de verhalentafel
Praat mee en deel uw verhalen en herinneringen!

Thema: 		

Berg en Bos

Datum:		

Donderdag 19 december 2019

Tijd: 		

10.15 – 12.15 uur

Locatie:		

CODA Centrale Bibliotheek

		

Vosselmanstraat 299, Apeldoorn (1e verdieping)

Overig:		

Gratis toegang; aanmelden is niet nodig

www.coda-apeldoorn.nl/verhalentafel

de verhalentafel
Praat mee en deel uw verhalen en herinneringen!
Luistert u ook graag naar verhalen en herinneringen van vroeger?
Praat dan mee aan de CODA Verhalentafel: de plek om samen in
informele sfeer herinneringen over Apeldoorn op te halen, te delen
en vast te leggen! Deze keer staat de Verhalentafel in het teken van
de wijk Berg en Bos.
Weet u het nog: de landdagen van de VARA en de AVRO in Park
Berg en Bos waarbij bekende artiesten kwamen optreden? Of de
lichtspektakels die vanaf de jaren ’50 onder de naam ‘Lumido’ werden
georganiseerd in Park Berg en Bos? Woont u nu in Berg en Bos of
heeft u er als kind gewoond en ging u naar de Berg en Bosschool? Of
bent u gewoon nieuwsgierig naar de Verhalentafel en wilt u eens een
kijkje komen nemen?
Kom donderdag 19 december tussen 10.15 - 12.15 uur naar CODA
Centrale Bibliotheek (1e verdieping bij het historisch paviljoen) en
deel uw herinneringen aan Berg en Bos of kom luisteren naar de
verhalen van anderen. Heeft u nog foto’s dan kunt u die uiteraard
meenemen om aan anderen te laten zien.
Deelname aan de Verhalentafel is gratis; aanmelden is niet nodig.
U bent van harte welkom!
In de laatste maand van het jaar neemt CODA alvast een voorschot
op de Atlas van Apeldoorn 2020. Tijdens de Atlas van Apeldoorn zet
CODA, in samenwerking met partners van het Erfgoedplatform, wijkof dorpsbewoners en andere betrokkenen, jaarlijks één wijk of dorp
binnen de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers. In 2020 staat de
wijk Berg en Bos centraal.
Foto: Berg en Bosschool (1955-1958) Bron: CODA Archief

