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HET boek komt… (volgend jaar)!
Door Arjan Speelman

Helaas hebben wij door de situatie met betrek-
king tot het coronavirus moeten besluiten alle 
activiteiten die dit jaar gepland stonden voor 
ons uit te schuiven. Omdat we ook de viering 
van ons 40-jarig bestaan als wijkvereniging 
hebben uitgesteld naar volgend jaar, kunnen we 
nog even doorwerken aan HET boek.

In dit wijkblad vindt u al interviews met mensen 
die nauw betrokken waren bij het ontstaan van 
onze vereniging. Echter, de geschiedenis van onze 
wijk gaat veel verder terug dan 40 jaar en omvat 
ook andere verenigingen, bijzondere verhalen 
en personen, veel evenementen, enzovoorts. 
Bovendien wordt het boek geïllustreerd met veel 
foto’s en afbeeldingen. Kortom, een boek dat u 
beslist moet aanschaffen.

Als wijkvereniging hebben we ons garant gesteld 
voor een behoorlijk aantal exemplaren waarop al 
driftig is ingetekend. Voor leden geldt nog steeds 
het aantrekkelijke aanbod in de vorm van € 10 
korting. Een berichtje met naam en adresgegevens 
naar bestuur@wijkbergenbos.nl is voldoende. 
Bent u nog geen lid van de Wijkvereniging Berg en 

Bos? Meld u zich dan aan via de website of een stuur 
een mailtje naar bestuur@wijkbergenbos.nl met de 
boodschap dat u het inschrijfformulier wilt ontvan-
gen en van het speciale aanbod gebruik wilt maken.

Mocht u nog interessant materiaal hebben dat 
beslist in het boek moet worden opgenomen, laat 
u dit dan voor 15 oktober 2020 aan ons weten zodat 
we het nog kunnen verwerken. Bij voorbaat dank. 

informatie van uw wijk

wijkblad

Jaarvergadering
Van het Bestuur

Onder normale omstandigheden houdt 
de Wijkvereniging Berg en Bos in de eerste 
helft van het jaar een vergadering voor haar 
leden, waarop ook andere belangstellenden 
welkom zijn. Daarin legt het bestuur onder 
andere verantwoording af over zijn activi-
teiten, licht de financiën toe en bespreekt 
actuele onderwerpen. Aanwezigen hebben 
de mogelijkheid vragen te stellen. 

Gezien de huidige situatie met betrekking 
tot Covid-19 en de door de overheid met 
klem geadviseerde beperkingen en verbo-
den, plant het bestuur dit jaar vooralsnog 
geen reguliere algemene ledenvergadering 
in. Het spijt ons bijzonder u niet te kunnen 
ontmoeten en we vertrouwen op uw begrip 
het dechargemoment uit te moeten stellen.

1980 - 2020
40 JAAR
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In gesprek met…
Jan Willem Karmiggelt, oud-voorzitter van de wijkvereniging
Door Arjan Speelman

De heer Karmiggelt was van 1986 tot 
1992 voorzitter van de wijkvereniging. 
In 1985 merkt hij bij de rondvraag op 
het gebouw van de Berg en Bos kleuter-
school in de gaten te houden. Het kan 
zijn dat het gebouw leegkomt, waarna dit 
eventueel als verenigingsgebouw dienst 
zal kunnen doen. Hij wordt dat jaar vice-
voorzitter en volgt het jaar daarop Annet 
Bieringa op als voorzitter.

Op 14 maart 1986 organiseert de wijkvereni-
ging een politiek forum met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen. In het wijkbul-
letin van maart 1986 wordt daarover het 

volgende opgemerkt: “De leiding van het 
forum hebben wij toevertrouwd aan onze 
vicevoorzitter, de heer J.W. Karmiggelt, die 
voor z’n taak berekend is en die binnen de 
gestelde regels de leden van het forum alle 
ruimte zal geven voor het ontvouwen van 
hun politieke visie.”

Wanneer bent u hier komen wonen?
“Ik ben hier komen wonen in 1976, omdat ik 
een baan kreeg bij de hoofddirectie van het 
kadaster. We vonden de wijk aantrekkelijk 
en hebben het huis gekocht waar we nu nog 
steeds met veel genoegen wonen. Berg en 
Bos voor de rust en de ruimte en Apeldoorn 
omdat het toch centraal gelegen is, hoewel 
de verbindingen toen niet zo goed waren 
als nu. Bij een eerdere conferentie, in wat 
nu Hotel Apeldoorn is, was me tijdens een 
pauze al opgevallen hoe mooi deze wijk is.”

Wijkvereniging?
“Ik was voorzitter van het bestuur van 
de kleuterschool, (die zat in een keet uit 
de IJselmeerpolders op een deel van het 
terrein waar nu Daisy zit), in de tijd van de 
integratie met de lagere school. Zodoende 
was ik nauw betrokken bij het ontstaan van 
de basisschool Berg en Bos. Annet Bieringa 
(voorzitter en oprichter van de wijkvereni-
ging) vroeg mij om haar op te volgen. Annet 
had toen veel bemoeienis met de bordelen 
in de wijk en regelde de actiegroep die voor 
het zeer kritisch volgen van de bordelen 
zorgde. Het ontstond als een ‘one-issue 
party’ terwijl de wijkvereniging vooral nu 
breder georiënteerd is. 

Het meest hectische was toen om te 
voorkomen dat de souteneurs uit het 
Spijkerkwartier in Arnhem zich in een wat 
luxere omgeving gingen nestelen. Dat was 
destijds mede aanleiding om de wijkvereni-
ging op te richten. Toen de bordeelhouders 
genoeg kregen van het kritisch volgen 
dreigden ze een advertentie te plaatsen 
waarin tegen een zeer gereduceerd tarief 
hun diensten werden aangeboden; dat is 
gelukkig niet door gegaan. We kwamen er 
ook achter omdat onze dochter bevriend 
was met een meisje dat in het ‘bordeel’ 
aan de Soerenseweg woonde en ons thuis 
vertelde: “ze hebben daar zulke mooie 
slaapkamers met allemaal spiegels aan het 
plafond”. 
Daarnaast zat het meeste werk in het 
reduceren van de overlast die het toene-
mende aantal bezoekers van de Apenheul 
veroorzaakte. Dat was begonnen als een 
soort liefhebberij, maar begon steeds 
meer overlast te veroorzaken. We hebben 
toen veel gehad aan het advies om een 
rechtsbijstandsverzekering af te sluiten om 
procedures te kunnen voeren. De gemeente 
liep steeds achter de feiten aan terwijl wij 
benadrukten dat er voorzieningen moesten 
komen om de overlast te beperken en we er 
voor pleitten om een parkeerplaats buiten 
de wijk te maken. Tegelijk hadden we 
begrip voor de dynamiek die de Apenheul 
veroorzaakte, maar we vonden dat de ge-
meente daarop moest anticiperen. Maar de 
gemeente liet steeds zijn oren hangen naar 
de Apenheul en de ondernemers die van de 
bezoekers van de Apenheul profiteerden. 

Er werd ook veel illegaal gebouwd dat dan 
gedoogd werd en later werd gelegaliseerd. 
De gemeente vond ons maar lastig en we 
hebben ook de nodige procedures gevoerd 
tegen het steeds maar weer oprekken van 
de grenzen.
Intern hadden we te maken met het feit 
dat veel mensen in Berg en Bos geen last 
hadden van de Apenheul. Die probeerden 
we duidelijk te maken dat anderen daar 
wel degelijk veel last van hadden maar dat 
heeft ons veel tijd gekost. Het jammere was 
dat het weer een ‘single-issue’ was. En de 
belangen liepen ook niet parallel. Daarom 
hebben we veel interne pr gedaan in de 
wijk.

