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Dat is een compliment waard en betekent dat U het belangrijk vindt door wie U ver-

tegenwoordigd wordt in de gemeenteraad.

Waar het nu op aankomt is dat de gekozen raadsleden zich aan hun woord houden  en

de campagnebeloftes niet alleen maar schone schijn laten zijn.

Zowel in het reguliere overleg van wijkvereniging en gemeente, als bij andere gelegen-

heden zullen wij bij herhaling de lokale vertegenwoordigers namens U aanspreken op

hun politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Om bij de algemene beleidsvorming, ook bij wijkoverstijgende ontwikkelingen, en het

integrale wijkbeheer als belanghebbende  te worden beschouwd is een statutenwijziging

gewenst welke op de algemene ledenvergadering aan U zal worden voorgelegd.

Wij hopen dat U dan ook nog een keer Uw verantwoordelijkheid zult willen nemen!

Cees Kielstra, voorzitter

W i j k v e r e n i g i n g  B e r g  &  B o s •  2 3 e  j a a r g a n g  •  n u m m e r  2  •  a p r i l  2 0 0 6

Complimenten…

Bij de gemeenteraadsverkiezing heeft onze wijk het hoogste opkomst-

percentage van geheel Apeldoorn laten zien. Liefst 77,6 % van de stem-

gerechtigde bewoners hebben hun politieke verantwoordelijkheid geno-

men.



AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen jaarvergadering 11 april

2005 (opgenomen in wijkblad sep-

tember 2005/zie ook website)

3. Jaarverslag 2005 (opgenomen in dit

wijkblad)

4. Financieel verslag over het jaar 2005

5. Bevindingen van de kascommissie.

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Vaststellen contributie voor het jaar

2007.

8. Voorstel tot wijziging van de statu-

ten (zie onderstaand artikel)

9. Bestuursmutaties

10. Rondvraag (Vragen bij voorkeur

schriftelijk, doch uiterlijk voor aan-

vang van de vergadering in te dienen

bij het bestuur)

11. Sluiting van het officiële deel.

21.00: Pauze / Koffie

21.15: Cultuurhistorie van de wijk Berg

& Bos. Een lezing verzorgd door Maarten

Wispelwey, stadsarcheoloog.

22.00 Sluiting van de avond

Wijziging van de statuten:

Het bestuur heeft onze statuten nog eens

kritisch tegen het licht te houden en stelt

voor enige wijzigingen door te voeren die

onze juridische positie wat verstevigen

in discussies met andere partijen.

Wijzigingen worden aan deze vergade-

ring voorgesteld die het navolgende

beogen.

1. Dat onze wijk niet als een eiland

gezien wordt, maar dat de wijkver-

eniging zich ook directe implicaties

van ontwikkelingen direct over de

grens van de wijk aantrekt, daar in

voorkomende gevallen vrijwel nie-

mand als direct belanghebbende kan

worden aangemerkt, maar dat er wel

sprake is van gevolgen voor onze wijk.

2. dat de wijkvereniging als vertegen-

woordiger van één of meer wijkbe-

woners kan optreden betreffende

activiteiten die het welzijn van de

wijk raken. Uiteraard zal dit alleen

gebeuren met een nadrukkelijke

machtiging van deze wijkbewoner(s).

Concreet worden navolgende wijzigin-

gen voorgesteld:
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Jaarvergadering wijkvereniging 
Berg & Bos op donderdag 27 april a.s. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Hotel Apeldoorn, hoek Soerenseweg/Jachtlaan.



Artikel 2

Het huidige artikel luidt:

Het werkgebied van de vereniging is

gelegen te Apeldoorn en wel in dat

gedeelte van Apeldoorn dat globaal

wordt begrensd door de Amersfoortse-

weg, de Jachtlaan en de J.C. Wilslaan.

Voorgesteld wordt dit te wijzigen naar:

Het werkgebied van de vereniging is

gelegen te Apeldoorn en wel in dat

gedeelte van Apeldoorn dat globaal

wordt begrensd door de Amersfoort-

seweg, de Jachtlaan, de Laan van

Spitsbergen, en de Asselsestraat

vanaf de Laan van Spitsbergen in

westelijke richting, alsmede het park

Berg en Bos.

