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Door Cees Kielstra

De Stentor besteed regelmatig aandacht 
aan de ontwikkelingen van het betaal-
de voetbal in Apeldoorn. De informatie 
die erin staat is op z’n minst eenzijdig 
te noemen en vermeldt niet op alle 
punten de werkelijke situatie. Om ie-
dereen zo goed mogelijk te informeren 
hebben wij de feiten nog eens op een 
rij gezet. In het najaar zal er nadrukke-
lijk in het stadskantoor over gesproken 
worden, want voor ons is de locatie-
wedstrijd nog niet uitgespeeld.

De historie.
Sinds het seizoen 2003-2004 speelt 
AGOVV Apeldoorn weer betaald voetbal. 
Om van de KNVB een licentie voor het 
spelen van betaald voetbal te krijgen, 
moet de accommodatie aan diverse eisen 
voldoen. In overleg is door de gemeente 
Apeldoorn in 2003 aan AGOVV Apeldoorn 
toestemming verleend om de amateur-
locatie tijdelijk geschikt te maken voor 
het spelen van betaald voetbal.
Hierbij is de nadrukkelijke voorwaarde ge-

steld dat de betaald voetbal organisa-
tie AGOVV Apeldoorn zo spoedig mogelijk 
op zoek gaat naar een nieuwe locatie.

In 2004 is door de gemeente onderzoek 
verricht naar geschikte locaties voor een 
nieuw stadion. Op basis van de conclu-
sies van het onderzoek heeft de ge-
meente indertijd haar voorkeur uit-
gesproken voor de locatie aan de 
Europaweg / omgeving Dijkgraafweg.
Inmiddels zijn we in 2006 en geeft de
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gemeenteraad aan de keuze te onder-
steunen en is de voetbalclub gevraagd 
een businesscase uit te werken voor 
deze locatie. AGOVV Apeldoorn laat 
weten het financieel niet voor elkaar 
te krijgen en komt in mei 2007 met 
een locatie aan de Europaweg tegen-
over de Ugchelsegrensweg. Omdat 
deze locatie binnen het Natura 2000 
gebied ligt, blijkt ook dit geen haal-
bare kaart.
Vervolgens worden er door de ge-
meente tijdelijke bouwvergunningen 
met een tijdsduur van maximaal 5 
jaar afgegeven voor de locatie Berg en 
Bos, zodat AGOVV ook na 1 augustus 
2008 betaald voetbal kan spelen op 
de huidige locatie.
In 2008 is er nog nagedacht en ge-
discussieerd over een locatie aan de 
Kuipersdijk, echter ook toen is ge-
bleken dat de plannen financieel niet 
haalbaar waren. De gemeenteraad 
heeft zich toen ook uitgesproken met 
de stelling dat er “niet direct en ook 
niet indirect gemeenschapsgeld naar 
het betaalde voetbal gaat”. Wij heb-
ben het sterke gevoel dat er vanaf 
dat moment niet meer serieus naar 
de gewenste toekomstige ontwik-
kelingen van het betaalde voetbal in 
Apeldoorn is gekeken, maar er uitslui-
tend is nagedacht op welke “nette” 

wijze de zeer duidelijke afspraken met 
de wijkraden Sprengen, Orden en Berg 
en Bos ten aanzien van een tijdelijk 
verblijf op het sportpark Berg en Bos, 
vergeten konden worden en leek een 
focus te ontstaan om de huidige loca-
tie aan een definitief bestemmings-
plan te helpen.

De Gemeenteraad heeft de verant-
woordelijke wethouder in 2008 resp. 
in 2009 niet gevraagd om handhaving 
van de inmiddels verstreken tijdelijke 
bouwvergunningen.
In oktober 2009 is er een overeen-
komst tussen de gemeente en AGOVV 
gesloten dat  een bestemmingsplan-
herziening opgestart zal worden om 
het huidige gebruik van de locatie 
Berg en Bos voort te zetten en een 
uitbreiding van de faciliteiten moge-
lijk te maken.

Opmerkelijk is dat de projectwethou-
der R. Metz, die aan het bestuurlijk 
proces van de alternatieve locaties in 
de jaren negentig leiding gaf en die 
vond dat hij zijn verantwoordelijk-
heid moest nemen toen al die locaties 
struikelden, (hij gaf de portefeuille 
terug en die werd toen overgenomen 
door wethouder Jolanda Reitsma) 
in het nieuwe college nu ook weer 

verantwoordelijk is voor indiening van 
het geheel nieuwe voorontwerp be-
stemmingsplan Laan van Spitsbergen 2.

Gezien  het tijdelijke karakter van 
het gebruik, het zou maximaal 5 jaar 
duren, zijn de betrokken wijkraden 
indertijd akkoord gegaan met het 
betaalde voetbal op de locatie in 
Berg en Bos. Dat de overlast voor, 
na en tijdens de wedstrijden zoveel 
mogelijk beperkt zou worden door 
de organisatie van AGOVV heeft mede 
het ingenomen standpunt bepaald. 
Omdat de situatie nu volledig veran-
derd is en de wijziging van het be-
stemmingsplan betekent dat het ge-
bruik van de locatie voor onbepaalde 
tijd is, wordt onze zienswijze nu mede 
bepaald door de lange termijn effec-
ten van het nieuwe bestemmingsplan.
In het plan wordt gesproken over een 
bezoekersaantal van maximaal 3750. 
In de eerdere afspraken was er sprake 
van een maximum van 2500 bezoe-
kers, waarbij de oude tribune zou ver-
dwijnen. Daartegen kwam echter SAM 
(Stichting Apeldoornse Monumenten) 
in het geweer met als gevolg dat de 
oude tribune een gemeentelijke mo-
nument status kreeg en dat door het 
handhaven van deze tribune met 750 
plaatsen het totale aantal zitplaatsen 

