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Winterslaap
Het is nu nog te vroeg voor de lente; wie weet 
ligt er wel een pak sneeuw bij het lezen van 
deze wijkkrant. In deze nog wat donkere tijd 
zijn mensen meestal wat naar binnen gericht. 
Menigeen zou het liefste een echte winter-
slaap houden als dat zou kunnen. 
Maar….. er gloort al weer wat meer licht aan 
het eind van de middag. Er is al weer wat 
meer activiteit. En dat geldt zeker voor onze 
wijk Stadsdennen! Hier is niets te merken van 
de winterdip. Wat bruist het van de nieuwe 
initiatieven en activiteiten! Het vernieuwde 
winkelcentrum waar hard aan wordt gewerkt; 
schoonmaakacties staan op het programma; 
Stadsdennen kookt; spelletjesavonden in 
de Kiekmure; het wijkveiligheidsplan; een 
onderzoek naar wat jongeren willen; het wijk-
gesprek voor 55-plus; het houdt niet op. Deze 
wijkkrant puilt uit van de activiteiten en daar 
zijn we, ook als redactie van deze Wijkkrant, 
heel trots op. Stadsdennen slaat dit keer de 
winterslaap maar over en is al lang klaar voor 
de lente! Dankzij uw inzet!
Maar vooruit, toch nog maar even de aller-
beste wensen voor 2011. Dit zouden we bijna 
vergeten.

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

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

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

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

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

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

Jehova’s Getuigen
Anne Franklaan 1, 3842 GV  Harderwijk

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

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

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

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

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

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

Winkeliersvereniging 
winkelcentrum Stadsdennen 
hvderburg@wxs.nl

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

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

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

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

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

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

Aanleg Icare Thuiszorg
Albert Verweijplein 30, 3842 HH, Harderwijk, 
0900-8833, info@icare.nl
  
Welzijn Op Maat
Gelreweg 4, 3843 AN Harderwijk, 
0341-434656, info@welzijnharderwijk.nl

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

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

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

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

Snel Herstel 
Gemeente, 0341-411333 

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

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

Instellingen en organisaties in Stadsdennen

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

Volgende nummer
De volgende wijkkrant verschijnt in mei 2011, 
kopij voor 21 april 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.



We kijken vanuit de Wijkaanpak Stadsdennen 
terug op een goed verlopen 2010. 
In het voorjaar van 2010 hebben we samen 
met de wijkbewoners het wijkplan Stads-
dennen vastgesteld. Het wijkplan is het 
spoorboekje voor de wijkaanpak in Stads-
dennen. Sindsdien is er veel gebeurd! Er is 
een wijkplatform opgericht dat inmiddels 
een aantal keren bij elkaar is geweest en ook 
via de wijkkrant van zich heeft laten horen. 
Het verbeteren van speelplekken is concreet  
opgepakt door op initiatief van wijkbewo-
ners een nieuwe speelplek te realiseren aan 
de A.M. De Jonglaan. Op dit moment wordt 
onderzocht of ook in het Dichterskwartier iets 
kan worden gerealiseerd. Er is in samen-
werking met de buurtbewoners een nieuw 
trapveld met kunstgras gerealiseerd bij de 
H.K. Pootstraat. Voor beide acties geldt dat de 
buurtbewoners nauw betrokken zijn en een 
waardevolle bijdrage leveren aan het toezicht 
op beide plekken. Prachtige voorbeelden van 
wijkaanpak!
Er zijn diverse opschoonacties geweest met 
buurtbewoners, jong en oud. Onder andere 
de Nationale Schoonmaakdag is hiervoor 

gebruikt. Er zijn diverse rommelige plekken 
aangepakt, groen gesnoeid, groenperken 
verbeterd (o.a. rondom de vijvers bij de 
Couperuslaan). ‘Snel Herstel’ heeft hierin een 
belangrijke rol gespeeld en heeft haar be-
kendheid verder versterkt door het versprei-
den van memoblokjes onder alle bewoners 
in de wijk.
Er is, naar aanleiding van signalen van be-
woners, achterpadverlichting aangebracht 
tussen de Oltmansstraat en de Guido Gezel-
lelaan. 
Er wordt intensief geïnvesteerd in het con-
tact met de jeugd in Stadsdennen. Enkele 
opbouwwerkers zijn actief bezig de jeugd te 
bereiken, hen te bevragen op wat ze graag in 
de wijk verbeterd willen zien en samen met 
hen concrete plannen hiervoor te maken. 
Onder andere de wens voor een jeugdac-
commodatie wordt de komende tijd met hen 
opgepakt. 
De communicatie met en over de wijk is sterk 
verbeterd door de wijkkrant die in 2010 een 
aantal keren is verschenen en goed wordt 
gelezen. Daarnaast is er sinds een aantal 
maanden een spreekuur (in het winkelcen-

trum) van de wijkbeheerders, wijkagent en 
Welzijn Op Maat. Ook is er een welkomstmap 
gemaakt door de Wijkvereniging, waarmee 
nieuwe bewoners wegwijs worden gemaakt 
in de wijk Stadsdennen. 
Prachtige resultaten die in een goede samen-
werking tussen bewoners, wijkinstanties zoals 
de wijkvereniging, Welzijn Op Maat, Stichting 
Welzijn Ouderen, Uwoon, Omnia, kerken, 
moskeeën en de gemeente zijn gerealiseerd. 
Ook voor het komende jaar staat er veel op 
stapel, zoals het verbeteren van de toegan-
kelijkheid (laagdrempelige looproutes), een 
wijkveiligheidsplan, een open gebedshui-
zendag, het verbreden van de activiteiten in 
de wijk en ga zo maar door. En uiteraard gaan 
we door met de succesvolle activiteiten zoals 
opschoonacties, samen koken, wijkkrant, 
spreekuren etc.
Samen met onze wijkpartners en het wijkplat-
form maken we er in 2011 weer een wijkge-
richt jaar van onder het motto ‘Stadsdennen 
nóg beter’.

Wout Nieuwenhuis, 
projectleider wijkaanpak Stadsdennen

Wijkaanpak Stadsdennen: eerste resultaten zichtbaar!

Een spetterend discofeest en een schoon-
maakactie in één. Op zaterdag 19 maart maakt 
‘Stadsdennen’ de wijk schoon. Kinderen en 
volwassenen vertrekken vanuit verschillende 
straten om hun buurt schoon te gaan maken. 
Dit is vanaf 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. 
Om de kinderen te belonen voor het schoon-
maken in de wijk, organiseren buurtbewoners 
met ondersteuning van Welzijn Op Maat een 
spetterend discofeest in de Kiekmure. Er zijn 
verschillende uitdagende activiteiten. Veel is 
nog een verrassing; maar er is een DJ, we gaan 
iets doen met theater, dans, competitiespel-
len, er is taart en nog veel meer!
Ben jij tussen de acht en veertien jaar en vind 
je het leuk om Stadsdennen schoner te maken 
en daarna helemaal uit je dak te gaan op ons 
feest? Meld je dan nu aan! 
Willen ook je ouders helpen om dit feest tot 
een succes te maken, dan kunnen zij zich ook 
daarvoor aanmelden.
Aanmelden kan via: 
aanmeldingen@welzijnharderwijk.nl 
o.v.v. Stadsdennen schoon.
Als u wilt helpen met het organiseren van het 
feest en/of vanuit uw straat met een groep 
kinderen de wijk in wilt trekken om die 
schoner te maken, neem dan contact op met 
Fabian Hemmers of Esther de Vries via tel: 
0341-434656. Mailen kan ook: 
fabian.hemmers@welzijnharderwijk.nl.