Artikel 3 lid 2 sub b 

Het huidige artikel luidt:

b. het bepleiten van- en het opkomen voor

de belangen van de leden;

Voorgesteld wordt dit te wijzigen naar:

b. het bepleiten van- en het opkomen

voor de belangen van de leden door

onder meer betrokkenheid te tonen

bij de ontwikkelingen binnen het

werkgebied, alsook betrokkenheid te

tonen bij de ontwikkelingen buiten

het werkgebied welke van directe

betekenis zijn of kunnen zijn voor

het werkgebied en haar inwoners.

Artikel 15 lid 7

Het huidige artikel luidt:

Het bestuur is verplicht de bescheiden

bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren

lang te bewaren.

Voorgesteld wordt dit te wijzigen naar:

Het bestuur is verplicht de beschei-

den bedoelt in de leden 2 en 3 van dit

artikel te bewaren gedurende de door

de wet voorgeschreven termijn.

Artikel 22 

Het huidige artikel luidt:

1. De vereniging kan worden ontbonden

door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden

1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is

van overeenkomstige toepassing.

2. het batig saldo na vereffening vervalt

aan degenen die ten tijde van het

besluit tot ontbinding lid waren. Ieder

hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het

besluit tot ontbinding kan echter ook

een andere bestemming aan het batig

saldo worden gegeven.

Voorgesteld wordt dit te wijzigen naar:

1. dit lid blijft ongewijzigd (zie hierboven)

2. dit lid blijft ongewijzigd (zie hierboven)

3. de boeken en bescheiden van de ver-

eniging moeten worden bewaard

gedurende de door de wet voorge-

schreven termijn na afloop der veref-

fening. Bewaarder is degene die door

de vereffenaars als zodanig is aange-

wezen.

Het wijzigen van de statuten kan vol-

gens artikel 21 van de statuten alleen

indien tweederde van de leden aanwezig
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Koninginnedag.

De Koninginnedag viering werd in 2005

in oude luister hersteld, traditioneel met

versierde fietsen, spelletjes voor de kin-

deren en het Wilhelmus en oranjebitter

voor de ouderen.

Wijkvereniging =
Wijkraad.

De wijkvereniging Berg en Bos met

meer dan 500 leden is tevens de door

de gemeente formeel ingestelde

wijkraad en vertegenwoordigd daar-

mee alle wijkbewoners van de wijk.

Nauw contact werd onderhouden met
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Oranjebitter koninginnedag 2005

is. Indien dit aantal niet gehaald wordt,

dan dient binnen vier weken na de eer-

ste vergadering een tweede vergadering

bijeen geroepen en gehouden te worden.

In deze tweede vergadering kan worden

besloten tot wijziging van de statuten

met een meerderheid van ten minste

twee/derde van de uitgebrachte stem-

men, ook wanneer in die vergadering

niet ten minste twee/derde van de leden

aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wij anticiperen dat in onze jaarvergade-

ring van 27 april het vereiste aantal van

2/3 van alle leden niet gehaald zal wor-

den en kondigen daarom hierbij alvast

de vereiste tweede jaarvergadering aan.

Tweede Jaarvergade-
ring wijkvereniging 
Berg & Bos op 
dinsdag 9 mei a.s. 
Aanvang 20.00 uur. 
Zaal open 19.30 uur. 
Hotel Apeldoorn, hoek
Soerenseweg/Jachtlaan.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Voorstel tot wijziging van de statuten.

3. Rondvraag 

20.45 Sluiting van de avond

Jaarverslag: een impressie van 2005.
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de wijkwethouder en wijkmanager.

Bestuursleden vertegenwoordigden in 2005

de wijkbewoners in vele overlegsituaties:

- begeleidingscommissie nieuwbouw

belastingkantoren

- overleg Coda: plaatsing digibus 

- overleg Accress: zandsculpturen,

klimbos, kristalbad

- overleg AGOVV: veiligheid en verkeer

- overleg gemeente afdelingen Grijs en

Groen: bomenkap, bermen herstel

- overleg gemeente afdeling MMO:

verkeersplannen

- platformoverleg wijkraden Noordwest

- politieke markt: inspraak bestemmings-

plan, bezwaren tegen recreatieve druk

- politieke partijen: VVD

- proeftuin Stadsdeel Noordwest: leef-

baarheid, verkeer en veiligheid

- werkatelier Park Berg en Bos: meer

parkeerplaatsen en geen verkeers-

overlast

- wijkbewoners in verband met de

glasbak bij Berg en Bos school

Commissies.

