
wijkkrant

Inhoud
Stadsdennen nòg beter 2

Voorwoord van de redactie 2

Belangrijke contactgegevens 2

Winkelcentrum Stadsdennen wordt vernieuwd 3

Open dagen Turkse Moskee Harderwijk 3

Nieuws van de Wijkvereniging Stadsdennen 3

Het Dichterskwarier bundelt de krachten 4

Nieuws MultiFunctionele Accommodatie 4

De Open Hof 5

Kindertekeningententoonstelling in De Aanleg 5

Protestantse Wijkgemeente Stadsdennen 5

Co Schaftenaar stelt zich voor 6

De Algemene Hulpdienst helpt u graag 6

Buurtbemiddeling kan de lucht opklaren! 7

Wat is opbouwwerk? 7

Multiculti 2010 7

Buurtauto ook iets voor u? 8

Kunstproject ‘Dans in school’ Dominicus Savio 8

Raakt u ondersteuning kwijt? 8

Groot Panna Voetbaltoernooi 8

Naschoolse activiteiten 9

Brede School zoekt talent 9

Het Raadsel van de Verdwenen Formule 9

BOS box 9

Meer begrijpen van dementie 10

Kent u De Aanleg al? 10

Leren omgaan met mobiel 10

Maaltijdvoorziening 11

Huisbezoeken aan 75-jarigen 11

Scootmobielcursus op 13 april 11

Steunpunt mantelzorg 11

De Nationale Straatspeeldag 2 juni 2010 11

Agenda 12

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan
Sinds de zomer van 2009 wordt in Stads-
dennen door bewoners, instellingen en ge-
meente samen gewerkt aan een nog beter 
Stadsdennen. In september werden onge-
veer vierhonderd gesprekken met bewo-
ners van Stadsdennen gevoerd. Zij spraken 
zich uit over hun wensen en ideeën voor de 
wijk. Ook gaven zij aan of zij zich actief in 
wilden zetten voor hun wijk. Via nieuws-
brieven, ansichtkaarten en bijeenkomsten 
is de wijk  sindsdien geïnformeerd en om 
een mening gevraagd.

Heel veel mensen uit de wijk hebben zich 
aangemeld om mee te werken aan het nóg 
prettiger en veiliger maken van Stadsdennen. 
Vooral de volgende onderwerpen vinden zij 
belangrijk: 
 1. Een schone en prettige wijk: Minder 

zwerfvuil, goed onderhouden groen, veilige 
looproutes voor mindervaliden.

2. Een verkeersveilige wijk: Tegengaan te hard 
rijden, veilige oversteekplaatsen, verbete-
ren van lastige parkeersituaties.

3. Een wijk waar de jeugd zich goed kan ont-
wikkelen: Goede speelvoorzieningen, een 
accommodatie voor de jeugd, verbeteren 
sociaal gedrag.

4. Een wijk waar men elkaar kent en begrijpt: 
Jong en oud, jongeren onderling, autoch-
toon en allochtoon.

5. Een gezellige wijk waar wat te doen is voor 
iedereen.

 
Samen hebben bewoners en instellingen 
gepraat over de aanpak. Hoe kun je nou aan 
de slag gaan met deze onderwerpen?
Er is een lijst gemaakt met activiteiten. Acti-
viteiten die leuk zijn om te doen, snel effect 
hebben, geen uren lange voorbereiding of 
vergadertijd nodig hebben. 
Denk aan een schoonmaakactie, een buurt-
feest, de Nationale Straatspeeldag of elkaar 
helpen met taal.

Op  31 maart is een grote wijkbijeenkomst 
georganiseerd waarin bewoners zelf de pri-
oriteiten mochten aangeven. Op die manier 
ontstaat een TOP 10 aan activiteiten die u zelf 
belangrijk vindt en waaraan u graag uw me-
dewerking verleent. De gemeente Harderwijk 
geeft regelmatig een nieuwsbrief uit over de 
voortgang van de ontwikkelingen. In de wijk-
krant van juni kunt u lezen welke activiteiten 
er op 31 maart in de TOP 10 terecht zijn 
gekomen.

Stadsdennen heeft een wijkplatform.
Het wijkplatform Stadsdennen heeft zijn 
oprichtingsvergadering achter de rug en is tot 
een rolverdeling gekomen. Op 31 maart heb-
ben zij zichzelf voorgesteld aan de wijkbewo-
ners die aanwezig waren op de wijkbijeen-
komst in de Kiekmure.
Het wijkplatform zal circa vier keer per jaar 
bijeenkomen. Ieder lid van het wijkplatform 
kan echter tussentijds de leden bijeenroepen 
bij acute wijkzaken.

Wat doet het wijkplatform?
Het wijkplatform bestaat uit een vaste kern 
van wijkbewoners en het opbouwwerk.
Op uitnodiging worden de gemeente of verte-
genwoordigers van instellingen in de wijk be-
trokken bij agendapunten. Natuurlijk kunnen 
zij zichzelf ook melden als  zij een onderwerp 
willen bespreken in het platform. Het wijk-
platform brengt op die manier verschillende 
partijen regelmatig bij elkaar om samen de 
leefbaarheid van de wijk te bevorderen.
Het wijkplatform is een belangrijke gespreks-
partner voor gemeente en instellingen, onder-
steunt bij visievorming en meningspeiling, als 
een soort toetssteen. Het wijkplatform neemt 
geen besluiten, maar activeert de achterban 
van wijkbewoners bij de tot standkoming van 
besluiten.

    Lees verder op pagina 2
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Met trots presenteren wij u de eerste 
echte wijkkrant in Stadsdennen. In 
deze eerste wijkkrant grijpen veel 
instellingen en organisaties de kans 
aan om zich aan u voor te stellen. Ook 
vertellen zij over de activiteiten in de 
wijk en nodigen zij u uit er aan deel te 
nemen.

De wijkkrant is er vooral om met elkaar 
nieuws uit te wisselen en elkaar te wijzen 
op activiteiten waarbij wijkbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. Ook leest u in 
de wijkkrant informatie over verschillende 
onderwerpen. 

De wijkkrant zal vier keer per jaar op uw 
deurmat vallen, gevuld met nieuws van 
dat moment.

Wilt u uw nieuws kwijt in deze wijkkrant 
dan kan dat. U kunt uw kopij aan de 
redactie toesturen voor 15 mei. Uw nieuws 
staat dan in de wijkkrant van juni. Na-
tuurlijk kunnen ook kinderen een stukje 
schijven voor de wijkkrant. Ook foto’s zijn 
van harte welkom.

Heeft u goede suggesties, op en aanmer-
kingen? De redactie hoort ze graag, zodat 
de volgende wijk-
krant nog beter van kwaliteit kan worden!

We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten van de redactie van 
Wijkkrant Stadsdennen,

Theo Goosen en Carolien Jansson.

Voorwoord van de redactie

Basisschool de Schakel 
Vondellaan 26,  416557
deschakel@filternet.nl

Basisschool Al Islaah 
Bosboom Toussaintstraat, 429001 
info@alislaah.nl

Basisschool Dominicus Savio 
Vondellaan 28, 412603
reinder@dominicus-savio.nl

De Kiekmure 
Tesselschadelaan 1, 434749
kiekmure@kpn-officedsl.nl

De Aanleg
Albert Verweijplein 30, 434368 
greetje.smid@zorgcentrumdeaanleg.nl

Open Hof
421830

Stadsdennenkerk
JP Heyelaan 1 
3842 CH  Harderwijk
460862
  
Turkse Moskee
Anne Franklaan 5
info@mehmetakifcami.nl 

SBBH
info@sbbharderwijk.nl 

Marokaanse vereniging
Slauerhoffstraat 2 A, 785062

Marokkaanse Moskee  
Slauerhoffstraat 2A.  

Wijkvereniging
info@wijkstadsdennen.nl  

Wijkagent Willem Brink, 
0900-8844 
willem.brink@no-gelderland.politie.nl

Buurtbemiddeling
Albert Verweyplein 30, 428794 
buurtbemiddeling@algemenehulpdienst.nl 

Algemene Hulpdienst
Albert Verweyplein 30, 421022 
info@algemenehulpdienst.nl

Careander
467820
algemeen@careander.nl

Icare
0900-8833
info@icare.nl 

Uwoon
Co Schaftenaar, 416894
cschaftenaar@uwoon.nl 

Omnia Wonen 
Rita Cuperus  
r.cuperus@omniawonen.nl  

Welzijn Op Maat
434656 
info@welzijnharderwijk.nl  

Stichting Welzijn Ouderen
SWO
423636

‘Snel Herstel’ en 
Wijkbeheerder 
411333

Stadhuis en Stadswinkel 
411911

Belangrijke contactgegevens in de wijk

Stadsdennen 
nòg beter
Onder dat motto werken we samen aan een 
nog sterkere wijk. 
Binnen de wijkaanpak hebben we op diverse 
manieren de wijkbewoners laten vertellen 
wat belangrijk is om de komende tijd op te 
pakken in de wijk. “Meer informatie over wat 
er in de wijk gebeurt” was daarbij voor velen 
een belangrijk onderwerp. Daarom ben ik erg 
blij met het initiatief om tot een heuse wijk-
krant te komen. De afgelopen weken is door 
vele bewoners en instanties hard gewerkt aan 
deze eerste editie van de wijkkrant. En het 
resultaat mag er zijn! Het is een echte krant 
van en voor de wijk geworden!
Ik verwacht dat deze krant voor velen van u 
een belangrijke bron van informatie over de 
wijk Stadsdennen wordt.  
Ik wens u dan ook veel leesplezier!

