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De wijkraad wordt afgeschaft, leve de wijkvereniging!
Door Jan Wassink

De Wijkvereniging Berg en Bos bestaat al sinds 
1980. De vereniging is opgericht om een orgaan 
te hebben die de belangenbehartiging voor de 
hele wijk verzorgt. Aanleiding was de komst van 
bordelen in de wijk (eind jaren 70) die zich daar 
op grond van het bestemmingsplan niet mochten 
vestigen. Evengoed vond de gemeente destijds dat 
ze niet voldoende munitie had om te handhaven. 
Het politieke klimaat was ook al niet gunstig. In 
de gemeenteraad vond menig raadslid, van links 
tot rechts, dat bordelen in een woonwijk bij de 
nieuwe tijd hoorden. Misschien niet leuk voor 
de mensen, maar niets aan te doen, aldus de 
heersende gedachte van toen. De geschie-
denis heeft gelukkig anders beslist. 

Dubbelstatus: wijkvereniging én 
wijkraad
Eind jaren 90 heeft de Wijkvereniging 
Berg en Bos de status van wijkraad 
erbij gekregen. Dit was prettig, 
omdat we vanaf toen als wijk-
vereniging in een vroegere fase 
werden betrokken bij besluit-
vorming over de wijk. Ook 

alle andere wijken in Apeldoorn, en de omliggende 
dorpen, kregen een wijk- of dorpsraad. Alle rechten 
en plichten, waaronder een jaarlijkse subsidie, zijn 
geregeld in de Verordening dorps- en wijkraden 
(DWR). 

Eind 2018 is door het college van B&W een poging 
ondernomen de formele status van de dorps- en 
wijkraden op te heffen. Dit kon toen niet op in-
stemming rekenen van de gemeenteraad. We zijn 

nu twee jaar verder, maar nog steeds is er geen 
helder zicht op het nieuwe burgerparticipa-

tiemodel in Apeldoorn. Toch is op 3 novem-
ber jongstleden opnieuw het voornemen 

aangekondigd de Verordening voor de 
dorps- en wijkraden al per 1 januari 2021 

in te trekken. Inspraak en bezwaar zijn 
door verkorte procedures en dead-
lines ernstig bemoeilijkt, waardoor 
alleen de gemeenteraad dit besluit 
nog kan tegenhouden. 

De wijkvereniging wordt 
belangrijker 
Wat in de plaats moet komen 

informatie van uw wijk

wijkblad
1980 - 2020
40 JAAR

van de wijkraden, 
is nogal vaag. Wel 
is duidelijk dat het 
college de wijkraden 
graag vervangen ziet 
door ‘structurele 
gebiedspartners’ die 
voldoende legitimi-
teit hebben. Bijvoorbeeld een wijkvereniging 
met een ledenstructuur en een representatief 
ledenaantal. De Wijkvereniging Berg en Bos 
voldoet al lange tijd aan dit profiel, al ver voordat 
de dorps- en wijkraden in Apeldoorn zijn opge-
tuigd. Ongeveer 70% van de huishoudens in Berg 
en Bos is betalend lid. Zo lang de leden van de 
Wijkvereniging Berg en Bos dit willen, zullen we 
als wijkvereniging zeker een goede positie heb-
ben in het nieuwe burgerparticipatiemodel, hoe 
dat er ook uit moge zien. 

Onzorgvuldig
Tegelijkertijd voelen we ons als bestuur van 
de wijkvereniging wel verbonden met andere 

( vervolg op pagina 2)
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In gesprek met….
Annemieke Simonis, wijkbewoner  
en directeur van Stichting ´kLEEF!
Door Gustaaf van den Brand

Hoe lang woon je al in onze wijk en hoe 
vind je het wonen hier?
“Alfred en ik wonen ruim zeven jaar aan de 
Wildernislaan. De ruimte, de natuur, de vo-
gels, de eekhoorns, het voelt nog steeds als 
vakantie. We wandelen dan ook heel vaak 
even in de wijk. Je voordeur uitlopen en de 
natuur in wandelen maakt dat we ons erg 
bevoorrecht voelen. Onze kinderen wonen 
allemaal zelfstandig, we hebben alle tijd om 
te genieten van de omgeving.” 

Wat is het Roparunhuis Auke van der 
Veen, Stichting ´kLEEF! ?
“Het Roparunhuis Auke van der Veen 
(de daaraan verbonden stichting heet 
Stichting ‘kLEEF!, leven met kanker) aan 
de Vosselmanstraat is een inloophuis 
voor mensen met kanker, hun naasten en 
nabestaanden. Een fantastisch huis dat 
alweer zestien jaar bestaat. Het Inloophuis 
is uitgegroeid tot een professionele vrijwilli-
gers organisatie, met ruim tachtig vrijwillige 
medewerkers. We bieden een breed palet 
aan ondersteuning voor iedereen uit onze 
regio die getroffen wordt door kanker.”

Waarom heet het huis zo?
“Stichting Roparun heeft het huis aan 
de Vosslemanstraat bij de start voor ons 
aangekocht. De stichting steunt de pallia-
tieve zorg voor mensen met kanker. Meer 
informatie vind je op www.stichtingropa-
run.nl. Ze waren erg gecharmeerd van onze 
plannen en het gedegen businessplan; ze 

hadden er erg veel vertrouwen in. Een aan-
tal jaar geleden heeft de stichting het huis 
aan ons geschonken.
Het ondernemers echtpaar Auke en Anneke 
van der Veen uit Apeldoorn heeft financieel 
garant gestaan bij de start, zodat we echt 
konden beginnen. Met alleen een huis, ste-
nen, kom je er niet.
Dit echtpaar steunt ons sindsdien nog 
steeds ruimhartig. We zijn daar zeer dank-
baar voor, vandaar dat het huis naar hen 
is vernoemd. Vanzelfsprekend hebben we 

meer inkomsten nodig om het huis draai-
ende te houden. Sponsoring is daarom erg 
belangrijk.” 

Hoe lang ben jij er al bij betrokken?
“Ik werk er nu ruim 13 jaar.”

Kun je wat meer vertellen over wat er 
gebeurt in het huis?
“Kanker is enorm ingrijpend. Voor de zieke 
zelf, maar ook voor de directe omgeving. 
Getroffen worden door een levensbedrei-
gende ziekte zet je leven aanvankelijk totaal 
op zijn kop. In onze maatschappij is weinig 
ruimte voor kwetsbaarheid. Voor even niet 
mee kunnen. Voor vragen die zelfs de nacht 
beheersen. Met ons huis bieden we een 
rustpunt en een warme plek waar mensen 
ervaringen kunnen delen en aan activiteiten 
kunnen deelnemen.
De afgelopen zestien jaar hadden we ruim 
61.000 bezoeken van gasten aan ons huis. 
Gemiddeld elk jaar een kleine 4.000. Ieder 
jaar komen er ruim 300 nieuwe gasten voor 
het eerst over de drempel. 
Dit jaar is alles anders. Voor ons allemaal. 
Voor de mensen met corona, hun familie en 
geliefden, voor het zorg personeel in zieken-
huizen en verpleeghuizen, bij de thuiszorg 
en voor de beroepsgroepen die deze men-
sen ondersteunen. En voor alle bedrijven en 
gezinnen die soms zo hard door de gevolgen 
van corona geraakt zijn. 
Onze gasten hebben ontzettend veel be-
hoefte om naar het Inloophuis te komen, el-

wijkraden, die een stuk kwetsbaarder zijn. 
De meeste hiervan hebben geen ledenstruc-
tuur en kunnen hun legitimiteit moeilijker 
aantonen. Te pleiten is daarom voor een 
transitiefase, zodat ook deze wijkraden, als 
ze dat zelf willen, zichzelf kunnen omvor-
men naar een wijkvereniging met betalende 
leden. 

