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1. Het nieuwe programma van stichting “vier het leven” is weer
verschenen!
Het theaterseizoen 2018/2019 is afgelopen en wat hebben de gasten
van goede doelen organisatie “vier het leven” genoten. Het was een
prachtig seizoen met veel mooie ontmoetingen, geweldige
voorstellingen, films en concerten. Met Mamma Mia, Tosca Evita,
Tania Kross, De Barbier van Sevilla en nog veel meer: het was een
feest in Orpheus, CODA en het Beatrix Theater voor gasten en
vrijwilligers van “vier het leven”.
Theaterbezoek
Nu de zomer is aangebroken is het leuk om vooruit te kijken naar wat
het nieuwe theaterseizoen te bieden heeft en kaarten te bestellen.
Echter niet elke theater- of museumhebber is in staat om zelfstandig
naar een activiteit te gaan. Een groeiend aantal ouderen ziet op
tegen het zelf organiseren van een middag of avond uit. Het alleen
gaan of het regelen van tickets en vervoer blijkt soms lastig.
Oplossing
Stichting “vier het leven” heeft de oplossing voor ouderen (65+) die
zich hierin herkennen. De stichting heeft een geweldig
team van vrijwilligers in en rond Apeldoorn. De ouderen worden
thuis opgehaald door een vrijwilliger die de hele avond gezellig mee
uit gaat. Gezamenlijk met andere gasten gaan zij naar het theater,
filmhuis of museum, waar eerst een kopje koffie of thee wordt
gedronken in de foyer of het restaurant. Hier ontmoet men vaak ook
andere groepen gasten en vrijwilligers van “vier het leven”.

Vervolgens geniet iedereen van een voorstelling, een film of het
museum. In de pauze of na afloop drinkt men samen een wijntje of
wat fris en aan het einde van het uitstapje wordt
iedereen door dezelfde vrijwilliger weer veilig thuis gebracht.
Het eerste programmaboekje is alweer op de mat gevallen bij
mensen die al eerder zijn mee geweest. Een greep uit het komende
aanbod: Brigitte Kaandorp, Amadeus, Lawrence of Arabia, Fernando
Lameirinhas, Introdans en een bezoek aan het Fries Museum.
Geïnteresseerd?
Elke drie maanden ontvangen belangstellenden het nieuwe
programmaboekje en kan een keuze worden gemaakt uit ongeveer
20 voorstellingen in de regio. Ook worden incidenteel voorstellingen
aangeboden op andere locaties buiten de regio, naar bijvoorbeeld
toneel of muziek verbonden aan een vast theater. En
vanaf het najaar gaan gasten en gastvrouwen met de Museum Plus
Bus uit naar musea door het hele land.
Geïnteresseerden kunnen het programmaboekje kosteloos
aanvragen via 035–5245156 of kijken op www.4hetleven.nl.

2 Interview met Mark van Zwol
Beste meneer van Zwol, vandaag houden wij een interview om ervoor
te zorgen dat de inwoners van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek
(en natuurlijk alle andere geïnteresseerden) meer over u te weten
komen.
Kunt u allereerst beginnen met wat over uzelf te vertellen?
Ik ben 35 jaar en sinds 2013 woonachtig in het wijkdeel Zuidbroek.
Hiervoor heb ik enkele jaren in Apeldoorn Zuid gewoond.
Hoe bent u in contact gekomen met de wijkraad?
De wijkraad zocht in 2015 een bestuurslid. De bestuurssamenstelling
bestond toen voornamelijk uit afvaardiging van Zevenhuizen. Met
mijn deelname aan de wijkraad kon ik het wijkdeel Zuidbroek
vertegenwoordigen. Een nieuwe wijk volop in ontwikkeling heeft zo
zijn eigen uitdagingen in vergelijking tot een meer ontwikkeld
wijkdeel Zevenhuizen.
Welke taken heeft u bij de wijkraad?
Binnen de wijkraad houd ik mij voornamelijk bezig met thema’s
rondom verkeer en veiligheid en openbare orde
(bestemmingsplannen). Daarnaast update ik de website en sociale
mediakanalen samen met bestuurslid Michiel.

Wordt u al herkend als bestuurslid van de wijkraad, dat mensen u
benaderen met problemen, issues die er spelen?
Herkenning op straat is voor mij geen doel. Belangrijk vind ik dat
wijkbewoners de wijkraad moeten kunnen vinden en daar hun
vragen en verzoeken kunnen indienen. Mijn ervaring is dat dit aardig
lukt. Regelmatig controleer ik ons postvak op binnengekomen email
en hierin zitten regelmatig vragen van wijkbewoners en instanties.
Zichtbaarheid en communicatie via de sociale media werkt ook goed.
Denkt u dat de mensen op de hoogte zijn van de taken die de
wijkraad heeft en wat de wijkraad kan betekenen voor de mensen
in de wijk?
Hier ligt nog wel een aandachtspunt. Wijkbewoners weten de
wijkraad vaak goed te vinden bij problemen en of hulpvragen. Graag
zouden we willen zien dat ook vragen over het opstarten van
initiatieven bij ons terecht komen. Een recent voorbeeld hiervan is
het ondersteunen bij het tot stand komen van een AED, het
ontwikkelen van het Mheenpark (Obstacle run) en
speelvoorzieningen. Het aantal initiatieven uit de wijk komt langzaam
op gang maar zou meer mogen.
Wat kan de wijkraad voor bewoners betekenen?
De wijkraad kan helpen bij communicatie met de gemeente, het
ondersteunen van initiatieven vanuit de wijk. Daarnaast geven wij
onze zienswijze op (bestemmings)plannen vanuit de gemeente.

