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Jaarvergadering Wijkvereniging Berg en Bos
Dinsdag 7 september 2021 in Theater Orpheus.  
Aanvang 19.30 uur.  Zaal open 19.00 uur.
Het bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos 
nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse vergade-
ring. Na het officiële deel volgt, na de pauze, een 
boeiend programma over de historie van de wijk.

AGENDA
19.30 uur
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen jaarvergadering 16 april 

2019 (opgenomen in wijkblad nr. 2 van juni 
2019). Eveneens beschikbaar op onze web-
site www.wijkbergenbos.nl.

3. Jaarverslag over het jaar 2019 (wijkblad nr. 1 
maart 2020) en over het jaar 2020 (wijkblad 
nr. 1 van maart 2021). Eveneens beschikbaar 
op onze website www.wijkbergenbos.nl.

4. Financieel jaarverslag over 2019 en 2020
4.1. Toelichting penningmeester aan de verga-

dering v.w.b. de conceptjaarrekeningen 2019 
en 2020 en begroting 2021*

4.2.  Verslag van de kascommissie aan de verga-
dering v.w.b. de conceptjaarrekeningen 2019 
en 2020

informatie van uw wijk

wijkblad

4.3.  Bekrachtiging door de vergadering v.w.b. de ja-
ren 2019 en 2020 (jaarverslag en jaarrekening)

4.4.  Decharge van bestuur door de vergadering 
v.w.b. de jaren 2019 en 2020 (jaarverslag en 
jaarrekening)

4.5.  Benoeming kascommissie 2021*
5. Bestuurszaken:
5.1 Samenstelling bestuur:  

Zittend blijven Arjan Speelman, Gustaaf van 
den Brand en Otto Verkerke.

 Herbenoembaar zijn Jan Wassink en Paul 
Dekens.

 Aftredend zijn Irene Steendam en Ronald Kort.
 Benoembaar zijn de kandidaten: 

André Conradi, Anke Nijhuis en Carien 
Boesenach-Akkermans

5.2 Huishoudelijk Reglement
6. Uitreiking van de “warme douche”
7. Rondvraag
8. Sluiting van het officiële deel
20.15 uur 
Pauze met koffie en thee

1980 - 2021
41 JAAR

20.30 uur 
Historische filmbeelden van de wijk Berg en Bos. 
Het gaat om een grote variëteit aan beeldmateri-
aal uit de 20e eeuw, van 1920 tot ongeveer 1980, 
ingeleid door deskundigen op het gebied van de 
Apeldoornse (cultuur)historie. Nadere informatie 
is vanaf begin augustus te vinden op onze web-
site www.wijkbergenbos.nl.
21.30 uur
Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder 
het genot van een hapje en een drankje.

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en 
hopen, zoals gewoonlijk, weer heel veel wijkbe-
woners te mogen begroeten! 

In verband met de coronasituatie verzoeken 
wij u om u voor de vergadering aan te melden 
via bestuur@wijkbergenbos.nl

* zoals gebruikelijk kunnen geïnteresseerden zich v.w.b. de 
cijfers bij de penningmeester vervoegen

Aanmelden via bestuur@wijkbergenbos.nl
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André Conradi 
Wijkbewoner en aspirant-bestuurslid

Beste medewijkbewoners, hopelijk mag ik 
toetreden tot het bestuur van de wijkver-
eniging met de portefeuilles Veiligheid en 
Stadspark Berg en Bos, en daarom stel ik 
mij graag aan u voor.

Mijn naam is André Conradi (67) en samen 
met mijn vrouw Hildegard zijn wij in 2014 
verhuisd van de drukke Randstad, Leiden, 
naar de rust van de Bosweg in Berg en Bos. 
Deze al langer gewenste stap werd verge-
makkelijkt door de verplichte pensionering 
op relatief jonge leeftijd (58) als gezagvoer-
der bij de KLM. De luchtvaart is al sinds mijn 
jeugd ook mijn passie en ik heb gelukkig na 
mijn pensionering nog zeven jaar bij de DDA 
Classical Airlines op de DC-3 Dakota (1944) 
kunnen vliegen. Helaas heb ik inmiddels 
ook hiervan afscheid moeten nemen, daar 
ik de leeftijdsgrens om nog commercieel 
met passagiers te mogen vliegen, 65 jaar, 
heb overschreden.

Naast veel belangstelling voor o.a. muziek, 
lezen, tuinieren en reizen etc. blijf ik ook 
graag maatschappelijk betrokken en zo-
doende heb ik gereageerd op een vacature 
bij de wijkvereniging. Een vereniging die ik 
via het wijkblad en de jaarvergaderingen 
heb leren kennen als een enthousiaste en 
actieve vereniging. Onze mooie leefomge-
ving is dan ook meer dan de moeite waard 
om je voor in te zetten en daarom hoop ik 
de komende jaren, met name op het gebied 
van algemene en verkeersveiligheid, iets te 

Even voorstellen: 

Carien Boesenach-Akkermans
Wijkbewoner en aspirant-bestuurslid

Ik ben Carien Boesenach-Akkermans, 
moeder van drie: Carmen (5), Duco (3) 
en Alexander (ook 3). Het is een gezellige 
drukte bij ons aan de Sparrenlaan, waar 
Bart en ik sinds anderhalf jaar wonen. Onze 
wijk Berg en Bos heeft een aantal jaren ge-
leden mijn hart gestolen, toen wij van Den 
Haag naar Apeldoorn verhuisden. De eerste 
keer dat wij door de wijk reden waren wij 
letterlijk met stomheid geslagen: wij zagen 
onszelf als ‘stadsmensen’, maar wat een 
rijkdom is het om zo in het bos te wonen. 
En dat terwijl er tegelijkertijd voldoende 
sociale controle is om de kinderen straks 
alleen naar school te laten fietsen. Hierdoor 
voelt Berg en Bos als een prachtig, besloten, 
bebost wereldje op zich: een unieke plek 
waar ik elke dag van geniet.

Reden voor mij om een bijdrage te gaan le-
veren aan het behouden van het bijzondere 
karakter van onze wijk. Mijn portefeuille 
wordt ‘Jeugd’. In rap tempo vestigen zich 
steeds meer jonge gezinnen in Berg en Bos. 
Graag hoor ik van jullie hoe we de buurt 
nog beter kunnen afstemmen op gezinnen 
met kinderen. Is er voldoende speelgele-
genheid? Hoe zit het met de verkeersveilig-
heid? Worden er andere voorzieningen of 
activiteiten gemist? Ik ben benieuwd welke 
ideeën er leven!

Daarnaast wil ik me samen met het bestuur 
gaan bezighouden met de verduurzaming 
van Berg en Bos. Dit ligt me na aan het hart: 

ik ben ondernemer in duurzame mobiliteit, 
met een opleiding als architect aan de TU 
Delft en een specialisatie in duurzaamheid. 
Ik hoop dat we de komende jaren een slag 
kunnen maken naar een duurzaam Berg en 
Bos. Het is hierbij de kunst om onze bomen 
niet ‘in te ruilen’ voor zonnepanelen, zodat 
het hier wel Berg en Bos blijft en geen Berg 
en Weiland wordt . 

kunnen betekenen voor u als bewoners van 
onze mooie wijk.

