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Nieuwjaarsreceptie zaterdag 25 januari
Door Gustaaf van den Brand

In 2020 bestaat de Wijkvereniging Berg en Bos 
40 jaar. Reden genoeg om er een feestelijk jaar 
van te maken! In de loop van het jaar zal er op 
verschillende manieren aan dit robijnen jubileum 
aandacht worden geschonken. Daarvan zult u 
steeds op de hoogte worden gehouden op onze 
website, in het wijkblad en tijdens bijeenkomsten.
We beginnen met een nieuwjaarsreceptie. Op 
zaterdag 25 januari tussen 16.00 en 19.00 uur 

worden alle wijkbewoners verwacht in Fletcher 
Hotel Apeldoorn op de hoek van de Jachtlaan 
en de Soerenseweg. We ontmoeten elkaar dan, 
wensen elkaar dan natuurlijk het allerbeste toe 
voor het nieuwe jaar en praten gezellig bij onder het 
genot van een hapje en een drankje. Ongetwijfeld 
zullen bij vele wijkbewoners herinneringen 
naar boven komen en gebeurtenissen uit de 
bestaansgeschiedenis van de wijkvereniging 
worden gememoreerd. Tijdens de receptie zal in 
grote lijnen worden aangekondigd wat er in het 
jubileumjaar op het programma staat. 
Zet in ieder geval ook al in je agenda dat de 
Jaarvergadering van de Wijkvereniging Berg en 
Bos gehouden wordt op dinsdag 21 april. 
In januari zal er geen koffie en theebijeenkomst 
in de Berg en Bosschool worden gehouden. Deze 
bijeenkomst wordt nu gecombineerd met de 

nieuwjaarsreceptie. Verderop in het voorjaar zal 
er weer een koffie en theebijeenkomst worden 
georganiseerd.
We hopen vele wijkbewoners te mogen 
begroeten op de feestelijke nieuwjaarsreceptie 
van de 40 jarige Wijkvereniging Berg en Bos!
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Leden welkom!
Door Paul Dekens

De wijkvereniging heeft op dit moment 
ruim 70% leden in onze mooie wijk. Dat 
is hele mooie (burger-)participatie, om 
in actueel jargon te blijven, maar het 
percentage is niet stijgend. Dus u begrijpt, 
nieuwe leden blijven steeds van harte 
welkom. Wij als bestuur denken oprecht 
dat het ondersteunen van uw wijk en haar 
belangen optimaal vorm krijgt via het 
instituut dat de wijkvereniging, na bijna 40 
jaar, inmiddels wel is geworden. Natuurlijk 
mag daar inhoudelijk een discussie over zijn, 
maar het is net als met democratie: je kiest 
niet voor een alternatief waarbij slechts enkelen het voor het zeggen hebben. Samen 
staan we sterk(er), zo simpel is het, om via de mogelijkheden die we als wijkvereniging 
hebben, met partijen als de gemeente en de attracties het wijkbelang voor en met u te 
behartigen. 

Om de participatie te monitoren en te verhogen ondernemen wij diverse activiteiten. 
Het meest zichtbare voor wijkbewoners in dat verband is wellicht dat nieuwkomers met 
een bezoek van een bestuurslid worden verblijd. 
 
Onder afgifte van een heerlijke taart (gesponsord door banketbakkerij Maassen) en een 
welkomstpakket, waaronder een aanmeldformulier, wordt een introductie verzorgd 
van wat de wijkvereniging betekent. En dat voor € 20 per jaar het bestuur een boel 
werk verzet ten behoeve van alle wijkbewoners. Leden dus, maar ook voor de 30% 
die om hem of haar moverende reden geen lid is of nog niet is geworden. Daar kunnen 
uiteraard goede redenen aan ten grondslag liggen, maar als iemand wel meelift op de 
resultaten van de wijkvereniging maar toch geen lid wenst te worden, zou dat jammer 
zijn. Het bestuur staat er altijd voor open met u van gedachten te wisselen.

Dus, indien nog twijfelde, of een herinnering nodig had, wordt lid! Aanmelden kan 
via de website van de wijkvereniging www.wijkbergenbos.nl of stuur een mailtje naar 
bestuur@wijkbergenbos.nl met de mededeling dat u lid wilt worden. U bent oprecht 
van harte welkom!

Oproep 
Oprichten stichting ‘Vrienden van de 
begraafplaats Soerenseweg’ 
Door Patrick Hulshof, gemeente Apeldoorn

De uitgangspuntennotitie voor de 
begraafplaats Soerenseweg is in de zomer 
van 2019 vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders. Karsten Orth 
(ontwerper Openbare Ruimte) start begin 
2020 met het opstellen van het beheerplan 
voor de begraafplaats. Een grote groep 
inwoners, ondernemers en organisaties is 
zeer betrokken bij de begraafplaats, waarbij 
de vraag is ontstaan: ‘wat kunnen we 
blijvend voor de toekomst betekenen voor 
deze unieke Rijksmonumentale plek’? 
Over deze vraag hebben gemeente 
Apeldoorn, wijkraad de Sprengen, de 
vrijwilligersgroep, Vogelwerkgroep Oost-
Veluwe, ondernemer Wiepke Nauta en het 
Erfgoedplatform Apeldoorn nagedacht. De 
uitkomst: we richten een stichting ‘Vrienden 
van de Begraafplaats Soerenseweg’ 
op, waarin alle betrokken partijen de 
mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan 
instandhouding, ontwikkeling en gebruik 
van de begraafplaats. 
Een stichting kan veel betekenen voor de 
begraafplaats. Het biedt de mogelijkheid 
om mee te denken bij het opstellen en 
uitvoeren van het beheerplan. Daarnaast 
draagt het bij aan versterking van de 
betrokkenheid en kan een toename van 
het gebruik ontstaan (uiteraard passend 
bij de plek), bijvoorbeeld door het creëren 
van nieuwe mogelijkheden voor invulling 
van het aulagebouw, of het plaatsen van 
informatiepanelen. 
Tevens zijn er al veel activiteiten die 

plaatsvinden op de begraafplaats: actieve 
vrijwilligers die graven opknappen, ‘Licht op 
herinnering’, de week van de begraafplaats. 
Een gezamenlijke agenda kan ertoe leiden 
dat activiteiten elkaar versterken en nieuwe 
activiteiten gaan ontstaan, bijvoorbeeld 
lezingen, exposities, workshops, cursussen, 
of misschien wel een bloemenstal en 
theetuin. Als laatste maakt een stichting 
de weg vrij naar diverse financiële 
voorzieningen die ingezet kunnen worden 
voor het ontwikkelen van activiteiten. 
De rol van de gemeente zal zich 
toespitsen op overlegpartner van het 
stichtingsbestuur, ondersteunend bij 
activiteiten en zorgdrager voor dagelijks 
beheer, onderhoud en begraven. 
In december (datum nog nader te bepalen) 
organiseren we een bijeenkomst voor alle 
geïnteresseerde ondernemers, inwoners 
en organisaties over de oprichting van 
een stichting. Tijdens deze bijeenkomst 
neemt funerair erfgoed deskundige Leon 
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Verbinding
Door Arjan Speelman

Eén van de zeven inzichten die Fokke Obbema uit veertig gesprekken over “De zin van 
het leven” (Atlas Contact, 2019) destilleert, is het belang van verbinding.
Een mooie gedachte in de Kersttijd.
Als bestuur streven we dat ook na. Verbinding met aangrenzende wijkraden, toeristische 
attracties, gemeentelijke afdelingen enzovoorts. Steeds zoekend naar win-win 
oplossingen.
Maar ook binnen onze eigen wijk proberen we verbinding te faciliteren en te bevorderen. 
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de koffie en thee ontmoetingen in de Berg en 
Bosschool.
Dat het niet altijd lukt om verbinding tot stand te brengen hoort daar bij. Een voorbeeld 
daarvan vonden we in de archieven, in het wijkblad van september 1984. Het gaat dan 
om mogelijke woonwagenlocaties waarover wordt opgemerkt: “Het lijkt ons echter 
niet verstandig om in een sociaal eenzijdig opgebouwde wijk woonwagenkampjes te 
lokaliseren. Woonwagenbewoners zullen zich daar in het geheel niet thuis voelen”.
Toegegeven, het belang van een diverse en inclusieve samenleving was in die tijd nog 
niet zo aan de orde.
Ook vroeger was er niet voor iedereen plaats in de herberg. Wellicht mooi om tijdens het 
kerstgebeuren eens over na te denken.
Vanzelfsprekend wens ik u namens het bestuur van de wijkvereniging prettige 
kerstdagen en een goede jaarwisseling toe!