Activiteiten vanuit commissies waren:

Commisie Bestemmingsplannen.

De commissie kwam 1x bijeen en regel-

de commentaren voor het voorstel con-

cept bestemmingsplan Noordwest voor

inspraak door de voorzitter op de poli-

tieke markt. Daarna formuleerde de

commissie de zienswijzen als commen-

taar op het concept bestemmingplan

Noordwest. Wijkbewoners werden

geïnformeerd zodat zij ook persoonlijk

actie konden ondernemen.

Commissie Bouwen en wonen, was

kritisch ten aanzien van bouwaanvragen

van ondernemers in en rond de wijk. In

een enkel geval werd daarvoor nadere

informatie opgevraagd bij de gemeente.

Verder was er contact met de wijk-

surveillance van Vigilat.

De bouwaanvragen voor de zgn. UMTS

masten gaven aanleiding voor een duide-

lijke stelling name van het bestuur voor

gecamoufleerde posities van eventuele

vakwerkmasten.

De extra bezoekersoverlast ten gevolge van

de Accres zandsculpturen dit jaar was

aanleiding voor een nog meer kritische

opstelling van het bestuur ten aanzien

van parkeren rond de wijk. De wijkargu-

mentatie is ingebracht en geaccepteerd

in het overleg dat in 2005 is gestart voor

het herstel van Park Berg en Bos.

Commissie Groen, Grijs, Verkeer en

Veiligheid ondersteunde een inventari-

satie van overlast situaties in de bermen,

waarna de gemeente zorgde voor verwij-
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dering van storende elementen.

De gemeente zorgde voor informatie over

te kappen bomen en geplande herplant

in de wijk. Op de website werd de kap

van bomen bijgehouden.

Aandacht werd gevraagd voor de opgelegde

herplant van volwassen bomen aan de Bos-

weg, waar destijds illegaal was gekapt.

Commissie Jeugd, ondersteunde de

activiteiten van de Koninginnedag com-

missie, en de straatspeeldag.

Commissie Redactie, verzorgde drie

uitgaven van het wijkblad. Het decem-

ber nummer werd uitgesteld omdat

belangrijke informatie vanuit de

gemeente op zich liet wachten.

Commissie Website. Op de website

van de wijk, werd zo actueel mogelijk

belangrijk informatie voor de wijk

beschikbaar gesteld, ook zijn daar volle-

dige rapporten in het archief opvraag-

baar. De website is uitgebreid met nieu-

we rubrieken, waaronder een rubriek

waar wijkbewoners, buiten de verant-

woording van het wijkbestuur om, een

eigen mening kunnen verkondigen.

25 jaar Wijkvereniging
Berg en Bos.

In 2005 bestond de wijkvereniging

Berg en Bos 25 jaar, en dat heugelijke

feit werd gevierd tijdens de algemene

ledenvergadering in april. Alle aan-

wezigen werden verrast met een

gebakje en de wijkvereniging werd in

de bloemetjes gezet door de gemeente.

De gemeente bood een boombank aan

die geplaatst is aan het begin van de

Soerenseweg, en in de zomer een plezie-

rige ontmoetingsplaats zal zijn.

De bank werd feestelijk in gebruik genomen

door bestuursleden en de wijkwethouder.
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Bestuurswisseling.

In 2005 vertrokken de voorzitter Rutger

van Straten, de secretaris Tineke Bakker-

Ringeling en de penningmeester Ton

Jongbloed. Zij werden opgevolgd door

Cees Kielstra - voorzitter en Peter Essink -

secretaris. De vertrekkende bestuursle-

den werden met groot applaus bedankt.

Erelid.

Tijdens de jaarvergadering werd aan

oud-voorzitter Rutger van Straten, als

waardering voor zijn vele bijdragen, het

erelidmaatschap van de vereniging aan-

geboden.

Rutger werd ook nadrukkelijk namens

de gemeente bedankt voor al het werk

dat hij voor de wijk heeft gedaan.

Namens het bestuur: Redactie commissie

Woensdag 31 mei Straatspeeldag.

Beste medewijkbewoners,

Heerlijk spelen op straat, zonder uit te hoeven kijken voor auto’s, bromfietsers of fiet-

sers. Tijdens de Nationale Straatspeeldag krijgen kinderen alle ruimte voor hun spel.

Behalve één groot kinderfeest is de Straatspeeldag ook een actiedag voor een veilige en

kindvriendelijke verkeersomgeving. Op deze dag vragen we aandacht van de gemeente

voor de verkeersknelpunten in onze buurt.

