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Wij waren lang niet de enigen uit onze 
wijk die op die prachtdag vrolijk, samen 
met onze kleinkinderen, het bospad in 
het verlengde van de Valkenburglaan 
namen om een plekje op het kruispunt 
bij de Naald te zoeken. 

Onder het zich verzamelende publiek 
op die plek heel veel wijkbewoners, 
die dit logische loopje namen en die 

dan ook allen, net als wij, enige uren 
later ooggetuige waren van een bizarre 
werkelijkheid die je alleen in een 
B-film verwacht. Dat was dan ook mijn 
eerste flitsgedachte, maar direct daar 
achteraan “oh nee werkelijkheid - die 

mensen zijn echt” en 
dan wachten op de 
explosie………; die 
niet kwam! 
Wij probeerden te 
helpen, maar hulpe-
loos voelden wij ons; 
met wat en bij wie 
moet je beginnen? 
En toen al snel de 
professionele hulp 
op gang kwam, het 
bospad weer in en 
terug naar onze wijk. 
Samen met heel 
veel wijkbewoners; 

verslagen; snikkend; sprakeloos!  
SPRAKELOOS!

Wetend, maar nog niet bevattend 
hoeveel verdriet in gezinnen, families 
en vriendenkringen is aangebracht. 
Na dagen zinkt het in; wij denken veel 
aan hen en worstelen met de willekeur. 
Ieder die dit bospad ’s morgens afkwam 
maakte een keus “waar gaan wij staan? 
Dichtbij waar de koningin gaat passeren 
of iets verder voor het overzicht? 
Schaduw of zon? Het kon allemaal en 
iedereen koos, niet wetend hoe klein het 
verschil was tussen leven en dood.
Onze prachtwijk; zo mooi omzoomd 
met onze Jachtlaan die net weer uit-
bundig groen geworden was en die 
nu als startbaan had gevigeerd. Onze 
Bosweg die als kortstondige schuilplaats 
dienstgedaan had.

“De Naald”, nu mogelijk voor altijd, in 
het collectieve denken van Nederland 
in de eerste plaats gebonden aan Ko-
ninginnedag 2009, en niet langer als 
bruidsgeschenk voor Kon. Wilhelmina en 
Prins Hendrik.

Koninginnedag 2009: Onze wijk geraakt! 
Door Peter Essink
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Door Ronald de Man: wijkagent

Op een avond in januari jl zat ik ’s avonds thuis televisie te kijken. Ook nog 
even het laatste nieuws op teletekst bekeken. Daar kwam het bericht op 
pagina 101: ‘Koningin viert dit jaar koninginnedag in Apeldoorn’. Mijn eerste 
gedachten waren ‘leuk, maar ik zal ook wel moeten werken’. Later bedacht 
ik mij dat de koningin wel eens in mijn wijk zou kunnen komen. Paleis het 
Loo zou zeker deel uitmaken van het programma. In de maanden die volgden 
werd het programma vastgesteld. 

Als wijkagent werd ik gevraagd om in de vroege ochtend van donderdag 
30 april, samen met onder andere medewerkers van brandweer en gemeente, 
de route Oranjepark - Het Loo te controleren op onveilige objecten en derge-
lijke. Daarna zou ik mij aansluiten bij de commandant van de Loolaan om 
samen de collega’s van Marechaussee en politie daar aan te sturen.
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En toen was het 30 april... En toen werd het eindelijk 30 april.      
Ik begon die dag dus vroeg. Rond 10 
uur dronk ik een kop koffie bij de 
Grote Kerk. Ik sprak daar onder an-
dere met een regisseur van de NOS die 
daar de regiewagens had opgesteld. 
Hij was lyrisch over zijn rapportage. 
Het Oranjepark, de Loolaan, de strak 
blauwe lucht waar op dat moment 
twee Dakota’s over vlogen. 

Vervolgens liepen mijn collega en ik 
over de Loolaan richting De Naald en 
weer terug. Vrolijke, enthousiaste 
mensen. Mooi weer, goede sfeer. 
Rond 11.20 uur stonden wij weer bij 
de Grote Kerk. Daar stapten de leden 
van het koninklijk huis in de open 
bus. Zij, en in het bijzonder koningin 
Beatrix, genoten zichtbaar. Het gezel-

schap reed langzaam weg richting de 
Naald. Ik zei nog tegen mijn collega 
dat alles perfect verliep. En dit was 
ook zo. Toen was het 11.50 uur, de 
telefoon ging, mijn echtgenote aan de 
lijn. ‘Wat gebeurt hier allemaal’ riep 
zij. Op dat moment in mijn andere oor 
het stemgeluid van een collega. Hij 
riep via de portofoon om hulp omdat 
er iets was gebeurd bij de Naald. Ik 
zei mijn echtgenote dat ik geen tijd 
meer had voor een gesprek. Ik zocht 
contact met de collega die niet meer 
reageerde. Ik riep een andere col-
lega op die vervolgens vertelde dat 
een auto mensen had aangereden en 
dat er ambulances nodig waren. Wij 
snelden ons (lopend over de Loolaan) 
richting Naald. Eerst nog vrolijke 
mensen maar al snel veranderde dat 
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beeld. Kennelijk hadden veel men-
sen op TV schermen inmiddels gezien 
wat er aan de hand was. Naarmate 
ik de Naald naderde werd het stil-
ler en stiller. Ruw verstoord door de 
sirenes van naderende ambulances. 
Op de plek des onheils aangekomen 
eerst geïnformeerd naar collega’s die 
aan de dood waren ontsnapt en ook 
(licht) gewond waren. Toen de knop 
omgezet en dingen gaan regelen. 
Vervolgens mijn blik op de kruising 
gericht. Een enorme ravage, veel 
zwaar gewonde mensen die vochten 
voor hun leven. Ik zag een verslagever 
van de NOS. Met de microfoon in zijn 
hand liep hij verdwaasd om zich heen 
te kijken. Ik keek collega’s en ambu-
lancepersoneel aan. Bleke gezichten, 
grote ogen, verbijstering en verdriet. 

Langzaam drong het tot mij door; dit 
is geen gewoon ongeval. Het bericht 
over de toedracht kwam al snel. 

Enkele uren later zat ik op een bankje 
onder de bomen naast de kruising. 
Samen met een militair van de Explo-
sieve Opruimingsdienst. 
Hij was in Afghanistan geweest en 
had daar het nodige gezien. Hij zei 
mij dat dit onwerkelijk was. Wij waren 
even stil. Alleen nog het geluid van de 
vogels en een aanblik van een ver-
woest gebied. Schoenen, kledingstuk-
ken, bloed. 
Ik besefte dat De Naald in ‘mijn wijk’ 
nooit meer hetzelfde zou zijn... 
Hier spreekt een verdrietige wijkagent 
van Berg en Bos, Sprengen en De 
Naald.