Afscheid conciërge Ljubo  
van de Berg en Bosschool
Door Elma Arends, wijkbewoner                                                                                           

Per 1 januari 2020 neemt de conciërge, 
“meneer” Ljubo, na bijna 20 dienstjaren 
afscheid van de Berg en Bosschool. 
Iedereen die in deze periode op de Berg en 
Bosschool is geweest kent meneer Ljubo. 
De kinderen zijn dol op hem, hij is altijd 
behulpzaam en hij zorgt er voor dat in en 
rond de school het er allemaal pico bello 
uitziet. Wij willen u/jullie uitnodigen om 
“meneer” Ljubo feestelijk uit te zwaaien 
op woensdag 11 december van 15.00 
uur tot 17.00 uur in de Blauwe Drukte 
bij voetbalvereniging AGOVV aan de 
Laan van Spitsbergen 2. We willen er een 
feestelijk afscheid van maken en Ljubo zal 
het zeer op prijs stellen om veel ouders en 
kinderen te zien.
• Vanwege het feit dat het afscheid bij 

AGOVV is, komen de consumpties voor 
eigen rekening.

• Mocht u een financiële bijdrage willen 
geven aan het afscheid van Ljubo, dan 
horen wij dat graag.

• In verband met de catering graag vóór 
9 december aanmelden middels mail: 
afscheid.Ljubo@hotmail.com

Graag tot 11 december!

Koningsdag in Berg en Bos
Vernieuwd concept, maandag 27 april 2020 vanaf 15.00 uur
Door Irene Steendam en Fraukje Taselaar, organistoren

Het wordt aankomend jaar anders! Met een 
programma voor jong en oud wil het nieuwe 
organiserend comité van Koningsdag er 
weer een echt wijkfeest van maken. Er komt 
een swingende jazzband en de optocht 
door de wijk met versierde kinderfietsen 
wordt weer in ere hersteld. De vertrouwde 
locatie van het schoolplein van de Berg 

Bok ons mee in de wereld van historische 
begraafplaatsen en de rol die stichtingen 
daarin kunnen vervullen. Verder gaan 
we met elkaar in dialoog over wensen en 
mogelijkheden, wat zou u kunnen en willen 
doen, welke rol u zou kunnen vervullen, 
wat kan een stichting volgens u betekenen 
voor de begraafplaats, welke taken horen 
daarbij, hoe kunnen we de betrokkenheid 

verder vergroten en wat is daarvoor nodig. 
Is uw interesse gewekt en grijpt u deze 
mogelijkheid aan om meer te betekenen 
voor de begraafplaats, meld u dan aan via 
p.hulshof@apeldoorn.nl. 
Wij zien uw reactie graag tegemoet, zodat 
we met elkaar de schouders kunnen zetten 
onder de Rijksmonumentale begraafplaats 
Soerenseweg.

en Bosschool, de 
kleedjesmarkt en 
het springkussen 
blijven, maar de 
catering zal naar een 
wat hoger culinair 
niveau worden 
getrokken. Naast de 

jongere bewoners probeert het comité ook 
de oudere bewoners te laten aansluiten. We 
zoeken ook vrijwilligers die mindervalide 
wijkbewoners halen en brengen, zodat het 
een wijkfeest wordt voor iedereen. Zet de 
datum vast in je agenda!
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De donkere dagen
Door Ronald Kort

De donkere winterdagen zijn al weer 
aangebroken en de feestdagen liggen al 
weer in het vizier. Een goed moment om 
eens stil te staan wie, naast wijzelf, nog 
meer gek op de feestdagen zijn. Ik duid 
hier op het inbrekersgilde. 

De donkere nachten en vooral de 
vakantieperiode waar veel mensen een 
reisje naar het buitenland hebben gepland, 
is een uitkomst voor dit gilde. Je zou denken 
dat we hier ondertussen wel een beetje 
rekening mee houden, maar een dagelijks 
rondje met de hond in de avonduren 
doet mij vermoeden dat veel mensen niet 
stilstaan bij het feit dat de huizen zonder 
verlichting de meest attractieve prooi zijn 
voor het gilde. In een rondje van 10 minuten 
zie je zonder echt moeite te hoeven doen 
meer dan 20 huizen die een potentieel 
doelwit zijn voor een toekomstige inbraak. 
En dit is alleen nog maar ’s avonds, laat 
staan wat er in de vakantieperiode allemaal 
kan gebeuren. 

De nodige meldingen
Ook in de afgelopen maanden zijn er weer 
de nodige meldingen van inbraken of 
pogingen tot inbraak geweest. Veelal waren 
onze bolides, in het bijzonder de BMW’s, het 
doelwit. Het zou wellicht toch wenselijk zijn, 
indien uw bezit u lief is, om zowel binnen 
als buiten uw huis rekening te houden met 
enige verlichting. 

Preventie hoeft niet duur te zijn 
Voor een paar tientjes zijn er tegenwoordig 
al digitale schakelklokjes op de markt 
die al dan niet werken op een app. In 
combinatie met de app kunt u de inschakel- 

en uitschakeltijden per dag verschillend 
laten ingaan, waardoor er geen seriematig 
gedrag door de inbreker kan worden 
geconstateerd wat hem zou kunnen doen 
vermoeden dat, ondanks al uw goede 
bedoelingen, u toch niet thuis bent. U kunt 
u zelfs vanuit uw vakantieadres een en 
ander regelen en de tijden aanpassen. Eén 
of meerdere buitenlampen, voorzien van 
de energiezuinige LED lampen natuurlijk, 
is absoluut een must. Het gilde gaat niet 
naar een huis waar binnen en buiten de 
verlichting aan is, maar zoekt zoals eerder 
gezegd, het huis met de minste (of geen) 
verlichting.

Beveiligingsinstallatie
Als de preventie dan nog niet helpt, is het 
raadzaam om een paar ingrepen te doen 
die een veiligere situatie creëren. Het eerste 
is natuurlijk een beveiligingsinstallatie. 
Een inbreker ziet al aan de buitenklant 
van uw huis dat hij te maken heeft met 
een potentieel probleem. Door het extra 
vermelden van de beveiligde situatie laat je 
de daders zien dat uw huis beveiligd is. Dit 

schrikt over het algemeen behoorlijk af! Als 
u niet aan een gehele beveiligingsinstallatie 
wilt vanwege de kosten of het gedoe, zou 
u met een paar relatief simpele ingrepen 
al een veiligere situatie kunnen creëren. 
Zo zou u naast uw schakelaars die via uw 
app werken, ook magneetschakelaars of 
andere sensoren op belangrijke ramen en 
deuren kunnen plaatsen. Een alarm wordt 
dan gemeld via uw app, die overigens 
ook weer, indien wenselijk, kan worden 
doorgeschakeld naar een meldcentrale. 
Tegen de echt onverschillige inbrekers, 
die zelfs niet meer terugdeinzen voor 
een beveiligingsinstallatie, kunt u weinig 
doen. Willen ze echt naar binnen, dan 
gaan ze. U wilt dan natuurlijk wel even 
netjes vastgelegd hebben wie bij u heeft 
ingebroken, zodat mogelijkerwijs de politie 
uw spulletjes weer snel bij u terug kan 
bezorgen. 

Camera’s
Om een en ander vast te leggen is het 
tegenwoordig vrij simpel om goede 
kwaliteit camera’s te installeren. Zowel 
voor binnen als voor buiten. Deze zijn 
aan te sluiten op systemen of kunnen als 
stand alone worden gebruikt. Er zijn ook 
camera’s die kunnen worden gekoppeld 
aan een app. Dit zou dezelfde app kunnen 
zijn die u wellicht al gebruikt voor uw 
schakelaars van de verlichting. Zelfs een 
deurbel met camera kan al een uitkomst 
zijn. Elk moment van de dag kunt u via de 
app op uw telefoon zien wat er gebeurt in 
het gezichtsveld van de camera’s. Hierbij 
dient wel rekening te worden gehouden 
met het feit dat gebruik van camera’s aan 
regels is gebonden. Denk aan bijvoorbeeld 

de mogelijke privacy schending. De politie 
kan hierover echter veel meer vertellen 
en ook op internet is hierover heel veel 
te vinden. Mocht u voornemens zijn om 
camera’s buiten te installeren, dan doet u er 
goed aan deze aan te melden bij de politie. 
Deze heeft ondertussen een database met 
een landelijk netwerk van camera’s welke 
in geval van politieonderzoek mogelijk 
soelaas kunnen bieden bij de oplossing 
van een inbraak die ergens in den lande is 
gepleegd. Indien u reeds in het bezit bent 
van camera’s is het wellicht raadzaam deze 
ook aan te melden (zie onderste weblink). 

Belangrijke websites
Bezoek voor meer informatie de websites 
www. autoriteitpersoonsgegevens.nl en 
www.poliite.nl.
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De toekomst van ‘De Paddestoel’
Door Irene Steendam

Vanaf haar tweede jaar woonde Corry 
Hozemans bij haar oom en tante in de villa 
‘De Paddestoel’, aan de westzijde van de 
2de Beukenlaan op de hoek van de Zwarte 
Kijkerweg. Ze is er na het overlijden van 
haar oom en tante blijven wonen en (vanaf 
ongeveer haar 19e) jaren pianolerares 
geweest. Velen zullen het huisje gepasseerd 
zijn en ondertussen hebben kunnen 
genieten van haar prachtige pianospel. 
Alsof je je even in een sprookje waant. 
Begin maart 2018 heeft Corry het huisje 
verlaten, nadat ze er bijna 87 jaar heeft 
gewoond. Het huisje is ondertussen 
verkocht. Maar wie is de nieuwe eigenaar 
en wat zijn de plannen voor dit prachtige 
monument, gebouwd in een stijl van de 
Amsterdamse School?

