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Koffie en thee in de Berg en Bosschool
Door Irene Steendam en Gustaaf van den Brand

De Wijkvereniging Berg en Bos en de Berg en 
Bosschool geven alle wijkbewoners in het kader 
van Noaberschap op 22 januari van 15.30 uur tot 
17.00 uur de mogelijkheid elkaar te ontmoeten 
en (beter) te leren kennen. Natuurlijk ook om 
elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar toe 
te wensen! Wij hopen dat ook alleenstaande 
en oudere wijkbewoners van de gelegenheid 
gebruik maken. Elkaar ontmoeten en leren 
kennen kan de saamhorigheid en aandacht voor 
elkaar versterken en leiden tot nieuwe contacten. 
Daarom hopen wij dat velen op dinsdag 22 

januari naar de Berg en Bosschool komen. Ideeën 
en voorstellen van uw kant worden heel erg op 
prijs gesteld, zodat wij samen mogelijkheden 
kunnen bekijken om met elkaar deze gezellige 
middag te organiseren. 
Het is de bedoeling om bij voldoende 
belangstelling met enige regelmaat dit soort 
momenten te verzorgen. In verband met de 
organisatie is het handig om te weten hoeveel 
mensen er zullen komen. Aanmelden kan via de 
e-mail: bestuur@wijkbergenbos.nl. Maar ook 
zonder aanmelding bent u van harte welkom!

16 april 2019: Jaarvergadering 
Wijkvereniging Berg en Bos
De Jaarvergadering van Wijkvereniging Berg en Bos staat alweer gepland. Zet de datum 
vast in uw agenda: dinsdagavond 16 april. De vergaderagenda, plaats en het exacte 
tijdstip worden bekend gemaakt in het eerste nummer van het wijkblad van 2019 dat eind 
maart verschijnt. Het bestuur hoopt weer vele wijkbewoners te mogen begroeten op de 
Jaarvergadering!
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Jaarlijkse herdenking Kyle Scott Smith
Door Irene Steendam

Op maandagmorgen 
26 november werd 
luitenant Kyle Scott 
Smith herdacht 
door groep 8 van de 
basisschool Berg en 
Bos.  
De herdenking 
werd eveneens 
bijgewoond door 
onder andere mevr. A. Menninga, namens 
het gemeentebestuur van de gemeente 
Apeldoorn, daarnaast voorzitter van 
de Stichting Bevrijding 1945 en kolonel 
Zeemijer, commandant van het Air 
Operations Control Station Nieuw 
Milligen.

26 november was het 74 jaar geleden dat 
luitenant Kyle Scott Smith zijn nog met 
bommen geladen vliegtuig, de Little Guy, 
op de plek bij de kanovijver in het Boschbad 
liet neerkomen. Dit om een grote ramp voor 
Apeldoorn te behoeden. De 24 jarige piloot 
gaf hierbij zijn bemanning opdracht het 
toestel per parachute te verlaten. Hijzelf 
vloog door om te voorkomen dat het toestel 
in de bebouwde kom zou neerstorten. 
Daarbij kwam hij om het leven. 
Jelle Reitsma, tekstschrijver en webmaster 
van de Werkgroep Gedenken / Herdenken, 
heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar 
deze gebeurtenis. De leerlingen van groep 8 
hebben eerder deze maand een gastles van 
hem gehad. 
Tijdens deze herdenking heeft hij ook een 
korte uitleg gegeven.
Ook was dhr. Van Houtum aanwezig. Hij 
was 7 jaar toen hij de crash van heel dichtbij 

heeft meegemaakt. Hij woonde met zijn 
ouders op de bovenverdieping van het 
restaurant in het Boschbad en heeft het zien 
gebeuren. Dhr. Van Houtum is de enige nog 
levende getuige van deze ramp. De kinderen 
uit groep 8 luisterden geboeid naar hem, 

zoals op de foto te zien is.
 De Berg en Bosschool heeft het monument 
bij de kanovijver in het Boschbad 
geadopteerd. 
Verschillende leerlingen hebben een 
gedicht voorgelezen of meegeholpen met 
het leggen van de kransen.
Het volgende gedicht ‘Wij zijn de jeugd’ is 
voorgedragen door Alexander, samen op de 
foto met zijn onderwijzer. 

 
Wij zijn de jeugd

Wij zijn de jeugd
De volwassenen van morgen
De kleinkinderen van de oorlog
Wij hebben boeken gelezen en beelden 
gezien
Maar we weten nauwelijks
Wat er echt gebeurd is, zó n 74 jaar geleden

Totdat we een veteraan ontmoetten
Nu een oude man
Maar 74 geleden een jonge Amerikaanse 
jongen
Vechtend voor de vrijheid van ons land
Voor onze opá s en omá s……. en voor ons!

Hij vertelde mij dingen die ik nooit zal 
vergeten
Hoe ze alles in één seconde konden 
verliezen:
Hun vrienden
Hun hoop
Hun levens

Een jongen, ouder dan ik, in een vreemd 
land
Proberend een andere jongen te doden
Kijkend naar zijn stervende vriend
En wetend dat hij de volgende kan zijn

Hierom moeten we leven in vrede
En die jonge man blijven herinneren!
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Goede voornemens
Door Arjan Speelman

Allereerst prettige feestdagen en het 
beste voor 2019 toegewenst!
Daar horen natuurlijk goede voornemens 
bij; die hebben wij ook.
Zoals u misschien is opgevallen staan 
steeds vaker de zelfde auteurs bij de 
artikelen in ons mooie wijkblad. Alle lof 
voor hen maar we willen meer.
Meer verhalen, meer auteurs, meer 
onderwerpen. En daar heeft u vast 
wel ideeën voor. Wellicht kunt u ook 
goed schrijven of artikelen maken. Of 
interviewen of redigeren of goede foto’s 
maken etcetera.
Er is nog zo veel om over te schrijven, 
zoals bijvoorbeeld:
• Mooie verhalen over onze wijk van 

oudere (ex-)wijkbewoners
• Wetenswaardigheden van 

karakteristieke panden in de wijk
• Leuke ervaringen van mensen die 

recent in de wijk zijn komen wonen
• Zaken die nog ontbreken in onze mooie 

wijk

• Suggesties voor verberingen in de wijk
• Een rubriek voor de kinderen in de wijk
• Ervaringen in het kader van Noaberschap
• Enzovoorts ……
Maar daar hebben we meer menskracht 
voor nodig met verschillende vaardigheden.
Kortom, we zijn van plan een redactie voor 
het wijkblad te gaan vormen om er voor te 
zorgen dat het wijkblad nog mooier en beter 
wordt met nog meer interessante artikelen.
Vindt u het leuk om samen met andere 
wijkbewoners er voor te zorgen dat het 
wijkblad nog mooier en interessanter 
wordt? Schroom dan niet en stuur een 
mailtje naar redactie@wijkbergenbos.nl en 
meldt u aan.

Niet uitstellen maar gelijk doen. Een heel 
goed voornemen voor het nieuwe jaar! 
En daarvoor wens ik alle wijkbewoners het 
allerbeste toe.

