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De goede dennenboom
Een Kerstverhaal van Urbanus

In het dennenbos liep een man met een bijl en 
drie kleine kindertjes. De grote dennenbomen 
trokken zich van het viertal niet veel aan want 
zij wisten dat zij geen kwaad konden. De kleine 
dennenboompjes sidderden van angst als de 
man met de bijl dichterbij kwam. Ze trachten er 
allemaal zo onaantrekkelijk mogelijk uit te zien.

Al snel viel het oog van de kinderen op een 
prachtig boompje dat nog volop stond te 
pronken. “Deze hier is de mooiste!” riepen ze. 
Het was het domste boompje van het ganse 
dennenbos. Het kende het verschil nog niet 
tussen de lente en de winter en het begreep dan 
ook niet waarom al de andere boompjes zich zo 
lelijk maakten.

Vader duwde de kinderen eventjes opzij, spuwde 
in zijn handen en hief de bijl hoog in de lucht. 
Een iets oudere dennenboom die dit alles zag, 
kreeg zo’n medelijden met het domme boompje, 
dat hij zijn afhangende takken omhoog stak. Hij 
trok zoveel sap naar zijn kruin, dat zijn naalden 
glansden en fonkelden als kristal. Nu wuifde 
hij sierlijk met zijn takken om de aandacht van 
de kinderen op zich te vestigen. “Halt, vader, 

eigenlijk zouden wij liever deze hier willen.”

“Zoals jullie wensen,” zei vader en de bijl hakte diep 
in de voet van de moedige boom. De drie kinderen 
namen hem onder de arm en lachend stapten ze 
weer naar huis. De boom schreeuwde het uit van 
pijn, maar de mensen luisteren niet goed genoeg 
om de boom te horen huilen.

Daar stond hij nu, in het midden van de huiskamer, 
overdekt met slingerende lichtjes, slingers en 
bollen. Helemaal bovenaan stak een zilveren 
bol met een lange punt. Er waren al rare vogels 
boven op zijn kop komen zitten, maar zoiets, nee. 
Beneden aan zijn voeten stond een stalletje en 
hij zag hoe de kinderen er allemaal plaasteren 
figuurtjes inzetten met overal kleine schaapjes 
er om heen. “Zie mij hier nu staan,” mopperde de 
boom, “ik ben blij dat de andere bomen mij niet 
zien, met al die belachelijke rommel aan mijn lijf.”

Zo stond hij daar week na week. Op zekere dag 
maakten de kinderen weer een drukte van belang 
om en rond het stalletje. “Wel verdraaid,” dacht hij. 
“Nu komen er nog drie beeldjes bij, waarvoor dient 
dat toch allemaal.”

De dennenboom had al veel van zijn groene 
glans verloren en wanneer de kinderen 
eventjes aan zijn takken kwamen, voelde hij 
de dennennaaldjes overal langs zich heen naar 
beneden vallen. De dag daarna werd hij van al 
zijn versieringen ontdaan en al de plaasteren 
mannetjes werden in een papiertje gerold en in 
een doos gelegd.

“Het is afgelopen,” zuchtte de boom. “Mij 
wacht de open haard, het is allemaal voor niets 
geweest.” Nu werd er ook een klein ventje in een 
strooien bakje uit het stalletje genomen en voor 
ook hij in het papiertje ging, knipoogde hij naar 
de boom en zei: “Ik weet wat je gedaan hebt en 
dat zal ik nooit vergeten.”
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Werk in uitvoering
Door Otto Verkerke

Werk in uitvoering 2017
Ten tijde van dit schrijven naderen de 
werkzaamheden aan de wegen en 30 km 
zonering voor 2017 hun einde. Het voorlopig 
laatste asfalt is op 15 november 2017 

aangebracht in het noordelijk deel van de 
Zwarte Kijkerweg en zijstraten en de 30 km 
poorten aan de JC Wilslaan.

30 km zone
Onderdeel van de werkzaamheden naast 
wegenonderhoud is de omvorming van een 
50 km naar een 30 km snelheidsregime. In 
overleg met de gemeente is besloten om de 
hele buitenzijde van de wijk dit jaar al in te 
richten als 30 km zone.
Dat gebeurt door op alle ingangswegen naar 
de wijk zogenaamde poortenconstructies in 
te richten. In de praktijk is dit een snelheid 
remmende bult in het wegdek samen met 
de nodige bebording en wegmarkeringen. 
Ook worden op diverse locaties verhoogde 
plateaus op kruispunten met de nodige 

belijning aangebracht als snelheidsremmer 
voor verkeer.
Eind november 2017 waren alle geplande 
poorten fysiek aangebracht en restte 
bebording, belijning en afwerking van 
bermen en inritten.

30 km poort 1e Beukenlaan

Gas en waterleidingen
In de aanloop van de wegwerkzaamheden 
kwam na veel aandringen van onze 
zijde boven water dat er nog veel gas en 
waterleidingen moesten worden vervangen 
in de wijk. Om te voorkomen dat de net 
geasfalteerde straten al op korte termijn 
weer opengebroken moesten worden zijn 
die leidingen alsnog vooraf vervangen. 
Dit leidde tot een korte maar redelijk 
ingrijpende operatie die net voor de 
bouwvakvakantie afgerond werd. De 
geplande start van het asfalteringswerk 
kon daardoor volgens plan direct na de 
bouwvak starten.

Minder asfalt
In de wegen van de wijk blijkt her en der 

nog teerhoudend asfalt te zitten. Indien 
weggehaald moet het vrijgekomen 
teerhoudende asfaltgranulaat (TAG) 
verwerkt worden in een speciale 
verwerkingsinrichting. Omdat dit een 
kostbaar proces is wordt er slechts een 
bovenlaag van de wegen gefreesd en 
daarna afgevoerd voor reiniging. Deze 
methode bespaart het verwijderen van 
al het bestaande asfalt en voorkomt 
dat er ook een nieuwe laag asfalt in de 
fundatie aangebracht moet worden. Nadat 
rioolputdeksels in de wegen op hoogte zijn 
gebracht kan de weg overdekt worden met 
een nieuwe laag asfalt van gemiddeld 5 cm 
dikte.
Dankzij het verlagen van de snelheid kon 
ook de hoeveelheid vierkante meters asfalt 
behoorlijk verminderd worden. Dit werd 
onder andere bereikt door het aanscherpen 
van bochten (b.v. bij de zijstraten van de 
Ribeslaan en de aansluiting Ribeslaan - 
Roosmale Nepvuelaan) maar ook door 
groene rotondes aan te brengen (b.v. in 
kruising Douglaslaan-Elzenlaan).

Strak wegdek!
Een bochtverkleining met berg verwijderd asfalt bij de 
Ribeslaan
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Nieuwe rotonde in de Elzenlaan

Regenwater afkoppelen van rioolstelsel
Een belangrijke maatregel die gelijk met 
de werkzaamheden werd genomen is het 
afkoppelen van de hemelwaterafvoeren 
van het rioleringsstelsel. Waar straatputten 
nog aangesloten waren op het riool zijn 
deze losgekoppeld en verbonden met 
infiltratieputten. Deze putten zijn in een 

grote en kleine variant op diverse locaties 
rond wegen en kruisingen ingegraven. 
Daar waar snelheid remmende plateaus 
op kruisingen en wegen zijn aangebracht 
is ook de regenwaterafvoer aangepast 
om waterophoping rond de plateaus te 
voorkomen. 

Inritten
De discussie rond de uitvoering van inritten 
in onverharde, verharde of semiverharde 
vorm (grind) is na de voorlichtingsavond in 
de St@art langzaam naar de achtergrond 
verdwenen.

De gemeente is deels voorstander van 
een standvastig beleid rond de nota 
grindbermen. Deze intentie is in de loop 
der jaren echter niet nageleefd noch 
gehandhaafd door de gemeente met als 
gevolg een variëteit aan uitvoeringsvormen 
van inritten binnen de wijk.
Door bovendien bij de herinrichting van de 
Sparrenlaan bewoners de keuze te geven 
over diverse varianten voor herstel van de 
inrit na herbestrating van de weg, heeft de 
gemeente haar eigen beleid ten aanzien 
van grindbermen en inritten niet consistent 
ingevuld. 

