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Jaarvergadering Wijkvereniging Berg en Bos dinsdag 21 april
Fletcher Hotel, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Het bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos nodigt 
u van harte uit voor de jaarlijkse vergadering.
Voor de pauze zal onderstaande agenda behan-
deld worden. Na het officiële deel zal na de pauze 
worden ingegaan op het 40-jarig jubileum en de 
verschillende activiteiten die naar aanleiding 
daarvan worden georganiseerd. Vanzelfsprekend 
rekenen wij op uw actieve inbreng.

Agenda
20.00 uur 
1.  Opening door de voorzitter
2.  Vaststelling van de notulen van de jaarver-

gadering gehouden op dinsdag 16 april 2019, 
opgenomen in wijkblad nummer 2 van juni 
2019 en eveneens beschikbaar op onze web-
site www.wijkbergenbos.nl 

3.  Jaarverslag over het jaar 2019, opgenomen in 
wijkblad nummer 1 van maart 2020 en even-
eens beschikbaar op onze website 

 www.wijkbergenbos.nl
4.  Financieel jaarverslag over het jaar 2019
5.  Bevindingen van de kascommissie
6.  Benoeming nieuwe kascommissie
7.  Bestuurszaken

8.  Uitreiking van de ‘warme douche’
9.  Rondvraag
10.  Sluiting van het officiële deel

20.45 uur  Pauze met koffie en thee

21.15 uur  

40-jarig jubileum van 
Wijkvereniging Berg en Bos
Korte presentaties van diverse activiteiten in het 
jubileumjaar:
• diverse fiets- en wandelroutes door onze wijk
• inhoudsopgave van Wijk in Beeld: hét boek  

over Berg en Bos
•  gedicht van de Stadsdichter over Berg en Bos
•  korte vertoning van divers historisch  

audiovisueel materiaal over onze wijk
• aankondiging van diverse tentoonstellingen 

over onze wijk;
• verzameling van een serie oude ansichtkaarten 

van bijzondere plekken

22.15 uur 
• Afsluiting met gelegenheid tot napraten on-

der het genot van een hapje en een drankje.
Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en 
hopen weer veel wijkbewoners te mogen
begroeten!

Groots Oranjefeest 
Berg en Bos met de 
Forest Jazzband
Maandag 27 april 2020 vanaf 15.00 uur een 
geweldig vernieuwd Oranjefeest op het 
schoolplein van de Berg en Bosschool. 

Vervolg op pagina 2
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Groots Oranjefeest Berg en Bos met de 
Forest Jazzband
Door Irene Steendam en Fraukje Taselaar, organisatoren

Vele mensen maken het Koningsdagfeest! 
Graag nodigen wij u als wijkbewoners 
op maandag 27 april 2020 vanaf 15.00 
uur uit voor een geweldig vernieuwd 
Oranjefeest op het schoolplein van de 
Berg en Bosschool. Dit jaar staat in het 
teken van verbinding tussen jong en oud. 
Daarom is er de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan het samenstellen van een 
programma voor alle leeftijden. 

Het wordt een middag vol oranje gezel-
ligheid en oudhollandse spelletjes. Uniek 
dit jaar is dat de Forest Jazzband komt 
spelen. De band is in 1977 in de buurt van 
Apeldoorn opgericht en was vanaf het begin 
succesvol. Naast optredens in Orpheus is de 
band ook bekend van Jazz in the Woods uit 
de jaren ’70 en ’80 en vele andere festivals. 
Met een uitstekende catering wordt ook 
voor de inwendige mens goed gezorgd. 

Programma
15:00 uur  Start optocht ‘Koningen en 

Koninginnen’ met versierde fiet-
sen door Berg en Bos

15:30 uur Officiële opening 
Koningsdagviering 2020 

15:45 uur Swingend optreden van de Forest 
Jazzband

 Oud Hollandse spelen 
 Kleedjesmarkt
 Springkussen voor de kinderen
18:00 uur Einde Koningsdagfeest Berg en 

Bos 2020
Toegang: gratis
Drankjes en catering: voor eigen rekening

Informatie
De komende maand  komt er meer informa-
tie beschikbaar over onder andere de route 
en het startpunt van de optocht. Via flyers, 
posters, nieuwsbulletin van de school en de 
website www.wijkbergenbos.nl houden wij 
u op de hoogte.

Hulptroepen gezocht
Alleen met voldoende vrijwilligers kun-
nen we dit geweldige feest houden. Wij 
kunnen u hulp dan ook goed gebruiken. 
Bijvoorbeeld bij het halen en brengen van 
ouderen. 
Wilt u een bijdrage leveren aan dit mooie 
feest? Stuur dan een mail naar: koningsdag-
bergenbos@gmail.com.

Vragen? 
Stuur een mail naar: koningsdagbergen-
bos@gmail.com of neem contact op met  
Irene Steendam: 06 15 28 03 24  of Fraukje 
Taselaar 06 54 30 43 46.

Jaarverslag
Algemeen
Zoals gebruikelijk plaatsen we in het eerste 
nummer van het wijkblad in een nieuw jaar 
een overzicht van de activiteiten van het 
bestuur van de vereniging. In de volgende 
clusters wordt verslag gedaan van de 
belangrijkste onderwerpen die in 2019 
behandeld werden: 

• gemeentelijke aangelegenheden;
• verkeer en parkeren;
• attracties en evenementen;
• bouwen en wonen in het groen;
• veiligheid;
• noaberschap;
• wijkvereniging.
  
Gemeentelijke aangelegenheden

Opheffing wijkraden
Eind 2018 hebben de wijkraden van 
Apeldoorn (inclusief de Wijkvereniging Berg 
en Bos) kunnen vermijden dat de formele 
status van de wijkraden versneld beëin-
digd zou worden. Nu, een jaar verder, is er 
een nieuw besluit in de maak, waarbij de 
Verordening  dorps- en wijkraden wordt 
ingetrokken. Hiervoor in de plaats ziet het 
college van burgemeester en wethouders 
liever wijkverenigingen, eigenlijk naar het 
model van de Wijkvereniging Berg en Bos. 
Immers, een autonome wijkvereniging met 
veel betalende leden heeft in de ogen van 
de gemeente meer legitimiteit dan een wijk-
raad zonder leden. 

De gemeente doet dit omdat zij de burger-
participatie op een andere manier vorm 
wil geven. Evengoed zullen er op financieel 
gebied zeker veranderingen gaan plaatsvin-

den (minder gemeentelijke subsidie), maar 
we denken dat dit voor onze wijkvereni-
ging niet onoverkomelijk zal zijn. Elders in 
Apeldoorn zullen de plannen, naar wij ver-
wachten, op veel meer weerstand stuiten. 
Het is nog maar de vraag of de collegeplan-
nen in de huidige vorm zullen doorgaan.

Vitaliteitsagenda
In 2019 heeft de gemeente een andere 
vorm bedacht om toekomstplannen voor 
de dorpen en wijken vorm te geven: een 
vitaliteitsagenda. Dit is een opsomming 
van voor de wijk belangrijke zaken die op 
korte termijn, dus binnen twee jaar, door 
de gemeente Apeldoorn uitgevoerd zouden 
kunnen worden.
Wij hebben meegedaan aan een pilot en een 
concept-vitaliteitsagenda opgesteld. Echter, 
door het ontbreken van noodzakelijke har-
de gegevens is het niet verder gekomen dan 
een concept. Inmiddels heeft de gemeente 
door middel van Apeldoorn in cijfers (zie 
website van de gemeente Apeldoorn) de 
basisgegevens beter toegankelijk gemaakt 
zodat we in 2020 het concept kunnen 
bijstellen. Zodra dit gereed is, willen we dit 
concept graag op een bewonersavond met 
u bespreken.

Verkeer en parkeren

Uitbreiding parkeren Apenheul
Onder leiding van wethouder Willems 
(Lokaal Apeldoorn) is in 2018 en 2019 een 
plan gemaakt, althans zo werd beloofd, 
voor een integrale oplossing voor parkeren 
en verkeer in Apeldoorn-West. Dit plan is 
noodzakelijk omdat het overloop-parkeren 
bij AGOVV als tijdelijke maatregel geldt. 
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Samen met de naburige wijkraden pleiten 
we voor een verkeersplan waarvan een 
transferium deel uitmaakt.  Dus opvang 
van bezoekers buiten de bebouwde kom 
op topdagen. Zowel Apenheul, Koningin 
Julianatoren en Het Loo hebben forse groei-
ambities en het eindeloos laten toenemen 
van autoverkeer en parkeren binnen de 
bebouwde kom is naar onze mening geen 
verstandige optie. 

Het laatste nieuws is dat het college toch, 
dus ondanks gedane toezeggingen, het 
overloop parkeren bij AGOVV wil continue-
ren en permanent wil maken. Het beloofde 
verkeersplan voor Apeldoorn-West komt, 
ondanks gemeentelijke toezeggingen die 
al dateren uit 2004, niet van de grond. Men 
focust zich op het realiseren van parkeer-
plaatsen zo dicht mogelijk bij de voordeur 
van Apenheul. De politieke besluitvorming 
is op het moment van schrijven van dit ver-
slag nog in gang.  