op 3250 bezoekers kwam.
In het voorgestelde nieuwe bestem-
mingsplan lezen wij dat men rekent 
met extra benodigde parkeer capa-
citeit voor ca. 100 auto’s op basis van 
de voorgestelde uitbreiding naar 3750 
plaatsen. 
De gemeente hanteert hierin haar 
eigen parkeernorm. De toepassing 
van deze norm geeft een zeer geflat-
teerd beeld omdat het veronderstelde 
autogebruik beperkter wordt geacht 
daar bezoekers uit Apeldoorn van an-
dere vervoersmiddelen (fiets!) gebruik 
zouden moeten maken voor hun gang 
naar het stadion. Wij zijn van mening 
dat toepassing van de parkeernorm 
vraagt om een parkeerfaciliteit voor 
in totaal 750 auto’s en dat het dus 
volstrekt onvoldoende is om normen 
alleen van toepassing te laten zijn 
voor de gewenste uitbreiding van 
490 zitplaatsen. Overigens blijft het 
bijzonder dat voor elke thuiswedstrijd 
een aantal wegen afgezet dienen te 
worden om parkeren in de woonwij-
ken te voorkomen.
Een ander argument van de gemeente 
om mee te werken aan de wijziging 
van het bestemmingsplan is het feit 
dat men vaststelt dat er geen sprake 
is van ruimtelijke, functionele
en/of milieuhygiënische bezwaren. 
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Dat is zeer opmerkelijk omdat de 
gemeente een onderzoek heeft laten 
doen naar deze effecten door een 
groot gespecialiseerd ingenieurs-
bureau, waarbij geconcludeerd is dat 
de locatie Berg en Bos op alle punten 
negatief scoort, met name natuur en 
landschap en geluid en lichthinder 
zorgen voor een zeer negatieve score.
Een voetbalstadion zal op deze locatie 
veel geluid- en lichthinder veroor-
zaken voor omwonenden, omdat de 
afstand  tot de woonwijken slechts 50 
meter is.
In het voorontwerp van dit bestem-
mingsplan wordt volledig afstand 
genomen van deze eerdere conclusies 
en wordt in een quickscan ook voor-
bijgegaan aan de ligging tegen het 
Natura 2000 gebied aan.

Conclusie
In de door ons in te dienen zienswijze 
zullen wij de voorwaarden waaron-
der het bestemmingsplan gewijzigd 
kan worden verder aanscherpen, om 
te voorkomen dat er in de toekomst 
nog grootschaliger activiteiten op 
het sportterrein van AGOVV kun-
nen plaatsvinden. Dit is immers het 
moment waarop wij rekening moeten 
houden met een mogelijke toekom-
stige bestemming van het terrein als 

In de zomervakantie was ik een 
weekje in Engeland. In de krant las ik 
daar een artikel over recentelijk ge-
houden wetenschappelijk onderzoek 
over de factoren die mensen gelukkig 
maken. 

Wat blijkt: 
Je geluksniveau wordt sterk beïnvloed 
door je betrokkenheid bij je naaste 
woonomgeving. Alleen al het kennen
en groeten van je buren laat je ge-
luksniveau met 5% stijgen. Actieve 
betrokkenheid bij de buurt: vrijwilli-
gerswerk, burenhulp, actiecomité etc. 
kan het niveau zelfs met 11% verho-
gen. Voorwaarde is wel dat je dingen 
samen met of voor andere mensen 
doet en hen ook daadwerkelijk ont-
moet. Alleen het schrijven van brieven 
heeft minder effect.

Bijzonder goed nieuws dus: meer 
geluk ligt voor iedereen eigenlijk voor 
het oprapen! 

Een paar ‘geluk’suggesties: 
-  Grijp de Nationale Burendag op 25  
  september aan om één of twee van  
  uw buren op de koffie te vragen.
-  Verzamel enkele buurtbewoners en  
  ga met de gemeente om de tafel  
  om ergens in de buurt een speel- 
  veldje of een groen ontmoetings- 
  plekje in te richten.
-  Meld je aan als vrijwilliger voor  
  bijvoorbeeld het wandelen met  
  mensen uit het verpleeg- of   
  verzorgingstehuis op de hoek van  
  de straat, of als overblijfhulp op de  
  basisschool uit de buurt.
-  Wordt actief bij de wijkraad.

Nog concreter?
-  Meld je aan bij de Pluspunten in  
  Kerschoten of Orden om bijvoor- 
  beeld te helpen bij de koffie-inloop  
  voor buurtbewoners. Bel of mail  
  mij: 055-5802012 of j.cvetanovic@ 
  apeldoorn.nl

Kortom, een zee van mogelijkheden 
om gelukkiger te worden. Die kans 
laat u toch niet schieten?

Door José Cvetanovic 

Van onze stadsdeelmanager 

“Hoe wordt je gelukkiger?”

het (tegen de huidige verwachting 
in) toch ooit tot een verhuizing zou 
komen en men het huidige terrein te 
gelde zou willen maken. 
Het gaat er nu niet om het voetballen 
onmogelijk te maken, maar wel om 
alle mogelijke overlast voor de be-
woners te vermijden en daarvoor 
zijn kennelijk veel argumenten nodig 
om de lokale bestuurders duidelijk 
te laten inzien dat de huidige locatie 
midden in woonwijken is gesitueerd 
en dat dit op termijn tot onaanvaard-
bare consequenties zal leiden. 
De uitlatingen  van de voetbalclub 
AGOVV Apeldoorn dat zij ook graag 
naar een andere locatie willen verhui-
zen is “wishful thinking”. Een club die 
onder curatele staat van de landelijke 
organisatie, geen financiële middelen 
heeft en strafpunten oploopt omdat 
zij haar afspraken niet kan nakomen, 
zal niet op korte termijn naar een 
nieuw stadion kunnen uitzien.
Zeker niet in een gemeente, die in de 
komende jaren miljoenen zal moeten 
bezuinigen en zich zal beperken tot 
haar kerntaken als lokale overheid en 
daar zal het faciliteren van een com-
merciële voetbalclub niet bijhoren.
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Bronnen van Berg en Bos
Christelijk Lyceum 80 jaar: Het woord gestand doen (deel I)

Door Bart Meyer

“Gerda was de mooiste van de klas, 
daar dromden altijd jongens om-
heen, als ze in de pauze op het 
muurtje voor de school zat. Naar 
mij keek ze niet eens. Het muurtje 
is er nog. Ik stap uit en voel langs 
de stenen, niets is veranderd, ook 
de beklemming niet die het in geel 
baksteen opgetrokken gebouw nog 
steeds uitstraalt. Boven de deur 
staat nu: Chr. Lyceum.”

Zo beschrijft Martin Schouten zijn ge-
voelens met betrekking tot de school 
waar hij enige jaren als leerling door-
bracht. In zijn romandebuut Hotel 
Terminus uit 1987 haalt hij herinnerin-
gen op uit zijn schooltijd, begin jaren 
vijftig. Eigenlijk was het de keus van 
zijn moeder die een alternatief wilde 
voor het openbaar gymnasium. “Dus 
fietste ik voortaan langs de spoorlijn 
tot hij afboog om zich Apeldoorn in 
te boren, terwijl ik over de Jachtlaan 
verder jakkerde naar de Christelijke 
Hogere Burgerschool, waar ik meestal 
hijgend aankwam.”