Pieter den Besten
Wethouder  

    Vervolg van de voorpagina

Het wijkplatform weet wat er in de wijk ge-
beurt, ervaringen met activiteiten en gebeur-
tenissen op buurt/straatniveau worden er 
gedeeld en op elkaar afgestemd, tips worden 
uitgewisseld.
Het wijkplatform helpt mee wijkplannen voor 
Stadsdennen te maken. 
Het wijkplatform geeft gevraagd en onge-
vraagd advies over wijkaangelegenheden.

Even voorstellen:
Leden van het wijkplatform zijn:
Wouter Groeneweg, voorzitter
Mahmut Dulda, vice-voorzitter
Carolien Jansson, secretaris/opbouwwerker

Leden zijn :
Diana Meijer
Cor Deurloo
Harry Steengraver
Gerrie Kamphorst
Topie Penning van Sluis
Theo Goosen

De vergaderingen van het wijkplatform zijn 
openbaar en altijd in de Kiekmure, aanvang 
19.00 uur. In de opstartfase ligt de vergader-
frequentie wat hoger.

De eerstvolgende vergaderingen zijn op
Woensdag 14 april
Woensdag 19 mei
Woensdag 23 juni 
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Nieuws van de 

Wijkvereniging 

Stadsdennen
De Wijkvereniging Stadsdennen bestaat dit 
jaar 30 jaar. In al die jaren organiseren wij met 
hulp van vele vrijwilligers activiteiten, evene-
menten en cursussen. Wat 30 jaar geleden be-
gonnen is als dansgroep, die geholpen heeft 
om d.m.v. geldinzameling huis aan huis een 
eigen wijkcentrum in de wijk te krijgen, zijn 
we nu een zeer actieve Wijkvereniging voor 
mensen die het prettig vinden om niet voor 
de televisie te zitten. Door geldinzameling 
en donaties is het 30 jaar geleden mogelijk 
geweest om de Kiekmure te bouwen. Tot op 
heden huren wij als Wijkvereniging hier zalen 
om de activiteiten te kunnen organiseren, die 
wij aanbieden met hulp van vele vrijwilligers. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Ieder cursusseizoen bieden wij cursussen 
aan, onder begeleiding van vrijwilligers. Het 
seizoen loopt van september tot en met eind 
april. 

Voorbeelden van activiteiten zijn: bloem-
schikken, tekenen en schilderen, mandala te-
kenen, sjoelen, klaverjassen, kaarttechnieken, 
pergamano, breien, scrapbooking, jokeren, 
darten, bingo, binnenrommelmarkten. 

Soms vinden activiteiten plaats in de maan-
den mei t/m augustus. De buitenrommelmark-
ten zijn beroemd in Harderwijk en omstreken. 
Dit jaar werkt de Wijkvereniging mee aan de 
Multi Cultidag op 19 juni  en organiseert weer 
reisjes voor volwassenen en jeugd. Al deze 
activiteiten kunnen wij aanbieden, omdat we 
veel hulp van vrijwilligers hebben. 

De Wijkvereniging heeft ook een vrijwillige 
belangenbehartiger die de leden en alle 
inwoners van Stadsdennen bijstaatals ze met 
een probleem zitten over bijvoorbeeld de 
buurt of  de gemeente. Vanaf nu kan iedere 
inwoner van onze wijk in de wijkkrant lezen,  
wat wij als wijkvereniging organiseren en zich 
opgeven voor een activiteit. 

De Wijkvereniging is betrokken bij vele 
nieuwe wijkontwikkelingen die dit jaar van 
start  gaan. Hierbij moet u denken aan het ten 
uitvoer brengen van het Wijkplan dat voor 
onze wijk op dit moment geschreven wordt. 
Het is mogelijk om lid te worden van de Wijk-
vereniging Stadsdennen. 

Wat zijn de voordelen hiervan?
• Vier maal per jaar ontvangt u ons groene 

boekje met informatie en nieuwtjes
• In augustus ontvangt u de activiteitenlijst 

voor het nieuwe cursusjaar
• Iedereen die woont op het opgegeven 

adres is lid
• Als u lid bent kunt u deelnemen voor 

lagere ledenprijs

De kosten zijn € 8,50 per kalenderjaar voor 
het hele gezin.
Wilt u meer info dan kunt u altijd terecht op 
onze website: 
www.wijkstadsdennen.nl.
Ook kunt u een mailtje sturen naar 
info@wijkstadsdennen.nl 
of bellen naar 06-14403745.   

Vriendelijke groet van het Bestuur van de 
Wijkvereniging Stadsdennen.

Winkelcentrum 
Stadsdennen wordt 
vernieuwd
Na een langdurige aanloopfase sinds 1996 
wordt het resultaat van alle werkzaamheden 
zo langzamerhand zichtbaar rondom het 
winkelcentrum.
In juni 2009 is gestart met de bouw van 
appartementen en de uitbreiding van het 
winkelcentrum, daarvoor heeft de gemeente 
de kabels , leidingen en het riool verlegd.
In april zal het hoogste punt van de nieuw-
bouw van winkels en appartementen bij het 
winkelcentrum Stadsdennen zijn bereikt. De 
gemeente zal in de maand mei twee inloop-
momenten organiseren.
De vernieuwing van het bestaande winkelcen-
trum zal in juni starten.
Er zullen nieuwe vestigingen komen met 
onder meer een Aldi supermarkt en ook 
de huidige Boni-supermarkt zal vernieuwd 
worden en verhuizen binnen het bestaande 
winkelcentrum.
De gemeente begint na de bouwvakvakantie 
met het aanbrengen van de bestrating in het 
gebied.
De passage krijgt een nieuwe vloer en ook 

de plafonds en verlichting zullen een nieuw 
moderner jasje krijgen.
Het vernieuwde winkelcentrum Stadsdennen 
biedt plaats aan ruim 25 winkels die voor het 
winkelend publiek ruimte bieden om inkopen 
dicht bij huis in een gezellige omgeving te 
doen. 
De ondernemers zijn zeer betrokken bij 
de ontwikkelingen die in en om het gebied 
plaatsvinden. Zo zullen er in de omgeving van 
het centrum goede nieuwe parkeervoorzie-
ningen worden gerealiseerd en ook komen 
er betere voorzieningen voor fietsers en 
wandelend publiek. 

Eind november hopen de winkeliers een ge-
heel vernieuwd winkelcentrum Stadsdennen 
feestelijk te kunnen openen. 

Open dagen Turkse 
Moskee Harderwijk 

De Turks Islamitische Stichting in Harderwijk 
zal ook dit jaar weer op 7 -8- 9  mei a.s.  open 
dagen houden. Tussen 10.00 uur en 19.00 uur 
zullen de deuren van de Turkse moskee aan 
de Anne Franklaan 5 openstaan voor ieder-
een die informatie wenst over de Islam of de 
Turkse cultuur. Natuurlijk onder het genot van 
Turkse thee en diverse Turkse lekkernijen.
U bent van harte welkom. 
De Islam streeft naar saamhorigheid en 
dialoog tussen alle mensen. Dit wordt door 
de Turkse bevolking aangegrepen om de 
samenwerking met zijn allen in Harderwijk te 
bevorderen. 
Website: www.mehmetakifmoskee.nl  
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Vanwege de ligging en het besloten karak-
ter van de nieuwe buurt, op de plaats waar 
ooit de bekende soepenfabriek California 
stond, hebben de bewoners aangege-
ven hun krachten te willen bundelen en 
werd op 9 januari 2009 de Kwartierraad 
Dichterskwartier opgericht, met als voor-
naamste doelstelling het bevorderen van 
de leefbaarheid en saamhorigheid in de 
nieuwe wijk. Het Dichterskwartier herbergt 
een gemêleerd gezelschap van jonge en 
oude mensen in koopwoningen en huurap-
partementen.

De Kwartierraad vertegenwoordigt deze 
bewoners van de Martinus Nijhoffstraat, de 
Simon Vestdijkstraat, Herman de Manstraat 
nr. 4, Heijermansstraat 1A en sinds kort de 
Handelsweg.

Om de doelstelling te realiseren worden er re-
gelmatig activiteiten georganiseerd en 4 x per 
jaar een Nieuwsbrief in de buurt verspreid, 
waarin de activiteiten worden aangekondigd, 
nieuwtjes en wetenswaardigheden worden 
vermeld en de voortgang van lopende zaken 
wordt gemeld.

