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Het bruist van de activiteiten in onze wijk 
Stadsdennen. In deze maanden van het jaar, 
vlak voor Sinterklaas en Kerst, is het volop 
gezelligheid. Het is weer wat eerder donker 
en we zoeken de ‘warmte’ op van mensen om 
ons heen. De activiteiten in het wijkcentrum, 
maar ook elders in de wijk, stralen dat ook uit. 
Komt u gerust eens kijken of er wat van uw ga-
ding bijzit. Er is het een en ander te doen voor 
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 
Dat kan als deelnemer, maar ook vrijwil-
ligers zijn van harte welkom. U ziet dat er in 
Stadsdennen veel mensen actief zijn. Mensen 
die een steentje willen bijdragen aan het wel 
en wee in uw wijk en ervoor zorgen dat het 
prettig wonen is en blijft in Stadsdennen. Wij 
wensen u, met de mensen om u heen, alvast 
fijne feestdagen.

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 volgende wijkkrant verschijnt in februari 2011, 
kopij voor 15 januari 2011 insturen.

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

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

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

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



Nieuws van de 

Wijkvereniging 

Stadsdennen
Jubileumfeest
Binnenkort vieren we ons 30-jarig jubileum. 
Op zaterdag 20 november organiseren wij 
voor alle leden van onze wijkvereniging een 
speciale feestavond, met vooraf een luxe 
broodmaaltijd. Vanaf 13.30 uur is er een re-
ceptie voor de hele wijk Stadsdennen. U kunt 
ons feliciteren en kennis maken met de men-
sen en de activiteiten van de wijkvereniging.
Er zal een PowerPoint presentatie getoond 
worden over wat de Wijkvereniging Stadsden-
nen in de afgelopen 30 jaar heeft gedaan voor 
haar leden. Ook wordt er naar de toekomst 
gekeken. 
Het bestuur van de wijkvereniging is aanwezig 
om de vragen van mensen te beantwoorden 
en er zijn ook tafels ingericht met informatie. 
Ook zal er een hapje en een drankje zijn. 
Onze toneelvereniging voert een kleine zelf-
bedachte voorstelling op.
Naast de officiële plichtplegingen zal er op 
deze dag voor het eerst een welkomstmap 
overhandigd worden aan een nieuwe bewo-
ner in de wijk. Deze map is tot stand gekomen 
door vele instanties, kerken en verenigingen. 
Deze map is echt iets waar de wijk Stadsden-
nen trots op zal zijn. 

Door huis aan huis flyers te verspreiden, nodi-
gen wij de inwoners van Stadsdennen uit om 
te komen en ook om lid te worden van onze 
wijkvereniging.
Wij hopen dat er vele bewoners van de wijk 
zullen zijn om kennis met ons te maken. 

Kerstmarkt
Wist u dat er in de wijk Stadsdennen al voor 
de derde keer een kerstmarkt georganiseerd 
wordt? Deze kerstmarkt vindt plaats in de 
Kiekmure op woensdag 8 december van 10.00 
tot 18.00 uur en de toegang is gratis. Op deze 
markt kunt u spulletjes vinden die de mensen 
zelf hebben gemaakt en die leuk zijn om weg 
te geven of te krijgen.

Bent u creatief en wilt u spullen verkopen 
aan de bezoekers, dan is het nog mogelijk om 
tafels te bespreken. Meer informatie vindt u 
op onze website: www.wijkstadsdennen.nl. 
U bent allen van harte welkom om te komen 
kijken en alvast de sfeer van kerst mee te 
maken.

Nieuwe activiteiten in de wijk
Er zijn diverse organisaties bezig om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen. De komende tijd 

komt hierover meer duidelijkheid. 
In januari gaat er gezamenlijk gekookt worden 
door tien Nederlandse en tien Turkse/Marok-
kaanse vrouwen. Zij leren elkaar gerechten 
koken en leren op deze manier iets meer van 
elkaars cultuur en achtergrond. 
Zodra er meer bekend is over deze activiteit, 
wordt dit op de website geplaatst. Maar het is 
ook nu al mogelijk om u aan te melden. 
Uw reactie kunt u mailen naar: 
info@wijkstadsdennen.nl.

Vrijwilligers welkom!
Heeft u een leuk idee voor een activiteit of 
een cursus? En kunt u die zelf ook uitvoeren? 
De wijkvereniging Stadsdennen staat altijd 
open voor nieuwe activiteiten en vrijwilligers. 
Misschien heeft u een leuke hobby en wilt u 
deze delen met anderen! U kunt ons mailen 
voor een afspraak om te kijken wat de moge-
lijkheden zijn. Wij bieden als wijkvereniging 
altijd de mogelijkheid om iets op te starten. 

Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft 
dan horen we dit graag. Zonder de geweldige 
inzet van al onze vrijwilligers kunnen wij, als 
bestuur, niets beginnen. Hier zijn wij dan ook 
zeer dankbaar voor!

Wij zien u graag terug op de receptie van 20 
november a.s. en wellicht tijdens één van de 
vele activiteiten en cursussen die wij organi-
seren. Voor een overzicht verwijzen wij u naar 
onze website: www.wijkstadsdennen.nl.

Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen
e-mail: info@wijkstadsdennen.nl

Buurtbemiddeling 
zet de bloemetjes 
buiten
Op de Landelijke Burendag, zaterdag 
25 september, was Buurtbemiddeling 
op ludieke wijze aanwezig in de stad. 
Er werden aan voorbijgangers bloemen 
uitgedeeld, met de vraag deze weer door 
te geven aan de buren. Een leuk gebaar, zo 
was de reactie!

Op de Landelijke Burendag worden buren 
gestimuleerd contact met elkaar te zoeken 
en/of activiteiten te organiseren. De bemid-
delaars van Buurtbemiddeling merken vaak 
dat het contact tussen de buren ontbreekt en 
dat daardoor conflicten niet kunnen worden 
opgelost.
Het kan al beginnen met wat bladeren op de 

stoep, een blaffende hond of een radio die 
een keer te hard staat.
Deze irritaties kunnen vaak worden opgelost 
als buren met elkaar in gesprek gaan. Helaas 
is dat niet altijd mogelijk. Dan kunnen inwo-
ners van Harderwijk en Hierden kosteloos 
gebruik maken van Buurtbemiddeling. Bemid-

delaars willen de buren helpen om weer 
met elkaar in gesprek te gaan en samen een 
oplossing te vinden.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ma-
rijke Kamphuis, tel.nr. 428794 of u kunt onze 
website bezoeken: 
www.buurtbemiddelingharderwijk.nl.
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‘De heer De Groot eet niet zoveel meer. Hij 
spaart zijn geld voor zijn begrafenis, want die 
is duur, hoort hij van iedereen. De ouderen-
adviseur denkt mee aan de oplossing door 
duidelijkheid te geven over de prijs van een 
begrafenis en hoe om te gaan met zijn budget 
om eten te kunnen kopen.’
‘Familie Van Hop krijgt sinds ze met pensioen 
is toch een stuk minder inkomen, moet nu de 
auto eruit?’
‘Mevrouw Jansen komt na een heupoperatie 
weer thuis. Het gaat niet zo goed, eigenlijk 
kan ze toch de trap niet meer op. Moet ze nu 
verhuizen of is er een andere oplossing?’
‘Meneer Van Oort dreigt uit zijn huis gezet te 
worden vanwege schulden. Hoe kan dat weer 
een beetje op de rit komen?’

Dit zijn allemaal vragen die bij de ouderenad-
viseur binnen kunnen komen. Veel ouderen 
willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. Soms kan dat echter moeilijk 
zijn. Door ouderdom, ziekte of verlies van 
een partner kunt u met zaken geconfronteerd 
worden die vragen bij u oproepen. Of mis-
schien vindt u het moeilijk de weg te vinden 
in het woud van zorg- en dienstverlening. 
Soms hebben ouderen vragen over of hebben 
problemen met verhuizing naar een aanleun-
flat of verzorgingshuis. Ook zijn er vragen of 
is er onzekerheid over verschillende finan-
ciële regelingen,  huursubsidie, aanvragen 
bij het WMO-loket, invullen van formulieren, 

maaltijdvoorziening of dagopvang. Of men 
voelt zich eenzaam.
Als u het prettig vindt uw situatie met iemand 
te bespreken en u ondersteuning wilt bij het 
vinden van oplossingen, kunt u een beroep 
doen op de ouderenadviseur van de Stichting 
Welzijn Ouderen. 

De ouderenadviseur is er voor alle 55-plus-
sers in Harderwijk en Hierden. De oude-
renadviseur werkt bij de Stichting Welzijn 
Ouderen, deze dienst is gratis.