Geen wonder als je bedenkt dat wie 
fietsend naar school ging - en dat 

was toch het gros der leerlingen -
vanuit verschillende kanten een zeker 
hoogteverschil moest overbruggen. 
Om uiteindelijk de eindbestemming 
te bereiken diende zelfs Het Bergje te 
worden genomen. Met het hiervoor 
genoemd bouwkundig imago zijn dit 
belangrijke uiterlijke kenmerken van 
de school.

Het was de voorzitter van de 
Vereniging voor Christelijk Middelbaar 
en Voorbereidend Hoger Onderwijs, 
ds. C.M. Luteijn, die op 5 oktober 1929 
de eerste steen had gelegd; links van 
de hoofdingang onder het raam van 

de directeurskamer. Voor de bouw 
was door de pensioenraad een geld-
lening verstrekt van ƒ 250.000 onder 
borgstelling van de regering.
Een aanvraag bij de gemeente Apel-
doorn om een bijdrage van ƒ 500 voor 
plaatsing van een uurwerk met slag 
in de toren werd echter door de raad 
afgewezen. Tengevolge van de toege-
nomen welvaart en de groeiende in-
komens waren de inkomsten van het 
rijk toegenomen. De staatsbegroting 
vertoonde zelfs, ondanks verlaging 
der belasting op het inkomen, be-
langrijke overschotten.
Op 29 augustus 1930 opende Luteijn, 

in tegenwoordigheid van hoge geno-
digden het voltooide gebouw, gelegen 
op het zorgvuldig geselecteerde ver-
heven stuk grond in Berg en Bos. Na 
tien moeilijke jaren van voorbereiding 
waarin “Jezus’ discipelen zich pijnig-
den om hun scheepje te midden van 
den storm vooruit te brengen” was er 
reden voor een feestelijke stemming.

Een christelijke H.B.S. als bijbelse op-
dracht, volgens de voorzitter de enige 
drijfveer die geleid heeft tot oprich-
ting en vormgeving van deze school.                                                                                                
Binnen moest in overeenkomstige zin 
het onderwijsproces plaatsvinden, le-
ren én opvoeden; daarbij hoorde een 
strenge handhaving en naleving van 
regels en voorschriften voor leerling 
en leraar, maar ook trouw aan gedane 
beloften, waarvoor verwezen werd 
naar Gods verbond met Abraham. Dit 
alles onder leiding van een man die 
“weet wat hij wil en die ook ande-
ren weet te overtuigen den goeden 
weg te gaan”, dr. P.A. De Planque. 
Geheel binnen deze zienswijze werd 
de leerling in staat gesteld zich voor 
een gulden per jaar te abonneren op 
“Ons H.B.S. blad”, het maandblad van 
de vereniging Kennis en Vriendschap. 
Overigens had men al vanaf 1927 
ervaring opgedaan met enkele klas-
sen in een schoolgebouw aan de 
Mariastraat.

Luteijn sprak verheugd over het feit 
dat de nieuwe school juist in Berg en 
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inmiddels was uitgebreid met een 
A- afdeling.
Met ingang van 18 september 1939 
wordt benoemd tot plaatsvervan-
gend leraar H. Heukels, Wiskunde, 
Aleidastraat 9, Schiedam.

Nadat Nederland is bezet door de 
Duitsers breekt voor de school een 
tijd aan van beproeving. De directeur 
en zijn leraren willen de voortgang 
van het onderwijs zo normaal moge-
lijk laten verlopen. Toch  hadden de 
verschillende gebeurtenissen in het 
land hun weerslag op het leven van 
de mensen binnen de schoolmuren. 
In de wijk werden huizen gevorderd 
door de Duitsers en per 1 september 
1942 werd ook het schoolgebouw 
door de Duitse Weermacht opgeëist. 
Leerlingen en personeel moesten 
uitwijken naar een oude huishoud-
school aan de Mariannalaan. Het 
bestuur wilde zich niet geheel ge-
wonnen geven en begon een moei-
zame briefwisseling met de bezetter 
en haar Nederlandse handlangers over 
de hoogte van de schadeloosstelling; 
dat verzandde soms in een kat en 
muisspel.
Een ander twistpunt vormde de wijze 
van benoeming en ontslag der lera-
ren. Uit vaste overtuiging wilde het 
christelijk onderwijs pogingen van 
de bezetter weerstaan om inbreuk te 
maken op de vrijheid van zijn scho-
len. Schoolbesturen die vrij hadden 
benoemd kregen drastische kortingen 

schoolverband opgenomen en werden 
niet anders bejegend. Slechts een van 
hen vond het nodig tijdens de les uit-
latingen op te vangen van docenten, 
die in politiek opzicht niet door de 
beugel konden; voor zijn medeleerlin-
gen was hij evenmin te vertrouwen.                                                        
Op 12 juni 1944 wilde een aantal ge-
slaagden in een “Jan Plezier” langs de
woningen van hun docenten rijden 
om hen te bedanken met bloemen en
groenten. Ze werden op de Deventer-
straat aangehouden door de Land-
wacht en voor verhoor naar het nabij-
gelegen politiebureau gebracht. Daar 
de meegevoerde goederen de kleuren 
van de Nederlandse vlag met oranje 
(naar boven uitstekende worteltjes) 
hadden, meende de Landwacht van 
doen te hebben met een anti-Duitse 
demonstratie. Toen de majoor der po-
litie dreigde de jongelui naar Arnhem 
te zullen laten overbrengen, wist De 
Planque uiteindelijk met een schrif-
telijke verklaring van 23 juni de zaak 
op vaderlijke wijze te sussen. Hij zei 
het incident ten zeerste te betreuren, 
“dat dit geschieden moest in een tijd 
waarin we zo ons best doen om geen 
aanstoot te geven en het vredige 
Apeldoorn geen stof geven tot gerod-
del en het uiten van gevoelens die 
van bitterheid getuigen. Ten slotte 
kan ik als directeur der school ver-
zekeren, dat ik daarin gesteund door 
mijn personeel, alles doe wat ik kan 
om zo stipt mogelijk na te komen wat 
ik bij het

op hun subsidies. Het kwam voor dat 
tot zestig procent van de salarissen 
door het departement werd ingehou-
den. Menig bestuur was gedwongen 
uit eigen middelen bij te passen en 
bedacht daarvoor allerlei oplossingen; 
ook de Vereniging voor C.M.V.H.O. te 
Apeldoorn, die een obligatielening 
uitgaf, hoewel hier geen sprake was 
van inbreuk op het benoemingsrecht.