Wegenonderhoud
Afgelopen jaar zijn de resterende asfalte-
ringswerkzaamheden in de wijk uitgevoerd 
door KWS. Ditmaal waren een aantal straten 
tussen de Soerenseweg en de Wildernislaan 
aan de beurt.
Aanpassingen tot een 30 km-regime van 
de Soerenseweg zijn doorgeschoven naar 
2020 of 2021, evenals de herbestrating van 
het wandelpad tussen Soerenseweg en 
Felualaan. Ook hier zijn erg ruime kruisin-
gen in dit deel van de wijk aangepakt en is 
veel asfalt in bochten verwijderd. Hierbij 
is tevens een aantal groene rotondes op 
kruisingen gerealiseerd. In de bermen 
zijn bezinkputten voor regenwaterafvoer 
aangelegd.

Het Bergje
Na consultatie van aanwonenden heeft de 

gemeente een alternatief voorstel gepre-
senteerd. In dit voorstel is het Bergje niet 
langer toegankelijk vanaf de Jachtlaan 
en zijn bussen en vrachtwagens geheel 
verboden. Er komt een brede fietsover-
steek op de Jachtlaan tussen Het Bergje 
en de Schuttersweg en het fietspad. Een 
aantal aanwonenden is het niet eens met 
de gekozen oplossing. Tegen het voorstel, 
wat in januari 2020 is gepubliceerd in de 
Staatscourant, konden bezwaren worden 
ingediend. 

Sluipverkeer
In de avondspits loopt het verkeer op de 
kruising van de Naald nog steeds vrijwel 
elke werkdag vast. Verkeer in de files op de 
Loolaan en Amersfoortseweg richting de 
Naald blijven veelvuldig gebruik maken van 
sluiproutes door de wijk en houden zich 
daarbij niet aan de 30 km-snelheidslimiet. 
De gemeente heeft nog geen maatregelen 
genomen, noch toegezegd.

Attracties en evenementen

Evenementen Park Berg en Bos
Ook in 2019 zijn er in en om Park Berg en 
Bos weer diverse evenementen gehou-
den. De voornaamste was het  Openlucht 
Filmfestival in augustus. In tegenstelling tot 
andere jaren was er dit jaar geen Lumido, 
omdat de organisatie zich wilde bezin-
nen op een meer bestendige vorm van het 
sprookje rondom de vijver. De organisa-
tie meldt dat voor 2020 wel degelijk een 
Lumido is gepland. 

Waar we andere jaren geconfronteerd wer-
den met de aanwezigheid van Burning Man, 
ook wel genoemd Where the Sheep Sleep, 
was er in 2019 door eerdergenoemde orga-
nisatie gekozen voor een andere gemeente 
in de vorm van Biddinghuizen. Wellicht van-

wege de druk die onder andere de wijkver-
eniging heeft uitgeoefend op de gemeente 
middels het aantekenen van bezwaar in 
voorgaande jaren tegen de vergunningver-
lening van de gemeente. 

Burning Man festival
Nadat de bezwarencommissie ons be-
zwaar in 2018 gegrond had verklaard, is de 
gemeente in 2019 contrair gegaan en heeft 
zij dat oordeel naast zich neergelegd. De 
wijkvereniging heeft hierop besloten dat 
aan te vechten bij de Raad van State. De 
onafhankelijke bezwaarcommissie was het 
eens met de door ons ingediende bezwaren. 
Verrassend genoeg heeft het college van 
b&w deze beslissing van de onafhankelijke 
bezwarencommissie naast zich neergelegd. 
Als bestuur van de wijkvereniging vinden 
we het jammer dat het college zich niet 
laat overtuigen door een juridisch gemo-
tiveerde uitspraak van een onafhankelijke 
bezwarencommissie. 

Enkele maanden later besloot de Burning 
Man organisatie de vergunningaanvraag 
voor het festival niet door te zetten voor 
de Bosweide, maar uit te wijken naar 
Flevoland. Hierop heeft de Wijkvereniging 
haar beroep bij de RvS ingetrokken. De 
organisatie heeft echter aangegeven dat 
de Bosweide locatie in Park Berg en Bos 
hun voorkeur heeft. Zij zullen mogelijk in 
2020 weer een aanvraag voor de Bosweide 
indienen. De wijkvereniging heeft daarop 
aangegeven hiertegen wederom bezwaar 
aan te tekenen. In reactie op onze protesten 
op het gebruik van de Bosweide als locatie 
voor evenementen als Burning Man, heeft 
gemeente besloten het locatieprofiel voor 
deze locatie te herzien. In sessies met ge-
meente en Apenheul hebben wij ons tegen 
deze ons inziens gemanipuleerde herziening 
gekeerd.

Apenheul
De Apenheul is redelijk bestendig in de 
bezoekersaantallen. Niet om kwantitatieve 
redenen, maar vanwege het verkrijgen van 
een meer kwalitatieve bezoeker en vanwege 
dringende vervanging van diverse gebou-
wen, heeft Apenheul besloten eind 2019 te 
beginnen met een herinrichting van een 
deel van het park waarbij onder andere een 
compleet nieuwe horecagelegenheid op 
speelse en natuurlijke wijze in het park zal 
worden opgenomen. Het ligt in de bedoe-
ling voor de opening van het park in april 
gereed te zijn, zodat een ieder weer volop 
kan genieten. Een toename van de bezoe-
kersaantallen is hierbij geen doelstelling 
van Apenheul, aldus de directie. 

AGOVV
De historische voetbalclub is zich langzaam 
aan het herstellen. Na een aantal jaren van 
krimp is er sinds korte tijd weer sprake van 
lichte groei. Jonge aanwas zorgt ervoor 
dat voetbal in de wijk weer een beetje een 
rol gaat spelen. Mede door het verhuren 
van twee oefenvelden aan de gemeente (in 
verband met het overloop-parkeren voor de 
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Apenheul), heeft de club het hoofd boven 
water weten te houden. Deze velden zijn 
recentelijk weer onderwerp van gesprek 
geworden door de besluitvorming van het 
college om de tijdelijke huur van de velden 
om te zetten in een definitieve overname 
van AGOVV door middel van koop. Hierover 
zijn de laatste woorden nog niet gesproken 
als we de diverse partijen en belangengroe-
pen mogen geloven en wordt dus vervolgd. 
U vindt meer hierover in het stuk over de 
parkeerproblematiek i.v.m. de Apenheul.  

De Manege
In het voorjaar van 2018 heeft de uitbater 
van de horecagelegenheid op het terrein 
van de voormalige tennisclub De Manege 
(Jachtlaan 8a) een vergunningsaanvraag 
gedaan om uit te breiden en verder te gaan 
als zelfstandige horecagelegenheid. In no-
vember 2019 heeft de Gemeente Apeldoorn 
deze vergunning verleend. De vrees die 
leeft, is dat een zelfstandige horecagelegen-
heid op die locatie alleen levensvatbaar 
is als er flink meer activiteiten worden 
georganiseerd, zoals grote feesten en par-
tijen. De direct omwonenden (Vonderlaan, 
Jachtlaan, Valkenberglaan) hebben al erva-
ringen gehad met hard geluid in de avond-
uren en zien niet in waarom de bestemming 
van deze locatie in hun nadeel gewijzigd 

zou moeten worden. Bovendien is het in 
strijd met het bestemmingsplan. Zowel de 
omwonenden als de Wijkvereniging Berg en 
Bos hebben eind 2019 een bezwaarschrift 
ingediend. Hiervoor is de hulp ingeschakeld 
van een advocaat die gespecialiseerd is in 
het omgevingsrecht. In 2020 zal duidelijk 
worden wat hiervan de uitkomst zal zijn.  

Julianatoren
In 2019 is het relatief rustig geweest rond 
het pretpark. Het park is redelijk bezocht en 
dit jaar is zonder echte verkeers-, parkeer- 
of lawaai-excessen verlopen. Ook zijn er in 
2019 geen vergunningen aangevraagd voor 
uitbreiding van het park. Het nieuwe be-
stemmingsplan is in werking getreden. Het 
pretpark zoekt naar mogelijkheden om de 
circustent weer te mogen gebruiken op een 
van hun terreinen. Ook is er een wens om de 
toegang van bezoekers vanaf het parkeer-
terrein aan de J.C. Wilslaan te verbeteren. 
De huidige wandelroute loopt deels over het 
fietspad naast de Amersfoortseweg met alle 
gevaren van dien.

Bouwen en wonen in  het groen

Groen
Het groene aanzien van de wijk is afgelo-
pen jaar weer enigszins verbeterd door een 
relatief nat jaar. Veel van de grote rododen-
drons zijn echter gekortwiekt na de droogte 
van 2018 en zullen langzaam maar zeker 
weer aangroeien. Op een aantal locatie zijn 
rododendrons aangeplant in bochtafsnij-
dingen en nieuwe rotondes.