Veel werk ging ook zitten in het bewust 
contact houden met de fracties, de Raad 
en de Stentor die we inschakelden om de 
problematiek voor iedereen duidelijk te 
maken; dat het echt een serieus probleem 
was. Daarbij moesten we oppassen dat we 
niet werden neergezet als die kakkers uit 
die dure wijk die het de gewone mensen uit 
het Westen niet gunden om naar de aapjes 
te komen kijken.

In de jaarvergadering probeerden we wel 
culturele elementen te stoppen. Bijzonder 
was nog dat we een keer door de heer 
Krekel (eigenaar Julianatoren) werden 
uitgenodigd om daar de jaarvergadering 
te houden. Dat was lastig want je kon het 
niet weigeren. Hij zei: “Dan maak ik een 
mooi feest voor jullie”. Dat was de enige 
keer dat we met een feest uitpakten. Maar 
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toen had de wijk nog niet veel hinder van de 
Julianatoren.
Het voorzitterschap van de wijkvereniging 
moest uiteraard in de vrije tijd naast een 
volle baan. Dat klemde weleens omdat het 
overleg met de gemeente meestal overdag 
plaatsvond.”

Terugkijkend?
“We waren een van de eerste wijkverenigin-
gen die ook echt erkend werd als een ‘verte-
genwoordigend orgaan’ van de wijk omdat 
we een ongekend hoog percentage leden 
hadden. Dat was en is uniek in Apeldoorn.
We zijn destijds ook al begonnen met het 
aan de orde stellen van het verkavelen door 
de discussie aan te gaan over de minimale 
kavelgrootte, wat later geregeld is.
Uniek blijft de goede verbinding tussen 
wijkvereniging en bewoners van Berg en 
Bos met daarbij de complimenten aan de 
besturen na ons bestuur die dat steeds 
goed geregeld hebben. Tegenwoordig 
houdt de wijkvereniging zich met vele 
issues bezig, is het bestuur sterk geprofes-
sionaliseerd en communiceert de wijk-
vereniging goed met de bewoners. Met de 
complimenten voor de website en het goed 
verzorgde wijkblad.”

 

De coronaperiode voor jongeren in Berg en Bos:
wandelen en longboarden
Door Liza Bruggeling

Hoe hebben de jongeren in Berg en Bos 
de coronatijd beleefd? Wij vroegen het 
Ilse en Philip, die op dat moment beiden 
in een bijzondere schoolperiode zaten.

Ilse Siebeling (17) verhuisde met haar 
ouders in 2018 vanuit de wijk Osseveld 
naar de Cederlaan in Berg en Bos. Lekker 
dicht bij het bos en wandelmogelijkheden 
genoeg. Dit jaar was haar eindexamenjaar 
van het Gymnasium Apeldoorn. Normaliter 
een drukke, toch wel stressvolle en bijzon-
dere tijd. Totdat corona om de hoek kwam 
kijken.
“Omdat ik in mijn laatste jaar zat, was er 
behalve het Centraal Eindexamen natuur-
lijk al veel afgerond”, blikt Ilse terug. “De 
laatste toetsen werden steeds uitgesteld 
naar gelang er in de persconferenties van 
de regering meer maatregelen werden 
afgekondigd. Uiteindelijk zijn ze allemaal 
wel doorgegaan, maar daarna stopte school 
voor mij effectief ook.” 

Diploma, geen eindexamen
De lockdown volgde en Ilse zag haar vrien-
den weken lang niet. Gelukkig kon ze met 
haar ouders vaak het bos in om te wandelen 
en vond ze afleiding in haar hobby: schilde-
ren. Uiteindelijk was ze een halfjaar ‘thuis’. 
Haar diploma ontving ze aan het eind van 
het schooljaar. Zonder examen te hebben 
afgelegd. “Dat was best gek”, zegt ze. “Ik 
heb echter zeker niet het gevoel dat ik mijn 
diploma zomaar ‘ gekregen’ heb. Ik heb 
er zes jaar heel hard voor gewerkt en heb 

alleen dat laatste piekmoment gemist. Dat 
vind ik niet erg en ik kon ook eigenlijk niet 
meer zakken.” 

Studeren in coronatijd
Inmiddels is Ilse begonnen aan haat studie 
biologie in Nijmegen. Ook daar gaat alles 
net even anders door corona. “We werken 
in kleinere groepen en zijn ook niet elke 
dag in de collegebanken te vinden. Ik moet 
elke week een tot twee keer op en neer naar 
Nijmegen. Dan is het reizen prima vol te 
houden, maar als ik straks vaker op en neer 
moet, zou ik graag op kamers gaan. Dankzij 
corona duurt het wat langer voordat ik 
mijn studiegenoten en Nijmegen goed leer 
kennen.”
 
Leuke dingen gingen niet door
Philip Kroes (12) zit in de eerste klas van 
het Gymnasium. Hij sloot zijn periode op de 
Berg en Bosschool midden in de coronatijd 
af. “Ik vond het niet zo leuk als het had kun-
nen zijn”, vertelt hij. “We hebben heel lang 
online les gehad. Dat ging op zich prima. 
Maar allerlei leuke dingen die bij groep 8 
horen gingen niet door, zoals het eindkamp. 
Met de eindmusical zijn we pas heel laat 
begonnen.”

Eindmusical in Orpheus
Het oefenen voor de eindmusical viel nog 
niet mee, vindt Philip. “Eerst mocht de ene 
helft steeds naar school en zat de andere 
helft thuis. Toen hebben we dus nog niet 
kunnen oefenen. Toen we in juni weer al-

lemaal tegelijk naar school konden, zijn we 
dat meteen gaan doen, in de klas, maar ook 
thuis. Alle liedjes stonden namelijk gewoon 
op Spotify! Ook hebben we hard gewerkt aan 
het decor.”
Wat voor Philip heel bijzonder was, was dat 
de uitvoering voor de ouders in Orpheus 
was. Er mocht maar een beperkt aantal men-
sen mee, alleen ouders, broers en zussen. 
“Opa’s en oma’s dus niet. Dat vond ik wel 
jammer. Maar het was wel heel leuk om in de 
schouwburg te staan!”
Philip kon zijn vrienden gelukkig nog wel zien 
in de coronaperiode. “Dat was heel fijn. En 
toen het mooi weer was, konden we weer 
naar het Boschbad. Dat was nóg fijner. Ook 
ga ik nog steeds regelmatig met mijn long-
board op pad. In de wijk, maar ook door de 
stad. Lekker naar buiten!”
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In gesprek met…
Edwin Rodrigo, de nieuwe eigenaar van de Berg en Bos Garage
Door Gustaaf van den Brand en Paul Dekens

Na een periode van afnemende gezond-
heid overleed op 9 juni Dick Roosendaal, 
in de wijk alom bekend als eigenaar van 
de Berg en Bos Garage. Kort daarvoor 
had hij in Edwin Rodrigo een opvolger 
gevonden die geheel naar zijn wensen 
en ideeën goed zou passen bij de garage, 
de klanten en de wijkbewoners. Zoals 
in het wijkblad van december vorig jaar 
in een interview al werd gemeld, was 
Dick, samen met zijn echtgenote Coby 
en schoonzus Bep, al enige tijd bezig met 
het zoeken naar een waardige opvolger. 
Gelukkig heeft hij de opvolging nog kun-
nen realiseren. In het najaar van dit jaar, 
omstreeks het verschijnen van dit num-
mer van het wijkblad dus, zou het 40 jaar 
geleden zijn dat de Berg en Bos Garage 
in hun handen kwam. Per 15 juli zijn de 
bedrijfsactiviteiten overgenomen door 
Edwin Rodrigo.

Edwin, hoe is het zo gekomen? Kende je 
de garage, Dick en zijn familie al?
“De garage natuurlijk wel. Ik wist dat die 
hier gevestigd was en tankte er ook. De 
familie kende ik nog niet.”

Hoe ben je in contact gekomen met de 
familie Roosendaal?
“Nou, eerlijk gezegd werd ik getriggerd door 
het interview dat eind vorig jaar in het wijk-
blad stond. Ik was wel geïnteresseerd om 
het bedrijf over te nemen, ben maar eens 
binnengelopen en heb een praatje gemaakt. 
Het klikte direct. En dat was wederzijds. 
Echt heel bijzonder.”