In de laatste oorlogsjaren liep de 
spanning door de invasie en de 
alarmtoestand op. Daardoor nam men 
risico’s waarvan de gevolgen niet
altijd werden overzien. De N.S.B.-
kinderen waren gewoon in het 

Bos was neergezet. In de eerste plaats 
vanwege de bijzondere status, vervol-
gens omdat het gebouw “zijn rust en 
soberheid van lijn en kleur zo vol-
komen aanpast aan het monumen-
tale en de statige rust van de natuur 
rondom, de gelukkig nog stille eeuwig 
ruischende bosschen”. Veel lof was 
er voor de architecten, J.G. en P.K. 
Mensink. Het groene voorplein aan de 
Jachtlaan en de flauw hellende pan-
nendaken zouden harmoniëren met 
een setting van traditionele villa’s.            
                                                                 
Het aantal leerlingen groeide van 
ongeveer 45 in 1927 tot meer dan 100 
in augustus 1930. Na de euforie van de 
beginjaren kreeg de jonge school te 
maken met de crises van de jaren
dertig. Het zag er in de periode na 
1931 niet rooskleurig uit: enorme 
overheidsbemoeiing en maatregelen 
ter bezuiniging, terwijl het onderwijs
steeds meer naar de achtergrond 
werd gedrongen. Binnen enkele jaren 
gaven de financiën van de Chr. H.B.S. 
een tekort te zien van ƒ27.000, dat 
gedekt moest worden door nieuwe 
donateurs en leerkrachten die elke 
maand ƒ0,50 per 100 gulden salaris 
toezegden.
Toen de oorlogsdreiging steeds dich-
terbij kwam, werd op 24 augustus 
1939 de zogenaamde voormobilisatie 
afgekondigd en vier dagen later de 
algemene mobilisatie. Daardoor werd 
een aantal leraren onttrokken aan 
de school die naast de B-opleiding 
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tekenen van de loyaliteitsverklaring 
beloofd heb. Er heerst op onze school 
een meer dan goede discipline”. 
Daarmee vond hij veel begrip bij 
N.S.B.-burgemeester Pont c.s.
Op 12 juni 1944 slaagt voor haar 
eindexamen H.B.S. –B, Anna Titia 
Davelaar, 19 jaar, Zwarte Kijkerweg 19, 
Apeldoorn.

Hoewel beroofd van haar eigen be-
huizing, is de Chr. H.B.S. redelijk door 
de oorlog geloodst. Door oorlogsom-
standigheden vielen er tenminste 
twee slachtoffers: dr. Josua Bromet 
(44), docent Handelswetenschappen 
en Staathuishoudkunde werd als re-
pressaille vermoord door een zgn. 
Silbertanne-groep in Arnhem en 
Georg Frans Hooijer(20), oud-leerling 
stierf vanwege verzetswerk voor een 
vuurpeloton in Rotterdam.
Verder wordt in 1943 melding gemaakt 

  

 

van het overlijden van P. Dobbenga te 
Zutphen, docent Lichamelijke oefe-
ning voor jongens.

Na de bevrijding zetelde het Departe-
ment van Oorlog in de school en 
eindelijk op 10 september 1946 kon 
het onderwijs in de school aan de 
Jachtlaan worden hervat. Zo blij was 
men, dat iedereen achter een muziek-
korps aan weer terugging naar Berg 
en Bos. Die vrolijke klanken waren 
nauwelijks weggestorven of nog geen
maand later werd de Christelijke 
Hogere Burgerschool met Apeldoorn 
gedompeld in diepe rouw.                                                                                                                                   
De gymleraar zet de jongens klaar 
voor de oefening. De militair ligt in 
het kampement achter de school. De 
vlieger stunt in zijn vlucht boven het 
dorp. De leerling kijkt stiekem naar 
buiten. De piloot maakt een duik-
vlucht. De soldaat gebaart lachend tak 
– tak – tak – tak! Ernst en spel ver-

strengeld in luttele secon-
den. De machine raakt het 
gymnastieklokaal en stort 
te pletter. Vier en twintig 
doden. (mededeling van
een oud-militair)                                                                                                                     
In diezelfde maand okto-
ber, bij zijn aanwezigheid 
tijdens de officiële viering 
van het 50-jarig bestaan 
van de  Apeldoornse Rijks-
kweekschool voor onder-
wijzeressen, werd De 
Planque door zijn collega’s 

gesterkt voor de verwerking van de 
ramp.
                                    
De herwonnen vrijheid deed nieuwe 
initiatieven ontstaan onder de leer-
lingen. In de zomer van 1945 had de 
oprichting plaatsgevonden van de 
leerlingenvereniging. Met afwisselen-
de perioden van bloei en inzinking
bereikte ze op 1 september 1950 haar 
eerste lustrum. Dat werd gevierd
in het Hof van Gelre met het door 
eigen leerlingen opgevoerde toneel-
stuk “De Rode Pimpernel”. De Nieuwe 
Apeldoornse Courant schreef: “Ditmaal 
geen ‘prul-spel’, doch werkelijk iets 
goeds en waardevols ….”. Het be-
tekende een voorzichtig begin van 
een groeiend zelfvertrouwen onder 
H.B.S.-scholieren.