Stadsdennen nóg schoner



Allereerst wil ik namens het bestuur van de 
Wijkvereniging Stadsdennen alle lezers van 
de wijkkrant in de wijk Stadsdennen het al-
lerbeste wensen voor 2011. Wij hopen ook dit 
jaar, na ons 30-jarig jubileum, weer iets voor u 
te kunnen betekenen. Naast de vele activi-
teiten, die wij al meerdere jaren aanbieden, 
zullen er in 2011 weer nieuwe dingen voor 
u worden georganiseerd. Ook willen we een 
ieder bedanken voor alle felicitaties die wij 
hebben mogen ontvangen. Er zijn tijdens deze 
geweldige dag foto’s gemaakt. Hiervoor kunt u 
terecht op onze website 
www.wijkstadsdennen.nl.

Nieuwe activiteiten

In 2011 zijn we gestart met twee nieuwe acti-
viteiten. Op de maandagavond is een groep 
tekenen en schilderen begonnen, onder 
leiding van Hanneke. De start is om 19.00 uur 
in de Kiekmure. Er is nog plek voor nieuwe 
cursisten.
Op de dinsdagochtend zijn er ‘Quiltochten-
den’, onder leiding van Maria van Emmerik. 
Deze ochtenden zullen tot eind april achtmaal 
plaatsvinden. Op dit moment is de cursus vol. 
Heeft u belangstelling, laat dit wel weten. Wie 
weet is er nog wat mogelijk.

Wat gaat er de komende maanden 
nog meer plaatsvinden? 

Bij voldoende belangstelling is er op vrijdag 
6 mei een optreden van het Musical- en 
popkoor Ermelodie uit Ermelo. De uitvoering 
is in de Kiekmure en begint om 20.00 uur. 
Het doorgaan van dit optreden hangt af van 
het aantal kaarten dat verkocht gaat worden, 
minimaal 50 kaarten. Kosten van de kaarten 
zijn voor leden € 5,00 en voor niet leden € 
10,00 p.p. Kaarten zijn te reserveren bij G. van 
Oosten, tel. 0341-418095.

Op vrijdag 1 april en zaterdag 2 april geeft 
onze toneelvereniging weer haar jaarlijkse 
uitvoering. Vanaf september van het vorige 
jaar is deze groep weer hard bezig om het 
stuk ‘Kontakt met Kootje!’ in te studeren. Dit 
zijn avonden waar lekker wordt gelachen en 
je bent een gezellig avondje uit. Vanaf 21 fe-
bruari a.s. zijn voor deze uitvoeringen kaarten 
te koop. Kosten voor leden zijn € 3,00 en voor 
niet leden € 6,00 p.p. Kaarten kunt u bestel-
len bij G. van Oosten, tel. 0341-418095.

Dinsdag 22 februari is er voor alle kinderen 
een kinderbingo. Vanaf 19.00 uur gaan de 
ballen vallen en kunnen er weer vele prijzen 
gewonnen worden. Altijd zeer gezellig.
Op zaterdag 26 maart gaan we een kinder-
rommelmarkt organiseren van 9.00 -14.00 uur 

in de Kiekmure. Voor opgave kunt u terecht 
bij T. Goosen 06-14403745, of 0341-425836. 
Ook kunt u een email sturen naar 
info@wijkstadsdennen.nl. 
Het is weer mogelijk om u aan te melden voor 
een computercursus voor beginners. Zodra er 
voldoende mensen zijn, gaan we beginnen. 
Het gaat op de dinsdagavond plaatsvinden. 
Info en opgave: 0341-425836, of 
info@wijkstadsdennen.nl.

Oproep voor mensen die van
bordspellen houden!

Voor een nieuw, wekelijks, te organiseren 
bordspelavond zoeken wij medespelers, 
ouder dan circa zestien à zeventien jaar, die 
zin hebben om op donderdagavond tussen 
19.15 uur en ongeveer 22.30 uur met andere 
liefhebbers hun krachten op het bord te me-
ten. Wat is de bedoeling?

Elke donderdagavond komen we bij elkaar 
om uit onze grote verzameling bordspellen 
er één of twee te spelen. Denk hierbij aan 
strategische en tactische bordspellen met 
een lage geluksfactor, bij voorkeur zonder 
dobbelsteen. Deze duren tenminste negentig 
minuten, zodat je de tijd hebt om je eigen 
strategie te voeren. Het ideale spelersaantal 
voor de meeste spellen is vier à vijf. Zijn er 
meer gegadigden op een avond, dan kunnen 
er zelfs verschillende spellen tegelijkertijd 
gespeeld worden. Aan wat voor spellen moet 
u denken? Iedereen zal wel ‘Kolonisten van 
Catan’ kennen. In die richting moet je het 
zoeken.
Favorieten van ons zijn: ‘Puerto Rico’, ‘La 
Citta’, ‘Ël Grande’, ‘Agricola’, ‘Carcasonne’, ‘De 
Kathedraal’ en nog veel meer.
Het gaat niet om ‘Ganzenborden’, ‘Risk’, ‘Mens 
erger je niet’ en woordspellen.
Belangrijk is dat we sociaal, ontspannen en 
gezellig een spelletje doen. Is er binnenkort 
voldoende belangstelling, dan kunnen we 
beginnen met het organiseren van deze avon-
den. We gaan dan door tot eind april en zullen 
dan weer van start gaan in het nieuwe seizoen 
in september.
Wij hopen, samen met Peter en Evert die met 
dit idee kwamen, dat we vanaf 3 maart kun-

nen starten. Kosten per avond zijn voor leden 
€ 1,75 en voor niet leden € 2,75.
Aanmelden bij T. Goosen 0341-425836, 
of 06-14403745, of via de e-mail: 
info@wijkstadsdennen.nl.

Voor informatie over de activiteiten van de 
wijkvereniging verwijzen wij u naar onze 
website www.wijkstadsdennen.nl. 
Ons mailadres is: info@wijkstadsdennen.nl. 
Hier kunt u terecht voor al uw vragen.

Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen.

Nieuws van de Wijkvereniging Stadsdennen

Bijeenkomst voor 
mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg nodigt mantel-
zorgers uit voor de ‘mantelzorgsalon’ op 
dinsdag 15 februari a.s.
Het onderwerp is: ‘Zorg voor jezelf, 
voorkom somberheid’. Mevrouw Ruigrok, 
werkzaam bij Indigo Flevo-Veluwe is de 
spreekster op deze avond. 

Leven met een (chronische) ziekte of zor-
gen voor iemand met een ziekte kan uw 
leven ingrijpend veranderen. Hiermee 
leren omgaan vraagt veel van zowel de 
patiënt als zijn familieleden. Niet alleen 
het dagelijkse leven verandert, maar 
veelal ook de onderlinge relatie. Dit kan 
invloed hebben op uw stemming, op hoe 
u zich in het algemeen voelt. Soms komen 
hier somberheids- of angstklachten bij.
In de bijeenkomst krijgt u informatie over 
hoe u somberheidsklachten bij uzelf of 
uw naasten kunt herkennen, wat u er zelf 
aan kunt doen en waar u terecht kunt 
voor hulp. U krijgt tips om psychisch 
gezond te blijven. Er zal voldoende gele-
genheid zijn om vragen te stellen. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden in De 
Aanleg, Albert Verweijplein 30. Aanvang 
19.30 uur, koffie/thee vanaf 19.00 uur.
Voor informatie kunt u bellen naar de 
mantelzorgconsulent Gerrie Faber, tel. 
429498.