 

Koningsdag 2019: wie wil 
helpen organiseren? 
Door Gustaaf van den Brand

De viering van Koningsdag in onze wijk is 
altijd heel gezellig en vindt traditioneel 
plaats op het terrein van de Berg 
en Bosschool. Zowel kinderen, hun 
ouders, opá s en omá s en vele andere 
wijkbewoners komen die dag vieren met 
allerlei leuke spelletjes, activiteiten, hapjes, 
limonade, oranjebitter en natuurlijk wordt 
ook het Wilhelmus gezongen.
De organisatoren van de afgelopen jaren 
hebben echter aangegeven ermee te 
stoppen. Helaas. Dus zijn we op zoek naar 
een paar enthousiaste wijkbewoners 
die ervoor willen gaan zorgen dat de 
wijktraditie niet verloren gaat. Een en 
ander gaat vanzelfsprekend in overleg met 
de leiding van de Berg en Bosschool en 

de wijkvereniging zorgt in overleg voor de 
financiële middelen. Lijkt het je leuk om 
hieraan een steentje bij te dragen? Meld je 
aan bij bestuur@wijkbergenbos.nl.  
Vele kinderen, ouders en andere 
wijkbewoners zullen je dankbaar zijn!

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming: AVG
Door Paul Dekens

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Deze 
verordening zorgt ervoor dat in de hele EU 
dezelfde privacywetgeving geldt.
Uw wijkvereniging is inmiddels meegegaan 
in het vereiste om regels te formuleren 
die beogen naar personen te herleiden 
gegevens optimaal te beschermen, zoals 
naam, (email-) adres en telefoonnummer. 
U zult ervan gehoord hebben, de AVG, 
privacywetgeving waaraan ook organisaties 
zoals de onze moeten voldoen. In het op de 

website van de wijkvereniging geplaatste 
Reglement kunt u in dat kader nalezen 
welke gegevens worden verwerkt, wie dat 
binnen het bestuur doet, hoe de beveiliging 
is geregeld en waar u terecht kunt bij een 
vraag of verzoek tot correctie. Het gevoel 
is niet dat de wijkvereniging veelvuldig 
in aanraking komt met potentieel heel 
gevoelige persoonsgegevens, maar het kan 
in voorkomende gevallen nuttig zijn over 
dit soort zaken op papier duidelijkheid te 
scheppen.
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Vliegerlaan 6 ‘Châlet Gentiana’
Door Annette Juijn – De Wilde, oud wijkbewoner

Johanna Maria Antoinette Wilderink 
(Jootje) 
Op 14 augustus 1876 werd in Samarang, 
Indonesië, Jootje Wilderink geboren.
Haar ouders waren: Johanna Martina 
Glasbergen en Hendrik Willem Gerardus 
Wilderink. Zij trouwden op 2 december 
1875 te Koudekerk a/d Rijn. Zij waren 
respectievelijk 24 en 29 jaar. Johanna 
Martina Glasbergen overleed op 14 juli 
1877 in Oenarang, Semarang, zij was 
toen 26 jaar oud.

Advertentie: “Tot mijne diepe 
droefheid overleed op den 14 Juli j.l. 
te Oenarang (Residentie Samarang), 
na een kortstondig lijden, mijne 
innig geliefde echtgenoote Johanna 
Martina Wilderink, geboren 
Glasbergen, op den nog zoo 
jeugdigen leeftijd van ruim 26 jaren.  
H.W.G.Wilderink, 1e 
Luitenant-Kwartiermeester”.

Na het overlijden van haar moeder zijn 
Jootje en haar vader naar Nederland 
gekomen en verbleef Jootje bij haar 
grootmoeder tot 16 augustus 1879 (foto van 
een driejarige Johanna in 1879).
 
Jootjes vader hertrouwde met Catharina 

Maria Jansen op 3 september 1879 te ‘s 
Gravenhage. Johanna kreeg een halfzusje: 
Henriette Christine Wilderink, ± 1880-1883.
Jootjes vader overleed op 24 maart 1887 in 
A/B Stoomschip “Voorwaarts” bij Port Said, 
hij was toen 41 jaar oud. Op de leeftijd van 
10 jaar was Jootje al wees.
Na het overlijden van haar vader werd als 
voogd toegewezen: Johannes Coenraad 
Jansen de echtgenoot van de zus van haar 
moeder.

Johanna heeft op diverse plaatsen in 
Nederland gewoond: Lochem, Driebergen 
(bij haar nicht) en in Apeldoorn, 
Daendelsweg 9.
Zij reisde graag, zoals in 1898 naar Afrika. 
Jootje heeft ook in Nederlands Indië 
gewoond, waar zij met haar “amant”, 
dhr. Rolufsen, meedeed aan alle feesten 
en partijen. Toen zij weer terug kwam in 
Nederland, aanvang dertiger jaren, is zij 
gaan kuren in Zwitserland. Zij zag daar 
een huis, een châlet, waar zij direct van 
gecharmeerd was.

Jootje liet een architect overkomen, 
Chr. Ten Tuynte, om het châlet te laten 
nabouwen in Apeldoorn. Zij heeft nog 
getwijfeld of zij haar châlet in Driebergen 
zou laten bouwen, want daar woonde 
immers familie. Waarschijnlijk heeft het de 
doorslag gegeven dat de grond goedkoop 
werd aangeboden en daarmee bij de 
ontwikkeling van Berg en Bos ook werd 
geadverteerd in Nederlands Indië. In Berg 
en Bos zouden vooral Indiëgangers welkom 
zijn. Jootje hield contact met de familie uit 
“haar” châlet in Zwitserland en bezocht hen 
regelmatig. Ook ontving zij nog regelmatig 
post van hen, zoals de ansichtkaart van het 
geliefde chalet dat zij had laten nabouwen 
in Apeldoorn aan de Vliegerlaan. Het huis 
kreeg een mooi naambord (beschilderd met 
gentianen): “Châlet Gentiana”.
De Gelderse Schoonheidscommissie gaf 
op 18 maart 1935 haar goedkeuring, no. 
336. “Een uitstekend plan, waarvan wij de 
goedkeuring gaarne aanbevelen.́ ´
De bouwvergunning no. 233 werd afgegeven 
aan architect Ten Tuynte op 11 april 1935.
                   

Het Oberländerhaus in Trachsellauenen in het 
Lauterbrunnental. 

In WOII moest zij haar huis verlaten. De SS 
nam haar huis in beslag. Er was immers 
een munitiekamp in Hoog Soeren? Tot de 
verkoop van het huis in 1981 stonden de 
stempels van de SS onder het kastpapier op 
de planken in de kast in de woonkamer.
Na WOII heeft zij nog met plezier aan de 
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Winterpaleis Het Loo
Feeëriek feest op het Stallenplein,  
15 december 2018 t/m 6 januari 2019
Door Esther Lipke, Paleis Het Loo

Vanaf 15 december pakt Paleis Het Loo uit 
met ‘Winterpaleis Het Loo’. Dit jaar in een 
nieuwe formule op en rond een feeëriek 
Stallenplein, vol kerstbomen en lichtjes, 
met alle blikvangers voor feestelijk gedekte 
tafels én een echte ijsbaan.
De bijna honderd meter lange 
Aanspanplaats met monumentale 
overkapping op het Stallenplein wordt 
voor Winterpaleis Het Loo omgetoverd 
tot een sprookjesachtige ruimte, waar de 
afzonderlijke onderdelen van een feestelijk 
gedekte tafel als blikvangers worden 
uitvergroot en toegelicht. Van immense 
pasteien, kunstig gevouwen servetten, 
suikerwerken en koninklijke desserts 
tot bloemschikkingen, menukaarten 
en serviezen. Dit alles in een sfeervolle 
verlichting met kaarsen en kroonluchters. 

