gewoon persoonlijk aanspreken).

l Doe dat 1 op 1, dus niet aanspreken in een 
groep.

l Blijf rustig…
l Leg uit wat er vervelend is aan het foute 

gedrag: benadruk de onveiligheid, de 
schrik, de overlast, etc. en hou het dus 
niet alleen bij “ik vind het asociaal”. Vaak 
beseffen de veroorzakers van de overlast 
niet wat ze aanrichten. 

l Spreek vooral aan vanuit een relatie 
(buurtbewoners onder elkaar); je bent 
immers op elkaar aangewezen. 

l Complimenteer de betreffende persoon 
een volgende keer bij goed gedrag.

Ook is gesproken over verkeersveiligheid 
rondom scholen. Er blijken vele hulpmidde-
len te zijn voor het verbeteren van veilig-
heid. Deels gericht op bewustwording bij 
de schooljeugd, deels gericht op de ouders 
en de school zelf. Zo zijn er lespakketten, 
worden er verkeersouders ingezet, zijn er 
scholen die met “punten” werken voor de 
kinderen. Veel wordt gedaan vanuit Veilig 
Verkeer Nederland, een organisatie die ook 
in Harderwijk actief is. 

Op basis van deze gedachtewisseling met 
wijkbewoners zal een aantal maatregelen 
ter verbetering van de verkeersveiligheid 
worden genomen.

Stadsdennen nóg beter: tips voor een verkeersveilige wijk



Welzijn Op Maat Zomerkamp 

2010 daverend succes!

Het is gelukt! De deelnemende kinderen van 
het Welzijn Op Maat Zomerkamp hebben 
het Mysterie van de Verdwenen Formule 
opgelost! De waarheidsformule, die gesto-
len was uit het laboratorium van Professor 
Chaos, is teruggevonden en de dader heeft 
bekend. 
De kinderen hebben hard toegewerkt 
naar deze ontknoping. Door verschillende 
spelletjes te doen en door te praten met de 
verdachten konden zij tips verzamelen. De 
kinderen hebben muzikale hulp van bui-
tenaf gehad en zelfs de WK wedstrijd heeft 
hen niet van hun missie afgebracht. Tot diep 
in de nacht werd er nog gespeculeerd over 
de mogelijke daders. 
Na veel zon, spel en nadenken was het dan 

zover. De kinderen wezen de dader aan die 
in tranen uitbarstte en bekende de formule 
te hebben verduisterd.
De overwinning werd gevierd met ranja en 
lekkers en de kinderen mochten met hun 
ouders mee naar huis. Het kamp had alles 
wat een kamp succesvol maakt: lekker weer, 
een mooie locatie, een spannend verhaal, 
veel activiteiten, sterke inventieve vrijwilli-
gers en natuurlijk een grote groep enthou-
siaste, leuke, grappige en bijzonder slimme 
kinderen! Volgend jaar weer!
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BOS box maakt 
spelen en sporten in 
Stadsdennen mogelijk
Maar...niet alleen! Wilt u helpen met 
kinderactiviteiten in uw eigen wijk? 
De BOS box is een sport en speluitleen 
waar kinderen buiten schooltijd komen 
sporten en spelen. Af en toe organiseren 
we een grotere sportdag met springkus-
sen, schminken, voetbaltoernooi, oud 
Hollandse spelen, etc. De BOS boxen zijn 
bedoeld voor de wijk: voor kinderen 
om te spelen en voor ouders om koffie 
te drinken, elkaar te spreken, maar ook 
om samen met de kinderen te spelen en 
te sporten. Vindt u het ook belangrijk 
dat kinderen meer speelmogelijkheden 
krijgen aangeboden en wilt u helpen om 
dit in de wijk georganiseerd te doen? 
Meldt u dan nu aan voor de BOSbox bij 
de HK Pootstraat of PC Boutenslaan. In 
de PC Boutenslaan kan de BOSbox weer 
open bij twee vrijwilligers per keer! 
Aanmelden kan via fabian.hemmers@
welzijnharderwijk.nl of 0341- 434656. 
We spreken ter plekke af en kijken naar 
uw mogelijkheden qua tijd en ervaring. 
Bent u niet gewend om met kinderen 
buiten te werken? Welzijn Op Maat biedt 
de mogelijkheid om u te trainen tot een 
deskundige BOSbox vrijwilliger.