De jaren vijftig stonden in het teken 
van geleidelijke uitbreiding van het 
schoolgebouw, met nieuwe afdelin-
gen (Middelbare Meisjes School en 
Gymnasium) en groei van het aantal 
leerlingen naar ongeveer 800. In 1951 
vond een eerste, kleine uitbreiding 
plaats, gevolgd door een grotere in 
1953. Het jaar hiervoor had dr. De 
Planque, wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd, de 
Chr. H.B.S. verlaten. Een huldiging 
viel hem ten deel in de paleiszaal 
van het Koninklijk Paleis Het Loo. 
Prinses Wilhelmina persoonlijk had 
hiervoor toestemming verleend. De 
feestelijkheden waren uitgebreid met 

de viering van het zilveren jubileum 
van de school. Als zijn opvolger werd 
benoemd dr. Streefkerk uit Hilversum, 
kort daarna vervangen door dr. H. 
Lijklema. In 1956 verscheen de naam 
Christelijk Lyceum op de voorgevel.                                                                                                                                       
Het waren de jaren waarin de gezags-
verhoudingen nog niet ter discussie 
stonden, ofschoon sommige indivi-
duen zich begonnen te roeren en hun 
opgekropte gedachten en gevoelens 
wel van het dak wilden schreeuwen. 
School en maatschappij kwamen 
dichter bij elkaar te staan en ook de 
herrezen Hogere Burgerschool moest 
wat van het Bergje afdalen.
Martin Schouten geeft daarvan een
aardig inkijkje in zijn boek.                                                                                                                                            
De leerlingen zochten in de school 
naar alternatieve manieren om zich te 
kunnen uiten, een medium, niet vóór 
hen, maar dóór hen. Zij kozen voor
“De Sirene”, orgaan van de schoolver-
eniging der C.H.B.S. Die naam, afkom-
stig van de Klassieken, vormde in zijn 
symboliek de prelude op de verander-
ende menselijke verhoudingen in de 
zestiger jaren.                                                                                                                                          
Aan het begin van het schooljaar 
1958 – 1959 stapt Harm Janssens, 12 
jaar, Jachtlaan 40, Apeldoorn, het 
Christelijk Lyceum binnen.
Wordt vervolgd

N.B.: Op zaterdag 2 oktober a.s  vindt de 

reünie plaats in de school (zie voor aanmel-

ding:  www.reunie-lyceumapeldoorn.nl) 
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Het verhaal van de honderdjarige 
Prinses en Koningin Juliana Toren is 
een verhaal dat eigenlijk uit twee de-
len bestaat. Enerzijds is er  de fraaie 
toren die in 1910 werd gefundeerd en 
daadwerkelijk honderd jaar bestaat. 
Anderzijds is er de familie Kreekel 
wiens pretimperium op een andere 
plek zijn oorsprong vond. Die wortels 
lagen slechts enkele honderden meter 
dichter bij Apeldoorn, in het toenma-
lige Prins Bernard Dal. De namen van 
deze twee uitspanningen verraden 
eigenlijk al dat beide gelegenheden 
een zekere ‘koninklijke verwantschap’
in zich droegen. Buren waren het, 
want ‘de Prins’ was gevestigd op 
nummer 33, terwijl ‘de Prinses’ haar 
toren exploiteerde op nummer 35 
aan den Amersfoortschestraatweg. 
Concurrenten waren het natuurlijk 
ook, want beide gelegenheden had-
den attracties om het de bezoeker
naar de zin te maken: een speeltuin
bij Prins Bernhard Dal en een Luna-
park bij Prinses Juliana Toren. 
Kennelijk was het voorbestemd dat
deze prinselijke gelegenheid het 
feitelijk startpunt was voor hetonink-
lijke park op het hoogste punt van 
Apeldoorn. Honderd jaar is natuurlijk 
niet niks en het torencomplex heeft 
door de jaren heen een reusachtige 
ontwikkeling doorgemaakt, voor het 
overgrote deel onder verantwoorde-

respectabele plaats in-
neemt naast de vele
andere pretparken 
die ons land telt. 
Toegespitst op de jon-
gere bezoekers, vervult 
het pretpark een be-
langrijke rol en is het 
een gezellige ‘kinder-
schakel’ tussen parken 
voor verschillende 
leeftijdscategorieën.      

Tot zover het persbe-
richt. Wij spraken met 
de huidige directeur 

Jeroen Butter want een 100-jarige 
buur is natuurlijk wel iets om even bij 
stil te staan. Als altijd was het park 
gezellig druk, al hoorden wij van hem 
dat de recessie ook niet geheel voor-
bijgaat aan de Julianatoren.
Het bezoekersaantal is 
tot nog toe wat minder
als vorig jaar en ook 
aan de bestedingen in 
het park merkt men de
voorzichtigheid van de
bezoekers. 
Onvermijdelijk kwam 
natuurlijk ook de par-
keerproblematiek op 
tafel en hun wens om 
dit voor veel beter op 
te lossen dan nu het 

lijkheid van Dick Kreekel.
De famillie Kreekel bestaat uit
meerdere pretgeneraties. Grootvader 
Emmo Kreekel startte ooit de pretac-
tiviteiten met zijn botsautobaan in 
Prins Bernhard Dal. Dit werd gevolgd
door heel veel inspanningen van 
vader Marinus Kreekel, die Prins 
Bernhard Dal in 1967-1968 verruilde 
voor het huidige pretpark Koningin 
Juliana Toren. Marinus’ zoon (huidige 
pretmanager Dick Kreekel) nam het 
stokje van zijn vader over en bouwde 
het plezierimperium verder uit. Zijn 
vooruitziende blik rechtvaardigde in
latere stadia de talloze grote en kleine
aanpassingen en uitbreidingen. Dat 
zorgde ervoor dat het familiepretpark 
van nu een bescheiden, maar wel zeer 

geval is. Plannen zijn er te over, maar 
gesitueerd in een Natura 2000 bied, 
de ecologische hoofdstructuur, een 
waterwingebied en met het water-
winbedrijf als buurman valt dat niet 
mee. Een meer gecompliceerde Milieu 
Effect Rapportage voor zo’n gebied is 
nauwelijks te bedenken en dat leidt 
dus niet afhoudend tot vertragingen 
bij het overwegen van de wensen en
mogelijkheden. Zij blijven echter hun
best doen bij het zoveel mogelijk 
voorkomen van het ontstaan van 
gevaarlijke situaties en de overlast die 
het park met zich mee  zou kunnen 
brengen. Vooral op het gebied van 
geluid is men zeer alert. 

De nieuwe botsautohal is daar een 
goed voorbeeld van. Binnen een her-
rie van jewelste, buiten vrijwel niet 
waarneembaar. 

Familiepretpark Koningin Juliana Toren in Apeldoorn viert 100 jarig bestaan



Ingezonden Mededeling:

Het Contactorgaan van  Apeldoornse Ouderenorganisaties (CAO) heeft het 
genoegen op zaterdag 2 oktober van 10.00 tot 16.00 uur opnieuw een 

DAG VAN DE OUDEREN
te  organiseren op de locatie van de Christelijke Scholengemeenschap 
Sprengeloo, Sprengenweg 81, ingang Beatrixlaan, te Apeldoorn.