Bezoekers kunnen in de proeverij kennis 
maken met drankjes en hapjes, gemaakt 
volgens historisch recept. Ook zijn er 
doorlopende activiteiten, workshops 
en demonstraties, zoals kerstdecoraties 
maken en servetten vouwen. Kinderen 
kunnen in het Kinderatelier zelf aan  
de slag met het dekken van een koninklijke 
tafel.

Het hoofdgebouw van Paleis Het Loo 
is tot medio 2021 gesloten wegens 
vernieuwing en verbouwing. Rond Kerst is 
het Stallenplein geopend en van april t/m 
september is Paleis Het Loo BuitenGewoon 
Open. Voor meer informatie: 
paleishetloo.nl/winterpaleis
Foto’s Michiel Elsevier Stokmans.

Vliegerlaan gewoond tot haar overlijden in 
oktober 1950.

Mijn moeder woonde, direct na haar 
onderduikperiode (bij de familie 
Dubbeldam, Jachtlaan 156) aan de 
Vliegerlaan 6 bij Tante Jootje. Mijn ouders 
zijn op 12 oktober 1949 getrouwd. 

Ik ben geboren aan Vliegerlaan nr. 6 op 
13 januari 1957. Mijn zus in het Juliana 
Ziekenhuis in april 1959. Wij zijn beiden 
opgegroeid aan de Vliegerlaan en hebben 
daar gewoond tot het huis verkocht werd 
in 1981. Ik ben echter al in april 1980 
vertrokken na ons huwelijk in april. De 
Vliegerlaan 6 was dus echt ons ouderlijk 
huis waar we zijn geboren en getogen. 

Op het naambord (geschilderd in wit en 
blauw) staat: Châlet Gentiana



( vervolg van voorpagina )
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Modern kerstverhaal of kerstsprookje voor jong en oud: Daniel en Simon
Door Rob, gepubliceerd in Verhalen en Poëzie 

De magie van Kerst. Een verhaal over 
twee gewone jongens die tijdens de 
kersttijd een onverwachts avontuur 
meemaken.
De sneeuw knarste onder hun schoenen 
toen Daniel en Simon van school naar 
huis liepen. Ze wilden snel naar huis om 
hun slee op te halen. Het was woensdag 
en ze hadden ‘s middags vrij. Onderweg 
naar huis zagen ze een zwerver op een 
bankje zitten: koud en verkleumd. Ze 
keken er even heen en liepen toen door.

Die middag hadden ze veel pret. Om 
beurten trokken ze de slee en toen ze 
gingen eten waren ze uitgehongerd. Moeder 

had een heerlijke erwtensoep gemaakt met 
een groot stuk worst erin. Plotseling moest 
Simon denken aan de zwerver die ze gezien 
hadden. Het was bijna Kerst. Na overleg met 
zijn moeder bracht hij de man een warme 
kom soep met extra worst. Zo kon de 
zwerver zijn lichaam een beetje opwarmen.
De volgende ochtend stond de kom met 
de lepel bij de voordeur. Naast de kom lag 
een brief. Daniel opende brief en las hardop 
voor: Wisten jullie dat er gisteren 1214 
mensen langs me heen zijn gelopen?
Wisten jullie dat niemand bij me stopte of 
me iets aanbood? Jullie kom soep was méér 
dan welkom. Ik heb ook een verassing voor 
jullie in de envelop. 
In de envelop lagen drie kiezelsteentjes. Op 
een klein briefje stond geschreven: gebruik 
deze kiezelsteentjes wijs….

daklozenkrant te verkopen. Instinctief 
haalde Simon een kiezelsteentje uit zijn 
zak en in zijn hand transformeerde het 
kiezelsteentje in een grote kerstmand 
met allemaal lekkere dingen. Hij gaf de 
kerstmand aan de dakloze en samen 
vervolgden ze hun weg. Steentjes die 
veranderen: dan kan toch niet?
Een stukje verder op de hoek van de straat 
werden kerstbomen verkocht. Een kind 
hing aan de arm van zijn moeder. Ik wil 
een kerstboom. Nee, dit jaar niet zei zijn 
moeder. We hebben geen geld. Maar ik 
wil een kerstboom mama. Zijn moeder 
zuchtte en trok hem verder. Weer nam 
Simon een kiezelsteentje uit zijn zak en het 
kiezelsteentje transformeerde in een grote 
kerstboom die hij aan de moeder gaf. Weer 
keken Simon en Daniel elkaar aan. Steentjes 
die veranderen: dan kan toch niet?
Ze liepen weer verder en waren halverwege 
school toen ze Kasper zagen. Kasper was 
het jongetje wat altijd werd gepest op 
school. Iedereen deed er eigenlijk aan mee 
al wist niemand goed waarom. Sommige 
kinderen zijn nou eenmaal altijd het 
pispaaltje en kinderen zijn keihard tegen 
elkaar. Simon pakte het kiezelsteentje 
en gaf het Daniel. Wat moeten we er mee 
doen? Daniel besloot samen met Kasper 
naar school te lopen en het kiezelsteentje in 
diens rugzak te laten glijden.
Eenmaal op school was Kasper een ander 
kind en de andere kinderen voelden het 
meteen. Het was een bijzondere dag 
geworden en Daniel en Simon konden nog 
niet goed bevatten wat er was gebeurd. 
De vreemde zwerver en zijn vreemde 
kiezelsteentjes. Toen ze buiten de school 

Daniel en Simon keken elkaar aan. Wat 
moesten ze met die kiezelsteentjes en hoe 
moesten ze die wijs gebruiken. Hun eerste 
reactie was om ze weg te gooien maar iets 
weerhield hen ervan. Het waren gewone 
kiezelsteentjes of niet soms? Simon stopte 
de steentjes in zijn broekzak en even later 
gingen ze weer samen naar school.
De bank waar de zwerver had gezeten 
was leeg maar voor de supermarkt, een 
stukje verderop, stond een dakloze de 

kwamen stond de zwerver plotseling voor 
hun neus. Ze schrokken zichtbaar en wisten 
zich geen houding te geven.
Wat hebben jullie het ontzettend goed 
gedaan! De zwerver sprak alsof hij wist 
wat de jongens gedaan hadden, op weg 
naar school. Daniel en Simon keken elkaar 
aan. Wie bent u eigenlijk en wat voor soort 
kiezelsteentjes heeft u ons gegeven? De 
zwerver keek om zich heen en zei: noem me 
maar de kerstgedachte. Als je om je heen 
kijkt is er heel veel wat je kunt doen om het 
leven voor anderen prettiger te maken en 
daar heb je geen kiezelsteentjes voor nodig. 
Hij gaf hun beiden een rode kaars en wenste 
de jongens een fijne kerst.
Terwijl hij wegliep zagen ze een kleine 
ster aan de hemel schijnen en daarna leek 
het als of hij oploste in de verte. Daniel en 
Simon liepen stilzwijgend naar huis.