Start wijkveiligheidsplan in Stadsdennen
Veiligheid en je veilig voelen in je eigen 
woonomgeving is voor iedereen belangrijk.
Dat lieten wijkbewoners duidelijk merken 
in het onderzoek dat vooraf ging aan het 
wijkplan. Iedereen wil zich prettig voelen 
in de eigen buurt, in de omgang met andere 
wijkbewoners en natuurlijk ook in de open-
bare ruimte of als verkeersdeelnemer.
Daarom werken gemeente, instellingen en 
wijkplatform nu aan een wijkveiligheidsplan.
In de wijken Wittenhagen en Zeebuurt is 
dat ook in goede onderlinge samenwerking 
gebeurd. Stadsdennen is nu aan de beurt. 
Het wijkveiligheidsplan zal vooral de onder-
werpen bevatten die voor u belangrijk zijn, 
vanuit uw beleving van veiligheid. Ook is er 
aandacht voor de onderwerpen die vanuit 
gemeentelijk beleid aandacht nodig heb-
ben. Op basis hiervan worden maatregelen 
getroffen of verbeteringen gerealiseerd, dit 
alles in goed overleg met u.
Al die inzet moet leiden tot een nog veiligere 
wijk. Een wijk waar iedereen zich prettig voelt.

Hoe gaan we beginnen?
U kunt zelf laten zien wat er onveilig is door 
ons een foto te sturen van die onveilige 
plek in uw wijk, buurt of straat. Kinderen, 
jongeren, volwassenen; iedereen mag een 
foto inzenden.
Een tweede stap wordt gemaakt door samen 
die plekken te bezoeken tijdens een wijk-
schouw. Dat gebeurt in de maand maart. 
Op basis van deze foto’s, de schouw en de 
diverse cijfers ontstaat een breed beeld van 
de veiligheid van Stadsdennen. In een wijk-
bijeenkomst kan daarna iedereen aangeven 
wat volgens hem of haar belangrijk is. Deze 
bijeenkomst volgt in het voorjaar. De datum 
van de schouw en van de wijkbijeenkomst 
wordt later bekend gemaakt.

Foto actie
Vele handen maken samen licht werk! Stuur 
ons daarom een foto met een plek die u als 
onveilig ervaart. Bij voorkeur ontvangen wij 
per mail een digitale foto. Heeft u geen digi-
tale camera, dan maken wij de foto als u ons 
de plek doorgeeft via 0341- 434656.

Voorwaarden
Maximaal 2 foto’s/filmpjes per locatie
Per foto aangeven: welke locatie en reden 
foto 
Periode: 15 januari - 16 februari 2011
Digitale foto’s/filmpjes mailen aan 
info@welzijnharderwijk.nl

Mogelijke thema’s:
l	 onveiligheidsgevoelens 
 (bv. donkere plekken) 
l	 verloedering & vernieling 
 (bv. kapotte bushokjes, verzakte 
 stoepen) 
l	 overlast 
 (bv. van geluid, bewoners, passanten)
l	 verkeer 
 (bv. parkeerproblemen, hardrijden, 

onveilige oversteekplekken) 
l	 jeugd 
 (bv. overlastgevende hanggroepen, 

geluidsoverlast)
l	 diefstal 
 (bv. fietsendiefstal, auto-inbraak)
l	 geweld 
 (bv. mishandeling)

Doe mee en stuur ons uw foto voor 16 
februari! 
Vast bedankt, namens de voorbereiding-
groep

Carolien Jansson

Stadsdennenkerk 
Protestantse 
gemeente 
Harderwijk
In de Kersttijd stond er voor de Stadsden-
nenkerk een mooi verlichte boom die over 
de hele Alb. Thijmlaan te zien was en die 
lekker wat sfeer heeft gebracht. Het was 
een gebaar naar de stadswijk waarin wij 
al meer dan veertig jaar onze vertrouwde 
plek mogen hebben. Maar wij mikken op 
meer dan alleen een Kerstboom. We willen 
er voor u zijn in de wijk. Present zijn met 
ons kerkelijk aanbod, maar ook met belan-
geloze aandacht voor mensen uit de buurt. 
In de afgelopen periode vergaderde op 
onze uitnodiging het buurtcomité Schrij-
verswijk – P.C. Boutenslaan in ons kerkge-
bouw. Zowel burgerlijk als kerkelijk wordt 
er gewerkt aan maatschappelijk welzijn en 
sociale cohesie. Mooi, als je elkaar daarbij 
een handreiking kunt doen. Wist u bijvoor-
beeld dat er van tijd tot tijd in de Stadsden-
nenkerk een maaltijd voor alleengaanden 
50+ wordt gehouden? Eerstvolgende keer 
22 maart a.s. Vooraf aan de maaltijd kunt 
u gebruik maken van een aperitiefje en na 
afloop is er iets ‘ontspannends’ of ‘infor-
matiefs’ voor wie wil blijven. We hebben 
ook het plan opgevat om volgend jaar met 
Kerst een Kerst-inn te organiseren. Er zijn 
veel mensen voor wie de Kerstdagen geen 
feestdagen zijn, omdat ze zich dan zo al-
leen voelen. U gaat er in de loop van 2011 
meer van horen. Het buurtcomité wil er een 
actieve rol in spelen en ons helpen om de 
doelgroep op het spoor te komen. En we 
hebben ook nog wat in petto voor natio-
nale burendag. 
Voor vragen of opmerkingen naar aanlei-
ding van dit artikeltje kunt u bellen met ds. 
Aad S.L. Woudenberg, Tel. 0341-421194.

Stadsdennen nóg veiliger

Hulp bij belastingaangifte 2010

Het project Belastinghulp Harderwijk krijgt 
dit jaar weer een vervolg. Ruim twintig vrij-
willigers zijn beschikbaar om hulp te bieden 
aan mensen met veelal een laag inkomen.
Na de grote belangstelling van vorig jaar, is 
dit jaar opnieuw gekozen voor de versprei-
ding van een opvallende flyer. Hulpvragers 
van vorig jaar zullen middels een persoon-
lijk schrijven wederom uitgenodigd worden.
Na het bellen van het nummer van de 
Algemene Hulpdienst (0341 - 421022) neemt 
een vrijwilliger contact op voor het maken 
van een afspraak. Bij mensen die niet mobiel 
zijn, komt een vrijwilliger thuis. De Belasting-
hulp Harderwijk is gratis voor Harderwij-

kers met een laag inkomen en zij die geen 
gebruik kunnen maken van de hulp van de 
vakbonden of de ouderenbonden.

De Belastinghulp wordt geboden onder een 
bepaalde bruto inkomensgrens. Voor alleen-
staanden geldt een maximum van 
€ 21.000,- en voor partners als maximum 
een gezamenlijk inkomen van € 30.000,-.  
Wie aangifte wil doen, moet verplicht 
gebruik maken van de DigiD-code. Deze 
is zelf aan te vragen via de website van de 
belastingdienst (www.digid.nl/aanvragen), 
maar ook de Belastinghulp kan dat voor u 
verzorgen.
Hulp bij belastingaangifte is inmiddels 
gestart en loopt t/m 29 april 2011.



De Turkse Moskee M. Akif Ersoy aan de 
Anne Franklaan is begonnen met het 
aanleggen van eigen parkeerplaatsen. 
Hiermee vergroot de parkeerruimte naar 
120 plekken. Voor de aanleg van de nieuwe 
parkeerplekken waren de bezoekers van de 
Moskee aangewezen op de parkeerruimtes 
in de wijk. Voornamelijk op feestdagen 
zorgde dit voor verkeersdrukte. Met de 
eigen parkeerruimte, die in zijn geheel is 
gefinancierd door de leden van de Moskee, 
zijn de parkeerproblemen aangepakt. 