Woon je ook in Berg en Bos?
“Ja, aan de Soerenseweg, vlakbij eigenlijk, 
tussen het huis van de familie Roosendaal 
en de plek van de garage in. Het bevalt 
ons hier heel goed. De kinderen zitten hier 
op school en op sportverenigingen. En 
heerlijk natuurlijk ook zo dicht in het bos. 
Eigenlijk is alles best wel vlakbij op loop- of 
fietsafstand.”

Kun je nog wat meer over jezelf vertellen?
“Ik ben geboren in 1975 en kom oorspron-
kelijk uit Rotterdam, uit een onderne-

mersfamilie. Na mijn opleiding aan de IVA 
in Driebergen heb ik in Rotterdam en op 
Goeree-Overflakkee gewerkt bij diverse 
garagebedrijven. Ik ben getrouwd en heb 
drie kinderen. We zijn vijf jaar geleden 
naar Beekbergen verhuisd. We kenden de 
omgeving en ook een paar mensen al en 
wilden ons hier gaan vestigen. We wonen 
nu sinds drie jaar in Berg en Bos, met heel 
veel plezier. Ik had al een autobedrijf, Het 
Gelders Autohuis in Wenum-Wiesel, en 
wilde graag uitbreiden. De twee bedrijven 
zijn beide kleinschalig en wat verschillend 

qua karakter, maar sluiten goed op elkaar 
aan. Het Gelders Autohuis richt zich naast 
onderhoud en reparaties wat meer op in- en 
verkoop van weliswaar alle merken, maar 
met name op youngtimers van Saab. Wat 
opvalt, is dat hier in Berg en Bos de klan-
ten veel waarde hechten aan kwaliteit en 
continuïteit. Ook hier kunnen alle autó s, 
merken, nieuw, jong of ouder terecht voor 
uitstekende service.”

Het zal wel een lastige tijd zijn geweest. 
Midden in de fase van overname overleed 
Dick. Waren de afspraken met betrek-
king tot de overname al afgerond en 
getekend?
“Ja, het was en is nog steeds onwerkelijk. De 
afspraken waren gemaakt, maar de over-
eenkomst nog niet gesloten en onderte-
kend. Peter, de zoon van Dick en Coby, heeft 
het toen overgenomen en heeft er voor 
gezorgd dat de papieren in orde kwamen. In 
de praktijk merk je nu natuurlijk wat er al-
lemaal speelde en wat er nog speelt. Het is 
vanzelfsprekend heel onhandig dat we Dick 
niet meer kunnen raadplegen. Natuurlijk 
weten Coby, Bep, Ineke en de monteurs heel 
veel, maar Dick regelde toch wel veel zelf.”
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Gaat er veel veranderen bij de garage? 
Ander karakter?
“Zeker niet, ik vind het een fantastisch be-
drijf. Alle mensen blijven in dienst. Maar na-
tuurlijk veranderen wel een paar dingen. Er 
is nu een mooie moderne ontvangstruimte, 
het kantoor wordt opgeknapt, maar service 
en oplossingsgerichtheid blijven hoog in het 
vaandel staan. Ook gaan we weer een kleine 
shop openen. We zijn modern geoutilleerd, 
een Bosch Car Service-bedrijf, wat kwaliteit 
garandeert. We kunnen alle autó s, typen 
en merken onderhouden, zowel oldtimers 
als de nieuwste autó s, elektrische en alles 
er tussenin. 
De garantie op nieuwe auto’s blijft bestaan, 
ook als die bij ons in onderhoud zijn en niet 
bij de merkgarage. We blijven de klanten 
centraal stellen en hen helpen problemen 
op te lossen. Verder blijven we zoeken naar 
auto’s voor klanten, ook als ze speciale wen-
sen hebben. We bieden zelfs importservice 
aan. Wat wel anders wordt, is dat de garage 
voortaan op zaterdag niet meer open is. De 
benzinepomp natuurlijk wel. Op die manier 
kan ik ook voldoende aandacht geven aan 
mijn gezin. Zaterdags mee naar hockey 
met de kinderen en ze coachen. Tijd om te 
tennissen. 

Family time, dat vind ik heel belangrijk.”

De garage had altijd een beetje het 
karakter van een buurtcafé. Mensen 
ontmoetten hier elkaar, maakten een 
praatje. Blijft dat zo?
“Absoluut, we hebben nu een mooie, 
moderne ontvangstruimte waar klanten 
ook kunnen wachten als er iets aan de auto 
moet worden gedaan. Er is een nieuwe kof-
fiemachine die lekkere koffie zet. Op deze 
manier blijft het contact met ons, maar ook 
met de klanten onderling gewaarborgd. 
Bijzonder is wel dat er op een hele wand een 
grote zwart-wit foto uit 1980 geplaatst is ter 
herinnering aan vroeger en voor veel klan-
ten nog wel herkenbaar. Heel veel mensen 
zijn hier al tientallen jaren klant. We blijven 
kleinschalig, uitbreiding is hier eigenlijk ook 
niet mogelijk. Alle medewerkers blijven in 
dienst. Ineke, Bep en de monteurs Arjan en 
Niek.”

Het motto van de garage was…: waar 
service heel gewoon is. Blijft dat ook zo?
“Het past enorm goed bij de garage. Het kan 
best zijn dat op termijn in onze uitingen een 
ander motto wordt gecommuniceerd, maar 
dat heeft geen haast. Er komt in ieder geval 
weer een advertentie in het wijkblad en ook 
blijven we de tennisverenigingen in de wijk 
op die manier sponsoren.”
Veel succes!

BERG EN BOS SPECIALIST

ROB BAKKER
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OM UW HUIS TE 
VERKOPEN?

BEL DAN 
ROB BAKKER 
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WOONT AL BIJNA ZIJN HELE 
LEVEN IN UW MOOIE WIJK!

 HUNINK 
& HOLTRIGTER
WONING- EN BEDRIJFSMAKELAARS
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Bronnen van Berg en Bos (56)
Van jubilea, de dingen die voorbijgaan
Door Bart Meyer, wijkbewoner

De overeenkomst tussen bovenstaande 
titel en de familieroman van Louis 
Couperus (‘Van oude menschen, de 
dingen, die voorbijgaan…’) is zowel het 
onherroepelijk voortschrijden van de tijd 
als een ongemakkelijke herinnering, ‘het 
ding’. In dit geval namelijk de herinnering 
van het bestuur van de wijkvereniging 
Berg en Bos aan de uitgestelde viering 
der feestelijkheden rond het veertigjarig 
jubileum. Dit alles vanwege Covid-19. 
Hoewel voor het overige elke vergelijking 
mank gaat, moet de rol van de psyche 
ook in het bewogen jubileumjaar 2020 
niet worden onderschat. Bij het zien van 
de feestelijke poster biedt het gezegde 
‘gedeelde smart is halve smart’ tijdelijk 
soelaas in de wetenschap dat volgend 
jaar bij het omgekeerde de vreugde al-
leen maar groter zal worden. Niet onbe-
langrijk voor een kleine gemeenschap in 
onzekerheid.

Einstein
En er is meer waaraan wij hoop en blijde 
verwachting mogen ontlenen: niemand 
minder dan de natuurkundige Albert 
Einstein, uitvinder van de relativiteitsthe-
orie. Eén van de inzichten van deze theorie 
is namelijk dat de tijd een ruimte is waarin 
je verplaatst zou kunnen worden. Wat dat 
feitelijk betekent is voor een bewoner van 
Berg en Bos net zo moeilijk te bevatten als 
(om maar dicht bij huis te blijven) voor een 
boom om zich voor te stellen dat het bos 
een ruimte is waarin hij verzet kan worden. 