Vanuit de luchtvaart ben ik jarenlang 
getraind met het adagium dat veiligheid 
op nr. 1 staat (haast een tweede natuur 
geworden) en je hier continu, bewust en 
onbewust alert op moet zijn, vandaar mijn 
aanmelding. 

Graag hoor ik van u als medebewoners wan-
neer er op dit gebied zaken zijn, die extra 
aandacht vereisen, nadat u natuurlijk bij 
acute calamiteiten allereerst de politie via 
nummer 112 hebt gealarmeerd! 
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Van de voorzitter
HET boek over de wijk Berg en Bos is klaar. Op 28 mei is het eerste exemplaar over-
handigd aan onze wijkwethouder Maarten van Vierssen, die tevens portefeuillehou-
der Erfgoed is. Het boek is nu voor iedereen verkrijgbaar in de boekhandel. Voor onze 
leden die vooraf hebben ingetekend en voor leden die het alsnog willen aanschaffen, 
staat informatie op onze website over hoe te betalen en hoe in het bezit van het boek 
te komen.

Het bestuur heeft een plezierig digitaal overleg gehad met wethouder Maarten van 
Vierssen. Het overleg zal een vervolg krijgen bij de verdere implementatie van de zo-
genoemde Vitaliteitsagenda. Die agenda is ook opgenomen in HET boek (hoofdstuk 8 
‘De toekomst van de wijk’) en is ook te vinden op onze website  
www.wijkbergenbos.nl.

Het laatste goede nieuws is dat op onze oproep maar liefst vier prima kandidaten zich 
hebben gemeld voor een bestuursfunctie, waarvan we er zelfs 1 in reserve hebben 
moeten houden. De drie te benoemen kandidaten stellen zich elders in dit nummer 
aan u voor.

Ook treft u in dit blad een uitnodiging aan voor onze jaarvergadering in Theater 
Orpheus, op dinsdag 7 september, waarvoor we graag willen dat u zich van tevoren 
aanmeldt. Vanzelfsprekend wordt uw aanwezigheid weer bijzonder op prijs gesteld 
en we hopen wederom veel wijkbewoners te mogen begroeten!

Anke Nijhuis
Wijkbewoner en aspirant-bestuurslid

Mijn naam is Anke Nijhuis en ik heb me 
gekandideerd voor een functie binnen het 
bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos. 
Sinds juli 2020 ben ik samen met mijn man 
woonachtig aan de Sparrenlaan. 

Wij hebben onze woonplaatsen Rotterdam 
en Amsterdam achter ons gelaten om 
samen een huis te betrekken in het bosrijke 
Apeldoorn. Voor hobby’s heb ik momenteel 
erg weinig tijd: de verbouwing van ons huis 
staat op het punt te beginnen en dat bete-
kent elke dag wel klussen en dozen inpak-
ken. Toch is er altijd wel ruimte in de agenda 
voor mijn belangrijkste hobby: vrienden 
uitnodigen om samen lekker te eten. Ik ben 
nu eenmaal dol op alles wat met voeding te 
maken heeft en in het dagelijks leven ben ik 
marketing director in levensmiddelen. Dit 
sluit goed aan bij de aandachtsgebieden 
Sociale Media en Ledenwerving die ik bin-
nen de wijkvereniging wil gaan oppakken. 

Het reilen en zeilen binnen de wijken van 
een stad boeit mij. In een eerdere be-
trekking ben ik raadslid in de gemeente 
Enschede geweest. Ik weet daardoor hoe 
processen lopen in de gemeentelijke poli-
tiek. Vanuit de gedachte “ik wil iets bete-
kenen voor de wijk waarin ik woon”, heb 
ik gereageerd op de oproep voor nieuwe 
bestuursleden. Ik hoop daarom binnenkort 
mijn steentje te kunnen bij dragen aan onze 
mooie buurt. 
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De mannen die 1.200 km riolering onderhouden en vervangen 
Een kijkje in de wereld van Beheer & Onderhoud
Door Jeanette van Dijk, regisseur openbare ruimte stadsdeel Noordwest

Maar liefst 1.200 kilometer riolering 
in de gemeente Apeldoorn: heb je daar 
wel eens bij stil gestaan? Het doel van 
de mannen van rioolonderhoud is dat 
alle bewoners niet merken dat het riool 
er is. Wil de Ridder (vakspecialist riole-
ring), Cees Petersen (unitleider water en 
riolering) en het team rioolonderhoud 
(bestaande uit acht personen) houden 
zich dagelijks bezig met de riolering in 
onze gemeente. Zij zorgen er namens 
Beheer & Onderhoud voor dat de riole-
ring functioneert, ze repareren schades, 
verhelpen lekkages en houden het riool 
schoon. Zo speelt er zich ontzettend veel 
af onder onze Apeldoornse grond. Wil en 
Cees vertellen er graag over. 

Twee soorten riolen
Er bestaan twee soorten riolen: het traditio-
nele riool, waarbij vuil water en regenwater 
gemengd worden opgevangen en het afge-
koppelde systeem, waarbij het vuile water 
apart van het schone regenwater wordt 
opgevangen. Wil legt uit: “We kijken steeds 
vaker of er ‘afkoppelkansen’ zijn. Dit houdt 
in dat we het traditionele riool vervangen 
voor een nieuw riool, waarbij het schone 
regenwater apart wordt opgevangen. We 
hebben hier maandelijks een ‘wateroverleg’ 
over. Het schone regenwater wordt steeds 
meer opgevangen in wadi’s. Deze wadi’s 
zien we met name in nieuwbouwwijken. Het 
zijn eigenlijk droge rivierbeddingen die een 
overvloed aan water kunnen opvangen in 
natte periodes. Het is dus geen rioolwater 

meer dat omhoog komt, maar altijd schoon 
water. Dit is hygiënischer voor de bewoners 
en beter voor het milieu. Wanneer riolen zijn 
afgekoppeld, is dit ook beter voor de water-
opvang bij extreme regenbuien. Het zal nog 
wel eens voorkomen dat er water op straat 
komt te staan, maar weet wel dat dit altijd 
schoon regenwater is. Het mag wat ons 
betreft best wat hinder opleveren, maar wij 
willen er altijd voor zorgen dat de overlast 
beperkt blijft.”

Goede afstemming over vervanging 
riolen
Er vinden met grote regelmaat rioolinspec-
ties plaats om vast te stellen waar schades 
zich voordoen en op basis daarvan worden 
er maatregelen genomen. Wil: “Wanneer 
we maatregelen nemen, proberen we dit zo 
veel mogelijk te combineren met bijvoor-
beeld wegwerkzaamheden. Als er een riool 
compleet vervangen moet worden, moet de 
weg toch opengebroken worden. Wanneer 

dit gecombineerd wordt met andere 
werkzaamheden, scheelt dat aanzienlijk 
in de kosten. We hebben dan ook regel-
matig contact met de beleidsmedewerker 
Ruimtelijke Leefomgeving. Riolering gaat 
in onze gemeente zo’n zeventig tot tachtig 
jaar mee. In het verleden is er altijd veel 
aandacht geweest voor leidingherstel, maar 
de laatste jaren kiezen we daarnaast ook 
steeds vaker voor het renoveren van putten. 
Er werd lange tijd gedacht dat de putten 
weinig te verduren hadden, maar we weten 
inmiddels wel beter. Dit soort grootscha-
lige ingrepen worden uitgevoerd door een 
externe aannemer.”