Vera Freeke, ouderenadviseur, heeft spreek-
uur op maandag, dinsdag en donderdag van 
9.00-10.00 uur. Ze werkt samen met twee 
vrijwillige ouderenadviseurs, ook zij staan u 
graag terzijde. Zij zijn geschoold in het beant-
woorden van vragen en kunnen meedenken 
in uw situatie.
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De SWO ouderenadviseur 

Vera Freeke geeft advies 
aan ouderen in Harderwijk

De Kinderboekenweek was dit jaar zeer 
bijzonder. Dat hebben de kinderen van de 
R. K. Basisschool  ‘Dominicus Savio’ gemerkt!  
Het thema van de Kinderboekenweek, ‘De 
grote tekententoonstelling’, werd op beide 
locaties door de leerkrachten wel zeer ludiek 
ingeluid.

Op de hoofdlocatie werden de kinderen 
verrast door een toneelstuk van de Familie 
Knots: Tante Til wilde deelnemen aan een 
tekententoonstelling, maar miste inspiratie. 
Het toneelstuk, dat werd opgevoerd door de 
leerkrachten, eindigde met een schitterend 
schilderij. Tante Til had inspiratie opgedaan 
en de kinderen gingen na de voorstelling vol 
vuur aan het werk met het thema.
Op de dependance, waar de kinderen van 
groep 5 t/m 8 gehuisvest zijn, waren de 
leerkrachten verkleed als een hoofdpersoon 
uit een boek. Vervolgens werd uit dat boek 

door de hoofdpersoon zelf voorgelezen. De 
dependance is inmiddels omgetoverd tot een 
echte grote tekententoonstelling!

Kunst en Cultuureducatie neemt een belang-
rijke plaats in op de Dominicus Savio. Zo 
wordt er bijvoorbeeld veel aandacht besteed 
aan optredens door kinderen, is er jaarlijks 
een kunstproject en ontwikkelt de school een 
leerlijn op het gebied van Cultureel Erfgoed. 
De website van de school biedt een aardig 
kijkje in de school: www.dominicus-savio.nl.

Weekendfestijn 2010 

Het Weekendfestijn, een activiteit op de 
Nationale Burendag, was zeer geslaagd! 
De wijk Stadsdennen kenmerkt zich als 
een wijk met verschillende culturen en be-
volkingsgroepen. Tijdens Weekendfestijn 
werd dit nog maar eens bevestigd door 
de hoge opkomst van wijkbewoners met 
verschillende achtergronden. Wijkbewo-
ners hebben gedurende deze dag onder 
het genot van een hapje en een drankje 
de mogelijkheid gehad om elkaar beter te 
leren kennen. 
Er was voor alle wijkbewoners genoeg te 
beleven in wijkcentrum de Kiekmure. Voor 
jong en oud waren er leuke activiteiten en 
er kon volop genoten worden van verschil-
lende Turkse hapjes en drankjes. Uit de 
vele positieve reacties van de bezoekers 
hebben wij als stichting besloten om dit 
evenement in de toekomst te herhalen. 
Wij willen alle wijkbewoners bedanken 
voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. 

Mail : info@sbbharderwijk.nl
Tel : 06-45552877

Familie Knots opent de Kinderboekenweek



De winter staat weer voor de deur, met al zijn 
ongemakken. Natuurlijk is niet alles kom-
mer en kwel. Als sneeuw vers is, is het een 
prachtig gezicht als alles wit is. Ook vorst doet 
bij veel mensen het bloed kriebelen om weer 
te kunnen schaatsen.

Gevaren
Toch geeft de winter ook een aantal gevaren. 
Sneeuwval betekent niet alleen onbegaan-
baarheid van wegen, maar ook voetpaden 
worden vaak ijsbanen. Als bewoners kunnen 
we hier veel aan doen door het sneeuwvrij 
maken en houden van het voetpad voor uw 
woning. Denk hierbij ook aan de achterpaden.
Neem, als het mogelijk is, het stukje voetpad 
mee van uw buur als deze niet in de gelegen-
heid is om dit zelf te doen. Het zal de dank-
baarheid van de gebruikers van het voetpad 
vergroten. 
Vooral ouderen en minder validen zullen dit 
waarderen. Afgelopen winter zijn ouderen en 
minder validen bijna niet de deur uit geweest. 
Laten we ervoor zorgen dat het aankomende 
winter zo veel mogelijk begaanbaar blijft.

Tip: strooizout is in de winterperiode gratis te 
verkrijgen bij de gemeentewerf.

Buitenkranen
Tip: voorkom bevriezing van uw eventueel 
aanwezige buitenkraan en sluit deze tijdig af. 
Laat ook tuinslangen leeglopen.