 

 hierbij vooral dat onze wijkvere- 
 niging opkomt voor het algemeen  
 belang van onze wijkbewoners  
 en zich afzijdig houdt van geschil- 
 len die kunnen bestaan tussen in- 
 dividuele wijkbewoners. 
 Hij brengt na deze inleiding de  
 grote thema’s waar wij mee bezig  
 zijn, nogmaals over het voetlicht:
 Tot zijn spijt constateert   
 hij dat de gemeente nog   
 steeds geen definitieve   
 keuze heeft gemaakt voor het  
 aan de raad toegezegde extra  
 overloop parkeerterrein voor  
 (hoofdzakelijk) het Apenheul  
 bezoek. Dit parkeerterrein  
 zou de oplossing moeten  
 gaan leveren voor het nog  
 steeds te vaak afsluiten van  
 de J.C. Wilslaan. Het bestuur  
 zet uiteen dat in recent over- 
 leg met de wethouder een  
 nieuw alternatief in over-
 weging is genomen. Dit be- 
 helst het gebruiken van het 
 nu doodlopende stuk van de  
 Felualaan vanaf de Kristalbad 
 ingang tot de J.C. Wilslaan. Dit 
 stuk zou eventueel ontsloten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kunnen worden aan de west- 
 zijde bij de J.C. Wilslaan en af-
 gesloten kunnen worden bij de  
 Kristalbad ingang. Vooralsnog 
 ziet het bestuur dit als een 
 zinvol alternatief.
 Hij memoreert dat in de ge- 
 meenteraad op 23 april a.s. het  
 plan voor renovatie van het
 park Berg en Bos door de wet- 
 houder aan de orde wordt ge-

 steld en als onderdeel daarvan
 de invulling van het amende-
 ment waarin door de raad is  
 vastgelegd dat er voor Apel- 
 doorn West een goede oplos-
 sing gemaakt zal moeten 
 worden voor de parkeer- en  
 verkeersoverlast door het cre-
 ëren van minimaal 1600   
 parkeerplaatsen.
 Tot slot staat hij specifiek stil  

 Opening door de voorzitter. 
 In zijn openingswoord verwel- 
 komt Cees Kielstra, voorzitter  
 van de wijkvereniging de +/- 50  
 wijkbewoners, alsmede de verte- 
 genwoordigers van de Apeldoorn- 
 se politiek ( CDA, VVD, Gemeente- 
 belangen en Groenlinks). Tevens  
 een speciaal welkom voor ons  
 erelid; Mevr. A. Bieringa, de stads- 
 deelmanager Noord-West; Mevr. J.  
 Cvetanovic en onze nieuwe wijk- 
 agent; dhr. R. de Man.
 Met  bericht van verhindering  
 waren afwezig wethouder Mevr.  
 J. Reitsma-Buitenweg, alsmede  
 een vertegenwoordiger van de  
 politieke partijen Leefbaar Apel- 
 doorn.

 Notulen jaarvergadering 2008.
 De notulen van de in 2008 ge- 
 houden jaarvergadering worden  
 ongewijzigd vastgesteld.

 Jaarverslag 2008. Vervolgens  
 licht de voorzitter nogmaals het  
 jaarverslag toe dat is opgenomen  
 in het eerste 2008 nummer   
 van ons wijkblad. Hij benadrukt  

1.

2.

3.

a.

b.

c.
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Notulen jaarvergadering 2009 van wijkvereniging Berg en Bos
Gehouden op dinsdag 7 april in Hotel Apeldoorn



 bij de overlast die wij als
 buurt ondervinden van het 
 steeds frequenter de buurt 
 intrekken van de wilde zwij-
 nen, alsmede ons overleg met
 de gemeente over het plaatsen  
 van een zwijnenhek aan de 
 westzijde van onze wijk. De 
 voortgang van dit overleg  
 rechtvaardigt de verwachting 
 dat dit uiteindelijk gaat lukken.
 Dhr. Otto doet verslag over de  
 processen die lopen op de ont-
 wikkeling van een nieuwe ver- 
 keersvisie over de periode 
 2010-2020, waarin o.a. de  
 voorgenomen afwikkeling van
 het verkeer aan de Noord-West
 zijde van Apeldoorn beschreven 
 staat. De wijkraden gaan de 
 eerste aanzet één dezer dagen  
 ontvangen. Op 14 mei komt dit 
 in de Politieke Markt aan de 
 orde, eind juni vaststelling 
 door het college en begin juli  
 komt het definitieve plan in de
 gemeenteraad aan de orde.
 Daarnaast licht dhr. Otto de  
 voornemens van gemeente-
 wege toe op het herziene be-
 heer van de openbare ruimte. 
 In de in november 2008 vast-
 gestelde kadernotitie beheer  
 openbare ruimte is vastgelegd 
 dat successievelijk alle achter- 

 stallig onderhoud in de open-
 bare ruimte, zoals aan wegen 
 zal worden weggewerkt en dat 
 de methode voorziet in het 
 direct in de begrotingen vast-
 leggen van de gelden voor het  
 voorspelbare onderhoud in de 
 jaren daarna van de openbare 
 ruimte. Om tot een voor bur-
 gers acceptabel niveau van de
 openbare ruimte te komen zal 
 de gemeente samen met bur-
 gers de voorwaarden daarvoor  
 vastleggen in een basis niveau 
 en op diverse referentiepunten 
 met behulp van die basis de 
 status ter plekke vaststellen. 
 De gemeente zou dit graag uit-
 voeren met de hulp van bur- 
 gers uit de wijken. Zij zoekt 
 hiervoor belangstellenden die 
 hun bijdrage willen leveren aan 
 het schouwen en beoordelen  
 op daarvoor vastgelegde refe- 
 rentiepunten. Belangstellenden
 worden verzocht zich te melden
  bij dhr. Otto. Daarnaast neemt 
 de gemeente zich voor om een 
 veel stringenter beleid te gaan  
 invoeren en kritisch de vele  
 vormen van historisch ontstane  
 “landje pik” te gaan inventari-
 seren (schouwen) en waar no-
 dig corrigerend te gaan optre-
 den.