Band tussen Corry en de familie
In maart 2002 verhuisden Gert en Marianne 
Evertse en hun drie kinderen naar de 
Zwarte Kijkerweg 17, recht tegenover het 
paddenstoelhuisje van Corry Hozemans. 
Aan hun nieuwe woning moest nog het een 
en ander verbouwd worden en daardoor 
verbleven de twee jonge poezen in het 
voorste kamertje van het huis. Corry, die 
veel van dieren houdt, had die twee al 
opgemerkt en kwam snel kennismaken met 
de familie. Ze kwam echter voornamelijk 
voor de poezen. Door de komst van een 
pup bij de familie waren de katten niet blij 
en daardoor vaak te vinden bij Corry. Corry 
verwende ze graag met lekkers en zei met 
een knipoog: ’Ik heb ze geconfisqueerd’. Dit 
was het begin van een mooie band tussen 
de familie Evertse en Corry Hozemans. 

Droomplekje in Wenum-Wiesel
Ook na de verhuizing van de familie Evertse 
naar Wenum-Wiesel hebben ze contact 
gehouden en nog steeds zorgen zij voor 
Corry. Die verhuizing lag eigenlijk nooit in de 
planning, want ze woonden erg graag aan 
de Zwarte Kijkerweg. Toen hun droomplekje 
in Wiesel te koop kwam staan, hebben ze 
toch deze lastige stap gezet. Het was een 
flink verbouwproject, maar zeker de moeite 
waard hiervoor te verhuizen. 

Koop van de Paddestoel
Op een dag vroeg Corry of zij interesse 
hadden in het kopen van haar huis. Het was 
voor Corry niet meer mogelijk om op haar 
leeftijd in het vrijstaande huisje te blijven 
wonen. Traplopen ging al een tijdje niet 
meer goed en het onderhouden van het 
monument werd haar te veel. 

Comfortabel plekje in Berkenhove
In goed overleg hebben Gert en Marianne 
besloten het monument te kopen, tot 
grote opluchting van Corry. Na al die jaren 
in De Paddestoel te hebben gewoond, 
kwam er uiteindelijk een plekje vrij in het 
appartementencomplex Berkenhove. 
Het was een dubbel gevoel voor Corry: 
verdrietig om haar huis te gaan verlaten, 
maar ook erg opgelucht omdat ze nu 
comfortabel en zorgeloos zou kunnen 
wonen. Nadat ze eenmaal de deur achter 
zich dicht had gedaan, geniet ze nu volop 
van al het comfort in Berkenhove.

Wat zijn de plannen?
Wat zijn de plannen van Gert en Marianne? 

De woning is in 1925 gebouwd in 
opdracht van de familie Van de 
Meer (de oom en tante van Corry 
Hozemans). De stijl is beïnvloed 
door de expressionistische 
architectuur van de Amsterdamse 
School. De ontwerper van De 
Paddestoel was architect Pieter 
Dijkstra van het Apeldoornse 
architectenbureau Gruno-Gelre. 
De vergunning is destijds verleend door 
burgemeester Roosmale Nepveu. Sinds 26 
juni 2000 betreft het een rijksmonument. De 
woning dankt haar naam aan de bijzondere 
kapvorm, die doet denken aan een 
paddestoel. Het paddenstoelmotief werd 
in de detaillering verder uitgewerkt in het 
tuinhek en in het interieur (trapleuning). Het 
paddenstoelmotief was ook terug te vinden 
in de gebrandschilderde ramen, maar die 
zijn in de oorlog helaas verloren gegaan. 
Gert en Marianne willen de villa graag 
renoveren en het terugbrengen in originele 
staat, zodat het uiteindelijk goed behouden 
blijft voor de toekomst. Daarbij willen ze 
ook zoveel mogelijk rekening houden met 
de buren.

Traject naar vergunningverlening
Bijna anderhalf jaar zijn ze in overleg 
geweest met diverse instanties om een 
bouwplan te ontwikkelen dat zal leiden 
tot vergunningverlening. In het geval van 
een Rijksmonument behandelt niet alleen 
de gemeente de vergunningprocedure, 
maar gaat dit ook in overleg met Het 
Gelders Genootschap. Deze instantie helpt 
eigenaren en gemeenten om te kijken naar 
de balans tussen de wensen en eisen op het 

gebied van comfort en energiezuinigheid 
en het behoud van monumentale waarden. 
Vervolgens beoordeelt de gemeente het 
technische aspect en of de nieuwbouw 
binnen het bestemmingsplan past. 

Vervanging rieten dak nog in 2019
Aanbouwen mocht, maar niet in de stijl van 
het monument. Witteveen Architecten uit 
Apeldoorn is in overleg met de eigenaren 
aan het tekenen geslagen. In overleg met 
zowel Het Gelders Genootschap als de 
gemeente voor de omgevingsvergunning 
is het schetsplan goedgekeurd. Inmiddels 
is ook de bouwvergunning verleend en zal 
men naar alle waarschijnlijkheid dit jaar al 
beginnen met de vervanging van het rieten 
dak. Achter de woning zal een aanbouw 
worden gerealiseerd met daarin een ruime 
woonkeuken en berging. 
Het wordt een moderne aanbouw, met veel 
glas en zink in de kleur antraciet en hout. De 
nadrukkelijke wens van de familie Evertse 
was dat de aanbouw onderdanig zou zijn 
aan de woning. Tussen de woning en de 
moderne aanbouw komt een glazen gang, 
zo lijkt het of het los staat van de woning. 

( vervolg op pagina 6)
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Bronnen van Berg en Bos (53)
Topbuurt
Door Bart Meyer, wijkbewoner

Na veel plussen en minnen werd Apeldoorn 
ondergebracht in het lijstje met ‘beste 
kernsteden’ als een ‘stad met klasse’. Dat 
is onderzoekerstaal en betekent dat zo’n 
stad gezien wordt als het kloppend hart 
van een regio waar het goed toeven is. 
Er is sprake van zowel wonen als werken 
met ten minste vijftienduizend mensen 
die ’s morgens de stad binnenkomen voor 
een werkdag bij bedrijven, instellingen en 
winkels. Bovendien behoort daarbij een 
wijk met vlag en wimpel of in de woorden 
van de onderzoekers een ‘topbuurt’. Berg 
en Bos valt hier die eer te beurt, samen met 
Apeldoorn op de elfde plaats van het lijstje 
waar Amersfoort en Zwolle respectievelijk 
de derde en zesde plaats innemen. Op de 
andere lijstjes zijn beide namen evenwel 
niet het vermelden waard gebleken. 

Gids  
Volgens het weekblad wonen in een 
topbuurt ‘de meest welgestelden van de 
stad in riante stadsvilla’s en herenhuizen’. 
Die panden winnen aan uitstraling als 
ze gekenmerkt worden door een rijke 
en bewogen geschiedenis, soms wel 
van honderd jaar of meer. Ontworpen 

‘Waar is het goed wonen?’ vroeg een bekend weekblad zich aan het begin van de zomer 
af en is vervolgens op onderzoek uitgegaan. De onderzoekers trokken door buurten, 
gemeenten en regio’s in Nederland en vergeleken die op onderwerpen als woongerief, 
natuur, voorzieningen en misdaad; meer sociale thema’s als binding, betrokkenheid en 
samenstelling van huishoudens werden niet vergeten. En ja hoor, men kwam ook een 
kijkje nemen in Apeldoorn en omgeving en woog daar het goede en minder goede dat 
deze gemeente te bieden heeft.                                                                                                                   

en gebouwd in 
een tijd toen 
gerenommeerde 
architecten hun 
weldoordachte 
creaties lieten zien 
en beschrijven 
als voorbeeldige 
monumenten voor 
het nageslacht. 
In de geest van de gezaghebbende Bond 
van Nederlandsche Architecten met zijn 
markante voorzitter Piet Buskens.     
 
Na de algemene vergadering in Loenen 
in de zomer van 1923 maakten de leden 
op uitnodiging van het Apeldoorns 
gemeentebestuur een excursie naar Berg 
en Bosch. In het Bouwkundig Weekblad was 
een artikel verschenen met gevoelige kritiek 
over de staat van de lokale architectuur 
waar aannemers en timmermannen 
de dienst uitmaakten. Buskens stak de 
zichtbaar in verlegenheid gebrachte 
burgemeester Roosmale Nepveu een hart 
onder de riem door hem succes te wensen 
“op de ingeslagen weg om Apeldoorn 
architectonisch op hoger plan te brengen”. 