Al met al vinden we dat het college van B&W 
de dorps- en wijkraden in Apeldoorn niet 
correct en zorgvuldig behandelt. Als je als 
stadsbestuur burgerparticipatie naar een 
hoger plan wil brengen, dan is het afschaf-
fen van het enige middel voor burgerparti-
cipatie waarover je tot dusver beschikt, niet 
de eerste stap. Afgezien van de achteloze 
bejegening van de wijkraden, is het weg-
gooien van oude schoenen, voordat de 
nieuwe zijn aangeschaft, nog nooit een 
goede strategie gebleken. 

( vervolg van pagina 1)

Erratum
Van de redactie

In het artikel in de rubriek ‘Wist je dat?’ in 
het vorige nummer van het wijkblad zijn 
helaas een paar foutjes geslopen. De storm 
in 1972 was in de maand november, niet 
in september. De naam van de buren waar 
schrijfster Mies Roos en haar man al 50 
jaar naast wonen,  is niet Koldenhof, maar 
Oldenhof.
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kaar te spreken en hun verhaal te vertellen. 
De zorgen te delen, herkenning en steun te 
vinden, hun hart te luchten. Maar ook om 
te ontspannen en te lachen. We merken dat 
we als ontmoetingsplek meer nodig zijn dan 
ooit!”

Hoe ervaar je je werk als directeur  
bij `kLEEF!?
“Het bijzondere van mijn werk bij ‘kLEEF!  
vind ik dat alle vrijwilligers bijdragen 
aan dit mooie werk. Iedereen is nodig en 
onmisbaar. De gastvrouwen en heren, de 
activiteitenbegeleiders, de klusjesman en 
onze ICT-man, de masseurs en de geestelijk 
begeleiders, de schoonmakers, de beweeg-
coaches. Onze vrijwilligers zijn als het ware 
de bouwstenen die ervoor zorgen dat ons 
huis ook in moeilijke tijden overeind blijft.”
Geraakt word ik nog bijna dagelijks. Door de 
verhalen van onze gasten. Een dertig jarige 
die dacht nog een heel leven voor zich te 
hebben en dan nu uitgezaaide kanker heeft, 
de vijftiger die zijn vrouw heeft verloren. 
Een jong gezin dat zich afvraagt hoe zit dit 
moeten vertellen aan hun kinderen. Maar de 
enorme veerkracht van de mensen verrast 
me iedere keer weer. De moed en de durf 
om kwetsbaar te zijn en het leven toch weer 
op te pakken. En als het goed gaat, ‘kLEEF! 
achter zich te kunnen laten en vol goede 
moed de wereld weer in te gaan. Soms 
gehavend en soms ook verassend energiek. 
Wij lopen als het ware een stukje mee op 
het pad van de gast. In deze snelle wereld, 
een steeds veranderende wereld, willen wij 
een rustpunt zijn, een baken, waar tijd en 
oprechte aandacht is.” 

Werken jullie zelfstandig of zijn er ook 
samenwerkingsverbanden?
“kLEEF! is een zelfstandige organisatie die 
inmiddels onderdeel is geworden van de 
oncologische ketenzorg. We werken samen 

met huisartsen, het Gelre-ziekenhuis en 
inmiddels ook met de andere ziekenhuizen 
in de regio. Wij zijn complementair aan de 
medische zorg. Onze docenten, masseurs, 
spreekuurhouders, geestelijk begeleiders, 
beweegcoaches en anderen zijn profes-
sionals die zich bij ons op vrijwillige basis 
inzetten. Zonder wachtlijsten, laagdrem-
pelig, met of zonder afspraak. Iedereen is 
welkom.”  

Hoe gaat het nu in deze bizarre 
coronatijden?
“Bij Stichting ‘‘kLEEF!, merken we dagelijks 
in de praktijk wat dit alles betekent voor 
mensen met kanker en hun naasten. De 
onzekerheid over hun behandelingen, niet 
meer het huis uit durven, bang zijn om fa-
milie of vrienden te ontvangen. De onzeker-
heid heeft soms hard toegeslagen. Hoe gaat 
het met mijn behandelingen? Kan ik terecht 
bij mijn huisarts, kan ik die wel belasten? 
Veel mensen voelen zich alleen, missen de 
aanraking en de nabijheid van anderen.
Helaas konden onze sponsorbijeenkom-
sten dit jaar niet doorgaan (de ‘kLEEF! 
Run Kroondomein Paleis het Loo en ons 
Walking Summer Dinner) We hopen op 
volgend jaar, of anders op het jaar daarna. 
Voor ons voortbestaan zijn we nagenoeg 
geheel afhankelijk van giften en sponsoring. 
Natuurlijk zijn het voor ons, wat dat betreft, 
ook bepaald geen gemakkelijke tijden. 
Iedere gift is erg welkom en heel erg nodig. 
Wij hebben geen enkel winstoogmerk.”

Kun je, als je geïnteresseerd bent, al dan 
niet met kanker te maken hebt, de sfeer 
in het huis eens komen proeven?
“Mochten wijkbewoners ons huis eens als 
bezoeker willen zien, nader kennismaken, 
dan kan dat op afspraak, we maken er graag 
tijd voor. Vanzelfsprekend is dat in corona-
tijd wat lastiger. Maar als de maatregelen 

Een greep uit de vele activiteiten bij ‘kLEEF!
•  Yoga
•  Massages
•  Mindfulness
•  Tekenen en schilderen
•  Koken in groepen en lunches
•  Zingen, twee koren
•  Wandelen
•  Fotografie 
•  Bewegen o.l.v. beweegcoaches
•  Muziek maken

De bijeenkomsten en gesprekken:
•  Ontmoetingsbijeenkomsten, onder meer 
    Kanker en vermoeidheid, kanker in 
    coronatijd, alleenstaanden met kanker, 
     twintigers met kanker, vrouwen met
     borstkanker, mannen met zaalbalkanker 
     en een gezin met jonge kinderen

•  Gespreksgroepen: mannen met
     prostaatkanker, partners, 

nabestaanden, 
    slokdarmkanker, leven met een 

melanoom
•  Individuele gesprekken met onze geeste-

lijk begeleiders
•  Huisbezoeken, als de gast niet naar het
    huis kan komen
 
De spreekuren van onze deskundigen:
•  financieel advies bij kanker
•  Oud notaris, levenstestament en vragen 
    over nalatenschap
•  Diëtiste oncologie, vragen over voeding
•  Kinder therapeut (voor kinderen met een
    zieke ouder)
•  Bedrijfsarts oncologie, werk en kanker
•  Mammacare spreekuur i.s.m. het Gelre
    ziekenhuis

Inloophuis Stichting ‘kLEEF!
Met al uw vragen kunt u in ons inloophuis terecht. U kunt ook deelnemen aan activiteiten, 
gesprekgroepen en spreekuren.  

versoepelen, is dat ook weer mogelijk. 
Neem contact op via www.stichtingkleef.nl 
of bel 055- 5762676. Zegt u er wel even bij 
dat u als bezoeker komt en niet als gast.”
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Wij hebben de deuren van ons park op 
zondagavond 1 november gesloten voor 
het winterseizoen. Het afgelopen seizoen 
was anders dan normaal. We nemen u 
mee in een aantal gebeurtenissen die het 
afgelopen jaar hebben plaats gevonden. 