Vanuit de zaal zijn er een tweetal vra-
gen over het jaarverslag.
 Mevr. N. van Zuijdam-Kusters  
 vraagt naar de status van de 
 behandeling door de Raad van 
 State op het ingediende be- 
 zwaarschrift tegen het bestem-
 mingsplan Berg en Bos. 
 Antw.: Behandeling zou plaats
 gevonden hebben in februari, 
 maar ons heeft nog geen uit-
 slag bereikt. Zodra die binnen 
 is, zullen wij dit publiceren op 
 de website.
 Dhr. G. Groen doet een speci- 
 fieke aanbeveling om het over- 
 leg met de provincie te openen  
 om zoveel mogelijk de be-  
 staande afrasteringen tussen  
 de diverse gebieden van de 
 Veluwe te slechten (max. be- 
 wegingsruimte voor het wild)
 en vervolgens een zwijnenhek 
 te plaatsen langs de gehele 
 J.C. Wilslaan tot aan de Amers- 
 foortseweg. Dhr. Kielstra be-
 looft de suggestie mee te ne-
 men in het overleg.

4. Financieel jaarverslag 2008.
 Dit wordt toegelicht door penning- 
 meester. Naar zijn oordeel is de  
 financiële situatie van de vereni- 
 ging uitermate gezond. Het leden- 
 tal is door een recent uitgevoerde  

 ledenwerfactie nu uitgekomen  
 op 524 leden, wat betekent dat  
 ongeveer 70% van alle voordeu- 
 ren lid is van onze wijkvereniging.
 Voorgesteld wordt het overschot 
 van € 3700,- toe te voegen aan 
 het fonds “deskundigen hulp” 
 waaruit de kosten bestreden kun-
 nen worden van eventuele toe- 
 komstige juridische procedures. 
 Het fonds krijgt daarmede een  
 omvang van € 17.000,-. 
 De vergadering gaat unaniem met 
 dit voorstel akkoord.

d.

e.

1.

2.
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5. Bevindingen kascommissie, ver- 
 tegenwoordigt door de heer 
 J. Wassink.
 Op grond van het door haar uit- 
 gevoerde steekproefsgewijs uit-
 gevoerde onderzoek, dat geen  
 aanleiding gaf tot bijzondere op-
 merkingen, adviseren zij de ver- 
 gadering akkoord te gaan met de
 staat van baten en lasten, de ba- 
 lans van de vereniging per 31 de- 
 cember 2008 en het bestuur en 
 de penningmeester décharge te
 verlenen voor het gevoerde be-
 heer. De vergadering stemt in met 
 dit advies.
 Door aanwezigen wordt een sug- 
 gestie gedaan om het spaartegoed
 van de vereniging te gaan beheren
 middels een internet spaarreke- 
 ning vanwege de daarop hogere  
 rentevergoeding. De penning- 
 meester zegt toe deze suggestie op  
 zijn doeltreffendheid voor onze
 vereniging te gaan onderzoeken 
 en indien positief afgesloten, 
 daartoe de vereiste stappen te
 nemen.

6. Benoeming nieuwe kascommissie.
 De heer R. Tieskens stelt zich her- 
 kiesbaar. Als 2e lid van de kas- 
 commissie stelt dhr. T. van Hemert 
 zich beschikbaar. Beide kandidaten
 worden bij acclamatie gekozen. 

7. Bestuursmutaties.
 De heer Reyer Hulstein treedt dit
 jaar statutair af als bestuurslid. 
 Hij heeft er inmiddels 9 jaar opzit-
 ten als bestuurslid en stelt zich  
 nu niet meer herkiesbaar. Onze  
 voorzitter, dhr. Cees Kielstra 
 spreekt lovende woorden over  
 zijn bijdrage aan ons bestuur in  
 de afgelopen jaren en dankt hem  
 uitbundig voor zijn inbreng. 
 Het bestuur heeft Mevr. Laetitia  
 de Roy van Zuydewijn bereid ge- 
 vonden om de opengevallen 
 plaats in het bestuur in te nemen.  
 Bij acclamatie gaat de vergadering
 met dit voorstel akkoord. 

8. Rondvraag.
  De heer G. Groen stipuleert  
 nogmaals het trage verloop van 
 het opknappen van het park Berg  
 en Bos en het in zijn ogen zeer 
 onwenselijke beleid van de ge-
 meente en Accress om toegangs- 
 geld te heffen bij de ingang van 
 het park Berg en Bos. Het bestuur  
 is het daarmede eens, maar licht  
 nogmaals toe dat alle touwtjes op  
 23 april a.s. bij elkaar komen als 
 de wethouder zijn finale plan pre- 
 senteert aan de gemeenteraad.
 In dit plan dient de behandeling 
 opgenomen te zijn van het parke-
 ren en de belangen van de pach- 

 ters in het park.

9. Niets verder aan de orde zijnde,  
 sluit de voorzitter het formele 
 deel van deze vergadering.

10. Na de pauze wordt een zeer boei- 
 ende uiteenzetting gegeven  door 
 de heer Philip Salm, voormalig
 directeur van de “Stichting Triën- 
 nale” met een persoonlijk getinte
 visie op dit 2008 evenement en  
 met een vooruitblik met leringen
 voor een mogelijk 2011 evene- 
 ment.   

U heeft wat gemist, als U er niet bij 
was. Wij werden getrakteerd op een 
bijzonder humorvolle uiteenzetting 
van alles wat leuk, nieuw, mis en zelfs 
verschrikkelijk was. Maar ook hierbij 
had hij zich duidelijk niet in chagrijn 
begraven, maar wist er positieve 
leringen voor de toekomst aan te 
ontlenen. Wij hoorden zijn beleving 
van hoogtepunten, zijn “had beter 
gekund punten” en de duidelijke 
“niet meer doen punten”. 
Al met al een kostelijk slot van een 
geslaagde avond.

a.
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Zo staat Apeldoorn en onze wijk 
opnieuw in het nieuws!
Niemand heeft gedacht dat de titel 
van het bestuursakkoord van 2006, 
“Apeldoorn verandert”, door moord 
en doodslag een heel macabere 
lading zou krijgen.
Een risicoloze samenleving bestaat 
niet, maar we mogen wel verwach-
ten dat bewoners en bestuurders 
een antwoord weten te vinden op 
omstandigheden waarin suïcidale 
pogingen kennelijk in de volle 
openbaarheid moeten plaatsvinden 
waarbij meerdere levens in het 
geding zijn.
Omdat alle lokale problemen en 
discussies verbleken bij een ramp 
die zoveel slachtoffers heeft geeist, 
is het van groot belang het goede 
te behouden en te verbeteren wat 
beter kan. 

Van de voorzitter

In deze uitgave 
van ons mooie 
wijkblad krijg ik 
de gelegenheid 
mijzelf, als nieuw 
bestuurslid, te 
introduceren.