Dit werd onderstreept met het aanbieden 
van een boekwerk over het moderne 
landhuis, waarin ook Berg en Bosch was 
vertegenwoordigd door een architect. “Wie 
een werk als dit met oordeel raadpleegt, 
zal wel verre van den architect overbodig te 
achten, integendeel tot de slotsom moeten 
komen dat een bekwaam deskundige 
onmisbaar is als raadsman, wil men eene 
bevredigende uitkomst bereiken”. Zo kon 
lering en inspiratie worden opgedaan, een 
gids naar een topbuurt avant la lettre:

Landhuis
De Nederlandse bouwkunst heeft zich van 
oudsher onderscheiden op het gebied 
van het landhuis. Geen kosten werden 
gespaard om het te tooien en de tuinaanleg 
te verrijken met kleine bouwwerken. Dat 
landhuis was een uiting van weelde en 
overdaad, kenmerkend voor de rijkdom die 
haar bewoners uitlokte om het leven meer 
en ruimer te genieten dan hun voorouders 
hadden gedaan. Het gejaagde leven in de 
grote bedrijfscentra bracht velen ertoe 
in een rustige omgeving ontspanning te 
zoeken. 

Het moderne buitenhuis en daaronder 
vooral het kleinere type zomerhuis mag 
niet meer in de eerste plaats als een blijk 
van overvloed worden beschouwd, maar 
veeleer als een bron van gezondheid en 
volkskracht. Het biedt een beeld van 
rijke schakering en beantwoordt aan de 
ongedwongen vrolijke frisse toon met zijn 

Balkon in oude staat terug
Het balkon van het monument is in de 
oorlog, vlak voor de bevrijding, beschadigd 
door een granaatinslag. Na de oorlog is dit 
met de materialen die toen beschikbaar 
waren hersteld, maar daardoor niet meer 
origineel. Aan de hand van de bestaande 
tekeningen, zal dit weer in de oude staat 
teruggebracht worden. 
De indeling van de woning blijft hetzelfde: 
boven twee slaapkamers, met een 
nieuwe badkamer. De voormalige keuken 
wordt een bijkeuken en de woonkamer 
blijft behouden. Wel zal er een centrale 
verwarming worden aangelegd en de 
woning zal daar waar mogelijk worden 
geïsoleerd. Het bestaande glas zal 
worden vervangen door isolerend 
monumentenglas. 
De familie Evertse denkt nog na over het 
gebruik van de woning. Graag willen zij het 
vanaf eind 2020 gaan verhuren om er in de 
toekomst misschien zelf te kunnen gaan 
wonen.
Hoe dan ook, het huis heeft een bijzondere 
geschiedenis en de wens van Corry, dat het 
in goede handen zou komen, is in vervulling 
gegaan. Voor haar voelt het een beetje alsof 
een familielid zich over het huisje heeft 
ontfermd. ‘Oud blijft bestaan en het nieuwe 
meldt zich aan’, dit onder betrouwbaar 
toezicht.

( vervolg van pagina 5)
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onverwachte wendingen, zijn zin voor 
humor wars van conventionele regels, 
maar tintelend van blijde levenslust en 
gezond gevoel. Zo’n landhuis kan niet 
volgens algemene regels van bouwkundige 
compositie op de tekenplank worden 
ontworpen. Ieder project moet met 
fijn gevoel voor vorm en kleur met de 
omringende natuur verenigd worden 
tot een harmonisch geheel. Het huis dat 
voor eigen gebruik of in verband met een 
bepaalde bestemming ontstaat, verkeert in 
de beste omstandigheden om een levende 
organische schepping te worden. Het bezit 
een karakter dat ook tot de beschouwer 
spreekt en hem boeit omdat het iets eigens 
te zeggen heeft, het zelfs de weerspiegeling 
van een persoonlijkheid is.

Natuur
De ontsluiting der natuur ging vaak 
gepaard met de vernietiging van haar 
schoonheid. Dan werd zonder kennis 
van zaken te werk gegaan, piëteit noch 
gevoel voor schoonheid getoond. De 
aanleg van menig villapark is begonnen 
met de ruwe vernietiging van een groot 
deel van het bestaande natuurschoon. De 
grondspeculatie maakte zich meester van 
ongerepte uitgestrekte gronden om deze 
op de voor haar meest gunstige wijze te 
versnipperen zonder rekening te houden 
met esthetische eisen.                       
Villaparken rezen de grond uit, vooral 
op de hoge gronden binnen bereikbare 
afstanden van de werksteden. Moderne 
verkeersmiddelen en telefonie dienden tot 
gemak. Ook de tuinstadbeweging die mede 
de arbeider ten goede zou komen schoot 
hier wortel. 

Bouwmeester en bouwheer
De architect of bouwmeester mag, in het 
besef niet voor zichzelf te bouwen, zijn 

eigen persoonlijkheid 
niet op de voorgrond 
plaatsen. Hij zal zich 
indenken in de wensen 
van zijn bouwheer. 
Wil zijn advies tot de 
verwachte uitkomst 
kunnen leiden, dan moet 
vanaf het begin wel naar 
de bouwmeester worden 
geluisterd, te beginnen 
bij de terreinkeuze. 
Een bouwwerk wordt 
getoetst aan drie 
eisen: gebruikswaarde, 
degelijkheid en genot. 
Geheel ten onrechte 
wordt de bouwkundige 
waarde van een huis 
en zijn ontwerper vaak 
alleen beoordeeld naar 
het uiterlijk; indeling 
en inrichting zijn van 
niet minder beslissende 
aard. De eisen van 
bewoning zijn verfijnd en 
in aantal toegenomen. 
Opvattingen van de 
architect over de 
behoeften van de 
gebruikers weerspiegelen 
zich in de indeling der 
plattegronden. Architectuur is dan het 
uitdrukken van bepaalde karakteristieke 
waarden door middel van bouwstoffen; 
hogere belangen die als het ware zijn 
uitgekristalliseerd in bouwtekeningen.                                                                                 

Het buitenleven bindt de bewoner sterker 
aan zijn huis dan het bestaan in de stad en 
maakt dat hij gerief en warme huiselijkheid 
des te meer op prijs stelt. Het zou kunnen 
voorkomen dat ter wille van een uitzicht 
wordt afgeweken van de in het algemeen 

dienstbode bepalend zijn voor de vrijheid 
van de eigenaar en zijn gezin.

Engelse invloed
De esthetische herleving van de bouw van 
landhuizen staat zeer sterk onder Engelse 
invloed. Dit komt vooral ten goede aan 
het landhuis van kleine of middelmatige 
afmetingen en het optrekje of cottage dat 
zich aldus niet voordoet als een villa in 
miniatuur, maar als een zelfstandig type.                                                                                                                                 
Naar Engels voorbeeld wordt ook een 
nieuw element in het landhuis opgenomen: 
de hal, overblijfsel van de grote zaal van 
het middeleeuws kasteel of manor house. 
Als middelpunt van de woning staat zij in 
verband met een monumentale hoofdtrap. 
Van dit onderdeel is veel misbruik 
gemaakt en ten onrechte siert menig klein 
trapportaal zich met die naam. Vanwege 
haar intiem karakter wordt de dienst van 
het huis soms geheel buiten haar om geleid 
en vreemden of personeel de toegang 
ontzegd. De Engelse invloed strekt zich 
uit tot de stijl van afwerking, inrichting 
en meubilering. De conclusie is dat “het 
moderne Nederlandsche landhuis te zijner 
tijd zal gelden als eene kenmerkende 
schepping des tijds, als de welgeslaagde 
uiting van een diepgeworteld ideaal in 
samenleving en kunst”.

Bronnen
Leliman, J.H.W. en K. Sluyterman, La 
Maison de Campagne Moderne en Hollande, 
’s-Gravenhage 1922              
Bouwkundig weekblad, Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst, Bond van 
Nederlandsche architecten, 44e jaargang, 
16 juni 1923
Nieuwe Rotterdamsche Courant,  
23 juni 1923  
Elsevier Weekblad, nr. 26, 75e jaargang,  
29 juni 2019

meest gewenste oriëntatie. Juist aan 
deze vrijheid dankt de landhuisbouw zijn 
aantrekkelijk karakter van individualiteit en 
daardoor van verrassende verscheidenheid. 
Het is leerzamer voor de architect in 
opleiding eens aan te schuiven aan een 
maaltijd in een wel verzorgd huis dan een 
half jaar wiskunde te studeren. Aan de 
ligging van woon- en dienstvertrekken mag 
evenzeer aandacht worden besteed. Zo kan 
de juiste plaatsing van een vertrek voor de 
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IN GESPREK MET…
De Berg en Bosgarage, Dick en Coby Roosendaal en (schoon)zus Bep van Hell
Door Gustaaf van den Brand

Het zal maar weinigen in de wijk niet 
opgevallen zijn dat er veranderingen 
hebben plaats gevonden bij de Berg 
en Bosgarage aan de Burgemeester 
Nepveulaan tegenover de ingang van 
Apenheul en Stadspark Berg en Bos. 
Reden genoeg om maar eens met ze in 
gesprek te gaan. Bovendien bestaat de 
garage volgend jaar 40 jaar, evenals de 
Wijkvereniging Berg en Bos.