Kookboek
Na het verspreiden van het Kookboek voor 
de wijk Berg en Bos aan alle huisadressen 
in de wijk is vervolgens aan makelaars, 
bouwbedrijven en hoveniers die regelmatig 
in de wijk actief zijn, het Kookboek aange-

boden. Het Kooboek biedt ingrediënten om 
er voor te zorgen dat het bijzondere groene 
karakter van de wijk bewaard blijft en waar 
mogelijk verbeterd wordt. Het bestuur 
van de wijkvereniging vindt dit uitermate 
belangrijk en blijft hameren op het instant 
houden van de plezierige aspecten van het 
wonen in onze prachtige woonwijk.

Bomenkap
Helaas moeten we constateren dat er nog 
steeds veel bomen in onze wijk worden 
gekapt. Vanzelfsprekend moeten zieke 
bomen worden verwijderd, maar lang niet 
altijd worden ze vervangen. Wellicht kan 
een herplantingsplicht worden ingesteld. 
Ook worden vaak bomen gekapt om meer 
zonlicht in de tuin te krijgen. Bijzonder is dat 
mensen wel in Berg en Bos willen wonen, 
maar het wat meer schaduwrijke karakter 
van een bos blijkbaar minder waarderen. 
Regelmatig worden er ook bomen illegaal, 
zonder kapvergunning, gerooid. Wij hebben 
de gemeente gevraagd beter toezicht te 
houden hierop, handhavend op te treden en 
zwaardere boetes op te leggen. Ook hebben 
wij politieke partijen hierop gewezen.

Sportveld Christelijk Lyceum
Het sportveld van het Chr. Lyceum is dit 
jaar grondig aangepakt door de gemeente. 
De oude afrastering is verwijderd, be-
bossing en struiken langs de randen zijn 
uitgedund en het veld is van een nieuwe 

grasmat voorzien. In overleg met Lyceum en 
Wijkvereniging is besloten geen nieuwe hek-
ken rond het terrein te plaatsen. Omdat het 
veld wel in gebruik blijft als sportveld, zijn er 
borden rond het veld geplaatst die gebrui-
kers vragen hier rekening mee te houden. 
Gebruik en bezoek worden geëvalueerd om 
te beoordelen of er verdere maatregelen 
nodig zijn.

Veiligheid 

Criminaliteit 
Betreffende dit onderwerp is er weinig 
veranderd in onze mooie wijk. Hoewel een 
aantal keren sprake is geweest van onder 
andere pogingen tot en inbraak in auto’s, 
kunnen we desalniettemin nog steeds 
stellen dat het hier erg goed toeven is. We 
kunnen met zekerheid constateren dat het 
hebben van de WhatsAppgroepen Berg en 
Bos Alert en de dagelijkse surveillance door 
Vigilat, zeker preventief werkt richting het 
dievengilde en de veiligheid bevordert.
In het algemeen springen er geen bijzonde-
re meldingen uit de politierapportages Wel 
kan worden geconstateerd dat een groot 
deel van de veiligheid in onze eigen handen 
ligt, door bijvoorbeeld zaken als verlichting 
en camera’s rondom onze huizen op orde 
te brengen. Voor de dagelijkse preventieve 
surveillance door Vigilat geldt nog steeds 
dat er vaker rondgereden kan worden als 
meer wijkbewoners er aan meedoen. We 
kunnen het niet genoeg benadrukken!

Berg en Bos Alert
Aan Berg en Bos Alert Noord doen 252 nu 
deelnemers mee. Daarmee is het maximum 
van 257 bijna bereikt. Aan Berg en Bos 
Zuid 143. Om het gebied van de groep niet 
kleiner te laten worden, is besloten om de 
deelnemers aan Noord te vragen om per 
adres slechts één deelnemer aan te geven. 

( vervolg van pagina 3)
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Aan de bewoners van adressen waar nu 
meerderen deelnemen zal een mail worden 
gestuurd met het verzoek aan te geven wie 
dat is. Voor Zuid is dat nog niet nodig zolang 
het maximum aantal nog niet in zicht is. 
Op deze wijze ontstaat er weer ruimte voor 
meerdere adressen om deel te nemen in 
Berg en Bos Alert Noord.

AED’s
Met betrekking tot de AED’s zijn we weer 
iets verder gekomen dan vorig jaar. De 
AED’s zijn ondertussen in kaart gebracht 
en de eigenaren van de AED’s die niet 24/7 
toegankelijk zijn, en dat zijn ze nagenoeg 
allemaal, zullen we verzoeken hun AED’s 
aan te melden bij de landelijke organisatie 
Hartslagnu.nl. Tevens zullen we daarna, 
uiteraard na toestemming, die AED’s op de 
site gaan melden. 
Goed nieuws is dat we binnenkort wel een 
echte 24/7 AED mogen verwelkomen op het 
voorplein bij park Berg en Bos. Deze is tot 
stand gekomen door samenwerking tussen 
Accres, Apenheul, gemeente en wijkvereni-
ging. Een tweede is in voorbereiding en zal 
ter zijner tijd worden gemeld in dit wijkblad.
Waar we nog geen slag hebben kunnen 
slaan is in de aanwas van hulpverleners in 
Berg en Bos. Belangrijk is dat naast de AED’s 
ook dat bestand op peil is. Hier zouden nog 
wel aanmeldingen welkom zijn. Bij genoeg 
meldingen zijn wij voornemens om een 
cursus via de gemeente te regelen, die er in 
voorziet dat de beoogde hulpverleners ook 
een adequate opleiding kunnen genieten.

Noaberschap
Aandacht voor elkaar, ook als wijkbewo-
ners, wordt steeds belangrijker in onze 
samenleving waarin zorg, welzijn en het so-
ciale domein in het algemeen voortdurend 
aan veranderingen onderhevig zijn. Daarom 
blijft het bestuur van de wijkvereniging 

ruim aandacht geven hieraan en entameert 
graag initiatieven die de saamhorigheid 
bevorderen. In gesprekken is duidelijk ge-
worden dat er veel alleenstaanden, oude-
ren, zich eenzaam voelen. Aandacht vanuit 
de directe woonomgeving is dan van harte 
welkom.

Koningsdag
Een jaar geleden leek het erop dat de lange 
traditie van de Koningsdagviering bij de 
Berg en Bosschool verloren dreigde te gaan. 
Gelukkig heeft een aantal wijkbewoners de 
hoofden bij elkaar gestoken en de handen in 
elkaar geslagen om ook dit jaar de traditie 
voort te zetten. Een nieuwe commissie is 
ontstaan en is inmiddels volop de volgende 
viering aan het voorbereiden, waarin 
nieuwe dimensies naar voren komen en 
oude programma onderdelen in ere worden 
hersteld.

Koffie en theemomenten
In 2019 zijn we gestart met het organiseren 
van een aantal koffie en theemomenten in 
de Berg en Bosschool. Het is heuglijk om te 
zien dat steeds meer wijkbewoners naar de 
bijeenkomst komen. De derde bijeenkomst 
in oktober, opgeluisterd door een presen-
tatie van Hugo Polderman over zijn opa die 
als kunstenaar onze wijk gewoond heeft, 
werd door meer dan dertig wijkbewoners 
bijgewoond. Het voornemen is om dit soort 
momenten, waarbij alle wijkbewoners wel-
kom zijn, een aantal keren per jaar te laten 
plaats vinden.

Social media
Via de What́ sApp-groepen Berg en Bos 
Alert kunnen wijkbewoners elkaar uitslui-
tend informeren over dringende zaken die 
de veiligheid betreffen. Zaken waarbij de 
politie eerst geïnformeerd dient te wor-
den. Via Nextdoor Berg en Bos kan men 

elkaar informeren over alle zaken die men 
van belang vindt. Dat kan eveneens via 
de Facebookpagina Berg en Bos Sociaal. 
Steeds meer wijkbewoners melden zich bij 
deze media aan.

Wijkvereniging

Financiën
Nu het jaar 2019 alweer voorbij is (en het 
huidige lustrumjaar loopt), is het tijd gewor-
den de balans op te maken. De kascommis-
sie moet er op het moment van schrijven 
nog naar kijken, maar vorig jaar hebben 
we ook financieel weer positief af kunnen 
sluiten. Hoewel het ledenaantal licht dalend 
blijft (nu staat op slechts 71% van de adres-
sen in de wijk een lidmaatschap genoteerd) 
mogen we voor 2019 naar het zich laat aan-
zien een bescheiden resultaat van ongeveer 
€ 1.000 bijschrijven. Dit, alsmede een vrij 
comfortabel banksaldo en een goed gevuld 
fonds (voor als we bijvoorbeeld juridische 
bijstand nodig hebben) maken dat uw pen-
ningmeester zich weinig zorgen maakt over 
de financiële positie. 

Daarentegen zal 2020, mede door de kosten 
die we voorzien voor evenementen en 
dergelijke die gepland worden in verband 
met ons 40-jarig bestaan, naar verwachting 
een stuk duurder uitvallen. Weliswaar zullen 
we ons inspannen, samen met anderen, om 
de kosten zoveel mogelijk binnen de perken 
te houden, anderzijds zal het op waardige 
en tastbare wijze vieren van een en ander 
nu eenmaal niet helemaal gratis kunnen 
geschieden. Maar, ondanks de hogere uitga-
ven in verband met het jubileum en het feit 
dat de gemeentelijke subsidie voor dit jaar 
is verminderd, verwachten we als wijkver-
eniging ook aan het einde van 2020 financi-
eel er gezond voor te staan. Op de algemene 
ledenvergadering, zal namens het bestuur 

wederom een financiële toelichting worden 
gegeven.