Turkse Moskee zorgt voor eigen parkeerruimte

Wijkcentrum De Open Hof aan de Jacob 
Catsstraat bruist de komende weken 
weer van de activiteiten. In de voorjaars-
vakantie kunnen de kinderen van de 
basisschool van dinsdag- tot en met don-
derdagochtend terecht voor de bekende 
Kinderbijbelclub (van 09.30 uur tot 11.30 
uur). Zaterdag 5 maart is er ’s avonds 
een verrassende avond voor iedereen 
over levensvragen. De groep 2W zet de 
bezoekers op het verkeerde been, maar 
laat alles wel op zijn pootjes terecht 
komen. En verder zijn er in de Open Hof 
inloopmiddagen. Ze zijn bedoeld voor 
iedereen die behoefte heeft om er in 
deze tijd van het jaar even uit te zijn. 
Wie zin heeft in een spelletje, behoefte 
heeft aan een gesprekje of zomaar even 
langs komt voor een kopje koffie of thee 
is van harte welkom. De deuren staan 
de komende maanden van 14.30 uur tot 
17.00 uur open op de volgende woens-
dagmiddagen: 16 maart en 11 mei. De 
toegang is gratis. Voor informatie kunt 
u terecht op de nummers 492648 en 
430397.

Met vriendelijke groet,
Leo van Schie
Tel. 430397.

Open Hof doet zijn 
naam eer aan

Stichting De Maretak Veluwe is ook actief in 
uw wijk. Elke donderdagmorgen zijn we in 
zwembad De Sypel en op donderdagmiddag 
zijn wij present in zorgcentrum De Aanleg.  
In 2005 hebben we met vier mensen de 
stichting opgericht, omdat we van heel dicht-
bij in aanraking kwamen met mensen met 
kanker. Wij vonden dat we ook in Harderwijk 
moesten zoeken naar mogelijkheden deze 
mensen aandacht en ondersteuning te geven. 
De ondertitel van onze stichting is dan ook: 
“Een eigen ruimte voor mensen met kanker 
en hun naasten.”
In 2007 hebben we in de Catharinakapel aan 
het Kloosterplein een expositie gehad met 
verwerkingskunst van mensen met kanker en 
hun familie. 
In 2008 zijn we gestart met een inloophuis in 
De Aanleg. Daar vinden ontmoetingen plaats; 
daar worden verhalen verteld; daar wordt 
steun gezocht; daar is aandacht voor elkaar; 

daar is contact met lotgenoten en daar vindt 
u veel informatie. We drinken koffie en thee 
en er is bijna elke middag wel een activiteit. 
Gastvrouwen heten u daar van harte welkom. 
Het inloophuis is elke donderdag open van 
13.30 tot 16.00 uur.
Sinds januari zijn we met een groep in Sport- 
en Aquacentrum De Sypel. Onder leiding 
van een sportinstructeur werken we op een 
ontspannen manier aan onze conditie. U bent 
daar welkom, voor een uur Aquasportief, van 
10.00 uur tot 11.15 uur. Na afloop drinken we 
samen een kopje koffie of thee. De eerste les 
is gratis. Een 10-badenkaart kost € 36,00 en is 
een half jaar geldig. 

Wij heten u welkom bij al onze activiteiten. 
Wilt u meer informatie dan kunt u 
via  06 – 4819 22 31 of via onze site: 
www.demaretakveluwe.nl contact met ons 
opnemen. 

Turkse jongeren met 
elkaar het nieuwe jaar in 
Ongeveer honderd Turkse jongeren hebben 
deelgenomen aan het afsluitingsfeest van 
2010 in het jongerencentrum van de Turkse 
Moskee. Op 31 december heeft het Jonge-
rencomité van de M. Akif Ersoy Moskee een 
speciale avond georganiseerd voor Turkse 
jongeren. Het was een feestelijke avond 
met muziek, spelletjes en zelfgemaakte 
filmpjes. Onder het genot van lekkere 
hapjes werd er gekeken naar de leukste 
foto’s van 2010.  Al met al waren er genoeg 
ingrediënten om de jongeren te vermaken 
en feestelijk het jaar af te sluiten.

De Maretak ondersteunt mensen met kanker

De wijk Stadsdennen heeft vele culinaire 
kwaliteiten. Niet alleen thuis, er zijn ook 
verschillende activiteiten waarbij het geza-
menlijk bereiden van maaltijden de basis is 
van elkaar ontmoeten. Voorbeelden zijn, het 
project  ‘Jong gekookt oud gedaan’ en het pro-
ject ‘Samen Cultureel Koken’ van de wijkver-
eniging Stadsdennen, in samenwerking met 
Geylani en de Turkse Moskee. Ook is er door 
de SBBH een plan geschreven om buurten 
te helpen met het succesvol organiseren van 
een barbecue.
Op vrijdag 25 maart tussen 16.00 en 21.00 
uur is de aftrap van het project ‘Stadsden-
nen kookt’. Deze wordt gehouden in het 
winkelcentrum van Stadsdennen, waarvan 
ook de feestelijke heropening plaatsvindt. 
Wij presenteren op deze vrijdag, tijdens 
de heropening, alle projecten die er zijn en 
die we van plan zijn uit te gaan voeren in 
het kader van ‘Stadsdennen kookt!’. Maar 

we willen meer. Tijdens de opening van het 
winkelcentrum staan er tien kraampjes ter 
beschikking voor inwoners van Stadsden-
nen. U kunt uw eigen kookkunsten laten zien. 
Per deelnemer stellen we €25,- ter beschik-
king voor het  kopen van de ingrediënten. U 
bepaalt zelf voor welk bedrag u uw product 
te koop wilt aanbieden. De opbrengst is 
echter niet voor u, maar schenken we aan een 
goed doel namelijk ‘maxima voor minima’ in 
Harderwijk. De recepten van de producten 
die verkocht worden, bundelen we in een 
speciaal Stadsdennen-kookboek dat eind van 
het jaar zal verschijnen. Aanmelden door een 
mail te sturen naar info@wijkstadsdennen.nl  
of te bellen met  Theo Goosen (0341-425836 
of 06-14403745)
‘Stadsdennen kookt’ is een gezamenlijk initia-
tief van Wijkvereniging Stadsdennen, Welzijn 
Op Maat, SWO, SBBH, Stichting Geylani en de 
Turkse Moskee.

Stadsdennen kookt!



Renovatie Winkelcentrum Stadsdennen bijna gereed

De jaarwisseling is in de wijk redelijk rustig 
verlopen. Er deden zich geen grote inci-
denten voor. Wel moesten ook nu weer 
afvalbakken en ruiten van bushaltehuisjes 
het ontgelden. Ook werd een mobiel toilet 
in brand gestoken. Jammer dat er ieder jaar 
toch weer goederen worden vernield. Wat 
opviel was het grote aantal vuurtonnen 
dat op straat werd gebruikt om een vreug-
devuurtje te maken. Natuurlijk is dat beter 
dan een groot vuur op straat. Al met al is de 
jaarwisseling dus goed verlopen. 
Ook dit jaar zijn de verkeersboetes weer 
verhoogd per 1 januari. De boetes zijn 
gemiddeld 10 tot 20 euro duurder geworden. 
Geen leuk bericht, maar zolang u zich aan 
de regels houdt, wordt u hier ook niet mee 
geconfronteerd. 