De meeste bomen maken zoiets name-
lijk nooit mee. Zolang je geen kijkje hebt 
genomen in het jaar 2021 is het moeilijk te 
geloven dat je daar wel had kunnen zijn.

Nu wil het toeval dat begin dit jaar een 
boomverhuizing heeft plaatsgevonden 
in Berg en Bos; een precaire klus waarbij 
rekening moest worden gehouden met het 
jaargetijde en de afstand tot andere bomen. 
Dat resulteerde in een nieuw perspectief 
op de werkelijkheid. Het verhaal gaat zelfs 
dat er in de wijk een kerstboom staat die 
het al een paar keer heeft meegemaakt. Hij 
heeft de afgelopen jaren alle hoeken van de 
tuin gezien en weet dat de tuin een ruimte 
is waarin hij verplaatst kan worden. Hij 
praat erover met de bomen om hem heen. 
Nu denken de andere bomen dat hij wat 
overstuur is en ze overwegen hem onder 
psychiatrische behandeling te laten stellen.

Wie ooit wordt meegenomen naar een 
volgend jaar en in goede omstandigheden 
terugkomt kan zijn belevenissen beter aan 
niemand vertellen. Men zal op z’n minst aan 
je verstand twijfelen. Dat heeft een oorzaak, 
waarover zo meer. Maar volgens de rela-
tiviteitstheorie van Einstein kan het wel! 
Wanneer de tijd daadwerkelijk een ruimte 
is waarin je verplaatst kan worden, waarin 
je kunt reizen naar morgen, volgend jaar of 
nog verder, dan krijgt dat vooruitzicht vorm 
in het heden. Met andere woorden als je 
graag wilt weten hoe het in 2021 met onze 
jubilea gesteld is, maak dan gewoon een 
reisje in de tijd of wacht rustig af. Als het 
zover is komt de toekomst vanzelf voorbij.  

Jubileum
‘Jubileum’ is een begrip dat een gevari-
eerde lading kan dekken. Het is niet alleen 
een kwestie van gezellig onder elkaar een 
feestje vieren. Normaal gesproken geldt 

dat er slechts feest kan worden gevierd 
zolang de zaken goed gaan. Er moet geld 
worden verdiend, er moeten diensten 
worden verleend of belangen behartigd. Als 
een jubileum daarbij kan helpen, dan is het 
een vorm van gezonde koopmanszin om er 
gebruik van te maken. Dat geldt ook voor 
de jubilarissen in de wijk: Het Christelijk 
Lyceum, de wijkvereniging, de Berg en Bos 
Garage en makelaardij Van Vliet die 25 jaar 
is gevestigd aan de Ribeslaan 1. 
            
Zoals hierboven gezegd kan het wachten of 
uitstel worden overbrugd doordat ruimte 
en tijd met elkaar in verband staan. Waarom 
dan toch die twijfel waarover werd gespro-
ken? Dat heeft alles te maken met de plaats 
die wordt ingenomen in een ruimte, let-
terlijk het standpunt. Daar vind je dé bron 
van de vrije gedachtewisseling of discussie, 
omdat die plaatsvindt vanuit verschillende 
invalshoeken in dezelfde ruimte. Dit hoort 
bij de entourage van een jubileum en leidt 
meestal tot een happy end, een mate van 
eensgezindheid die wordt uitgedrukt in iets 
stoffelijks.

Een jubileum is een prima gelegenheid om 
bepaalde producten of diensten onder de 
aandacht van een bepaalde doelgroep te 
brengen. Bovendien wordt er fijntjes op 
gewezen al gedurende zoveel jaren een 
vertrouwde naam te zijn; een relatiege-
schenk of bijzondere aanbieding wil dit nog 
eens extra onderstrepen. Je zou in dit geval 
kunnen denken aan een gestroomlijnde 
rood-witte pen met opdruk: Van 30 naar 
40 en meer! Sneller dan gedacht… Ook 
een sleutelhanger met vergulde pijnboom 
zou niet misstaan. De wijkvereniging heeft 
evenwel in commissie gekozen voor een 
bijzonder boekwerk: een ‘atlas’ over de wor-
ding van natuur en cultuur in Berg en Bos, 
geput uit diepe bronnen langs oude paden 



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 3  s e p t e m b e r  2 0 2 0 7

en nieuwe wegen. De school had voor dit 
jaar een grootse reünie gepland, maar moet 
daarvan wegens Covid-19 voorlopig afzien. 
Het is goed te weten dat zowel het onder-
wijs als het garagebedrijf en de makelaardij 
zich in het jubileumboek en de historische 
beelden zullen herkennen.

Ontwerp voorzijde Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos

Een jubileum maakt van het alledaagse 
even iets bijzonders. Dat blijkt uit het 
verleden dat samenvloeit met het heden, 
uit het verhaal van het jubileren als cultuur-
historisch verschijnsel. Toch is het niet 
alleen omzien, jubileren is tegelijkertijd 
een blik voorwaarts werpen. Wat zijn de 
perspectieven, welke veranderingen zijn op 
til en hoe zit het met de uitdagingen? Let 
wel: jubileren is geen verplicht nummer en 
er bestaan mensen die geen feestvierder 
zijn. Een enkele keer gaat men er zelfs stil-
zwijgend aan voorbij, bijvoorbeeld wegens 
omstandigheden i.c. een mondiale gezond-
heidscrisis. Wel is gebleken dat de overgrote 
meerderheid van de jubilarissen het viert 
met oprecht enthousiasme. Sterker nog: 
jubilea zijn populairder dan ooit, zelfs als ze 
in de wacht staan. Met dank aan Albert! 

Zorgen voor een mooi slot van een feest is 
een opgave op zichzelf. Eindigen met een 
climax of klapper is een populaire afsluiting. 
Een keus daarbij is vuurwerk, maar dat is dit 
jaar waarschijnlijk al afgestoken. Feest in 
het bos zal eindigen op een meer bedaarde 
manier met hartelijke dankwoorden en han-
den wassen in plaats van schudden. Ook 
dit gedrag is ongeschreven wet. Het ritueel 
helpt het onvermijdelijk spanningsverlies na 
het feest te verlichten. Waar de menselijke 
activiteit bont en sprankelend was zal het 
einde in herfstkleuren zijn getooid, want 
eigenlijk wil het feestgevoel niet echt doven.

Tijdruimte
Het inkijkje in de toekomst dat Einstein ons 
biedt is verhelderend, maar geen gelopen 
race op een lineaire weg. De dingen die 
voorbijgaan i.c. het verzetten van een of 
meer jubilea in Berg en Bos, houdt zeker 
verrassingen in petto. Dat geeft aan deze 
‘bizarre tijden’ toch nog de glans en het 
reliëf die zo kenmerkend zijn voor het land-
schap van deze wijk.
Het kalenderjaar 2021 is ook het jaar waarin 
het 75 jaar geleden is dat het Christelijk 
Lyceum werd getroffen door een vliegramp, 
een herdenking van geheel andere aard. Is 
eventueel het een met het ander te vereni-
gen? Voor de school op z’n minst een punt 
van overweging en ook voor de wijkvereni-
ging kan dit niet onopgemerkt blijven, te 
meer daar deze dramatische gebeurtenis in-
dertijd grote impact heeft gehad op het wel-
zijn van schoolbevolking én omwonenden.                                                                                                 

Toch zijn er mogelijkheden om zowel aan 
jubileren en herdenken gepaste aandacht 
te schenken. De geschiedenis leert dat het 
levend houden van herinneringen plaats 
biedt aan een veelheid van collectieve en 
individuele emoties en onderdeel is van de 
‘gevarieerde lading’. Het raakt de zachte 

kant van het jubileum en betreft met name 
de rol van het menselijk aandeel in het 
geheel. Het rechtvaardigt de aandacht en 
zorgvuldigheid die moet worden betracht 
bij de voorbereiding en verklaart de ruimte 
die een (bestuurlijke) organisatie geboden 
wordt om tot waardig en wijkgericht hande-
len te komen. Het is de stuurmanskunst die 
de druk van de ketel haalt. 
Indien, indachtig Einstein, het mogelijk is 
vanuit het hier en nu een beeld te vormen 
van het uitgestelde jubileum, dan wordt ons 
eveneens de ruimte geboden om volgend 
jaar alsnog versie 2020 te beleven; dezelfde 
tijd op een andere tijd in temporis longa. 
Oriëntatie in de tijdruimte biedt onverwach-
te perspectieven en verschillende dimen-
sies; het voert menselijkerwijs naar wens en 
verwachting dat niets is zoals het niet zou 
moeten zijn. 