Innovaties in rioleringssystemen 
“Binnen onze afdeling zijn we altijd bezig 
met innovaties op het gebied van riole-
ring”, vertelt Wil. “We kijken natuurlijk naar 
landelijke trends, maar ook binnen onze 
afdeling worden innovaties uitgeprobeerd. 
We hebben altijd de focus op wat het beste 
werkt, hoe onderhoudsvriendelijk het is en 
hoe de status op de lange termijn zal zijn. 
Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een pilot 
onder de parallelweg aan de Zwolseweg in 
Apeldoorn. Hier hebben we waterbergende 
bestrating aangebracht. In deze innovatieve 
bestrating loopt het water via de kolken 
de fundering in. Van hieruit kan het water 
breed de grond in vloeien.”

Risico’s voor riolen
De risico’s voor riolen zijn groot. Cees ver-
telt: “We zien vaak dat riolen verstopt raken Fo
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BERG EN BOS SPECIALIST

ROB BAKKER
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LEVEN IN UW MOOIE WIJK!

 HUNINK 
& HOLTRIGTER
WONING- EN BEDRIJFSMAKELAARS
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door vet en vochtige doekjes. Wc-papier lost 
wel op in het water, maar vochtige doekjes 
niet. Ook wordt er nog steeds veel frituur-
vet en jus weggespoeld. Dit gaat stollen 
en zorgt voor problemen. Verder zien we 
verstoppingen door wortelgroei van bomen 
en struiken. Bij voegen tussen de leidingen 
groeien deze wortels soms naar binnen. Bij 
rioolinspecties komen we regelmatig flinke 
wortels in de leidingen tegen. Een ander 
risico voor riolen is instorting. Dit heeft vaak 
een lekkage als oorzaak. Door de lekkage 
spoelt het zand onder de verharding weg, 
ontstaat er een holle ruimte en is instorting 
het gevolg. Het asfalt erboven kan soms 
tijden lang intact blijven, maar het gaat 
geheid een keer mis. Hier kan een bewoner 
zelf niets aan doen, maar aan het door-
spoelen van vochtig toiletpapier en vet kan 
iedereen zelf wel wat doen.”

Verschil tussen kolk en put
Jaarlijks worden er binnen onze gemeente 
zo’n vijfhonderd tot zeshonderd meldingen 
over riolering gedaan. “Bij klachten hebben 
bewoners het vaak over putten, terwijl het 
dan om een kolk gaat. De kolk is de plek 
waar het water het riool in stroomt. Kolken 
zie je meestal aan de zijkant van de weg. 
Als er een watermotiefje op de kolk staat, 
betekent dit dat het om een afgekoppeld 

systeem staat. Hier wordt het regenwater 
dus apart opgevangen. Putten zijn de grote 
deksels die je in het midden van de weg 
ziet”, vertelt Cees. 

Klachten verhelpen
“Niet alle meldingen moeten acuut wor-
den opgelost. Soms kan het wachten en 
worden gecombineerd met andere werk-
zaamheden”, aldus Wil. “Wat voor bewo-
ners in ieder geval goed is om te weten, is 
dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het 
water op eigen terrein. Op de grens van 
hun tuin en het gemeentelijke deel zit een 
controleputje op zo’n meter diepte. Wij 
weten precies waar die putjes zitten. Als er 
een melding komt, wordt vanuit dat putje 
gekeken aan welke kant het probleem 
ligt. Ligt het aan de kant van de gemeente 
(staat het controleputje vol) dan lossen wij 
het op. Ligt aan de kant van de bewoner 
(staat het controleputje leeg), dan moet hij 
of zij zelf hulp inschakelen via een riole-
ringsbedrijf. Bewoners worden overigens 
ook gestimuleerd om dakwater zelf op te 
vangen en ook om hun tuin groen te maken 
zodat water opgenomen kan worden. Er 
is de mogelijkheid om subsidie te ontvan-
gen. Ga hiervoor naar www.Apeldoorn.nl/
subsidie-afkoppelen-regenwater.
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Apenheul 50 jaar!
Door Noesjka Verheij, Apenheul

Apenheul is het leukste dagje uit tus-
sen de loslopende apen! Een bezoek aan 
Apenheul is altijd een feestje, maar dit 
jaar nog eens extra leuk. We bestaan 
dit jaar vijftig jaar en dat vieren we met  
leuke activiteiten.

Ontdek het vernieuwde huis van Naaap 
waarin kinderen alles spelenderwijs leren 
over apen. We blikken ook op verschillende 
plekken in het park terug naar het verle-
den. Wat was er vroeger op de plek van het 
huidige wolapenverblijf en weet jij wanneer 
de eerste gorilla’s naar Apenheul zijn geko-
men? Je ziet het allemaal in de vijftig jaar 
Apenheul Expo.

Ons jubileumjaar begon met de geboorte 
van een bonobobaby op 16 februari. Het 
is een meisje en ze heeft de naam Neje 
gekregen. Dit betekent ‘sneeuw’. Ook werd 
de vijftigste gorillababy in Apenheul gebo-
ren! Gorilla Gyasi beviel op 21 februari van 
een gezonde zoon. De kleine heeft, via een 
naamverkiezing, de naam Kiango gekregen. 
De betekenis van zijn naam is ‘licht’. De go-
rillababy is een lichtpuntje in deze tijd van 
de pandemie. En de geboorte van de eerste 
nakomeling van Bao Bao is ook een groot 

lichtpunt voor het soortbehoud. Kom snel 
op kraamvisite! 

Er is ook een nieuwe apensoort in Apenheul 
te zien: de manteltamarin! Als je door het 
nieuwe, door Prinses Margriet geopende, 
dwergapengebied wandelt kom je ze tegen. 
Je loopt eerst langs het grootste insec-
tenhotel ter wereld en vanuit daar loop je 
zo het dwergapengebied in. De mantelta-

marins delen het verblijf met rode titi’s, 
witgezichtsaki’s, en een zilveroeistiti. Even 
uitrusten? Dat kan op het mooie terras van 
het nieuwe restaurant de Apegaap terwijl de 
kinderen de aap uithangen in de megagrote 
gorillakop in één van de vele speeltuinen. 

Nieuwsgierig geworden? Slinger snel naar 
Apenheul en feest met ons mee! 

Alle dagen open
In 2021 is Apenheul tot november 
dagelijks geopend, ook op feestdagen. 
Kijk op apenheul.nl voor de actuele 
openingstijden.

Help de Javaanse 
langoeren aan een 
nieuw verblijf
Stichting Apenheul heeft vorig jaar 
vanwege alle de coronamaatregelen een 
lastig jaar gehad en ook dit seizoen begon 
anders dan gepland. Apenheul is een 
stichting en krijgt geen structurele subsi-
dies. Dit betekent dat we inkomsten van-
uit het park nodig hebben om te kunnen 
investeren in nieuwe dierverblijven. De 
Javaanse langoeren in Apenheul kunnen 
heel goed een nieuw verblijf gebruiken en 
daarom hebben ze jouw hulp hard nodig! 