Een fijne Kerst! 
Schenk ook aandacht aan een ander. Je 
eenzame oude buurvrouw of buurman 
bijvoorbeeld. Neem ze mee naar de Berg en 
Bosschool op 22 januari.
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Dump de bladblazers! 
Door Chris-Jan van der Heijden, medewerker Vogelbescherming Nederland 

Zeven redenen om de bladblazer 
te dumpen. We gaan het woord 
compensatiegedrag niet noemen. En we 
roepen al helemaal niet dat er een verbod 
op bladblazers moet komen. Of dat we 
ze nog liever vandaag dan morgen op 
de schroothoop willen dumpen. Nee, je 
moet de luidruchtige bladblazermannen 
(ooit een vrouw met een bladblazer 
gezien?) overtuigen met argumenten.

Dus daar gaat ie:
1. Blaadjes laten liggen is beter voor de 
tuin
Het is inderdaad slim om afgevallen 
bladeren van het gazon af te halen, anders 
komen er gele of kale plekken in. En ook 
op trottoirs, klinkerpaadjes en tegels zijn 
blaadjes niet fijn, want door de gladheid 
breek je er zo je nek over. Maar het is 
zonde om de blaadjes uit de tuin, het park 
of de berm te verwijderen. Verplaats ze 
bijvoorbeeld over de planten in de border. 
Ze vormen in de winter een perfecte 
isolatielaag voor de planten. En dat niet 
alleen, zie ook punt 5. Hier nog iets over de 
harrk.

2. Over de hork en de hark
Het verplaatsen van blad hoeft helemaal 

niet met een bladblazer. Daar is ooit de 
hark voor uitgevonden. Die verbruikt geen 
energie, maakt geen herrie en houdt de 
lichamelijke conditie op peil. Idem dito 
voor de bezem en het vegen van blaadjes 
van tegels en stoepen. Kies dus voor je 
lijf en voor duurzaam en stil. Al met al is 
er gezien de gruwelijke lawaaioverlast 
een handig ezelsbruggetje: hork kiest 
bladblazer, bewuste burger kiest hark. En al 
die medewerkers dan, die die in opdracht 
van gemeenten te keer gaan om de blaadjes 
niet de riolen te laten verstoppen? Geef ze 
gewoon een hark. Dat scheelt kosten, werkt 
net zo goed en geeft veel minder herrie.

3. Tuinvogels overleven de winter niet 
zonder blaadjes
Winterkoninkjes, roodborstjes en 
heggenmussen zoeken graag naar insecten 
die leven in afgevallen blad. Ook merels 
zijn fanatieke bladomdraaiers. Zeker in 
de winter is voedsel zoeken tussen de 
afgevallen bladeren van levensbelang 
voor kleine vogels. Als het hard 
vriest, verbranden ze in een nacht namelijk 
tot wel 10% van hun lichaamsgewicht. Hark 
dus de blaadjes onder de struiken.

Heggenmus 

4. Help de insecten
De insecten hebben het zwaar in Nederland. 
Een onderzoek liet zien dat ze met zo’n 75% 
achteruit zijn gegaan de laatste decennia. 
Onder bladerhopen leven wormen, spinnen 
en duizenden insecten. Met het blad dat 
u laat liggen in uw tuin helpt u dus op een 
heel eenvoudige manier de insecten een 
handje.

5. Natuurlijke bemesting
Al die insecten onder de afgevallen bladeren 
eten de blaadjes, verteren die tot compost, 

zorgen zo op een natuurlijke manier voor 
bemesting van de grond en verbeteren de 
structuur van de bodem met hun gewroet. 
Gratis!

6. Energieverspilling
Een bladblazer maakt niet alleen herrie, 
hij heeft ook nog energie nodig. In deze 
tijden van energiebesparing kun je met zo’n 
energievretende blaastoeter dus eigenlijk 
niet meer aankomen. Hadden we die fijne 
duurzame hark al de hemel in geprezen?

7. Bladblazers zijn weggegooid geld
De Nederlandse inborst kennende hadden 
we deze misschien wel op 1 moeten 
zetten. Maar goed, een bladblazer is 
dus weggegooid geld, want een hark is 
natuurlijk veel goedkoper en duurzamer.

Winterkoning 
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Bronnen van Berg en Bos (49)
Een koninklijk recept op de grens van Saksen en Franken
Door Bart Meyer, wijkbewoner

leenstelsel zag de mens als een werktuig 
voor het land van een nieuwe klasse: de 
grootgrondbezitter. 
 
Karel liet zich over allerlei aangelegenheden 
informeren, uit documenten of geschriften, 
door zijn adviseurs. Er was hem alles aan 
gelegen om zijn uitgebreide rijk aan zich 
te binden. Dat gebeurde op verschillende 
manieren. De koning was een meester in 
het inbreken in de regionale adel, door 
het aanbieden van een voordelig huwelijk 
aan één der rivaliserende geslachten of 
door iemand een ambt aan te bieden. 
Er is zelfs beweerd dat hij een dochter 
had uitgehuwelijkt aan de graaf van 
Felua, een economisch centrum van de 

een uithoek. En aan de rand van die uithoek 
lag de gouw Felua waar de bevolking 
van enkele duizenden zielen voor een 
geleidelijke ontbossing zorgde. Niet alleen 
verloren de oude stammen hun religie, zij 
werden bovendien onderworpen aan een 
nieuwe vorm van economie die hen volledig 
vreemd was. De plicht om de uitgebreide 
landerijen van een adellijke landheer of 
geestelijke te bewerken als horige boer 
bood tenminste enige bescherming tegen 
gevaren van buitenaf. Het feodalisme of
 
Karel de Grote, 742-814

Omstreeks het jaar 400 verlieten 
de laatste Romeinse soldaten onze 
streken. Germanen uit Duitsland konden 
ongehinderd de Rijn oversteken. Een 
deel der oorspronkelijke bevolking 
vluchtte uit het onbeschermde land naar 
het zuiden. Toen het weer rustig werd 
woonden  in de lage landen drie volken: 
de Friezen in het noorden en westen 
waren op hun oude plaatsen gebleven; 
de Franken hadden zich in het zuiden 
gevestigd en in het oosten van het land 
kwamen Saksen tot het midden van de 
Veluwe. 

Hier lagen de verschillende invloedssferen, 
hier kwamen de oorspronkelijke bewoners 
oog in oog te staan met vreemdelingen 
en werd strijd geleverd om behoud 
of uitbreiding van het machtsgebied. 
Kenmerken van de Saksische samenleving 
zijn lang bewaard gebleven, met name het 
gezamenlijk grondbezit, de marken en de 
gerechtigheid daarin van de ‘gewaarde 
erven’. Het individu voegde zich naar het 
collectief. 

Politiek en bestuur 
Uit de talrijke heersers die de Franken 
hadden kwam na vele intriges en 
onderlinge conflicten een sterke koning 
naar voren: Karel de Grote uit de dynastie 
der Karolingen. Hij vestigde een solide 
machtsbasis en regeerde over een 
groot deel van West-Europa waar het 
Christendom werd beleden; in dat rijk 
waren de latere Nederlanden niet meer dan 

ijzerindustrie. IJzer was de grondstof 
voor het vervaardigen van spathae (lange 
zwaarden) voor de oorlogen tegen de 
heidense Saksen en de jacht in de wouden. 
Ook de schenkingen door Walther en 
Richlint tussen 9 oktober 792 en 8 oktober 
793 aan de koninklijke  abdij van Lauresham 
(in het tegenwoordige Hessen) pasten in 
Karels politiek. Het betrof delen van een 
landerij met een gebouw in de buurschap 
of mark Appoldro (Apeldoorn). Dergelijke 
schenkingen vonden ook plaats in Uttiloch 
(Uddel) en Suornum (Hoog Soeren). 
  