Leden
Het afnemend leden aantal baart ons enigs-
zins zorgen. Momenteel bedraagt het leden-
tal 567. Een daling van 16 ten opzichte van 
het vorige jaar. Er zijn veel huizen verkocht 
in de wijk en daardoor lidmaatschappen op-
gezegd. Veel nieuwe bewoners hebben zich 
nog niet aangemeld als lid. Bij deze doen we 
een oproep aan allen die nog geen lid zijn 
zich aan te melden. Dat kan via de website 
of bij de penningmeester/ledenadministra-
teur. In 2020 zal een speciale ledenwerfactie 
op touw worden gezet. De jaarlijkse bijdrage 
voor het lidmaatschap is slechts € 20 en dat 
zal wellicht niet de drempel kunnen zijn om 
lid te worden.

Nieuwe  bewoners
De leden van het bestuur heten persoonlijk 
alle nieuwe bewoners in de wijk van harte 
welkom door hen een informatiemap, het 
Kookboek voor de wijk Berg en Bos en 
een taart te bezorgen. Daarbij tevens het 
verzoek om lid te worden van de vereni-
ging en deel te nemen aan de preventieve 
surveillance door Vigilat. Alle bewoners 
wordt vriendelijk verzocht aan het bestuur 
adressen waar  nieuwe bewoners zijn gesig-
naleerd door te geven.

Bestuursamenstelling en 
portefeuilleverdeling
De samenstelling van het bestuur is on-
veranderd gebleven. De verdeling van de 
verschillende aandachtsgebieden van de 
bestuursleden staat vermeld op de website 
van de vereniging.

( vervolg op pagina 6)
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Bronnen van Berg en Bos (54)
O Canada! 
Door Bart Meyer

In de vroege ochtend van dinsdag 17 april 1945 werd Apeldoorn bevrijd door de 
Canadezen. Het Eerste Canadese Leger was Apeldoorn zowel vanuit het oosten als 
zuiden binnengetrokken. De meeste Duitsers hadden zich de avond daarvoor hals 
over kop in westelijke richting in veiligheid gebracht. Afgezien daarvan is de Canadese 
divisiecommandant niet van plan geweest Apeldoorn te beschieten. Een indrukwek-
kende legermacht ging knarsend en knetterend op weg naar Paleis Het Loo. Daar werd 
haltgehouden en konden de soldaten tussen de bomen tot rust komen. 

De laatste dagen was zware strijd gevoerd 
en de mannen wilden zich verschonen en te 
goed doen aan een maaltijd. Daartoe had 
men een provisorische veldkeuken ingericht 
bij de spoorwegovergang  Looscheweg, 
onder de beuken van de ‘Halve Maan’. 
Op zo’n honderd meter afstand van dat 
veldje woonde een jonge Apeldoorner die 
met grote belangstelling de activiteiten van 
de Canadese bevrijders had gevolgd. Hij 
bedacht een plan om ten uitvoer te brengen 
en hield in zijn hoofd een dagboek bij:

Handyman
Na enige gewenning aan de nieuwe situatie 
had moeder gezegd dat ik maar eens moest 

kijken bij die soldaten en een praatje met ze 
maken. Ik stapte in mijn nette kleren naar 
de overkant van de weg waar een aantal 
mannen aan een geïmproviseerde tafel zat 
te eten. M’n beste Engels kwam boven: ‘How 
do you do?’ De mannen lachten en ik riep: 
‘Can I help you?’ Eentje kwam een beetje 
naderbij en sprak: ‘Go to the staff over 
there!’ Ik zag het duidelijk, die vriendelijke 
soldaat was een indiaan. Ik had gehoord 
over indianen die meevochten in het 
Canadese leger, maar nu stond ik oog in oog 
met hem, een echte!

De volgende morgen vóór zonsopgang 
heb ik mij gemeld bij de keukenbaas. Zó 
vroeg was ik de laatste tijd mijn bed niet 
uitgestapt, behalve die keren dat wij van-
wege hevig granaatvuur over ons huis een 
schuilplaats moesten zoeken. De sentry gaf 
ik mijn wachtwoord en liep naar de aange-
wezen plek waar het werk al op mij wachtte. 
Ik had het gevoel een test te ondergaan. Ze 
wilden weten of die ‘Dutch boy’ aan de ver-
wachtingen zou voldoen. Ze noemden mij 
‘handyman’ en nog voordat ik thuis in mijn 
woordenboekje daarvan de Nederlandse 
betekenis kon opzoeken, kende ik mijn job: 
‘to clean up and keep clean the kitchen 
place’ waren de belangrijkste taken die mij 
werden opgedragen. Clean, ik kon mij voor-
stellen dat deze soldaten na alle ervaringen 
aan dit woord op de een of andere manier 
belang hechtten. Toen ze merkten dat ik dat 
inderdaad begreep had ik de test door-
staan. Bovendien bleek dat een Canadees 

thuis mijn ouders had 
gesproken. Ik werd ge-
roepen bij een van de 
officieren die vertelde 
dat ik mij de volgende 
dag moest melden bij 
het Troepencommando 
in de Poort van Kleef 
aan het Marktplein. 
Daar zou ik een be-
langrijk document 
ontvangen.

Kitchenhand  
De Tommie-Canadezen 
hadden zich onder-

( vervolg van pagina 5)

Vergaderschema
Het bestuur vergadert standaard om de 5 
à 6 weken. Indien nodig worden meerdere 
bijeenkomsten gepland bij urgente zaken 
die intensieve aandacht behoeven. Er is zeer 
regelmatig onderling contact betreffende 
lopende zaken. Eenmaal per jaar wordt er 
een jaarvergadering georganiseerd waar-
voor alle wijkbewoners worden uitgenodigd 
en vele andere stakeholders ook van harte 
welkom zijn.

Website 
Onze website, bereikbaar op http://www.
wijkbergenbos.nl, wordt regelmatig geac-
tualiseerd met wetenswaardigheden en 
relevante zaken betreffende de wijk, onze 
bewoners en de gemeente. Een uitgebreid 
archief is beschikbaar voor bezoekers. 

Wijkblad 
Het wijkblad is ook in 2019 vier keer aan het 
einde van elk kwartaal verschenen. Het blad 
is bedoeld als een medium voor en door 
wijkbewoners betreffende allerlei wetens-
waardigheden over Berg en Bos: nieuwsfei-
ten, historie, verhalen, markante personen, 
architectuur, tuinontwerp enzovoorts. Maar 
ook berichtgeving over veiligheid, noaber-
schap, attracties, evenementen en derge-
lijke. Input van wijkbewoners is absoluut 
noodzakelijk. De redactie doet daartoe een 
beroep aan alle wijkbewoners Het wijkblad 
wordt door een vijftal adverteerders met 
langlopende contracten gesponsord.

Start 40-jarig jubileum van 
Wijkvereniging Berg en Bos:

bezoek onze  jaarvergadering 
op dinsdag 21 april 2020. 
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hand in the Mensmess’ en dat vervulde mij 
met trots. 
Het stille bos was herschapen in een bedrij-
vig terrein waar de geuren van de natuur 
zich vermengden met de lucht van benzine 
en sigaretten. Vrachtauto’s, jeeps, veldkeu-
kens, tenten, gevechtswagens en ander 
oorlogsmateriaal waren over het gehele 
terrein verspreid. Prachtig georganiseerd en 
alles voor elkaar; geen overbodige verplaat-
singen van personen of voertuigen. Colonel 
Bishop en zijn soldaten kenden hun plicht. 
Wat opviel was de rust in de omgang; geen 
geschreeuw zoals te doen gebruikelijk in de 
werkwijze van de verslagen vijand. In mijn 
dagelijks werk ondervond ik ‘by trial and 
error’ de gevolgen van de Engelse comman-
do- en communicatiestructuur: ‘obedience 
is far more important than initiative’. 

De commandant was een druk bezet man 
en had zijn eigen zorgen, maar bij gele-
genheid wilde een van zijn officieren of 
manschappen wel wat zeggen: ‘We are 
all volunteers. We hebben in Italië ge-
vochten en genieten hier na moeilijke en 
gevaarvolle dagen een korte tijd rust. De 
intocht in Apeldoorn was één zegetocht. De 
Apeldoorners waren gek van vreugde en we 
hebben gewuifd en gestrooid met sigaret-

tussen verspreid over Apeldoorn en op 
verschillende plaatsen een kampement 
ingericht. Ook maakten zij gebruik van 
gebouwen voor administratieve doeleinden 
of anderszins. 