Grote infiltratie verzamelput

De aannemer
KWS heeft de werkzaamheden wat ons 
betreft netjes en goed georganiseerd 
uitgevoerd.
Met name de communicatie met bewoners 
was middels een toegankelijke uitvoerder 
en omgevingsmanager, een conciërge 
en berichtgeving middels WhatsApp 
keurig geregeld. Met complimenten aan 
Koninklijke Wegenbouw Stevin!

Nieuwe deklaag bij inritten

Complimenten KWS!

Plan Werkzaamheden komende jaren
De huidige werkzaamheden zijn de eerste 
fase van een meerjaren onderhoudsplan 
voor de hele wijk. Volgend jaar worden 
de overige straten ten zuiden van de 
Soerenseweg die aan onderhoud toe zijn 
aangepakt. 
In 2019 en 2020 zijn de straten ten 
noordwesten, respectievelijk noordoosten 
van de Soerenseweg aan de beurt. Details 
kunt u bekijken op een kaart die u kunt 
inzien op de website van de gemeente 
onder “Nieuws en mededelingen” > 
“Apeldoorn werkt aan de weg” > “Berg 
en Bos”. (Deze link is ook te vinden op de 
website van de wijkvereniging.)

Enkele details rond de uitvoering van het 
resterende werk zijn nog in studie. Zo 

wordt er bijvoorbeeld nog nagedacht over 
de inrichting van Vliegerlaan rond het Chr. 
Lyceum. Ook is er een discussie gaande 
over ontwerpen die de veiligheid voor 
fietsers bij de oversteek van de Jachtlaan 
naar het Chr. Lyceum rond Schuttersweg 
en Het Bergje (v.v.) moet verbeteren. Hier 
zijn aanwonenden en de wijkvereniging bij 
betrokken.

De werken voor de komende jaren zijn 
nog niet aanbesteed. Verwachting is 
dat die aanbestedingen in het voorjaar 
na accordering van de benodigde 
gemeentelijke budgetten zullen 
plaatsvinden. Opvolgende werkzaamheden 
zullen daardoor mogelijk pas vanaf juli 
plaatsvinden.

Ongebruikt asfalt
Op een aantal locaties in de wijk is er nog 
een duidelijk overschot aan niet gebruikt 
asfalt.
Op bijgaand foto is nogal duidelijk zichtbaar 
waar de blaadjes blijven liggen en het asfalt 
dus niet gebruikt wordt. Waar mogelijk en 
haalbaar zal wat betreft de wijkvereniging 
een dergelijk asfaltoverschot verwijderd 
worden.

Een ongebruikte driehoek asfalt aan de Bosweg
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December: drukte én gezelligheid
Door Lisette Cuperus, Vigilat

Eind 2017 is in zicht en we gaan weer richting de feestdagen. December is een gezellige 
maand om tijdens Kerst en Oud & Nieuw door te brengen met familie en vrienden. Ook 
heeft Apeldoorn zich weer op de kaart weten te zetten door het Glazen Huisje (Serious 
Request) naar het Marktplein te halen. Een prachtig initiatief met wederom een heel 
goed doel om je voor in te zetten. Door ondernemend Apeldoorn, sportverenigingen en 
op scholen worden allerlei acties op touw gezet om geld in te zamelen voor het Rode 
Kruis. December zal een drukke maand worden voor Apeldoorn en wij merken dit ook 
met veel extra werk. Uiteraard zullen wij onze dienstverlening ook in deze periode 
weer uitvoeren zoals u van ons mag verwachten. Uw woning tijdens uw afwezigheid 
controleren op bijzonderheden en zichtbaar aanwezig zijn in uw woonwijk. 

Op het gebied van het beveiligen van uw woning zijn er nieuwe producten op de 
markt die ik u niet wilt onthouden. Het gebeurt ons allemaal weleens om vergeten de 
voordeur op slot te draaien. In de drukte gooien we de deur achter ons dicht en zijn weg. 
Ik merk het in mijn eigen thuissituatie ook dat de kinderen de deur uitgaan zonder even 
de sleutel om te draaien. Een inbreker kan hier heel gemakkelijk gebruik van maken 
door een plastic pasje door de deur te halen en binnen enkele seconden staat hij of zij in 
de woning. Wij noemen dit “flipperen “en dit is op een vrij simpele en goedkope manier 
tegen te gaan. Met de voordeurbeveiliger, die u kunt plaatsen op de binnenkant van uw 
deur, kunt u ongewenst bezoek tegen gaan. 
De voordeurbeveiliger is een klein metalen 
plaatje om het flipperen te voorkomen.   

Voor de maanden december, januari en februari kunnen wij u een aanbieding doen van 
€ 16,95 per voordeurbeveiliger (normaal tarief € 18,95). Het is gebleken dat juist in deze 
periode er meer inbraken of pogingen tot inbraak zijn. Veel mensen gaan op vakantie 
of zijn bij familie met de feestdagen waardoor de bewoners niet thuis zijn. Ook dat het 
eerder donker is vergroot de kans op inbraken. Vigilat wil dan ook juist de komende 
maanden u een aanbieding doen om hiervan gebruik te maken.  Wilt u meer weten over 
de voordeurbeveiliger? Dan verwijs ik u graag naar de website: www.
voordeurbeveiliger.nl en uiteraard mag u mij natuurlijk ook altijd 
bellen.
Denkt u er ook nog even aan ons op de hoogte te stellen als u met 
vakantie of een paar dagen weg bent? Dat kan via: info@vigilat.nl of 
telefonisch 055-5424149.

Graag wens ik u allen een veilig, gezond en gelukkig 2018 toe en veel 
plezier tijdens de gezellige dagen rondom Kerst en Oud & Nieuw!
 
 

Aanpassing rotonde Jachtlaan
Door Otto Verkerke

In de afgelopen weken heeft de gemeente 
grootschalige werkzaamheden aan de 
rotonde op de Jachtlaan uitgevoerd. 
Bijgaand de tekening van de geplande 
wijzigingen zoals de gemeente die 
heeft getoond op een inloopavond in 
StayOkay op 3 juli jl. De werkzaamheden 
omvatten het verhogen van het fietspad 
en het vernieuwen van het asfalt van 
de rotonde. Daarnaast zijn ook de 
gas- en waterleidingen vervangen 
die rond dit kruispunt liggen en is de 
hemelwaterafvoer afgekoppeld van het 
vuilwaterriool.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel 
waren deze werkzaamheden nog in volle 
gang met een volledig afgesloten rotonde 
tot gevolg. Dat afsluiten van de rotonde ging 
gepaard met een reeks van omleidingen die 
met name gericht waren op het doorgaande 
verkeer op de ring en de fietsers.
Op onze vraag aan de gemeente om ook 
de routes voor aanwonenden in goed 
geregelde banen te leiden kregen wij te 
horen dat dat niet nodig was “want bij 
gehele afsluiting weet het lokale verkeer 
de weg wel te vinden, het wordt alleen 
maar onoverzichtelijker wanneer er nog 
meer verwijsborden worden bijgeplaatst. 
Dus nee, er komen geen verwijzingen voor 
lokaalverkeer”. Wat daarbij over het hoofd 
werd gezien is dat vele niet-aanwonenden 
ook proberen een kortere omleiding via de 
woonstraten langs de rotonde te vinden. 
Dat leidde tot dusver meermalen tot narrow 
escapes en gedrang op de woonstraten: wij 
hopen dat het daarbij zal blijven…

De veranderingen lijken niet ten voordele 
van het autoverkeer te komen omdat 
de gemeente inzet op verbetering van 
de fietsveiligheid. Toch blijft de situatie 
met fietsers op die rotonde gevaarlijk 
voornamelijk door het onvoorspelbare 
rijgedrag van fietsers. Die rijden maar 
al te vaak met hoge snelheid over het 
fietspad zonder op of om te kijken, want 
”fietsers hebben toch voorrang…!”. De 
aangepaste fietspaden ontmoedigen dat 
gedrag niet, integendeel, het gevaarlijke 
gedrag zou zomaar kunnen verergeren. 
Tijd om naast aanpassingen ook de fietsers 
op die rotonde beter op te voeden: kijken 
voor je de oversteek waagt, alleen met de 
rijrichting mee, en niet in tegenovergestelde 
richting over het rotonde fietspad scheuren. 
Een paar extra borden voor fietsers en 
voorlichting op omliggende scholen en 
kantoren zouden hier zeker geen kwaad 
doen.
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Een kwestie van kijken
Door Arjan Speelman

“Wie tegensputtert, beschouwen wij niet als een zeikerd, maar als iemand die een 
opening biedt voor verbetering van het voorstel” las ik in de krant. En dat zette me aan 
het denken.