Anders dan anders
Zoals veel bedrijven werden ook wij door 
Covid-19 gehinderd. Vanwege corona kon-
den wij pas zes weken later, op 18 mei, onze 
deuren openen. Daarnaast hebben wij het 
gehele seizoen rekening moeten houden 
met een beperkte bezoekerscapaciteit. Dit 
was slechts 50% van het aantal bezoekers 
dat normaal gesproken ons park bezoekt. 
Wij zijn blij dat, ondanks alle maatregelen, 
een groot aantal bezoekers een uniek dagje 
uit in ons mooie park heeft beleefd. Al met 
al hebben deze aanpassingen geleid tot 
een verlies van ruim €3 miljoen. In augus-
tus hebben wij helaas een pas op de plaats 
moeten maken. We hebben een aantal 
bezuinigingen aangekondigd en daardoor 
afscheid moeten nemen van 10 medewer-
kers. Om de organisatie naar de toekomst 
financieel bestendig te houden, hebben 
wij ook opnieuw naar de parkinvesteringen 
gekeken. Uiteraard wordt op de dieren én 
hun verzorging niet bezuinigd. 

We mogen open! 
Ondanks alle aanpassingen werden er dit 
jaar ook feestjes gevierd. Op maandag 18 
mei gingen onze poorten voor het eerst 
dit seizoen open voor bezoekers! Onze 
directeur Roel Welsing knipte samen met 
Yvonne, de eerste Vriend van Apenheul, 
een lintje door. Op dinsdag 16 juni opende 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet 
het nieuwe losloopgebied voor onze 
dwergapen. 

Bijzondere geboorte en Vrienden van 
Apenheul
In april vierden we de geboorte van Mahery, 
een zeldzame blauwoogmaki. Mahery 
maakt het erg goed en was af en toe voor 
bezoekers te zien. Bovendien startten we 
in april met het Vrienden van Apenheul-
programma. We hebben inmiddels ruim 300 
Vrienden van Apenheul verwelkomd en we 
hopen nog meer vriendschappen te sluiten. 

Vrienden dragen ons een warm hart toe 
en steunen ons maandelijks met minimaal 
€ 5,-. Informatie daarover vind u op apen-
heul.nl/vrienden. 

Apenheul Natuurbehoudfonds
Het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) 
heeft, naast de standaard projecten die het 
ANF steunt, in deze crisistijd extra steun ge-
boden aan twee projecten die zich inzetten 
voor het beschermen van primaten die door 
de COVID-19 pandemie extra onder druk zijn 
komen te staan.

Kleurrijk najaar
Aan het einde van het seizoen ziet Apenheul 
er prachtig uit met de mooiste kleuren aan 
de bladeren aan de bomen. Ook de nieuw 
aangeplante bomen, struiken en planten in 
het eerdergenoemde nieuwe losloopgebied 
groeien prachtig. En er zijn twee babyaap-
jes te bewonderen. Eén rood titi-jong en 

Terugblik 2020 in Apenheul
Door Noesjka Verheij, Apenheul

de andere is een witgezichtsaki-jong. Ze 
zijn alle twee erg goed voor bezoekers te 
zien en deze genieten dan ook volop van de 
kleintjes!

Apenheul 50 jaar
In 2021 vieren we ons 50-jarig bestaan en 
worden er diverse activiteiten georgani-
seerd. Bovendien verwachten we in januari/
februari de geboortes van een bonobojong 
en als kers op de taart in ons jubileumjaar, 
de geboorte van een gorillajong! Het is heel 
speciaal dat Apenheul in het feestelijke jaar 
deze bijzondere geboortes kan vieren!

Apenheul wenst u allen fijne feestdagen  
toe en verwelkomt u graag weer in 2021.
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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

De wijkvereniging 
in tijden van corona
Door Arjan Speelman

Gabriel García Márquez schreef een 
prachtig boek getiteld ‘ Liefde in tijden 
van Cholera’. Hij schreef meer over Zuid-
Amerikaanse toestanden, patriarchen, 
eenzaamheid en ongedocumenteerd-
heid. Wat heeft dat nou met onze wijk te 
maken, zult u zeggen?

De parallellen laat ik aan de weldenkende 
lezer over, maar wat doen we momenteel 
als bestuur van de wijkvereniging?
1. We proberen te begrijpen hoe de ge-

meente de burgerparticipatie wil bevor-
deren, terwijl ze de dorps- en wijkraden 
demotiveert door deze af te schaffen, 
zonder duidelijk te maken wat ervoor in 
de plaats moet komen (zie elders in dit 
blad).

2. We proberen te begrijpen hoe gemeente 
en provincie hun verantwoordelijkheid 
voor goed openbaar vervoer zonder 
enige inspraakmogelijkheid voor de 
betrokken burgers (niet) gaan regelen, 
maar we proberen desondanks con-
structief mee te denken.

3. We hebben veel documenten en ver-
halen verzameld over onze wijk en zijn 
daarmee een mooi (HET) boek aan het 
maken en bereiden de viering van ons 
40-jarig bestaan (een jaar later) voor.

4. We krijgen geen signalen dat corona tot 
veel eenzaamheid leidt in onze wijk, 
omdat we ons blijkbaar als 
goede buren gedragen.

Het zijn bijzondere tijden, 
maar de geschiedenis van 
de wijk leert ons dat er 
steeds weer bewoners zijn 
die op vrijwillige basis pal 
staan voor het behoud van 
de unieke kenmerken van 
deze wijk.

U kunt op ons rekenen en 
namens het bestuur wens ik u 
fijne feestdagen en een goed 
begin van het nieuwe jaar toe.
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Bronnen van Berg en Bos (57)
1945-1950: Onvoltooid verleden tijd
Door Bart Meyer, wijkbewoner

Wat is de vrede mooi als het nog oorlog 
is. De eerste jaren na WOII waarin veel 
van het goede van de Nederlandse cul-
tuur en natuur is afgebroken, staan in 
het teken van oriëntering en herstel. 
Apeldoorn is evenmin de dans ontspron-
gen. De bevrijdingsfeesten zijn voorbij, 
de roes uitgeslapen. Berg en Bosch wacht 
een schoonmaakbeurt. Canadese en 
Engelse gezanten berichten dat de men-
sen murw en gevoelloos zijn. 
                                  
Baretten
Langs de wegen struinen mannen en vrou-
wen, soms met kinderen. Zij die niet het 
geluk kennen een sigaretje te bemachtigen, 
zoeken naar restjes tabak of peuken; als het 
mee zit vind je een halve opgerookte sigaret 
voor de poort van een legerkamp. Je rolt 
met een beetje handigheid je eigen sjekkie 
en rookt de brandblaren op je onderlip. Een 
luxe, heerlijk hoe begeerlijk!
Jongedames flaneren opzichtig langs de 
kampementen van de bevrijders, verme-
tel met een gebreide modieuze baret op 
het hoofd. Het eerste naoorlogse nummer 
van het weekblad Libelle doet begin 1946 
verslag van de stemming van het ogenblik: 
“Het zijn baretten en nog eens baretten die 
de hoofden van de jonge meisjes en vrou-
wen tooien, modellen in allerlei vormen, 
in allerlei variaties en in allerlei kleuren. Ze 
kunnen guitig, ondeugend, neerslachtig, 
verrassend en onpersoonlijk zijn, kortom, 
net als wij menschen een bepaald type 
uitbeelden.” 

Hoe anders is de situatie in het nabijgelegen 
Boschbad waar een interneringskamp voor 
politieke gevangenen is gevestigd. Daar 
verblijven ongeveer driehonderd bewoners 
die de tijd doorbrengen met hout sprok-
kelen, terwijl hen is verboden te roken. De 
houtstukjes worden gebundeld en naar 
West-Nederland gezonden om daar het 
tekort aan brandstof te lenigen. Onder de 
gedetineerden bevindt zich de beruchte col-
laborateur George Hallee. Hij wordt ervan 
verdacht als lid van de hulppolitie (land-
wacht) betrokken te zijn geweest bij arres-

taties van verzetsmensen en bij transporten 
van gevangenen naar Duitsland. Door 
onoplettendheid van de bewakers weet hij 
in augustus 1945 uit detentie te ontsnap-
pen. Na langdurig speurwerk vindt de 
politieke recherche hem in 1949 in een villa 
te Bloemendaal waar hij is ondergedoken.