In de afgelopen periode werden met succes 
een Nieuwjaarsreceptie 2009, een straatspeel-
dag en een Barbecue georganiseerd en met St. 
Maarten een lampionoptocht gehouden. De 
recente Nieuwjaarsreceptie 2010 werd helaas 
slecht bezocht. Reden hiervan zal ongetwij-
feld de grote samenloop van Nieuwjaarsre-
cepties rond die datum zijn geweest.
Geplande activiteiten die in 2010 op de 
agenda staan zijn onder meer Dauwtrappen 
op Hemelvaartdag, deelname aan de Natio-
nale Straatspeeldag  op 2 juni, de buurt BBQ 
op 21 augustus en lampionnenoptocht op 11 
november. Verder zal er contact worden ge-
legd met andere buurtverenigingen over het 
organiseren van onderlinge sporttoernooien.

Door het regelmatig houden van enquêtes 
wordt de Kwartierraad geïnformeerd over 
ideeën en wensen van de bewoners met 
betrekking tot de leefbaarheid en saamhorig-
heid. Verder wordt de Kwartierraad aange-
sproken over problemen en knelpunten die 
worden ervaren. Voorbeelden hiervan zijn de 
parkeerproblemen in de Simon Vestdijkstraat 
en het strooibeleid van de gemeente in onze 
wijk. Via deze enquêtes wordt de Kwartier-

raad ook gevoed met ideeën voor activiteiten.

Soms kunnen gemelde knelpunten door de 
bewoners worden opgelost door rekening 
te houden met elkaar. Bij gesignaleerde 
problemen zullen vertegenwoordigers van de 
Kwartierraad door een gesprek met betrok-
kenen proberen deze op te lossen. Andere 
zaken gaan de krachten en invloed van de 
Kwartierraad te boven en zullen met de 
verantwoordelijke functionarissen besproken 
moeten worden om zo te komen tot oplos-
singen. Hiervoor vindt regelmatig overleg 
plaats met de betrokken functionarissen van 
de gemeente en het opbouwwerk van Welzijn 
Op Maat.
Ook zal de Kwartierraad betrokken worden 
bij de ontwikkeling van plannen met betrek-
king tot nieuwbouw op de plaats van de 
oude gebouwen in het Dichterskwartier. Dit 
onder het motto dat bij vroegtijdige inspraak 
een aantal problemen achteraf kan worden 
voorkomen.
Voor vragen en/of suggesties kunt u zich 
schriftelijk wenden tot de secretaris Dick van 
der Maal, Simon Vestdijkstraat 55, of mailen 
naar dvdmaal@caiway.nl .

Nieuws over de 
MultiFunctionele 
Accommodatie
Binnen de Wijkaanpak voor Stadsdennen 
werken vele partijen , zoals het welzijns-
werk, de corporaties en de scholen, samen 
om de wijk nog sterker te maken.
Daarbij krijgen de voorzieningen (zoals 
ontspanning, ontmoeting, zorg, onderwijs) 
bijzondere aandacht. Deze voorzieningen 
zorgen immers voor het welzijn en welbe-
vinden van de bewoners. 

In december 2009 heeft de gemeenteraad 
besloten tot een koerswijziging voor de 

voorzieningenprogrammering in Stadsden-
nen. Tot dan toe werd uitgegaan van de 
komst van een MultiFunctionele Accom-
modatie in Stadsdennen. Gebleken is dat 
die ambitie niet haalbaar is, gelet op de 
financiële en organisatorische gevolgen 
hiervan.
De koerswijziging gaat uit van een vraagge-
richte aanpak. Er zal eerst gekeken worden 
naar de concrete behoefte, de mogelijkhe-
den van bestaande accommodaties en de 
wensen van gebruikers. 
De afgelopen maanden is vooral tijd 
besteed aan visievorming: welke voorzie-
ningen zijn op de schaal van Stadsdennen 
nodig, hoe verhoudt zich dat tot de be-
staande voorzieningen en accommodaties 
en welke processen / acties zijn nodig om 
tot een optimalisatie te komen? 

De komende maanden wordt door de 
gemeente met alle samenwerkingspartners 
in Stadsdennen gesproken om tot een 
heldere visie en een concrete aanpak te ko-
men. Vragen die dan beantwoord moeten 
worden zijn:
Welke voorzieningen zijn nodig in Stads-
dennen, en hoe bieden we dat op een 
goede manier aan richting de gebruikers? 
Welke accommodaties (gebouwen) hebben 
we daarvoor nodig? 
Welke aanpassingen zijn er in deze gebou-
wen nodig?
Hoe zetten we deze gebouwen nog sterker 
in voor de wijk.  

Verwacht wordt dat vóór de zomer een 
plan van aanpak gereed zal zijn. In de wijk-
krant kunt u de ontwikkelingen volgen. 

Het Dichterskwartier bundelt de krachten

Stadsdennen nog beter: nog betere voorzieningen! 
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De Open Hof
 
Welkom in De Open Hof 
De Open Hof staat op de hoek van de Bre-
derolaan en de Roemer Visscherstraat. Het 
wordt gebruikt voor allerlei activiteiten van 
de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Een 
gemeente die deel uitmaakt van de Protes-
tantse Kerk in Nederland.

De Open Hof gemeente
We willen een open gemeente zijn waar 
iedereen van harte welkom is.
Een levende gemeenschap rondom de Bijbel. 
Samen leren, ontvangen en delen wat God 
ons aanreikt. Zijn liefde voor ons persoonlijk 
en als gemeenschap staat hierin centraal. Dit 
heeft betekenis voor ons leven van elke dag. 
En ook naar buiten toe, voor wat ons betreft 
in het bijzonder voor de wijk Stadsdennen, 
willen we de liefde van God doorgeven.

Een open en warm huis
Een belangrijke schakel hierbij is ons wijkcen-
trum de Open Hof. Ons thuis zou je kunnen 
zeggen.
Hier worden de hele week activiteiten en 
bijeenkomsten gehouden voor jong en oud. 
Zoals de naam al aangeeft wil het een open en 
warm ‘huis’ zijn waar u en jij  welkom bent. 

Er is van alles te doen
Wat is er zoal te doen? Elke week komen de 
jeugdclubs samen waar kinderen na een 
Bijbelvertelling met elkaar creatief bezig 
zijn. Daarnaast organiseren we in de week-
enden activiteiten zoals een poppentheater 
en sport-/ spelmiddagen. We houden een 
kinderbijbelclub in de voorjaarsvakantie. Ook 
activiteiten voor jongeren zijn in ontwikke-
ling. Zo houden we bijvoorbeeld jaarlijks een 
sportavond.
Maar ook voor ouderen is er volop wat te 
beleven, zoals de seniorenmiddagen. Een 
ouderwets gezellige middag afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd.
Daarnaast zijn er activiteiten om samen 
rondom de Bijbel bezig te zijn. Hierbij kunt u 
denken aan Bijbelgesprekskringen of thema-

avonden. Jaarlijks wordt een cabaretgroep 
uitgenodigd voor een avondvullend program-
ma rondom een Bijbels onderwerp.

Meer weten over het geloof?
Voor hen die nieuwsgierig zijn naar het chris-
telijk geloof is er de Op Weg Kring. Samen de 
Bijbel ontdekken en gaan zien wat het geloof 
nu precies betekent. Dit is voor velen al een 
ontdekking geweest.

Contact
Er is nog veel meer te noemen, maar nog 
liever nodigen wij u en jou uit om eens te 
komen. Een ieder is van harte welkom!
Wanneer u of jij vragen hebt of meer infor-
matie wilt, neem dan contact op met Leo van 
Schie, tel. 0341-430397.

Meer informatie en een overzicht (incl. foto’s) 
van activiteiten vindt u op onze website   
www.wijk2.hervormdharderwijk.nl

Protestantse 
Wijkgemeente 
Stadsdennen
Waar het gaat om “Stadsdennen nòg 
beter” willen wij als kerk een duidelijke 
rol meespelen. Al veertig jaar staat de 
Stadsdennenkerk (hoek Alb. Thijmlaan – 
J.P. Heyelaan) voor een stukje christelijke 
presentie in de stadswijk. In september 
2009 hebben wij dit jubileum gevierd met 
een muziekmarathon van veertig uur. Velen 
zijn daarbij betrokken geweest en hebben 
daarvan genoten. Daarmee hebben we 
“kerk in de buurt” willen zijn. In deze tijd 
is overdracht van waarden en normen 
van groot belang. Naast andere levensbe-
schouwelijke organisaties presenteren wij 
onszelf in deze wijkkrant. Wij zijn actief in 
de wijk en denken een steentje te kunnen 
bijdragen. De Protestantse Wijkgemeente 
Stadsdennen zet in op waarden als ‘ver-
bondenheid en saamhorigheid’. Daarmee 
willen we voor mensen een ‘herberg zijn 
voor onderweg’. In ons beleidsplan heeft 
dat een hoge prioriteit. Natuurlijk kun-
nen we dat niet alleen. We hebben de 
wijk daarbij nodig. Zo is er clubwerk. Zijn 
er seniorenmiddagen, maaltijden voor 
alleengaanden en verdiepingsavonden 
(zgn. +avonden).  Graag vertellen wij er in 
een van de volgende wijkkranten wat meer 
over. Voor meer informatie over onze acti-
viteiten verwijzen we naar de website van 
de Protestantse Kerk in Harderwijk: 
www.pgharderwijk.nl
Ook kunt u bellen met ds. A.S.L. Wouden-
berg (0341-421194).