In een tijd waarin we elkaar weer het beste gaan wensen en goede voornemens gaan 
maken kunnen we als bestuur van de wijkvereniging niet achter blijven.
In plaats van veel aandacht te geven aan de probleemervaring kan je ook een ander 
brilletje opzetten. Meer kijken naar waarom het (soms/vaak) ook heel goed gaat en hoe 
we het vaker zo goed kunnen doen. Dan laat je mensen in hun waarde en nodig je ze uit 
om kwaliteiten verder te benutten.

Recent hebben we ons zorgen gemaakt over de chaos die zou gaan ontstaan bij 
het afsluiten van de rotonde op de Jachtlaan. En dat ook gemeld aan de gemeente. 
De chaos is uitgebleven en achteraf vinden we dat we onnodig aan de bel hebben 
getrokken (zie ook elders in dit nummer). Daar leren we van.

We nemen ons dus plechtig voor om het volgend jaar anders te gaan doen. Immers, 
we hebben nog steeds een 
prachtige wijk die steeds mooier en 
leefbaarder wordt door inzet van 
alle betrokkenen. Hulde daarvoor, 
ook aan de gemeente.
Volgend jaar gaan we met 
een aantal wijkbewoners en 
ambtenaren brainstormen/dromen 
over hoe de wijk er in de toekomst 
uit zou kunnen zien. Dat gaan we 
met u delen en samen een ideaal 
ontwerpen. Vervolgens gaan we 
met z’n allen aan de slag om van 
het ideaal werkelijkheid te maken. 
Is dat geen mooi voornemen?

Het bestuur van de wijkvereniging 
wenst u prettige feestdagen, het 
beste voor het nieuwe jaar en veel 
succes met uw goede voornemens.

Kerst op Paleis Het Loo
De mooiste tafels van de afgelopen jaren!
Vanaf 16 december haalt museum Paleis 
Het Loo de mooiste serviezen, tafelstukken, 
glas en kristal uit de kast van alle eerdere 
edities van ‘Winterpaleis Het Loo’. Vanwege 
de aanstaande renovatie is het voorlopig 
de laatste keer dat de kerstopstelling met 
gedekte tafels en versierde kerstbomen 
in het paleis is te zien. De presentatie 
is mogelijk dankzij bruiklenen uit de 
Koninklijke Verzamelingen. De Eetkamer 
van Prinses Margriet in de Oostvleugel 
wordt dit jaar definitief voor de laatste keer 
opengesteld.

Highlights  zijn het nieuwste servies van 
Koning Willem-Alexander en Koningin 
Máxima en feestelijk gedekte tafels van 

het v́erjaardagsdineŕ , dat op 28 april jl. 
plaatsvond ter gelegenheid van de 50-ste 
verjaardag van de Koning.

In het verleden was een koninklijk gedekte 
tafel pas compleet met kunstig gevouwen 
servetten. Tijdens  Winterpaleis Het Loo zijn 
hiervan op de gedekte tafels in het paleis 
indrukwekkende voorbeelden te zien. Hoe 
het servetten vouwen in zijn werk gaat 
wordt getoond tijdens demonstraties en 
ook bezoekers kunnen zelf aan de slag om 
bijvoorbeeld een ‘papegaai’, ‘historische 
keukenmeid’ of ‘lotusbloem’ te vouwen. 

Het Stallenplein is tijdens ‘Winterpaleis 
Het Loo’ traditiegetrouw omgetoverd 
tot een winterwereld vol ijspret rond de 
schaatsbaan. Voor kinderen zijn er extra 
activiteiten en de restaurants bieden 
toepasselijk een winterse menukaart. 
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Cederlaan 11 
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Advocaat nodig?
Joost Beekers 
natuurlijk!

arbeidsrecht
ondernemingsrecht

bel voor een afspraak
06 53 93 38 47

deskundig  betrokken  betrouwbaar  effectief

Beekers advocatuur 
arbeidsrecht & mediation

Hout Stoken: 
10 tips om overlast te voorkomen
Door Gustaaf van den Brand

Het stoken van hout brengt warmte en sfeer 
in huis. Zeker nu de winter is aangebroken 
is het heerlijk om bij de openhaard of 
kachel te zitten en te genieten. Het gebruik 
van open haarden en houtkachels voor 
het geheel of gedeeltelijk verwarmen van 
woningen neemt de laatste jaren toe. Ook is 
er een toename van het stoken van hout in 
de tuin (terraskachel, vuurkorf). 

Het is belangrijk om op een juiste manier te 
stoken, zodat overlast voor anderen beperkt 
wordt. Het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu heeft enige tijd geleden een 
Toolkit Houtstook opgesteld. U kunt op 
verschillende manieren meehelpen om 
overlast in uw buurt te beperken en de 
veiligheid en leefbaarheid te vergroten. 

Er zijn 10 stooktips die u kunnen helpen:
1. Zorg voor de juiste grootte van uw 

kachel in verhouding tot de ruimte die u 
wilt verwarmen. 

 In veel gevallen heeft een kachel een 
te grote capaciteit. Het wordt dan 
al snel te warm tijdens het stoken, 
waardoor u het vuur gaat temperen 
(smoren). Hierdoor komen er veel meer 
schadelijke stoffen vrij omdat sprake is 
van onvolledige verbranding. Op internet 
zijn verschillende sites te vinden met een 
rekentool of een grafiek waarmee u de 
benodigde capaciteit kunt berekenen, 
maar het is beter om hiervoor een 
specialist in te schakelen. Deze specialist 
kan uw situatie als geheel beoordelen en 
u adviseren. 

2. Laat uw schoorsteen en rookkanaal 
goed afstemmen op uw haard of kachel.  

 Een schoorsteen moet voldoen 
aan de daaraan gestelde eisen in 
het bouwbesluit. Want met een 
goed afgestemde en geïsoleerde 
schoorsteen en rookkanaal worden 
de rookgassen op de juiste manier 
afgevoerd. Dit is belangrijk voor 
uw eigen gezondheid en voor het 
voorkomen van schoorsteenbranden. 
Laat een installateur bepalen of uw 
schoorsteen en rookkanaal geschikt zijn. 
Een rookkanaal dat te kort is of dicht 
in de buurt van omliggende panden is 
aangebracht, kan een oorzaak zijn van 
overlast omdat de houtrook zich niet 
goed kan verspreiden. Ook een regenkap 
op het rookkanaal kan de uitstroom 
van de rookgassen belemmeren en een 
reden zijn voor een slechte verspreiding. 

3. Laat minstens één keer paar jaar uw 
schoorsteen vegen door een erkend 
vakman.  

 Regelmatig uw schoorsteen laten vegen 
voorkomt problemen, bijvoorbeeld een 
schoorsteenbrand met gevaar voor 
stoker en omwonenden. 

4. Maak een houtvuur aan met 
aanmaakblokjes en kleine houtjes. 

 Het vuur aanmaken met brandbare 
vloeistoffen (bijvoorbeeld spiritus) is 
niet goed. Een goede methode is om te 
beginnen met dik hout op de as, daarop 
losse houtjes en aanmaakblokjes en 
dit aan te steken. Dit is de zogenaamde 
Zwitserse methode. Op internet zijn 
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instructiefilmpjes te vinden. Volg de 
vulinstructies van de kachelleverancier 
of fabrikant. Stapel het hout losjes, 
zodat de lucht er goed bij kan. 