Het thema van dit jaar OUDEREN NU ….. BLIJVEN BIJ DE TIJD doet een 
speelse en tegelijkertijd indringende  oproep aan ouderen om zich op de 
toekomst voor te bereiden en zich op de hoogte te stellen van de vele mo-
gelijkheden om zo fit en gezond  mogelijk te blijven. Zolang mogelijk zelf-
standig blijven is belangrijker dan ooit. De bezoeker zal dat zeker ook graag 
willen.

Er zal een keur van organisaties en instellingen aanwezig zijn op het gebied 
van zorg, sport en spel met demonstraties en workshops over verschillende 
onderwerpen.
Voor de gezelligheid is er af en toe een optreden van de koren Phoenix 
Vocaal en Kantje Boord.
    
Wij willen U uitnodigen (een deel van) deze “Dag van de Ouderen” mee te 
maken.
U heeft dan de gelegenheid kennis te maken met de mogelijkheden die er 
voor ouderen zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Wij hopen u op 
deze dag te mogen ontmoeten.
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 Van de voorzitter

“Tegen beter weten in”

De organisatie van het wereldkampi-
oenschap voetballen naar Nederland 
in 2018 ?
Ik dacht even dat het FIFA bestuur ook 
Apeldoorn zou aandoen toen in de 
Stentor een, overigens onjuist, arti-
kel stond over de uitbreiding van het 
“stadion”van AGOVV in onze wijk.

De krant had het over een uitbreiding
van het aantal zitplaatsen tot 3750, 
zo waar een ontwikkeling tot een 
“echt stadion”.De goede verstaander 
weet dat het gaat om een voorstel 
tot wijziging van het bestemmings-
plan Apeldoorn West / Laan van 
Spitsbergen omdat andere locaties 
in de gemeente voor de voetbalclub 
financieel niet haalbaar zijn.

Opvallend is dat het college van B&W 
bij dit wijzigingsvoorstel volledig 
voorbij gaat aan de eerder uitge-
brachte adviezen over de (on)moge-
lijkheden van de accommodatie in 
Berg en Bos.
Zoals de landelijke overheid ken-
nelijk geen rekening houdt met 
Europese fiscale wet– en regelgeving 

gaat ons lokale bestuur voorbij aan 
de fysieke randvoorwaarden voor 
de wijziging van het voorontwerp 
bestemmingsplan.

In onze zienswijze zullen wij hier wel 
alle aandacht aan besteden.

Cees Kielstra, vz. 



Door Peter Essink

Een nieuw college en een nieuwe 
wethouder , t.w. mr. Olaf Prinsen, die 
onze wijk in zijn portefeuille heeft! 
Wij namen de gelegenheid om tijdens 
een introductie fietstocht met hem en
de stadsdeelmanager mevr. José 
Cvetanovic, alle “key-issues” die mo-
menteel onze aandacht vragen onder 
hun aandacht te brengen.  

Wij starten onze tocht bij de nieuw 
aangelegde drempel bij de Bosweg. 
Die is prima uitgevoerd maar tevens 

lijks. Wethouder en stadsdeelmanager 
nemen deze overwegingen mee.

Wij vervolgen onze fietstocht langs de 
Vonderlaan. Die is illustratief voor de
parkeeroverlast die de wijk ondervindt
bij grote evenementen in Park Het 
Loo. (zoals bv Concours d’Elegance). 
Uiteraard komen ook ter sprake de 
Amersfoortseweg en het te harde 
rijden daar, maar dat is overbekend 
op het gemeentehuis en maatregelen 
daarvoor zijn in voorbereiding.

Door naar het BB bunkercomplex aan 
de Seringenlaan. Wij praten hem bij 
over onze uitgebreide inventarisatie 
van wensen m.b.t. toekomstige be-
stemming bij alle direct omwonenden 
van dit complex. Een brief met onze 
bevindingen en aanbevelingen ligt bij 
de gemeente.

Volgende stop is de met de vorige 
wethouder afgesproken “extra par-
keercapaciteit voor apenheul bezoe-
kers” aan de Felualaan. Afgesproken 
is dat toegang hiertoe niet door de 
wijk, maar alleen vanaf de JC Wilslaan 
zou plaatsvinden. Door het ontbreken
van verkeersmaatregelen aan de JC 
Wilslaan gebeurt dat nu niet en dat 
moet veranderen. De wethouder 
neemt hier goede notie van. Uiteraard 
brengen wij in dit gebied ook de par-

een startpunt voor onze discussie 
over onze wens om ook in onze wijk 
een max. snelheid van 30 km te gaan 
invoeren. Wij bespreken dat het toch 
niet al te moeilijk zou moeten zijn om 
net als aan de overzijde bij de Bosweg 
(Sprengen) ook hier een 30 km. bord 
te gaan plaatsen. Temeer daar met 
het opnieuw asfalteren van het eerste 
deel van Bosweg en Wildernislaan 
weliswaar een prachtige weg is aan-
gelegd, maar ook een weg die meer 
dan ooit uitnood tot gas geven en dat 
gebeurt dan ook. Bewoners aan de 
Wildernislaan constateren dat dage-

keerdruk (op te drukke apenheul da-
gen) op de Burgemeester Roosmaele 
Nepveulaan onder zijn aandacht, als-
mede de eenvoudig te verbeteren
plaatsing van de parkeerverbod bord-
jes voor Kristalbad bezoekers. 
Veelvuldig worden deze nu over het 
hoofd gezien.

Daarna fietsen wij naar de nieuwe 
ingang van het park Berg en Bos en 
de wijze waarop de overeengekomen 
plannen voor een nieuw plein en 
nieuw entree ingevoerd zullen wor-
den. Wij vragen zijn aandacht voor 
het toezien op onze formele overleg 
positie daarin.
Volgende stop is de voorgenomen 
heropening van de extra ingang 
van het park Berg en Bos aan de J.C. 
Wilslaan. Wij bespreken nogmaals 
hoezeer wij het toejuichen dat de 
fietsroute richting Asselsestraat hier 
wordt doorgevoerd, maar vragen ook 
zijn aandacht voor het verplaatsen 
van de dienstingang functie (voor 
snackbar, klimbos, Accres) naar de 
Asselsestraat naast het kantoor van 
de afdeling wijkzaken Noord-West.
Tot slot komen wij uit bij AGOVV.  Dit 
(hoofdpijn) dossier zit weliswaar niet 
in zijn portefeuille, maar wij lichten 
nogmaals graag onze bekende stand-
punten aan hem toe. (zie ook elders 
in dit nummer) 

Fietsen met de wethouder.
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Binnen de school worden de leerlin-
gen gestraft met corvee. 
Buiten het schoolterrein blijft het 
probleem echter ook bestaan. Daarom 
is besloten dat de politie, in samen-
werking met het Team Handhaving 
Openbare Ruimte (THOR) van de ge-
meente Apeldoorn, regelmatig con-
troles gaat uitvoeren op het wegwer-
pen van afval.
Van begin mei tot medio juni heeft 
het politieteam Noordwest samen met 
medewerkers THOR meerdere contro-
les uitgevoerd rond de middelbare 
scholen in het stadsdeel Noordwest.    