Feest in de Open Hof, Kinderbijbelklub 2010.

Kindertekeningen- 
tentoonstelling in 
De Aanleg 
In oktober 2009 hebben kinderen van de 
drie basisscholen in de wijk tekeningen 
gemaakt. Zij tekenden hun droomwijk: 
hoe ziet hun ideale wijk er uit?
Deze tekeningen zijn tentoongesteld in de 
Grote Tent op 31 oktober en hebben de af-
gelopen weken in het stadhuis gehangen.
Nu reist de tentoonstelling door de wijk.
U kunt een kijkje nemen in de Aanleg om 
daar de tekeningen van de kinderen in de 
wijk te bewonderen.
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‘’Co Schaftenaar, buurtbeheerder UWOON 
van de wijken Stadsdennen, Zeebuurt en 
Frankrijk. Ik ben aanspreekpunt voor bewo-
ners op het brede gebied van wonen en houd 
dagelijks spreekuur  in het Vondelhuys van 
09.00-10.00 uur en aan de P.C.Boutenslaan, 
(met uitzondering van vrijdag) van 13.00 uur-
14.00 uur.  
Mij is gevraagd een artikel voor de wijkkrant 
te schrijven. Dit doe ik met plezier. De wijk-
krant is een uitkomst om alle wijkbewoners te 
bereiken. Met diverse artikelen wil ik enkele 
thema’s aanhalen die in het belang zijn van 
iedereen. Graag wil ik starten met het thema 
‘leefbaarheid’.

Werken aan leefbaarheid
Leefbaarheid wordt door ons allemaal 
bepaald en is iets wat we ook allemaal in 
de hand hebben. Zwerfvuil, hondenpoep 
en verkeersveiligheid zijn enkele zaken die 
betrekking hebben op leefbaarheid in het 
algemeen. Door hier met elkaar op een goede 
manier mee om te gaan, verbeteren we samen 
en zonder veel moeite de leefbaarheid bij u 
in de buurt

Zwerfvuil
Zwerfvuil is iets wat eigenlijk niet hoeft 
voor te komen. Zoals een landelijke slogan 
zegt: “met hetzelfde gemak gooi je het in de 
afvalbak”.
Soms verwondert het mij, hoe makkelijk 
men vuil van zich afgooit. Achteloos en niet 
nadenkend. In een vroeg stadium kunnen 
ouders hun kinderen er al op wijzen dat vuil 
daar hoort waar het moet, namelijk in de 
afvalbak. Want iedereen woont graag in een 
nette straat, buurt of wijk.

Hondenpoep
Harderwijk kent een hondenbeleid waarin 
staat op welke plaatsen honden uitgelaten 
mogen worden. Met of zonder opruimplicht.

Toch komt het veel voor dat hondenpoep 
op de trottoirs ligt. Klaar om in te trappen. 
Het is vies, onhygiënisch en ongewenst.
Stadstoezicht controleert met grote regel-
maat op het uitlaten van honden en bekeurt 
als dit buiten de regels gebeurt.

Verkeersveiligheid
Bijna dagelijks brengen bewoners de 
verkeerssituatie aan de Vondellaan bij mij 
ter sprake. Het is een onderwerp dat leeft 
onder de mensen. Met name het parkeren 
langs de wadi (de natuurlijke afvloeiing van 
het hemelwater, die is ingezaaid en langs en 
door het Vondelpark loopt) op de Vondel-
laan ter hoogte van het Vondelpark. 
Auto’s worden langs de wadi geparkeerd. 
Dit levert gevaarlijke situaties op, want men 
parkeert de auto op het weggedeelte dat 
door fietsers gebruikt wordt. Door deze 
blokkade moeten de fietsers uitwijken en 
komen dan op de rijbaan voor het autover-
keer.
Breng de mede weggebruikers niet in ge-
vaar, parkeer waar het hoort.

Groenvoorziening
Binnenkort staan de wadi’s in het Vondel-
park weer vol met prachtige bloemen. 
Een voorteken van de zomer die weer gaat 
komen. Soms zien we de mensen door deze 
bloemen lopen die dan zo vernield worden. 
Jammer en onnodig. Heb respect voor de 
natuur en loop daar waar het hoort. Een 
voetpad ligt er niet voor niets.
In de volgende wijkkrant kom ik met pun-
ten die het woongenot aangaan.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben, dan 
hoor ik het graag. U kunt mij bereiken op 
de genoemde uren via telefoonnummer 
0341-416894’’

Groet,
Co Schaftenaar, UWOON

De Algemene Hulp-
dienst helpt u graag
De Algemene Hulpdienst Harderwijk (AHD) 
is een vrijwilligersorganisatie voor informele 
zorg. Iedereen die woont in Harderwijk of 
Hierden kan hulp vragen bij de AHD. Om-
dat het kantoor in de wijk Stadsdennen is 
gevestigd (in zorgcentrum de Aanleg) voelt de 
organisatie zich extra betrokken bij de plan-
nen in de wijk. De AHD kan hulp of boeiend 
vrijwilligerswerk bieden aan de bewoners 
van wijk Stadsdennen.

l Heeft u een klus(je), maar kunt u geen 
beroep doen op een familielid, vriend of 
kennis?

 Bijvoorbeeld om de tuin te onderhouden, 
een boodschap te doen, of voor vervoer 
naar het ziekenhuis.

l Heeft u moeite met het invullen van formu-
lieren, of is uw administratie niet meer op 
orde?

l Kunt u niet meer zelf boeken lenen bij de 
bibliotheek?

l Bent u op zoek naar iemand die tijdelijk 
uw zorg over kan nemen voor partner, 
kinderen of vrienden die chronisch ziek, 
gehandicapt of dementerend zijn? Zodat 
u even een boodschap kunt doen, er tus-
senuit kunt voor ontspanning of een nacht 
kunt doorslapen?

l Vindt u het leuk als er iemand gezellig op 
bezoek komt, maar wonen uw familie, 
vrienden en kennissen ver weg?

Dan kunnen vrijwilligers van de AHD een 
oplossing bieden. Zij helpen u graag! 

De AHD-mensen zijn vrijwilligers die zich 
enthousiast inzetten voor hun medemens. 
Vaak is de situatie waar men ingezet wordt 
boeiend en leerrijk. De vrijwilligers zijn 
meestal actief naast familie, vrienden en pro-
fessionele hulpverleners. Zij doen dat gratis 
en krijgen alleen hun onkosten vergoed. 
Alle vrijwilligers worden deskundig begeleid. 
Met elke nieuwe vrijwilliger wordt bij de 
intake de voorkeur voor vrijwilligerswerk be-
sproken en wanneer men tijd heeft. Bij som-
mige soorten hulp wordt eerst een training 
doorlopen voordat men ingezet gaat worden. 
Iedereen, jong en oud, die iets wil betekenen 
voor de ander is van harte welkom bij de 
Algemene Hulpdienst.
Heeft u een hulpvraag, of heeft u belangstel-
ling voor vrijwilligerswerk? Neem dan contact 
op met de Algemene Hulpdienst. U kunt 
elke werkdag bellen via telefoonnummer 
0341-421022 of mailen naar info@algeme-
nehulpdienst.nl. Uiteraard kunt u ook even 
binnenlopen bij de Aanleg. Daarnaast zijn we 
te vinden op onze website 
www.algemenehulpdienst.nl

Co Schaftenaar stelt zich voor
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De opbouwwerkers van de stichting Welzijn 
Op Maat ondersteunen bewoners bij hun 
plannen en initiatieven om hun buurt of 
wijk mooier of prettiger te maken. Het is 
belangrijk om in een buurt te wonen waar je 
je prettig voelt.
Dat heeft te maken met hoe mensen met 
elkaar omgaan, met de kwaliteit van de wo-
ningen en de leefomgeving, met een veilig 
gevoel, met verkeer, voorzieningen en het 
onderhoud van de openbare ruimte.
Vaak weten bewoners uitstekend de weg 
om de problemen in de buurt aan te pak-
ken. Zij zien kansen en hebben goede 
ideeën om de buurt fijner te maken. Soms 
kunnen zij daarbij hulp gebruiken. 
Een opbouwwerker van de Stichting Welzijn 
Op Maat biedt dan onafhankelijke onder-
steuning.
Een opbouwwerker kent de wijk en de 
bewoners en is op de hoogte van de knel-
punten waar bewoners in hun buurt mee 
geconfronteerd worden.