Laetitia de Roy van Zuydewijn is 
mijn naam, 48 jaar oud. Getrouwd 
en twee zonen. Amsterdamse van 
geboorte en getogen in Amstelveen.  
Als politicoloog opgeleid aan de VU 
in Amsterdam en al 23 jaar werk-
zaam in het werkveld “Personeel & 
Organisatie”. 
21 jaar geleden in Apeldoorn komen 
wonen en sinds 1994 woonachtig 
aan de Elzenlaan. Vlakbij de ingang 
van Park Berg en Bos. De nabijheid 
van het park was voor mij een be-
langrijke reden om lid te worden 
van de wijkvereniging en met veel 
belangstelling de ontwikkelingen 
rondom het park in het wijkblad 
te lezen. Er waren actieve vereni-
gingsleden die voor mij als wijkbe-
woner de ontwikkelingen volgden 
en dat heb ik altijd als zeer plezierig 
ervaren. De wijk gaat mij aan het 
hart; het is prachtig en bevoorrecht 
wonen en ik vind dat wij er voor 

moeten zorgen dat we dat allemaal 
kunnen blijven doen. Dus toen ik 
benaderd werd om mij kandidaat 
te stellen voor het bestuur heb ik 
niet lang getwijfeld. Na 15 jaar 
van de inspanningen van anderen 
“genoten” te hebben, vond ik het 
tijd om zelf een bijdrage te gaan 
leveren.  Op mijn inzet kunt u de 
komende jaren rekenen.

Een uitbreiding van ons bestuur

Dat zijn niet alleen dranghekken 
en betonblokken bij manifestaties 
maar evenzeer een oproep tot so-
ciale controle die in samenspraak 
met bewoners een nieuwe dimensie 
kan krijgen.
Het bestuursakkoord met zijn 
oproepen tot een bestuur waar 
de burger bij betrokken wordt, is 
opeens weer bijzonder actueel; 
laten we daarom gezamenlijk 
proberen onze bijdrages en het 
juiste antwoord te vinden op de 
vragen die ook in de komende tijd 
op ons af zullen komen.

Cees Kielstra, voorzitter.

Opgeschrikt,
                  verbijstering,
                                     wanhoopsdaad,
                                                            psychose,
                                                                         aanslag,
                                                                                     tragedie,
                                                                                                  slachtoffers.



 

Toen ik klein was woonde ik al in 
Apeldoorn. Om precies te zijn in 
Anklaar. Ik liep naar school en stak 
zonder problemen meerdere straten 
over waar toen ook nog bijna geen 
auto’s reden. Ik speelde met mijn 
vriendjes en vriendinnetjes vaak op 
de velden tussen de in mijn ogen 
enorme maar (vanwege die vriendjes 
en vriendinnetjes) heel gezellige flats 
die nu net gesloopt zijn. En enkele 
weken per jaar raapten we kastanjes 
aan de Sluisoordlaan. 

Het enige wat ik niet leuk vond was 
dat met het verstrijken van de jaren 
het aantal speelmogelijkheden steeds 
meer werd ingeperkt: op een braak-
liggend veldje kwam een woonhuis, 
‘stoepranden’ kon niet meer vanwege 
de dubbele rij auto’s in de straat en 

een ander veldje met een klimrek 
werd een pleintje met garageboxen. 
Toen voetbalden we dan maar tegen 
de metalen garagedeuren. Overigens 
zonder dat ooit iemand daar wat van 
zei…

Soms gingen we met de trein op 
familiebezoek naar Amsterdam en 
als we dan op weg naar Amersfoort 
langs Orden reden zag ik tussen de 
bomen door een fantastische speel-
tuin: hoge glijbanen in allerlei kleuren 
en een groot veld vol speeltoestellen. 
Wat wou ik daar graag eens een keer 
naar toe! Veel liever nog dan naar 
Slagharen of de Efteling. Ik ben er 
nooit geweest want volgens mijn ou-
ders was het een speeltuinvereniging 
en daar moest je lid van zijn. 

Nu groeien mijn eigen kinderen op in 
Apeldoorn. In de wijk De Sprengen. 
Gisteren vroeg ik ze wat ze het leukste 
vonden aan het opgroeien in deze 
wijk en onze straat. Enthousiast 
vertelden ze over hun vriendjes in de 
buurt, het grind in de bermen waar 
je zo fantastisch mee kunt spelen 
(toen ze nog kleiner waren hebben 
ze de gemeentelijke ‘puttenzuiger’ 
nog wel eens wat werk bezorgd), over 

de jaarlijkse Straatspeeldag in onze 
straat, wat in hun ogen een groots 
evenement is, en over de vreugde van 
het kastanjes rapen onder de enorme 
bomen tegenover de begraafplaats 
aan de Soerenseweg. 
En was er dan ook iets wat ze niet 
leuk vonden? Met een beetje bange 
blik in hun ogen vertelden ze alle 
drie over een mevrouw die hen had 
gedreigd om de politie te bellen als 
ze nog eens daar in de buurt zouden 
voetballen…
De tijden zijn veranderd maar de 
mooie jeugdherinneringen blijven. De 
tolerantie ten opzichte van op straat 
en tussen de huizen spelende kinde-
ren lijkt echter wat minder geworden. 
Speeltuinen of speciaal voor kinderen 
ingerichte speelveldjes zijn dan ook 
van groot van belang.

Tot mijn verrassing kwam ik recente-
lijk weer in contact met de speeltuin 
die ik in mijn jeugd zo bewonderde. 
Hij heet ‘Kindervreugd’, staat in Orden 
aan de Pieter Saenredamstraat en be-
staat dit jaar zelfs al 50 jaar. Zo mooi 
als in mijn herinnering was hij echter 
niet meer. Niet alleen omdat mijn 
kinderogen hem ongetwijfeld mooier 
zagen dan hij was maar ook omdat 
het voor de speeltuinvereniging heel 
moeilijk blijkt om jaar in jaar uit alles 
goed te regelen en onderhouden. 
En dat is nu dus één van de projecten 
waar ik als Stadsdeelmanager mee 
bezig ben: samen met de zeer betrok-

ken vrijwilligers en alle anderen die 
de speeltuin een warm hart toedra-
gen, zorgen dat de speeltuin voor de 
kinderen uit Orden behouden blijft 
en op een goede manier de toekomst 
in gaat. Ik hoop dat de speeltuin nog 
generaties kinderen goede jeugdher-
inneringen bezorgen.