5. Stook alleen droog, onbehandeld hout. 
 Alleen gekloofd hout, dat minimaal twee 

jaar buiten onder een afdak te drogen 
heeft gelegen en niet te dik is (maximaal 
7 cm), is geschikt voor uw open haard 
of houtkachel. U herkent droog hout 
aan scheuren en loszittende schors. Het 
vochtpercentage moet kleiner dan 20% 
zijn en hiervoor zijn eenvoudige meters 
in de handel. Het stoken van nat hout 
zorgt voor onvolledige verbranding. 
Bovendien geeft nat hout veel minder 
warmte af en leidt het stoken van 
nat hout eerder tot roetaanslag en 
schoorsteenbranden. Stook geen hout 
dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd 
is. Het verbranden van afval is in 
Nederland wettelijk verboden. Hiertoe 
behoren materialen zoals sloophout, 
multiplex en spaanplaat, plastic, papier, 
karton en textiel; zij zijn niet geschikt. Bij 
verbranding van dergelijke materialen 
kunnen (zeer) schadelijke stoffen 
vrijkomen, zoals chloorverbindingen, 
PAK’s en zware metalen. 

6. Stook niet bij windstil of mistig weer. 
 Door gebrek aan wind of bij mist blijven 

rookgassen om het huis hangen. Dit is 
schadelijk voor uw gezondheid en voor 
die van uw buren. Een windkracht van 
minder dan 2 op de schaal van Beaufort 
wordt beschouwd als windstil weer. 

7. Zorg voor voldoende frisse lucht in de 
ruimte waar gestookt wordt. 

 Bij het stoken komen schadelijke stoffen 
vrij. Bovendien verbruikt een open haard 
veel zuurstof. Een houtkachel verbruikt 
veel minder zuurstof dan een open 
haard. Ventileer de woning extra door 
een raam of deur op een kier te zetten 

tijdens het stoken. 
8. Zorg voor volledige luchttoevoer. 
 Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen 

volledig open als u begint met stoken. 
Goede houtkachels zijn voorzien 
van regelbare kleppen, waarmee de 
luchttoevoer kan worden geregeld. 
Zet ook deze kleppen volledig open 
tijdens het stoken. Als het vuur te heet 
wordt, voeg dan minder brandstof toe. 
Verminder dan niet de luchttoevoer. 
Deze omstandigheden zijn met een open 
haard niet te realiseren. 

9. Controleer regelmatig of u goed stookt. 
 U kunt eenvoudig zelf controleren of u 

goed stookt. Loop even naar buiten om 
de kleur van de rook uit uw schoorsteen 
te controleren. Kleurloze rook wijst 
op een goede verbranding. Gekleurde 
rook duidt er op dat de verbranding 
slecht is. De vlam in de houtkachel 
moet heldergeel zijn en niet onrustig 
flakkeren. Een oranje, onregelmatige 
vlam duidt op een onvolledige 
verbranding. Verbeter bij donkere rook 
of oranje vlammen de luchttoevoer. 

10. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. 
 Als u een houtvuur tempert door de 

luchttoevoer te verminderen, komen 
veel schadelijke stoffen vrij. Laat het 
vuur daarom vanzelf uitbranden.

       

Herdenking vliegtuigcrash  
26 november 1944
Door Marcel Wever, leerkracht groep 8 Berg en Bosschool

Op maandagmorgen 27 november heeft groep 8 van de openbare basisschool 
Berg en Bos stilgestaan bij het neerstorten van de B-17 bommenwerper, de 
‘Little Guy’, bij de kanovijver in het Boschbad. De ‘Little Guy’ was op de terugweg 
naar Engeland na een vlucht naar Duitsland op 26 november 1944. Aan boord 
was piloot Kyle Scott Smith, die kort daarvoor zijn bemanning de opdracht had 
gegeven om het vliegtuig via een sprong met hun parachute te verlaten. Bij de 
crash heeft de 24-jarige piloot zijn leven verloren.

De herdenking werd eveneens bijgewoond door Kolonel van Ingen, commandant van 
AOCS NM, en afgevaardigden van verschillende belangenverenigingen. Dit jaar was 
een bijzonder jaar. Het was het 10e herdenkingsjaar nadat het monument in 2007 werd 
onthuld.

Tijdens de herdenking zijn er kransen gelegd door kinderen namens de school, de 
gemeente Apeldoorn en samen met Kolonel van Ingen namens het AOCS NM. Ook zijn 
er gedichten voorgedragen. Het onderstaande gedicht is voorgedragen door Kim Lian 
Schurmans.

Wie wil
Wie wil, écht wil
kan wonderen verrichten.
Kan doen wat werkelijk
niemand had verwacht.
Kan bloemen laten bloeien
in een dorre wereld.
Kan er voor zorgen dat een mens
ondanks zijn tranen weer lacht.
Wie wil, écht wil
kan pesterijen stoppen.
Kan vrede stichten
middenin de haat.
Kan bruggen bouwen
stormen overleven.
Kan mensen laten zien
dat vrede en vrijheid nog bestaat.
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Bronnen van Berg en Bos (45)
Plonia
Door Bart Meyer, wijkbewoner

Indien men iets kan leren in het grootste 
deel van het leven is het de eigen zwakheid, 
ook waar die zelden of nooit aan het licht 
treedt. ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, 
maar de Here ziet hart en ziel aan’ prevelen 
de leergetrouwe voorvaderen. In die Here 
geloof ik nog steeds niet, maar wat religieus 
aanvechtbaar is, blijft psychologisch zijn 
geldigheid behouden.

Maskerade
Ik heb ze nog gekend: Alberts was als geen 
ander doordrongen van de onkenbaarheid 
van mensen en van de principiële 
raadselachtigheid van hun levens. In zijn 
ideeën vluchtte hij weg van de schijnwereld 
en zocht het isolement in het stille Berg en 
Bos. Daar ontdekte hij de wereld van de 
bomen en het groen waarvan hij meer ging 
houden dan van mensen. Het leek alsof dat 
met name gold voor één bepaalde boom 
in zijn omgeving. Ook Hugo Polderman, 
leraar tekenen aan de Koninklijke HBS, 
trok zich het liefst terug in zijn atelier in het 
huis met het puntdak op nummer 23. En 
ondanks zijn veelzijdigheid en bewogenheid 
met de wereld om hem heen zat Harry 
Meek ingetogen achter het kerkorgel. Daar 
heeft hij in stille mijmering ontdekt dat hij 
christen was. Harry had in zoverre gelijk 
dat hij bereid was zichzelf kwetsbaar op 
te stellen. Ik raakte daarvan nog meer 
overtuigd toen ik na zijn pensionering van 
het onderwijs in een herdenkingsboek 
zijn bijzondere illustraties zag. Het is iets 
waarmee men bij wat zich ‘humanist’ pleegt 
te noemen meestal niet moet aankomen.

Toch is dat het enige waar het om gaat, 
het enig wezenlijke dat de mens van het 
dier onderscheidt. Dat mensen dit ook 
echt bevestigd willen zien, jong en oud, 
bewijst het succes van Apenheul. Daar 
stappen klein en groot in de afspiegeling 
van de werkelijkheid op zoek naar de 
overeenkomsten en verschillen; in essentie 
is er een verlangen naar ontmoeting en 
relatie. Met dank aan de cultuur. Ook het 
zogenoemde kunstenaarsbestaan hoort 
bij de maskerade, de pose, de verstarring, 
de zonde tegen de heilige geest (fluisteren 
weer de voorvaderen). De vermommingen 
zijn vele: welstand, angst, onzichtbaarheid, 
net als duurzame beloften verpakt in 
bedachte woorden of beelden van voor het 
merendeel toch wel echt aardige mensen. 
Juist omdat ze aardig zijn moet iemand hen 
dat af en toe eens onder de neus wrijven. 

Verlichting
Elk 
landschap 
brengt zijn 
karakters 
voort. Mijn 
grootmoeder 
van moeders 
kant die 
geboren is 
op de hei en 
overleden 
onder de 
bomen 
zei het zo: 
‘Heide geeft 

Dezer dagen ben ik vijfenzeventig 
jaar geworden. Zo oeroud was mijn 
grootvader toen ik dertien was. Mijn 
moeder kwam minder ver; mijn vader, 
een geboren Fries, haalde de negentig. 
Ze hadden beiden een hartkwaal, 
’materieel’ niet het enige dat ik van hen 
heb geërfd. Laten we dus zeggen dat ik 
in het minst gunstige geval nog vijf jaar 
voor de boeg heb. Het is een situatie 
om aan het eind van het jaar een beetje 
bespiegelend te worden. 