Wat vindt u het mooiste dat u voor elkaar heeft gekregen?
Bijdrage aan de realisatie van het zonnepanelenpark in Zuidbroek. Ik
ben betrokken geweest vanaf de start tot realisatie. Daarnaast de
gemeente blijven uitdagen op het plan rondom de
verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek. De communicatie vanuit
de gemeente is zeer beperkt. Het is mooi om dan op basis van
gesprekken met de gemeente toch wat te kunnen melden aan de
wijk. Uit de feedback met bewoners en uit het aantal unieke
bezoekers op onze webpagina blijkt dat dit wordt gewaardeerd.
Heeft u nog een woordje voor de bewoners van de wijken
Zevenhuizen en Zuidbroek?
De wijkraad heeft nog een aardige financiële reserve en zou deze
graag inzetten voor mooie initiatieven uit de wijk. Aarzel dan ook niet
om contact met ons op te nemen. We beoordelen ieder initiatief en
daar waar mogelijk ondersteunen wij deze.

3 Nieuws van de Wijkraad
Onlangs heeft de wijkraad een brief van de gemeente ontvangen. De
gemeente Apeldoorn gaat vanaf medio oktober tot eind november
op een groot aantal plaatsen gedeeltes van bestaande fiets- en
voetpaden onderhouden (bijlage 1). De luchtfoto met de
werkzaamheden vind u op www.apeldoorn.nl/fietspaden. Graag
informeren wij u hierover:
De werkzaamheden bestaan uit:
- Het herstellen van het bestaande asfalt
- Het aanbrengen van nieuw asfalt, soms in combinatie met groot
onderhoud
- Het zo nodig egaliseren van het fietspad/voetpad
Daarnaast wordt bij de Kruizemuntstraat ter hoogte van het
winkelcentrum het gescheiden fietspad, dat nu los van de rijbaan ligt,
opgeheven. Dit stuk fietspad is door boomwortels erg beschadigd.
De fietsers worden in de nieuwe situatie eerder op de rijbaan geleid.
De vrijkomende ruimte wordt ingericht als openbaar groen. De
aanwezige bomen hebben dan meer kans om te groeien en zo
ontstaat er ook meer groen in de wijk. De aannemer gaat
omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden informeren over
de planning. Dan kunnen zij rekening houden met de eventuele
overlast die het werk met zich meebrengt.
Een overzichtskaart staat op www.apeldoorn.nl/fietspaden

4 Activiteiten bij Stichting ‘kLEEF!
Inloophuis Stichting ‘kLEEF! biedt activiteiten voor iedereen die met
kanker wordt geconfronteerd. Veel verschillende activiteiten waarbij
u kunt ontspannen, elkaar kan ontmoeten, creatief bezig bent, in
gesprek of juist niet.
Maar u kunt ook een afspraak maken voor huidverzorging bij kanker,
een van de spreekuren, gespreksgroepen of voor een individueel
gesprek. Binnen lopen tijdens de openingstijden voor een luisterend
oor en een kop koffie kan altijd. Vanaf maandag 2 september is
Stichting ‘kLEEF! op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot
16.30 uur geopend en op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur
(tot 2 september is het huis van maandag tot en met vrijdag geopend
tot 13.00 uur).
Kijk voor actuele informatie op de website www.stichtingkleef.nl. U
kunt de stichting ook bellen op telefoonnummer 055-5762676 of
mailen via info@stichtingkleef.nl.

5. Column van de Voorzitter
Afscheid Irene Creutzburg
Het bestuur van de wijkraad krijgt te maken met een verandering in
de personele bezetting. Onze vaste steun en toeverlaat Irene stopt na
bijna 19 jaar met haar secretariaatswerkzaamheden voor de
wijkraad. Al geruime tijd is Irene aan het worstelen om een punt
achter haar activiteiten voor de wijkraad te zetten. Maar zij kon haar
“kindje” niet los laten en in overleg met het bestuur werd het
afscheid steeds een beetje uitgesteld.
Echter door een ongelukkige val van de trap in haar huis in december
2018 kampt ze met lichamelijke klachten, waardoor haar
functioneren in het wijkraadkantoor wordt beperkt. Met name de
trap is een grote barrière.
Desondanks heeft Irene vanuit haar huis de wijkraad nog zoveel
mogelijk ondersteund. In goed overleg met het bestuur is nu besloten
om per 1 augustus 2019 afscheid van Irene te nemen. Op haar
nadrukkelijk verzoek is voor haar afscheid gekozen voor een etentje
met de bestuursleden.
Wij zullen deze spin in het web, want dat was Irene, erg missen. Maar
met de kennis en flexibiliteit van de leden, staan wij garant voor het
goed functioneren van de wijkraad.
Nogmaals Irene: ontzettend bedankt voor jouw tomeloze inzet en
bijdrage in al die jaren voor de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek.
Harry Elzinga
voorzitter