Een veel voorkomende verkeersovertreding 
is het niet dragen van de autogordel.
De boete hiervoor is nu 100 euro. Bij elke 
boete komt ook nog eens 6 euro administra-
tiekosten. Totaal komt deze overtreding nu 
op 106 euro.

De afgelopen weken is de wijk meerdere 
keren bezocht door het inbrekersgilde. Veel 
van de inbraken worden gepleegd in de 
middag- en avonduren. Vaak worden goede-
ren als mobiele telefoons, geld, sieraden en 
laptops meegenomen.
Ziet u verdachte personen, meld dit dan bij 
de politie. Ons motto is ‘liever twee keer 
voor niets, dan één keer te laat’. 

Trouwens, kent u het imei-nummer van uw 
mobiele telefoon? Het imei-nummer is het 
unieke nummer waarmee uw telefoon even-
tueel terug te vinden is. Bij een eventuele 
diefstal zal de politie altijd vragen naar het 
imei-nummer.

De Hyves-site van de wijk krijgt meer 
gestalte. Een aantal mensen heeft zich aan-
gemeld en de site wordt ook goed bezocht. 
Meerdere mensen hebben gereageerd op 
politieberichten en door bewoners werd 

aandacht gevraagd voor verkeersgevaarlijke 
situaties. Sommige mensen willen zich niet 
toevoegen aan de site. Dit is geen enkel 
probleem. Het gaat er natuurlijk ook om dat 
de site wordt gelezen en dat informatie met 
elkaar wordt uitgewisseld. 

Vanaf 1 januari heeft elke wijk, naast de 
wijkagent, ook wijkteammensen. Dat zijn 
politiemensen die naast hun dagelijkse 
werkzaamheden ook specifiek werk in de 
wijk doen. Voor onze wijk zijn dit Marjolein 
Lovink, Anita Prins, Michiel Wolsink en 
Martin van der Linde.  Daarnaast kunt u aan 
het bureau of telefonisch te woord gestaan 
worden door Mien Klopman.

Problemen of vragen kunnen dus niet alleen 
door de wijkagent worden behandeld, maar 
ook door een collega van het wijkteam.

Willem Brink 

Nieuws van de wijkagent

Er moet nog heel wat gebeuren, maar voor 
iedereen is te zien dat de renovatie van het 
winkelcentrum zijn voltooiing nadert.
Er zijn nieuwe winkels bijgekomen zoals: 
Readshop (boeken etc.), Robert Harms (fiets-
specialist) en Domino Pizza’s.

Inmiddels is ook een deel van de bloemen-
zaak Althaea met een kiosk in gebruik geno-
men. Ook de oude locatie van Althaea wordt 
vernieuwd opgeleverd. Binnenkort zal ook 
de Aldi haar supermarkt in gebruik nemen 

en kan de consument de nieuwe en grotere 
drogisterij van ETOS (voorheen Staalstra) 
bewonderen.
Natuurlijk zijn er nog wensen bij de winke-
liers en de beheerder van het winkelcentrum 
om ook spoedig de nog leegstaande locaties 
in te vullen, maar dat is volgens hen een 
kwestie van tijd.
Als het weer en de gemeente meewerken, 
zullen de parkeerplaatsen aan het PC Hooft-
plein en het nieuwe fietspad ook spoedig in 
gebruik genomen gaan worden.

Het bestuur van de winkeliersvereniging is 
met verschillende partijen in overleg over 
een feestelijke opening en om een feestweek 
te organiseren. Naar het zich laat aanzien zal 
dit in de laatste week van maart plaatsvin-
den.

De bedoeling is om in die week de bewoners 
en het winkelpubliek bij de activiteiten te 
betrekken.

Ondernemersvereniging Stadsdennen



Buurtbemiddeling: 

meer dan 

bemiddeling!
Buurtbemiddeling heeft afgelopen jaren heel 
wat buren geholpen hun conflicten op te 
lossen.
Met hulp van de bemiddelaars worden de 
buren met elkaar in gesprek gebracht, zodat 
er samen een oplossing kan worden bedacht.
Doordat de oplossing niet wordt opgelegd 
maar samen wordt bedacht, is de kans van 
slagen het grootst. Met als gevolg dat er al heel 
wat zaken met succes zijn afgesloten.

Helaas lukt het niet altijd om de partijen om 
de tafel te krijgen. Of buren willen toch probe-
ren het eerst zelf op te lossen.
Sinds kort biedt Buurtbemiddeling ook een 
coachinggesprek aan. Als emoties een rol spe-
len, is het moeilijk om op een goede manier 
een boodschap over te brengen.
Tijdens het coachingsgesprek worden 
handvatten gegeven hoe je met de buren 
in gesprek kan gaan en op welke manier de 
meeste winst is te halen. De bemiddelaars van 
Buurtbemiddeling zijn hierin getraind en heb-
ben inmiddels al ervaring opgedaan.

In het voorjaar zal Buurtbemiddeling bij 
voldoende deelname ook weer een training 
aanbieden ‘Leren omgaan met conflicten’. 
Conflicten kom je overal tegen: thuis, op de 
werkvloer, of in de buurt. Tijdens deze trai-
ning wordt geleerd hoe je beter kan omgaan 
met conflicten.
De exacte data worden nog bekendgemaakt. 
In ieder geval zal het om twee woensdag-
avonden gaan. Als u hiervoor belangstelling 
heeft, kunt u zich alvast aanmelden.
Uiteraard worden alle diensten van Buurtbe-
middeling kosteloos aangeboden.

Voor meer informatie kunt u bellen met 
Marijke Kamphuis, tel.nr. 428794.
Of bezoek onze website 
www.buurtbemiddelingharderwijk.nl.

‘Wat een geweldig idee!’ ‘Wat leuk, 
eindelijk heb ik de kans om mijn mede-
bewoners te leren kennen’. Dit zijn enkele 
van de reacties van de bezoekers van het 
buurtfeest in het Vondelpark. 
Ruim zestig bewoners deden mee aan 
dit buurtfeest op vrijdag 7 januari jl. Zeer 
geslaagd en dat dankzij de inzet van de 
buurtgroep ‘Vondelpark’ die deze activi-
teit organiseerde in nauwe samenwerking 
met de gemeente Harderwijk, Uwoon en 
Welzijn Op Maat.
De buurtgroep ‘Vondelpark’ is opgericht 
na de wijkschouw in Stadsdennen die 
in mei 2010 heeft plaatsgevonden. Deze 
buurtgroep heeft gekozen voor het motto: 
‘Wij houden het Vondelpark gezellig en 
schoon, u doet toch ook mee!’ De eerste 
activiteit, gezelligheid in het Vondelpark, is 

dus goed geslaagd. De tweede gaat plaats-
vinden tijdens de landelijke actiedag 
“Nederland Schoon” op 19 maart a.s. 

De buurtgroep staat open voor alle om-
wonenden van het Vondelpark. Zonder 
ideeën en inzet van de bewoners wordt 
er weinig bereikt. Iedereen is welkom om 
deel te nemen aan een van de vergaderin-
gen van de buurtgroep. 
Wilt u zich aanmelden voor een verga-
dering, heeft u ideeën, vragen of op-
merkingen over de activiteiten van de 
buurtgroep? U kunt ons bereiken per mail:  
bgvondelpark@huclub.nl.
Of neem contact op met Stasja van Groot-
heest, opbouwwerker van Welzijn Op 
Maat, telefoon 434656.

Buurtfeest Vondelpark



HarderWijkpunt – Advies is dé plek waar 
u uw vragen op het gebied van WONEN, 
ZORG en WELZIJN kunt stellen en ant-
woorden krijgt!