Eenvoud
Albert Einstein (1879 – 1955) was niet al-
leen een groot wetenschapper, maar ook 
liefhebber van het bedenken van quotes en 
raadsels. Daarbij betrok hij graag de mens 
die hem op dat moment voor ogen stond 
in de overtuiging dat het vinden van de 
oplossing eenvoudiger is dan het bedenken 

WIJK IN BEELD

Berg en BosB
erg en B

os Een villaw
ijk in het groen

van het vraagstuk. De lezer kan zich wellicht 
iets voorstellen bij het volgende raadsel 
dat, enigszins aangepast, van toepassing 
is op het jubileum in Berg en Bos. Einstein, 
zeer toegankelijk en niet van enige humor 
gespeend maakt zich onderdeel van het 
probleem, maar laat dé logische gevolg-
trekking over aan zijn toehoorders, ook bij 
deze profetische woorden voor dingen die 
voorbijgaan…

Bronnen
Dukas, H. and B. Hoffmann, Albert Einstein, 
The human side, New glimpses from his 
archives, Princeton 1979
Knoope, M., De creatiespiraal, Natuurlijke 
weg van wens naar werkelijkheid, Nijmegen 
1998
Palmarini, M. P., L’Illusione di Sapere – Che 
cosa se nasconde dietro i nostri errori, 
Milano 1994
Rooijen, M. van, Feest in ronde getallen, 
Over jubileren in Nederland, Rotterdam 
1990

“Alle natuurkundigen zijn villabewoners, Geen enkele feestvierder is natuurkundige.”
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Waar service nog  
heel gewoon is

• Aankoop- en importservice
• Verkoop nieuwe auto’s
• Inruil en verkoop occasions
• Leasing
• Reparatie + airco-service

Burg. R. Nepvuelaan 29
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00
info@bergenbosgarage.nl
www.bergenbosgarage.nl

Nieuwe rubriek: Wist je dat…?
Door Mies Roos, wijkbewoner

In de nacht van 12 op 13 september 1972 
raasde een storm over de Veluwe, met 
veel schade tot gevolg. Bij ons vielen 
een paar bomen op de garage en op de 
schuur.

In de nacht van 1 op 2 april 1973 was er een 
tweede storm die nog veel heviger was dan 
de voorgaande. De Nieuwe Apeldoornse 
Courant (NAC) heeft als kop de voorpa-
gina ‘Zwaarste storm van deze eeuw’. De 
krant was aanwezig in de Montananlaan 
en maakte een foto van huisnummer 3. 
Wat de NAC-verslaggever niet zag, was de 
gigantische schade in de achtertuinen. Bij 
de familie Mouw op nummer 6 gingen tien 
bomen om. Onze achtertuin op nummer 

11 lag helemaal vol met grove dennen, wel 
twaalf.

Als luciferhoutjes
Ik heb die nacht die bomen (ongeveer 90 
jaar oud) als luciferhoutjes zien vallen, je 
kon je ogen niet geloven! Om 07:00 uur 
belde ik bomenfirma De Ruyter uit Elspeet. 
Zij kwamen nog dezelfde dag met groot 
materieel. Om 09:00 uur stonden bijna 
alle buren op ons terras naar de ravage te 
kijken. De families Oldenhof, Roos, Grijzen, 
Cordemeyer en Mouw uit de Montanalaan 
en familie Van Overeem uit de Seringenlaan 
besloten tot een informele coöperatie. Ze 
schaften een motorzaag en een lier aan.
Nadat De Ruyter stammen en kronen had 
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verwijderd, rouleerden zaag en lier door de 
laan. Er was nog ontzettend veel werk te 
doen. Bij ons moesten twaalf stronken naar 
de straat getrokken worden en met de lier is 
dat met veel krachtsinspanning gelukt.

Aanleg nieuwe bostuin
Aan het eind van de zomer kwam de heer 
Labberton van bomenkwekerij Fasna uit 

Vaassen/Emst om een plan te maken voor 
de aanleg van een bostuin. Nog altijd staan 
de originele bosbessen in onze tuin en een 
van de toen geplante bomen.
Wij en onze buren, de familie Koldenhof, 
wonen dit jaar vijftig jaar naast elkaar. 
Van de twaalf huizen die er toen stonden, 
zijn er vier afgebroken en vervangen door 
nieuwbouw.

Van de redactie:  

Heb jij ook een aardig verhaal over je 
directe woonomgeving, je ervaringen als 
wijkbewoner, interessante voorvallen, 
wetenswaardigheden, enzovoorts die je 
met je wijkbewoners wilt delen? 

Stuur je verhaal, het liefst met fotó s 
erbij, naar redactie@wijkbergenbos.nl, 
zodat het geplaatst kan worden in deze 
nieuwe rubriek: Wist je dat…?
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl Een duik in de wereld van
bebording en markering
Team Beheer & Onderhoud in de schijnwerpers
Door Jeanette van Dijk, regisseur openbare ruimte stadsdeel Noordwest

Verkeersborden langs en boven de wegen in 
de gemeente Apeldoorn; het zijn er al met 
al zo’n 30.000. En dan is er ook nog eens 
voor 500 kilometer aan markering aanwezig. 
Maar wie zorgt er eigenlijk voor dat alles 
wordt geplaatst, wordt onderhouden en het 
veilig is? Daarvoor staat het team Beheer & 
Onderhoud klaar. Floris van Ginkel (junior 
vakspecialist verkeer) en Ronald Bronkhorst 
(technisch beheerder bebording en marke-
ring) weten er alles van. Ronald vertelt: “We 
plaatsen en onderhouden alle bebording 
in de gemeente Apeldoorn. Dit zijn alle 
straatnaamborden, bewegwijzeringsborden 
en RVV-bebording. Onder RVV-bebording 
verstaan we de officiële verkeersborden die 
voldoen aan de landelijke wetgeving wat 

betreft afmetingen, reflectie en hoogte.”

Verkeersborden die bijdragen aan 
verkeersveiligheid
Het landelijke beleid wat betreft bebording 
is dat er zo min mogelijk borden worden 
geplaatst. Floris vertelt: “Zo’n tien jaar 
geleden is er in Apeldoorn gestart met de 
‘bordensanering’. Het werd namelijk een 
wildgroei van verkeersborden. Dit leverde 
alleen maar verwarring en onveilige situa-
ties op. Nu plaatsen we alleen nog borden 
die echt wat toevoegen aan de verkeerssitu-
atie. In bijvoorbeeld 30 km/u zones staat 
niet meer in elke straat een bord dat je maar 
30km/u mag rijden en bij drempels zijn de 
‘pas op drempels’ borden weggehaald.” De 

30 km/u borden staan vrijwel alleen bij de 
toegangen van zones. In principe vallen alle 
woonstraten (wijken) in Apeldoorn in een 
30 km/u zone en alle doorgaande wegen 
(hoofdwegen) in een 50 km/u zone. 

Toewerken naar digitaal beheersysteem
Als technisch beheerder bebording en 
markering stuurt Ronald een ploeg aan die 
de borden plaatst en onderhoudt. Ronald 
vertelt: “De ploeg plaatst verkeersborden 
bij nieuwe projecten, repareren schades die 
binnenkomen en vernieuwen bestaande 
bebording volgens een onderhoudsschema. 
We willen uiteindelijk een gedigitaliseerd 
systeem waarin alle bebording staat 
weergeven. Door digitalisering kunnen we 
beter signaleren hoe lang een bord ergens 
staat, wat voor soort bord dit is en wan-
neer we verwachten dat er weer onderhoud 
aankomt.”