Doneer eenmalig een bedrag naar keuze 
of word Vriend van Apenheul. Ga naar 
apenheul.nl/steun-ons. 
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Onze buurtbus!
Tijd om u bij te praten
Door Otto Verkerke

In de eerste berichten die wij in februari 
stuurden, gingen wij ervan uit dat ons 
buurtbusvoorstel al vrijwel besluitrijp 
was binnen de provincie. Dat bleek 
echter niet het geval te zijn omdat het 
procedurele pad nog niet geheel doorlo-
pen was.

Als resultaat hebben wij daarop eind febru-
ari een formeel verzoek om een buurtbus 
op te starten op schrift gesteld en ingediend 
bij de gemeente Apeldoorn. Daarbij heb-
ben wij steun gezocht (en gekregen) van 
het instituut Visio, zorglocatie Berkenhove 
(Atlant) en VVE de Arendsburght. Het voor-
stel is door die belanghebbenden medeon-
dertekend en daarna met 
ondersteuning van de gemeente ingediend 
bij de provincie Gelderland in Arnhem. 
Binnen de provincie is dat voorstel vervol-
gens intern behandeld en kortgesloten met 
de nieuwe vervoerder Keolis.

Route
De route ligt vrijwel vast en er zijn con-
ceptdienstregelingen gemaakt. De bus zal 
vanaf het station via de Koninginnelaan 
en de Anklaarseweg naar de Koningstraat 
rijden. Van de Koningstraat verder via 
de Zwolseweg en Jachtlaan via de afslag 
Bosweg naar de Arendsburght. Na de 
Arendsburght loopt de route volgens de 
oude buslijn 16 over de 
Soerenseweg terug naar de stad en via de 
markt weer naar het station. De ritduur 
wordt nu ingeschat op ca 45 minuten (inclu-
sief ‘halteren’); dit houdt tevens in dat het 

een uurdienstregeling wordt. De buurtbus 
krijgt de naam Buurtbus Berg en Bos en in 
de dienstregeling wordt het buslijn 512.

Met een adviesaanvraag aan 
het ROCOV (Regionaal Overleg 
Consumentenorganisaties Openbaar 
Vervoer) door de provincie over de opzet 
van buurtbus 512 lijkt ons voorstel nu 
eindelijk wel besluitrijp te zijn. Na ontvangst 
van het ROCOV-advies wordt het voorstel 
voorgelegd ter goedkeuring in een van de 
komende vergaderingen van Gedeputeerde 
Staten. Dat zal waarschijnlijk in juni/juli 
gaan gebeuren.
De verwachting is dat wij mogelijk al in juni 
met de praktische voorbereidingen kun-
nen starten zoals het beschikbaar stellen 
van een buurtbus door Keolis en aan onze 
zijde het organiseren en oprichten van 
een buurtbusvereniging en doorlopen van 

goedkeuringsprocedures en training van de 
vrijwillige chauffeurs etc.

Ofschoon het mede door het coronavirus 
niet zo snel gerealiseerd kan worden als 

Samen055
Door Trees Smit, locatiecoördinator Samen055 Noord en West

wij hadden gehoopt, lijken alle signalen op 
groen te staan en gaan we mogelijk na de 
zomervakantie rijden! Om dat te realiseren 
hebben we ook nog een aantal extra vrijwil-
ligers nodig!

Samen055 is de netwerkorganisatie 
binnen het Sociaal Domein vanuit de 
gemeente Apeldoorn. Bij Samen055 kunt 
u als inwoner van Apeldoorn terecht 
met vragen op het gebied van welzijn, 
opgroeien en opvoeden, werk en geld of 
zorg. 

Medewerkers van Stimenz, MEE, Don Bosco, 
het CJG en de gemeente staan klaar om te 
ondersteunen. 
Een afspraak maken met een van de orga-
nisaties van Samen055 kan telefonisch, via 
onze website of op een van onze locaties. 
Dit zijn Samen055 Noord, Zilverschoon 4 en 

Samen055 West, Molenstraat-Centrum 1.

Door de coronamaatregelen zijn er op dit 
moment helaas geen inloopspreekuren op 
de locaties en kunnen niet alle activiteiten 
doorgaan.  Om die reden boren de collega’s 
van Samen055 met en voor u als inwoners 
in uw wijken en buurten alle creativiteit 
aan om tot andere vormen van contact en 
oplossingen voor vraagstukken te komen. 

Mocht u ondersteuning nodig hebben: meer 
informatie over Samen055 is te vinden op 
www.apeldoorn.nl/samen055. Telefonisch 
bereikbaar via 14 055.

Dringende oproep
Nogmaals de volgende oproep:
Bent u ook bereid een of meer dagde-
len per week de buurtbus te besturen? 
Beschikt u over een goede gezondheid, 
voldoende en bewezen rijervaring met 
minimaal een rijbewijs B? Dan bent u een 
mogelijke kandidaat-chauffeur. Wilt u 
zich aanmelden als kandidaat, of heeft u 
eerst nog vragen? 
Neem contact op met Otto Verkerke, 
telefoon 06-13220608 of e-mail otto.
verkerke@wijkbergenbos.nl.
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Bronnen van Berg en Bos (59)
Herinneringen aan een Loose
Door Bart Meyer

Volgend jaar is het zestig jaar geleden dat 
op Het Loo prinses Wilhelmina overleed. 
Op haar leven is veelvuldig teruggekeken 
in boeken en artikelen. Iemand die daar-
over graag vertelde en schreef was haar 
laatste particulier secretaris Thijs Booy. 
Als geen ander verkeerde hij in de directe 
nabijheid van de prinses en ving door 
zijn functie allerlei gemoedsuitingen en 
overpeinzingen op. In die hoedanigheid 
moet sprake zijn geweest van wederzijds 
begrip en vertrouwen. Talrijke wetens-
waardigheden heeft hij later in woord en 
geschrift aan de openbaarheid prijsgege-
ven. Steeds heeft Booy, in overeenstem-
ming met haar wens, op eerlijke wijze de 
mens Wilhelmina benadrukt.                                                                         

Liefdesverklaring
Haar houding naar de buitenwereld was een 
voortdurend zoeken naar harmonisatie van 
gedachten met emotie en gevoel, een een-
heid van kracht die ten diepste haar geloof 
bepaalde. Booy was zich ervan bewust dat 
zij door de buitenwacht niet altijd werd 
begrepen en men haar te kort zou doen. Bij 
gelegenheid vertelde hij over zijn herinne-
ringen in dag- en weekbladen en schetste 
zo een karakteristiek portret van zijn ‘baas’, 
zonder daarbij zichzelf geheel weg te cijfe-
ren. Hoe beter we haar kennen, hoe minder 
ongenuanceerd ons oordeel over haar 
meende hij; alle reden om in onderstaand 
verhaal zijn stijl van schrijven en wijze van 
vertellen zo veel mogelijk te volgen, alsme-
de de daarin gebruikte woordkeus. 