In het voorjaar van 1946 zal het kamp wor-
den ontmanteld en verhuizen de gevange-
nen naar Wezep. De belangrijkste reden is 
dat de gemeente Apeldoorn heeft aange-
geven het terrein weer geschikt te willen 
maken voor zwemrecreatie in de zomer.

Een eind verder, over de J.C. Wilslaan, wa-
gen dappere Nederlandse jongens hun le-
ven. Het eens zo fraaie bosgebied is door de 
bezetter veranderd in een ‘Groene Hel’ door 
de aanwezigheid van een enorme hoeveel-
heid wapentuig. Die moet geruimd worden 
met behulp van ervaren Duitse krijgsgevan-
genen. Van Hoog Soeren tot Berg en Bosch 
rinkelen de ruiten en trilt de aarde wanneer 
mijnen onverhoopt tot ontploffing komen 
en daarbij vallen slachtoffers. De politie 
moet optreden wanneer jonge avonturiers 
zich in de bossen wagen op zoek naar explo-
sieven. De Soerenscheweg is vanaf de J.C. 
Wilslaan in westelijke richting afgesloten 
voor elk verkeer, maar bepaalde personen 
krijgen daarvan ontheffing, zoals dokter 
Stal en zijn collega’s.

Schaarste
Behalve de overal verborgen hoeveelheid 

wapens leveren de wegen meer gevaren op. 
De deelnemers aan het schaarse verkeer 
moeten de beschikbare ruimte met elkaar 
delen. De fietsen die de oorlog hebben 
overleefd, de helft van de vier miljoen, 
zien er belabberd uit. Indien de middelen 
daarvoor aanwezig zijn wordt het ‘stalen 
ros’ provisorisch opgelapt; dat geldt met 
name voor de banden. Het gevolg is wel dat 
het rijwiel vaak niet goed op de weg ligt en 
rare slingerende bewegingen maakt. Nog in 
1947 is nauwelijks een fietsband te krijgen, 
laat staan een fiets. Er is behoefte aan 4 à 5 
miljoen banden per jaar.

De asfalt- en betonwegen in en rond Berg 
en Bosch zijn in slechte conditie; het zware 
militaire verkeer heeft zijn sporen nagela-
ten en gedurende vele jaren is geen herstel 
gepleegd. Een middenstreep op de weg 
ontbreekt en er gebeuren nare ongelukken 
met ‘ondergedoken’ auto’s door gebrek aan 
onderhoud, zoals het niet vervangen van 
verdroogde banden. Dinsdag 7 augustus 
1945 wordt op de Amersfoortscheweg de 
bekende hofarts Haverkamp het slachtof-
fer van een aanrijding met een Canadees 
legervoertuig.

Nederland heeft een tekort van 300.000 
woningen. Aan alles is gebrek. De landelijke 
woningnood heeft ook gevolgen voor de 
bouw van woningen in Berg en Bosch. 
Aannemers verdienen vóór en in het begin 
van de oorlog veel geld met nieuwbouw 
in Apeldoorn-West. Men wil wel bouwen, 
maar er zijn geen materialen verkrijgbaar. 
Prioriteit wordt gegeven aan het herstel 
van beschadigde woningen en de bouw 
van arbeiderswoningen met een maxi-
male inhoud van 300 m³. Dat betekent een 
periode van inactiviteit in Berg en Bosch. 
Van wege de overheid zullen voorlopig geen 
grote woningen gebouwd worden, terwijl 
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particulieren hun bouwplannen uitstellen 
totdat het bouwen goedkoper is gewor-
den. Slechts bekwame architecten mogen 
met de uitvoering worden belast en vóór 
officiële indiening is goedkeuring vereist 
door de Gelderse Schoonheidscommissie. 
Landelijke overheid en gemeente eisen een 
grotere taak op en zien huisvesting als een 
publieke aangelegenheid, daarmee de posi-
tie en macht van particuliere ondernemers 
en projectontwikkelaars inperkend.

Ook in deze wereld leidt de schaarste tot 
smokkel en zwarte handel waarbij de 
sigaret een smeermiddel van de economie 
wordt. Opkopen bij Canadezen of Engelsen 
voor 25 cent per stuk, doorverkopen voor 
50 cent of meer. Het komt voor dat een 
potentiële opdrachtgever sigaretten krijgt 
aangeboden van een aannemer in ruil voor 
een gunst. Risico van ‘zwarte bouw’ is reëel 
en het overvloedig gedrukte oorlogsgeld 
zorgt voor meer vraag naar goederen en 
diensten dan dat er kan worden geprodu-
ceerd. Als hyperinflatie dreigt grijpt de rege-

ring in en komt met een geldzuivering. Vijf 
miljard gulden verliest z’n waarde. Iedereen 
begint weer met een ‘tientje van Lieftinck’. 
De bouw van woningen in Berg en Bosch ligt 
tot de jaren vijftig nagenoeg stil.

Kansen
Dat is niet het geval met de sport: op de 
voetbalvelden en tennisbanen wordt de 
ontspanning gevonden in het spelen van 
onderlinge wedstrijden en het houden van 
competities. De landelijke uitstraling van 
Berg en Bosch blijkt onder meer uit de orga-
nisatie van grote sportfeesten in 1946.    
Een ander evenement is de bloementen-
toonstelling die in juli 1948 wordt geopend 
door prinses Juliana en plaatsvindt rond de 
troonswisseling dat jaar. Een fiets met een 
motortje erop snort met een snelheid van 
23 km. per uur voorbij de ingang van het 
park. Volgens het versje past deze uitvin-
ding naadloos in het aanstaand profiel van 
de oplevende wijk: “Op een solex, op een 
solex zit je als een miljonair!”  
Het is ook in deze jaren dat dankzij de 
Marshallhulp weer vliegtuigen over Berg en 
Bos gaan, zonder motorpech en niet vleu-
gellam; geen duikvluchten of stunts, maar 
hoog op veilige koers glijdt de Lockheed 
Constellation in rechte lijn langs zijn ster-
renbeeld. Ergens in een huis beneden tus-
sen het ontluikend groen klinkt een lied van 
nieuwe kansen:

“Wij gaan weer vliegen met de KLM,
Op heel de wereld klinkt weer onze stem!”
  
Bronnen
Archief Stal
Berg en Bosbode, 5 juli 1948
Het Parool, 9-08-1945
Libelle, no. 1, 8 maart 1946
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 16-03-1946
NIOD, KB deelcollectie I, 2951

HET boek
Door Arjan Speelman

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 activitei-
ten, 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 verboden, 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.

Helaas hebben wij door de situatie met 
betrekking tot het coronavirus moeten 
besluiten alle activiteiten die in 2020 ge-
pland stonden voor ons uit te schuiven.
Omdat we ook de viering van ons 40-jarig 
bestaan als wijkvereniging hebben uit-
gesteld naar 2021, hebben we nog even 
door kunnen werken aan HET boek.

In het vorige nummer van het wijkblad trof 
u al interviews aan 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, bijzon-

dere verhalen en personen, veel evene-
menten, enzovoorts. Bovendien is het boek 
geïllustreerd met veel foto’s en afbeeldin-
gen. Kortom, een boek dat u beslist moet 
aanschaffen.

Speciaal voor leden
Als wijkvereniging hebben we ons garant ge-
steld 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@wijkbergen-
bos.nl met de boodschap dat u het inschrijf-
formulier wilt ontvangen en van het speciale 
aanbod gebruik wilt maken.
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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

Begraafplaats
Door André Staal, stichtingsvoorzitter

Stichting Vrienden van de gemeentelijke 
Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn is 
een feit!