Afwegingen voor het plaatsen van borden
“We krijgen regelmatig verzoeken van 
bewoners of er nieuwe verkeersborden 
geplaatst kunnen worden”, vertelt Floris. 
“Ieder verzoek wordt nauwkeurig bekeken. 
Het plaatsen van een verkeersbord is echter 
niet altijd de oplossing. Ook de inrichting 
van de weg en handhaving door de politie 
speelt een rol bij het veranderen van het 
‘rijgedrag’. We kijken altijd verder naar de 
situatie in de wijk. Bijvoorbeeld bij scholen 
willen we nog veiligere situaties.
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WhatsApp fraude (vriend-in-noodfraude)
Door Sharon Koenders, wijkagent

Dit is het verhaal van 
een man die zijn doch-
ter wilde helpen

Utrecht - Op een avond 
in het voorjaar van 2020 
krijgt de 72-jarige Dirk 
uit Utrecht een berichtje 

van zijn dochter (43 jaar). ‘Hoe gaat het?’ 
Een WhatsAppberichtje zoals wel vaker. 
Vader en dochter appen een tijdje heen 
en weer. “Er was eigenlijk niks geks aan 
de hand. Ook niet toen ze om hulp vroeg”, 
vertelt Dirk. Maar wat hij dan nog niet weet, 
is dat hij eigenlijk met een crimineel aan het 
appen is…
 “Hallo pap, ik heb tijdelijk een ander num-
mer. Ik heb mijn telefoon in de wasmachine 
mee gewassen. Zo’n fout maak ik niet nog 
eens! Ik wacht nu op een nieuwe telefoon.” 
Zo begon het WhatsApp-gesprek tussen va-
der en dochter. Dirk: “Dit kan gebeuren, dus 
het leek me een plausibel verhaal. En we 
stuurden ook echt meerdere berichtjes over 
en weer. Geklets over dat het wel zonde 
was van haar mooie telefoon. En ze vroeg 
dus ook hoe het met me ging. Gewoon een 
gesprek zoals je wel vaker via de app hebt.” 

Vertrouwelijke sfeer 
Na een appje of tien stuurt zijn zogenaamde 
dochter een verzoek: ‘Ik zit echt met mijn 
handen in het haar. Want ik kan op deze 
telefoon niet internetbankieren en ik moet 
nog twee betalingen afronden. Kun je me 
helpen?’ Dirk vertelt: “Ook op dat moment 
denk ik niks geks. Mijn dochter vraagt wel 
vaker om hulp. Weliswaar niet om geld, 
maar ze heeft een drukke baan dus soms 

help ik met wat dingen. Met de appjes creë-
ren de criminelen een vertrouwelijk sfeertje. 
Ook appt mijn dochter dat ze het bedrag 
later vandaag weer terugstort. Het gaat om 
€991,34. Een raar bedrag, maar als je iets 
koopt, is het meestal niet een mooi afge-
rond bedrag. Ze vraagt me om het direct via 
PayPal over te maken naar degene die ze 
het bedrag schuldig is. Ook dat kan, want 
mijn dochter heeft geen PayPal. Of, dat zegt 
ze.” 

Onraad 
Dirk besluit om €800 over te maken. Meer 
kan hij niet missen. Hij appt ‘dochter’ een 
screenshot dat de betaling is gelukt. “Nog 
altijd denk ik niet dat er iets niet klopt. Ik 
wilde ook snel actie ondernemen, voordat 
de betaling te laat was en mijn dochter in de 
problemen kwam.” Dirk kletst nog een tijdje 
verder met zijn dochter. Totdat hij bericht 
krijgt van PayPal dat de rekening waar hij 
geld naar heeft overgemaakt, is geblok-
keerd. Het bedrijf doet nader onderzoek 
naar de betaling. “Ik lees alle appjes nog 
eens door en dan valt me op dat het taalge-
bruik simpeler is dan dat van mijn dochter. 
Misschien is het toch niet helemaal koosjer. 
Ik bel het nummer op, maar er wordt niet 
opgenomen. Hij appt dochter: “Bel me even. 
Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt.” Het 
is inmiddels twee uur ’s nachts. Hij krijgt 
antwoord: “Hoe kom je daar nu bij?!” Dit 
is de druppel en Dirk appt: “Je bent mijn 
dochter niet. Je hebt misbruik gemaakt van 
een goedgelovige man die nu zijn rekenin-
gen niet kan betalen. Daar ga ik werk van 
maken.” De andere kant blijft stil. 

Aangifte
Dirk onderneemt direct actie. Hij neemt 
contact op met zijn bank en hij doet 
aangifte bij de politie. Hij heeft veel geluk 
gehad, want het geld krijgt hij terugge-
stort omdat PayPal de rekening al had ge-
blokkeerd. “Ik ben wel belazerd, maar niet 
benadeeld. Een geluk bij een ongeluk. Ik 
heb mijn les wel geleerd. Het klonk allemaal 
heel vertrouwd. Alsof ze iets van me wisten. 
Deze oplichters gaan heel geraffineerd te 
werk. Je voelt je belazerd, in alle opzichten. 
Hoe weten ze iets over mij? Hoe kennen 
ze mijn nummer? Ik denk dat het toeval is. 
En een kwestie van niet opletten van mijn 
kant.”  

Dirk hoopt dat anderen niet dezelfde fout 
hoeven te maken 
Dirk is lang niet het enige slachtoffer van 
WhatsAppfraude of vriend-in-nood-fraude. 
WhatsAppfraude kan iedereen overkomen. 
Dirk: “Normaal ben ik niet zo makkelijk te 
foppen. Ik weet ook uit het nieuws over 
Tikkiefraude en WhatsAppfraude. Ik dacht 
nog: dat gaat mij niet gebeuren. Maar de cri-
minelen zijn doortrapt. Ze spelen heel goed 
in op de relatie die je hebt. En als je kind 
in nood is, komt er een soort waas over je 
heen: je wil je kind altijd helpen. Het is laag 
bij de grond wat deze criminelen doen.” 

Krijgt u net als Dirk een WhatsAppje 
waarin een bekende om hulp vraagt? Let 
dan hierop: 

1. Heeft iemand een nieuw telefoonnum-
mer? Bel eerst het oude nummer. Krijgt 
u uw bekende niet te pakken, doe dan 

voorlopig niks. Reageer 
niet op het berichtje, 
maar wacht echt tot u 
de bekende zelf heeft 
gesproken. 

2. Bij WhatsAppfraude kan 
ook de WhatsApp-account van uw be-
kende zijn gehackt. Ook dan geldt: zorg 
dat u hem of haar echt spreekt.

3.  Vraagt een bekende om geld via 
WhatsApp, een sms of mail? Zorg altijd 
voor live contact om te checken of het 
klopt. Bel dus op of ga langs vóórdat u 
stappen onderneemt.

4. Klik nooit op betaallinkjes die u zomaar 
van een onbekende krijgt. En deel nooit 
uw persoonlijke gegevens, pincode 
of WhatsApp code. Bedrijven en ban-
ken vragen nooit naar uw codes en 
wachtwoorden.