Een opbouwwerker is onafhankelijk en on-
partijdig en werkt samen met een uitgebreid 
netwerk van gemeente, welzijns- en
zorginstellingen, woningbouw, politie, maat-
schappelijk werk, ouderenwerk, scholen en 
kerken/moskeeën in de wijk.
De opbouwwerker stimuleert bewoners 
zich gezamenlijk in te zetten voor buurtbe-
langen: talenten en verborgen kwaliteiten 
van bewoners komen hierbij te voorschijn!
De opbouwwerker richt zich op initiatieven 
in een straat of buurt die gedragen worden 
door meerdere bewoners. Bewoners kun-
nen gebruik maken van bovengenoemd 
netwerk.

In Stadsdennen wordt het opbouwwerk uit-
gevoerd door Fabian Hemmers en Carolien 
Jansson. Speciaal voor jongeren is er een 
jongerenopbouwwerker Nadim ben Amar.
Allen bereikbaar via 0341-434656 of 
info@welzijnharderwijk.nl.

In conflict met uw buren?

Buurtbemiddeling kan 
de lucht opklaren!
Dikke vrienden worden hoeft niet per se, 
maar het is wel prettig om met de buren door 
één deur te kunnen. Helaas kunnen ruzies 
over een verkeerd geparkeerde auto, harde 
muziek en overhangende takken zo hoog 
oplopen dat het zomaar kan escaleren.

De buren zelf aanspreken is voor veel mensen 
heel moeilijk. Hoe breng ik mijn irritaties bij 
mijn buren ter sprake? Hoe kan ik voorkomen 
dat ik het op een verkeerde manier zeg?
Buurtbemiddeling inschakelen kan een oplos-
sing zijn.

Sinds 2006 is Buurtbemiddeling actief in 
Harderwijk en Hierden en inmiddels hebben 
al heel wat mensen de weg naar Buurtbemid-
deling gevonden, veelal met succes.
Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten die 
spelen tussen buren of buurtgenoten.
Het is de bedoeling dat buren zelf tot een 
oplossing komen.
Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars luis-
teren naar het verhaal van beide partijen. Ze 
geven geen oordeel en dragen geen oplossing 
aan. Wel helpen ze partijen een oplossing te 
bedenken die voor beide partijen aanvaard-
baar is.
Doordat de buren gezamelijk een oplossing 
bedenken voor hun probleem heeft dat op 
langer termijn meer effect. ver het algemeen 
blijkt dat wanneer buren met elkaar in ge-
sprek zijn geweest, zij elkaar in de toekomst 
ook weer makkelijker aanspreken.

Buurtbemiddeling is een initiatief van de 
gemeente Harderwijk, politie Harderwijk, 
Uwoon en Omnia.
Dus heeft u een conflict met uw buren en 
komt u er samen niet uit, schakel gerust de 
hulp in van Buurtbemiddeling!
Inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen 
kosteloos gebruik maken van Buurtbemidde-
ling.
Voor meer informatie kunt u bellen met 
Marijke Kamphuis tel. nr. 428794. Ook kunt u 
informatie vinden op de website, 
www.buurtbemiddelingharderwijk.nl

Wat is opbouwwerk?

Multi Culti 2010

Zaterdag 19 juni 2010 
is het weer zo ver
Dan organiseert Stichting Bevordering Be-
trokkenheid Harderwijk (SBBH) voor de 
5e keer de Multicultidag, i.s.m. Wijkvereni-
ging Stadsdennen, Openhof, de gemeente 
Harderwijk, Welzijn Op Maat, de basis-
scholen en buurtorganisaties. Dit keer 
in de wijk Stadsdennen aan de Parkweg, 
tegenover het zwembad. U kunt van dichtbij 
kennismaken met muziek, dans, sport, 
hapjes, shows en optredens uit diverse 
landen waaronder:
Nederland, Turkije, Marokko, Indonesië, Su-
riname, Vietnam, Afghanistan, China, 
Japan, Frankrijk, België, Ierland, Enge-
land, Iran, Irak, Balie.
Een gezellig dagje uit voor jong en oud! 

Toegang is gratis.

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

Wil je ook meehelpen of sponsor worden? 
Heb je een leuke activiteit of wil je een 
eigen kraam reserveren? 
Neem dan contact met ons op:

Mail info@sbbharderwijk.nl
Tel. 06-45552877

Bekijk het filmpje van Multi Culti op

www.sbbharderwijk.nl
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D E E L A U T O  V A N  W H E E L S 4 A L L
 

Buurtauto ook 
iets voor u?
Zelf auto kunnen rijden is, afgezien van 
file-leed en de kosten, best prettig.  Volgens 
de Consumentenbond kost een eigen auto al 
gauw € 360,00 per maand. Het gebruik van 
een deelauto is zeker niet kosteloos maar u 
‘verdient’ makkelijk € 120,00 per maand! Dat 
hangt af van het rijgedrag. 

Een deelauto is voor velen niet interessant, 
bijvoorbeeld als de auto dagelijks nodig is 
voor woon-werkverkeer. Maar als u hem min-
der frequent gebruikt misschien wel. 
Naast de financiële voordelen zijn er andere 
overwegingen: misschien ietsje minder auto’s 
in de wijk, geen zorgen over onderhoud 
en milieuzuinig rijden. De nadelen: het is 
niet een eigen auto, en vooral: je moet hem 
reserveren. Daardoor gaan deelnemers van-
zelf vaak al minder autokilometertjes maken. 
Fietsen kan namelijk soms ook. 

 
Het ‘systeem’ en de kosten
Men wordt lid voor € 10,00 per maand. Er 
zijn ook andere abonnementen. Inschrijven 
kost € 7,50 en de eenmalige borg bedraagt 
€ 250,00. Veel geld maar al minder dan één 
maand een eigen auto en Wheels4all ver-
goedt hierop 8% rente. U reserveert de auto 
via Internet, dit kan zelfs tot zeer kort van te 
voren. U betaalt € 2,50 per uur en 
€ 0,20 per kilometer (inclusief benzine!). 
De auto moet gehaald en teruggezet wor-
den op een vaste parkeerplaats. 
Bij tien nieuwe deelnemers in de wijk: bin-
nen een maand een eigen buurtauto! Zorgt 
u dat Stadsdennen een buurtauto krijgt? 
 
Mail of bel de Wheels4all-coördinator in 
Harderwijk Frans van Zelm, voor meer 
informatie: 
0341-410556 of fhvzelm@doge.nl.

Raakt u 
ondersteuning kwijt?
Sinds 2009 is het moeilijker om begeleiding 
te krijgen uit de AWBZ. Van de mensen die 
minder zorg krijgen ervaren vier op de tien 
(landelijke cijfers) personen knelpunten. 
Zij kunnen zelf de hulpvraag onvoldoende 
opvangen en vrezen dat hun zelfstandigheid 
in de knel komt of dat zij vereenzamen. Ook 
is men bang dat mantelzorgers te zwaar belast 
worden.

Hoe de situatie in Harderwijk is, is onbekend, 
maar verwacht mag worden dat ook hier 
dezelfde problematiek speelt.
De Algemene Hulpdienst, de WMO-raad 
Harderwijk, de Ouderenbond PCOB en de 
gemeente Harderwijk willen graag inzicht in 
de mate waarin er problemen zijn ontstaan 
om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Daarom wordt op 15 april a.s. in het stadhuis 
een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeen-
komst is speciaal bedoeld voor Harderwijkers 
die getroffen zijn door deze bezuiniging (de 
zogenaamde pakketmaatregel). 
De bijeenkomst heeft een drievoudig doel:
• Informatie van de betrokkenen
• Inventarisatie van de problematiek
• Samen zoeken naar (een begin van) een 

oplossing.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen 
aanwezig te zijn, zal dezelfde bijeenkomst 
zowel ’s middags (om 15.00 uur) als ’s avonds 
(om 19.30 uur) georganiseerd worden.
Hebt u zelf met de pakketmaatregel te maken 
dan wordt u dringend aanbevolen aanwezig 
te zijn (òf ’s middags òf ’s avonds).
Kent u in uw omgeving iemand waarvan u 
weet dat deze zelf of als mantelzorger met het 
bovengenoemde probleem te maken heeft, 
maakt u hem of haar dan op deze bijeenkom-
sten attent!

Algemene Hulpdienst Harderwijk
WMO-raad Harderwijk
Ouderenbond PCOB Harderwijk

Kunstproject “Dans in school” Dominicus Savio

Ieder schooljaar vindt op de Dominicus Savio een kunstproject plaats. Doel hiervan is, om 
kinderen met allerlei kunstvormen in aanraking te brengen: beeldende kunst, poëzie, muziek, 
dans etc.
Dit jaar stond het project in het teken van de danskunst. De kinderen van de onderbouw ko-
zen hiervoor een dier uit; hun project heette “Dieren dansen”.  De bovenbouwgroepen kozen 
een land; “Een wereldreis” was het thema van hun project.
Twee weken lang werd in de groepen aan het thema gewerkt, wat resulteerde in een tweetal 
prachtige dansvoorstellingen in de gymzaal. Voor deze dansvoorstellingen waren natuurlijk 
ouders en andere belangstellenden uitgenodigd!