Het principe is eenvoudig. U hebt een vraag 
en weet niet waar u hiermee terecht kunt. 
Dan belt u naar HarderWijkpunt – Advies. 
Tijdens kantooruren wordt u te woord ge-
staan door een deskundige vrijwilliger. 
U wordt altijd verder geholpen. Mocht 
de vrijwilliger uw vraag niet zelf kunnen 
beantwoorden, dan zal hij of zij er zorg 
voor dragen dat u het antwoord zo spoedig 
mogelijk krijgt.

Nieuw in Drielanden!
Spreekt u liever iemand persoonlijk? Dat 
kan ook! Elke dinsdagmorgen tussen 10.00-
12.00 uur is er iemand van ons team van 
HarderWijkpunt – Advies aanwezig in het 
HarderWijkhuis - Drielanden om uw vragen 
persoonlijk te beantwoorden. 
Op alle werkdagen zijn wij te bereiken via 
tel. nr. 0341 – 47 23 07 (Dit is een belangrijk 
telefoonnummer om te onthouden! Noteer 
het in uw in telefoonboekje).

U kunt ook altijd de voicemail inspreken; 
dan wordt u zo spoedig mogelijk terugge-
beld. Natuurlijk kunt u uw vraag ook via het 
internet stellen. 
Op www.harderwijkpunt.nl/advies heeft 
u de mogelijkheid om uw vraag kenbaar te 
maken. U ontvangt dan bericht van de vrij-
williger van HarderWijkpunt – Advies met 
een reactie op uw vraag. 
Ook vindt u op deze website de meest 
gestelde vragen www.harderwijkpunt.nl/
advies.

Zomaar een paar voorbeeldvragen waar we 
in ons leven mee te maken kunnen krijgen: 

l Zijn er speciale tegemoetkomingen voor 
het gebruik van de regiotaxi?

l Onze buurvrouw (67) is onlangs plotse-
ling weduwe geworden. Haar echtge-
noot regelde altijd alles op gebied van 
financiën, verzekeringen en andere 
zakelijke aangelegenheden. Vanwege 
het overlijden van haar echtgenoot zijn 
hun bankrekeningen ook nog eens ge-
blokkeerd. Is er een vrijwilliger die haar 
op weg kan helpen en zaken voor haar 
in kaart kan brengen, zodat ze hier in de 
toekomst mee uit de voeten kan?

l Waar kan ik in Harderwijk terecht voor 
het aanvragen van warme maaltijden?

l Mijn moeder spreekt nauwelijks 
Nederlands, maar zou eigenlijk goede 
begeleiding moeten hebben voor het 
verwerken van haar jeugdtrauma. Is er 
in Harderwijk iemand die haar hierin 
kan begeleiden?

l Bij wie moet ik wezen voor hulp bij het 
doen van mijn belastingaangifte 2010?

l Ik denk dat mijn zoon van achttien 
recht heeft op een Persoons Gebonden 
Budget. Hij is niet in staat zijn eigen 
appartement schoon te maken en te 
houden. Ik wil hem graag helpen. Mag 
hij mij hiervoor betalen vanuit dit PGB? 
En hoe regel ik dit voor hem?

l Mijn vader is beginnend dementerend 
en moet continue in de gaten worden 
gehouden. Mijn moeder raakt in een 
isolement, doordat ze dit helemaal 
alleen moet oplossen. Zelf woon ik ver 
weg en kan alleen in de weekenden iets 
voor haar betekenen. Zijn er in Harder-
wijk mensen die haar hierin kunnen 
ondersteunen?

Bij HarderWijkpunt – Advies kunt u altijd 
terecht. Eenvoudiger kan het niet!

Het Wijkgesprek
Voor iedereen die ouder is dan 55 
en zich jong voelt. 

Onder de paraplu van de wijkaanpak van 
Stadsdennen willen we graag meer activi-
teiten organiseren voor ouderen in de wijk 
Stadsdennen.  
Wat dat “meer” kan worden, willen we graag 
met u als bewoner van de wijk Stadsdennen 
bespreken. 
We nodigen daarom iedereen uit die ouder is 
dan 55, maar zich misschien wel veel jonger 
voelt, voor het wijkgesprek op dinsdag 15 
februari om 20.00 uur in de Kiekmure. 
Wat gaan we doen?  
Wij zullen vertellen wat er nu al gebeurt en 
wat de plannen zijn bij zowel de Wijkvereni-
ging als bij de SWO. We presenteren het idee  
“Fit in Stadsdennen”. We presenteren  “Stads-
dennen kookt!”. U bent aan zet. Wat vindt u 
dat er verder kan gebeuren aan activiteiten 
voor ouderen in de wijk? Graag zien we u op 
15 februari a.s. in de Kiekmure. Aanmelden is 
niet nodig en de koffie is gratis. 
Voor informatie over deze avond kunt u 
terecht bij: 

Theo Goosen, Wijkvereniging Stadsdennen 
0341-425836 of 06-14403745, 
info@wijkstadsdennen.nl
Folkert Bouma, SWO 
0341-423636, fbouma@swoharderwijk.nl

Zet u eens in voor een speciale 
groep bij Club Interactief!
 
Club Interactief is een maandelijkse ontmoe-
tingsavond voor mensen met een licht ver-
standelijke beperking. Elke derde donderdag 
van de maand krijgen de clubleden de mo-
gelijkheid om samen te koken en te eten. Dit 
is in ‘De Ontmoeting’, Johanitterlaan 10 van 
17.30 uur tot 19.30 uur. De kosten bedragen 
vier euro. Van 19.30 uur tot 22.00 uur kunnen 
ook andere clubleden aansluiten.
Daarnaast worden er maandelijks uitjes 
georganiseerd. Clubleden kunnen zelf aan-
geven waar zij graag naartoe willen. De uitjes 
worden altijd begeleid door vrijwilligers.
Voor deze groep zoeken wij nog vrijwilligers. 
Door verhuizing en ziekte kan de huidige 
groep nog versterking gebruiken.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met 
Theo Niehof, tel. 0341-434656 of mailen
theo.niehof@welzijnharderwijk.nl.

HarderWijkpunt - Advies: 

eenvoudiger kan het niet!



IBS Al Islaah verbetert kwaliteit
 
De islamitische basisschool Al Islaah is niet 
meer zeer zwak. Op 30 november 2010 
heeft de inspectie geconstateerd dat de 
school gestaag werkt aan de verbetering 
van het onderwijs. 
Binnenkort zal het definitieve rapport van 
de inspectie gepubliceerd worden.
In maart 2008 werd de school onder inten-
sief toezicht gesteld. Hier is nu geen sprake 
meer van. De inspectie heeft geconstateerd 
dat de school voldoende kwaliteitsmaatre-
gelen heeft genomen. 
De school blijft de komende periode inves-
teren in kwaliteit op alle niveaus. 
Het team van Al Islaah is samen met ouders 
en kinderen heel blij met, en trots op de 
behaalde resultaten.
 

IBS Al Islaah maakt wijk schoon
 
Op vrijdag 18 maart zullen de leerlingen 
van de groepen 6, 7 en 8 de omgeving 
van de school schoonmaken. Vanuit de 
gemeente zullen prikstokken beschik-
baar gesteld worden om het zwerfvuil op 
straat op te ruimen. De school wordt wat 
de organisatie betreft ondersteund door 
de stichting SBBH (Stichting Bevordering 
Betrokkenheid Harderwijk).