Op de Loolaan voor hotel Bloemink had ik 
manschappen zien slapen onder geparkeer-
de legervoertuigen. De officieren waren bin-
nen en wisten zich goed te vermaken. Het 
stemde mij tot nadenken. Een eindje verder 
bij een villa stond een aantal mensen, naar 
later bleek voor een vergunning die nodig 
was om militaire zones te kunnen passeren. 
Ontheemden met verschillende achtergron-
den die naar huis of familie wilden. Ik moest 
denken aan het boekje dat was verspreid 
onder de Canadezen met de titel ‘HOLLAND 
HAILS YOU’ met informatie over het land 
waar zij nu verbleven: ‘Ever so sorry boys, 
but lots of things which made this country 
nice and interesting have ceased to exist. 
The Huns changed Holland into a poor, mi-
serable country…’ Nog niet in staat om alle 
woorden te vertalen of op gevoelswaarde 
te schatten, leerde ik er toch een aardig 
mondje Engels mee praten!

Met een ‘permit’ op zak liep ik op een 
morgen over de Valkenberglaan en de 
Donkerelaan* tot aan de J.C. Wilslaan. 
Langs deze wegen hadden de Canadezen 
een aantal kampementen ingericht. Ik 
merkte de onbescheidenheid van sommige 
mensen die zich in de nabijheid van een 
kamp begaven. Zij probeerden iets te ruilen 
of bedelden om sigaretten. Het tonen van 
de kaart gaf mij toegang tot een militair ter-
rein dat streng werd bewaakt. ‘Photography 
stricktly prohibited’ want van een capitu-
latie van de Duitse troepen in Nederland 
was nog geen sprake, laat staan van een 
feitelijke inwerkingtreding. Inmiddels was 
ik bevorderd van ‘handyman’ naar ‘kitchen-

ten en chocolade till we couldn’t anymore!’. 
                                                                                                                          
Labourer
Toen de capitulatie een feit was maakten 
ook deze Canadezen zich gereed om verder 
te trekken richting westen. Ze moesten 
zorgen dat de Duitsers ontwapend werden 
en van het toneel verdwenen. Het cen-
trale punt voor de krijgsgevangenen was 
Amersfoort. Van daaruit zouden zij lopend 
naar Duitsland gaan. ‘That’s a pretty good 
distance!’ Ik had geleerd niet alles wat 
gezegd werd voor zoete koek te slikken. 
Er liepen soldaten rond die daar nog een 
schepje bovenop deden en mij uit de tent 
wilden lokken. Op een keer werd ik tijdens 
de avondschemering achtervolgd door een 
‘horny man’. Door te schreeuwen ‘Stan help 
me!’ heeft mijn goede vriend de indiaan mij 
toen voor onheil bewaard. Ik was onderdeel 
van een kleine samenleving waar mannen 
met zeer verschillende achtergronden en 
emoties dicht opeen leefden. De hiërarchie 
van ‘staff, officers, men and labourers’ werd 
strikt in stand gehouden. Bovenaan mijn 
pas stond het woord met pen geschreven: ik 
behoorde tot de laatste categorie.

Met een duwtje in de rug en een zucht van 
verlichting liep ik in de vroege avond de 
Valkenberglaan af richting Het Loo. Een 
voldoening na elke dag van werkzaamhe-
den die mijn leven in een stroomversnelling 
hadden gebracht, van jongen naar man. Dat 
men het goede met mij en mijn familie voor 
had bleek uit de voorraad ‘canned food’ die 
ik nu en dan mocht meenemen naar huis: 
corned beef, beans, porridge, hamburgers, 
maar ook chocolade en Engelse sigaretten. 
Ik moest onwillekeurig denken aan de tekst 
die op de wand van de messroom stond: 
‘The navy gets the gravy, but the army gets 
the beans’.
Voordat de troop was vertrokken, werd ik 

ingedeeld bij een nieuw aangekomen een-
heid van de Eerste Canadese Divisie die op 
hetzelfde terrein ging bivakkeren. Daar zou 
ik mijn opgedane kennis en ervaring goed 
kunnen gebruiken. En die betrof niet alleen 
de culinaire kunst. Ik ben ‘The Canadian 
Forces in the Netherlands’ veel dank ver-
schuldigd voor de kans die zij mij hebben 
geboden én voor de ‘recommendation’. 
Colonel Bishop, Captain Miller, Supervisor 
Acevaco and last but not least my buddy 
Stan.
De laatste regels uit het gidsje voor de 
soldaten gingen door mijn hoofd: ‘See you 
later! Within a few years we hope to receive 
you once more in a nicely rebuilt, again 
clean country, you old battle-horses, as 
peaceful tourists who are eager to introduce 
their wife and off-spring, their parents and 
gold-aunt to their Dutch friends and hosts’.

N.B.: De ik-persoon in dit verhaal bleef tot 
1 februari 1946 in dienst bij de Canadezen 
en heeft de opgedane kennis en ervaringen 
in het bevrijdingsleger later goed kunnen 
gebruiken bij zijn studie en maatschappelijke 
carrière.

Burgers en Canadese militairen met verschillende 
culturele achtergrond in Apeldoorn West (bron: Coda)

*nu Roosmale Nepveulaan     
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Nieuwe wethouder
Door Gustaaf van den Brand

Maarten van Vierssen (41) is op don-
derdag 19 december geïnstalleerd als 
wethouder van de gemeente Apeldoorn. 
Hij volgt Mark Sandmann op en heeft ook 
dezelfde portefeuille. Maarten wordt dus 
net als zijn voorganger stadsdeelbestuur-
der van stadsdeel Noordwest.  Tijd om 
even kennis te maken.

Allereerst gefeliciteerd met je baan als wet-
houder. Heb je zin in je nieuwe rol?
“Jazeker, ik werk al jaren met veel en-
thousiasme mee aan de ontwikkeling van 
‘ons Apeldoorn’. Ik heb dat als raadslid en 
fractievoorzitter gedaan en sinds kort als 
wethouder. Wel een heel andere rol, maar ik 
heb er erg veel zin in. Ik wil er de komende 

tijd mijn schou-
ders onder zetten 
om Apeldoorn 
mooier en beter 
te maken. Ik vind het een eer om als wet-
houder voor de inwoners van Apeldoorn te 
mogen werken en ook om wethouder van 
dit stadsdeel te zijn.”

Waar liggen de uitdagingen de komende 
tijd?
“We hebben op verschillende vlakken wat 
te doen als Apeldoorn. Los van de finan-
ciën hebben we ook een enorm vraagstuk 
over duurzaamheid. Grote ambities, die we 
alleen waar kunnen maken met hulp van 
ondernemers en inwoners van Apeldoorn. 

Eerste gesprekken zijn gevoerd over wind-
molens, er zijn kaders gemaakt voor zon-
neparken en gescheiden afvalinzameling 
is en wordt uitgerold in de hele gemeente. 
Daarnaast moeten we ook verder met de 
ontwikkeling van Apeldoorn om de stad en 
de dorpen leefbaar en aantrekkelijk hou-
den, zowel voor inwoners als voor onder-
nemers. Dat betekent dat we de komende 
jaren moeten investeren in goede voorzie-
ningen om ervoor zorgen dat Apeldoorn een 
fijne plek is en blijft om te leven.”

Wat wil je als wethouder doen voor de 
wijken?
“Ik wil graag zichtbaar zijn in de wijk waar 
ik stadsdeelwethouder ben en ik wil weten 
wat er speelt. Ik vind dat je als bestuurder 
goed contact moet houden met de maat-
schappij. Anders nemen we alleen maar 
papieren beslissingen. Via de stadsdeelma-
nagers horen wij ook veel. Spreek hen dus 
ook aan als er iets is. Dan komt het weer bij 
mij terecht.”

Wat zijn je plannen?
“Het wethouderschap is nieuw voor mij. Ik 
stap op een rijdende trein en zal ook veel 
moeten leren. Ik heb mezelf voorgenomen 
om na honderd dagen de balans op te 
maken en te kijken wat voor mij de be-
langrijkste onderwerpen zijn en hoe ik mij 
daarvoor kan inzetten. Ik heb er in elk geval 
alle vertrouwen in en ik weet ook dat mijn 
ervaren collega-wethouders met gevraagd 
en ongevraagd advies klaarstaan.”

Wat wil je nog kwijt aan de inwoners van 
Apeldoorn Noordwest?
“Vooral dat ik mijn best zal doen om zicht-
baar te zijn in de wijk. Ik hoop de komende 
periode wijkbewoners ook te ontmoeten, 
met hen in gesprek te gaan en te horen wat 
er leeft in de wijk.”

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl
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Thomashuis Berg en Bos
Door Diederik Meeusen, Thomashuis

Een jubilerende groet van Thomashuis 
Berg en Bos! Wij zijn de kleinschalige 
woonvorm voor mensen met een ver-
standelijke beperking en een NAH (niet 
aangeboren hersenaandoening) aan 
de Soerenseweg, tegenover de Berg en 
Bosschool. Wij vieren op 10 april aan-
staande ons tienjarig jubileum. Om dat 
jubileum samen met jullie te vieren, hou-
den wij op woensdag 19 augustus in onze 
tuin een heus pizzafeest.