Dit kunstproject is onderdeel van het beleid van de Dominicus Savio dat er op gericht is met 
kinderen te werken aan zelfvertrouwen. Het vraagt nogal iets van kinderen om samen met je 
groep een voorstelling te geven voor een publiek van zo’n 300 mensen! Behalve deze kunst-
projecten wordt ook vier maal per jaar een Domino-dag georganiseerd. Dit zijn dagen waarop 
kinderen met elkaar optreden voor andere groepen en hun ouders. Zo leren kinderen zich 
presenteren en trots te zijn op wat ze samen opvoeren.

Groot Panna Voetbaltoernooi

Welzijn Op Maat organiseert op vrijdagmid-
dag 7 mei een groot panna voetbaltoernooi 
voor iedereen in Stadsdennen. Panna speel 
je in een team van 2 personen op een klein 
veldje. Welzijn Op Maat zoekt zoveel mogelijk 
teams, maar ook buurtbewoners die het leuk 
vinden om te helpen. Het pannatoernooi 
vindt plaats tussen de Aanleg en het Winkel-
centrum, op vrijdag middag 7 mei.
Geef je op of bel voor meer informatie met 
Nadim ben Amar, bij Welzijn Op Maat 0341-
434656 of via nadim.benamar@welzijnhar-
derwijk.nl 
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Kinderkamp 
Het Raadsel van de 
Verdwenen Formule
Ga jij dit jaar niet op vakantie? Lijkt het je leuk 
om met ons mee te gaan op een superspan-
nend kamp? Wij hebben je hulp nodig! Red 
de professor en zijn familie voordat het te 
laat is. Iedereen op het terrein gedraagt zich 
vreemd. Wat is er precies gebeurd…? Help 
ons Het Raadsel van de Verdwenen Formule 
op te lossen. 
In de eerste week van de zomervakantie or-
ganiseert stichting Welzijn Op Maat een kamp 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Het kamp 
bestaat uit twee dagen en één overnachting 
en staat bol van de spelletjes, gezelligheid en 
een echt mysterie. Er is professionele bege-
leiding aanwezig. We hebben plaats voor 30 
kinderen en je kunt je nu al opgeven!
Kosten: € 15,- p.p.
Datum: 5 en 6 juli
Opgeven of vragen? rooz.vanlier@welzijnhar-
derwijk.nl 

BOS box 
Vind jij het leuk om na schooltijd lekker 
sportief bezig te zijn? Houd jij van skel-
teren, voetballen, volleyballen, spring-
touwen of nog iets anders? Kom dan 
eens langs bij de BOS box! Elke middag, 
behalve donderdag, na schooltijd aan de 
HK Pootstraat op het schoolplein van de 
Dominicus Savio. Elke dinsdagmiddag is 
de BOS box aan de PC Boutenslaan open 
(garagebox 49).

Spelen bij de BOS box is gratis!
De BOS Box is een sport- en speluitleen en 
buurtklusjespunt waarbij kinderen sport 
en spel materialen kunnen lenen, nadat 
zij een klusje in de wijk gedaan hebben.
Voor meer info kunt u terecht bij Fabian 
Hemmers; fabian.hemmers@welzijnhar-
derwijk.nl

 

Naschoolse activiteiten 
Brede School Stadsdennen
De gemeente Harderwijk subsidieert een 
aanbod van naschoolse activiteiten op de 
basisscholen in de wijk. Dit project loopt nu 
twee jaar op de scholen Al Islaah, Dominicus 
Savio en De Schakel. De organisatie is in han-
den van de coördinatoren Barbara Strubbe en 
Suzan Drost (namens de scholen) en Fabian 
Hemmers (namens Welzijn Op Maat).
De kinderen kunnen steeds voor een periode 
van zes weken kiezen uit een groot aantal 
activiteiten.
Wat is er zoal te doen? O.a.: Kinderkookcafé, 
djembé, tafeltennis, koud buffet, dansen, 
beeldtheater, schilderen, bloemschikken, cir-
cus, fitkids, lego, badminton, sieraden maken, 
techniek, acrobatiek, kaarten maken.
De activiteiten vinden plaats in de verschil-
lende schoolgebouwen en locaties.

Ouders, vrijwilligers en enkele professionals 
zorgen ervoor dat de kinderen leuke activitei-
ten aangeboden krijgen.
De leerkrachten van de scholen brengen de 
activiteiten onder de aandacht van de kinde-
ren en sporen ze aan om mee te doen. 
In de projectgroep zijn de drie scholen en 
Welzijn Op Maat vertegenwoordigd en wordt 
in goede harmonie met elkaar samengewerkt.
Een complimentje aan alle medewerkers is 
hier zeker op z’n plaats. Het geheel vraagt veel 
organisatie en communicatie.
Toch is het allemaal de moeite waard. De 
kinderen en ouders van verschillende scholen 
uit verschillende culturen ontmoeten elkaar 
tijdens de naschoolse activiteiten. 
En … het belangrijkste is: we zien de kinderen 
‘genieten’ en daar gaat het immers om!

Brede School 
zoekt talent
Heeft u ook een uit de hand gelopen 
hobby, een interesse of talent. Bent u 
muzikaal? Vind u het leuk om sportief 
met kinderen bezig te zijn? Bent u goed 
met computers? Wilt u uw tijd inzetten 
om te investeren in de ontwikkeling 
van de kinderen uit deze wijk? Na de 
zomervakantie beginnen de nieuwe 
blokken weer! 

Meld u nu vast aan via Barbara Strubbe 
(06 45 80 89 83 of deschakel.strubbe@
filternet.nl) of Fabian Hemmers (06 38 
43 13 79 of fabian.hemmers@welzijn-
harderwijk.nl)

Sporten in de buurt 
Houd jij ervan om buiten met elkaar samen 
te sporten? Tennissen? Voetbal? Volleybal? 
Trefbal? Basketbal? Alle sporten doen we wel 
een keer tijdens de activiteiten op de kunst-
grasvelden! We zijn elke maandag sowieso 
altijd actief aan de Graaf Otto-laan, van 15.00 
tot 17.00 ( open inloop).Kom gerust langs, eens 
kijken hoe sportief jij bent!

Wilt u zich aanmelden om met jongeren of 
kinderen uit uw eigen wijk op een van de 
kunstgrasvelden een activiteit te organise-
ren? Heeft u daar ondersteuning bij nodig in 
begeleiding of materialen? Neem dan contact 
op met Fabian Hemmers; fabian.hemmers@
welzijnharderwijk.nl of 0341-434656
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Op woensdag 28 
april leert u 
meer begrijpen 
van dementie
Dementie is een ernstige ziekte met grote 
gevolgen. Eén van de gevolgen is dat de 
gewone manier om met elkaar te leven 
verstoord wordt. Het wordt moeilijker elkaar 
te begrijpen, terwijl begrepen willen worden 
een belangrijke behoefte is van de mens. 
Opeens word je mantelzorger van je eigen 
vader, moeder of partner. Een andere rol, een 
ongevraagde opdracht. De persoon die aan 
dementie lijdt verliest het overzicht, raakt in 
veel dingen geheel de weg kwijt, doet vaak 
alle moeite de regie over het eigen leven te 
behouden maar ervaart dat dit niet goed meer 
lukt. Mensen kunnen daar heel verschillend 
op reageren. De één vecht, de ander trekt zich 
terug en vermijdt moeilijke situaties. Vaak is 
men niet aanspreekbaar op het gedrag, niet 
te ‘ corrigeren ’. Wat te doen om overzicht 
te bevorderen, te behouden? En vooral: wat 
te doen om het in de omgang leefbaar te 
houden?

Ron Overtoom van QuaZijn verzorgt een 
presentatie over het omgaan met mensen die 
lijden aan dementie, waarbij het accent ligt op 
begrijpen wat er in de innerlijke wereld van 
de dementerende gaande is en hoe daar op 
in te spelen. Het gaat vooral om het streven 
de eigenwaarde te behouden, het zelfvertrou-
wen te versterken. Minder kissebissen over de 
feiten, meer aansluiten op wat gevoelsmatig 
beleefd wordt. Het is een poging om zo lang 
mogelijk in contact te blijven met elkaar in de 
wetenschap dat het vertrouwde contact eens 
zal wegvallen. 

Een heldere presentatie, leerzaam, helend en 
een steun in de rug.
De presentatie is in eerste instantie bedoeld 
voor mensen die met dementerenden in 
de thuissituatie te maken krijgen, maar ook 
voor hen die dementerenden in zorginstel-
lingen hulp en zorg verlenen.  U zult zeker 
geïnspireerd raken door de verhalen van Ron 
Overtoom.