Stichting Bevordering Betrokkenheid Harder-
wijk (SBBH) organiseert op zaterdag 18 juni 
2011 voor de 6e keer de Multi Culti dag i.s.m. 
Wijkvereniging Stadsdennen, Open Hof, 
Welzijn Op Maat, Marokkaanse vereniging, 
gemeente Harderwijk en de basisscholen Al 
Islaah, Dominicus Savio en De Schakel. 
U kunt op deze dag kennismaken met muziek, 
dans, sport, hapjes, shows en optredens uit 
diverse landen zoals: Nederland, Turkije, 
Marokko, Indonesië, Suriname, Vietnam, 
Afghanistan, China, Japan, Frankrijk, België, 
Ierland, Engeland, Iran, Irak en Bali.
Een gezellig dagje uit voor jong en oud! De 
toegang is gratis.

Noteer de datum alvast in uw agenda, zodat u 
deze spetterende dag niet mist!

Datum: 18 juni 2011
Tijd: 11:00 uur tot 19:00 uur
Locatie: Parkweg 3;  tegenover het 
 zwembad in Harderwijk

Wilt u meehelpen of sponsor worden? Heeft 
u een leuke activiteit, of wilt u een eigen 
kraam reserveren? Neem dan contact met 
ons op: info@sbbharderwijk.nl, of tel: 06-
45552877.
Bekijk het filmpje van Multi Culti op 
www.sbbharderwijk.nl.

Oproepen
Voor deze wijkkrant doen we een 
beroep op inwoners van de wijk Stads-
dennen. We zoeken ‘buurtjournalisten’, 
ofwel mensen uit Stadsdennen die het 
leuk vinden om te schrijven over aller-
lei zaken die in uw wijk spelen. Bijvoor-
beeld een interviewtje houden met 
een van de winkeliers in het nieuwe 
winkelcentrum, of een leuk stukje over 
een activiteit in de Kiekmure, of over 
iemand die 100 is geworden. Lijkt het u 
leuk geregeld iets te schrijven? U kunt 
zich melden via de redactie: 
peter.boers@welzijnharderwijk.nl. 

Voor het project ‘Stadsdennen kookt’ 
zijn we op zoek naar iemand die goed 
teksten kan schrijven en voor ons het 
kookboek ‘Stadsdennen kookt’ kan ma-
ken. Recepten worden aangeleverd, het 
gaat om het schrijven en de opmaak.
Aanmelden kan bij Theo Goosen, info@
wijkstadsdennen.nl.

Sinds september 2010 wordt er maandelijks 
een gezamenlijk spreekuur gehouden in het 
winkelcentrum Stadsdennen. Elke eerste 
dinsdag van de maand kunnen de bewoners 
van de wijk Stadsdennen in gesprek gaan 
met de wijkagent, de wijkbeheerder van de 
gemeente of een van de woningcorporaties 
en met de opbouwwerkers van Welzijn Op 
Maat. ‘Buurtbemiddeling’ neemt nu ook deel 
aan het spreekuur. 

Als coördinator van het spreekuur hoop ik 
dat het een belangrijke plek gaat innemen 
in de communicatie tussen de bewoners en 
de professionele organisaties die in de wijk 
actief zijn. Dat de afstand tussen de bewoners 

en de professionele organisaties in de wijk 
daarmee kleiner wordt. Dat de bewoners 
meer betrokken raken bij de ontwikkelingen 
in de wijk, door aan te geven wat de knelpun-
ten zijn en mee te denken en mee te werken 
aan oplossingen. 
Heeft u als bewoner van de wijk Stadsdennen 
vragen, ideeën of klachten en wilt u een van 
de professionals aanspreken? U bent van har-
te welkom, elke eerste dinsdag van de maand 
tussen 10.00 en 11.00 uur in winkelcentrum 
Stadsdennen. Het eerstvolgende spreekuur 
vindt plaats op dinsdag 1 maart a.s. 

Stasja van Grootheest, 
opbouwwerker Stichting Welzijn Op Maat.  

Spreekuur Stadsdennen



De Nationale Buiten-
speeldag op 1 juni a.s.
Al 21 jaar wordt de Nationale Straatspeeldag 
georganiseerd in heel Nederland. Vanaf 2011 
heet deze dag ‘De Buitenspeeldag’.
De coördinatie van de Nationale  Buiten-
speeldag in Harderwijk is in handen van 
Welzijn Op Maat. Doel van de Nationale 
Buitenspeeldag is aandacht vragen voor de 
buitenspeelruimte en het verbeteren van 
verkeersveiligheid voor kinderen. Straten 
worden voor een dag voor al het verkeer 
afgesloten en kinderen kunnen onbelem-
merd en veilig op straat spelen. Ondertussen 
worden de sociale contacten tussen volwas-
senen gelegd of verstevigd. Knelpunten op het 
gebied van verkeersveiligheid kunnen tijdens 
de buitenspeeldag aan de gemeente/poli-
tiek en politie uitgelegd worden. Belangrijke 
resultaten van de buitenspeeldag zijn ook dat 
buurtbewoners bewust worden gemaakt van 
hun eigen verkeersgedrag, dat contacten met 
de gemeente verbeterd worden en moge-
lijke knelpunten worden aangepakt. In de 
buurt heeft de buitenspeeldag een positieve 
invloed op de onderlinge contacten, onder 
buurtbewoners van alle leeftijden. Inwoners 
uit Harderwijk kunnen zich jaarlijks aanmel-
den voor deelname. Zij krijgen dan advies 
en ondersteuning en een geldbedrag voor 
het organiseren van activiteiten in hun eigen 
straat. Gemeente, Uwoon en Veilig Verkeer 
werken mee aan het tot stand brengen van 
deze dag. In april organiseert Welzijn Op Maat 
een bijeenkomst voor alle deelnemers aan 
deze dag. Daar wordt uitgelegd wat bewo-
ners zelf kunnen doen en wat er voor hen al 
geregeld is. Voor informatie of deelname aan 
de Nationale Buitenspeeldag in 2011 kunt u 
nu al contact opnemen met Carolien Jansson, 
coördinator, tel. 0341-434656. Of per e-mail 
carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.

Rondje hond   

Met regelmaat vraagt de redactie van de 
wijkkrant om kopij. Terwijl ik de hond 
uitlaat, loop ik te prakkiseren waar ik 
iets over zou kunnen schrijven. Terwijl 
ik zo loop te peinzen over de wijkkrant, 
stap ik bijna in een beste ‘opper’ midden 
op het trottoir die ik in het donker bijna 
over het hoofd zie. Ik laat mijn hond 
het liefste uit op plaatsen waar ze zich 
mogen ontlasten zonder dat ik het op 
hoef te ruimen. Ik heb er een hekel aan 
om met een schepje en zakje mijn hond 
uit te laten. Maar, voor een “ongelukje” 
heb ik altijd wel iets bij me. Honden 
zijn echte roedeldieren, ze trekken naar 
elkaar toe en zo ontkom ik niet aan een 
praatje her en der met andere honden-
bezitters; goed voor de contacten.

Sinds ik in de “vut” ben, doe ik uitsluitend 
vrijwilligerswerk. Zodra ik bij de deur liep, 
wisten ze me te vinden. Uit onvrede met de 
manier waarop de gemeente communiceer-
de met de bewoners over de inrichting van 
de openbare ruimte heb ik een buurtteam 
opgericht, samen met een aantal andere 
bewoners. Mijn onvrede werd uiteindelijk 
deels weggenomen, nadat ik de weg gevon-
den had binnen het circuit van ambtena-
ren, raadsleden, wethouders, juristen van 
de gemeente, een projectontwikkelaar en 
diens adviseurs. Ja, uiteindelijk werd mijn 
stem wel gehoord. Ik heb daarvan geleerd 
dat de meerderheid ‘niet bepaalt’ in som-
mige situaties, tenminste, als je te maken 
krijgt met de zeggenschap van bepaalde 
functionarissen; heel leerzaam allemaal. 