30 juni jongstleden is het nieuwe kunst-
grasveld aan de HK Pootstraat geopend. De 
buurtgroep HK Pootstraat heeft de organisatie 
hiervan voor haar rekening genomen. Het 
was een succes, veel kinderen deden mee 
en kregen allerlei lekkernijen. Ook waren 
er veel betrokken buurtbewoners die een 
praatje kwamen maken. In de avond was er 
een barbecue en veel mensen uit de buurt 
kwamen om te kijken, te praten, te eten en 
om te genieten van het mooie nieuwe veld! 
Dit veld is het eerste veld in Harderwijk dat 
werkt met eigen sleutelbeheer door omwo-
nenden. Bewoners Alex en Dick (zie foto) 
deden op de 30ste juni voor het eerst het hek 
op slot. Buurtgroepleden en de basisschool 
Dominicus Savio dragen zeven dagen per 
week zorg voor het openen en sluiten van het 
hek van het veld. Na juni is er veel gebeurd in 
de buurtgroep: er worden activiteiten ontwik-
keld, er wordt meegedacht over de verkeers-
situatie, de veiligheid van de kinderen en 
jongeren en de leefbaarheid van de buurt. Al 
drie buurtbewoners hebben zich opgegeven 
om een sportleiders- training te volgen via de 
Krajicek Foundation. Een aantal activiteiten 
die binnenkort gaat starten zijn het sporten 
voor mensen met een beperking op dins-
dagavond, meidensport op woensdagavond, 
en op de vrijdag wordt er in toernooivorm 
voetbal gespeeld. 

Hoe organiseer ik een toernooitje!
Wil jij bij jullie barbecue een voetbaltoernooi 
organiseren; een aantrekkelijk toernooi voor 
kinderen en jongeren uit de wijk? Welke 
verschillende toernooivormen zijn er? Heb jij 
altijd al sportleider willen zijn in jouw wijk?  
Meld je dan nu aan voor deze gratis work-

shop op dinsdag 5 oktober van 19.30 tot 22.00 
uur. Je leert door te doen tijdens deze avond. 
De avond is aan de Gelreweg 4 te Harderwijk 
en wordt gegeven door docent Lisette Teunis-
sen. 
Aanmelden kan via email op dit adres: fabian.
hemmers@welzijnharderwijk.nl of via tele-
foon: 0341- 434656.

Sporten op kunstgras?
In heel Harderwijk liggen nu acht mooie 
kunstgrasvelden die onze jongeren de 
mogelijkheid bieden om in hun eigen wijk 
te sporten. In Stadsdennen ligt een kunst-
grasveld aan de HK Pootstraat. Welzijn Op 
Maat organiseert in de periode van april tot 
november sportactiviteiten op deze velden. 
Gedurende zes weken sporten kinderen 
en jongeren achtereen op een afgesproken 
speelveld. Daarna verhuist het Buurtsport-
werk naar een andere wijk. Dit is op basis 
van de behoefte van de jongeren zelf, of op 
basis van overlastgevende situaties. Wilt u 
op de hoogte blijven van het sporten op de 
kunstgrasvelden voor uw kinderen, of wilt 
u ons helpen om deze activiteiten door te 
ontwikkelen als vrijwilliger? Mail dan naar: 
fabian.hemmers@welzijnharderwijk.nl, of bel 
met 0341- 434656.

Nieuwe buurtgroep aan de HK Pootstraat actief

Kunst in het zwembad

Op vrijdag 9 juli hebben kinderen uit 
Stadsdennen de kunstenaars Bram en Ellis ge-
holpen met het aanbrengen van een enorme 
muurschildering op een 35 meter lange muur 
in Zwembad de Sypel.
Het was een enorme klus. Maar het resultaat 
mag er dan ook zijn! Kinderen, Ellis en Bram 
bedankt voor jullie creatieve werk!