Wat ging eraan vooraf
Toegankelijkheid en onderhoud zijn door 
vele partijen op diverse manieren in de 
afgelopen jaren kenbaar gemaakt bij de 
gemeente Apeldoorn, de eigenaar van deze 
begraafplaats. Via de politiek is opge-
roepen om extra geld uit te trekken voor 
achterstallig onderhoud op deze plek van 
“oase en rust”. Tevens het in stand hou-
den van de cultuurhistorische waarde van 
dit ‘Stenen Archief’. Dit resulteerde in het 
najaar van 2018 in de gegeven opdracht aan 
de adviseur Fysieke Leefomgeving om in 
gesprek te gaan met gemeente, inwoners 
en externe partijen die op de een of andere 
manier betrokken zijn bij de begraafplaats. 
Vanuit deze consultatie wordt een nieuw 
beheersplan door de gemeente Apeldoorn 
opgesteld.

Waar staat de stichting voor
Om blijvend voor de toekomst van deze 
unieke Rijksmonumentale plek iets te bete-
kenen, is de wens geuit door de gemeente 
om een stichting in het leven te roepen en 
deze financieel te ondersteunen Op 16 ok-
tober 2020 zijn de statuten van de “Stichting 
Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats 
Soerenseweg Apeldoorn” bij de notaris ge-
passeerd, zodat alle betrokken partijen de 
mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan 
de instandhouding, de ontwikkeling en het 
gebruik van de begraafplaats.
 

Doelstelling van 
de stichting 
•  Uitdragen van 

de unieke histo-
rie en status als 
Rijksmonument van de begraafplaats;

•  Uitdragen van de bijzondere flora en 
fauna/biodiversiteit;

•  Gevraagd en ongevraagd advies uit-
brengen over de ruimtelijke structuur 
aan het College van Burgemeester & 
Wethouders;

•  Versterking van de betrokkenheid en 
toename van het gebruik, passend bij de 
plek;

•  Creëren van nieuwe mogelijkheden voor 
invulling van het aulagebouw; 

•  Bestaande activiteiten op de begraaf-
plaats te promoten.

De rol van de gemeente zal zich toespitsen 
op die van overlegpartner van het stich-
tingsbestuur, ondersteuner bij activiteiten 
en zorgdrager voor het dagelijks beheer, het 
onderhoud en het begraven. 

Gegevens van de stichting 
De stichting heeft zich aangesloten bij 
het Erfgoed Platform Apeldoorn en zal 
een ANBI-status aanvragen. Het bestuur 
bestaat uit José Baltus als secretaris, Naomi 
Hoogenberg als penningmeester en André 
Staal als voorzitter. Er wordt nog gewerkt 
aan een website www.begraafplaatssoe-
renseweg.nl. Het (voorlopige) e-mail adres 
is info@wijkraaddesprengen.nl, met als 
contactpersoon André Staal.
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Actie de donkere dagen
Door Lisette Cuperus, Vigilat

De dagen worden donkerder en de win-
tertijd is ingegaan. Dan is het goed om 
uw woning weer eens met een preventief 
oog te bekijken. Misschien denkt u dat alle 
inbraken meestal ’s nachts plaatsvinden? 
Dat is niet het geval: het merendeel van de 
inbraken vinden overdag plaats als men niet 
thuis is. Een derde vindt plaats in de avond 
en 10% ’s nachts. De populairste periodes 
van het jaar zijn de herfst en winter, wan-
neer het vroeg donker is. Inbrekers houden 
namelijk van rust en afwezigheid van licht 
om ongestoord hun werk te kunnen doen. 
Het is dus van belang dat u niet alleen ’s 
nachts alert bent, maar dat u uw woning 
adequaat beveiligt gedurende de gehele 
dag.

Wat kunt u doen om inbraak te 
voorkomen?
• Zorg dat u zo vroeg mogelijk een indrin-

ger detecteert, het liefst nog aan de 
buitenzijde van de woning. Veel traditi-
onele beveiligingssystemen detecteren 
de dader pas als hij al binnen is.

• Zorg voor een goede barrière zoals een 
stevige deur, gelaagd glas of rolluiken 
met goed hang- en sluitwerk. Daardoor 
duurt het langer voordat een dader de 
woning kan binnentreden.

• Zorg voor een overzichtelijke omgeving, 
ruim alles zoveel mogelijk op, indien 
mogelijk achter slot en grendel.

• Zorg voor goede verlichting rondom uw 
woning.

• Beperk opklimmogelijkheden tot de 
woning, zoals platte daken, balkons, lad-
ders, voertuigen, en vuilniscontainers. 
Plaats deze uit het zicht of op voldoende 

afstand van de gevel.
• Beperk de toegang tot de tuin door 

hekwerken van minimaal 1.80 meter. 
Daarmee maakt u het een dader lastig 
om rondom de woning te komen.

• Plaats eventueel camera’s en een 
inbraakdetectiesysteem. De huidige 
systemen maken het mogelijk om dit op 
een eenvoudige wijze en draadloos te 
installeren. De kosten kunnen hierdoor 
beperkt blijven.

• Zorg voor goed hang- en sluitwerk van 
SKG-kwaliteit.

• Sluit u aan bij BERG EN BOS ALERT om 
verdachte situaties te melden. U dient 
dan ook direct contact op te nemen met 
de politie. 

• Zorg voor een goede alarmopvolging 
door Vigilat en/of de politie. Sluit u daar-
om aan bij de collectieve beveiliging van 
Vigilat. Zij zijn binnen enkele minuten ter 
plaatse.

De samenwerking tussen bewoners, politie 
en Vigilat via bijvoorbeeld hotspotsurveil-
lance en mobilisatie van bewoners zijn 
effectieve middelen om inbraken, overlast 
of vernielingen tegen te gaan.

Informatie en advies
Wilt weten hoe het met de beveiliging van 
uw woning gesteld is? Dan kunt u contact 
opnemen met onze beveiligingsadviseur. 
Onze beveiligingsadviseur maakt graag een 
afspraak met u om samen de situatie van 
uw woning door te nemen via een beveili-
gingsscan en een advies op maat, inclusief 
rapportage met daarin de maatregelen die 
u als beste kunt treffen.

De kosten voor de beveiligingsscan zijn 
€ 249,-. Bewoners die al lid zijn van het 
collectief en een securityscan willen laten 
uitvoeren, krijgen een korting van 10%. 
Daarnaast is het mogelijk om via Vigilat de 
adviezen te vertalen in concrete maatrege-
len zoals: 
• de installatie van een (eenvoudig) 

beveiligingssysteem;
• aansluiting van het alarmsysteem op 

een particuliere meldkamer. 

U kunt voor een afspraak contact opnemen 
met Vigilat Beveiligingen op 055-5424149 of 
per mail : l.cuperus@vigilat.nl.  

Van de redactie:  

Heb jij 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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Mobiel banditisme
Door Sharon Koenders, wijkagent

Autoherstelbedrijven 
kijken er niet meer van 
op: auto’s die zonder 
airbags, navigatie-
systeem, koplampen 
of andere onderdelen 
worden binnenge-
bracht. Schades die 

zijn veroorzaakt door auto-inbrekers die 
hun brood verdienen met het soms volle-
dig strippen van autò s. De totale schade 
die dieven in Nederland veroorzaken, 
loopt in de vele miljoenen per jaar, met 
als gevolg onder meer stijgende premies 
voor autoverzekeringen. Helaas heeft 
ook Berg en Bos te maken gehad met dit 
soort auto-inbraken.

Een taskforce van de Landelijke Eenheid 
van de politie brengt al deze diefstallen 
in kaart. Wat opvalt is dat de daders vaak 
Oost-Europees zijn en speciaal voor dit 
soort misdrijven naar Nederland komen.
Ze verblijven hier meestal een paar dagen 
tot een paar weken en trekken het hele land 
door. In die periode maken ze zoveel moge-
lijk auto-onderdelen buit. ‘Mobiel banditis-
me’ is de verzamelnaam voor criminaliteit 
door dit soort rondtrekkende bendes. 