De verkeerscommissie van de Berg en Bosschool is ook dit jaar weer verantwoordelijk

voor de organisatie van de Straatspeeldag in Berg en Bos. De commissie wordt financi-

eel ondersteund door de wijkvereniging. Op woensdag 31 mei vanaf 12 uur is het

terrein rond de Berg en Bosschool (de Burgemeester Roosmale Nepveulaan en de Cal-
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Bronnen van Berg en Bos.
Groeten uit de Vonderlaan

In de nazomer van 1915 logeerde een Amsterdamse dame in pension

“Germania” van de familie Meeder aan de Vonderlaan, vlak bij de

Amersfoortseweg. Ver van het drukke stadsleven vond zij “de noodige
rust bij eene wandeling in de schoone natuur van Berg en Bosch”, zoals

zij noteerde op een kaart die naar haar woonplaats is verstuurd.

lunalaan) het domein van alle kinde-

ren uit de buurt. Deze straten zullen

vanaf 10 uur ’s ochtends worden afgezet

voor alle verkeer.

Het thema is dit jaar ‘sport en beweging’.

Voor kinderen is het erg gezond om lek-

ker buiten te spelen. In deze wijk heb-

ben de kinderen veel ruimte en groen

om te spelen, zeker in vergelijking met

veel andere plekken in de stad. Maar een

maximumsnelheid van 50 km/uur is erg

hard als je lekker op straat aan het ska-

ten of voetballen bent. We kunnen het

nòg veiliger maken als alle medebewo-

ners hun snelheid aanpassen aan buiten-

spelende kinderen ! 

Net als voorgaande jaren zijn er weer

allerlei attracties op het terrein, zoals een

skelterparcours (met dank aan het

bedrijf Bergtoys). Wij willen u en uw

kinderen van harte uitnodigen deze dag

een kijkje te komen nemen bij de Berg

en Bosschool. De Straatspeeldag zal

rond half 3 afgelopen zijn.

De verkeerscommissie van de Berg en

Bosschool is op zoek naar mensen die

hen willen helpen die dag. Heeft u een

paar uurtjes tijd, geef u dan op bij Lindy

Brouwer, telefoon 3564323. U kunt ook

bij haar terecht voor verdere informatie

of vragen.

De foto toont een pad en een bruggetje

in het bos. Het beeld suggereert een

relatie met de Vonderlaan: de naam  is

ontleend aan deze “vonder”. Dat klinkt

logisch, maar de vraag is waar de afge-

beelde vonder zich bevond en of de

Vonderlaan juist hieraan haar naam

dankt.

Het veronderstelt dat in deze omgeving

sprake was van de aanwezigheid van
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water aan de oppervlakte. En dat nu is

hoogst onwaarschijnlijk. Het landschap

was van oudsher dor en droog. Toch

mag niet uitgesloten worden dat deze

brug ergens in Berg en Bos, wellicht in

de buurt van het pension is gefotogra-

feerd. Het gebied kende weliswaar geen

beken of sprengen, zoals elders in de

gemeente Apeldoorn, maar wel oude

greppels en sleuven ten behoeve van

kunstmatige waterdoorvoer naar paleis

Het Loo vanaf de 17e eeuw. Deze hin-

dernissen konden gepasseerd worden

door middel van een eenvoudige brug of

loopplank. Zo kon het bospad of de weg

als het ware doorlopen. In de jaren der-

tig van de vorige eeuw zijn van deze uit-

gravingen nog delen teruggevonden.

De Vonderlaan was rond 1900 een van

de eerst aangelegde doorgangen in Berg

en Bos, uitgekapt tussen de dennen en

geleidelijk veranderd van zandpad in

verharde zandweg. Men wilde de weg

doortrekken om zich sneller te kunnen

verplaatsen, anders gezegd een ‘brug slaan’.

Dat zijn woorden die het begrip ‘vonder’

terugvoeren tot zijn oorspronkelijke

vorm en betekenis: de mens vindt zijn

weg. Die Amsterdamse logé had tijdens

haar wandelingen meer dan alleen oog

voor de mooie natuur van Berg en Bos.

Bart Meijer, 

wijkbewoner
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Introductie naar Wisselwerk

Een ouderenadviseur, wat is dat
eigenlijk?
Sinds september 2002 heeft Wisselwerk drie ouderenadviseurs in dienst

voor de gemeente Apeldoorn.