Waarom wilden jullie op zó n jonge 
leeftijd een garage beginnen en waarom 
in deze wijk? Jongensdroom?
Coby: ja, we waren nog erg jong. Dick 29 en 
ik 27. Ik heb altijd wel gevoeld dat Dick een 
eigen bedrijf wilde beginnen, al voordat we 
getrouwd waren. Ik werkte in de kraamzorg 
en Dick eerst bij een garage in Apeldoorn.
Dick: Later bij een dochteronderneming 
van de Bovag, maar die ging failliet, en ben 
toen voor een uitzendbureau gaan werken. 
Ik was nog geabonneerd op een Bovagblad 

en daarin zag ik dat er een servicestation 
te koop was en ben gelijk gaan informeren. 
Het bleek het pompstation van Jan 
Gerritsen te zijn, die ik wel kende. Het Shell 
pompstation stond er al sinds 1963. Hij 
had het door vererving gekregen en wilde 
er wel van af. Er hadden zich al een zestal 
geïnteresseerden gemeld, maar die haakten 
allemaal af in verband met slechte cijfers 
van het bedrijf. Koos van Elderen, mijn 
accountant zag echter wel mogelijkheden 
om een avontuur aan te gaan. 
Coby: Dick heeft toen een heel mooie brief 
naar alle wijkbewoners gestuurd waarin 
hij aankondigde dat het pompstation 
zou worden uitgebreid naar een volledig 
garagebedrijf. Geen merkdealer, want Dick 
laat zich niet zo makkelijk aan banden 
leggen. Hij had het ook al snel gezien met 
de arrogantie van Shell.

Gespecialiseerd in de wijk
Dick: Niet gespecialiseerd in een merk, maar 
gespecialiseerd in de wijk. Dat is eigenlijk 
ook wel datgene wat ons bedrijf zo uniek 
maakt. In een interview heb ik wel eens 
gezegd dat ik geen klanten heb maar heel 
veel kennissen. Een van de aller leukste 
dingen in mijn werk vind ik het oplossen van 
problemen van de klanten. Luisteren naar 
klanten en doorgronden waar ze behoefte 
aan hebben. Inleven in het trammelant 
van de klant. En dan proberen die zo goed 
mogelijk op te lossen. Service is daarbij 
het kernwoord. En die kan heel divers zijn. 
Zo hebben we wel eens wat oudere dames 
naar de wekelijkse beurt bij de kapper 

gebracht, hun wekelijkse uitje als het ware, 
omdat hun auto het niet deed. Maar ook 
hebben we een dame geholpen door haar 
een auto uit te lenen omdat, op het moment 
dat ze naar zuid Frankrijk wilde rijden voor 
een korte vakantie met haar zoon die in 
een heel ander deel van de wereld woonde 
en nu een paar dagen in Frankrijk verbleef, 
bleek dat de radiateur kapot was. Op heel 
eenvoudige wijze kun je dan toch een grote 
teleurstelling van je klant voorkomen. En 
jaren later is zij nog steeds klant gebleven. 
Ik ben er ook van overtuigd dat als je 
mensen helpt zonder daar direct iets voor 
terug te willen, het op een gegeven ogenblik 
toch weer naar je toekomt. Direct of indirect 
omdat mensen erover praten met anderen, 
kennissen of familie.

De advertenties met daarin de 
aankondiging `waar service heel gewoon 
iś  geven heel goed de kern van het 
bedrijf aan. De USP, unique selling point, 
waarmee het bedrijf zich onderscheidt
Bep: het is echt een heel fijne wijk om in te 
werken. We kennen zoveel mensen. Ikzelf 
kwam een paar jaar, in 1983, later bij het 
bedrijf werken toen Coby zwanger was van 
hun eerste kind en wilde, heel begrijpelijk, 
minder uren gaan werken. Ik was eerst 
onderwijzeres op een basisschool, maar 
zag het niet zitten dat tot mijn pensioen 
te blijven doen. En dit leek me heel leuk, 
zo te werken in wat eigenlijk een klein 
familiebedrijfje is. En ook nu ik al een 
paar jaren niet meer in de garage werk, 
maar thuis op de achtergrond, kom ik 

nog regelmatig bekenden tegen, in de 
supermarkt of waar dan ook. Altijd heel 
gezellig om weer met ze te praten.
Coby: Bep begon met de administratie 
van de klanten die op rekening tankten 
en eens per maand de rekening thuis 
gestuurd kregen. Dat ging toen allemaal 
nog door bonnetjes bij elkaar op te tellen 
en dan een factuur te maken op een 
ouderwetse typemachine. Bep moest eerst 
een typecursus volgen voordat ze aan dat 
werk kon beginnen en zat te oefenen in het 
kantoortje.
Bep: we begonnen met 12 rekeningklanten, 
maar op het hoogste punt waren het er wel 
250. Later daalde het aantal wel weer een 
beetje naar 200. Later ging dat natuurlijk 
makkelijker toen er computers kwamen.
Dick: met ź n tweeën waren ze er 2 hele 
dagen druk mee hoor. Later met de 
computer deed 1 persoon het voor 250 
klanten in 6 uur.
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Coby laat graag een aantal fotó s zien. 
Ze heeft maar liefst 6 dikke fotoalbums 
met allerlei fotó s, krantenknipsels 
enzovoorts die samen een compleet 
beeld laten zien van de geschiedenis van 
het bedrijf. Al bladerend door die boeken 
komen er heel veel herinneringen naar 
boven. Je zou er een compleet boek mee 
kunnen schrijven. De memoires van het 
bedrijf en de familie. De hobby van Coby, 
het verzamelen van dit alles, laat een 
prachtig beeld zien van het begin tot nu 
toe.
Coby: Dick veranderde het servicestation 
in een compleet garagebedrijf waarin de 
mensen voor alles terecht konden. De 
bediende pomp zorgde voor veel aanloop. 
Door de contacten aan de pomp groeiden 
de relaties en dat had een positieve 
invloed op de uitbreiding van ons bedrijf 
De contacten met de wijkbewoners en 
de ontmoetingen van de wijkbewoners 
onderling gaf aan de pomp een hoop 
gezelligheid.

En waarom dan nu toch de overgang naar 
een zelfbedieningspomp? Een revolutie!
Coby: eigenlijk wilden we de 
bedieningspomp helemaal niet kwijt. 

Het contact met de mensen was altijd zo 
ontzettend leuk, maar het was ook wel 
heel intensief. Al eerder was Bep achter de 
schermen gaan werken en ikzelf ben ook 2 
jaar gelden gestopt met er altijd te zijn. Het 
ging gewoon niet meer. We hebben altijd 
heel hard gewerkt. 6 dagen in de week, 
meer dan 12 uur per dag en dat ga je op een 
gegeven moment toch wel voelen.
Dick: bovendien was de bedieningspomp 
eigenlijk al vele jaren een verliespost. En 
dan de drukte van het steeds weer heen 
en weer lopen van het kantoortje naar de 
winkel voor het verkopen van een pakje 
sigaretten, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. 

Veel klanten zullen het wel niet zo 
goed begrijpen en zullen misschien wel 
wegblijven?
Dick: Hoe jammer de mensen het ook 
vinden dat na zoveel jaren de hulp en de 
gezelligheid aan de pomp verdwijnen, het 
begrip is er zeker wel. En we zijn heel blij dat 
we alle vertrouwde gezichten blijven zien 
aan de pomp.
Service blijft bestaan
Hoewel de directe service aan de pomp nu 
is vervallen, betekent dat niet dat service 
niet meer heel normaal is, conform de 
reclame-uiting. De service richt zich, zoals 

in dit artikel overal naar voren komt, ook 
op heel andere zaken. Zaken waarbij de 
behoeften van de klanten centraal staan. 
Vanuit de verbouwde winkel/receptie/
kantoor blijft bovendien altijd zicht naar 
buiten en andersom ook. Klanten kunnen 
naar de hen zo bekende mensen van de 
garage blijven zwaaien en vice versa. 
Bovendien staat de deur altijd open 
en kan er altijd nog weer een praatje 
gemaakt worden. Dus zo onbemand is het 
pompstation nou ook weer niet. De functie 
van ´buurtkroeg´ blijft daardoor in een 
andere vorm bestaan. Klanten blijven elkaar 
tegenkomen aan de pomp. De pompplaats 
is verhuurd aan de leverancier die altijd al 
de brandstof leverde. Er zijn vele andere 
leveranciers aan de deur geweest die graag 
wilden leveren. In prijs verschilden ze niet 
of nauwelijks van de bestaande. Dus toen 
het eenmaal zover was is besloten om de 
huur te gunnen aan de bestaande trouwe en 
betrouwbare leverancier.

Kinderen
Coby: voor veel wijkbewoners waren we 
een buurtwinkeltje. Ook voor kinderen. Die 
kwamen hier vaak snoepgoed kopen van 
hun zakgeld. Nu is dat minder want veel 
kinderen worden vanuit school rechtstreeks 
naar de BSO gebracht en lopen of fietsen 
niet mee door de wijk. Dat mis ik enorm. 
Het was altijd zo leuk, die kinderen in het 
winkeltje. En ook de kinderfeestjes die 
we gehouden hebben bij jubilea van het 
bedrijf hebben er toe geleid dat de band 
met kinderen uit de wijk heel sterk was. We 
hebben veel gelachen met ze en hebben 
er heel mooie herinneringen aan over 
gehouden. En het leuke is dat een aantal 
van die kinderen nu zelf in de wijk wonen 
en zelf weer kinderen hebben. En zodoende 
kennen we drie generaties wijkbewoners.