Graafschappen vormden de oorspronkelijke 
bestuurseenheden van het Frankische Rijk. 
De edelen  werden met grond beleend, dat 
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staat onder meer: “We verlangen dat 
iedere rentmeester jaarlijks rekening aflegt 
van onze landerijen die door onze eigen 
ossen en ploegers bewerkt zijn; van onze 
landerijen die de pachters ploegen, van de 
varkens, het wild dat zonder toestemming 
uit onze bossen is gestroopt; van de 
toestand van de molens, het bos, de velden, 
de bruggen en de schepen. Van de vrijen en 
de horigen, van markten, wijngaarden en 
van diegenen die ons wijn verschuldigd zijn. 
Van hooi, brandhout, toortsen, planken en 
ander hout. Van de groenten, de gierst, de 
rapen, de fruitbomen, de grote en kleine 
notenbomen. Van de kippen en eieren, 
de ganzen, het aantal vissen. En zo voort.                                                                                                           
Van alles moest verantwoording worden 
afgelegd. En er volgden duidelijke 
instructies over hoe het bedrijf moest 
worden gerund: ‘Alles wat met de hand 
gemaakt wordt, moet met de grootste 
zorg omringd worden: spek, gerookt vlees, 
worst, gezouten vlees, wijn, azijn, garum 
(vissaus), mosterd, kaas, boter, meel. En 
op alle landgoederen dient de rentmeester 
er pauwen, fazanten, eenden, duiven, 
patrijzen en tortels op na te houden, alleen 
maar voor de versiering’.

Landbouw en voeding
Vernieuwer of hersteller, zo kan Karel de 
Grote wel omschreven worden. Ook op het 
gebied van de landbouw. Zo bevorderde 
hij onder meer het drieslagstelsel waarbij 
een akker twee jaar met afwisselende 
gewassen bebouwd werd en dan één 
jaar braak lag. Tot die tijd was het een 
tweejaarlijkse wisseling van braak en 
bebouwing. Landbouwvernieuwingen 
hebben sterk bijgedragen aan de welvaart. 
Veluws land moet  van deze relatieve 
bloei een graantje hebben meegepikt. 
Afwisselend met het graan verbouwden 
de boeren tuinbonen, kikkererwten, linzen 

wil zeggen die werd hen als eigendom van 
de koning in bruikleen gegeven. Wie toen 
tot graaf benoemd werd nam daarmee een 
ambt aan dat in de loop der jaren erfelijk 
werd. Als tegenprestatie moest de leenman 
met zijn volk de leenheer bijstaan in tijden 
van oorlog. De betrekkingen tussen de 
koning en zijn leenman of vazal waren 
gebaseerd op persoonlijke trouw. Een 
ridder volgde zijn leenheer tot in de dood.                                                                                                              
Karel streefde naar een herstel van het 
West-Romeinse Rijk. Vandaar dat hij zich 
in de kerstnacht  van het jaar 800 in Rome 
door de paus tot keizer liet kronen; dit 
verschafte hem een sacrale legitimiteit die 
zijn neerslag vond in het beeld van de twee 
zwaarden.

Karel de Grote was een enthousiast jager. 
Begeleid door zijn hofhouding trok hij 
naar de keizerlijke bossen. Daar ving hij 
het everzwijn op met zijn zwaard of jaagde 
te paard het hert op achter de meute. 
Bij dergelijke jachtpartijen had de vorst 
het recht om gebruik te maken van een 
rustplaats waar hij met zijn gevolg werd 
onderhouden uit de daartoe opgespaarde 
opbrengsten uit de streek. Toen de keizer 
hoorde dat dit gewoonterecht werd 
misbruikt door jagers en valkeniers die 
het alleen voor zichzelf opeisten, schreef 
hij in 812 aan zijn zoon Pepijn: “Geen 
ambtenaar mag bij onze ondergeschikten 
voor het uitvoeren van zijn bedrijf 
onderkomen en het verstrekken van 
maaltijden eisen, ook niet voor zijn honden, 
vooral ook niet in de koninklijke bossen”.                                                                                                                                         
                         
De keizer hield ervan zijn rijk duidelijk aan 
te sturen met voorschriften voor allerlei 
zaken. Deze koninklijke verordeningen of 
capitularia zijn er ook voor het besturen van 
zijn domeinen tot in de verste uithoeken 
van het rijk. In het Capitularia de Villis 

en erwten; voedsel met een hoog proteïne 
gehalte. Voeg daaraan toe de karploeg met 
rister of keerbord en de verbreiding van de 
moderne bespanning en het is aannemelijk 
dat de opbrengst van het landbouwareaal 
duidelijk moet zijn gestegen.                                                                                        
Speciale aandacht kreeg het houden van 
bijen. Honing was het enige zoetmiddel dat 
men kende en werd niet alleen gebruikt 
voor het bereiden van drank, maar ook 
voor medicijnen en zalven. Oost-Nederland 
werd gerekend tot een belangrijk gebied 
voor de imkerij, van zo’n maatschappelijk 
en economisch belang dat Karel hier het 
imkeren verplicht stelde voor zijn pachters.                                                                                                                             
Nieuwe grond werd ontgonnen en daarmee 
verscheen een landadel  die haar rijkdom 
ontleende aan de opbrengst van de 
landerijen en het verhandelen daarvan. 
Karel de Grote verbood in 805 zelfs de 
export van graan om hongersnood te 
voorkomen. 

Twee leergierige vrienden, Einhard en Karel

Over Karel gingen al in zijn tijd 
indrukwekkende verhalen rond, die na zijn 
dood alleen nog maar werden uitgebreid 
en aangedikt. Hij werd er een heilige door. 
Zijn eerste biograaf en vertrouweling, de 
geleerde Einhard, was in de gelegenheid 
om in de Vita Karoli Magni het leven te 
beschrijven van de man die hij van nabij 
kende en zo zeer bewonderde. Ofschoon 
Einhard de neiging had om zijn held te 
verheerlijken met de beschrijving van 
verheven daden, zocht hij de balans door 
het in detail vertellen van ongelukkige 
ervaringen en menselijke tekortkomingen in 
het leven van zijn hoofdpersoon.

Recept  
In de biografie van Einhard lezen we dat 
Karel vooral van geroosterd vlees hield. Hij 
was een gematigd man, dus kiezen we een 
recept waarbij we niet meteen een heel 
hert of wild zwijn hoeven te roosteren. Op 
zijn domeinen werd een flinke scharrelkip 
geslacht als Karel met zijn hofhouding op 
bezoek kwam. Tijdens de kerstviering in 
een palts, samen met zijn vele zonen en 
dochters, gaf hij de voorkeur aan gevulde 
gans. Helaas, hoezeer er in die tijd ook 
is geschreven, kookboeken lijken er niet 
bij te zijn. Het recept komt uit een vroeg 
middeleeuws kookboekje waarin een aantal 
koks – vermoedelijk van de bisschop van 
Würzburg – successievelijk recepten hebben 
opgeschreven of  laten opschrijven. Het 
originele recept vermeldt een gans, maar als 
alternatief mag natuurlijk ook kip worden 
genomen. Halveer dan de hoeveelheden. 
Het merendeel der ingrediënten kwam voor 
op de landgoederen van Karel de Grote. 
Alleen de saffraan en de peperkorrels waren 
handelsproducten uit zuidelijker streken.