En beveilig uw WhatsApp-account met 
deze 5 simpele stappen:
1. Open WhatsApp
2. Klik op instellingen
3. Klik op account
4. Klik op verificatie in 2 stappen
5. Klik op instellen

Bent u slachtoffer? Doe aangifte! 
WhatsAppfraude gebeurt op verschillende 
manieren. Het gebeurt het vaakst via 
WhatsApp, maar komt ook voor via andere 
sociale media en e-mail. Centraal staat de 
hulpvraag: een vriend, familielid of bekende 
verkeert in financiële nood en vraagt om 
geld. Heeft iemand u geprobeerd zo op 
te lichten? Of bent u slachtoffer? Doe dan 
online aangifte of bel 0900 8844. 
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In gesprek met…
Eduard Verhoeff, oud-notaris die een akte opstelde om te 
voorkomen dat er bordelen in de wijk zouden kunnen komen.
Door Gustaaf van den Brand

1980 - 2020
40 JAAR

wijkvereniging Berg en Bos

Wanneer bent u hier komen wonen?
“Ik ben in 1977 in Berg en Bos komen wo-
nen, aan de Sparrenlaan. Daarvoor woonde 
ik aan de Diamantstraat. Nu woon ik aan de 
Ribeslaan en woon dus nog steeds in Berg 
en Bos. En dat met heel veel plezier.”

Waarom bent u in Berg en Bos gaan 
wonen?
“Ik kom oorspronkelijk uit Beekbergen, 
waar mijn vader notaris was. Voor mijn mid-
delbare school ging ik naar de Koninklijke 
HBS aan de Molleruslaan in Apeldoorn. Na 
mijn studie notariaat ben ik eerst als kan-
didaat-notaris gaan werken in Enschede, 
daarna in Arnhem.

In 1980 werd ik notaris in Arnhem. Volgens 
de toen geldende regels had ik daar dan 

ook moeten wonen. Die verplichting gold 
echter niet als de notarissen in Apeldoorn 
daar geen bezwaar tegen hadden en die 
toestemming kreeg ik. Daardoor kon ik 
in Apeldoorn blijven wonen. Dat wilde ik 
graag, want mijn privéleven lag daar. Ik 
beleefde onder meer veel plezier aan de 
tennissport.

Ik was al in 1955 op aanraden van Ger 
Bottinga, mijn gymleraar op de HBS, lid ge-
worden van de tennisvereniging Quick aan 
de Pijnboomlaan. Ik kwam in 1973 in het 
bestuur van Quick en was voorzitter tot na 
de viering van het 50-jarig bestaan in 1983.

Toen ik de gelegenheid kreeg om in 1977 
aan de Sparrenlaan te gaan wonen, heb 
Ik dat met beide handen aangegrepen. Ik 
had de tennisbaan in mijn achtertuin. Even 
door het bosje lopen en ik was er. De club 
maakte toen veel mee. Het clubterrein 
kreeg een sportbestemming, waardoor er 
een einde kwam aan de gedoogsituatie. 
Clubhuis en accommodatie werden gere-
noveerd en er kwam een vijfde baan bij. We 
wilden eigenlijk twee banen extra aanleg-
gen, maar dan kwamen we enkele meters 
buiten het gebied van de sportbestemming 
en moesten er enkele bomen gekapt wor-
den. De gemeente had daartegen, met een 
herplantplicht op resterende grond, geen 
bezwaren, maar de Provincie Gelderland 
steunde dat helaas niet. In 1983 boden de 
leden bij het 50-jarig bestaan hun vereni-

ging een besproeiingsinstallatie voor de 
tennisbanen aan.”

Wat maakt Berg en Bos voor u zo 
bijzonder?
“Het is natuurlijk een prachtige wijk om in 
te wonen. Aan de rand van het bos, midden 
in de natuur, niet ver van het centrum van 
Apeldoorn en school- en sportvoorzienin-
gen in de buurt. Wat wil je nog meer?”

Wat is het meest bijzondere dat u in Berg 
en Bos hebt meegemaakt?
“Dat was ongetwijfeld een gebeurtenis in 
1979. Toen werd er eind september schuin 
tegenover mijn  huis aan de Sparrenlaan 
een bordeel gevestigd. Door een aanscher-

ping van het beleid in het Spijkerkwartier in 
Arnhem zochten souteneurs elders moge-
lijkheden. In Apeldoorn vonden ze die. Daar 
was geen strenge regelgeving op dat gebied. 
En in Berg en Bos zagen ze mogelijkheden 
om in een chique buurt chique bordelen 
te openen. Als buurtbewoner wil je dat na-
tuurlijk niet. Autó s reden er af en aan. Dat 
begon al om 10:00 uur ‘s ochtends en ging 
door tot laat in de avond. Je kon je kinde-
ren in een straat zonder trottoirs niet meer 
veilig op straat laten spelen. Er heerste echt 
een onveilig gevoel. 

Als buurt zijn we toen gaan posten. Alle ken-
tekens van de bezoekende auto’s werden 
genoteerd en er werden foto’s gemaakt om 
op die manier te proberen bezoek aan het 
bordeel te ontmoedigen. Voor het posten 
was een rooster opgesteld, waarin was ge-
regeld wanneer wie op wacht moest staan. 
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Alle bewoners van de Sparrenlaan en nog 
een paar aangrenzende bewoners deden 
mee. 

Samen met Casper Quispel, Jan Bolland en 
Frans Tempelman coördineerden we achter 
de schermen de aanpak. De pooiers waren 
het daar natuurlijk helemaal niet mee eens 
en met hun grote Amerikaanse sleeën de-
den ze net of ze zouden inrijden op degenen 

die aan het posten waren voor het huis. 
Uiteindelijk had het posten effect en werd 
het bordeel door gebrek aan klandizie half 
december 1979 opgeheven. We vierden met 
de hele buurt ons succes in de Cantharel!

Om deze problematiek in de toekomst 
te voorkomen, heb ik toen een notariële 
akte opgesteld, waarbij voor de huizen in 
de Sparrenlaan en de Pijnboomlaan werd 
vastgelegd dat daarin, op straffe van een 
boete van een miljoen gulden, geen sex-
inrichtingen mochten worden gevestigd. 
Vrijwel tegelijkertijd, een paar weken later, 
werd ook aan de Soerenseweg, tegenover 
de Berg en Bosschool, een bordeel geopend 
en is men ook daar gaan posten. Uiteindelijk 
verdween ook daar het bordeel.

Het waren bijzondere tijden. We haal-
den niet alleen de Apeldoornse Courant, 
tegenwoordig De Stentor, maar ook Het 
Algemeen Dagblad en De Telegraaf bericht-
ten erover. Tros Aktua besteedde er op tv 
in hun nieuwsrubriek aandacht aan. Er was 
voor dat doel gefilmd in de wijk. En zelfs 
een New Yorkse krant berichtte erover. Heel 
bijzonder toch? 

Ik heb over die periode een dik plakboek 
bijgehouden van alle correspondentie, 
krantenpublicaties, postschemá s enzo-
voort. Leuk dat uit mijn plakboek nu in het 
wijkblad twee gedichten gepubliceerd wor-
den, die destijds in de krant stonden. Eén, 
waarin de dichter duidelijk maakt dat een 
bordeel in een villawijk toch moet kunnen 
en een tweede, als reactie daarop, waarom 
dat niet kan.”

Wat herinnert u zich van de 
Wijkvereniging?
“Eigenlijk niet veel, bijna niets. Ik ben er 
nooit bij betrokken geweest. Ik ben ook 

nooit naar de jaarvergaderingen gegaan. 
Ik weet natuurlijk dat ze veel doen voor de 
wijkbewoners, bijvoorbeeld met betrekking 
tot het verkeer, het parkeren en de uitbrei-
dingen van de Apenheul en de Julianatoren 
en de overlast daarvan. Ik hoorde dat de op-
richting van de wijkvereniging ook in dat be-
faamde jaar 1979 plaats vond, ten tijde van 
de komst van de bordelen. Ik kende Annet 

Bieringa wel. Zij was de eerste voorzitter 
van de wijkvereniging. Via haar hoorde ik 
wel eens wat over de wijkvereniging.”