Contemplatie                                                                                                                      
Ofschoon orthodox opgevoed, heb ik sinds 
mijn middelbare schooltijd te veel afleiding 
gevonden om aan een hiernamaals te 
geloven, hetgeen niet betekent dat ik niet af 
en toe in een flits zoiets als ‘de eeuwigheid’ 

ervaren kan. Dat overkomt mij bijvoorbeeld 
als ik geniet van de levende natuur om 
mij heen of beter gezegd: als die natuur 
mij laat genieten van haar schoonheid. 
Ik ben geboren in het Vonderland, een 
trechtervormig deel van Hoog Apeldoorn, 
aan welks boorden zich enige kunstenaars 
hadden gevestigd. Ik denk aan de schrijver 
Albert Alberts en de schilder Hugo 
Polderman in de 2e Beukenlaan of aan mijn 
leraar Harry Meek in de Genistalaan, waar 
‘Ars Longa’ hem vele jaren onderdak bood. 
“Kijk, kijk toch, kijk toch om je heen!”, riep 
hij altijd.

Naarmate ik ouder word evenwel, voel ik 
meer en meer de betrekkelijkheid, niet 
in de laatste plaats doordat de groene 
stilte te vaak is aangetast door overdadige 
menselijke activiteit. Bovendien wordt 
doodgewone tijd zelf zo kostbaar dat het mij 
verkieslijker lijkt daarop mijn onverdeelde 
aandacht te richten om het rustiger aan te 
doen.

Ik geloof dat ik veel fout gedaan heb in 
mijn leven tot nog toe, veel dat ik anders 
gedaan zou hebben als ik mij van tevoren 
de gevolgen had kunnen realiseren. Juist 
daarom zal ik er wel nooit achter komen of 
ik op dat ogenblik ‘vrij’ was of ‘gebonden’. 
Wel ben ik er zeker van dat veel van wat 
anderen mij niet vergaven niet ‘fout’ was 
en dat ik soms ongemakkelijk werd van 
dingen die mijn medemensen in mij prezen 
(wat overigens gelukkig maar sporadisch 
voorgekomen is). Dat is geen koketterie. Hugo Nicolaas Polderman in Berg en Bos, ±1950
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zwerftochten maakten over de Gelderse 
heiden, langs bestaande en vermeende 
burchten, nog één met hun voorvaderen en 
altijd op zoek naar het Licht.

Plonia
Daarover wil ik nog wel wat vertellen. 
Tijdens de crisisjaren van de vorige eeuw 
werkte mijn vader als opzichter bij de 
aanleg van de grote bosvijver in park Berg 
en Bos. Een arbeider die met zijn spade 
aan het graven was, stuitte plotseling op 
een grijs voorwerp. Aanvankelijk dacht hij 
te maken te hebben met een stuk beton, 
maar bij nader onderzoek bleek het te gaan 
om een buste van een vrouwenfiguur. Het 
borstbeeldje was in de 7e eeuw tijdens 
de periode van de Magna Frisia (Groot-
Friesland) door handelaars naar deze 
streken gebracht. Het verbeeldde de nimf 
Plonia (Apolonia), wat ‘verlichte’ vrouw 
betekent. Het Grootfries kent het woord 
apoeloe dat van oorsprong betekent: 

een open hart, bos nog voor geen 
kwart’. Alberts liet in zijn roman ‘Bomen’ 
doorschemeren dat een open plek, zonder 
enige begroeiing, ook tot het bos behoort.                                                                                                                                         

Tegen bepaalde vormen van maskerade 
is weinig te doen, vrees ik. Breng een 
lezer nu eens bij dat zijn tabloid de 
waarheid verdraait of een zakenman dat 
het neoliberalisme al lang zijn vrijheid en 
privatisering heeft verraden en dus verloren. 
Vertel eens aan de doorsnee psycholoog 
of psychiater dat hij, nu hij de geestelijke 
is gaan vervangen, bezig is zich juist voor 
die annexatie bij zijn beroep behoorlijk te 
laten betalen. Hetzelfde geldt m.m. voor de 
buurtbeveiliger of privédetective.  En zo zijn 
er nog een paar. Ik begin er niet aan!                                                                                                                              

Ik ben jong geweest in de tijd van de 
Koude Oorlog waarover men tegenwoordig 
smalend hoort te glimlachen. Ik weet het 
nog: in het grootste geheim werd op een 
verscholen plek in Berg en Bos gewerkt 
aan de bouw van een Commandopost 
Bescherming Burger Bevolking, in de 
volksmond: BB bunker. Lichtflitsen en 
vuurballen dreigden en de verhalen van 
Hiroshima en Nagasaki deden onze fantasie 
op hol slaan; die vonden weliswaar een 
tegenwicht in de vredige stilte van de wijk, 
maar een vreemd gevoel bleef. Ofschoon 
gecamoufleerde mannen in de bunker het 
spel bloedserieus speelden wilde het onheil 
maar niet komen; alles onder controle, een 
toekomst is niet noodzakelijk. Elke bewoner 
van Berg en Bos zou er één keer in zijn 
of haar leven moeten rondkijken om die 
sensatie te ondergaan. Alberts had intussen 
heimelijk de wijk verlaten, Polderman en 
Meek bleven  hoopgevend scheppen. Zij 
waren in het Veluws landschap in zekere zin 
de opvolgers van de 19e eeuwse schrijvers, 
dichters en schilders die als een Odysseus 

het licht dat (’s avonds) in de wateren 
verdwijnt. Vader  heeft dat tijdens de oorlog 
bestudeerd in boeken over historiografie 
van Jacques Overwijn en andere zoekers; 
zijn grote hobby, verder kon hij toch niets 
doen. ‘Pleun’ stond altijd in de nabijheid 
van de kerstboom. Overigens heeft het 
beeldje de chaos in het laatste oorlogsjaar 
overleefd toen ons huis gedeeltelijk werd 
bewoond door Arnhemse evacués en 
Duitse officieren. Na de bevrijding kwamen 
Canadese soldaten bij ons over de vloer 
en is zij op 15 augustus 1945 ineens 
‘geëmigreerd’, voor mijn ouders een dag om 
nooit te vergeten. Gelukkig bestaat er nog 
een foto van haar. 
Is het toeval dat in het begin van de 
jaren vijftig begonnen is met een licht- 
en klankspel rondom de bosvijver in 
natuurpark Berg en Bos? De mensen 
zijn waarschijnlijk onwetend van zijn 
geschiedenis,  maar toeval bestaat niet 
fluisteren de voorvaderen nog maar eens 

uitgerekend op deze romantische plek. 
Na een korte afwezigheid is het sprookje 
Lumido weer uit het water herrezen. 
Een nieuwe tijd is aangekondigd waarbij 
verreikende geluidseffecten nieuwe 
hartstochten doen opleven. Mijn mening? 
De wereld rondom wordt te groot, een wolf 
in schaapskleren staat aan de poort. Is er 
nog hoop? Plonia komt na een eeuwigheid 
weer boven in een ‘bal masqué’. Kijk eens 
hoe ze eruitziet! 

NB.: Met dank aan Teun en Marja die zo 
aangeduid hun herinneringen en gedachten 
aan het leven in Berg en Bos op openhartige 
wijze aan mij wilden toevertrouwen en 
vervolgens met de lezer willen delen. De 
schrijver moest uit de vele gegevens een 
selectie maken, om te komen tot een 
verhaal, niet direct herleidbaar tot een van 
de genoemde personen, dat raakvlakken 
heeft met zowel onze wijk als het kerstfeest. 
Wensen werden zo goed mogelijk 
nagekomen door de auteur. De interactie 
werd door allen als positief ervaren.    
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl Soerenseweg 
Door Otto Verkerke

30 km zone?
Ook de Soerenseweg staat op de nominatie 
om omgevormd te worden naar de 30 
km zone. Het verhaal dat de busroute de 
inrichting naar een 30 km zone in 2017 
tegenhield bleek niet het eigenlijke motief. 
De Soerenseweg is een voorrangsweg: daar 
een voorrangsweg klaarblijkelijk niet past 
in een 30 km zone, moet de Soerenseweg 
eerst “ontvoorrangd” worden. Dat vereist 
een verkeersbesluit en publicatie en 
kon daardoor dit jaar niet meer geregeld 
worden. Het plan is nu dit volgend jaar te 
realiseren. 
Intussen zal er dit jaar een tijdelijke 
bebording komen die de verschillende 
snelheidsregimes tussen Soerenseweg een 
haar zijstraten in onze wijk aangeeft. 