Overigens vertelde het bestuur mij dat 
de speeltuin weliswaar een vereniging 
is maar toch vrij toegankelijk voor alle 
kinderen. Als ik dat als kind geweten 
had…

Van de stadsdeelmanager:
Jeugdherinneringen en Kindervreugd

Door José Cvetanovic 
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Een aantal van zijn citaten;

“Ik breek nooit alleen in. Er staat altijd 
iemand op wacht.” 

“Ik kijk of er iemand thuis is. Is dit niet 
het geval dan haal ik trucjes uit om te 
achterhalen of er  ’s avonds / ’s nachts 
iemand is thuis gekomen. Ik zet een 
pot of iets groots voor de deur. Ik doe 
iets tussen de voordeur, bijvoorbeeld 
een takje of touwtje of steek een krant 
half in de brievenbus.
Soms bel ik gewoon aan op het adres.”

“Ik kijk of het licht aan is. Als er licht 
brandt, hoeft dit nog niet te beteke-
nen dat er iemand thuis is (tijdscha-
kelaar). Ik kijk dan of de gordijnen nog 
open staan, zowel boven als beneden. 
Is het licht weer uit, dan kijk ik we-
derom naar de gordijnen. Als deze 
dan open staan, ga ik ervan uit dat er 
niemand thuis is.” 

“Als mijn maatjes en ik veel spullen 
hebben weggehaald, dan neem ik deze 
spullen nooit mee. Wij verstoppen het 
in de directe omgeving, bijvoorbeeld 
in een afvalcontainer of in de bosjes.
Later halen we de buit dan op met een 
auto.” 

“Ik ben altijd in het donker / zwart 
gekleed en loop zoveel mogelijk in het 
donker.” 

Wellicht kunt u uit het verhaal van 
de inbreker een paar tips genereren. 
Mogelijk houdt u tijdens de vakantie-
periode de woning van uw buren in de 
gaten.
Mocht u dan een sleutel van deze wo-
ning hebben, doe dan het licht op on-
regelmatige tijden aan/uit. Controleer 
af en toe of er iets tussen de voordeur 
of in de brievenbus is gedaan. 
Bij voorkeur iedere dag de post weg-
halen en deze niet uit de brievenbus 

laten steken.
Het zijn een aantal tips die het de 
inbreker in ieder geval wat moeilijker 
maakt.
Verder doe ik ook een beroep op uw 
oplettendheid in de buurt. Mocht 
u een verdacht persoon zien lopen, 
een verdachte auto zien rijden of iets 
anders opmerken in de straat wat 
niet gebruikelijk is, schroom niet om 
gewoon de politie te bellen. 
Dit kan via het nummer 0900- 8844, 

maar uiteraard ook via het alarmnum-
mer 112. Alle informatie is welkom. Zo 
zorgen we er samen voor dat uw buurt 
veilig en leefbaar blijft.

Rest mij nog om u alvast een prettige, 
en vooral veilige, vakantie te wensen!

Een inbreker vertelt...
Door Ronald de Man: wijkagent

Onlangs werd er door ons een inbreker aangehouden en verhoord.
Op zich geen bijzondere gebeurtenis zou u kunnen zeggen. Echter, 
deze inbreker bekende niet alleen een aantal inbraken te hebben 
gepleegd, hij gaf ook aan hoe hij doorgaans te werk gaat bij het 
inbreken. Het gesprek met deze verdachte leverde een aantal aar-
dige eye-openers op, welke ik u met het oog op de naderende
vakantieperiode niet wil onthouden.
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Herstelprogramma
Al in 1987 is het Herstelprogramma 
Sprengen en Beken bekrachtigd. 
Dit vormt een afspraak tussen het 
Rijk, de Provincie Gelderland en het 
Waterschap Veluwe. Intussen zijn een 
aantal stappen gezet om tot daadwer-
kelijk herstel te komen.

Werken aan Water (2006)
Uit het: Apeldoorns waterplan vast-
gesteld: 27-10-2005 gemeenteraad 
Apeldoorn, 23-11-2005 Algemeen be-
stuur Waterschap Veluwe.
In het in 2006 gepubliceerde bijlage 
“Werken aan water” wordt het Apel-
doorns waterplan 2005-2015 toege-
licht. In deze uitgave van Waterschap 
Veluwe kunnen we lezen hoe de 
taakverdeling is tussen de gemeen-
te Apeldoorn en het waterschap. 

Beekherstel is één van de kernpunten 
van het waterplan. Het herstel bete-
kent hier een aanpak van de beek en 
zijn context die is gericht op historie 
van het gebied. Dat betekent op plaat-
sen waar de beek volledig (of deels) 
verdwenen is, de beken weer boven-
gronds te halen, de oorspronkelijke 
natuurlijke loop terug te leggen en de 
watervoerendheid terug te brengen.
Voor alle beken en sprengen in en rond 
Apeldoorn zijn visies ontwikkeld. 
Zo ook voor de Badhuisspreng en 
daarover lezen wij in dit document de 
navolgende teksten:

Historie
De Badhuisspreng is de laatste spren-
genbeek die als molenbeek in ge-
bruik genomen is. De spreng is in de 
Franse Tijd door het Fonds van Koning 

Lodewijk gegraven, als werkverschaf-
fing en om bluswater naar het centrum 
van Apeldoorn te voeren. Nadat een 
aanvankelijk plan voor een kopermo-
len niet doorging, werd hier in 1840 de 
Dorpskorenmolen gebouwd. Deze is in 
1883 al weer afgebroken (Alterre 2002).

Traject en typering
De Badhuisspreng is een typische 
sprengbeek: smal, met een klein de-
biet en grotendeels beschoeid. Een be-
langrijk deel van de beek is overkluisd.

Karakteristiek huidige beek
- Brongebied is diep ingesneden en  
 ligt 5 meter onder het maaiveld.  
 Grote hoogteverschillen ten opzichte  
 van maaiveld.
- Beek is zeer smal en voert weinig  

 water af. De beek bevat alleen water  
 als er wordt gepompt.
- Beek valt gedurende het seizoen  
 droog als er niet gepompt wordt.

Visie
Het beeld van de toekomstige Bad-
huisspreng is een smalle continue 
stromende beek, die geheel boven-
gronds ligt. In een parkachtige 
omgeving worden de gebruiksmo-
gelijkheden gecombineerd met de 
cultuurhistorische waarde van deze 
plekken. In het stedelijke traject wordt 
de beek op een moderne wijze als 
onderdeel van de groenvoorziening 
geïntegreerd. Zichtbaarheid van de 
smalle beek staat hierbij centraal.

De waterloze toekomst van 
de Apeldoornse beken
Door Henk Otto – teksten deels samengevoegd uit de daarbij vermelde 
bronnen.