Skippybal
Eén van de meest opvallende zaken als je bij 
de pomp aan kwam was de skippybal.
Coby: die hebben we altijd gehad en ook 
verkocht, van begin tot aan het eind. We 
vonden het altijd zo vrolijk uitzien, dus 
wanneer het mooi weer werd, hingen we de 
bal weer op. Het assortiment in de winkel 
veranderde wel natuurlijk in de tijd. Eerst 
waren er veel meer autoaccessoires, later 
werd de omzet veel meer bepaald door 
snoep en rookwaren. En er waren heel wat 
klanten die de tankbeurt gebruikten om 
hun rookwaren aan te vullen.

Wereldberoemd in de wijk zijn de 
kalenders die elk jaar weer werden 
uitgereikt
Coby: inderdaad, elk jaar gaven we ook een 
kalender uit zo aan het einde van het jaar. 
Elke keer met hetzelfde uiterlijk. De mensen 
keken er altijd weer naar uit.

De autó s worden natuurlijk steeds 
geavanceerder, kun je dan nog wel, als 

( vervolg op pagina 10)
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niet in één merk gespecialiseerde garage 
alle service bieden? 
Dick: als universeel garagebedrijf hadden 
en hebben we nog steeds heel goede 
contacten met de merkgespecialiseerde 
bedrijven. We betrokken natuurlijk ook 
regelmatig onderdelen van hen en we 
hebben altijd goed samengewerkt. 
Bovendien zijn we een Bosch Car Service 
Center en dat biedt heel veel voordelen. 
Bijna niemand weet dat in vrijwel elke auto, 
ongeacht welk merk, er voor meer dan 
70% aan Bosch-onderdelen zijn verwerkt. 
Bovendien is Bosch heel betrouwbaar en 
leveren ze uitstekende kwaliteit en via hen 
kunnen we overal aankomen. 

Verandering van brandstof, waar gaat 
het heen?
Dick: ik denk dat er weer een soort 
driedeling gaat komen. Net zoals destijds 
met benzine, diesel en LPG. Ook de mensen 
die er meer verstand van hebben dan ik 
denken dat er een situatie zal komen dat er 
sprake zal zijn van rijden met behulp van 
elektriciteit, fossiele brandstof en waterstof. 
Er rijden meer dan 8 miljoen autó s rond in 
Nederland en die heb je zo maar niet van 
de fossiele brandstof af. Bovendien staan 
de ontwikkelingen niet stil. Of er snelladers 
voor elektrische autó s bij ons komen hangt 
af van de huurder, maar waarschijnlijk zal 
die wel een keer komen. Een nadeel is dan 

wel dat ik een parkeerplaats extra kwijt 
ben….

Wonen jullie ook al zo lang in de wijk of 
zijn jullie later gekomen?
Bep: ik woonde eerst in de Parkenbuurt 
en Coby en Dick aan de Jachtlaan op de 
hoek met de Orderparkweg. Nadat er bij 
mij was ingebroken wilde ik daar niet meer 
blijven wonen. Het toeval wil dat toen 
net dit huis van een ons goed bekende 
klant, die weduwe was geworden en in 
een appartement wilde gaan wonen, in 
de verkoop was. Eigenlijk zijn het twee 
woonhuizen aan elkaar. Ideaal voor ons om 
hier samen te gaan wonen, maar dan wel 
gescheiden in twee huizen. We hebben het 
gekocht en we wonen hier nu 25 jaar met 
heel veel plezier.

Volgend jaar 40 jaar en wat dan? Jullie 
worden er ook niet jonger op
Dick: we zijn wel bezig met opvolging, maar 
het is niet eenvoudig om iemand te vinden 
die de wijk en de klanten begrijpt. Maar we 
hebben geen haast. Er is het verleden een 
keer artikel in de krant verschenen van 
een makelaar die een plan had om huizen 
te gaan bouwen op de plek van de garage, 
zonder overleg met ons. Daar is misschien 
ook nog wel belangstelling voor, maar liever 
willen we toch het bedrijf laten bestaan en 
overdoen aan een geschikte kandidaat. 

De wijkvereniging bestaat volgend jaar 
ook 40 jaar. Vrijwel op hetzelfde moment 
dat jullie zijn begonnen. Jullie hebben 
ongelooflijk veel herinneringen aan al die 
jaren overgehouden. De wijkvereniging 
is bezig een aantal herinneringen van 
wijkbewoners die al heel lang in Berg 
en Bos wonen vast te leggen. Mogen we 
jullie daarvoor ook benaderen?
Dick: ja hoor. Ik herinner me zelfs nog de 

( vervolg van pagina 9) oprichtingsvergadering in De Manege. 
We hebben echt heel veel herinneringen. 
Zoveel anekdotes. De meest zijn heel mooi 
of grappig, maar er is natuurlijk ook wel 
eens wat vervelends gebeurd.

Herdenking Kyle Scott Smith
Door Irene Steendam

Het ene na het andere grappige verhaal 
komt naar voren. Beide zussen knikken 
lachend instemmend en zien ook al 
uit naar volgend jaar: 40 jaar Berg en 
Bosgarage!

Luitenant Kyle Scott Smith is dinsdag 26 
november herdacht door groep 8 van 
de Berg en Bosschool bij het monument 
nabij de kanovijver in het Boschbad. Dit 
jaar is het 75 jaar geleden dat Kyle Scott 
een vliegtuigramp boven Apeldoorn heeft 
kunnen voorkomen, door zijn nog met 
bommen geladen vliegtuig net buiten 
Apeldoorn te laten neerstorten. Het 
monument is in opdracht van Stichting 
Bevrijding ’45 op 26 november 2007 in bijzijn 
van nabestaanden van de vlieger onthuld. 
De Berg en Bosschool heeft het monument 
geadopteerd en elk jaar wordt er door groep 
8 een gedicht voorgelezen en worden er 
kransen gelegd door onder andere: de Berg 
en Bosschool, Comité Veteranen Apeldoorn 
Voorst, Vereniging Oud Apeldoorn en de 
gemeente. Onder de aanwezigen was 
ook de heer Jelle Reitsma. Hij heeft in het 
verleden uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de gebeurtenis en tijdens deze herdenking 
een korte uitleg gegeven. De leerlingen van 
groep 8 hebben 
ook een gastles 
van hem gehad. 
Daarnaast ook 
aanwezig was Dhr. 
Van Houtum. Hij 
woonde destijds 
met zijn ouders en 
broertje boven het 
restaurant van het 

Boschbad en heeft de crash zien gebeuren.
Het volgende gedicht ‘Vrede, waar kan ik je 
zien?’ is voorgedragen door Joost, samen 
op de foto met meester Arnold. 

Vrede, waar kan ik je zien?

Vrede, waar kan ik je zien?
Vrede, waar kan ik je vinden?
Zwerf je ergens rond misschien?
Kun je nergens meer naar binnen?

Vrede, waar kan ik je zien?

Woon je in een oud verhaal?
Leef je in een ver verleden?
Zie ik je op het journaal?
Kom ik je vandaag nog tegen?

Vrede, waar kan ik je zien?

Ben je soms een kleine ster,
helder schijnend, lieve vrede?
Maar dan ben je toch wel ver.
Waarom kom je niet naar beneden?

Vrede, waar kan ik je zien?

Vrede, waar kan ik je vinden?
Zwerf je nog steeds rond misschien
………. of zit je bij mij vanbinnen?

Vrede, dan laat ik je zien!
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Scouting in Berg en Bos
Door Tony van den Hul, Scoutinggroep Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell

Aan de rand van de wijk Berg en Bos, 
omsloten door de Jachtlaan en de 
Valkenberglaan, ligt het scoutingterrein 
“De Punt”. Dit terrein wordt gebruikt 
door scoutinggroep Stadhouder Willem 
III/Lady-Baden-Powell (SWIII/LBP), één 
van de grotere groepen in Nederland. 
In dit artikel nemen wij u mee naar de 
geschiedenis van de scoutinggroep en het 
terrein.

Wat is Scouting? 
Scouting staat voor uitdaging! Scouting 
biedt leuke en spannende activiteiten 
waarmee meiden en jongens worden 
uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. 
Er zijn verschillende soorten scouting: 
landscouting, waterscouting en 
luchtscouting. Ook kinderen met een 
beperking kunnen deelnemen aan het 
scoutingspel. Scouting biedt haar (jeugd-)
leden, ongeacht culturele achtergrond, 
afkomst, geloof, beperking of politieke 
overtuiging, een veilige en leerzame 
speelomgeving. Scouting Nederland is de 
grootste jeugd- en jongerenorganisatie 
van Nederland met meer dan 100.000 
leden. De jeugdleden en vrijwilligers van 
scouting zijn verdeeld over meer dan 1.000 
scoutinggroepen. Koningin Máxima is sinds 
2005 de beschermvrouwe van Scouting 
Nederland.