Koningin Wilhelmina (1880-1962), af-
stammeling van de stadhouders van 
Leeuwarden, was en voelde zich Friezin, 
Haagse door geboorte en een langdurig 
leven in die stad, maar ook en nadrukkelijk 
iemand van Gelre. Zij heeft gedurende haar 

regeringsjaren en de tijd daarna zich vrijwel 
steeds onthouden van het uitspreken van 
voorkeuren, was te zeer een persoonlijkheid 
om die niet in veelvoud te hebben, maar gaf 
daarvan geen blijk. Uitspreken van voor-
keuren kon tot vervreemding leiden, haar 

betrekken in controverses en zou haar taak 
als bindende figuur schaden. Gelet op deze 
gereserveerdheid is het des te betekenisvol-
ler dat zij in haar boek ‘Eenzaam maar niet 
alleen’ een heuse liefdesverklaring jegens 
Het Loo opnam (de titel van deze autobio-
grafie was oorspronkelijk ‘Grootmoeder 
vertelt’): “Elk heeft een plekje op aarde (…) 
Voor mij was dit plekje Het Loo”.
De kerkelijke gemeente waar zij na haar 
troonsafstand in 1948 ingeschreven stond 
heet Hervormde Kerk van Apeldoorn en 
Het Loo. Ofschoon in het verleden werd 
gesproken over Het Loo en Apeldoorn, zijn 
paleis en gelijknamige wijk een deel van 
Apeldoorn. Voor koningin Wilhelmina waren 
Het Loo en Apeldoorn een twee-eenheid 
waarbij in dat span Het Loo vooropging. Dit 
vormde het referentiekader voor haar kijk 
op de omgeving. Toen haar secretaris haar 
eens vroeg of zij zich Apeldoornse voelde, 
was het antwoord: “Ik ben ’n Loose”.

Toch had de koningin een grote liefde voor 
‘Appeldoorn’ zoals zij die naam placht uit te 
spreken. Zij wist natuurlijk dat de bewoners 
van Het Loo Apeldoorners waren, maar voor 
haar levensgevoel was Apeldoorn toch een 
naburige gemeenschap. De Gedenknaald 
was voor haar de grenspaal.
Achter dit alles zat niet: ik ben te hoog om 
Apeldoornse te zijn, maar zij ervoer Het Loo 
nu eenmaal als een dorp met een zeer eigen 
identiteit. Alleen het paleis en onderhorig-
heden waren al een autonoom dorp: eigen 
boerderij, eigen bloemisterij, hout uit eigen 
bossen, eigen meubelmakerij, toneelzaal 

Prinses Wilhelmina op 75-jarige leeftijd (Bron ANP) 
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en vele gastenkamers in huis, PTT-kantoor, 
loodgieters, elektriciens, smeden en 
schilders, eigen vervoerbedrijf (paarden, 
rijtuigen, karren, auto’s), eigen moestuinen 
en boomgaarden, een eigen arts en hof-
prediker, een maatschappelijk werkster 
en verpleegsters, eigen politie, forellen 
uit eigen vijvers, wild uit eigen wouden, 
kievitseieren van eigen weiden, je kon het 
bijna zo gek niet verzinnen of het eigen dorp 
kon er voor zorgen. Een eigen tandarts? Ja 
en nee. Die woonde over de grens, maar wel 
aan de Loolaan. Onmisbaar voor iemand die 
dol was op chocola!

Sweet home
Koningin, later prinses Wilhelmina heeft zich 
in dit besloten, vrijwel onafhankelijke we-
reldje volkomen thuis gevoeld. Het was voor 
haar ook een oase. Hoe vaak zei ze niet dat 
ze op Het Loo helemaal tot zichzelf kwam, 
dat ze aan de vrede daar zo’n behoefte had. 
Toen ze het paleis in 1945 voor het eerst na 
de oorlog weer betrad hield ze geen rede. 
Ze zei: “Breng een sjoelbak!” Ze smeet toen 
zó met de stenen dat adjudanten dekking 
zochten. In al die woestheid school een 
diepe tederheid: ik ben zo blij dat ik weer 
thuis ben, dat alleen stenen, woorden het 
niet meer kunnen zeggen.                                                                                                                                        

Al vele jaren voor haar dood sprak zij uit 
het liefst te willen sterven in dat paleis te 
midden van de Veluwse bossen. “Mijnheer 
Booy, ik ben altijd een paardenvriendin 
geweest. Ik wil met paarden Delft binnen-
komen. Van Het Loo naar Den Haag mag 
het wel met een auto. Als er door het weer 
geen auto kan rijden, laat dan een trein wit 
spuiten, voor mijn rekening”. Nuchter als zij 
was bleef zij in haar levensavond als haar 
gezondheid slecht was op Het Loo hangen. 
Het moest haar niet overkomen dat ze haar 
laatste strijd zou voeren op een andere 

plaats. Toen het haar toch een keer over-
kwam in Den Haag ernstig ziek te worden 
spoedde zij zich, zodra het maar weer even 
kon, daar vandaan om via een rustpoos op 
Soestdijk naar Het Loo terug te keren. Daar 
op de trappen kon men haar horen roepen, 
op het gillen af: ‘Oh home, sweet home!’. 
Als ze zeer geëmotioneerd was sprak ze niet 
zelden Engels of Frans. Dat was beslist geen 
aanstellerij. Zij vluchtte dan in een andere 
taal om niet tot een gevoelsexplosie te ko-
men. Ooit had een Amerikaans muziekblad, 
tot verbazing van de Nederlandse pers, over 
haar vermeend zangtalent geschreven:
‘Het is zeker niet algemeen bekend dat 
koningin Wilhelmina door haar onderdanen 
genoemd wordt met de erenaam: koninklijke 
prima donna. Elke avond na het diner zingt 
zij voor de gasten aan de koninklijke tafel op 
Het Loo. Zij heeft een schone sopraanstem en 
er komen velen om haar te horen en van haar 
gezang te genieten. Niet zelden hoort men in 
Amsterdam zeggen: Kom, laat ons een wan-
deling doen naar het paleis om de koningin 
te horen zingen; zo ziet men dan ook vaak 
groepjes van mensen bij het paleis, onder 
haar venster of in het gras, luisterend naar de 
lieflijke stem van de beminde vorstin’.   

Eens verklaarde de prinses uitvoerig de 
keuze voor haar lievelingspaleis: “Omdat 
de koning-stadhouder die ik zo bewonder 
het gebouwd heeft. Ik vind het een eer in 
een huis van hem te wonen en daarvoor te 
zorgen. En het is toch nooit een echt paleis 
geworden, al betreur ik de verbouwingen 
aan het begin van de 20e eeuw; u weet 
toen hebben ze er een verdieping op gezet. 
Zelfs daarna bleef het een jachtslot, een 
landhuis, zij het groot. U zult zeggen: dat 
is Soestdijk ook. Maar de bossen van Het 
Loo zijn zoveel uitgestrekter, zoveel mooier 
dan die daar. En tenslotte liggen hier zoveel 
kinderherinneringen van mij. Ik heb weinig 

kunnen spelen, de meeste keren dat het 
daar dan toch van mocht komen, was dat 
hier”.