Jongerenwerk in
de Oude Synagoge
Het jongerenwerk van Welzijn Op Maat 
organiseert elke maandag- en woensdag-
avond van 19.00 tot 22.00 uur activiteiten 
voor jongeren vanaf 12 jaar in de oude 
synagoge aan de Jodenkerksteeg 1.
Op deze prachtige plek kunnen jongeren 
elkaar ontmoeten, een spelletje doen, 
poolen en muziek luisteren. Regelmatig 
vinden er workshops plaats over onder-
werpen waarover jongeren graag iets 
willen weten. De gezellige zolder is voor 
de meiden, daar organiseert Gerjanne 
Kouwer iedere woensdagavond een 
meidenactiviteit.
Op 1 september starten de activiteiten 
in de Oude Synagoge weer op maandag-
avond en woensdagavond.
Meer weten, de jongerenwerker heet Tabo 
Goudswaard, je kunt hem bellen of een 
mail sturen: 0341-434656 of 
tabo.goudswaard@welzijnharderwijk.nl.

25 september Burendag
Een goed idee voor de 
buurt
Op 25 september viert Nederland voor de 
vijfde keer Burendag. Voorgaande jaren 
was het steeds groot feest. Afgelopen 
jaar deden in heel Nederland maar liefst 
640.000 mensen mee!

Samen ondernamen zij allerlei activitei-
ten die de buurt leuker maakten en hen 
nader tot elkaar brachten. Burendag is een 
iniatief van Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zater-
dag in september gevierd.
Het thema van Burendag in dit jubileum-
jaar is: “Burendag. Een goed idee voor de 
buurt”.
Op burendag gaan bewoners deze ideeën 
uitvoeren, eventueel met een bijdrage van 
maximaal € 500, - van het Oranje Fonds.

Wilt u met andere bewoners of uw straat 
een goed idee uitvoeren in Harderwijk?
U kunt contact opnemen met Theo Niehof, 
opbouwwerker bij Welzijn Op Maat, 
telefoonnummer 0341-434656, of via theo.
niehof@welzijnharderwijk.nl. 

Weekendfestijn 2010
in Kiekmure

Op 25 september 2010 organiseert de Stich-
ting Bevordering Betrokkenheid Harder-
wijk (S.B.B.H.) voor alle wijkbewoners van 
Stadsdennen een dag met als thema “ken je 
wijkgenoot”. De organisatie heeft als doel om 
de bewoners in de wijk met elkaar in contact 
te brengen. 

Stadsdennen kenmerkt zich als een wijk met 
verschillende culturen en bevolkingsgroepen. 
Een aantal jaren geleden zijn de oude appar-
tementen vervangen door nieuwbouwwonin-
gen. De meeste bewoners wonen al decennia 
lang in de wijk en anderen hebben zich daar 
onlangs gevestigd. De wijkbewoners leven 
echter langs elkaar heen. Mede in het kader 
van de nationale burendag – dit jaar ook 
op 25 september 2010 – wil de S.B.B.H. door 
deze dag te organiseren dat de wijkbewoners 
elkaar beter leren kennen.  

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor dit 
gezellige evenement. De entree is gratis. De 
dag begint om 11:00 uur en we sluiten af om 
19:00 uur.

U komt toch ook? Tot zaterdag 25 september 
in de Kiekmure.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Ahmet Nazligül - 06-45552877

Op deze foto ziet u de leden van het wijk-
platform die de uitvoering van het wijkplan 
bewaken, ondersteund door de gemeente 
Harderwijk en het opbouwwerk van Welzijn 
Op Maat.
Bovenaan ziet u Marcel van den Ende
(gemeente) en Topie Penning van Sluis.
In het midden Gerry Kamphorst, Diana Meijer, 
Carolien Jansson (Welzijn Op Maat) en
Francisca van Norden.
Onder aan Theo Goosen en Wouter 
Groeneweg (voorzitter).