Onze wijk Berg en Bos kent één spreng; de Badhuisspreng. Deze  spreng 
begint bij de centrale vijver in het Park Berg en Bos. De spreng stroomt 
dan door de diepe sprengenvallei achter de huizen van de J.C. Wilslaan. Ter 
hoogte van de ingang van AGOVV gaat het water onder de grond en kruist de 
Laan van Spitsbergen. Dan stroomt de spreng verder door het Sprengenpark 
en vervolgens  naar  vijvers waaronder die in het Oranjepark. De spreng ver-
dwijnt dan af en toe onder de grond om tenslotte uit te stromen in de Grift. 
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Streefbeeld
Een smalle, continue watervoerende, 
stromende parkachtige beek met cul-
tuurhistorische elementen.

Uit het: Bestemmingsplan stadsdeel 
noord-west (22 maart 2007)
Op pagina 91 van de toelichting lezen 
we over de waardevolle groen- en wa-
terelementen. Er wordt nadrukkelijk op 
gewezen dat de beken en sprengen in 
Apeldoorn met hun industrieel verle-
den een belangrijke cultuurhistorische 
waarde hebben. Ze vervullen tevens 
een belangrijke rol in de ecologische 
structuur. De gemeente Apeldoorn 
heeft zich daarom in de Groene Mal 
ten doel gesteld het sprengen en 
bekensysteem in de stad te behouden 
en zo mogelijk te herstellen. Voor het 
plangebied is de Badhuisspreng van 
belang. Deze spreng wordt hersteld en 
komt bovengronds te stromen langs de 
J.C. Wilslaan, de J.F. Kennedylaan en de 
Sprengenweg. 

Uit het: Blauw Betalen voor Welvaart  
(2009)
In het recent verschenen boekwerkje 
“Blauw Betalen voor Welvaart” wordt 
ingegaan op de economische bete-
kenis van Waterschap Veluwe. Daar 
wordt in hoofdstuk 5 Wonen, water en 
waarde ingegaan op de rol van water 
in Apeldoorn. 
“Apel” komt van het Saksische woord 
voor water en met “doorn” worden 
bomen bedoeld. Wie anno 2008 in 

Apeldoorn om zich heen kijkt, ziet 
daarentegen overal bomen en weinig 
water, ondanks het feit dat in Apel-
doorn volgens het KNMI de meeste 
regen valt.
Het Apeldoornse bekenproject moet dit 
doen veranderen. Het hoofdstuk gaat 
dan in op het feit dat eigenaren van 
huizen relatief veel baat hebben bij 
groen en water en dus de aanwezig-
heid en herstel van de Apeldoornse 
beken. Studies hebben uitgewezen 
dat huizen daardoor wel 10 tot 30% 
meer waard worden en de WOZ waarde 
daarvan dus ook hoger. Daar ligt voor 
de overheid dus een mogelijkheid voor 
financiering van het herstel van de 
beken.
Voor de Badhuisspreng geeft dat de 
volgende cijfers:
- aantal huizen aan het water: 362
- WOZ waarde daarvan: € 157.292.000,-
- WOZ door water 15%:  €  23.594.000,-
Het laatste bedrag kan dus worden be-
nut voor het herstelbudget.

Uit het: Beheer en onderhoudsplan 
Badhuisspreng (20 april 2009)
Op 6 mei 2009 heeft voor dit beheer 
en onderhoudsplan (BOP) een klank-
bord bijeenkomst plaats gevonden, 
waar deze ontwerp-BOB is besproken. 
Dit ontwerp verwijst naar de hiervoor 
genoemde bronnen.

In het ontwerp wordt gemeld dat de 
Provincie Gelderland het oppompen 
van grondwater niet meer wordt 

toegestaan. Dit wordt beschouwd als 
laagwaardig grondwatergebruik. Het 
gevolg van dit Provinciaal besluit is 
dat deze spreng dus altijd droog zal 
staan, volledig in strijd met alle vast-
gestelde plannen. 

De in het overleg aanwezige vertegen-
woordigers van de wijken Sprengen en 
Berg en Bos hebben zich uitgespro-
ken dat deze ontwerp-BOB daarmee 
behoorlijk lachwekkend is geworden. 
Dat kon men zich voorstellen, maar 
het is nu de bedoeling dat de straks 
herstelde droge sloot een historisch 
monument gaat worden. Dat wordt 
dan een duur monument van ruim 3 
miljoen Euro. 
Als wijkvereniging vinden we het her-

stel op deze wijze een volledig over-
bodige actie, want het groenbeheer 
van de gemeente kan nu gewoon een 
normaal onderhoud- en herstelpro-
gramma opzetten zonder alle kostbare 
investeringen voor een stromende 
beek. Daarvoor dienen ook geen 
kosten te worden gemaakt door dure 
externe bureaus.
Dat bespaart de gemeenschap geld en 
tevens kunnen de WOZ bijdragen van 
de bewoners langs de droge sloot dan 
ook nog eens met 15% omlaag.

Kortom, wij beschouwen het hele ver-
haal eigenlijk als te gek voor woorden.
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Door Henk Otto

Voortgang bestemmingsplan 
stadsdeel noord-west.
Het bestemmingsplan waar de woon-
wijk Berg en Bos deel van uitmaakt 
is zoals bekend op 22 maart 2007 
door de gemeenteraad van Apeldoorn 
vastgesteld. 
Daarna hebben ook de Provinciale 
Staten haar goedkeuring aan het plan 
gegeven. Tegen de goedkeuring van 
de Provinciale Staten zijn bij de Raad
van State een aantal bezwaren inge-
diend. Inmiddels heeft de Raad van
State per 1 april onder zaaknummer 
200708927/1 haar besluiten gepubli-
ceerd. Daaruit blijkt dat er nog een 
aantal zaken niet zijn beëindigd en 
nog een vervolg krijgen. 
Dit betreft onder andere één van 
de oudste panden van onze wijk, 
t.w. “Huize Buitenzorg” aan de 
Soerenseweg tegenover het hotel. De 
eigenaar wil deze villa afbreken en 
ter plekke een appartementengebouw 
neer zetten. Wij hopen dat de pro-
vincie een goed nieuw besluit neemt 
zodat de sloop en nieuwbouw wordt 
voorkomen en deze karakteristieke 
villa voor onze wijk behouden blijft. 

Herstel en aanleg verkeersplatform 
Bosweg
Voor dit project is een aanbestedings-

procedure gestart. 
Het streven is dat de werkzaamheden 
na de bouwvak kunnen beginnen, 
maar een definitieve planning is er 
nog niet.