Koningin Wilhelmina was ’s winters zelden 
op Het Loo. Zij had dan zoveel verplichtin-
gen ‘in de stad’ zoals zij dat noemde. Ze 
verscheen er wel eens, bij voorkeur als er 
een dik pak sneeuw lag en was helemaal uit-
gelaten om met een ar de door sneeuw en 
rijp betoverde bossen in te trekken. Zij hield 
van de natuur en vooral als die een wondere 
gedaante had, gelijk een oerwereld. De 
oude bossen rond Het Loo hadden ook iets 
onzegbaar prils als ze tot het laatste twijgje 
oversneeuwd waren.
Gedurende haar regering was koningin 
Wilhelmina er steeds op uit iets van het 
ontluikend voorjaar op Het Loo mee te 
maken. Na haar abdicatie bleef zij er de hele 
lente, om als het warm werd naar ‘de blanke 
top der duinen’ te gaan, naar haar huis De 
Ruygenhoek in de Scheveningse duinen. 
Wanneer de bossen van Het Loo gingen 
kleuren was zij er weer. Als ooit de schilder-
woede echt in haar losbrak dan was het wel 
in de herfst, wanneer het groene blad in ( vervolg op pagina 10

vele varianten neigde naar het geel en het 
bruin. Zij noemde dat ‘het kleurenfeest in de 
natuur’.

In het rijtuigenmuseum van Het Loo staat 
nu de aandoenlijke schilderwagen, com-
pleet met potkachel waarmee zij gewapend 
met palet en penselen uitreed bij fikse kou. 
Zij bleef het zoeken in de rijtuigen, maar 
zal zich in deze simpele kros wel gelukkiger 
hebben gevoeld dan in haar karossen en 
koetsen. Zij wist dat het koningschap en 
zeker dat van de oude tijd, pracht en praal 
behoefde; zij was ook bereid daar het mid-
delpunt van te zijn. In haar jonge jaren zal al 
die luister haar natuurlijk wel eens hebben 
bekoord. Zij herademde in haar schilder-
wagen én als ze zelf mennend met haar 
tonneau door ‘de bos’ reed.
De lievelingsplekken waren: Het chaletje dat 
haar vader liet bouwen. Zij zat daar nog op 
tachtigjarige leeftijd en had dan het oog op 
het speelgoed waarmee ze in haar korte en 
bleke jeugd optrok; dat was op haar instruc-
tie daar gebleven. Een piepklein vijvertje 

Wilhelminadal (Paleispark), favoriet plekje van koningin Wilhelmina
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vlak achter het paleis (niet meer aanwezig) 
waar zij haar moeder vaak zag zitten lezen. 
Een plekje dichtbij de doolhof, overkapt, 
overschaduwd door oude kastanjes, haar 
dierbaar, omdat haar vader hier voor de 
laatste keer buiten heeft gezeten. De grote 
veldvijver waar de jonge prinses een pontje 
had liggen dat zij zelf naar het eiland in 
het midden kon trekken. En bovenal de 
Soerense hei. Op al die plekken schreef zij 
aan het boek van haar herinneringen.
Zij was dan een Loose, maar was ook ver-
knocht aan Apeldoorn. Elke dag een stapel 
kranten waarvan de Nieuwe Apeldoornse 
Courant en het blad van Kijf voor haar lagen 
uitgespreid. Daarin werden ook de fami-
lieadvertenties gelezen, omdat ze zoveel 
Apeldoornse geslachten kende. Koningin 
Wilhelmina had geen plattegrond nodig om 
in Apeldoorn de weg te vinden.      

Afscheid
Tijdens haar laatste rit door het dorp keken 
de mensen verbaasd naar de wagen met 
vier paarden ervoor, een koetsier met hoge 
hoed en oranje-kokarde op de bok. Ze 
peinsde soms hardop over het Apeldoorn 
van weleer: “Dit is dan de Jachtlaan. Er 
loopt geen jager meer. Nu aan beide zijden 
huizen, er kan er niet één meer bij. Ik herin-
ner me nog dat aan deze weg geen woning 
stond (….) Vroeger was het er stil, zo stil, 
maar mooi is het hier gebleven”. Tal van 
percelen grond die eens behoorden tot 
het Koninklijk Paleis en Domein Het Loo. 
De Punt, in 1684 door Koning-stadhouder 
Willem III van Oranje gekocht, maakte deel 
uit van zijn jachtgebieden, ook wel Kamp 
Links genoemd; op 28 februari 1918 door 
prins Hendrik in bruikleen gegeven aan de 
Apeldoornse padvinders.

Het Kroondomein lag haar na aan het hart. 
In 1959 heeft de prinses het geschonken aan 
de staat. Hoewel formeel eigendom van de 
staat, is het als een schenking-onder-voor-
waarden aanvaard. De Hoge Schenkster 
beoogde ‘te waarborgen dat Haar bezit één 
geheel zou blijven vormen en het genot 
daarvan voorbehouden zou blijven aan de 
Kroondrager.’ Bij de aanvaarding heeft de 
staat zich verplicht tot teruggave of terug-
betaling aan het Huis van Oranje, zodra de 
monarchie ophoudt te bestaan of de Kroon 
niet meer door een van de afstammelingen 
van prinses Wilhelmina wordt gedragen.

De oude koningin liet zich op vrijdag 3 
augustus 1962, kort voor haar dood, nog 
eenmaal naar vele dierbare plaatsen in het 
park en de domeinen rijden. Ze nam daar 
toen bewust afscheid van de taferelen en 
vergezichten die haar lief waren geweest. 
Booy: “Ik zag haar thuiskomen, volkomen 
uitgeput, een mens die gaat sterven. Zij 
moest van de auto in een draagstoel wor-
den geholpen, maar haar blik was, zij het 
weemoedig, stralend. Zij had al die liefelijk-
heid dan toch nog eens aanschouwd”.

Bronnen
Booy, Th., Tien jaar geleden stierf koningin 
Wilhelmina op paleis Het Loo, in: Nieuwe 
Apeldoornse Courant, 25 november 1972
De Telegraaf, 8 april 1967
De Tijd, 20 november 1906
Musical America archives, New York, Musical 
America, November 3, 1906
Handelingen Tweede Kamer der Staten-
Generaal, Kamerstukken II, 1969/70, 10 686, 
nr. 3 (Wet op het Kroondomein 1959)
Koninklijk Huisarchief, Den Haag, 
Koninklijke Verzamelingen, Archief: 
Intendance van het Koninklijk Paleis en 
Domein Het Loo, inventarisnummer E09c, 
Periode 1806-1971 (1975) 

( vervolg van pagina 9)
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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…?

Cultuurhistorische wandelingen  
door Berg en Bos
Door Gustaaf van den Brand

Naar aanleiding van de presentatie van het 
boek ‘Berg en Bos, een verrassende ontdek-
king’, organiseert co-auteur Frederik Erens 
cultuurhistorische wandelingen door de 
wijk Berg en Bos, waarbij de architectoni-
sche rijkdom en bewonersgeschiedenissen 
de revue passeren. 

De wandelingen van ruim anderhalf uur zijn 
gepland op zondag 13, 20 en 27 juni, 4, 11, 
18 en 25 juli steeds om 11.30 en om 15.00 

uur. De ochtendwandeling begint aan het 
begin van de Valkenberglaan tegenover De 
Naald en eindigt in de buurt van het uit-
gangspunt. De middagwandeling begint bij 
de Berg en Bosschool aan de Soerenseweg 
hoek Burgemeester Roosmale Nepveulaan, 
maar volgt deels een andere route en 
eindigt bij de ingang van Park Berg en Bos, 
waar de mogelijkheid bestaat om op het 
terras van restaurant De Boschvijver nog 
even na te genieten. 