Werkwijze 
De criminelen gaan vaak zeer georganiseerd 
te werk en bereiden zich zorgvuldig voor. Bij 
een voorverkenning wordt in woonwijken 
gekeken waar de meest interessante auto’s 
staan. De locaties worden doorgegeven 
aan de organisatie, waarna professionele 
auto-inbrekers naar Nederland komen. Die 

Ravage na inbraak
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hebben, na een opleiding in eigen land, spe-
cifieke kennis over de vaak dure auto’s en 
weten hoe ze de onderdelen moeten stelen. 
In Berg en Bos hadden ze het veelal gemunt 
op autò s van het merk BMW.

Op de doorgekregen adressen halen ze met 
specialistische apparatuur onderdelen uit 
auto’s, tot soms complete dashboards aan 
toe. In veel gevallen worden de gestolen 
onderdelen tijdelijk opgeslagen. Op een 
later moment halen andere leden van de 
organisatie ze dan op. Wat er daarna met de 
buit gebeurt, is niet volledig bekend. Er zijn 
voorbeelden van gestolen auto-onderdelen 
die via Oost-Europa in China op de markt 
worden gebracht

Voorkomen: sleutel in blik 
Om ongestoord een auto te kunnen strip-
pen, dus zonder dat het alarm afgaat, 
hebben de daders vaak een apparaat bij 
zich dat het ‘keyless entry’-signaal van een 
autosleutel opvangt en doorgeeft. Hierover 
heb ik een eerder een artikel geschreven. 
Stop uw autosleutel in een metalen blikje!

Wees alert
De daders zijn meestal ’s nachts actief. Vaak 
lopen ze dan met een rugzak op door een 
woonwijk. In die rugzak zit het apparaat 
waarmee ze het signaal van de autosleutel 
opvangen. 
• Ziet u iemand ’s nachts met een rugzak 

door de wijk lopen en vertrouwt u het 
niet? Bel 112.

• Ziet u ’s avonds of ’s nachts mensen 
in uw woonwijk in een auto die er niet 
thuishoort? Mogelijk zijn dit criminelen 
die een moment afwachten om toe te 
slaan. Bel als zoiets u opvalt dan ook 
met de politie.

Vreemde vogel boven de wijk
Door Otto Verkerke

De laatste maanden passeert een mooi 
gekleurde, maar toch wat vreemdsoortige 
vogel met regelmaat het luchtruim boven 
onze wijk. Die vogel komt altijd vanaf Paleis 
het Loo en snort langs de buitenrand van 
onze wijk, vrijwel over mijn huis, en vliegt 
richting Ugchelen en Hoenderloo. Dat 

gels waarop de letters 
OE-FDM prijken: een 
Skyvan uit Oostenrijk. 
Richting vliegveld 
Deelen dus. Bij onze 
wijk op ca 400 ft 
hoogte en bij Deelen 
rondjes klimmen naar 
ca 9.700 ft, daarna 
steil naar beneden en 
terug naar Teuge! 

Parachutisten
Een skyvan is een ‘ 
luchtbus’ : parachu-
tisten dus!  Geheim 
ontrafeld. Een militair bevestigde dat defen-
sie de Skyvan gebruikt als lanceerplatform 
voor de parachutesprongtrainingen, onge-
twijfeld voordeliger dan met een Hercules.
Ik heb ter illustratie op Teuge een foto ge-
scoord van de Skyvan om copyrightproble-
men met foto’s van derden te voorkomen. 
De militair wilde niet op de foto; die beves-
tigde alleen mijn vermoeden.

Bladkorven
Door Otto Verkerke

Zoals enkele wijkbewoners intussen ook 
hebben geconstateerd, staat er dit jaar 
nog maar één bladkorf in onze wijk: op 
de hoek van de Wildernislaan en de 2e 
Beukenlaan. En dat precies na een jaar 
met weelderige bladgroei en dienover-
eenkomstige overdadige bladertapijten 
in onze wijk.

Op onze vraag of er misschien nog een paar 
bladkorven in Berg en Bos geplaatst konden 
worden, was het antwoord dat de bladkor-
ven in Apeldoorn op dezelfde locaties staan 

gebeurt met regelmaat meerdere keren per 
dag. Dat is zo vaak dat ik mij afvroeg wat die 
vogel uitspookte… 
Ik opende Flightradar op mijn iPhone zodra 
de vogel weer langskwam en spoorde de 
vlucht op.  Het bleek een bijzondere vogel te 
zijn met twee motoren en twee staartvleu-

als vorig jaar en dat die op al die locaties 
goed worden gebruikt. Daarom stelt de 
gemeente dat er geen reden is om de be-
staande locaties te veranderen. Daarnaast 
worden er geen nieuwe locaties ingericht. 
Het zullen er eerder minder worden. Als de 
staat van de korven zodanig is dat ze niet 

meer gebruikt kunnen worden, zullen ze 
hoogst waarschijnlijk niet meer vervangen 
worden.

Weghalen korven ligt gevoelig
Overigens zijn de bladkorven er in het ver-
leden gekomen toen er nog betaald moest 
worden voor de groene containers. De kor-
ven zijn blijven staan toen de heffing eraf is 
gegaan. Het weghalen van de korven ligt nu 
erg gevoelig. Aldus de gemeente.

Kortom: de laatste bladkorf in de wijk Berg 
en Bos staat nu nog op de hoek van de 
Wildernislaan en de 2e Beukenlaan. Of dat 
volgend jaar ook nog zo is, wagen wij te 
betwijfelen.
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60-jarig bestaan Parkflat Arendsburght
Door bestuur VvE Parkflat Arendsburght

Er zijn in de wijk Berg en Bos dit jaar 
meerdere jubilarissen te feliciteren. De 
wijkvereniging Berg en Bos bestaat 40 
jaar, het Christelijk Lyceum 90 jaar en 
Parkflat Arendsburght bestaat 60 jaar.

Een klein stukje geschiedenis
De kalender toont mei 1960. Langs de 
Soerenseweg wordt een stuk bos gerooid. 
Het gebeurt goed en degelijk; de wortels 
van de gevallen bomen worden met een 
tractor uit de grond getrokken. Er komen 
twee houten behuizingen op het vrijge-
komen terrein: een kantoorruimte en een 
woning voor uitvoerder D.J. Peeterse en zijn 
vrouw. Uit Noorwegen komt een bouwlift 
voor mensen en materiaal. 60 jaar geleden, 
op 31 augustus 1960, legde prof. Dr. J.P. 
Wibaut, de eerste steen voor de bouw van 
de Arendsburght. Op 22 maart 1961 vond de 
eerste algemene ledenvergadering plaats 
in Hotel Bloemink aan de Loolaan, waarna 
in de herfst van 1961 de eerste apparte-
menten werden bewoond. Prof. Dr. Wibaut 
was hoogleraar in de organische chemie. Hij 
heeft vanaf 1961 tot aan zijn overlijden in 

1967 in de Arendsburght gewoond.

Experiment
Op 16 mei 1961 werd het hoogste punt 
van de nieuwbouw bereikt en was de 
Arendsburght het eerste hoge gebouw in 
Apeldoorn. Het was voor het toenmalige 
gemeentebestuur een experiment, met 
duidelijke voor- en tegenstanders. Maar de 
argwaan maakte al gauw plaats voor waar-
dering, toen men kon zien hoe de nieuwe 
bewoners gehuisvest waren. Nu is de 
Arendsburght niet meer weg te denken uit 
Apeldoorn. De heer en mevrouw J. Garssen-
Hobo waren de eerste huismeester en huis-
meesteres vanaf juni 1961 tot oktober 1973.