Erfscheiding
Het zal velen niet ontgaan zijn dat er 
een erfscheiding is die er letterlijk nogal 
uitsteekt ten opzichte van de overige 
erfscheidingen aan de Soerenseweg. Daar 
zit een verhaal achter.
Vele jaren geleden was er een plan om 
de Soerenseweg binnen onze wijk uit te 
voeren als brede en statige laan, mogelijk 
met gescheiden rijbanen. Daartoe heeft de 
gemeente indertijd extra grond langs de 
weg aangekocht tot aan de nu zichtbare 
erfgrenzen van de eigenaren van vrijwel 
alle percelen aan de Soerenseweg in 
de wijk. Er was echter één eigenaar die 
dat niet zag zitten en zijn grond niet 
verkocht. Die behield zijn eigendom tot 
aan de originele erfgrens: en dat is exact 
waar nu de uitstekende erfgrens nogal 
duidelijk zichtbaar is geworden. Over of dit 

fraai is kunnen de meningen verschillen, 
echter wij zouden wel dankbaar mogen 
zijn voor de standvastigheid van de 
toenmalige eigenaar. Zonder hem hadden 
wij nu waarschijnlijk een brede en drukke 
verkeersader dwars door onze wijk gehad!

Het uitstekende erf.

Wildrooster
In de loop van dit jaar heeft de gemeente 
de afsluiting voor groot wild richting onze 
wijk afgemaakt met een hekwerk op de 
Felualaan ter hoogte van de JC Wilslaan 
en een wildrooster in de Soerenseweg 
op de stadsgrens. Ondanks alle goede 
bedoelingen bleek het wildrooster een 
onaangenaam gevolg te hebben voor 
aanwonenden, met name de bewoners 
van de Arendsburcht. Auto’s die met 
een snelheid van 50 km/uur of meer 
over het rooster rijden veroorzaken een 
doordringend en onaangenaam lawaai. 
Daarbij geldt hoe harder men over 
het rooster rijdt, hoe meer lawaai dat 
veroorzaakt.
In de praktijk betreft dit helaas de meeste 
passerende automobilisten met als gevolg 

een flinke geluidsoverlast. De gemeente is 
nu met aanwonenden en wijkvereniging 
in gesprek om de problemen te verhelpen. 
Oplossingen variëren van verplaatsing 
van het hele wildrooster tot wijziging van 
de vormgeving van de roosters (schuine 
i.p.v. rechte ribben in rooster) en/of 
mogelijke integratie van het wildrooster 
als snelheidsremmer voor de 30 km/uur 
zonering.

Het huidige wildrooster in aanbouw

30 km stickers
Door Sarah van Benthem, wijkbewoner

Nu onze wijk eindelijk ook een 30 km 
zone wordt, is het misschien goed om 
de wijkbewoners er op te attenderen 
dat er via Veilig Verkeer Nederland 
stickers te verkrijgen zijn voor op de 
vuilniscontainers langs de weg. Zo 
worden de weggebruikers er een paar 
keer per maand extra op gewezen dat 
het een 30 km zone betreft in onze 
straten. Ga naar de website van Veilig 
Verkeer Nederland of 
volg de link https://
participatiepunt.
vvn.nl/buurtacties/
vvn-stickeractie/ en 
bestel je stickers!
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Geef inbrekers geen kans, 
ook niet tijdens de feestdagen!
Door Sharon Koenders, wijkagent

 
Ik heb eerder aandacht 
besteed aan preventie 
op het gebied van 
woninginbraken. 
Hoewel het in uw 
wijk veilig is en de 
woninginbraken niet zijn 

toegenomen wil ik toch op dit gebied uw 
aandacht vragen en dan vooral tijdens de 
feestdagen. 
De periode tussen kerst en oud en nieuw is 
geliefd bij inbrekers, omdat het buiten vroeg 
donker is en veel mensen van huis zijn. 

Bent u van huis? Vraag uw buren om uw 
huis extra in de gaten te houden. Geef aan 
waar u bent te bereiken en zorg er voor dat 
uw buren in geval van nood uw woning in 
kunnen (reservesleutel). Geef uw woning 
een bewoonde indruk. Laat in en om het 
huis lampen branden, zet glazen op tafel en 
zet bijvoorbeeld de radio aan.
Viert u oud en nieuw thuis? Om twaalf uur 
gaan we massaal de straat op om vuurwerk 
af te steken. Een ideale avond voor 
inbrekers om hun slag te slaan.
Gaat u naar buiten om de buren een 
gelukkig Nieuwjaar te wensen of om 

vuurwerk af te steken? Doe dan uw ramen 
en deuren dicht en draai deze op slot. 
Vergeet de achterdeur niet. Zorg er voor 
dat terwijl u feestviert een inbreker niet 
ongemerkt naar binnen kan glippen.
Hoort u of ziet u iets ongewoons? Een 
persoon die op de uitkijk staat? Ik kan het 
niet vaak genoeg benadrukken, aarzel niet 
en bel direct 112. Samen moeten we het 
doen. 
Rest mij u fijne feestdagen toe te wensen en 
een veilig uiteinde! 

Museum Paleis Het Loo in 2021 vernieuwd en verbouwd
Door Miranda Odinot, Paleis Het Loo

In voorgaande nummers van het wijkblad 
van de Wijkvereniging Berg en Bos heb ik 
u al mogen informeren over wat er gaat 
gebeuren bij Museum Paleis Het Loo. Nu 
is het bijna zover, nog een paar dagen 
en dan sluit het hoofdgebouw van Paleis 
Het Loo gedurende 3 jaren haar deuren 
voor een zeer ingrijpende verbouwing en 
vernieuwing.

Uithuizing
De afgelopen maanden is Paleis Het Loo 
achter de schermen begonnen met het 
uithuizen van de collectiedepots. Eerst 
zijn de depots in het Stallencomplex 
leeggehaald om vervolgens op die plek 
kantoren te realiseren. Dit is afgerond 
en eind december kunnen de kantoren 
in gebruik worden genomen. Ook in het 
hoofdgebouw zijn alle ruimtes achter de 
schermen inmiddels leeg.
Begin januari, direct na de kerstvakantie 
starten de graafwerkzaamheden op 
het voorplein en het uithuizen van de 
paleiscollectie naar het tijdelijke depot. 
Eind maart is de uithuizing gereed en kan de 
renovatie van het Paleis dan echt beginnen. 
In het najaar is de betonnen ‘bouwkuip’, 
zo groot als vier olympische zwembaden 
bij elkaar, gereed die met behulp van 
bijzondere technieken wordt gerealiseerd. 
Dan kan de opbouw van de ondergrondse 
uitbreiding beginnen. 
Zie ook www.paleishetloo.nl/
vernieuwd-en-verbouwd.

Laatste kans
Paleis Het Loo sluit op 8 januari 2018 voor 
ruim 3 jaar de deuren van het hoofdgebouw. 

Het paleis wordt gerenoveerd en opnieuw 
ingericht. Een aantal vertrekken wordt 
anders ingericht en in het souterrain en op 
zolder wordt een aantal  dienstvertrekken 
opengesteld. Bezoekers mogen vanaf 2021 
over de monumentale Staatsietrap lopen, 
iets wat tot op heden slechts bij hoge 
uitzondering gebeurde. 
Tot en met 7 januari 2018 kunt u voor het 
laatst de huidige indeling en inrichting van 
het paleis bekijken, dus kom nu het nog 
kan! Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.paleishetloo.nl/agenda.

Buitengewoon open
Tijdens de Vernieuwing & Verbouwing 

is Paleis Het Loo van april tot en met 
september ‘BuitenGewoon Open’. De tuinen 
en stallen blijven in die periode toegankelijk 
voor publiek en het dak van Paleis Het Loo 
is dagelijks opengesteld. Daar vandaan 

hebben bezoekers een weids uitzicht over 
de prachtig aangelegde paleistuinen, maar 
is ook het zicht op de bouw uitstekend. 
De jaarlijkse buitenevenementen, zoals 
de Prinsessendagen en de September 
Tuinmaand, keren terug en in de weken 
rond Kerst wordt Winterpaleis Het Loo in 
een aangepaste en originele setting op het 
Stallenplein georganiseerd. 