Deelname kost € 7,00 (contant) en u kunt 
zich opgeven via ferens01@gmail.com. 
Maximale groepsgrootte: 12 personen. 

Drs. Frederik Erens is 
freelance historicus en 
opgegroeid in de wijk 
Berg en Bos, waar hij 
nog steeds wijkbewoner 
is. Hij stelde eerder al 
het boekje ‘Het Groene 
Westen van Apeldoorn. 
Berg en Bos – Walterbos’ 
samen. 
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Money mules
Door Sharon Koenders, wijkagent

Money mules, 
geldezels of 
katvangers, zijn 
mensen die geron-
seld worden om 
hun rekening te 
laten misbruiken 
door criminelen. 
Als mensen hun 
bankpas/rekening 

en pincode geven, storten slachtoffers van 
internetoplichting geld op de rekening van 
deze money mules. Hiermee maakt een 
money mule zich vaak onbewust schuldig 
aan het witwassen van illegaal geld en blijft 
de crimineel anoniem. 

Werkwijze
Hoe gaan criminelen te werk? Zij proberen 
money mules op een sluwe manier te strik-
ken. Het ronselen van money mules is voor 
criminelen essentieel. Zij willen namelijk 
zelf anoniem blijven om niet gepakt te wor-
den. Dit gebeurt veelal onderweg, op straat 
of op het schoolplein, maar ook steeds 
vaker via social media, zoals Instagram, 
Facebook of Snapchat of via advertenties 
waar je op reageert. De criminelen proberen 
mensen met allerlei beloftes en smoesjes 
over te halen om hun bankpas en pincode af 
te staan, zodat de zij op die manier het geld 
kunnen wegsluizen en zelf anoniem blijven. 

Money mules zijn vaak jongeren
Iedereen kan een money mule worden, 
maar we zien dat het vaak om jongeren 
en jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) gaat. 
Criminelen zoeken ook vaak doelbewust 
mensen op die kwetsbaarder zijn, doordat 

ze bijvoorbeeld in geldnood zitten of een 
licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. 

Wat zijn de gevolgen?
Een money mule werkt mee aan het plegen 
van strafbare feiten en maakt zich schuldig 
aan witwassen. Soms is de money mule ook 
slachtoffer van witwaspraktijken, wanneer 
criminelen misbruik maken van hun kwets-
baarheid. Als money mule moet je altijd het 
gestolen geld terugbetalen. De criminelen 
zijn vervolgens vaak spoorloos. Zij kunnen 
dus over het weggesluisde geld beschikken 
zonder dat iemand weet dat zij erachter 
zitten. 

De kans is groot dat wanneer een money 
mule wordt gepakt, hij of zij: 
• een strafblad krijgt;
• geen bankrekening (meer) kan openen;
• moeilijker aan een baan komt;
• een lening kan afsluiten voor het kopen 

van een huis. 
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Hoe kan ik voorkomen dat ik een money 
mule word? 
• Geef nooit je bankpas en pincode aan 

iemand anders;
• Stel je rekening niet aan iemand anders 

beschikbaar, ook niet aan een bekende. 
Dit geldt ook voor het afsluiten van een 
telefoonabonnement;

• Ga niet zo maar in op vacatures waar je 
snel en makkelijk veel geld kan verdie-
nen. Controleer of het (buitenlandse) 
bedrijf of persoon uit die mooie vacature 
wel echt bestaat en/of het niet vol taal- 
en spelfouten staat;

• Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is 
het dat vaak ook.

Ik ben een money mule geworden, wat 
nu? 
• Verzamel bewijs en neem contact op 

met je bank;
• Blokkeer je pas en verander je 

pincode(s);
• Neem contact op met de politie;
• Wanneer je wordt afgeperst of bedreigd 

nadat je je bankpas hebt uitgeleend, 
doe dan aangifte. Bel 0900-8844 
of ga naar https://www.politie.nl/
aangifte-of-melding-doen

Nieuws van de Berg en Bosschool
Door Marcel Wever, Berg en Bosschool

De afgelopen weken is de school gecon-
fronteerd met veel vandalisme. Wanneer 
de leerkrachten na het weekeinde 
terugkwamen in de school, moesten ver-
schillende klaslokalen glasvrij gemaakt 
worden omdat er veel ruiten waren 
ingegooid. Het droevige ‘record’ van in-
gegooide ruiten staat nu op 15 stuks. Ook 
hebben we steeds vaker te maken met 
kapot gegooid glaswerk (drankflessen) 
op het schoolplein.

Dit betekent dat alle hekken rondom de 
school nu ‘s middags op slot worden gedaan 
en dat het lastiger is voor kinderen om na 
schooltijd op het schoolplein te kunnen 
spelen. Op deze manier wordt het ook voor 
hangjongeren lastiger om met scooters op 
het plein te komen.
Doordat de hekken worden afgesloten, 
mogen jongeren eventueel door de poli-
tie of boa’s van het schoolplein worden 
weggestuurd.

Tevens willen we graag de hulp van buurt-
bewoners inschakelen. Wanneer u ziet dat 
er ongeregeldheden rondom de school 
gebeuren, vragen we u of u dit wilt mel-
den bij de school. Bij verdachte situaties 
vanzelfsprekend ook graag de politie 
alarmeren. Alvast vriendelijk dank voor uw 
medewerking!

Kunstproject
Voor de meivakantie hebben de leerlingen 
kennis gemaakt met verschillende kunste-
naars tijdens het kunstproject waaraan 
we hebben gewerkt. Kunstenaars die in de 

klassen aandacht hebben gehad zijn onde-
ren anderen Jackson Pollock, Vincent van 
Gogh, Maurits Escher, Andrea Della Robbia 
en ‘het Pointilisme’, maar ook de architect 
Willem Dudok. Daarna hebben de kinde-
ren allemaal in de stijl van de genoemde 
kunstenaars hun eigen kunst- of bouwwerk 
gemaakt.

Koningspelen
Dit jaar hebben de leerlingen ondanks de 
coronamaatregelen toch Koningsspelen 
gevierd. Waar Koningsdag normaal een 
sport- en speldag is waarop leerlingen 

van de hele school gemixt worden, heb-
ben nu de leerlingen een activiteit met de 
eigen klas gedaan. Zo hebben de leerlingen 
van groep 8 de grote ‘Koningsdag Kubbs 
Kampioenschappen’ gespeeld. Na verschil-
lende voorrondes, kruis- en halve finales 
ging de finale tussen het team Fabian/Sebas 
en Hugo/Nikki. Het was heel spijtig voor 
Hugo en Nikki, maar Sebas en Fabian zijn de 
Kubbs Kampioenen geworden.
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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
SBaptisten Gemeente, Bosweg 
77. Telefonisch contact via dhr. 
Groothedde: 06 42 18 72 19
ALTV Quick, Pijnboomlaan 30,
(055) 3552559
Fietsenstalling Stadspark Berg en Bos

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

Weer op vakantie!?
Door Lisette Cuperus, Vigilat

De zon heeft lang op zich laten wachten, 
maar hopelijk krijgen we een zonnige 
zomer als u op vakantie gaat. Door het 
coronavirus zijn de vakantieplannen voor 
veel mensen uitgesteld. Gaat u toch weer 
op vakantie? Dan hebben we een aantal 
preventieve tips hoe u uw woning veiliger 
kunt achterlaten tijdens uw vakantie.