Ontstaan van scoutinggroep SWIII/LBP
Scouting is in 1907 door Lord Robert Baden-
Powell opgericht. Wereldwijd heeft scouting 
meer dan 40 miljoen leden verdeeld 
over zo’n 160 landen. Drie jaar later werd 
scouting ook in Nederland geïntroduceerd. 

Er ontstonden verschillende 
overkoepelende scoutingorganisaties 
gebaseerd op sekse en geloof zoals dat in 
de 20ste eeuw voor de gehele Nederlandse 
samenleving het geval was (de verzuiling). 
In 1973 zijn de verschillende organisaties 
gefuseerd tot Scouting Nederland. Voor 
de fusie werden in Nederland de termen 
“padvinderij” en “verkennerij” gebruikt, 
tegenwoordig praten we over “scouting”. 
Ook in Apeldoorn werd in 1910 scouting 
geïntroduceerd. Al gauw waren er meer dan 
200 jongens verdeeld over zogenaamde 
vendels. Elk vendel was te herkennen aan 
een eigen kleur das. Zo was daar het Rode 
Vendel, Het Blauwe Vendel, enzovoorts. 
Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik 
(de eerste beschermheer van scouting in 
Nederland) woonden op Paleis Het Loo. 
De relatie met het Koninklijk Huis was 
zeer hecht. In de beginjaren speelden veel 
activiteiten zich af in de Kroondomeinen. 
Installaties en wedstrijden werden 
georganiseerd op het plein voor het paleis 
en bij de Koninklijke Stallen. Er werd ook 
meegedaan aan de eerste wereldjamboree. 
Deze was in 1920 in Londen. 
Vele jaren later smolten de vendels samen 
tot één troep. Uiteindelijk werd op 11 juni 
1931 een verkennerstroep (andere naam 
voor vendel) opgericht. De toenmalige troep 
werd ook wel de afdeling Apeldoorn van 
de Nederlandse Padvinders genoemd. De 
troep startte met zeven verkenners (destijds 
jongens van 11 tot 18 jaar), de Houtduiven 
Patrouille, en één vaandrig (= leider). Eind 
1931 was het aantal gestegen tot tien en 

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

( vervolg op pagina 12)
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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
De ouderenadviseurs van Stimenz voor 
Berg en Bos zijn:
Marina Dekkers, bereikbaar op maandag en 
dinsdag en  Corinne de Groot, bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag.
Telefoonnummer 088-7846464.

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

startte men de eerste horde bestaande 
uit zeven welpen (destijds jongens van 
7 tot 11 jaar). Door de uitbreiding kon er 
een echte scoutinggroep gestart worden. 
Vanaf dat moment koos de groep de naam 
“Stadhouder Willem III”. De Stadhouder 
Willem III was de eerste en daarmee de 
oudste groep in Apeldoorn.
In (waarschijnlijk) 1934 werd op hetzelfde 
terrein een meisjesgroep opgericht, die 
begon onder de naam “Rode Baretten”. 
Deze ontplooide haar activiteiten tot aan 
de tweede wereldoorlog. Tijdens de oorlog 
was het niet mogelijk om verder te gaan 
met deze activiteiten, dus lag de groep in 
de oorlogsjaren geheel stil. In 1946 startte 
men de activiteiten weer. Er werden twee 
meisjesgroepen opgericht, de Irene groep 
en de Lady Baden-Powell groep. De Irene 
groep werd in 1967 opgeheven. 

 
De huidige groep is op 1 januari 1997 
ontstaan, na een fusie tussen de 
jongensgroep Stadhouder Willem III en de 
meisjesgroep Lady Baden-Powell. De SWIII/
LBP kent meisjes, jongens en gemengde 
speleenheden (= leeftijdsgroepen). Alle 
speleenheden hebben opkomst op 
zaterdag met uitzondering van de twee 
speleenheden met jongeren vanaf 18 jaar. 
Zij zijn elke vrijdagavond op het terrein te 

vinden. Al vanaf 4 jaar zijn kinderen van 
harte welkom. Totaal zijn er elke zaterdag 
zo’n 200 kinderen aanwezig. Alle kaderleden 
(leiding, ondersteuning en bestuur) zijn 
vrijwilligers, niemand wordt betaald. 

De doelstelling van de SWIII/LBP is: 
In een unieke bosrijke omgeving biedt 
Scoutinggroep Stadhouder Willem III/
Lady Baden-Powell leuke en spannende 
activiteiten waarmee een groot aantal 
meiden en jongens uit Apeldoorn en 
omgeving worden uitgedaagd zich 
persoonlijk te ontwikkelen.
Hierbij wordt op een continu vernieuwende 
wijze de spelvisie SCOUTS (S(amen), 
C(ode en traditie), O(utdoor), U(itdaging), 
T(eamgevoel), S(pel en creativiteit)) 
gehanteerd, zoals deze door Scouting 
Nederland is vastgelegd. 
De basis hiervoor zijn competente 
kaderleden, een gezonde financiële situatie 
en een goede huisvesting. 

Het terrein “De Punt”
Stadhouder-Koning Willem III kocht rond 
1684 een bosperceel vlak bij het Loo: 
Kamp Links. Het geheel werd Kamp Links 
genoemd, omdat dit het enige terrein was 
aan de linkerkant van de Amersfoortseweg. 
Dit is het stuk grond waar vroeger “Huize 
Mary”, de Veluwse verpleegopleiding, op 
stond, waar nu het bejaardentehuis “De 
Loohof” op staat en ons terrein, nu ook wel 
“De Punt” genoemd.
Zowel Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik 
als ook de Intendant van Paleis Het Loo 
maakten zich al in 1917 sterk om een 
deel van Kamp Links aan de scouting in 
bruikleen te geven. Uiteindelijk is op 28 
februari 1918 een gedeelte van Kamp Links 
officieel in bruikleen gegeven door Koningin 
Wilhelmina. 

( vervolg van pagina 11)
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl

Het terrein is in de loop der jaren wel 
veranderd. Ooit was er het “Klein Paradijs”, 
een geliefde plek voor veel padvinders. 
Het was een plek met veel struiken en bos 
waar het goed vertoeven was voor vogels 
en andere dieren. Er was zelfs een grote 
betonnen schaal waar veel vogels kwamen 
drinken. De plek straalde rust uit. Helaas 
ging deze plek verloren tijdens de oorlog. 
Op 2 april 1941 namen de Duitsers het 
terrein in beslag. Nadat de Duitsers “de 
Punt” hadden verlaten, nam de Canadese 
genie van mei 1945 tot december 1945 zijn 
intrek op het terrein. 
De verveling sloeg, zeker na de oorlog, toe. 
En om de tijd te verdrijven rukte de genie er 
wel eens op uit met materieel. Dankzij de 
Canadezen loopt er momenteel een breed 
pad vanaf een van de gebouwen richting de 
Naald. 
In 1975 werd een grote kampvuurkuil 
gegraven. Een tweede veel kleinere 
kampvuurkuil ligt achterop het terrein. Al 
vanaf de jaren 5́0 wordt hier kampvuur 
gehouden. Ooit heeft hier voor de Tweede 
Wereldoorlog een gebouwtje gestaan, de 
Kabouterkorf. De oude fundering wordt nu 
gebruikt als zitplaats.
 

Op het terrein staan vijf clubhuizen en een 
opslag. Het oudste gebouw dateert uit 
1939 en het jongste gebouw (de opslag) uit 
2018. Enkele gebouwen hebben de naam 
gekregen vanwege de aanwezige fauna, 
namelijk het Ekersnest (Ekers=Eekhoorns) 
en het Gaaiennest. Het oudste gebouw 
heeft de unieke naam Orpidow, wat staat 

voor “Ons Rustige Plekje In Deze Onrustige 
Wereld”. 

Mocht u of uw kind geïnteresseerd zijn 
om lid te worden, kom dan gerust eens op 
zaterdag aan of stuur een e-mail naar info@
sw3lbp.nl. Meer informatie is te vinden op 
www.sw3lbp.nl en www.scouting.nl.

Mantelkabels
Door Otto Verkerke

In het vorige nummer van het wijkblad 
werd melding gemaakt van mysterieuze 
groene kabels, holle pijpen, die onder 
de zijwegen van de Soerenseweg 
waren aangelegd. Bij verder navraag is 
gebleken dat ze in opdracht van TrenT 
zijn aangelegd. Het tracé loopt helemaal 
vanaf het Wilhelminapark naar de 
Amersfoortseweg, de gemeentegrens over. 
Het vermoeden bestaat dat het doorloopt 
naar een nieuw glasvezelnetwerk in het 
buitengebied nabij Uddel. TrenT is een 
zakelijke telecomaanbieder die niet op 
de particuliere markt opereert. Nog geen 

glasvezelnetwerk voor de bewoners van 
onze wijk dus.