Bevroren hemelwaterafvoeren
In de laatste winter zijn veel hemelwater-
afvoeren kapot gevroren. Dit is een euvel 
waar bijna niets aan te doen is. Als overdag 
de temperaturen boven nul komen, loopt 
het smeltwater door de afvoer, dat dan weer 
bevriest als de temperaturen onder nul gaan. 
IJsvorming en ophoping is een gevolg hiervan, 
waardoor de hemelwaterafvoer knapt als dit 
te veel wordt. Ook kunnen hierdoor lekkages 
optreden. Lekkages kunnen eventueel verhol-
pen worden, maar moeten ter plaatse worden 
bekeken. Het repareren van de hemelwateraf-
voeren is vaak een zaak die na de vorst moet 
gebeuren.
Huurders van UWOON kunnen altijd hun 
klacht doorgeven op tel.nr. 0341-416894.

Geniet ook van het mooie wat de winter ons 
kan bieden.

Met vriendelijke groet,
Co Schaftenaar,
UWOON

Stadsdennenkerk 
Protestantse 
gemeente 
Harderwijk
Onze kerk wil als een teken van hoop 
midden in de stadswijk staan. Dit keer iets 
over de kerkdienst waarin die hoop wordt 
verwoord, verklankt en verbeeld. In de 
zomertijd begint de dienst op zondag om 
half 10, in de wintertijd om 10 uur. Aan de 
deur staat een gastheer of gastvrouw die u 
wegwijs kan maken. Wij proberen op een 
frisse en eigentijdse wijze Bijbel en leefwe-
reld met elkaar ter sprake te brengen. Bij 
het zingen zoeken we naar kwaliteit in tekst 
en melodie. U heeft geen liedbundel nodig. 
Alles wordt met de beamer geprojecteerd. 
Voor de kinderen is er wekelijks kinder-
dienst. Als we met de Bijbelse boodschap 
bezig gaan, wordt voor de groepen van de 
basisschool (1,2 – 3,4,5 en 6,7,8) het verhaal 
verteld op hun niveau. Elke week is er een 
informatiebrief. Op de derde zondag van 
de maand drinken we koffie na de dienst. 
Er is dan ook een boekentafel en u kunt 
vragen om een persoonlijk gebed. Eén keer 
in de drie maanden is er een dienst om 
11.00 uur. Dat is een dienst met begeleiding 
van een band met veel opwekkingsmu-
ziek; een soort praise-dienst dus. Voor de 
dienstaankondigingen zie www.pgharder-
wijk.nl. De PGH (Protestantse Gemeente 
Harderwijk) is het samenwerkingsverband 
waartoe de Stadsdennenkerk behoort. 
Voor meer info: ds. Aad Woudenberg, Tel. 
0341-421194.

Winter komt eraan
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Een groot succes! De allereerste buurtgerichte 
schoonmaakactie door kinderen van de BOS 
box aan de HK Pootstraat is een feit. Ongeveer 
dertig kinderen en zeven ouders deden mee 
aan deze schoonmaakactie. Vanaf het school-
plein van basisschool Dominicus Savio aan de 
HK Pootstraat, waar de BOS box is geplaatst, 
vertrok de groep enthousiastelingen. In de 
Rederijkersstraat, het winkelcentrum, voor de 
Kiekmure langs en in het Vondelpark staken 
zij de handen uit de mouwen. De kinderen 
haalden het vuil van de straten en pleinen, 
en zorgden dat de buurt weer een schonere 
uitstraling kreeg. 

Aan het einde van het schoonmaken was er 
een feest: pannenkoeken eten en springen 
op het springkussen van Uwoon. De kin-
deren wilden gelijk de volgende keer weer 
meedoen. De volgende schoonmaakactie zal 
worden gehouden op de derde zaterdag van 
maart. We sluiten dan aan bij de Nationale 
Schoonmaakdag. Als u wilt meehelpen met 
de organisatie of u wilt vanuit uw buurt/straat 
in Stadsdennen meedoen met de actie, dan 
kunt u zich aanmelden bij Fabian Hemmers 
via fabian.hemmers@welzijnharderwijk.nl of 
bellen met 06-38431379.

Feest, schoonmaakactie en pannenkoeken eten! 