Met welke woorden zou u de wijk Berg en 
Bos willen typeren?
“Het is gewoon heerlijk om er te wonen!”
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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

Vigilat, Watermanstraat 41, 7324 AJ, 
Apeldoorn, tel. 055-542 41 49, 
info@vigilat.nl, www.vigilat.nl

Schadefonds Geweldsmisdrijven: 
erkenning voor slachtoffers
Door Sharon Koenders, wijkagent

In ons werk hebben 
we vaak te maken 
met slachtoffers van 
geweldsmisdrijven 
en hun naasten en/
of nabestaanden. In 
een aantal gevallen 
is er geen sprake van 

een dader of een verzekering die een 
schadevergoeding betaalt. Voor een 
financieel steuntje in de rug kunt u een 
aanvraag indienen bij het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven voor een eenmalige 
uitkering. 

Wat doet het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven? 
Het Schadefonds is onderdeel van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid en geeft 
een eenmalige uitkering aan: 
• slachtoffers van geweldsmisdrijven die 

hierdoor ernstige lichamelijke en/of psy-
chische problemen hebben of hebben 
gehad;

• nabestaanden van slachtoffers van 
een geweldsmisdrijf of dood door 
schulddelict;

• naasten van slachtoffers die door een 
geweldsmisdrijf ernstige en blijvende li-
chamelijke en/of psychische problemen 
(letsel) hebben. 

Met dit geldbedrag wil het Schadefonds er-
kenning geven aan slachtoffers van situaties 
die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze 
manier wil de overheid bijdragen aan het 
herstel van uw vertrouwen in de samenle-

ving. Het bedrag kunt u besteden waaraan 
u wilt.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven
De geweldsmisdrijven kunnen heel verschil-
lend zijn, zoals geweld op straat, tijdens het 
werk, bedreiging met een wapen, beroving, 
verkrachting, huiselijk geweld, seksueel 
misbruik en sexting. Het Schadefonds 
neemt aanvragen in behandeling over situ-
aties die terug kunnen gaan tot 1973. Een 
aangifte is handig, maar niet verplicht. Voor 
de voorwaarden en slachtofferverhalen: kijk 
op www.schadefonds.nl.

Tip: Denkt u dat u in aanmerking komt? 
Bel of mail dan even met Slachtofferhulp 
Nederland, 0900- 0101 of zoek contact via 
www.slachtofferhulp.nl (mailformulier, 
chatfunctie). Hier werken schadefonds-
specialisten die u kosteloos verder kun-
nen helpen met het invullen van het 
aanvraagformulier.

Belangrijk om te weten:
• Het Schadefonds neemt nooit contact 

op met de dader.
• Er hoeft geen sprake te zijn van een 

rechtszaak of veroordeling. 
• Het Schadefonds kan helpen met het 

verzamelen van informatie bij bij-
voorbeeld de politie of het Openbaar 
Ministerie.
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30 kilometer per uur maximaal
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

goed dat je in woonstra-
ten niet harder dan 30 
mag rijden. En als je op 
de ene plek wel een her-
halingsbord plaatst en 
op een andere niet, gaan 
mensen daar weer twijfelen. En voordat je 
het weet, hangen alle lantaarnpalen vol met 
bordjes en is er per saldo niet of nauwelijks 
iets veranderd.

Tijdelijk mensen attenderen
Wat wel kan helpen, is om regelmatig 
tijdelijk mensen te attenderen. Dat doen 
we zelf door middel van matrixborden, die 
we steeds op een andere plek ophangen 
en even kort laten oplichten met de gere-
den snelheid. Juist door die steeds op een 
andere plek te hangen, is de attentiewaarde 
hoger dan wanneer ze altijd op dezelfde 
plaats hangen.

30-stickers
Als u zich ook wel eens stoort aan hard-
rijders bij u in de straat, zou u misschien 
eens kunnen denken aan 30-stickers voor 
op uw afvalcontainers. Als er een keer per 
week of twee weken in een straat een hele 
rij containers staat met allemaal diezelfde 
sticker, heeft dat een grote attentiewaarde. 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) kan u 
hierbij helpen als u wilt. Kijk daarvoor op: 
https://participatiepunt.vvn.nl/verhaal/
vvn-stickeractie.
Dan kan in elk geval niemand zich meer 
achter het excuus verschuilen dat ‘ie het 
niet wist…Indien u contact met mij op wilt 
nemen kan dat via e-mail: w.bergink@apel-
doorn.nl of twitter@055Noordwest.

 
In de woonwijk is 30 de 
maximale snelheid. Dat 
is al meer dan 20 jaar zo 
in Nederland en je zou 
zeggen dat we dat nu al-
lemaal wel weten. Of toch 
niet? Of willen we het niet 
altijd weten?
Komt het nu omdat 

vanwege corona meer mensen thuis zijn 
en wel eens naar buiten kijken, of wordt er 
(doordat het een tijdje wat minder druk is 
geweest) echt vaker hard gereden? Wat de 
oorzaak is weet ik ook niet, maar ik heb wel 
de indruk dat we de laatste maanden vaker 
klachten krijgen dat er, juist ook in woon-
straten, te hard wordt gereden.

Dat zijn lastige signalen. We zijn al jaren be-
zig woonstraten zo in te richten dat er min-
der hard wordt gereden, maar we realiseren 
ons ook dat we daarmee nog niet klaar zijn. 
De inrichting van die straten is ook altijd 
een compromis: drempels remmen de snel-
heid, maar zijn ook niet prettig voor mensen 
die wel netjes rustig rijden (om nog maar 
niet te spreken van als je in een ambulance 
ligt). Drempels in busroutes worden weer 
anders aangelegd, waardoor ze de snelheid 
van personenauto’s wat minder afremmen. 
Daarnaast is lang niet iedereen blij met een 
drempel voor zijn woning.

Geen extra borden
Regelmatig krijgen we ook de vraag om 
meer bordjes ‘30’ te plaatsen omdat men-
sen niet goed zouden weten dat ze niet har-
der mogen rijden. Dat doen we in principe 
niet. Over het algemeen weten mensen heel 
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Leden welkom!
Door Paul Dekens

De wijkvereniging heeft op dit moment 
ongeveer70% leden in onze mooie wijk. 
Dat is hele mooie (burger)participatie, 
om in actueel jargon te blijven, maar het 
percentage daalt. 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 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 alter-
natief 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 par-
tijen als de gemeente en de attracties het 
wijkbelang voor en met u te behartigen. 

Om de participatie te monitoren en te ver-
hogen, 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 (ge-
sponsord door banketbakkerij Maassen) 
en een welkomstpakket, waaronder een 
aanmeldformulier, wordt een introductie 

verzorgd van wat de wijkvereniging bete-
kent. 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 mee-
lift 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 u nog twijfelde, of een herin-
nering 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 medede-
ling dat u lid wilt worden. U bent oprecht 
van harte welkom!

informatie van uw wijk

wijkblad

Verantwoording over de cijfers over het 
afgelopen jaar 2019
Door Paul Dekens

Zoals door de kascommissie bevestigd is, 
heeft de wijkvereniging ook 2019 weer fi-
nancieel gunstig weten af te sluiten. De pen-
ningmeester kan conceptcijfers meedelen, 
sluitend met een eigen vermogen per ultimo 
2019 ad € 12.270 (na toevoeging van een re-
sultaat ad € 1.063). Ons in cash beschikbare 
fonds deskundigenhulp, voor onverhoopte 
juridische kosten, is dan gestegen naar € 
33.000. Het kostenpatroon lag vorig jaar op 
een vergelijkbaar niveau als in het verleden, 
waarbij het licht dalende ledenaantal (rond 
de 70%) en navenante contributiebaten 

enige aandacht blijft behoeven. 

Helaas zullen in het lopende jaar 2020 
geplande activiteiten, mede ten behoeve 
van het 40-jarige jubileum van de wijkver-
eniging, gezien het rondwarende virus geen 
doorgang kunnen vinden. Daardoor zullen 
enkele begrote kosten dit jaar naar ver-
wachting op een lager niveau uitkomen. 
Mochten er geïnteresseerde leden zijn die 
de (concept)cijfers in willen zien, dan wor-
den zij verzocht zich bij de penningmeester 
te vervoegen.

1980 - 2020
40 JAAR