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 1 914

Feest!
Door Wim Bergkink, stadsdeelmanager Noordwest

afsteken. Dit is echt zo’n onderwerp waarbij 
de meningen in Apeldoorn sterk verdeeld 
zijn. Ik realiseer me dat het al heel wat 
jaren geleden is dat ik zelf voor het laatst 
vuurwerk heb afgestoken. Maar of u nu 
vuurwerk afsteekt of niet: let vooral goed 
op uw en anders veiligheid.
Zo gaan we hopelijk veilig en feestelijk 
het nieuwe jaar in. En dat wordt zelfs 
een heel feestjaar, want dan bestaat uw 
wijkvereniging/wijkraad alweer 40 jaar. Dat 
is zeker een felicitatie waard.
Een stevige wijkraad, die kan steunen op 
betrokken inwoners, is een groot goed. Zij 
kunnen een belangrijke rol spelen bij het 
behartigen van de collectieve belangen van 
inwoners van de wijk. En als zij dan, zoals 
in Berg en Bos, kunnen bogen op een groot 

We naderen het eind van 
het jaar. Dat betekent de 
verlichting weer aan op 
weg naar werk en huis 
(juist voor fietsers is het 
ongelooflijk belangrijk 
goed zichtbaar te zijn!), 
maar het betekent 
natuurlijk ook feestdagen, 

vrij, familie, gezelligheid. Ik schrijf dit stukje 
in de aanloop naar Sinterkaas en dat feest 
zal dit jaar in Apeldoorn niet ongemerkt 
voorbijgaan. En daarna Kerst, waarbij ik me 
juist in uw wijk een feeëriek beeld voorstel 
als we dan ook nog eens zouden kunnen 
genieten van een mooi pak sneeuw. Wie weet. 
Vervolgens de jaarwisseling, waarschijnlijk 
de laatste waarbij u zelf nog vuurwerk mag 
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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

aandeel van de huishoudens als betalend 
lid, dan heeft zo’n vereniging ook zeker 
recht van spreken.
Ik werk nu een jaar of vijf in dit stadsdeel 
en heb uw bestuur leren kennen als 
een kritisch, maar constructief bestuur. 
De afgelopen jaren hebben we, mede 
door de inbreng van uw wijkraad, een 
aantal langlopende dossiers als de 
bestemmingsplannen voor AGOVV en 
de Julianatoren kunnen afronden. Een 
gevoelig onderwerp als evenementen in 
park Berg en Bos hebben we geëvalueerd 
waarbij de inbreng van de wijkraad ook 
tot aanpassingen leidt. Maar ook over tal 

van ‘kleinere’ zaken (parkeerzones, groen, 
leefbaarheid) is de wijkraad voor ons een 
belangrijk aanspreekpunt en adviseur. 
Mijn inzet is erop gericht zo veel mogelijk 
vakkennis van al mijn specialistische 
collega’s op het stadhuis, te koppelen aan 
de specifieke gebiedskennis en -belangen 
vanuit de wijk. De wijkraad speelt daarbij 
een belangrijke rol, zodat uiteindelijk de 
wijk, u dus(!), daarvan profiteert. Samen 
maken we het beter.
Ik feliciteer u met uw 40-jarige 
wijkvereniging en wens u nog heel lang een 
stevige wijkvereniging toe!

Op naar een veilig 2020!
Door Lisette Cuperus, Vigilat

Eind van 2019 is alweer in zicht en we gaan 
richting de feestdagen. Vigilat kan 2019 
positief afsluiten en we hebben dit jaar 
mooie doelen behaald. We zijn momenteel 
groeiende en merken ook in uw woonwijk 
dat steeds meer bewoners aansluiten 
bij mobiele surveillance Berg en Bos. De 
solidariteit en het collectief wordt door 
veel bewoners als toegevoegde waarde 
gezien en gedragen. Uiteindelijk is het uw 
en ons gezamenlijke doel uw wijk veilig en 
prettig te houden om in te wonen. Het extra 
surveilleren rondom uw woning tijdens uw 
vakantie wordt als zeer prettig ervaren. 
We merken dat u ons goed weet te vinden 
en ook doorgeeft wanneer er u niet bent. 
Op geregelde frequentie en niet gezette 
tijden controleren wij extern uw woning. 
Door preventief zichtbaar aanwezig te zijn 
helpen wij de criminaliteit in uw woonwijk 
te verlagen. Afgelopen zomer hebben 
helaas tijdens de vakantieperiode een paar 
woninginbraken plaatsgevonden. Vigilat 

heeft hier gelijk op geanticipeerd en heeft 
extra gesurveilleerd in dit gedeelte van Berg 
en Bos. Ook de korte communicatielijnen 
met uw wijkagente Sharon Koenders 
heeft een grote toegevoegde waarde in de 
uitvoering van onze dienstverlening. Vigilat 
is zeer content met het vertrouwen dat wij 
van u als bewoner krijgen. We hopen dat 
we dit positieve gevoel en resultaat mogen 
voortzetten in 2020. We kijken uit naar een 
mooie en veilige toekomst samen en onze 
medewerkers zullen zich hier weer voor 
100% in zetten!

Tot slot nog een tip: wees alert op 
babbeltrucs of bendes die aangeven bloed 
af te willen nemen. Open de voordeur niet 
zomaar maar zet ‘m op de kierstand of 
gebruik een intercom.

Ik wil u graag heel fijne feestdagen 
toewensen en een mooi en gezond nieuw 
jaar!
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Koffie en thee in de Berg en Bosschool
Door Gustaaf van den Brand

Dinsdagmiddag 29 oktober werd alweer 
de derde bijeenkomst met koffie en thee 
in de Berg en Bosschool gehouden. Dit 
keer een bijzondere bijeenkomst want 
Hugo Polderman junior, kleinzoon van de 
bekende kunstschilder Hugo Polderman 
die jarenlang in onze wijk heeft gewoond, 
hield een presentatie over zijn opa en 
het werk dat hij gemaakt heeft. In totaal 
waren ongeveer 30 belangstellenden 
aanwezig. Een fraaie opkomst! In wijkblad 
nummer 2 van dit jaar heeft Bart Meyer een 
interessant artikel over hem geschreven. 
Veel (oud) wijkbewoners kennen hem nog 
en/of hebben nog kunstwerken van de 
schilder wiens kunst werkelijk wereldwijd 
is verspreid. Een aantal aanwezigen liet 
dan ook, al dan niet digitaal, afbeeldingen 
van de kunstwerken die hun bezit zijn, 
zien. Wetenswaardigheden werden er 
over uitgewisseld even als gegevens voor 
verdere contacten. Hugo junior heeft alle 
werken, studies en tekeningen die nog in 
het bezit van de familie zijn, en het zijn er 
honderden, digitaal gefotografeerd en er 

een schitterende presentatie van 
gemaakt. Vol enthousiasme 

vertelde hij meer dan een 
uur over de verzameling 

en over zijn opa, 
ondersteund door 

vele afbeeldingen. Zelf heeft hij ook nog 
een periode bij zijn opa ingewoond en 
mede daardoor was hij zeer enthousiast 
over het verzoek van Bart Meyer om een 
presentatie te komen geven. Hugo junior 
woont tegenwoordig in Nuenen en hij was 
graag bereid de reis naar het hem bekende 
terrein van Berg en Bos in Apeldoorn te 
ondernemen. Voor hem was het dan ook 
een emotioneel weerzien van de hem 

bekende wijk, de straten 
en het huis van zijn 
opa. Binnenkort wordt 
hij door de huidige 
bewoners ontvangen om 
nog eens binnen te kijken 
en de tuin weer eens te 
betreden waar hij zoveel 
met zijn opa in vertoefde.
Al met al een zeer 
geslaagde middag! Het 

is zeker voor herhaling vatbaar om bij 
volgende koffie en theemomenten weer 
een presentatie te hebben en een spreker 
uit te nodigen. Wij beraden ons erop 
welke onderwerpen daarvoor geschikt 
zijn. Uw suggesties daaromtrent zijn 
natuurlijk van harte welkom. Wie weet is 
er een wijkbewoner zie zelf veel over een 
interessant onderwerp weet en graag over 
wil vertellen. 
Zoals u heeft kunnen lezen op de 
voorpagina zal er in januari geen koffie 
en theemoment in de Berg en Bosschool 
zijn, maar een nieuwjaarsreceptie in 
Fletcher Hotel Apeldoorn op de hoek van 
de Jachtlaan en de Soerenseweg. Alle 
wijkbewoners zijn daar van harte welkom. 
Neem gerust uw alleenstaande buurman 
of buurvrouw mee. Of het oudere echtpaar 
dat misschien een beetje geïsoleerd leeft 
en dan nieuwe contacten kan krijgen. 
De datum van de nieuwjaarsreceptie is 
zaterdag 25 januari van 16.00 tot 19.00 
uur. Verderop in het voorjaar zal er weer 
een koffie en theebijeenkomst worden 
georganiseerd. U wordt daarover 
ingelicht in het eerste nummer 
van het wijkblad in het 
nieuwe jaar.