Gezocht: goed tehuis voor onze kat Apie

Voor onze kat Apie zijn wij op zoek naar een 
goed en rustig huisje. Sinds de geboorte van 
onze drie kinderen is onze kat behoorlijk van 
slag. Daarom zoeken wij een rustig huis voor 
hem, zonder hond en kleine kinderen. Apie 
is een zwarte gesteriliseerde kater van 11 jaar 
oud. Hij is zeker niet moeders mooiste, maar 
wel een enorme knuffelkont. Hij zit graag bij je 
op schoot en is erg lief. Hij kan ook prima alleen 
zijn overdag en houdt ervan zowel binnen als 
buiten te zijn. Wie heeft er een plaatsje voor ons 
Apie? Weet jij iemand, of ben jij de aangewezen 
persoon? lorensen.soren@gmail.com.



Wij, twee moeders uit de Schrijverswijk 
Stadsdennen, waren op zoek naar speelge-
legenheid voor onze kinderen.
Aangezien de bestaande speeltuin erg ver 
van onze straten was gelegen, vonden wij 
dat er in de buurt een leuke speelgelegen-
heid moest komen. Wij zijn begonnen met 
het een en ander uit te zoeken en hebben 
via de gemeente inlichtingen opgevraagd 
over de speelruimte voor kinderen in 
Harderwijk.
Doordat er een bekende van ons in het 
wijkplatform zat, kwamen wij in contact 
met enkele mensen van de gemeente en 

van Uwoon. Bij deze personen hebben wij 
onze plannen neergelegd en zijn we zelf 
in de buurt gaan polsen of er behoefte was 
aan een speelgelegenheid. In onze buurt 
werden we met open armen ontvangen 
door alle bewoners en zij wilden graag 
meehelpen.
Door een handtekeningactie in de buurt 
konden wij, gesterkt door onze buurtbewo-
ners, bij de gemeente aankloppen om onze 
plannen verder uit te werken.
Na veel heen en weer gepraat kwamen 
we tot een eindvoorstel met het daarbij 
behorende prijskaartje. We overlegden wat 

er geplaatst kon worden en hoeveel het 
maximaal mocht kosten. Aan de hand van 
de resultaten zijn we speeltoestellen uit 
gaan zoeken.

De speeltuin voor onze kinderen is hele-
maal gerealiseerd. We kunnen dus zeggen 
dat het een hele goede geslaagde poging 
was om gezamenlijk als ouders iets te 
bereiken. De kinderen vinden het helemaal 
top en zijn niet meer uit de speeltuin te 
krijgen. Al met al een groot succes! 

Yvette Penning en Doni de Niet

Opening speeltuin aan de A.M. de Jonglaan
6

Henkie te gast 
Buikspreekpop Henkie komt naar de 
Open Hof. Op 27 november is Henkie 
te gast met zijn baasje, poppenspeler 
Matthijs. Henkie woont in het poppen-
theater en beleeft allerlei spannende en 
leuke dingen. De voorstelling is bedoeld 
voor alle kinderen in Stadsdennen en 
daarbuiten. Het duurt van twee uur tot 
half vier. Het optreden van Henkie wordt 
mogelijk gemaakt door de Hervormde 
Gemeente. Aanmelden hoeft niet en de 
toegang is gratis.

Seniorenmiddag 
Donderdag 25 november is er van 14.30 
uur tot ongeveer 18.30 uur een senioren-
middag in de Open Hof. Het programma 
bestaat uit een diapresentatie over de 
restauratie van de Grote Kerk van Har-
derwijk. Als afsluiting is er een stampot-
ten-maaltijd! Toegang is vrij. Opgave bij 
Mary van Schie, telefoon 430397.

Open Hof Gemeente

Mensen met een beperking sporten aan de HK Pootstraat 

Op 21 september jl. was er voor de eerste keer de mogelijkheid voor mensen met een be-
perking om op het kunstgrasveld aan de HK Pootstraat te gaan sporten. Buurtbewoner Dick 
Hermsen begeleidt op de dinsdagavonden de activiteit ‘sporten’. Stichting Welzijn Op Maat 
stimuleert dat er in wijken door buurtbewoners, kinderen, jongeren en ouderen samen wordt 
gesport; dit in samenwerking met de Krajicek Foundation.
Wie zich wil aanmelden voor deze activiteit of wil helpen deze activiteit te ondersteunen, kan 
contact opnemen met Dick Hermsen of Fabian Hemmers (06-54601779 / 06-38431379).
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BOS box zoekt vrijwilligers!