Serviceflat 
De Arendsburght is destijds opgezet als een 
serviceflat. Op de 11e etage was een winkel 
aanwezig, terwijl men ook gebruik kon ma-
ken van de aanwezige kapsalon. Als service-
flat had de Arendsburght zijn eigen huishou-
delijk, keuken-, technisch en administratief 
personeel in dienst, totaal 24 mensen. 
Op dit moment zijn er nog 3 mensen in 
dienst van de Arendsburght, 2 adminis-

tratieve medewerkers en een technisch 
medewerker.

Nieuwe structuur 
In december 2009 werd de coöperatieve 
vereniging serviceflat Arendsburght om-
gezet naar een Vereniging van eigenaren 
Parkflat Arendsburght. Dit was destijds no-
dig omdat de servicekosten te hoog werden 
en er leegstand was in de Arendsburght. 
Bij deze omvorming was de verplichting tot 
het afnemen van maaltijden uit de keuken 
en de verplichting tot een huishoudelijke 
dienst niet meer van toepassing. Vanaf dat 
moment mochten de bewoners in hun eigen 
appartement koken. De medewerkers van 
de huishoudelijke dienst zijn allen overge-
nomen door Gelder Thuiszorg en worden 
door de mensen nu zelf op vrijwillige basis 
of op een andere wijze ingehuurd. 

De 11e etage is nog steeds vanaf oudsher 
een recreatieruimte, met een biljartkamer 
en bibliotheek.
Parkflat Arendsburght wordt nog wekelijks 
bezocht door een bakker, de groenteman 
en de bloemenman. Sinds 2019 is er geen 
keuken meer aanwezig, maar worden de 
maaltijden voor de bewoners die hiervoor 
kiezen door externe cateraars verzorgd.

Unieke plek 
De Arendsburght kent bewoners uit 
Apeldoorn en met name vanuit de wijk Berg 
en Bos, maar ook van buiten de gemeente 
Apeldoorn. Voor eenieder is het een unieke 
plek om te wonen, dicht bij het centrum en 
tegen de bosrand aan. Vanaf de 11e etage 
is het uitzicht over Apeldoorn en de Veluwe 

gigantisch mooi. Nu 60, jaar later, wordt er 
druk gewerkt aan het verduurzamen van 
de Arendsburght. Er wordt zowel binnen als 
buiten hard gewerkt om deze oude dame 
aan de eisen van deze tijd te laten voldoen.

]ubileum
In verband met het coronavirus is het op 
dit moment niet mogelijk om een feestelijk 
tintje te geven aan het 60-jarig bestaan van 
de Arendsburght. De plannen om gezamen-
lijk met wijkvereniging Berg en Bos activitei-
ten te organiseren, heeft in verband met het 
genoemde virus helaas niet plaats kunnen 
vinden. 

Hopelijk is het in 2021 wel mogelijk om stil 
te staan bij het 60-jarig bestaan en kunnen 
de activiteiten in samenwerking met de 
Wijkvereniging alsnog doorgang vinden, 
waarbij u allen natuurlijk van harte welkom 
bent.
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Buslijn 16 opgeheven
Door Gustaaf van den Brand

Met ingang van 13 december rijdt buslijn 
16 niet meer door de wijk.
De Provincie Gelderland heeft besloten 
deze lijn op te heffen omdat er al ja-
renlang weinig passagiers gebruik van 
maken, waardoor het een zeer onrenda-
bele buslijn is. Niet alleen de lijn naar, 
door en van Berg en Bos verdwijnt, ook 
de buslijn door Ugchelen houdt op te be-
staan. Verder zijn er nog heel veel andere 
wijzigingen in het openbaar vervoer in 
Apeldoorn: totaal vervallen er 64 bushal-
tes en wijzigen veel routes

Protest
Het spreekt voor zich dat er door belang-
hebbenden geprotesteerd is tegen het 
opheffen van het openbaar vervoer door 
onze wijk. Onder anderen de bewoners van 
Parkflat Arendsburght hebben hun bezwa-
ren kenbaar gemaakt. Ook Wijkvereniging 
Berg en Bos is niet blij met het opheffen van 
de lijn en heeft aangegeven dat zij het liefst 
ziet dat de definitieve opheffing zou worden 
teruggedraaid, omdat de veelal oudere 
bewoners van de wijk nu van openbaar 

vervoer verstoken blijven. Alleen bij Paleis 
Het Loo en bij Apenheul is nu voor wijkbe-
woners de mogelijkheid om in een bus te 
stappen. Voor verreweg de meeste bewo-
ners betekent dat eerst een heel eind lopen, 
voor velen zelfs meer dan een kilometer. 
Enerzijds is het jammer dat de lijn verdwijnt, 
anderzijds is er ook begrip omdat er zo wei-
nig gebruikt werd gemaakt van lijn 16.

Alternatieve route lijn 2
Om toch een bushalte wat meer in het mid-
den van de wijk te behouden, hebben zowel 
de bewoners van Parkflat Arendsburght 
als de wijkvereniging bij Provinciale 
Staten het verzoek neergelegd om lijn 2 
vanaf Apenheul verder de Burgemeester 
Roosmale Nepveulaan door te laten rijden 
in plaats van door de Ribeslaan de wijk 
weer te verlaten. Door de route te verleg-
gen naar de Soerenseweg via de halte bij de 
Berg en Bosschool en daar rechtsaf door de 
Soerenseweg de wijk te laten verlaten, zou 
er een situatie ontstaan waarmee voor veel 
wijkbewoners er een halte dichterbij blijft.
Provinciale Staten heeft aangekondigd dit 
in overleg met de Gemeente Apeldoorn te 
onderzoeken, maar geeft ons niet veel hoop 
dat de grotere lus van lijn 2 door de wijk 
gerealiseerd kan worden.

Buurtbus
Ook zijn de Provincie Gelderland en de 
Gemeente Apeldoorn in gesprek over 
onderzoek doen naar het realiseren van 
een buurtbusje die op werkdagen om het 
uur door vrijwilligers zou moeten wor-
den bestuurd. Elders in het land, ook in 
Gelderland, zijn dit soort diensten al van de 

grond gekomen. Provincie Gelderland zorgt 
in die situatie voor de nodige financiering, 
een vervoersmaatschappij zorgt voor de 

exploitatie van de bus en een op te zetten 
vereniging zorgt dan voor voldoende vrijwil-
ligers en het maken van een bestuurders-
schema zodat het busje volgens schema kan 
rijden.
Hopelijk blijft het voor de bewoners van 
Berg en Bos ook in de toekomst mogelijk om 
van het openbaar vervoer in de wijk gebruik 
te kunnen maken. Met een paar kandidaat 
chauffeur-vrijwilligers uit de wijk kunnen 
wij er misschien zelf ook nog wat aan doen. 
Laat het weten!

De spits is er af
Door Otto Verkerke

Ik wandelde op 29 oktober door het 
paleispark langs de achteringang van 
de paleistuin. Vanaf dat punt heb je een 
mooie doorkijk naar het paleis. Sinds de 
bouwput aan de voorzijde van het paleis 
is drooggelegd, torent een bouwkraan 
van de BAM hoog boven het paleis uit.

Op deze dag klopte dat echter niet: er 
torenden nu twee kranen boven het paleis 

uit! De originele kraan zag er bovendien wat 
gehavend uit. Mijn nieuwsgierigheid niet 
bedwingend, ben ik toch maar terug gewan-
deld naar de entree van het paleispark bij 
de Naald. Daar aangekomen bleek er nog 
een derde kraan op het voorplein te staan: 
de spits ging eraf!