Vervanging riolering in de 
Soerenseweg – actie klankbordgroep
Het betreft het deel tussen de Burg. 
Roosmale Nepveulaan tot de Juniper-
laan. De riolering vervanging is ge-
pland voor komend najaar. Daarna 
zal er nieuw asfalt inclusief rode 
fietsstroken worden gelegd. In het 
wegdek zal een verkeersremmende 
drempel worden opgenomen. 
Ten behoeve van de besluitvorming 
van de wijkvereniging over de ver-
keersremmer is een beroep gedaan op 
de verkeerscommissie en de klank-
bordleden. Deze eerste inspraakronde 
is goed verlopen waarvoor dank aan 
alle inzenders van ideeën. 
Mocht U ook willen meebeslissen over 
zaken die de wijk aangaan meldt U 
zich dan via onze website aan voor de 
klankbordgroep.

Inspraak op concept Verkeersvisie 
2010-2020
Burgers in de gemeente Apeldoorn 
hebben mogen meepraten over een 
nieuw verkeersbeleid. Het huidige 

gemeentelijk 
verkeersbeleid 
is tien jaar 
oud en aan 
vervanging toe. 
Alle inwoners 
mochten hun 
zegje doen. 
Daarvoor is een 
speciale web-
site geopend: 
www.route55.
nl. Uiteindelijk 
moet de gemeenteraad het nieuwe 
beleid vaststellen. Intussen hebben 
de ambtenaren er een half jaar voor 
uitgetrokken om alle meningen op 
een rijtje te zetten. Daarmee is voor 
alle bewoners en Uw wijkvereniging 
de nieuwe verkeersvisie beschikbaar 
gekomen, U kunt het volledige 
document downloaden vanaf onze 
website. Van U wordt verwacht dat 
U daarop Uw mening verkondigt. U 
heeft van 27 april tot en met 29 mei 
de mogelijkheid om in te spreken. 
Dit kan per mail of per post of via de 
website van route055.  
Intussen heeft de verkeerscommissie 
van de wijkvereniging zich over het 
document gebogen en zal de wijk-
vereniging haar eigen visie namens de 
wijk op dit document geven. 
Ik moet echter opmerken dat ik niet 
veel visie in het document heb aan-
getroffen. Er is hier sprake van een 
beleidsvoorbereiding, voortbordurend 
op het huidige beleid. Er worden 

knelpunten benoemd maar er ont-
breekt een visie voor oplossingen. U 
kunt de brief van de wijkvereniging 
straks lezen op onze website.

Voortgang renovatie Park Berg en Bos
De uitgewerkte plannen voor herstel 
van het Park Berg en Bos van wet-
houder Boddeke kwamen recent op 
23 april ter discussie in de politieke 
markt. Het waren de pachters die 
opnieuw vonden dat aan hun be-
langen onvoldoende aandacht werd 
besteed. De woordvoerders van de 
politieke partijen waren het hier 
maar gedeeltelijk over eens. Wel 
wilden zij van de wethouder een 
betere onderbouwing van de te ma-
ken kosten voor de renovatie van 
het park. De wethouder heeft dat 
toegezegd. De wethouder gaf verder 
aan dat het op dit moment eenvoudig 
niet mogelijk is om tot volledig uitge-
werkte contracten te komen met de 
pachters. Daarvoor zullen partijen 
eerst met meer duidelijkheid over en 
weer moeten onderhandelen. Een 

In en rond de wijk
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van de partijen vond dat de pachters 
hun kans moeten grijpen en niet 
alleen maar eisen moeten stellen.
Zij krijgen immers een unieke locatie 
waar jaarlijks, zonder dat zij daarvoor 
moeten investeren, meer dan 400.000 
bezoekers passeren.
Er waren positieve geluiden te horen 
voor de parkeeroplossing van de 125 
nog aan te leggen plekken. Er is met 
medewerking van de wijkvereniging 
gekozen voor overloop parkeren 
in het verlengde van de Felualaan, 
met de ingang aan de J.C. Wilslaan 
en een afsluiting ter hoogte van 
het Kristalbad. Daarvoor zijn geen 
extra verhardingen nodig en kunnen 
onder begeleiding ruim 125 auto’s 
worden geparkeerd. De raadsleden 
konden zich in deze oplossing vinden 
maar wilden wel de garantie, dat die 
parkeerplekken voor 1 december 2009 
zijn gerealiseerd.
Op 14 mei werden de plannen in de 
gemeenteraad besproken. Op onze 
website kunt U nalezen wat daar is 
besloten.
 
Recreatiedruk 2008
Sinds een aantal jaren vragen wij 
de recreatieparken rond de wijk 
een opgave te doen van het aantal 
bezoekers. Intussen zijn bijna alle 
cijfers over 2008 binnen en kunnen 
we concluderen dat er een stabili-
satie van de bezoekersstroom is op-
getreden.

Dit jaar waren er geen Zandsculpturen 
van Accres in het park Berg en Bos, 
maar het grote evenement in 2008 
was de Triënnale met de Royal Mile.
Het toenemende aantal activiteiten 
georganiseerd door paleis Het Loo 
trok de meeste, dat is ruim 400.000, 
bezoekers.

In de grafiek hiernaast is goed af te 
lezen wat de weersinvloeden zijn op 
de bezoekersaantallen. 
Zo waren er vanwege het weer in 
2007 duidelijk minder bezoekers in 
het Kristalbad en De Apenheul. 
In 2008 herstelde zich dat.



14 w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 2  j u n i  2 0 0 9

Een andere mogelijkheid is een geheel 
nieuwe wet Schenk- en Erfbelasting. 
Eén van de belangrijkste wijzigingen 
die deze nieuwe wet in zal gaan hou-
den is dat er geen heffing bij de kin-
deren plaatsvindt bij het overlijden 
van de eerste ouder, maar dat er pas 
erfbelasting verschuldigd is door de 
kinderen bij het overlijden van de 
langstlevende ouder. 
De vorderingen van de kinderen wor-
den dus bij het overlijden van de eer-
ste ouder gedefiscaliseerd. 
Ook zullen dan de vrijstellingen, ta-
riefgroepen en de tariefschijven wor-
den vereenvoudigd. 
Het derde en meest voor de hand 
liggende scenario is dat de huidige 
wet in stand blijft, maar dat deze op 
enkele punten zal worden gewijzigd.
Hierbij kunt u denken aan:
- de verhoging van de vrijstellingen. 
 Bij overlijden krijgt de partner een 
 vrijstelling van € 600.000,00; de  