De ouderenadviseur is zelf geen zorg- of hulpverlener, maar zij zal mee-

kijken met de wensen en problemen van de oudere in kwestie. De oude-

renadviseur helpt de oudere in contact te komen met die mensen of

instanties die de hulpvraag het beste kunnen beantwoorden.

Omdat het WELZIJN van de oudere

voorop staat, zal zij al gauw contact kun-

nen maken met mensen die specifiek

bekend zijn met b.v. “Zorg”, “Wonen” en

“Mobiliteit”.

1) De ouderenadviseur beschikt over

een uitgebreid netwerk van contac-

ten, zowel met organisaties van vrij-

willigers als met de “officiële” diensten

die zich met wonen, zorg en hulpver-

lening bezig houden. Zij is op de

hoogte van de regels en voorzieningen,

die (ook) voor zelfstandig wonende

ouderen van belang zijn.

2) Zij is het aanspreekpunt waar vragen

en problemen van ouderen gemeld

kunnen worden. Dat kan b.v. via een

vertrouwde vrijwilliger of een andere

bekende dienstverlener, maar de

oudere kan ook zelf bellen.

Alles is gericht op een goede samen-

werking, waarbij de hulpverlening zo

passend mogelijk op de persoon

wordt afgestemd.

3) Zonodig kan zij zelf hulp op gang

brengen, in overleg met de oudere

zelf. Het gaat er immers om de hulp-

verlening zo overzichtelijk mogelijk

te houden en de contacten soepel te

laten verlopen.

4) Samenwerking en afstemming zijn

belangrijke instrumenten voor de

ouderenadviseur.

Als er bij een oudere een behandeling

of langdurige begeleiding ingezet moet

worden dan verwijzen wij altijd naar

het maatschappelijk werk van Alert.

Voor Noordwest, dus ook de wijk Berg

& Bos, is de ouderenadviseur Mevrouw

Marike Nijland.

Haar werkplek is het Stadsdeelkantoor

Noordwest in gebouw Orca, Germa-

nenlaan 360 en zij is telefonisch bereik-
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baar onder nummer (055) 3 55 31 00.

Indien U in plaats van een individueel

gesprek met de ouderenadviseur graag

eens een algemene voorlichtingsbijeen-

komst zou willen bijwonen, dan verzoe-

ken wij U dit kenbaar te maken aan het

secretariaat van de wijkvereniging, die

deze verzoeken dan gebundeld zal door-

zenden naar Wisselwerk. Zij zullen dan

voor de organisatie hiervan gaan zorg

dragen.

Koninginnedag 2006.

Op zaterdag 29 april, de dag dat ook

onze vorstin Koninginnedag gaat vieren,

wordt het op het schoolplein van de

Berg en Bosschool weer een traditioneel

Koninginnedagfeest. Van 9.30 tot circa

14.00 uur wordt u een heel feestelijk

programma aangeboden met oranjebit-

ter en Wilhelmus, de fanfare en een

optocht van versierde fietsen, spelletjes

voor de kinderen, de padvinderijhoek en

zoals vorig jaar ook weer een kleedjes-

markt.

Voor de playbackwedstrijd, voor het

eerst dit jaar, mag iedereen zich aanmel-

den: jong en oud, solo of een groep, pop,

klassiek of cabaret, het maakt niet uit.

Neem voor aanmelding of vragen con-

tact op met Yvonne van den Hooven, tel:

3563413.

Natuurlijk kunnen we ook deze

Koninginnedag niet zonder de hulp van

vrijwilligers. Wij zoeken mensen die

willen helpen bij het opbouwen van de

spelletjes, die achter de bar willen staan

of die kunnen helpen afbreken. Het zal

maar een paar uurtjes kosten. U kunt

zich hiervoor aanmelden bij een van de

commissieleden.

Mocht u of uw bedrijf, uiteraard in ruil

voor naamsvermelding, ideeën hebben

over sponsoring, dan vernemen wij dat

graag.

Wij verheugen ons op 29 april!

Het zal u niet verbazen na de gezellige Koninginnedagviering vorig jaar,

dat wij als commissie al druk bezig zijn om ook dit jaar weer een heel

geslaagde Koninginnedag te organiseren. Een Koninginnedagfeest in

Berg en Bos voor jong en oud, met een drankje en een hapje, met ver-

tier en muziek.
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Een prachtig zwembad in onze
achtertuin: en het wordt nog
onderhouden ook!