De lezing wordt gehouden in de Tinne, 
Houtkamp 33, op woensdag 28 april. 
De zaal is open vanaf 19.00. De avond duurt 
van 19.30 tot circa 21.00 uur.
Wilt u deze bijzondere avond bijwonen geef u 
dan nu op bij 

*  Vera Freeke, ouderenadviseur, 
 telefoon:  423636
*  Gerrie Faber, steunpunt mantelzorg, 

telefoon 421022 (via de AHD) 

Bent u al eens binnen geweest voor een 
lekker bakje koffie?  Heeft u al eens mee-
gedaan met één van onze vele activitei-
ten? Nee, dan wordt het de hoogste tijd 
om ons eens nader aan u voor te stellen.

Zorgcentrum De Aanleg is sinds januari jl. 
samen gegaan met Thuiszorgorganisatie 
Icare. Wij gaan voortaan verder onder de 
naam Aanleg/Icare. Een organisatie die zorg, 
welzijn en dienstverlening aan zelfstandig 
wonende cliënten levert. Daarnaast beschikt 
Aanleg/Icare over een dienstencentrum 
waar ondermeer activiteiten worden aange-
boden.

Veel activiteiten
In De Aanleg, zoals het in de volksmond 
heet, worden wekelijks diverse activiteiten 
aangeboden. Zo kunt u deelnemen aan 
bloemschikken, kaarten maken, boetseren, 
klaverjassen of de seniorengym. 
De Aanleg gaat met haar tijd mee. Voor ou-
deren hebben wij computerlessen waarbij u 
praktisch één op één wegwijs wordt gemaakt 
in de wereld van de computer. Een andere 
activiteit die erg in is, is het Wii-en.
Via een groot scherm en m.b.v. een afstands-
bediening kunt u bowlen of een ander spel 
doen. Ook wanneer u slecht ter been bent is 
dit een zeer geschikte activiteit.

Naast de wekelijkse activiteiten worden elke 
maand extra activiteiten georganiseerd zoals 
een modeshow of een optreden.  Al deze 
activiteiten zijn toegankelijk voor wijkbewo-
ners. Een overzicht van alle activiteiten en 
extra activiteiten is gratis verkrijgbaar bij de 
receptie van De Aanleg.

Samen eten
Gezellig samen eten met anderen in plaats 
van zelf te koken en de afwas te moeten 
doen?  Ook dat kan in De Aanleg.  Elke 
maandag en donderdag kunt u een drie 
gangenmaaltijd gebruiken. Voor € 8,00 kunt 
u  een maaltijdbon kopen bij de receptie.  De 
maaltijd begint om 12.15 uur. In verband met 
het bestellen van de maaltijden willen wij 
het wel graag drie dagen van tevoren weten.
Genoemde activiteiten worden voor het me-
rendeel geleid door deskundige vrijwilligers.
Dankzij hun enthousiasme en inzet kunnen 
wij deze activiteiten bieden en veel bezoe-
kers een plezier doen.
In De Aanleg vinden tevens activiteiten 
plaats die door of in samenwerking met 
andere organisaties worden georganiseerd. 
Wilt u nog meer informatie?  Kijk dan op 
onze website: 
www.zorgcentrumdeaanleg.nl of neem 
contact op met de receptie van De Aanleg: 
0341-434368.

Leren omgaan met mobiel 

De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en 
Landstede organiseren in de maand april 
een themabijeenkomst om (beter) te leren 
omgaan met uw mobiele telefoon. Veel 
senioren zijn inmiddels in het bezit van een 
mobiele telefoon maar vinden soms het 
gebruik in de praktijk lastig. 

Op dinsdag 13 april krijgt u uitleg  over uw 
mobiele telefoon. Hoe moet u bellen, hoe 
stuurt u een sms? Daarna heeft u een week 
de tijd om te ‘oefenen’ in de praktijk. Op 
dinsdag 20 april komt u weer bij elkaar in 
dezelfde formatie en kunt u uw vragen stel-
len n.a.v. de praktijk. Tevens is het een 

gezellige ontmoeting tussen jong en oud! 
Deze themabijeenkomst bestaat uit twee 
bijeenkomsten. Dinsdag 13 april van 10.00 
uur tot 12.00 uur en op dinsdag 20 april van 
10.00 uur tot 12.00 uur in De Aanleg (Albert 
Verwey Plein). 
U dient zich voor deze themabijeenkomst 
aan te melden bij de SWO. Dit kan t/m vrij-
dag 9 april !  via 423636. De kosten bedragen 
€ 2,50 per persoon (inclusief koffie). 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Mieke van den Brink. Telefoon: 423636 of 
mvandenbrink@swoharderwijk.nl

Kent u De Aanleg al?
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Maaltijdvoorziening
Voor mensen die (tijdelijk) niet in staat 
zijn zelf hun maaltijd te bereiden is er 
de maaltijdvoorziening. De kosten zijn 
beperkt, Coby Kock kan u daar meer 
over vertellen.  De vriesversmaaltijden 
zijn te bestellen in dozen van 6 en wor-
den bij u thuis gebracht. U kunt deze 
zelf in de magnetron verwarmen.
Coby Kock, Stichting Welzijn Ouderen  
tel: 0341-423636 tussen 9.00 en 12.30 
uur.

Huisbezoeken aan 
75-jarigen
Vrijwilligers van de SWO bezoeken alle 
75-jarigen die daar belangstelling voor 
hebben. Tijdens het bezoek wordt u 
geïnformeerd over allerlei zaken op 
gebied van wonen, zorg en welzijn in 
Harderwijk. 
Ouderenadviseur Vera Freeke, tel: 
423636 is telefonisch bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag tussen 
9.00 en 10.00 uur. Zij geeft informatie, 
advies, ondersteuning en begeleiding 
aan zelfstandig wonende ouderen. 

Scootmobielcursus 
op 13 april
Heeft u een scootmobiel, maar heeft 
u nog moeite met de besturing en de 
verkeersregels? Schrijf u dan in voor 
de scootmobielcursus. In een theorie 
en praktijk gedeelte wordt u wegwijs 
gemaakt. Koffie en thee zitten in de 
prijs inbegrepen.

Locatie: De Aanleg (theorie binnen, 
buitenrit op het parkeerterrein)
Wanneer: Dinsdag 13 april
Tijd: van 9.30 tot 12.30 uur
Kosten: €5,- (ter plekke te betalen)

Inschrijven kunt u doen bij SWO, 
0341-42 36 36 

Steunpunt mantelzorg
 
Sinds 1 januari heeft Harderwijk een lokaal 
Steunpunt mantelzorg.  Mantelzorgers zijn 
naastbetrokkenen van mensen met een 
chronische (lichamelijke of psychische) ziekte 
of handicap. Veel mensen zijn mantelzorger 
maar zien zichzelf niet als zodanig. Het is toch 
gewoon dat je voor je gehandicapte kind, 
hulpbehoevende partner of ouder zorgt? 
In de gevallen waarbij die zorg bestaat uit 
psychische ondersteuning herkent men zich 
nog minder als mantelzorger. Ook een kind 
dat opgroeit met een zieke ouder, broer of zus 
is mantelzorger.  
 
Mantelzorg is dus meestal vanzelfsprekend. 
Het overkomt je, je doet het gewoon. Toch zit 
een mantelzorger vaak met vragen. Voor-
beelden: hoe kom ik aan thuiszorg? Is een 
Persoons Gebonden Budget iets voor ons? 

Hoe kan ik zorg, werk en school combineren? 
Heb ik recht op het mantelzorgcompliment? Ik 
wil met vakantie maar hoe kan ik de zorg dan 
regelen? 
De mantelzorgconsulent is er om u wegwijs te 
maken in zorg- en welzijnsland. U kunt er ook 
terecht voor een gesprek of voor hulp bij het 
invullen van formulieren die met de zorg te 
maken hebben.  Daarnaast worden er regel-
matig bijeenkomsten georganiseerd.
De dienstverlening is gratis, u heeft geen 
verwijzing nodig. 
 
Het Steunpunt Mantelzorg vindt u bij de 
Algemene Hulpdienst, Albert Verweyplein 
30. Voor een gesprek met de mantelzorg-
consulent kunt u een afspraak maken, tel: 
0646082746. Desgewenst kan zij ook bij u 
thuis komen. 

 

In 2010 wordt in Nederland voor de 21e keer 
de Nationale Straatspeeldag georganiseerd.
De organisatie op landelijk niveau ligt bij 
Veilig Verkeer Nederland.
De coördinatie in Harderwijk is in handen van 
de Stichting Welzijn Op Maat. In 2009 werd in 
15 straten heerlijk gespeeld tijdens de Natio-
nale Straatspeeldag! Nieuwe straten hebben 
al weer belangstelling getoond.

Doel van de Nationale Straatspeeldag is ver-
beteren van verkeersveiligheid voor kinderen.
Straten worden voor 1 dag voor al het verkeer 
afgesloten, kinderen kunnen onbelemmerd 
en veilig op straat spelen. Knelpunten op het 
gebied van verkeersveiligheid kunnen tijdens 
de straatspeeldag aan vertegenwoordigers 
van gemeente en politie uitgelegd worden.
Belangrijke resultaten van de straatspeeldag 
zijn ook dat buurtbewoners bewust worden 
gemaakt van hun eigen verkeersgedrag, dat 
contacten met de gemeente verbeterd worden 
en mogelijke knelpunten worden aangepakt. 
Op buurtniveau heeft de straatspeeldag een 
positieve invloed op de onderlinge contacten, 
onder buurtbewoners van alle leeftijden.
 