In totaal zijn er 36 bonnen uitge-
schreven voor het weggooien van 
afval. De hoogte van deze boete be-
draagt 90 euro. Voor jongeren onder 
de 16 jaar wordt de boete gehalveerd 
naar 45 euro.
Het overgrote deel van de bekeurde 
personen betrof scholieren, maar 
ook enkele volwassenen kregen een 
bekeuring voor dit feit. 
Bij de controles werden er tevens 
een drietal wildplassers bekeurd ! De 
boete hiervoor bedraagt eveneens 90 
euro. 
Tijdens de controles werd er ook gelet 
op het verkeersgedrag. Er werden

Veel wijkbewoners 
ergeren zich aan de 
hoeveelheid afval 
dat op straat wordt 
achtergelaten. 
De klachten hierover 
worden bij de politie 
gemeld. Als wijkagent 

constateer ik ook dat er mensen zijn 
die het kennelijk niet op kunnen 
brengen om hun afval in een prullen-
bak te gooien.
Het meeste afval ligt op de routes 
vanaf supermarkten naar scholen. Het 
gaat hier dan vaak om lege blikjes, 
flesjes, koek- of chipsverpakkingen. 
Jongeren gaan tijdens hun pauzes 
naar de supermarkt en op weg naar 
school wordt de verpakking van de 
genuttigde consumptie van zich af 
gegooid.
Regelmatig is dit probleem met de di-
recties van de scholen besproken. Het 
blijkt dat men op de scholen zelf ook 
veel last heeft van de scholieren die 
in- en buiten het gebouw het nodige 
vuil achter laten. De conciërges mo-
gen het dan opruimen. Het gaat hier 
uiteraard om een mentaliteitskwestie. 
Gezien de opvoedkundige taak van de 
scholen wordt er aan het thema door 
de scholen veel aandacht besteed. 

daarbij, onder andere, bonnen uit-
geschreven voor het voor het niet 
dragen van een helm (€ 60).

Genoemde resultaten zijn bespro-
ken met de middelbare scholen. De 
scholieren spraken onderling over de 
controles en boetes. Dit heeft in juni 
geleid tot een afname van het aan-
tal overtredingen en dus ook het 
minder aantreffen van zwerfvuil op 
straat.

Het komende schooljaar zullen we 
de controles herhalen. Het hand-
havingteam van de gemeente 
zal hieraan een grote bijdrage 
leveren. Ook de scholen zullen 
betrokken blijven bij het project. 
Communicatie door scholen en 
ouders is mede van belang om de 
mentaliteit onder jongeren op dit 
gebied te veranderen.

Ten slotte wil ik er nog wel op 
wijzen dat er ook een aantal vol-
wassenen zijn bekeurd voor het 
wegwerpen en afval en wild-
plassen! Bovengenoemde proble-
matiek komt dus niet alleen op het 
bordje van de jongeren en is in 
ieder geval een probleem van ons 

allemaal. 
Iemand op straat op zijn gedrag 
aanspreken en vooral zelf het goede 
voorbeeld geven. Hieraan kunnen 
we met z’n allen een bijdrage leve-
ren! Hopelijk zijn bovengenoemde 
controles in de toekomst dan minder 
noodzakelijk...    
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Zwerfvuil
Door Ronald de Man- wijkagent
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heeft uitgeoefend op het ontstaan
van het huidige karakter van Apel-
doorn.
Het inwoneraantal groeide van 
81.000 inwoners tot bijna 128.000. 
Met zijn bestuursvaardigheid en 
grote kennis van zaken was hij de 
motor achter de naoorlogse groei 
van wat een ingeslapen dorp leek 
tot een volwassen stad. Zijn inzet op 
cultureel terrein leidde o.a. tot de 
opening van Orpheus in 1965.

Maar dat zal Sam allemaal een zorg 
zijn! Zij is bij het verlaten van ons 
huis alleen  geïnteresseerd om west-
waarts te gaan, want dat is richting 
bos. 

Door Peter Essink

Nee, het gaat dit keer niet over de 
“Stichting Apeldoornse Monumenten”, 
maar over mijn zomerlogé. Sam is de
hond van mijn oudste zoon en zij 
geniet altijd weer van dat prachtige 
“honden los” bos aan het einde van 
de Wildernislaan en de Bosweg. Een 
stukje van onze wijk met een over-
duidelijke  grote betekenis voor veel 
Apeldoornse honden en hun baasjes.

Een stukje bos dat tientallen jaren ge-
leden werd veilig gesteld als “honden 
los” bos op initiatief van die uitste-
kende burgemeester Antoine Louis des 
Tombe. Een bank in het bos houdt die 
herinnering levend. 
Een burgemeester die grote invloed

En daar kan zij spelen 
en ravotten met
andere viervoeters 
zonder door zo’n hin-
derlijke lijn te worden 
beperkt. Kortom, da-
gelijks zijn wij en naar 
ik inmiddels weet, vele 
andere Apeldoornse 
honden en baasjes de 
burgemeester dank-
baar voor wat begon 
met zijn initiatief.

Sam dankt de burgemeester!
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Door:  Jelle Reitsma

Bij graafwerk-
zaamheden bij 
de aanleg
van een pad 
naar De St@art 
in de Apenheul 
kwam een 
zwaar verroeste
stalen munitie

-kist met gereedschappen, granaat-
kokers en enkele onderdelen van een
Willy’s jeep boven water. De vondst 
kwam eerst bij het oud ijzer terecht, 
maar later ontfermde faunabeheerder 
Joop Schoneveld zich over het mate-
riaal; hij zag de historische waarde er 
van in. Het meest opzienbarend bleek
een kaart die opgerold in een - Duitse 
(!) - granaatkoker bleek te zitten.
De kaart laat zien hoe de geallieerden 
aanvielen op Duitse stellingen in Italië. 
Het gaat om ‘Operations’ van de ‘2 NZ 
Division’.  Schoneveld’s vermoeden 
dat het Nieuw-Zeelanders betrof, is 
juist.
Hoe komt zoiets in Apeldoorn terecht? 
Hebben Nieuw-Zeelanders een rol ge-
speeld bij de bevrijding van Apeldoorn?
De kaart waar het om gaat is gedeel-
telijk verbrand en ook de jaren onder
de grond hebben hun sporen achter-
gelaten. Eigenlijk is het geen kaart, 
maar een oleaat: een tekening met 

militaire symbolen die over een kaart 
kan worden heengelegd en waarmee 
een operatie visueel kan worden ge-
maakt. Om precies te kunnen zien waar 
e.e.a. zich heeft afgespeeld, moet je 
over de stafkaarten beschikken die 
destijds door de geallieerden werden 
gebruikt. 