Maart roert dit jaar flink zijn staart, maar het voorjaar zal zich niet laten

tegenhouden en zo ook het Kristalbad. Op 15 mei a.s. gaat het weer

open en medio april start de voorverkoop van de abonnementen. De

zwemwatertemperatuur gaat weer standaard op 21 gra-

den en wat voor de meeste Apeldoorners toch een heu-

vel op fietstochtje vereist, ligt voor onze buurtbewoners,

die een opfrissing in ons unieke bad kunnen waarderen,

die kans om de hoek. Wij gingen eens praten met Harry

Kruimer, manager zwembaden van Accres en Ahmet
Dönmez, bedrijfsleider van het Kristalbad.

Hun enthousiasme is aanstekelijk! Er

gebeuren dit jaar ook zoveel nieuwe

leuke dingen rond het Kristalbad. De

grote onderhoudsbeurt loopt voorspoe-

dig en het “theehuis”, het rietgekapte uit-

spanning gebouw dat achter op het ter-

rein staat, wordt als “monument”

momenteel weer geheel gerestaureerd en

in de oude stijl hersteld. Een volledig

nieuwe rieten kap is daar een onderdeel

van. Maar het ongebreidelde enthou-

siasme komt toch echt bovendrijven als

Ahmet Dönmez vertelt over wat hij

noemt: “groot plezier voor de kleintjes”.

Het nieuwste “speel/plens/glij/douche

tuig” dat in het grote ondiepe midden-

bad geplaatst is. Een prachtig veelkleurig

systeem dat ongetwijfeld in menige

droom van kind en kleinkind zijn plaats

zal weten te veroveren. En dat is nou het

unieke van het Kristalbad. Dat kan alle-

maal zonder dat de “baantjes trekkers”

van het grote 50 meter bad daar ook

maar enige hinder van ondervinden.

Met zijn 3 baden voor respectievelijk de

allerkleintjes (20-30 cm diep), het grote
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middenbad en het 50 meterbad kan het

iedereen gelijktijdig tot de zin worden

gemaakt.

Zodra je jezelf iets verdiept in het Kris-

talbad wordt je direct overspoeld door

de rijke historie van het ooit als  “Bosch-

bad” gestarte zwembad. “Boschbad”

werd eind jaren 50 Kristalbad, toen de

functie van de grote vijver van het park

Berg & Bos als voorverwarming- en ver-

versingbassin werd vervangen door een

grondwater pomp- en waterzuivering

installatie. Zo wordt het ook volgende

maand weer gevuld met het van 45

meter diep opgepompte bronwater van

5 graden, dat daarna naar de gewenste

temperatuur van 21 graden gebracht

wordt. In het leuke boekje “Het bos van

de burgemeester” geschreven door Bas

Hageman staat het ontstaan van het bad

(pag. 67) prima gedocumenteerd om-

schreven. Vooral de politieke perikelen,

geconcentreerd rond zondagsrust en

gemengd zwemmen, en dus de nood-

zaak van afzonderlijke baden voor

dames en heren, zijn leuk om te lezen.

Het is goed nieuws voor zwemliefheb-

bers onder ons dat Accress de openings-

tijden geoptimaliseerd heeft. Er komen

nu 3 verschillende secties van openings-

tijden, waarvan de keuze bepaald wordt

door de verwachte buitentemperatuur

op een dag.

• Bij minder dan 18 graden: Opening

beperkt tot 2x per dag. Van 10 tot 11

uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Ook

in de zomervakantie worden deze tij-

den gehandhaafd.

• Bij gelijk of meer dan 18 graden,

maar max. 29 graden: Normale ope-

ningstijden als vanouds. Dus van 10

tot 18 uur op weekdagen en van 10

tot 17 uur op het weekend. Bij oplo-

pende temperaturen wordt per dag

bepaald en gecommuniceerd tot hoe

laat het bad open blijft (één uur of

twee uur extra).

• Vanaf 30 graden: Tropenrooster.

Dagelijks geopend 10 tot 21 uur.

(Men komt hierbij tegemoet aan het

verzoek van veel werkende vaders en

moeders die na zo’n warme werkdag

toch nog een afkoelende duik willen

nemen, en dat wordt nu mogelijk).