Geschiedenis
Thomas was de zoon van Hans van Putten, 
de oprichter van de formule. Hans moest 3 
uur reizen om zijn zoon te kunnen bezoe-
ken, omdat er maar één zorginstelling in 
Nederland was die hem de juiste zorg kon 
bieden. Het liefst zat Thomas buiten voor 
zijn eigen kamer op het gras. Na een reor-
ganisatie zou het stukje gras voor zijn raam 
verdwijnen. Hans heeft gesmeekt het stukje 
gras te behouden, maar dit paste niet in het 
reorganisatieplan en zijn smeekbede bleef 
zonder gehoor. 

Uit frustratie geen greintje invloed te heb-
ben op het geluk van zijn zoon, is onze 
prachtige zorgformule ontstaan. Thomas 
bewoonde tot zijn overlijden een van de 
eerste drie Thomashuizen. Hij zat er de laat-
ste zomers van zijn leven dagelijks in zijn 
tuin te genieten van de vogels. 

In Nederland zijn nu 116 Thomashuizen 
en daarmee is onze formule de grootste 
kleinschalige woonzorgaanbieder van 
Nederland.

Organisatie
De basis van de woonvorm vormt een stel 
die de gehele organisatie en het merendeel 
van de zorg voor zijn rekening neemt. Wij 
zijn dat stel: Laura en Diederik Meeusen. 
Samen met onze groep bewonen wij het 
Thomashuis. Als zorgechtpaar bieden wij 
onze bewoners in april alweer tien jaar een 
veilige woonplek met maximaal levensge-
luk. Wij worden daarin bijgestaan door een 
klein team medewerkers. Blijdschap, daar 
doen wij het voor. 

Destijds waren wij in de gelegenheid 
om zelf de groep samen te stellen. Mede 
daarom is dit nu al jaren een hechte club. 
Persoonlijkheden van groepsleden zijn 
divers en als men samen in huis is, bestaat 
er een groot gevoel van saamhorigheid en 
behulpzaamheid naar elkaar toe. Hier geldt, 
en dat vinden we belangrijk, wie een ander 
kan helpen, doet dat zover het in diens 
mogelijkheden ligt. 

Hoofdregel
We hebben één hoofdregel in huis: in de 
gemeenschappelijke ruimte is het altijd 
veilig en gezellig. Iedereen heeft daar goede 
zin en dat weet men ook. Heb je even niet 
zo’n gezellige bui? Rust dan even uit in de 
tuin of in een andere ruimte in huis, tot je 
weer blij bent met gezelschap. Daarom is 
onze gemeenschappelijke ruimte er een van 
creativiteit, spelletjes, gezellig samenzijn 
met een grapje, voorzien van een kopje 
thee of koffie, maar ook kun je er rustig een 
tijdschrift lezen. Alles kan in ons huis en 
niets moet. 

Een groot verschil tussen een Thomashuis 
en een grote zorgaanbieder is dat bij ons de 
managementlagen (die de zorg met name 
kostbaar maken) ontbreken. 
Wij zijn geen beleidsmakers op een kantoor, 
ver weg van onze bewoners, maar wij ma-
ken het beleid, voeren dit meteen praktisch 
in en communiceren dit direct met ons 
personeel. Naast onze taak als leiding-
gevenden zijn wij ook de ‘handen aan het 
bed’. Samen begeleiden en verzorgen wij 
onze groep, maken toiletten schoon, doen 
de was, koken, hebben overleg met ouders 
en personeel, doen de administratie, et 
cetera. Omdat wij er beiden vrijwel altijd 
zijn, kunnen wij snel inspelen op (verande-
rende) wensen en behoeften van bewoners 
en familie. 

Integratie
Ons motto is: ‘mensen met een beperking 
moeten niet integreren in de zorgwereld, de 
zorgwereld moet integreren in de gewone 
wereld’. Dit proberen wij uit te dragen. 
Onze eerste activiteit om in de wijk te inte-
greren, was de huis-aan-huisverspreiding 
van de burendag-uitnodigingen van de 
Apenheul, wat we in september nu alweer 
acht jaar doen. We merken aan reacties 
van buurtbewoners dat men ons inmid-
dels kent. Dat is goud waard. Het geeft 
de groep een gevoel van veiligheid en 
volwaardigheid.

De laatste twee jaar wordt het samenwer-
kingsverband met de Apenheul steeds 
intensiever; wij doen nu regelmatig in het 
park allerlei klussen naar tevredenheid 
van beide partijen. Een van onze bewoners 
werkt er zelfs wekelijks vast. Hoe mooi kan 
het zijn!

Mensen met een beperking hebben met 
elkaar gemeen dat met name een orgaan 
anders werkt dan gemiddeld; de hersenen. 
Mensen met een gemiddelde hersenont-
wikkeling zitten qua denken ingewikkeld 
in elkaar. Dit maakt de onderlinge commu-
nicatie soms gecompliceerd. Zonder deze 
belemmering verdwijnen zulke remmingen. 
Onze groep gedraagt zich daarom authen-
tiek en daar wordt iedereen blij van. 

Uitnodiging jubileum
Ook onze groep wil graag iets terugdoen 
voor de maatschappij die hen met het wo-
nen in het Thomashuis zo’n prettig leven be-
zorgt. Wij vieren op 10 april aanstaande ons 
tienjarig jubileum. Onze voortuin hebben 
we gezellig ingericht met een terras, jeu de 
boulesbaan, trampoline en een zitkuil met 
een uit leem opgetrokken pizza oven. 

Om dit jubileum samen met jullie te vie-
ren, houden we op woensdag 19 augustus 
2020 in onze tuin een pizzafeest voor de 
buurt! 

Als er nu 600 huishoudens op onze uitnodi-
ging afkomen, schiet deze ons doel enigs-
zins voorbij. We denken hierbij vooral aan 
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mensen die er behoefte aan hebben om ook 
naderhand eens bij ons binnen te wandelen 
of het juist een prettig idee vinden als wíj 
eens bij hén op de koffie komen, een spel-
letje komen doen of ons op een boodschap 
voor hen uit kunnen sturen. 

Voor onze groep betekent een relatie 
aangaan best een uitdaging. Daar willen 
wij ze een handje mee helpen. Kortom, wij 
willen hen helpen op een ongedwongen 
manier een nabije burenrelatie met u op te 
bouwen. 

U zult begrijpen dat we voor het feest met 
inschrijving moeten werken; een te grote 
aanloop geeft te veel drukte en dat werkt 
averechts op onze behoefte en mogelijkhe-
den tot contact. 
Ook als u niet in de gelegenheid mocht zijn 
om op ons feest te komen, of het juist pret-
tiger vindt dat wij voor de gezelligheid bij ú 
op de koffie komen, dan lezen wij dat graag. 
Voel u vrij en stuur in beide gevallen een 
mail naar het volgende adres: apeldoorn-
bergenbos@thomashuis.nl 

Mocht u niet kunnen of willen mailen: 
Diederik’s mobiel: 06 53 900 944.
Graag tot ziens in onze voortuin of bij u 
thuis!

Hartelijke groeten,
Sigrid, Thomas, Nieke, Sophie, Jop Anton, 
Geert, Sanne, Jacquelien, Margit, Carolien, 
Laura en Diederik

Nieuw gebied in Apenheul open in april
Door Gustaaf van den Brand

Een interview met Roel Welsing, direc-
teur van Stichting Apenheul, over de 
vernieuwing in het park verscheen begin 
2019 in het wijkblad. Hoog tijd voor een 
update, want over enkele weken is het 
zover en wordt dit nieuwe gebied ge-
opend.  Laura de Kruijs licht toe.

Laura, je bent projectmanager bij 
Apenheul. Welke projecten heb je zoal 
onder je hoede?
“Ik heb alle grotere (nieuwbouw)projecten 
in het park onder mijn hoede. De afgelopen 
twee jaar zijn dat de projecten in het gebied 
dat we ontwikkelen vlakbij de in- en uitgang 
van het park. Hier komen twee nieuwe 

apenverblijven met bijbehorende natuurge-
bieden, waarvan een met loslopende apen. 
Op de plek waar voorheen het hoofdge-
bouw stond (oude kantoor, later dieren-
verblijf) komt een nieuw horecapaviljoen 
‘De Apegaap’ met binnen zitgelegenheid, 
ter vervanging van een oud horecapunt. 
Hiernaast komt een speelbos met onder an-
dere een 6 meter hoog houten gorillahoofd 
om te beklimmen. En een van de mooiste 
onderdelen vind ik de twee insectenmu-
ren van 50 strekkende meters per stuk, de 
grootste ter wereld!”