 kinderen worden tot een bedrag  
 van € 19.000,00 vrijgesteld en de  
 overige verkrijgers hebben een  
 vrijstellling van € 2.000,00. 
 Indien er sprake is van een schen- 
 king hebben de kinderen een vrij- 
 stelling van € 5.000,00; deze vrij- 
 stelling wordt eenmalig verhoogd  
 tot een bedrag groot € 24.000,00  
 (indien zij tussen de 18 en 35 jaar  
 zijn) en de overige verkrijgers heb- 
 ben een vrijstelling van € 2.000,00;
- de vereenvoudiging van het tarief-
 systeem. In plaats van de huidige 
 vier tariefgroepen is het de bedoe- 
 ling om over te gaan naar slechts  
 twee tariefgroepen: één voor de  
 partner en de kinderen (eerste  
 tariefgroep) en één voor alle ove- 
 rige verkrijgers (dus ook de klein- 
 kinderen, tweede tariefgroep).  
 Daarnaast worden de schijven in de  
 betreffende tariefgroepen terugge- 
 bracht naar slechts twee schijven,  

 te weten: 
1. voor wat betreft de eerste tarief- 
 groep wordt een verkrijging van 
 € 0 tot € 125.000,00 belast tegen 
 10% en een verkrijging van 
 € 125.000,00 en hoger belast tegen 
 20%;
2. voor wat betreft de tweede tarief- 
 groep wordt een verkrijging van 
 € 0 tot een bedrag van € 125.000,00  
 belast tegen 30% en een verkrij- 
 ging van € 125.000,00 en hoger 
 wordt belast tegen 40%.
 
Stel dat besloten wordt om per 1 janu-
ari 2010 de tarieven inderdaad aan te 
passen, dan blijkt dat dat niet altijd 
gunstig uitpakt. 
Bij een schenking van € 50.000,00 
aan een kind, respectievelijk 
€ 10.000,00 aan een kleinkind, ziet 
dat er als volgt uit:

Mocht u nadere informatie wensen 
over dit onderwerp of over Estate 
Planning in het algemeen, dan kunt 
u contact opnemen met één van de 
volgende, bij Nysingh advocaten-
notarissen werkzame specialisten:

Door Henk van Doorn, notaris Familierecht en Ondernemingsrecht

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat hij de huidige Suc-
cessiewet wil herzien. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de Succes-
siewet in zijn geheel wordt afgeschaft. De staatssecretaris gaat hierover het 
debat niet uit de weg. Omdat deze afschaffing echter geen kosten met zich 
mee mag brengen is het denkbaar dat deze maatregel leidt tot het verhogen 
van weer andere belastingen.

Herziening Successiewet - Wijzigingen onder de loep
Ingezonden bijdrage van onze adverteerder.

  2009 2010
Kind € 50.000,00 € 2.952,00 € 4.500,00
Kleinkind € 10.000,00 € 800,00 € 2.400,00

mr. H.A. van Doorn, notaris:
h.a.vandoorn@nysingh.nl

mw. mr E. Dijkman, kandidaat-notaris: 
e.dijkman@nysingh.nl

mw. mr C.A. Schrör, kandidaat-notaris: 
c.a.schror@nysingh.nl

Telefonisch bereikbaar via nummer: 
055 - 527 13 58.
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Berg en Bos Wonen 
in het Bos

wijkblad

Colofon
Voorzitter: 
Cees Kielstra, Bosweg 127b, 7313 CC, 
tel. 355 55 86
Secretaris: 
Peter Essink, Wildernislaan 43, 
7313 BD, tel. 355 96 14
Penningmeester: 
Chris Laukens, Wildernislaan 9, 
7313 BA, tel. 355 72 09
Leden: 
Henk Otto, Vonderlaan 1a, 7313 AE, 
tel. 356 18 91
Laetitia de Roy van Zuydewijn, 
Elzenlaan 20, 7313 HE, tel. 356 09 02
Cees Hovius, Valkenberglaan 46,
7313 BM, tel. 355 23 01
Website: 
www.wijkverenigingbergenbos.nl
E-mail: 
wijkbergenbos@hotmail.com
Postadres: 
Postbus 2905, 7301 EH  Apeldoorn

Wijkagent: 
Ronald de Man, tel. 0900-8844
Buitenlijn gemeente Apeldoorn:
tel. 14055

Opmaak en druk:  
NetzoDruk Apeldoorn
tel. 055 - 521 50 70
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Jaarlijks brengt onze wijkvereniging 
viermaal een wijkblad uit. 
Een voorjaarsnummer in maart, een 
zomernummer in juni, met de herfst 
in september en als afsluiting van het 
jaar een decembernummer in winter-
se sferen…

Er zou een parallel getrokken kunnen 
worden met het fraaie muziekstuk 
van Antonio Vivaldi… de vier jaar-
getijden, door velen vertolkt, zeker 
ook op fraaie wijze door onze 
Nederlandse violiste Janine Jansen.

Maar deze overeenkomst van de 
seizoenen is volkomen toevallig, en 
in de tijd gezien, Vivaldi leefde van 
1678 - 1741, en ons wijkblad is pas 
enige 10-tallen jaren oud, ook niet 
erg waarschijnlijk.

Wat ons wijkblad wel in zich heeft 
is het frisse en jonge van het lente-
seizoen, en dat is kennelijk positief op 

vele wijkbewoners overgekomen.

Tegelijk met de maartuitgave van 
het blad zijn de acceptgirokaarten 
voor de jaarlijkse contributiebetaling 
verspreid… maar er was ook nog een 
parallelsessie in de vorm van een 
wervingsbrief aan alle wijkbewoners 
die nog geen lid van onze vereniging 
waren. En die actie heeft wederom 
geleid tot vreugdevolle resultaten.

Net als vorig jaar heeft deze wer-
vingsactie gezorgd voor een leden-
aanwas van ruim 40 nieuwe leden, 
waardoor het ledenaantal thans op 
ongeveer 575 staat.
Afgezet tegen de bijna 800 adressen 
in onze wijk geeft dat een dekkings-
graad van ruim 70%; iets om zeer 
trots op te zijn… samen sterk dus!

Vanzelf heten wij alle leden hartelijk 
welkom bij onze vereniging, en wij 
hopen dat zij zich snel thuis zullen 
voelen. Via ons mooie wijkblad zul-
len we u ieder seizoen op de hoog-

te houden van alle zaken die in/
over onze wijk spelen. Ook via onze 
website, die zeer frequent actueel 
gehouden wordt kunt u veel lezen 
over de wijk.

Wij wensen al onze wijkbewoners 
weer een prachtige zomer toe in onze 
mooie woonomgeving… laten we er 
met z’n allen vooral erg van blijven 
genieten…

Door Chris Laukens

Van de Ledenadministratie