Veilig wonen
De dagen worden korter en het wordt dus 
eerder donker. Ook het inbrekersgilde is 
dit niet ontgaan. In deze tijd van het jaar 
worden meer inbraken gepleegd in de late 
namiddag en in de vroege avonduren, tus-
sen 17.00 en 19.00 uur. 
Voorkom dat uw woning het doel wordt van 
een inbraak. Bij een inbraak worden niet 
alleen uw spullen weggenomen, ook het feit 
dat een vreemde in uw spullen heeft lopen 
snuffelen komt vaak hard aan bij mensen en 
zorgt voor een hoop emoties. 
Een inbraak voorkomen lukt niet altijd. U 
kunt het inbrekers wel moeilijker maken 
door, bijvoorbeeld, goed hang- en sluit-
werk aan te brengen. Ook verlichting helpt 
mee aan het voorkomen van een inbraak. 
Een inbreker heeft vaak weinig tijd om een 
deur of raam open te breken en in het licht 
‘werken’ ziet hij vaak niet zitten. Maak het 
een inbreker moeilijk om in uw woning in te 
breken. In veel gevallen zal hij het inbreken 
al gauw opgeven.
Kijk voor meer informatie op 
www.politiekeurmerk.nl.

Huiselijk geweld
Politie en justitie beschouwen huiselijk 
geweld niet als een privéprobleem, maar als 
een strafbaar feit. Huiselijk geweld is geweld 
dat door iemand uit de huiselijke kring van 

het slachtoffer wordt gepleegd. 
Huiselijk geweld kan bestaan uit lichamelij-
ke en seksuele geweldpleging en bedreiging.
Dit kan soms samengaan met beschadiging 
en/of vernielen van goederen in en om het 
huis. 
Verdachten van huiselijk geweld kunnen 
zijn: (ex-) partners, gezins- en familieleden 
en huisvrienden. Verdachten en slachtoffers 
kunnen mannen, vrouwen, kind of volwas-
sene zijn. 
Bij huiselijk geweld is niet altijd een aangifte 
nodig om tot vervolging over te gaan. Is er 
voldoende bewijs, bijvoorbeeld blauwe 
plekken, en het slachtoffer wil geen aangifte 
doen, dan kan de politie ook zelf actie on-
dernemen om een strafrechtelijk onderzoek 
te starten. 

Vermoedt u dat er 
geweld speelt in 
een gezin? Bent 
u slachtoffer van 
huiselijk geweld 
of bang om dit te 
worden? Meld 
dit! 

In een noodsituatie kunt u bellen met de po-
litie op 112 en voor minder ernstige situaties
met 0900 8844 (lokaal tarief).
Voor meer informatie: www.shginfo.nl.

Wijkspreekuur Stadsdennen
Dinsdag 5 oktober is in Stadsdennen voor de 
tweede keer het wijkspreekuur gehouden. 
De locatie is het winkelcentrum Stadsden-
nen. Voor mij als wijkagent was het de eerste 
keer dat ik het spreekuur bijwoonde. Aan-
wezig waren diverse mensen van Uwoon, 
Omnia, de gemeente, Welzijn Op Maat en de 
politie. Door ruim tien inwoners uit de wijk 

werd gebruik gemaakt van het spreekuur. Er 
waren opmerkingen over het verbeteren van 
de veiligheid in de wijk, klachten over parke-
ren, overlast van jongeren, verkeerszaken en 
een tip over een mogelijke diefstal.
Voor mij als wijkagent is het een goed initia-
tief om een spreekuur in de wijk te starten 
en dit als politie bij te wonen. Als wijkagent 
wil ik mij inzetten dat ikzelf of een collega 
op elk wijkspreekuur aanwezig zal zijn. Het 
wijkspreekuur is elke 1e dinsdag van de 
maand van 10.00 tot 11.00 uur. Het wordt ge-
houden in het winkelcentrum Stadsdennen.

Wijkagent op het internet
Sinds kort ben ik als wijkagent ook op 
het internet te bereiken en wel via Hyves. 
Op de site vindt u nieuws uit de wijken, 
aandachtspunten, tips en een poll. Een poll 
is een stelling waarop u kunt reageren door 
een bepaalde keuze aan te geven. De site is 
een proef om mensen ook via het internet te 
kunnen bereiken. 
U kunt de site bereiken via 
http://wijkagent-harderwijk.hyves.nl.

Willem Brink 

Nieuws van de wijkagent

Aan de PC Boutenslaan garage 49 zit een BOS 
box..
Een plek waar kinderen kunnen spelen, ou-
ders elkaar ontmoeten, men samen een kopje 
koffie kan drinken en elkaars kinderen in de 
gaten houdt.
Bij de BOS box spelen kinderen samen 
buiten, ze lenen speelgoed en spelen onder 
begeleiding van buurtvrijwilligers.
De BOS box kent ook een klusjesdienst: kin-
deren doen kleine klusjes in de buurt, zodat 
zij leren dat het belangrijk is goed voor je 
eigen omgeving te zorgen.