Wat komt er allemaal bij de verbouwing 
kijken? 
Ontzettend veel. Het succes valt of staat 
met een sterk, multidisciplinair team, 

waarbij je waar nodig externe experts 
betrekt. Het eerste wat wij deden, was het 
vaststellen van uitgangspunten. Zo was het 
bijvoorbeeld leidend dat het nieuwe gebied 
een aanvulling moet zijn op het uitdragen 
van onze missie: het stimuleren van liefde 
en respect voor natuur bij mensen. Maar 
ook erg belangrijk is het vinden van goede 
bouwpartners die aansluiten bij waar wij 
voor staan en begrijpen hoe wij werken. 
Bijvoorbeeld het belang van duurzaamheid 
in de bouw en hergebruik van materialen. 
Een goed  apenverblijf maken is een vak 
apart. De sloop van het oude hoofdgebouw 
was voor ons echt een mijlpaal, een afslui-
ting van een oud en start van een nieuw 
hoofdstuk. Er is maar liefst 750 vierkante 
meter gesloopt! Er komt 600 vierkante me-
ter voor terug. We hebben op verschillenden 
momenten in het proces de wijkraden van 
Berg en Bos, de Sprengen en Brink & Orden, 
de brandweer en andere partijen betrokken 
bij de plannen en voortgang. Die interactie 
was voor ons erg belangrijk. Daarnaast 
was dit de eerste keer dat een project van 
dergelijke grootte werd uitgevoerd tijdens 
het openingsseizoen. Best spannend. 
Gelukkig merkten we vooral dat bezoekers 
erg nieuwsgierig werden naar wat er gaat 
komen.” 

Wat kunnen bezoekers straks 
verwachten?
“Seizoenkaarthouders profiteren vanaf april 
van het ‘korte rondje’ dat ontstaat, doordat 
er vrij in het begin een doorgang ontstaat 
in de route. Je kunt straks meer variëren in 
de route en hoeft niet meer het hele park 
door omdat er maar één route is. Ook met 

Overzicht van het nieuwe gebied in Apenheul
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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

minder goed weer wordt dit leuker, omdat 
er in dit gebied straks een nieuw dierverblijf 
is waar je de apen ook binnen kan zien, én 
de nieuwe horeca zitgelegenheid binnen 
heeft. We creëren een voedselbos voor de 
dwergapen, door de lokale biodiversiteit 
een impuls te geven en het belang daarvan 
zichtbaarder te maken.”

Welke rol speelt biodiversiteit dan in het 
nieuwe gebied? 
“De ontwikkeling van het nieuwe gebied 
staat in het teken van de impuls die de 
natuur hier krijgt. Het gebied ‘verlooft’ 
bijvoorbeeld. Dat wil zeggen dat uitheemse 
naaldbomen plaatsmaken voor (voorna-
melijk) inheemse loofbomen. Naast dat 
dit de biodiversiteit bevordert, heeft dit 
ook voordelen door het brandvertragende 
effect. Insecten en andere diersoorten 
krijgen meer ruimte door de bredere oevers, 
de bloemenweide en nieuwe fruitbomen. 
Sommige soorten proberen we extra kan-
sen te geven, bijvoorbeeld door het creëren 
van broedplaatsen voor het vliegend hert. 
En natuurlijk zijn er de eerdergenoemde 
insectenmuren, die naast insecten ook 
onderdak bieden aan vogels, kleine zoog-
dieren, reptielen en amfibieën.  We zijn erg 
blij dat aannemer Draisma dit sponsort. 
Stichting Apenheul is nog hard op zoek naar 
dergelijke sponsoring waarbij de natuur 
centraal staat.”

Is het allemaal op tijd klaar?
“Ja, het verloopt behoorlijk voorspoedig! 
Er is wel wat uitloop, maar begin april is het 
af.”

Wat was het lastigste bij dit project?
“Het is belangrijk goede afspraken te maken 
en deze goed vast te leggen. Dat voorkomt 
veel discussie. Er zijn heel veel partijen be-
trokken die onderling goed moeten samen-
werken om het beste neer te zetten voor 
aap, mens en natuur. Dat is niet eenvoudig, 
maar wel ontzettend leuk!”

Wanneer gaat Apenheul weer open?
“Vanaf zaterdag 4 april zijn we weer 
geopend.”

Klopt het dat Apenheul volgend jaar 50 
jaar bestaat?
“Ja, dat klopt! In 2021 bestaan we 50 jaar en 
daar gaan we natuurlijk een groot feest van 
maken!”

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 
in Apenheul? Kijk op onze speciale webpa-
gina (https://apenheul.nl/apenheul-ontwik-
kelt). Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
of stel een vraag via apenheulontwikkelt@
apenheul.nl. 

Bewoners van Berg & Bos krijgen op 
vertoon van deze waardebon bij aan-
koop van een Combideal Zoet (warme 
drank met iets lekkers) bij ons nieuwe 

restaurant De Apegaap de tweede 
warme drank gratis. 

Proefstuk van insectenmuur
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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
Verward gedrag  088-9335500

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 mis-
drijven en verdachte situaties waarbij de 
politie is ingeschakeld: stuur een mail naar 
redactie@wijkbergenbos.nl met vermelding 
van je naam, woonadres, mobiele telefoon-
nummer 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

Ruimte voor Erfgoed in Apeldoorn
Door Hans Hogenbrink, Erfgoedplatform Apeldorn

In de gemeente Apeldoorn is de Stichting 
Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) de 
verbindende schakel tussen zeven-
tien Apeldoornse erfgoedorganisaties. 
Iedere organisatie is op een specifiek 
erfgoedonderdeel actief met het levend 
houden en promoten van de Apeldoornse 
cultuurhistorie en bouwkunst voor hun 
eigen leden en andere belangstellenden.

De stichting EPA organiseert, steunt en 
brengt organisaties en activiteiten sa-
men, zoals het Historisch Café, de Open 
Monumenten Dagen, exposities, lezingen en 
wandel/fietsroutes langs het erfgoed in de 
gemeente.

Facebook en nieuwsbrief
Via de Facebookpagina en de (gratis) 
digitale nieuwsbrief ‘Ruimte voor Erfgoed’ 
worden de abonnees op de hoogte gehou-
den van activiteiten en nieuws over het 
Apeldoornse erfgoed. Begin 2018 nam het 
Erfgoed Platform Apeldoorn de nieuws-
brief over van de afdeling Cultuur van de 
Gemeente Apeldoorn. Inmiddels is het 
aantal abonnees bijna verdrievoudigd tot 
ruim 1.100. In Ruimte voor Erfgoed wordt 
niet alleen nieuws en de activiteitenagenda 
beschreven, ook wordt aandacht besteed 
aan (Apeldoorns) erfgoed via de rubriek ‘Uit 
het Geheugen van Apeldoorn’ en in 2020 
in de nieuwe rubrieken Apeldoorns Belle 
Epoque en 75 jaar vrijheid in Apeldoorn. 
Laatstgenoemde rubriek laat zien wat er 
75 jaar geleden in de Apeldoornse Courant 
stond.
Iedereen kan zich gratis abonneren op 
Ruimte voor Erfgoed via  
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl 
(menu Nieuwsbrief) 
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Buitengewoon in Apeldoorn
De mannen die Apeldoorn kleur geven 
Door Jeanette van Dijk, gemeente Apeldoorn    

Fleurige groenvakken, met aandacht 
voor biodiversiteit: daarvoor zet een club 
van zo’n twintig collega’s zich in stads-
deel Noordwest iedere werkdag volop 
in. Uitvoerder Elwin Masselink en wijk-
beheerder Koen Jager zijn trots op hun 
werk. Maar wat houdt hun werk eigenlijk 
in en wat is er zo mooi aan? Ze vertellen 
er graag over.

“In het verleden waren de groenvakken hier 
wel wat saai”, vertelt Koen. “Er werd vaak 
gekozen voor groene, vierkante vakken met 
weinig soortenvariatie die gemakkelijk te 
onderhouden waren.” Tegenwoordig is dat 
anders. De politiek heeft een bewuste keuze 
gemaakt en investeert in onze profilering 
als groene stad. Apeldoorn wordt elke dag 
kleurrijker!”

Meer kleur en biodiversiteit
“We passen tegenwoordig veel kleur toe”, 
legt Elwin uit. “Telers van planten weten dat 
ook en komen met steeds meer mogelijk-
heden op het gebied van sterke en fleurige 
planten. Ook speelt biodiversiteit een 
belangrijkere rol. We creëren een veilige en 
comfortabele leefomgeving voor bijvoor-
beeld vogels, vlinders en egels.”

Beheerbaarheid
Tegelijkertijd wordt het praktische aspect 
niet uit het oog verloren. “Zo moet het on-
derhoud enigszins beperkt blijven. We let-
ten bijvoorbeeld altijd op de dichtheid van 
de beplanting. Hoe groter de dichtheid, hoe 
minder kans onkruid krijgt om te groeien. 

Ook is het belangrijk dat de planten tegen 
bijvoorbeeld strooizout kunnen.” Zijn de 
groenvakken eenmaal aangelegd, dan doen 
de groenbeheerders er alles aan ze netjes te 
houden. “We schoffelen, plukken  en harken 
regelmatig en voeren in het voorjaar groot 
onderhoud uit. Groot onderhoud bestaat 
uit het snoeien en afmaaien van oude 
bloemen.” 

