
In het geheim keek ik toe hoe de 
kroontjes werden geplaatst en natuurlijk 
burglar-free. Op het laatste nippertje 
werd ook nog besloten het hekwerk 
opnieuw te schilderen, fris. De man in 
charge zocht informatie over de 

kleurstelling en we vonden 
samen een winkel waar dat 
mogelijk was. In de vroege 
ochtend van de dag daarop 
na onderzoek van de laagjes 
verf die met wat krabben 
zichtbaar waren geworden 
werd de verf ingekocht en 
kreeg het hekwerk het 
broodnodige likje verf. De 
witte hoedjes werden weer over de kroontjes geplaatst om nog even tot de 
dag van onthulling het resultaat van jarenlange inspanning geheim te 
houden. 


Onthulling  
Kroontjes 



31 augustus op de 
verjaardag van Wilhelima, 
werden de kroontjes 
geplaatst op het hekwerk 
van de Naald, officieel 
onthuld. Een eerste 
impressie. Ze zijn mooi 
geworden en authentiek! 


De dikke bomen boden 
schaduw toen er door de 
mannen en de dame 
(Maaike) in beeld gesproken 
werd, en toen na de 
onthulling door alle 
aanwezigen geproost werd 
op de kroontjes, de 
topprestatie en de toekomst. 
Een kroon op het werk van 
initiatiefnemers, iedereen die 
support verleende. Een 

voorbeeld ook van intensieve samenwerking




De kroontjes werden tegelijk door de diverse 
betrokken groeperingen onthuld. 1.2...... 10 en de 
feestmutsen gingen eraf. De kroontjes glommen 
in de zon en konden bewonderd worden. Maaike, 
het is een succes geworden! 
Apeldoorn heeft weer een Naald zoals hij hoort te 
zijn en oorspronkelijk was. Een Naald om trots op 
te zijn. Een Naald die Oud Apeldoorn verbindt 
met Apeldoorn van de 21ste eeuw en nog verder 
de toekomst in. Wij hopen dat veel mensen 
rondom de Naald zullen staan en herinneringen 
ophalen en hun historische kennis bijspijkeren. 
Dan is bereikt wat we samen willen. Laat de 
Naald een blijvend symbool zijn voor harmonie, 

vrede voor ieder, 
verbondenheid.


 





 





 





 