( vervolg op pagina 10)



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 4  d e c e m b e r  2 0 1 810

Cederlaan 11 
beekersadvocatuur.nl

Advocaat nodig?
Joost Beekers 
natuurlijk!

arbeidsrecht
ondernemingsrecht

bel voor een afspraak
06 53 93 38 47

deskundig  betrokken  betrouwbaar  effectief

Beekers advocatuur 
arbeidsrecht & mediation

Bronnen:
Döbler, H.F., Kultur- und Sittengeschichte 
der Welt, Jäger, Hirten, Bauern, München 
1971   
Kruyff, L., Karel de Grote, een matig man, in: 
Archeologie magazine, nr. 1, 8e jrg. Februari 
2000  

Patzold, S., Ich und Karl der Grosse, Das 
Leben des Höflings Einhard, Stuttgart 2013  
Gids van het Rijksmuseum Twenthe, 
Enschede 1948

( vervolg van pagina 9 )

Gans met compote:
Maak de gans schoon en verwijder het vel;                      
de vulling: acht gekookte ganzenlevers, vier hardgekookte eieren,  twee geroosterde 
boterhammen, twee theelepels kummel, een paar draadjes saffraan, een theelepel 
zwarte peperkorrels, zout naar smaak en een scheut ciderazijn;                                                                                                                      
 
snijd levertjes en eieren fijn, stamp de boterhammen tot grove paneermeel en roer alles 
dooreen, doe de kruiden erdoor en vermeng die met de azijn;                                                                                           

vul hiermee de gans;                                                                                                                                          • 
bind de gans aan het spit en rooster deze goed gaar (afhankelijk van de omvang van de 
gans).
 
De compote:  
vier uien en vier goudrenetten;                                                                                                 
drie ons gerookt spek in stukjes;                                                                                                                      
schil de uien en snijd ze in ringen;                                                                                                                      
doe het spek in een koekenpan en laat het vet eruit bakken;                                                                     
doe dan de uienringen erbij en zet het vuur laag; laat de uien sudderen;                                              
schil de appels, snijd ze in niet te dunne plakken, verwijder de klokhuizen en doe de appel 
bij de uien als deze zacht zijn;                                                                                                                
roer alles voorzichtig om;                                                                         
als de gans gaar is, haal je deze van het spit;                                   
neem de gans vervolgens in eetbare delen uiteen;                        
haal de vulling uit de buikholte;                                           
leg de stukken gans op een voorverwarmd bord en leg de ui-en-appel compote en de 
vulling er omheen;                                                                                                                                                                 
direct opdienen.                                                                                                                                              
Eet smakelijk!     
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nlHuiselijk geweld
Door Sharon Koenders, wijkagent

Huiselijk geweld is de 
meest voorkomende 
vorm van geweld in 
onze samenleving. 
Huiselijk geweld 
speelt zich af in de 
relationele, huiselijke 
of familiekring van het 

slachtoffer. Vaak is de pleger een (ex-)
partner, familielid of huisvriend. 

Huiselijk geweld kan lichamelijk, seksueel 
of psychisch zijn. Er kan bijvoorbeeld 
sprake zijn van verwaarlozing van kinderen, 
problemen met een loverboy, financiële 
uitbuiting van een oudere, eergerelateerd 
geweld of geweld tussen partners. 
Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Bent u 
slachtoffer of pleger van huiselijk geweld, 
of maakt u zich zorgen over iemand uit uw 
omgeving? Dan kunt u het volgende doen: 
• Praat erover met iemand die u vertrouwt 

of praat met de persoon waar het om 
gaat.

• Neem contact op met Veilig Thuis, 
0800-2000.

• Dreigt er direct gevaar, bel dan de politie 
via 112. 

Veilig Thuis
Bij Veilig Thuis kan iedereen 24 uur per 
dag, 7 dagen per week (en eventueel 
anoniem) terecht voor advies, informatie 
en hulp. Slachtoffers, plegers, getuigen en 
mensen die zo hun vermoedens hebben. De 
bedoeling is om mensen eerder in actie te 
laten komen, het geweld bespreekbaar te 
maken en natuurlijk om het te stoppen. 
Niet alleen als slachtoffer van huiselijk 

geweld, maar ook als pleger kunt u met 
uw hulpverleningsvragen bij Veilig Thuis 
terecht. Vaak wordt geweld gebruikt vanuit 
een gevoel van machteloosheid. Maar 
geweld gebruiken maakt veel kapot en is 
nooit goed te praten. Daarom is het goed 
om hulp te zoeken. Dat hoeft u niet alleen 
te doen. Praat er over met iemand die u 
vertrouwt of neem contact op met Veilig 
Thuis. Zet die stap! Want hoe eerder het 
geweld stopt, hoe groter de kans dat het 
weer goed komt.

Veilig Thuis is bereikbaar via 
telefoonnummer 0800-2000. Meer 
informatie over Veilig Thuis kunt u vinden 
op de website www.vooreenveiligthuis.nl. 

Politie
Bel 112 als er direct gevaar dreigt voor uzelf 
of uw omgeving. Als er geen onmiddellijk 
gevaar is, kunt u een afspraak maken op 

het politiebureau bij u in de buurt of met 
mij als uw wijkagent om te bespreken 
wat de politie voor u kan doen. U kunt mij 
ook mailen (sharon.koenders@politie.nl) 
en samen kunnen we de mogelijkheden 
bespreken en zoeken naar passende 
oplossingen. De politie werkt daarbij nauw 
samen met Veilig Thuis en andere partners.

U kunt met de politie ook bespreken wat 
de gevolgen zijn van het doen van aangifte. 
U vraagt dan om strafvervolging van de 
verdachte. Als u dat (nog) niet wilt, kunt 
u ook melding doen van huiselijk geweld. 
De politie maakt dan nog geen proces-
verbaal van aangifte op, maar is wel op de 
hoogte. Een melding kan van belang zijn 
voor eventuele vervolgmeldingen of andere 
(latere) aangiftes. Ook kunt u met de politie 
bespreken hoe het zit met uw veiligheid, 
welke maatregelen u eventueel zelf kunt 
treffen en wat de politie voor u kan doen.

Rest mij u fijne feestdagen 
toe te wensen en alvast het 
allerbeste voor het nieuwe jaar!  
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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

Zorgwebsite gemeente Apeldoorn
Door Wim Bergink, Stadsdeelmanager Noordwest

In het stadsdeelplatform, 
overleg tussen wijkraden 
en gemeente, kwam 
wel eens de vraag aan 
de orde waar mensen 
met vragen op het vlak 
van zorg, welzijn, werk, 
enzovoorts terecht 
kunnen. Dat bleek niet 

altijd even duidelijk te zijn en was er ook 
niet een centraal punt waar inwoners van 

Apeldoorn met hun hulpvraag terecht 
konden. De afgelopen periode is er hard 
gewerkt aan een nieuw onderdeel op onze 
website over deze thema’s.
Op  www.apeldoorn.nl/samen055 staan 
overzichtelijk de belangrijkste onderwerpen 
voor zorg vermeld. Door op de buttons 
te klikken kom je vanzelf verder bij het 
onderwerp, vind je al heel veel informatie 
en kun je je specifieke zorgvraag stellen. 