Vanzelfsprekend houden wij u als bewoner 
van de wijk Berg en Bos graag op de hoogte 
over de voortgang gedurende de komende 
jaren.
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BERG EN BOS SPECIALIST

ROB BAKKER

BENT U VAN PLAN 
OM UW HUIS TE 
VERKOPEN?

BEL DAN 
ROB BAKKER 
VOOR EEN 
GRATIS 
WAARDEBEPALING!

WOONT AL BIJNA ZIJN HELE 
LEVEN IN UW MOOIE WIJK!

 HUNINK 
& HOLTRIGTER
WONING- EN BEDRIJFSMAKELAARS

055 - 52 202 26

My home is my castle
en mijn wijk is mijn koninkrijk?
Door Wim Bergink, Stadsdeelmanager Noordwest

Terwijl ik al 32 jaar 
in hetzelfde huis in 
Apeldoorn west woon, 
heeft mijn oudste zoon 
de laatste 14 jaar al op 
20 plekken in 5 landen 
gewoond. En toen hij 
recent verhuisde van 
Brussel naar Warschau 

leidde dat bij mij tot de vraag: ‘Waarom 
wonen we eigenlijk waar we wonen?̀
Volgens het CBS verhuizen Nederlanders 
gemiddeld eens in de tien jaar. Jongeren 
verhuizen vaker dan ouderen. Maar hoe 
kiezen we nu de plek uit waar we naar toe 
verhuizen? Studie of werk is natuurlijk een 
belangrijke reden om te verhuizen, soms 
naar een plaats ver weg, maar ook de liefde 
kan een goede reden zijn om haar/hem te 
volgen naar een andere plek. En soms, als 
we ouder worden, kan de behoefte aan zorg 
een reden zijn te verhuizen.
Sommige mensen willen steeds weer verder, 
maar veel mensen blijven, als het even kan, 
juist liever wonen in de stad of dorp waar ze 
zijn opgegroeid. De binding met de sociale 

omgeving is dan erg belangrijk; je kent de 
buurt, de mensen, de cultuur.
Uiteraard spreek ik regelmatig mensen in 
ons stadsdeel, ook in uw wijk. En hoewel 
de aanleiding voor zo’n gesprek vaak een 
probleem of een klacht is, komt bijna 
altijd in zo’n gesprek ook aan de orde dat 
de mensen verder met heel veel plezier 
in de wijk wonen. En dat blijkt nauwelijks 
afhankelijk van in welke wijk we wonen; 
dat geldt voor inwoners van Berg en Bos 
evenzeer als voor mensen die in een andere 
wijk wonen. Als u het niet verder vertelt 
wil ik wel verklappen dat het mij niet zo 
trekt om in bij voorbeeld de wijk De Maten 
te wonen. Maar ik kan eigenlijk niet goed 
aangeven waarom ik dat zo voel. En van 
mensen die er wel wonen hoor ik juist dat 
zij daar tot hun volle tevredenheid wonen. 
Dus wie heeft er dan gelijk? Blijkbaar 
kiezen we (onbewust?) voor een wijk waar 
we ons thuis voelen, of vergroeien we 
langzamerhand met de buurt waar we 
wonen.
Mooi toch? Ik denk dat ik nog maar eens 32 
jaar blijf wonen waar ik woon.

Kasteel De Haar
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Noaberschap
Door Gustaaf van den Brand

In het wijkblad vindt u al enige tijd een 
handige lijst met hulpinstanties.
Eveneens staat hierin informatie over 
sociale media, dat speciaal op onze 
wijk Berg en Bos gericht is. Ook valt 
er zo nu en dan te lezen over zaken die 
zorg en welzijn betreffen, bijvoorbeeld 
over veranderingen in de zorg en de 
gevolgen daarvan voor hen die hulp 
behoeven.Naast de vrij toegankelijke 
gesubsidieerde hulpinstanties zijn 
er privé-initiatieven in de wijk die op 
verschillende wijzen hulp kunnen bieden. 
Aan die initiatieven willen wij zo nu en 
dan een podium bieden omdat ze voor 
u, als wijkbewoner, van dienst zouden 
kunnen zijn.
Het kleine Vermaeck is zó n initiatief.

Het kleine Vermaeck 
is een kleinschalig 
initiatief van twee 
goede vriendinnen, 
Sonja Berkhout 
en Hilde Romkes. 
Woonachtig in en 
goed bekend met de 
wijk Berg en Bos. Het 
kleine Vermaeck biedt 
ouderen particulier 
gezelschap en begeleiding op maat. Daar 
waar uw kinderen, familie, buren of andere 
mantelzorgers even niet in de gelegenheid 
zijn om u bij te staan, kunnen zij u 
vergezellen of begeleiden. 

Mocht u lichte ondersteuning in de 
huishouding zoeken, gebruik willen maken 
van chauffeursdiensten of ondersteuning 
wensen na het overlijden van een geliefde, 
ook daar kunnen zij u in voorzien.
Het is hun streven om ouderen uit een 
stukje isolement te halen en deelgenoot te 
laten zijn van de samenleving. 
Het kleine Vermaeck is een dienstverlening 
op maat voor ouderen; zowel particulier als 
met een WMO-indicatie of een PGB (zonder 
verpleging). 

Wat kan Het kleine Vermaeck voor u 
betekenen?
Naast de al genoemde licht huishoudelijke 
ondersteuning, chauffeursdiensten en 
ondersteuning na het overlijden van 
een geliefde, behoren het gezamenlijk 
museum- of theaterbezoek, wandelen, 
fietsen, (workshop) bloemschikken of 
samen ergens iets gaan eten of drinken 
tot de mogelijkheden. Natuurlijk ook het 
vergezellen en helpen bij een bezoek 
aan supermarkt, bibliotheek, huisarts, 
ziekenhuis of specialist. 
Bij u thuis kunnen Sonja of Hilde samen met 
u koken, lezen, spelletjes doen, u helpen 
met de iPad, computer of mobiele telefoon. 
Mocht u een verjaardag willen vieren of 

een feestje willen geven dan kunt u de zorg 
hiervoor met een gerust hart overlaten aan 
Het kleine Vermaeck. 

Tarieven
De basistarieven voor gezelschap 

(advertorial)

en/of begeleiding op maat zijn:                                                                       
€ 22,95 per uur, inclusief BTW op 
werkdagen van maandag t/m vrijdag                                                                                
€ 29,95 per uur, inclusief BTW in de 
weekenden en op nationale en/of overige 
feestdagen                                                                                                                   

Belangstelling?
Heeft u belangstelling of wenst u meer 
informatie, dan verwijzen zij u graag naar 
hun website www.hetkleinevermaeck.nl                                                                                                                                         

U kunt ook contact opnemen met Hilde (06-
1850 0725) of Sonja (06-2701 2777) voor een 
vrijblijvend gesprek bij u thuis. 