Op de foto ontbreken de vice-voorzitter 
Mahmut Dulda en de leden Cor Deurloo en 
Harrie Steengraver.
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Open Dag Centrum voor 
Jeugd en Gezin op 
25 september 

Maak kennis met het nieuwe Centrum 
voor Jeugd en Gezin!

Kom op zaterdag 25 september tussen 
11.00 en 15.00 uur naar de Open Dag 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Bekijk het pand, ontmoet de mede-
werkers. Ook is er volop informatie 
over opgroeien en opvoeden. Voor 
kinderen is er een springkussen en 
een poppendokter. Jongeren leven 
zich uit in de pannakooi. Ook is er 
een meidenhoek. Kortom: genoeg 
te doen in de Schelpenhoek aan de 
Wethouder Jansenlaan 200 (parkeren 
bij het St. Jansdal).

Gratis blauwe 
bal bestellen?
Op de website www.samhoud.com kun je een 
gratis blauwe bal bestellen. De organisatie wil 
doormiddel van deze bal mensen aan elkaar 
verbinden! 

“Wij zijn aan de bal, de blauwe bal, de bal 
van verbinding. Samen kunnen we een betere 
toekomst bouwen. Wij kunnen wereldkam-
pioen zijn in het leven met elkaar. Stop met 
vechten, start de verbinding. Inspireer en 
verbind je met elkaar”

Bestel gratis de blauwe bal van verbinding en 
steun hiermee de verbinding in Nederland en 
dus ook in de wijk Stadsdennen!
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Het idee om een muziekwedstrijd tussen 
DJ’s te organiseren sloot aan bij belangen en 
interesses van jongeren. Uit een kleinschalig 
onderzoek kwam naar voren dat er onder 
de jongeren in Stadsdennen behoefte was 
aan het luisteren naar en dansen op muziek. 
In gesprekken met jongeren bleek zelfs dat 
er een aantal DJ’s graag hun talenten wilden 
laten zien. Redenen om een activiteit te 
organiseren die aan kon sluiten bij deze 
belangen. 

Jongeren waren enthousiast toen ze hoorden 
dat het jongerenopbouwwerk van Welzijn Op 
Maat hen wilde helpen een avond te organi-
seren. Er waren ruim tien vrijwilligers uit de 
wijk Stadsdennen die gemotiveerd waren om 
mee te helpen als vrijwilliger. 

Samenwerking en participatie in de voorbe-
reiding en uitvoering zijn voor Welzijn Op 
Maat de belangrijkste doelen geweest bij 
deze DJ contest. Jongeren deden ervaring op 
met het omgaan met verantwoordelijkheid 
door onder begeleiding een deel van de orga-
nisatie voor hun rekening te mogen nemen. 
Zij huurden zelf voor een vastgesteld budget 
een geluidsinstallatie en begeleidden de 
technische kant van de DJ-contest, zoals het 
aansluiten van de apparatuur en het verzor-
gen van het geluid. 

Ook in de uitvoering van de activiteit was 
participatie van jongeren zichtbaar, want jon-
geren hielpen mee in de op- en afbouw van 
de DJ-contest. Samenwerking was hier ook 
duidelijk zichtbaar. Dit is ook vastgelegd door 
middel van video-opnames en foto’s. 
In een interview met de acht jongeren die 
samenwerkten, werden ook enthousiaste 
opmerkingen gemaakt over de samenwerking 
tussen de jongeren. Eén van deze reacties 
was bijvoorbeeld dat een muziekwedstrijd 
wel vaker georganiseerd mag worden, omdat 
het leuk is samen ergens zo gericht aan te 
werken.

