
Vlag Berg en Bos van drukke Daphne  

door GEP LEEFLANG 

APELDOORN - Hartstikke trots was ze, toen ze haar ontwerp terugzag in de vorm 

van een echte vlag. Daphne Warnshuis (11) kleurde er een beetje van, toen haar 

klasgenoten van de Berg en Bosschool haar toejuichten. Zij is de winnares van de 

vlaggenwedstrijd van de Stentor. 
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De Stentor zoomt iedere maand in op een wijk of dorp van Apeldoorn.  

Deze maand is er een serie verhalen over Berg en Bos.  

Schoolkinderen storten zich in zo’n maand op het ontwerpen van een speciale 

wijkvlag, die door de Veluwse Vlaggenindustrie vervolgens professioneel op doek 

wordt gezet.  

 

Daphne winnares van de vlaggenwedstrijd  

Groep 8 van de Berg en Bosschool had onder leiding van juf Greet Vrieze de klus 

serieus genomen en met name van de vlag van de winnares was de jury erg 

gecharmeerd. ‘Vooral de elegante wijze waarop bomen overgaan in letters verdient 

lof. Het feit dat de letters oranjegekleurd zijn is in deze oranjegezinde wijk een pré’, 

vonden Henk Otto van de wijkvereniging Berg en Bos, Bea Huiskamp van de 

Veluwse Vlaggenindustrie en Alex Engbers, hoofdredacteur van de Stentor. 

 

Hockey 



‘Vroeger zat ik urenlang te tekenen’, vertelde Daphne Warnshuis, nadat ze de vlag in 

ontvangst had genomen. ‘Tegenwoordig komt dat er niet meer zo van. Ik heb minder 

tijd. Dat komt onder meer doordat ik op hockey (bij AMHC) en op tennis (bij Daisy) 

zit. Met name hockey vind ik erg leuk, want we hebben met de D3 een heel leuk 

team. Verder ben ik veel aan het internetten, msn’en en simsen. Met name SIMS2 

Huisdieren vind ik erg leuk.’ 

 

Ze woont aan de 1e Beukenlaan en vindt Berg en Bos een erg leuke wijk. Veel 

kinderen in de buurt, veel sportverenigingen aan de westkant van de stad en het 

Kristalbad op een steenworp afstand. ‘Daar gaan we zo’n beetje met de hele klas 

heen’, zegt ze. ‘Er is op het veld een vaste groep-zeven-plek ontstaan, net als een 

groep-acht- plek.’ 

 

Later wil ze journaliste worden. ‘Dat lijkt me een heel leuk beroep. Als ik op tv zie hoe 

journalisten mensen interviewen dan lijkt me dat wel wat. Ik weet echter nog niet of ik 

dan wil werken voor radio, televisie of voor de krant.’ 

Zou ze nu al iemand mogen interviewen, dan zou ze kiezen voor een van de 

speelsters van het Nederlands hockeyteam. Die ploeg pakte een paar dagen 

geleden de Champions Trophy. ‘Omdat ik zelf hockey lijkt me dat erg leuk.’  

Bron De Stentor 

 