Uitdaging door diversiteit
Het werk van de groenbeheerder is de 
laatste jaren alleen maar leuker geworden, 
vinden de mannen. Koen vertelt: “We krij-
gen steeds vaker positieve reacties dat de 
groenvakken er zo mooi uitzien. Het valt dus 
ook echt op dat we andere keuzes maken 
dan in het verleden. We zijn in Apeldoorn 
onderscheidend, doordat we veel experi-
menteren. Dit maakt het onderhoud voor 
ons uitdagender en dus ook leuker.”

Elwin vult aan “We maken zelf beplantings-
plannen, samen met de andere mannen 
van Beheer en Onderhoud. En dat doen we 
niet alleen op basis van eigen ideeën. Ook 
wensen vanuit de bewoners nemen we mee. 
In samenspraak beoordelen we de kwali-
teit. Zo is er een aantal participatieprojec-
ten waaraan bewoners actief deelnemen. 
Mooie samenwerkingen die ons werk nog 
een stukje eervoller maken.”

Beplanting die bijdraagt aan veiligheid
De keuze voor de beplanting in de groen-
vakken wordt niet alleen gedreven door 
kleur, beheerbaarheid of diversiteit. Ook 

andere zaken, zoals veiligheid, spelen een 
belangrijke rol. Koen: “Langs wegen mag 
groen het zicht niet belemmeren, maar 
moet het wel de route geleiden. Ook vinden 
we het belangrijk dat iedereen zich veilig 
voelt op straat en zorgen we ervoor dat er 
geen gevaarlijke hoekjes ontstaan, doordat 
beplanting het zicht erop ontneemt.”

Praktijkvoorbeelden
Een bijzonder project dat is uitgevoerd door 
de groenbeheerders, is het Oranjepark. 
Elwin legt uit: “We hebben heel goed na-
gedacht over het soort en de kleur van de 
eenjarige beplanting en de bollen die we 
gebruiken en hoe dat samenvalt. Daarbij 
hebben we ons verdiept in de historie van 
het park. Zo hebben we ervoor gekozen om 
de oorspronkelijke Engelse landschapsstijl 
weer meer terug te brengen. En ik moet 
eerlijk bekennen dat ik best trots ben op het 
eindresultaat.”

Laten zien wat we doen
Deze trots was voor Elwin ook reden om 
een eigen Instagram-account te beginnen. 
“Daarmee laat ik zien welk verhaal er achter 
bij wijze van spreken ‘de bloembak op de 
hoek’ zit. Want wij doen meer dan alleen 
maar schoffelen en harken. Gemiddeld 
plaats ik een keer in de week een foto met 
een verhaal erbij. Inmiddels word ik al door 
een flink aantal inwoners van Apeldoorn 
gevolgd en krijgt ik erg leuke reacties. 
En ze komen ook wel eens met ideeën of 
verbeterpunten. Altijd vanuit een positieve 
insteek. Dat waardeer ik zeer. Wij willen 
niets liever dan goed werk afleveren, dus 
we stellen het erg op prijs als bewoners met 
ons meedenken.” 

Nieuwsgierig geworden naar wat Beheer 
en Onderhoud allemaal doet? Ga dan naar 
Instagram en volg @uitvoerder_elwin. 
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Energie
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

nen, willen deelnemen aan een gesprek? 
In zo’n eerste gesprek kunnen we dan 
samen verkennen waar de kansen liggen 
en welke vragen er leven, maar vooral waar 
u behoefte aan heeft. Wilt u meteen aan de 
slag, wilt u eerst nog veel meer weten over 
allerlei technieken om uw woning energie-
zuiniger te maken of bent u vooral op zoek 
naar manieren om met zo min mogelijk 
gedoe toch wat aan uw hoge energiever-
bruik te doen? Alle soorten vragen kun-
nen en mogen aan de orde komen. Op basis 
van dat eerste gesprek bepalen we samen 
het vervolg. U geeft aan waar u behoefte 
aan heeft en het Energiepunt kan daarbij 
ondersteunen.

Is uw interesse gewekt? Aarzel dan niet en 
meld u aan bij uw wijkraad via e-mail: be-
stuur@wijkbergenbos.nl. Op de website van 
uw wijkvereniging  www.wijkbergenbos.nl 
vertelt mijn collega Sander Lubberhuizen 
uitgebreid over dit initiatief. Hij  is trekker 
van het Energiepunt.  Ook kunt u voor nog 
meer informatie terecht op onze website 
www.energiekapeldoorn.nl.

 In mijn stukje voor uw 
wijkblad van afgelo-
pen najaar (‘Kijk op de 
wijk’) maakte ik een 
terloopse opmerking 
over het energieverbruik 
in uw wijk. Dat is, het 
zal u niet verrassen, erg 
hoog. Later heb ik dat 

nog eens besproken met uw wijkraad met 
de insteek: zou het niet mooi zijn hier eens 
wat verder in te duiken? Kunnen we na-
gaan of en hoe we het energieverbruik, op 
een manier die bij uw wijk en uw woon-
stijl past, zouden kunnen terugdringen?
Dat heeft geleid tot een interessant ge-
sprek met uw voorzitter en twee collega’s 
van mij die het Energiepunt bemensen. De 
volgende stap die we hebben afgespro-
ken is een oproep aan u, bewoner van 
Berg en Bos. Wie is geïnteresseerd in het 
onderwerp energie(gebruik) en zou, sa-
men met enkele andere wijkbewoners 
en deskundige derden, om te begin-

Start 40-jarig jubileum van 
Wijkvereniging Berg en Bos:

bezoek onze  jaarvergadering 
op dinsdag 21 april 2020. 
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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

IVN Natuureducatie Apeldoorn
zoekt schoolgidsen
Door Marieke Sprey, Instituut voor Natuuriecucatie en Duurzaamheid

Lekker scharrelen in de natuur! Dat is 
goed voor kinderen en maakt ze creatie-
ver, zelfverzekerder, fitter en slimmer. 
IVN Schoolgidsen bestaat uit een groep 
van twaalf enthousiaste vrijwilligers, die 
onder schooltijd met basisschoolleerlin-
gen op stap gaan in de natuur en daar, 
net als de kinderen,  enorm van genieten! 
In onze activiteiten staan verwonde-
ring, ontdekking en onderzoek centraal. 
Steeds meer scholen doen een beroep op 
ons, dus wij zoeken versterking!

Hebt u affiniteit met kinderen? Vindt u 
het belangrijk dat kinderen in aanraking 
komen met de natuur? Kom dan zaterdag-
ochtend 28 maart 
tussen 10:00 en 
12:00 uur naar 
Campus Woudhuis, 
Woldhuis 13 (naast 
het Woldhuis) in 
Apeldoorn. IVN 
Schoolgidsen houdt 
dan een buitenactivi-
teit, waaraan u geheel 
vrijblijvend kunt deel-
nemen. Vanaf 9.30 uur 
is er inloop met koffie, 
thee en iets lekkers. 
Kennis van natuur 
is geen voorwaarde 
voor deelname! 

De activiteiten die 
wij voor leerlingen 

ondernemen zijn door de week, tijdens 
schooltijden. Schoolvakanties zijn vrij en 
van december tot en met maart zijn er wei-
nig activiteiten. 

Vragen? Opgeven? 
Lukt het niet om er 28 maart bij te zijn maar 
bent u toch geïnteresseerd? Neem dan con-
tact op met Marieke Sprey, op 06-572 392 21 
of scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl.  
Meer informatie vindt u op  
www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn. 
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Berg en Bos 40JAAR
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informatie van uw wijk

Klinken op het jubileumjaar
Door Irene Steendam

Het 40-jarig bestaan van wijkvereniging 
Berg en Bos is in 2020 ingegaan. Reden 
genoeg om er iets feestelijks van te 
maken! 

Om dit jubileumjaar goed te openen, zijn 
we gestart met een nieuwjaarsdrink in het 
Fletcher Hotel Apeldoorn, Soerenseweg, 
hoek Jachtlaan, op 25 januari in de na-
middag. In het vorige wijkblad heeft u de 
uitnodiging kunnen lezen en buitenge-
woon verrassend hebben velen van u dit 
genoteerd in de agenda. Onder het genot 
van een hapje en drankje was het een zeer 
gezellige bijeenkomst. 

Voorlopig programma
Tijdens de receptie is door voorzitter Arjan 
Speelman in grote lijnen aangekondigd wat 
er in dit jubileumjaar op het programma 
staat. Het volgende kunt u alvast in de 
agenda noteren:

-  21 april is de jaarvergadering, die zal dit 
jaar in het Fletcher Hotel plaatsvinden;

-  27 april is het Koningsdag, de viering 
zal ook dit jaar op de Berg en Bosschool 
zijn, voor jong en oud;

-  26 mei koffie- en theemoment en een 

tentoonstelling van het sanatorium Berg 
en Bosch in de Arendsburght.

 
Akoestiek
Door de grote opkomst -er waren meer 
dan honderd aanwezigen- is er een aantal 
wijkbewoners geweest die hebben aange-
geven dat de akoestiek te wensen overliet. 
Dit nemen we zeker mee voor een volgende 
keer. 
We willen alle aanwezigen nogmaals har-
telijk danken voor de komst en hopen u 
ook op de bovengenoemde data te mogen 
begroeten.