Verschillende culturele groepen jongeren 
werkten samen en leerden elkaar op een 

positieve manier kennen door te werken aan 
gemeenschappelijke taken. 
Tolerantie en verdraagzaamheid waren zicht-
baar, ook toen de prijzen werden uitgedeeld 
voor de twee winnaars. Sportiviteit en erken-
ning van elkaars muzikale vaardigheden 
waren duidelijk zichtbaar onder de DJ’s. Ook 
in een interview met de DJ’s kwam respect 
voor elkaar duidelijk naar voren.
Het jongerenopbouwwerk vond deze activi-
teit een succes, gezien jongeren ervaringen 
op deden in het samenwerken, culturele 
groepen samen konden genieten van de-
zelfde muziek en het wedstrijdelement van 
de DJ-contest respecteerden. 

Rik van Huizen
Junior jongerenopbouwwerker
Stichting Welzijn Op Maat

De dagopvang voor ouderen in de Bogen 
werkt al weer twee jaar samen met het 
Gelders erfgoed en stadsmuseum Harderwijk 
en de ervaringen zijn erg goed.

Tijdens een activiteit worden herinnerin-
gen opgehaald en op een positieve wijze 
benaderd.
Het stadsmuseum Harderwijk levert objecten 
aan uit het museum en de dagopvang biedt 
de ouderen een passende activiteit aan over 
dit object of voorwerp. Verschillende thema’s 
zijn al langsgekomen, o.a. Zuiderzee en vis-
serij.
De bedoeling is om positieve herinneringen 
op te halen, zodat eigenwaarde groeit en 
gesprekken ontstaan waarin herinneringen 
worden gedeeld. Vertellen over vroeger is 
ook een bindmiddel, er wordt geluisterd en 
het roept ook weer andere herinneringen op.
Voor het stimuleren van de herinneringen 
van de ouderen worden diverse materialen 
gebruikt, zoals gebruiksvoorwerpen, liedjes 
van vroeger, film- en fotomateriaal die rele-
vant zijn voor de jeugdjaren van de ouderen.

De persoonlijke verhalen zorgen ervoor dat 
de activiteitenbegeleiders de ouderen beter 
leren kennen, zodat er ook beter ingespeeld 
kan worden op de wensen en behoeften.
Familieleden en andere aanverwanten van 
de ouderen kunnen zo gemakkelijker met 
hen in gesprek gaan. Anders gezegd: erfgoed 
wordt binnen dit project ingezet als middel 
voor maatschappelijk doeleinden.
Daarnaast wordt ook de kennis over ons 
eigen verleden verrijkt door persoonlijke 
herinneringen van de ouderen. 

U woont zelfstandig, maar kunt niet de hele 
dag thuis zijn? U voelt zich eenzaam en 
ontmoet graag andere mensen? Of u herstelt 
van een CVA (beroerte) of heeft een begin-
nende vorm van vergeetachtigheid? Dan kan 
de Dagopvang die de SWO aanbiedt een 
mooie mogelijkheid zijn om er even tussenuit 
te zijn. 

Als bezoeker van de Dagopvang neemt u deel 
aan een op uw persoonlijke behoeften aan-
gepast activiteitenprogramma in een huise-

lijke sfeer. U kunt één of meerdere dagen per 
week onze gast zijn. Elke weekdag kent een 
vaste groep van maximaal twaalf bezoekers, 
zodat u gemakkelijk onderling contacten kunt 
opbouwen. Professionele activiteitenbegelei-
ders ontwikkelen en begeleiden het program-
ma voor die dag. 

Indicatie
Om deel te kunnen nemen aan de dagbe-
geleiding heeft u een indicatie van het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Als u 
daarbij aangeeft gebruik te willen maken van 
een Persoonsgebonden Budget, dan kunt u 
met behulp van dat budget een plaats rege-
len bij de SWO-Dagopvang. 

Geïnteresseerd geraakt? Neem dan eens 
vrijblijvend contact op met Jet Schaftenaar, 
coördinator van de Dagopvang voor een 
oriënterend gesprek.

Jet Schaftenaar,
coördinator SWO-Dagopvang
Bazuindreef 47 - telefoon (0341) 42 87 17   

DJ-contest: voor jongeren, door jongeren

Erfgoed als levensverrijking voor ouderen in de dagopvang