Momenteel start de werving en aanmelding 
van de straten die in dat jaar mee willen doen.
Op maandagavond 12 april organiseert Wel-
zijn Op Maat een stedelijke bijeenkomst voor 
alle (potentiële) deelnemers.
Tijdens die bijeenkomst wordt uitgelegd wat 
precies de bedoeling is, welke taken Welzijn 
Op Maat heeft en wat deelnemers zelf doen.

De kracht van de avond is ook dat mensen die 
al vaker een straatspeeldag georganiseerd

 hebben, de valkuilen en successen aan de 
nieuwkomers doorgeven. Concrete informatie 
regelrecht uit de praktijk.

De coördinator van Welzijn Op Maat onder-
houdt contact met Veilig Verkeer, zorg dat 
iedereen de juiste brochures e.d. krijgt, regelt 
vergunningen, hekken en het bezoek van 
pers en college. Zij stimuleert het bezoek van 
politie, wethouder, raadsleden en welzijns-
werkers aan de deelnemende straten.
Soms doet Veilig Verkeer aardige sponso-
racties, ze hebben altijd een thema waaraan 
meegedaan kan worden.

De afdeling beheer openbare ruimte van de 
gemeente levert jaarlijks de hekken. De dag 
na de straatspeeldag worden de hekken weer 
opgehaald. Dankzij deze medewerking kan de 
straatspeeldag veilig plaatsvinden. 
Om de straatspeeldag in Harderwijk op een 
veilige manier door te laten gaan, met leuke, 
gezellige en zinvolle activiteiten, is ook an-
dere ondersteuning noodzakelijk;
Jaarlijks ontvangen deelnemende straten 
maximaal € 100,=  uit het beschikbare 
sponsorbudget, na overleggen van bonnen. 
Corporaties Omnia en Uwoon zijn naast de 
gemeente de sponsors van de Nationale 
Straatspeeldag.
 
Heb je belangstelling of wil je meer informa-
tie? Bel even naar Welzijn Op Maat, Carolien 
Jansson, coördinator 0341-434656 
of stuur een email; 
carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl.

De Nationale Straatspeeldag 2 juni 2010
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Kinderen

Kinderreisje
Jaarlijks organiseren wij een reisje voor jongerenvan 6 
t/m 12 jaar. De bestemming is Attractiepark Drouwener-
zand. Opgave vanaf heden. Vertrek vanaf Kiekmure.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  zaterdag 21 mei 2010
Tijdstip:  vertrek 8.30 uur 
Prijs:  leden € 6,-. Niet leden € 12,00 p.p.
Organisatie: Wijkvereniging Stadennen

Ouderen

De eigen wortels
Het besef krijgen van het feit dat je deel bent van een 
groter geheel. Je komt ergens vandaan en krijgt wat mee.
Plaats:  Zorgcentrum De Aanleg
Startdatum:  11-5-2010
Tijdstip:  19.00-21.00 uur 
Prijs:  € 5,-.
Organisatie: SWO-Harderwijk

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

Seniorengym
Bewegen vanuit uw stoel.  Geschikt voor mensen die niet 
meer zo mobiel zijn.
Plaats:  Zorgcentrum de Aanleg
Wanneer:  1x per 2 weken : 
Tijdstip:  15.15 uur 
Prijs:  op aanvraag
Organisatie: Zorgcentrum De Aanleg/Icare

Volwassenen
Boetseren
Gezellig boetseren naar eigen keuze.
Plaats:  Zorgcentrum de Aanleg
Wanneer:  1x per 2 weken : donderdagochtend
Tijdstip:  10.00 uur 
Prijs:  €2,50 per keer inclusief consumptie
Organisatie: Zorgcentrum De Aanleg/Icare

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

Bloemschikken
Aan de hand van materiaal dat men moet meenemen 
wordt er op deze avond een bloemstuk geheel gemaakt.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  op maandagavond
Tijdstip:  19.30 uur 
Prijs:  Leden € 2,50 Niet leden € 4,00 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Sjoelen
Iedere week tegen elkaar gooien in competitieverband. 
Twee maal per jaar een prijsuitreiking.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  elke dinsdagavond
Tijdstip:  vanaf 19.30 uur 
Prijs:  Leden € 1,75, Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Breien
Wekelijks bij elkaar komen om gezamenlijk te gaan 
breien. Ieder kan zelf beslissen wat er gemaakt wordt. 
De dames Dirksen zijn er om te helpen als men er niet uit 
kan komen.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  woensdagavond
Tijdstip:  Aanvang 19.30 uur. 
Prijs:  Leden € 1,75 Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Jokeren
Gezellig iedere week met anderen jokeren volgens de 
daarvoor geldende spelregels.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  donderdagmiddag
Tijdstip:  13.30 uur 
Prijs:  Leden € 1,75, Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Tekenen en schilderen
Hier wordt onder deskundige leiding les gegeven in 
tekenen en schilderen. Wat er gedaan wordt bepaald de 
leraar. De groep is nu vol. Er kan opgegeven worden voor 
de wachtlijst.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  dinsdagmorgen
Tijdstip:  9.00 - 11.30 uur. 
Prijs:  Leden € 2,25, Niet leden € 3,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Diverse kaarttechnieken
Kaarten maken door gebruik te maken van verschillende 
technieken o.a. borduren op kaarten en stof, 3d, plastic 
stramien enz.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  dinsdagmiddag
Tijdstip:  13.30 uur. 
Prijs:  Leden € 1,75, Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Pergamano
Maken van kaarten op perkament papier. Zeer intensief 
werk maar het eindresultaat is verbluffend.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  woensdagavond
Tijdstip:  19.30 uur 
Prijs:  Leden € 1,75 Niet leden €2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Bingo
Gezellig avondje bingospelen waar nog prijzen te winnen 
zijn die een ieder kan gebruiken.Er worden 6 ronden 
gespeeld.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  1x per maand : woensdagavond
Tijdstip:  Aanvang 20.00 uur 
Prijs:  Allerlei mogelijkheden
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Klaverjassen
Iedere week in competitie verband kaarten. Niet met mes 
op tafel. Twee maal per jaar prijsuitreiking.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  dinsdagavond
Tijdstip:  Vanaf 19.30 uur 
Prijs:  Leden € 1,75, Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Scrapbooking
Onder deskundige leiding scrapbooken. Het maken van 
bijv. fotoalbums met allerlei restmateriaal. Zeer leuk om 
te doen.
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  1x per 2 weken : donderdagavond
Tijdstip:  Aanvang 19.30 uur 
Prijs:  Leden € 1,75, Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Darten
Hierbij wordt er onderling tegen elkaar gespeeld. Altijd 
drie legs volgens 501 systeem. Erg gezellig. Geschikt voor 
volwassenen en jongeren uit het voortgezet onderwijs.
Plaats:  Kiekmure
Startdatum:  6-1-2010
Wanneer:  donderdagavond
Tijdstip:  19.30 uur 
Prijs:  Leden € 1,75 Niet leden € 2,75 per keer
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Binnenrommelmarkten
Rommelmarkt waar particulieren hun overtollige spullen 
verkopen verdeeld over 4 zalen. In totaal staan er max. 
100 tafels. Reserveren? Kijk op de website of er plek is. 
www.wijkstadsdennen.nl
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  1x per maand op zaterdag
Tijdstip:  9.00 - 14.00 uur 
Prijs: Leden € 5,00, Niet leden €7,50 per tafel
Organisatie: Wijkvereniging Stadsdennen

Vergadering buurtvereniging Dichterskwartier
De bewoners van het Dichterskwartier hebben een eigen 
kwartierraad. Zij vergaderen over zaken die de buurt aan 
gaan, ondersteunt door het opbouwwerk.Meer weten? 
neem contact op met de voorzitter via: j.w.groeneweg49@
gmail.com

Vergadering Buurtteam
Het buurtteam vergadert over zaken die de buurt 
aangaan. Bewoners uit PC Boutenslaan en Schrijverswijk 
zijn van harte welkom. Het opbouwwerk, de gemeente, 
Uwoon en politie zijn vaste gesprekspartners.
Meer weten? Neem contact op met carolien.jansson@
welzijnharderwijk.nl

Wijkbreed overleg
In het wijkplatform bespreken wijbewoners wijkza-
ken. Samen met instellingen uit de wijk stimuleren zij 
wijkbewoners om goede initiatieven op te pakken en 
problemen op te lossen. Het wijkplan is hun leiddraad. 
Vergaderingen zijn openbaar. 
Plaats:  Kiekmure
Wanneer:  14 april, 19 mei en 23 juni
Tijdstip:  19.oo uur 

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

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

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

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

Advertenties Voor mogelijkheden neemt u 
 contact op met de redactie. 
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