• Daarnaast, ongeacht de buitentem-

peratuur is het bad zowel op dins-

dag-, als op donderdagochtend voor

abonnementhouders en tevens baan-
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Nieuw op de website 
www.wijkverenigingbergenbos.nl

De website van onze wijk heeft nieuwe rubrieken, waaronder een rubriek “wat

bewoners vinden”.

In de rubriek “Wat bewoners vinden” krijgen de wijkbewoners van Berg en Bos

ruimte om met hun medebewoners te communiceren.

De mededelingen in deze rubriek vallen volledig buiten de verantwoordelijk-

heid van de Wijkvereniging Berg en Bos, die in deze rubriek alleen een open com-

municatie kanaal biedt aan de wijkbewoners.

Bewoners kunnen de webmaster mailen wat zij in de rubriek wensen te plaatsen.

Dit kan alleen op persoonlijke titel en niet namens een groep. 

De mededelingen worden altijd met naam en (mail)adres gegevens

geplaatst.

Andere nieuwe rubrieken zijn: Stadsdeel Noord-West en Rondom de wijk

Verder bieden wij U de mogelijkheid van ons een e-mail te ontvangen wanneer er

nieuwe zaken op de website komen. U kunt zich daarvoor met een e-mail aan-

melden.

tjes trekkers geopend van 7 tot ca. 8

uur.

Als buurtvereniging zijn wij blij met zo’n

geweldige voorziening bijna letterlijk in

onze gezamenlijke achtertuin. Een flin-

ke groep wijkbewoners, behorend tot de

categorie van  rustige baantjes trekkers is

hier heel enthousiast over. Het hebben

van een abonnement maakt het voor

hen zinvol om frequent dat halfuurtje

ervoor uit te trekken. Het wordt er een

andere dag mee, zo wordt vaak gezegd.

Ook iets voor U? 

Peter Essink
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In 2007 bestaat de Berg en
Bosschool 75 jaar!
Beste buurtbewoners, (oud-)leerlingen/leraren en andere belangstellenden, 
Dit heugelijke feit wordt gevierd met diverse festiviteiten, waaronder een
officiële viering op zaterdag 20 januari 2007. Er wordt ook een herinne-

ringsboek en mogelijk een DVD samengesteld. Hiervoor hebben wij

foto-/beeld- en filmmateriaal nodig van de periode 1932 tot nu. 

Heeft u bijzondere momenten vastgelegd,

dan stellen wij het zeer op prijs als u dat

aan ons ter beschikking wilt stellen. Graag

met vermelding van naam en adresgege-

vens/telefoonnummer op/bij het aangele-

verde materiaal. Wilt u hierbij ook aange-

ven of u het al dan niet retour wenst te

ontvangen? 

Leuke anekdotes en herinneringen wor-

den ook zeer gewaardeerd! 

Er is nog niet zoveel beschikbaar dus wilt u alstublieft de moeite nemen om uw steen-

tje aan dit project bij te dragen?!  

Deadline aanlevering: 1 juni 2006 

Wilt u hier aan meewerken stuur dan uw materiaal naar:

Mylene van de Kamp                                         

Soerenseweg 158                                                

7313 EP  Apeldoorn                                           

tel. (055) 355 81 72                                          

e-mail: h.v.d.kamp@zonnet.nl

Voor meer informatie kunt terecht op onze website (medio maart beschikbaar)

www.bergenschool.nl en/of bel bovenstaande telefoonnummers.

Tineke Postma 

Valkenberglaan 54 

7313 BM  Apeldoorn

tel. (055) 356 06 66
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Colofon.

Voorzitter Cees Kielstra, Bosweg 127b

7313 CC, tel. 355 55 86

Secretaris Peter Essink, Jachtlaan 136

7313 ED, tel. 355 96 14

Penningmeester a.i. Rutger van Straten, Vonderlaan 19

7313 AG, tel. 355 10 23

Leden Henk Otto, Vonderlaan 1a   

7313 AE, tel. 355 60 43

Reyer Hulstein, Burg. Roosmaale Nepveulaan 17

7313 EX, tel. 355 19 81

Website www.wijkverenigingbergenbos.nl

e-mail: wijkbergenbos@hotmail.com

Postadres Postbus 2905, 7301 EH  Apeldoorn

Wijkagent Eric Versteegen, tel. 0900-8844

Wijkserviceteam tel. 0800-580 22 221 (klachtenlijn)

Opmaak en druk Drukkerij De Wild bv
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