Een buurtteam doet natuurlijk meer dan 
problemen oplossen; het voornaamste is 
het bevorderen van de saamhorigheid tus-
sen de diverse bewoners binnen de buurt. 
Heeft u wel eens geprobeerd om vrijwil-
ligers te werven en weet u hoe moeilijk dat 
is? Je mag in je handen knijpen als je ie-
mand vindt op een paar honderd mensen. 
Vaak is het antwoord dat ze geen tijd heb-
ben of wel willen helpen als het nodig is, 
maar niet structureel. Wat mij dan verbaast, 
is dat als een buurtteam iets organiseert, 
zoals een nieuwjaarsbijeenkomst 

voor alle bewoners, er dan mensen zijn die 
dat zelf ook gaan organiseren in hun appar-
tementengebouw of de buren rondom uit-
nodigen voor een nieuwjaarsbijeenkomst. 
Ik denk dan, wil je iets organiseren, sluit je 
dan aan bij het buurtteam! En wat beweegt 
die bewoners dat ze zich zo afzonderen. 
Zijn ze bang voor de buitenwereld of is het 
gemakszucht dat ze een kans om buurtge-
noten te ontmoeten negeren?

Kennismakingsbijeenkomsten in een buurt 
zijn juist goud waard, omdat we daar con-
tacten kunnen leggen. Bijvoorbeeld tussen 
valide en minder valide mensen, ouderen 
en jongeren of mensen met dezelfde hobby. 
Wanneer je als buur een keer verlegen zit 
om hulp en je kent mensen in je buurt, kun 
je die vragen om je te helpen. Bijvoorbeeld 
wat boodschapjes doen als het te glad is of 
je hond uit te laten als je te ziek bent om de 
deur uit te gaan of een oppas voor je kinde-
ren, noem maar op. Zo kunnen er contacten 
ontstaan waarbij buren elkaar opzoeken, 
ook als ze een poos niets van elkaar heb-
ben vernomen; sociale controle heet dat. Je 
hoeft niet alle dagen bij elkaar op de koffie 
te gaan, het mag wel, maar het gaat om dat 
gevoel van veiligheid en daar is niks mis 
mee! Soms lees je in de krant dat er weer 
iemand dood is gevonden in zijn huis die 
weken daarvoor is overleden. Zou daar dan 
geen buurtteam zijn, vraag ik me dan af; 
leeft men daar dan zo langs elkaar heen dat 
men zelfs zijn buren niet kent? Zouden die 
buurtgenoten dan niet de moeite hebben 
genomen om naar die saamhorigheidsbij-
eenkomsten te gaan en contacten te leggen 
met hun omgeving? Wat is er zo moeilijk 
aan om contact te leggen met mensen in je 
eigen buurt?

Mijn rondje met de hond zit er bijna op en 
ik heb nog geen onderwerp. Ik hoop dat mij 
nog iets te binnen schiet zodat ik u, mijn 
buurtgenoten, iets zinnigs kan vertellen, 
iets wat u boeit om te lezen, voordat de 
deadline is verstreken.

Wouter Groeneweg

Signaalkaart SWO bij 
huisbezoek
Binnenkort wordt in Harderwijk de niet-pluis-
signalenkaart verspreid onder organisaties 
en hun vrijwilligers. Deze kaart kan gebruikt 
worden door vrijwilligers die twijfelen over 
een situatie waarin zij bij een huisbezoek 
denken:  ‘Er klopt hier iets niet’. De signaal-
kaart helpt  het ‘niet-pluis gevoel’ te benoe-
men en eventueel actie te ondernemen. Op 
2 maart vanaf 20.00 uur is er in de Tinne, bij 
de SWO, een informatieavond over deze 
signaalkaart. Bent u vrijwilliger of anderszins 
geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom.
 
Namens de werkgroep netwerk dementie,
 
Vera Freeke
Ouderenadviseur SWO  



Zoek in de puzzel onderstaande straatnamen 
(Sommige letters worden meerdere keren 
gebruikt!): 
A.M. de Jonglaan, Betje Wolfflaan, Coorn-
hertstraat, Cremerstraat, Da Costastraat, Eras-
musstraat, Guido Gezellelaan, Handelsweg, 
Herman de Manstraat, Herman Gorterlaan, 
Hoofdweg, Marnixstraat, Melis Stokelaan, 
Oosteinde, P.C. Hooftplein, Schimmelstraat, 
Slauerhoffstraat, Staringstraat, Ten Katestraat, 
Tesselschadelaan, Valeriuslaan, Van 

Looystraat, Van Maerlantlaan, Van Schendel-
straat, Verkeersweg, Vondellaan, Vondelpark.

Maar in de puzzel is nóg een straatnaam uit 
de wijk Stadsdennen verstopt die niet in 
deze lijst voorkomt. Weet u welke? Mail uw 
antwoord en uw adresgegevens voor 15 april 
a.s. naar info@welzijnharderwijk.nl (met als 
onderwerp Puzzel Wijkkrant). 
Uit alle goede inzendingen wordt een 
cadeaubon t.w.v. € 10,= verloot.

U kunt bij ons terecht voor:

l Algemene fysiotherapie
l Bekkenfysiotherapie
 Individuele therapie bij incontinentieklachten, verzakking-

klachten, obstipatieklachten, bekkenpijnklachten tijdens en na 
de zwangerschap, begeleiding tijdens zwangerschap.

l Geriatrie
 Therapie bij artrose, Parkinson, M.S., dementie of CVA en 

valpreventie-trainingen.
l Revalidatietherapie
 Therapie na een nieuwe heup of knie, herstel na langdurige 

ziekte, of na een ongeval.
l Therapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) en 

spatadertherapie.

Waar kunt u ons vinden?
De praktijk is gevestigd aan Cremerstraat 30 in Harderwijk
(zijstraat van de Vondellaan, tegenover het Chinese restaurant 
‘SimKi’). Voor de praktijk is er voldoende gratis parkeergelegenheid.

Wij behandelen ook bij u thuis! Bel gerust voor meer informatie.

Cremerstraat 30
3842 XZ  Harderwijk
(0341) 414123
info@fysio-stadsdennen.nl
www.fysio-stadsdennen.nl 

Fysiotherapiepraktijk
Stadsdennen

Maak je wijk 
leuker, 
geef je mening!
De gemeente Harderwijk heeft enige tijd 
geleden een onderzoek uitgevoerd onder 
jongeren in jouw wijk. Jongeren hebben in 
dat onderzoek aangegeven dat zij met de 
gemeente mee willen praten en zich in willen 
zetten om de wijk op een aantal onderdelen 
te verbeteren. De onderwerpen die voor de 
jongeren in jullie Stadsdennen van belang 
waren zijn: voorzieningen voor jongeren, een 
project over alcohol en drugs en een wijk-
platform van jongeren. Op dit moment zijn 
we al met verschillende jongeren over deze 
onderwerpen in gesprek, maar we willen ook 
graag jouw inbreng.
Wil jij de gemeente van informatie voorzien 
over deze of andere onderwerpen, je handen 
af en toe uit de mouwen steken of heb je 
vragen? Neem dan contact op met Daniël 
Kolenberg 06-24794588 of dk@jeugd-punt.nl, 
of met Rob Wiersma 06-13631190 of 
rw@jeugd-punt.nl.

Straatnaamzoeker

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

www.harderwijkpunt.nl

(ADVERTENTIE)