Uiteraard kan een familielid of 
mantelverzorger hierbij aanwezig zijn. 
Tijdens dit gesprek stellen zij zich aan u 
voor, leggen uit waaruit hun dienstverlening 
bestaat en bespreken uw wensen.
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Hèt notariskantoor in de regio Apeldoorn voor de 
zakelijke markt

• vastgoed
• ondernemingsrecht
• estate planning

Gietema Wevers notarissen
Prins Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST Apeldoorn
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Hèt notariskantoor 
in de regio Apeldoorn 
voor de zakelijke markt 

•  vastgoed 
•  ondernemingsrecht 
•  estate planning 

Vervolg Noaberschap 

Lijst met hulpinstanties        

Spoedeisend alarm   
 
Ambulance, brandweer en politie  112

Niet-spoedeisend alarm

Ambulance  (055) 360 01 89
Brandweer  (055) 548 35 60
Politie  0900 8844 
www.geenspoedwelpolitie.nl

Gezondheidsdienst

Huisartsenpost  0900 600 90 00
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ
Gelre Ziekenhuis (055) 581 81 81
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ
GGD Noord en Oost Gelderland 
ggd@ggdnog.nl (088) 443 30 00 
Dierenambulance  0900 999 19 99

Advies-, meld- en steunpunten

Discriminatie  (055) 522 55 55
Kindermishandeling  0800 2000
Huiselijk geweld  0800 2000
Veilig Thuis, www.huiselijkgeweld.nl 
 0800 2000
Loverboys/Jeugdprostitutie  0900 500 70 70
www.bewareofloverboys.nl
Stimenz, Brinklaan 268, 7311 JD
 (088) 7846464

Gemeente Apeldoorn

Algemeen, Buitenlijn, Klachtenlijn  14 055
gemeente@apeldoorn.nl
Bureau Buurtbemiddeling  (088) 784 64 64
info@buurtbemiddeling.nu,
www.buurtbemiddeling.nu

Informele zorg

Stichting De Kap (055) 5295520
Regentesselaan 2-B, 7316 AC

Buurtgroepen sociale media

Aanmelden bij BERG EN BOS ALERT, 
de Whatsappgroep voor melden van 
misdrijven en verdachte situaties waarbij 
de politie is ingeschakeld: stuur een mail 
naar redactie@wijkbergenbos.nl met 
vermelding van je naam, woonadres, 
mobiele telefoonnummer en e-mailadres. 

Aanmelden voor de Whatsappgroep 
NEXTDOOR BERG EN BOS, voor alle soorten 
buurtberichten: ga naar www.nextdoor.nl 
en volg de eenvoudige instructies. 

Aanmelden voor FACTBOEKPAGINA BERG 
EN BOS SOCIAAL: ga naar www.facebook.
com en meldt je aan bij de besloten groep, 
eveneens voor alle buurtberichten.
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Energiek wonen
Door Agnes Kroes, gemeente Apeldoorn

Ken je ze al? Tonny en Arie. De 
energieadviseurs bij het Energieloket 
van Gemeente Apeldoorn. Zij zijn 
dagelijks aanwezig voor advies over 
het energieneutraler maken van jouw 
woning. En ze hebben antwoord op 
al jouw vragen. Dus maak snel kennis 
en ontdek wat het Energieloket jou 
te bieden heeft. Ga naar de Energiek 
Wonen pagina op Facebook en bekijk de 
film over dit Energieloket!

Het Energieloket van Gemeente 
Apeldoorn is onderdeel van Energiek 

Wonen. Energiek Wonen is ontwikkeld 
om inwoners van Apeldoorn te adviseren 
en helpen bij het verduurzamen van hun 
woning. Inwoners kunnen naast een bezoek 
aan het Energieloket ook gebruik maken 
van de energiecoaches. Een energiecoach 
komt bij jou thuis, voor eenvoudige tips 
en adviezen over energiemaatregelen. 
Wil je liever eerst zelf een en ander lezen 

Inventarisatie AED apparaten in de wijk
Naast een lijst met hulpinstanties die u 
om hulp kunt vragen,kunt u ook zelf hulp 
verlenen in noodgevallen. Bijvoorbeeld 
bij een hartstilstand bij iemand in uw 
omgeving met behulp van een AED 
proberen het hart weer op gang te brengen.
Daar om willen wij een lijst samenstellen 
waar in de wijk Berg en Bos AED apparaten 
geplaatst zijn. Heeft u misschien een 
exemplaar in huis? En vindt u het goed dat 
in noodgevallen iemand daarmee geholpen 
wordt? Meldt dat dan alstublieft aan de 
redactie van dit blad door een mailtje te 
sturen aan: redactie@wijkbergenbos.nl met 
uw naam, adres en telefoonnummer.

Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator 
(AED) is een draagbaar apparaat dat het 
hartritme weer kan herstellen bij een 
hartstilstand. Dit gebeurt door het geven 
van een elektrische schok. 

Wat doet een AED?
Bij een hartstilstand staat het hart meestal 
niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De 
hartkamers worden heel snel en chaotisch 
geprikkeld, waardoor ze niet meer 
samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. 
Een AED is dan nodig om het hart te 

resetten en weer normaal te laten kloppen. 
Dit resetten noemen we defibrilleren. 

AED bedienen
Een AED bevat 2 elektroden die je op de 
borstkas van het slachtoffer moet plakken. 
Als dat gebeurd is analyseert de AED het 
hartritme en je krijgt precies te horen wat 
je moet doen: doorgaan met reanimeren of 
op de knop drukken om een schok toe te 
dienen.
De AED geeft geen schokopdracht als 
het hart echt stil staat of als iemand 
bewusteloos is, maar het hart goed 
functioneert. 

en uitzoeken? Dan kun je ook online 
een goed en degelijk advies inwinnen 
via het Regionaal Energieloket, www.
regionaalenergieloket.nl. 
Op www.apeldoorn.nl/energie vind je 
meer informatie en kun je een afspraak 
inplannen met een energiecoach of Tonny 
en Arie van het Energieloket.

 

Wijziging busdienst 
lijn 16
Door Gustaaf van den Brand

Op 10 december 2017 is de nieuwe 
dienstregeling van de bussen van Syntus 
Gelderland gestart.
Dit heeft ook gevolgen voor lijn 16, de 
busdienst die vanaf het station naar en door 
Berg en Bos rijdt.
Voortaan vertrekt de bus altijd om 25 en 55 
minuten over het hele uur vanaf het station. 
Dus ś ochtends niet meer op een andere tijd 
dan ś middags. In de avond en op zondag 
wordt eens per uur gereden. 
De tijden van busdienst lijn 2, die vanaf het 
station via de Rijksgbouwen naar Apenheul 
rijdt en onze wijk via de Ribeslaan weer 
verlaat, veranderen niet.

Wie mag een AED 
bedienen?
Iedereen mag een AED 
gebruiken. Maar het 
is wel beter om dit te 
leren en oefenen tijdens 
een reanimatiecursus. Je leert hoe een AED 
werkt en je oefent met het aansluiten en 
bedienen. Als je dan een keer echt een AED 
moet gebruiken geeft dat zekerheid en gaan 
er geen kostbare minuten verloren. 

Eén plaats is al bekend:
het gebouw  van de Baptisten Gemeente, 
Bosweg 77. Telefonisch contact via
dhr. Groothedde: 0642187219 voor het openen 
van de deur.́
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Berg en Bos
wijkblad
informatie van uw wijk

Kerst bij Restaurant De Boschvijver
Speciale aanbieding voor wijkbewoners van Berg en Bos
Door Hans Wentink, Restaurant De Boschvijver

Ook in ons restaurant breekt de Kersttijd aan. Dat betekent voor ons extra drukke werkzaamheden, die we natuurlijk graag voor onze gasten 
verrichten. We kleden onze ruimtes weer in Kerstsferen aan en brengen bijzondere menú s op tafel. Speciaal voor wijkbewoners en vaste 
gasten bieden wij in deze Kersttijd een bijzonder geschenk aan in de vorm van 50% korting op uw rekening! 
Om u alvast een idee te geven waarvan er zoal te genieten valt, hebben wij al een aantal menú s voor u samengesteld.
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen om samen met elkaar van de gezellige Kersttijd te genieten!

Winter bij
De Boschvijver

We gaan het winterseizoen weer in, dat betekent dat 
we bij De Boschvijver weer druk in de weer zijn met 
onze nieuwe menukaart. We willen u in deze koude 
periode van het jaar weer verrassen met iets nieuws.   

OP VRIJDAG EN ZATERDAGAVOND serveren wij het diner met verse en 
herkenbare gerechten, met de nadruk op kwaliteit en streekgerechten. 

OP ZONDAG gaan we het helemaal anders aanpakken en kunt u s’middags 
komen genieten van onze Boschvijver tasting! 3 kleine gerechtjes met 
bijpassende wijnen. 

OP ZONDAGAVOND kunt u aanschuiven bij de table d'hôtes, 
een maaltijd waar om 19.00 uur gezamenlijk van genoten kan worden. 

Houdt onze website en social media in de gaten 
voor meer informatie, tot snel!

Wij zien u 
als vaste 
gast graag 
bij ons!

50% 
korting

Tegen inlevering van 
deze bon ontvangt u 