Maar er staan toch nog voldoende ge-
gevens op vermeld: cijfercombinaties 
die een datum en een tijdstip weer-
geven, tactische nummers, een paar 
plaatsnamen en wat afkortingen. 
De maker van de tekening heeft ook 
verschillende kleuren gebruikt om 
de posities van de betrokken Nieuw 
Zeelandse subeenheden weer te geven 
en zich niet beperkt tot ‘blauw’ voor 

eigen eenheden en ‘rood’ voor de 
vijand. De kop van de kaart geeft aan 
dat het om een getekend verslag van 
de strijd die de 2e Nieuw Zeelandse 
divisie tussen 29 september en 25 
oktober 1944 heeft gevoerd tegen de 
Duitsers in de z.g. Gothic Line. Deze 
lijn met verdedigende opstellingen 
liep van west naar oost over het 
Italiaanse schiereiland ter hoogte van  
Rimini en vormde een formidabele 
hindernis voor de naar het noorden 
oprukkende geallieerden.
 
De sleutel bij het oplossen van het 
raadsel vormde de afkorting ‘PLDG’ 
ofwel Princess Louise’s Dragoon 
Guards.Deze cavalerie-eenheid vorm-
de het verkenningsbataljon van de 1e 

Canadese Divisie; 
deze divisie be-
vrijdde Apeldoorn 
op 17 april 1945, 
maar vocht in sep-
tember en oktober 
1944 nog in Italië. 
Door de grote 
verliezen bij de 
infanterie, moesten 
er toen draconi-
sche reorganisaties 
worden doorge-
voerd: zo werden 
de PLDG ontdaan 
van hun pantser-

voertuigen en als infanterie ingezet 
bij de 12e brigade van de 5e Canadese 
Pantserdivisie, die zij aan zij vocht 
met de Nieuw Zeelanders. De PLDG 
onderscheidde zich ook te voet in het 
gevecht, en verzorgden voor de Nieuw 
Zeelanders de beveiliging van hun 
flank en achterhoede. Zo werden de 
PLDG ingetekend op het oleaat van de 
Nieuw Zeelandse divisie.

Meer weten? Kijk op:
http://en.wikipedia.org/wiki/4th_
Princess_Louise_Dragoon_Guards en 
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/
tei-WH2-2Ita-c6-2.html
 
Hoe het verder is gegaan blijft gissen: 
mogelijk is het oleaat meegenomen 
door een Canadese liaison officier 
bij de Nieuw Zeelanders. Met de 1e 
Canadese Divisie – met de PLDG in de 
gelederen – reisde de kaart mee naar 
Nederland. Complicatie is dat de PLDG 
niet waren betrokken bij de bevrijding 

Bijzondere oorlogsvondst in Park Berg en Bos

Foto’s De Stentor/H. van ‘t Veen
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van Apeldoorn; in april 1945 verbleven 
de PLDG is België om daar te worden 
omgeschoold op nieuwere pantser-
voertuigen. Later, na de bevrijding, 
voegden de PLDG zich weer bij de 
divisie. Hoe de kaart bij de man te-
recht is gekomen die de kaart samen 
met de munitiekist met gereedschap 
heeft begraven, blijft voorlopig nog 
een raadsel. De aard van de spullen 
in de kist doet vermoeden dat het om 
een monteur ging, waarschijnlijk een 
lid van een onderhoudsploeg, een z.g. 
Light Aid Detachment. Zo’n LAD voerde 
onderhoud en eenvoudige reparaties 
aan voertuigen en wapens uit. Dat de 

Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl

Als je woont in het bos, dan doe je toch zeker ook mee!

Dus bosbewoners: Noteer alvast in uw agenda:
30 oktober 2010.

Zie voor meer informatie: 
http://www.laathetdonkerdonker.nl 

Nacht van de nacht 2010
kaart moest verdwijnen ligt meer 
voor de hand; een dergelijke kaart 
was toen nog hoog geclassificeerd 
en de bezitter zou bij terugkeer in 
Canada heel wat uit te leggen heb-
ben. Een goede reden om zich hier 
van te ontdoen.  Maar één ding is wel 
duidelijk: Nieuw Zeelanders hebben 
geen rol gespeeld bij de bevrijding 
van Apeldoorn.
 
NB. Een oleaat is een schets, 
bijv. van troepenopstellingen, op 
doorschijnend papier, dat op een 
stafkaart gelegd kan worden.



1.   Parkeerterrein Roosmaele Nepveulaan (normaal Apenheul)
2.   Nationaal museum Paleis Het Loo:
3.   Zijstraten A’foortseweg t.m. Pijnboomlaan - (overloop Het Loo en overloop Julianatoren)
4 & 5. Kruising J.C. Wilslaan - Amersfoortseweg (overloop Julianatoren)
6.   Roosmaele Nepveulaan (overloop Apenheul)
7.   Felualaan (overloop Apenheul)

Parkeren in Berg en Bos

- Wat een topdag betekent - 
Dinsdag 3 augustus 2010

2.

3. 5. 7.

6.4.

1.
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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
Arjan Speelman, Seringenlaan 18,
7313 CH, tel. 355 81 30
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 7016	 w i j k b l a d 	 b e r g 	 e n 	 b o s 	 • 	 n r . 3 	 s e p t e m b e r 	 2 0 1 0

Het Kristalbad en zijn nieuwe glijbaan.
Deze lijkt zijn doel niet te hebben gemist. De abonnement verkoop was met ongeveer 40% gestegen ten opzichte 
van het vorige jaar. De teller van het aantal bezoekers, mede door het mooie weer stond medio Juli al op 60.000. 
In het hele seizoen passeerden vorig jaar 87.000 bezoekers de poort.

 nieuwe glijbaan