Kinderen worden gratis lid van de BOS box. 
De BOS box kan open op momenten dat er 
voldoende vrijwilligers zijn.

Zonder vrijwilligers kan de BOS box niet 
bestaan. Kinderen uit de buurt willen graag 
weer bij de BOS box spelen! Help jij hen?
Vind je het leuk enkele uurtjes per week 
samen met kinderen activiteiten te doen en 
ben je ouder dan 16 jaar? Meld je dan aan bij 
Gerjanne Kouwer van Welzijn Op Maat:
gerjanne.kouwer@welzijnharderwijk.nl of 
0341-434656.
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Agenda

Een greep uit de vele activiteiten in Stadsdennen. 
Het complete overzicht is te vinden op: 
www.harderwijkpunt.nl. 

Volwassenen
Feestavond 30 jarig jubileum
Dit jaar bestaan we als wijkvereniging 30 jaar en orga-
niseren daarom alleen voor onze leden een feestavond 
met vooraf een luxe broodmaaltijd. ‘s Avonds is er een 
optreden van Grant en Forsyth. De hele avond speelt Duo 
Ryder. Kaarten zijn te koop bij G. van Oosten.

Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  20-11-2010
Tijdstip:  vanaf 16.30 uur 
Prijs:  Alleen voor leden € 10,00 p.p.
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Pergamano
Maken van kaarten op perkament papier. Zeer intensief 
werk maar het eindresultaat is verbluffend. Maand 
december geen cursus

Plaats:  Kiekmure
Wanneer Woensdagavond 1x per week
Tijdstip:  19.30 uur 
Prijs:  Leden € 1,75 
 Niet leden €2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Bingo
Gezellig avondje bingospelen. Er worden 6 ronden 
gespeeld.

Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  Woensdagavond 1x per maand
Tijdstip:  Aanvang 20.00 uur 
Prijs:  Allerlei mogelijkheden
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Mandala tekenen
Tekenen in een cirkel. Opdrachten worden gegeven door 
de cursusleider. In totaal wordt er dit seizoen 12 keer les 
gegeven. Niet in de maand december.

Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  Maandagavond 1x per 2 weken
Tijdstip:  19.30 uur 
Prijs:  Leden € 1,75 
 Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Sjoelen
Iedere week tegen elkaar in competitieverband. Twee 
maal per jaar prijsuitreiking.

Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  Elke dinsdagavond 1x per week
Tijdstip:  vanaf 19.30 uur 
Prijs:  Leden € 1,75 
 Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Diverse kaarttechnieken
Kaarten maken door gebruik te maken van verschil-
lende technieken o.a. borduren op kaarten en stof, 3d, 
plastic stramien enz. Er kunnen nog nieuwe cursisten 
deelnemen.

Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  Dinsdagmiddag 1x per week
Tijdstip:  13.30 uur. 
Prijs:  Leden € 1,75 
 Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Reisje kerstmarkt naar Belgie
Jaarlijks gaan we in december met de bus naar een 
kerstmarkt. Dit jaar gaan we voor het eerst naar België. 
Als u mee gaat, betaalt u alleen voor de busreis en kunt u 
op de plaats van bestemming uw eigen gang gaan totdat 
we weer vertrekken.

Wanneer:  11-12-2010 
Tijdstip:  Vertrek 8.00 uur Kiekmure 
Prijs:  Nog niet bekend
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Inloophuis stichting De Maretak Veluwe
Het inloophuis wil een plek zijn waar een luisterend oor 
geboden wordt. Een plek om op adem te komen, om te 
luisteren, om te vertellen, om te ontmoeten. Iedere mid-
dag is er een activiteit. Voor de agenda daarvan zie onze 
site: www.demaretakveluwe.nl bij pagina: “Inloophuis”.

Plaats:  Zorgcentrum de Aanleg
Wanneer:  Wekelijks op donderdag 
 1x per week
Tijdstip:  13.30 - 16.00 uur 
Organisatie:  Stichting De Maretak Veluwe

Aquasport voor mensen met kanker en hun naasten
O.l.v. een sportinstructeur wordt de algehele conditie, 
lichaamscoördinatie en de hart- longfunctie verbeterd, 
de spiergroepen versterkt en de lenigheid bevorderd. 
Ook het lotgenotencontact is van belang. Na afloop van 
het sportuur is er koffie. 