Strooien maar!
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

We hebben een lange en warme zomer 
achter de rug; zelfs de strooiwagens zijn 
op pad gegaan. Uw secretaris schreef er in 
het vorige nummer al over. Maar dit was 
natuurlijk een uitzondering; meestal komt u 
de strooiwagens alleen in de winter tegen.
Maar hoe gaat dat nu met dat strooien? Waar 
strooien we en waar niet? En waarom nou 
net niet dat stukje bij u in de straat?
Als we gladheid verwachten gaan 
strooiwagens uren van te voren de weg op. 

Het zout wordt op de weg aangebracht 
door strooiers op vrachtauto’s en tractoren. 
Het zout wordt nat op de weg gestrooid. 
Daardoor waait het niet van de weg af. Het 
zout zorgt ervoor dat water bij een lagere 
temperatuur (dan 0°C) bevriest waardoor 
het wegdek minder kans heeft om te 
bevriezen.
Er wordt steeds zo’n 700 kilometer 
gestrooid. We strooien op hoofdwegen en 
–fietspaden, busroutes, ontsluitingswegen 
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van wijken en bedrijventerreinen, 
wegen en (fiets)paden naar scholen, 
verzorgingstehuizen en locaties van 
hulpdiensten, het voetgangersgebied 
in het centrum en bij winkelcentra. Bij 
aanhoudende gladheid worden extra 
mensen ingezet om moeilijke plekken 
buiten de routes begaanbaar te maken, 
zoals seniorenflats.
We strooien veel, maar niet overal. We 
hebben daar eenvoudigweg de capaciteit 
niet voor, maar het zou ook veel te 
belastend zijn voor het milieu. Pas dus 
even op als u ’s ochtends de deur uitgaat. 
En soms is het misschien veiliger eerst een 
stukje met de fiets aan de hand te lopen. 

De strooiroutes zijn zo uitgestippeld dat u 
vanaf uw woning niet ver hoeft te gaan om 
op een strooiroute te komen.
Op onze website vindt u nog veel meer 
informatie over het strooibeleid. Daar 
treft u ook een kaart aan waarop u precies 
kunt zien waar er wordt gestrooid. Kijk 
daarvoor op https://www.apeldoorn.nl/
gladheidsbestrijding.
 
Wilt u zelf een bijdrage leveren aan een 
schone en veilige straat? U kunt ons (maar 
vooral uw buren, elkaar dus) een handje 
helpen door zelf een wegdeel voor uw 
woning sneeuwvrij te maken of te strooien 
met zout uit supermarkt of bouwmarkt.

We gaan weer tuinvogels tellen
Doe mee met de Nationale Tuinvogeltelling 
op 25, 26 en 27 januari a.s.
Door Vogelbescherming Nederland

Zet de voedertafel klaar, hang de 
vetbol op en omcirkel de datum in je 
agenda! Want op vrijdag 25, zaterdag 
26 en zondag 27 januari aanstaande 
houdt Vogelbescherming Nederland 
weer de Nationale Tuinvogeltelling. 
In heel Nederland tellen dat weekend 
tienduizenden mensen gedurende 
een half uurtje de vogels in hun 
tuin en helpen zo met het grootste 
burgeronderzoek naar natuur van 
Nederland. 

Tsjilpende huismussen in de heg, een 
bungelende koolmees aan de vetbol 
en de grote bonte specht die van de 
vogelpindakaas komt snoepen. Tijdens de 

Nationale Tuinvogeltelling heb je een half 
uurtje de tijd om helemaal op te gaan in de 
tuinvogels. Kopje koffie erbij en kijken maar. 
Door de resultaten door te geven help je 
bovendien Vogelbescherming Nederland 

met belangrijke informatie over de vogels 
in je tuin. De Nationale Tuinvogeltelling 
toont bijvoorbeeld aan dat tuinen echt van 
levensbelang zijn voor de overleving van 
vogels in de winter. 

Liefde van vogels gaat door de maag
De liefde van vogels gaat door de maag, 
dus wie goed voert krijgt veel bezoek van 
vogels. Maar er is zoveel meer te doen! 
Wie extra tips wilt ontvangen om vogels 
naar de tuin te lokken kan zich nu al 
inschrijven. Je ontvangt dan in aanloop 
naar de Tuinvogeltelling een aantal e-mails 
met daarin de beste tips over vogels 
voeren, de tuin vogelvriendelijk maken en 
vogels herkennen. Daarnaast profiteer je 
van speciale aanbiedingen op producten 
in de webshop van Vogelbescherming. 
Aanmelden kan via www.tuinvogeltelling.nl.

Vogels herkennen is makkelijker dan je 
denkt
Meedoen met de Tuinvogeltelling is leuk, je 
leert de vogels in je tuin wat beter kennen. 
Vogelbescherming doet er alles aan om 
je te helpen met het herkennen van de 
vogels. Op de site staat een top 25 van 
de meest voorkomende tuinvogels, met 
herkenningstips en geluid. Met de gratis 
app Tuinvogels is het herkennen van vogels 
helemaal appeltje eitje. Vul de kleur en de 

grootte in en Vogelbescherming vertelt je 
welke vogel je ziet.  

De resultaten
Dit jaar wordt de Tuinvogeltelling voor 
de 16e keer georganiseerd. Voorgaande 
edities hebben inmiddels een schat aan 
waardevolle informatie opgeleverd. Zo is de 
achteruitgang van de spreeuw terug te zien 
in de resultaten, net als de opkomst van de 
halsbandparkiet. Nog een interessant feitje: 
in de telling is duidelijk te zien dat grote 
bonte spechten in strenge winters naar de 
tuinen toe komen. Het voedsel in de bossen 
raakt dan op en tuinen zijn het laatste 
redmiddel voor spechten om te overleven. 

Hoe werkt het ook alweer?
De Nationale Tuinvogeltelling van 
Vogelbescherming Nederland vindt dit 
keer plaats op 25, 26 en 27 januari 2018. 
Meedoen is simpel: 30 minuten lang noteer 
je de vogels in de tuin en de resultaten 
meldt je op www.tuinvogeltelling.nl of via 
de gratis app Tuinvogels te downloaden via 
dezelfde website. De top 3 bestond vorig 
jaar uit huismus, koolmees en pimpelmees. 

Kijk voor meer informatie op  
www.tuinvogeltelling.nl 
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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

WMO loket: 14 055. 
Het Wmo-loket is telefonisch bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
12.00 uur. 
Website: www.apeldoorn.nl/wmo-loket

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 FACEBOEKPAGINA BERG 
EN BOS SOCIAAL: ga naar www.facebook.
com en meldt je aan bij de besloten groep, 
eveneens voor alle buurtberichten.

AED in de wijk

Baptisten Gemeente, Bosweg 
77. Telefonisch contact via dhr. 
Groothedde: 06 42 18 72 19
ALTV Quick, Pijnboomlaan 30,
(055) 3552559
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Duurzaam asfalt
Door Remco Mulder, KWS

In oktober 2017 heeft KWS in 
samenwerking met de gemeente 
Apeldoorn een pilot uitgevoerd door 
duurzaam en gerecycled asfalt toe 
te passen op de bovenlaag van de 
weg van de Ribeslaan. Dit asfalt 
combineert een lagere CO₂-uitstoot 
met hoog recyclingpercentage, zonder 
kwaliteitsverlies! Na de positieve 
resultaten uit deze pilot heeft de 
gemeente Apeldoorn besloten dit 
asfalt op alle bovenlagen, van de nu te 
renoveren wegen in Berg en Bos, aan te 
brengen.

innovatieve asfalt voor 55% uit hergebruikt 
oud asfalt.