• De vakantieperiode is voor inbrekers 
een topperiode. Om potentiële inbrekers 
op het verkeerde been te zetten, is het 
verstandig om tijdens uw afwezigheid 
uw huis een bewoonde indruk te geven.

• Zorg ervoor dat op verschillende plek-
ken in huis, op verschillende tijden door 
middel van een timer (ook op de boven-
verdieping), licht brandt als het donker 
is.

• Plaats tijdens uw vakantie een auto op 
de oprit: een eventuele tweede auto van 
uzelf of die van uw buren.

• Laat wat speelgoed rondslingeren op de 
grond, zet wat koffiekopjes op tafel en 
laat er een krant liggen, zodat het huis 
een bewoonde indruk maakt. 

• Laat post uit uw brievenbus halen en 
de vuilnis buiten zetten op de geplande 
tijden. Dit kunnen wij tegen een geredu-
ceerd tarief voor u verzorgen.

• Denk aan tuinonderhoud.
• Zet ladders en kliko’s weg, zodat hierop 

klimmen onmogelijk is. 
• Vergeet vooral niet wc-raampjes of 

ramen en deuren van een garage af te 
sluiten.

• Markeer dure goederen, maak foto’s en 
noteer serienummers.

• Hang geen adreslabel aan uw 

sleutel(bos). Wanneer u de sleutel(bos) 
verliest of als deze gestolen wordt, 
maakt u het een inbreker wel erg 
makkelijk.

• Als u een schuifpui heeft: plaats een 
balkje aan de binnenkant op de rails 
tussen de deurpost en de schuifpui, dan 
kan de schuifpui niet worden geopend.

• Plaats waardevolle spullen zoveel moge-
lijk uit het zicht van voorbijgangers.

Gaat u op vakantie? Meldt dit dan even 
bij ons en dan zullen wij u woning extern 
controleren op bijzonderheden. U kunt dit 
melden via info@vigilat.nl of telefonisch op: 
055-5424149.

Om ook op de juiste wijze onze dienstverle-
ning uit te kunnen voeren, is het van belang 
dat wij beschikken over de correcte klant-
gegevens. Misschien is er bij u het een en 
ander gewijzigd, zoals telefoonnummers, 
waarschuwingsadressen (wie wij kunnen 
bellen bij een calamiteit tijdens uw afwezig-
heid) en e-mailadres. 

Heeft u ook een alarmsysteem met een 
doormelding naar een meldkamer? Geef dit 
dan ook bij de meldkamer door zodat daar 
de gegevens ook kloppen. Vigilat Beveiliging 
wordt aangestuurd door uw meldkamer om 
fysieke opvolging uit te voeren bij uw wo-
ning als het alarm afgaat. Het is belangrijk 
dat zowel bij uw meldkamer als bij Vigilat 
Beveiliging uw gegevens correct zijn. 

We wensen u alvast een hele mooie en 
veilige zomer toe en bij vragen kunt u ons 
bereiken op telefoonnummer 055-5424149.
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Overlast? Meld het bij de gemeente!
Door Wim Bergink, Gebiedsmanager Noordwest

ook bij een burenconflict kunt u bij de 
gemeente een melding doen. Hiervoor zijn 
verschillende meldformulieren beschikbaar. 
Bij overlast in de openbare ruimte kun je 
denken aan overlast zoals hondenpoep, 
een losse stoeptegel, afval, verlichting, 
zwerffietsen, hangjongeren of overlast door 
te hard rijdende of verkeerd geparkeerde 
voertuigen. Naast de overlast in de open-
bare ruimte kunt u ook overlast ervaren van 
uw buren. Uw buren veroorzaken bijvoor-
beeld geluidsoverlast, stankoverlast of ma-
ken u het leven zuur door pesterijen. Op de 
website van de gemeente Apeldoorn kunt u 
deze overlast melden.
 
Wilt u een melding doen van overlast in de 
openbare ruimte? Dan kunt u hiervoor een 
melding maken bij de buitenlijn. Dit kan on-
line www.apeldoorn.nl/buitenlijn. Bij spoed 

 
Bij het schrijven van 
deze stukjes voor de 
wijkraden, vraag ik 
me steeds af wat een 
onderwerp zou kun-
nen zijn dat enigszins 
actueel is en dat voor 
velen interessant zou 
kunnen zijn. Voor het 

onderwerp van dit stukje werd ik aan het 
denken gezet door de publicatie van het 
onderzoek naar het thema veiligheid, 
waar afgelopen najaar bijna 2500 leden 
van het gemeentelijk bewonerspanel aan 
hebben deelgenomen. 

De korte conclusie is: over het algemeen 
voelen Apeldoorners zich best veilig en zij 
geven het rapportcijfer 7,7 voor de veilig-
heid in de buurt. Het rapport is te lezen op 
onze website via de link https://dataportaal.
apeldoorn.nl/Data/Leefbaarheid_en_
Veiligheid/Bewonerspanel/Bewonerspanel_
Veiligheid_2020.pdf.
Er werd in dat onderzoek ook gevraagd 
naar de bekendheid met gemeentelijke 
meldpunten. En wat me daarbij opviel was 
dat een belangrijk meldpunt, het meldpunt 
woonoverlast, maar weinig bekend is. Bijna 
80% van u heeft er nog nooit van gehoord. 
Daarmee had ik het onderwerp voor dit 
stukje te pakken! (met dank aan mijn col-
lega van het team woonoverlast voor zijn 
inbreng).
 
Bij de gemeente Apeldoorn kun je verschil-
lende vormen van overlast melden. Dit kan 
bij overlast in de openbare ruimte, maar 

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl

kan dat ook telefonisch via 14 055.
Heeft u een conflict met uw buren en wilt 
u van de gemeente weten hoe u dit het 
beste kunt aanpakken? Bekijk dan de tips 
op de website van de gemeente Apeldoorn 
www.apeldoorn.nl/overlast-in-de-woon-
omgeving. Komt u er met de buren niet uit 
en blijft de overlast doorgaan? Vul dan het 
meldformulier in. Een medewerker van 
het team woonoverlast neemt uw melding 
vervolgens in behandeling.
 
We realiseren ons dat we zeker niet al-
tijd alle problemen kunnen oplossen. 
Samenleven in een buurt is mensenwerk. 
Maar met de tips op onze website kunt 
u wellicht uw voordeel doen. En als u er 
onverhoopt toch niet uitkomt, is het goed te 
weten dat u een melding kunt doen. 
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Boom geschonken
Door Paul Dekens

Ter gelegenheid van de opening van het Cool Naturepark 
in Park Berg en Bos, op 21 maart 2012, heeft de wijk-
vereniging destijds een bruine beuk geschonken. De 
mooie beuk is tot een al aardig volwassen exemplaar 
uitgegroeid, zoals te zien is op bijgaande foto’s. Het 
park, waar tussen de zandbak op de grote speelweide en 
het rood bekabelde speeltoestel meerdere beuken zijn 
aangeplant, is een plek waar jong en oud zich uitstekend 
kunnen vermaken. 

Dank aan oud-bestuurslid Henk Otto, voor het ons herin-
neren aan deze gift!