Wanneer:  Wekelijks op 
 donderdag 1x per week
Tijdstip: 10.15 - 11.15 uur 
Prijs:  € 4,10 per keer
Organisatie: Stichting De Maretak Veluwe

Binnenrommelmarkten
Rommelmarkt waar particulieren hun overtollige spullen 
verkopen. Reserveren? Kijk op de website of er plek is. 
www.wijkstadsdennen.nl 

Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  Zaterdag 1x per maand
Tijdstip:  9.00 - 14.00 uur 
Prijs:  Leden € 5,00 
 Niet leden €7,50 per tafel
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Jongeren
Jongeren Inloop 
In de Oude Synagoge kunnen jongeren vanaf 13 jaar 
elkaar twee keer per week ontmoeten. Er is een inloop, 
aangevuld met meidenactiviteiten en cursussen.Op 
maandag- en woensdagavond ben je welkom van 19.00 
tot 22.00 uur aan de Jodenkerksteeg 1 in het centrum.  

Tijdstip:  19.00 tot 22.00 uur  
Organisatie: Welzijn Op Maat

Sporten voor jongeren
In de gymzaal van middelbare school CCNV wordt ge-
sport door jongeren. Organisatoren zijn de Marrokaanse 
Vereniging en Welzijn Op Maat. Lekker fanatiek voetbal-
len, 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.

Wanneer:  1x per week
Tijdstip:  Vrijdag 18.45 uur 
Organisatie: Welzijn Op Maat

Kinderen
Kinderrommelmarkt binnen
Hier kunnen kinderen hun spullen verkopen door tafels 
te huren. Reserveren kan vanaf heden. Datum is 26 maart 
2011

Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  26 maart 2011
Tijdstip:  9.00 - 14.00 uur 
Prijs:  Leden € 2,50 
 Niet leden €5,00 per tafel
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Beeldend Schilderen gr. 5-8
Ontdek de schilder in jezelf!

Plaats:  Aula Dominicus Savio
Wanneer:  1x per week
Tijdstip:           Woensdag 14.00-15.00 uur  
Organisatie: Brede School Stadsdennen

Badminton/tafeltennis gr. 6-8
Twee sporten in een. Leer van en met elkaar… Veel 
plezier!

Plaats:  Gymzaal Constantijn Huijgens
Wanneer:  1x per week
Tijdstip: Dinsdag 15.30-16.30 uur 
Organisatie: Brede School Stadsdennen

BOS box gr 1-8
Kom je mee buiten sporten? Doe een klusje en leen een 
skelter of trike

Plaats:  Schoolplein Dominicus Savio
Wanneer:  1x per week
Tijdstip:           Woensdag 13.30-16.30 uur 
Organisatie: Brede School Stadsdennen

Traktaties maken gr. 3-4
Trakteren is altijd leuk. Doe je mee om er iets moois van 
te maken?!

Plaats:  Aula Dominicus Savio
Wanneer:  1x per week
Tijdstip:  Maandag 15.30-16.30 uur
Organisatie: Brede School Stadsdennen

Kids and Cooking gr. 7-8
Leer samen koken en neem je vader of moeder mee. Ben 
jij die nieuwe topkok? 

Plaats:  Spectrum
Wanneer:  1x per week
Tijdstip:  Dinsdag 15.30-17.00 uur
Organisatie: Brede School Stadsdennen

Technisch lego gr. 5-7
Ben jij technisch? Kun jij een mooi huis of mooie auto 
maken? Doe dan mee met technisch lego!

Plaats:   Lokaal Schakel 2
Wanneer:  1x per week
Tijdstip:  Donderdag 15.30-16.30 uur 
Organisatie: Brede School Stadsdennen

Streetdance gr. 3-5
Geef een spetterend optreden met stoere danspassen!

Plaats:  Gymzaal Constantijn Huijgens
Wanneer: 1x per week
Tijdstip:  Vrijdag 15.30-16.30 uur
Organisatie: Brede School Stadsdennen

Ouderen
Wiiclub
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: Vrijdagochtend 1x per week
Tijdstip:  14.30 uur 
Prijs:  € 2,00 
Organisatie: Zorgcentrum De Aanleg/Icare

Dames Koffieochtend
Een gezellige ochtend alleen voor dames. Onder het 
genot van een kopje koffie een beetje aandacht voor 
elkaar.

Plaats:  Zorgcentrum de Aanleg
Wanneer:  Dinsdagochtend 1x per week
Tijdstip:  10.00 uur 
Prijs:  € 1,25 incl. consumptie
Organisatie: Zorgcentrum De Aanleg/Icare