Levensduur 
De levensduur van het asfalt is gelijkwaardig 
aan het standaard asfalt.
Als bijkomend voordeel betekenen de 
lagere temperaturen ook een lagere 
hittebelasting voor de mannen bij de 
asfaltverwerking.

Veiligheid voorop!
Werkzaamheden tijdens de 
schoolvakantie
Veel kinderen fietsen, lopen of worden 
gehaald en gebracht naar de Berg en 
Bosschool. Daarom is er voor gekozen om 
de werkzaamheden aan de Vliegerlaan, het 
Bergje en de Callunalaan plaats te laten 
vinden tijdens de herfstvakantie. 

“Zie je mij, zie ik jou” campagne Berg en 
Bosschool
Woensdag 19 september hebben vier 
enthousiaste groepen van de Berg en 
Bosschool veiligheidsinstructies gekregen 
van KWS infra met als thema “Zie je mij, zie 
ik jou”
Tijdens de wegwerkzaamheden die nu 
plaatsvinden in de wijk en in de directe 
omgeving van de Berg en Bosschool zijn 
er veel vrachtwagens en grote machines 
aanwezig. KWS Infra vindt het belangrijk dat 
kinderen zich bewust zijn van de mogelijke 
gevaren.
De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van 
de Berg en Bosschool hebben door de 

aanwezigheid van een vrachtwagen en 
een mobiele kraan in het echt kunnen 
ervaren wat een dode hoek is. Er wordt veel 
nadruk gelegd op de slogan “Zie je mij, zie 
ik jou” Kan je de chauffeur zien? Dan kan de 
chauffeur jou ook zien!
Natuurlijk mochten sommige kinderen zelf 
ook op de stoel van de chauffeur zitten 
om te ervaren wat een chauffeur ziet, of 
eigenlijk niet ziet. Dat was toch soms wel 
even schrikken!

Nanda Bolt, directrice Berg en Bosschool:
“Het was erg geslaagd! En zeer nuttig en 
leerzaam! Collega’s en kinderen waren erg 
enthousiast.”

Schoolborden
Om kinderen en scholieren bewust 
te maken van de gevaren rondom de 
werkzaamheden zijn er bij de Berg en 
Bosschool en het Christelijk Lyceum 
instructieborden neergezet die hen 
dagelijks wijzen op de gevaren tijdens de 
werkzaamheden.

Verkeersmaatregelen
Er zijn diverse maatregelen getroffen 
voor de veiligheid van de bewoners en de 
weggebruikers.
Op de Callunalaan bij de Berg en Bosschool 

is voor de veiligheid van de kinderen een 
drempel aangebracht. 
Voor een veiligere verkeersstroom zijn 
diverse wegen in de wijk nu haaks op elkaar 
aangesloten. Hiermee wordt meer overzicht 
gecreëerd en de snelheid beperkt. 

2019
In maart 2019 gaan we verder met 
de werkzaamheden. De Cederlaan, 
Seringenlaan, Montanalaan en Excelsalaan 
zullen dan worden vernieuwd.
Voor aanvang zullen de bewoners aan deze 
lanen d.m.v. een brief worden uitgenodigd 
voor een informatieavond. De datum voor 
deze avond is nog onbekend.
Wilt u op de hoogte blijven of worden 
gebracht; download dan de KWS app!

Temperatuur
“Gewoon” asfalt wordt geproduceerd 
met een temperatuur van 170-175°C. Het 
duurzame asfaltmengsel (in vaktermen 
“KonwéGreen”) wordt, met een 
temperatuur van maximaal 150-155°C 
geproduceerd én wordt ook met een lagere 
temperatuur op de weg aangebracht. Bij 
de productie en verwerking van dit asfalt 
is daardoor veel minder energie nodig en 
leidt het tot een vermindering van 65% CO₂ 
uitstoot.

Recycling
Naast de lagere productie- en 
verwerkingstemperatuur bestaat dit 
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Gaan de rododendrons het redden?
Door Gustaaf van den Brand

In het vorige nummer van het wijkblad 
stond een alarmerend bericht over 
de rododendrons in de wijk. Door de 
extreme droogte in de zomer zouden ze 
het niet redden. Gelukkig lijkt het erop 
dat de schade een beetje meevalt en er 
nog veel struiken zijn die opnieuw gaan 
uitlopen.
Zelfs op het eiland midden in de bosvijver 
hadden ze er stevig onder te lijden, terwijl 
je dat eigenlijk niet zou verwachten, zo 
midden in het water. Gelukkig lijkt het 
wat mee te vallen. Dat constateerden 
medewerkers van het IVN (instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid) na een 
grote onderhoudsbeurt.
Tijdens de Nationale Natuurwerkdag klonk 
aanhoudend gezaag en gekraak in de 
bosschages van het Apeldoornse Stadspark 
Berg en Bos. Overhangende takken werden 
gekortwiekt en grote takken vol bruine 
bladeren werden weggesleept. Dat laatste 
was een groot verschil met andere jaren. 
Het IVN komt al vijftien jaar struiken snoeien 
en opslag verwijderen, maar deze keer was 
het duidelijk anders door de gevolgen van 
de extreem warme en droge zomer.

Doodstrijd
In augustus stond het ook met grote letters 
in de krant: ‘Rododendrons in doodstrijd’. 

Veel van de beeldbepalende struiken, veelal 
meer dan een halve eeuw oud, dreigden te 
bezwijken. Het blad werd bruin en anders 
dan bij veel bomen, die hun blad laten 
vallen om uitdroging te voorkomen, is dat 
bij de ondiep wortelende rododendrons 
doorgaans een voorteken van het einde. 

Daarmee zou Berg en Bos van zijn 
karakteristieke uitstraling worden beroofd. 
Het Stadpark en onze hele wijk staan vol 
met die kleurrijke struiken die zo mooi 
bloeien in het voorjaar.
Terwijl de IVN-vrijwilligers zich in het 
zweet werkten tijdens de jaarlijkse 
onderhoudsdag, werd geconstateerd dat 
de schade minder groot is dan waarvoor 
werd gevreesd. Het lijkt erop dat ze aan de 
onderkant toch weer uitlopen. Als de dode 
bladeren en takken eraf worden gehaald 
zien ze er volgend jaar waarschijnlijk 
toch best weer heel aardig uit. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de struiken langs de 
wegen en in de tuinen. Gelukkig maar.

Activiteiten bij Stichting ‘kLEEF!
Inloophuis Stichting ‘kLEEF! biedt activiteiten voor iedereen die met kanker wordt 
geconfronteerd. Veel verschillende activiteiten waarbij u kunt ontspannen, elkaar kan 
ontmoeten, creatief bezig bent, in gesprek of juist niet. 
Maar u kunt ook een afspraak maken voor huidverzorging bij kanker, een van de 
spreekuren, gespreksgroepen of voor een individueel gesprek. Binnen lopen tijdens de 
openingstijden voor een luisterend oor en een kop koffie kan altijd. `Stichting ´kLEEF is op 
maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 to 16.30 uur geopend en op woensdag en vrijdag 
van 9.30 tot 13.00 uur.́
Kijk voor actuele informatie op de website www.stichtingkleef.nl. U kunt de stichting ook 
bellen op telefoonnummer 055-5762676 of mailen via info@stichtingkleef.nl.