Een memorabel moment in de verbouwing 
van het paleis: de torenkraan moet het veld 
ruimen! 
Daarmee komt het in zicht dat we over 
een jaar het vernieuwde paleis kunnen 
bewonderen.
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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

Nieuws Zonnebloem Apeldoorn West
Door Aline Jansen, voorzitter Zonnebloem Apeldoorn West

In Apeldoorn heeft Nationale Vereniging de Zonnebloem acht afdelingen. Per 1 juli van 
dit jaar zijn de afdeling Kerschoten / ‘t Loo en de afdeling Centrum West gefuseerd. Zij 
gaan samen verder onder de naam Zonnebloem Apeldoorn West. De fusie is vanuit een 
praktisch oogpunt ontstaan, maar ook omdat het steeds lastiger wordt om bestuurs-
functies op te vullen. De Zonnebloem Apeldoorn West heeft op dit moment 119 deel-
nemers en 54 vrijwilligers. Voor volwassenen met een fysieke beperking of chronische 
ziekte is erop uitgaan lastiger. De vrijwilligers van de Zonnebloem helpen de mensen 
daar een beetje bij. 

Om onze fusie te vieren, kregen we gratis 
appeltaartjes voor onze deelnemers en 
vrijwilligers. Joehoe Ouwe Taart heeft deze 
actie gesponsord. Een groot feest voor 
deelnemers en vrijwilligers zat er niet in, 
dus dat wordt doorgeschoven naar wanneer 
dat mogelijk is. 

Activiteiten
We bezoeken de deelnemers of onderne-
men een activiteit met hen. Zo maken we 
bijvoorbeeld, als corona dit toelaat, mooie 
wandelingen in Park Berg&Bos en drinken 
daarna een kopje thee of koffie. Zo hebben 
de deelnemer en de vrijwilliger allebei het 
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De coronablues
Door Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest

bekijken of op de plek zelf in gesprek gaan 
over de speelvoorzieningen op het veld kan 
alleen maar in die straat of op dat veld zelf.

Accepteren
Het veel thuis zijn heeft ook effect op hoe 
we onze buurt waarnemen. Wie de hele dag 
thuis zit, ziet langzamerhand niet alleen de 
muren op zich afkomen, maar ziet ook meer 
auto’s die misschien te hard door de straat 
rijden, heeft meer last van lawaai buiten 
en hoort vaker die vervelende muziek van 
de buurman. De coronablues slaat toe. Het 
helpt misschien als we ons daarvan bewust 
zijn. En proberen even iets meer te accepte-
ren; aan alles komt tenslotte een eind.

Ik ben van nature een optimist. De dagen 
worden al bijna weer langer en wie weet 
kunnen we over enige tijd ook een goede 
remedie tegen corona tegemoet zien. En tot 
die tijd: houd vol, houd afstand en geniet 
van de kleine dingen die nog wel kunnen.

 Ik weet niet hoe het u 
vergaat, maar eigenlijk 
wil ik het helemaal niet 
meer over corona heb-
ben. Maar ik ontkom er 
niet aan. Op tv buite-
len de meer en minder 
deskundige over elkaar 
heen. De maatregelen om 

corona het hoofd te bieden en ons gedrag 
hebben grote gevolgen voor de besmettin-
gen en de economie. Ons hele leven staat 
op zijn kop. Thuiswerken was in het begin 
nog iets nieuws en ik merkte dat het soms 
zelfs wel voordelen had. Maar het duurt wel 
erg lang. De coronablues komt op.

Contact leggen
Een belangrijk deel van mijn werk is weten 
wat er speelt in de wijk en het contact leg-
gen tussen (mensen in) de wijk en collega’s 
bij de gemeente. Ik probeer zo veel mogelijk 
in de wijk te zijn en mensen juist ook in de 
wijk zelf op te zoeken. Dat gaat nu niet. 
Digitaal kan er veel, maar dat is natuurlijk 
wel heel anders. En samen met een groep 
mensen op straat de verkeerssituatie 

gevoel een uitje te hebben gehad. 

Bezoekdienst
Naast het organiseren van activiteiten is de 
Bezoekdienst ook een belangrijk onderdeel 
van de Zonnebloem. Zodra we een inschrij-
ving voor een nieuwe deelnemer krijgen, 
gaat het bestuurslid Bezoekdienst een ge-
sprek aan met de aspirant-deelnemer en in-
ventariseert zijn of haar wensen. Vervolgens 
wordt er een koppeling met een vrijwilliger 
gemaakt. Afhankelijk van de mogelijkheden 
van de vrijwilliger wordt de deelnemer een 
of twee keer per maand bezocht. 

Corona
Dat de activiteiten stil liggen is natuurlijk 
treurig, maar de vrijwilligers hebben vooral 
in het begin van de lockdown telefonisch 
contact onderhouden en regelmatig een 
kaartje naar de deelnemer gestuurd. 
Vanuit de Vereniging worden we ook goed 
bijgepraat en heeft iedere vrijwilliger een 
mondkapje, handgel en reinigingsdoekjes 
toegestuurd gekregen. Onze doelgroep is 
kwetsbaar en we moeten zorgvuldig en 
voorzichtig zijn in onze contacten. We leven 
de protocollen na en proberen er toch 
zoveel mogelijk voor die ander te zijn. De 
Bezoekdienst is nog belangrijker geworden. 

Volgend jaar
Wanneer we weer kunnen opstarten met 
onze activiteiten is natuurlijk de vraag, 
maar de bestuursleden Activiteiten hebben 
in ieder geval een plan voor volgend jaar. 
Als binnen niets mogelijk is, dan moeten we 
onze activiteiten in de buitenlucht zoeken. 
We proberen creatief te zijn: er kan zoveel 
meer dan je denkt. 

Overige activiteiten
Naast de activiteiten voor onze deelnemers 
doen we mee aan de Apeldoorn Rein / Goed 

Bezig-actie en het kan dus gebeuren dat u 
ons rond ziet lopen met een zak en prikstok 
om de rommel op te ruimen. Ook zamelen 
we blikjes en flesjes in en waarvoor we door 
de gemeente gesponsord worden voor 
€0,05 per blikje/flesje. ZERO WASTE onder-
steunt ons ook en hiervoor zijn we uiteraard 
heel dankbaar. Met deze actie kunnen we 
onze activiteitenkas een beetje aanvullen 

en af en toe iets extra’s voor onze deelne-
mers doen. 

Mochten er wijkbewoners zijn die zich bij 
ons willen aansluiten als deelnemer of 
als vrijwilliger, dan kan dat per email naar 
zonnebloem.apeldoornwest@gmail.com. 
Op de website www.zonnbloem.nl is meer 
informatie te vinden. 

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl
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Jaarlijkse herdenking
Door meester Marcel Wever, Berg en Bosschool

De kinderen van groep 8 van de Berg en 
Bosschool hebben op 26 november piloot 
Kyle Scott Smith herdacht bij het monu-
ment dat staat bij de kanovijver van het 
Boschbad.

76 Jaar geleden heeft Kyle Scott Smith zijn 
vliegtuig neer laten storten bij de kanovijver 
en heeft daarmee een ramp in Apeldoorn 
kunnen voorkomen. Hij verloor hierbij zijn 
leven. 

informatie van uw wijk

wijkblad
1980 - 2020
40 JAAR

Vooraf aan de herdenking hebben we in de 
klas aandacht besteed aan de gebeurtenis-
sen van die dag. Elk jaar zijn de kinderen 
hiervan zeer onder de indruk. Ook dit jaar 
hebben de kinderen weer een krans gelegd 
bij het monument. Alle kinderen had-
den ook een witte bloem meegebracht. 
Daarnaast waren er vertegenwoordigers 
van de Veteranenvereniging aanwezig. 

De belangrijkste aanwezige was toch wel 

meneer van Houtum. Hij is nog de enige 
ooggetuige van het neerstorten van het 
vliegtuig ‘Little Guy’. Hij woonde met zijn 
vader, moeder en broertje in het toenmalige 
restaurant/woonhuis bij het Boschbad.

We hopen dat we volgend jaar weer wat 
uitgebreider, met meer genodigden, kunnen 
stilstaan bij de herdenking op 26 november.


