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STICHTING ERFGOEDPLATFORM APELDOORN
ALGEMEEN
De Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn en haar partners hebben weer een mooi jaar achter de rug. Naast de
gebruikelijke activiteiten zoals de jaarlijkse Open Monumentendagen, de Dag van de Architectuur, Maand van de
Geschiedenis en niet te vergeten de Historische Cafés, is in 2016 veel inzet gepleegd voor de activiteiten in het
kader van de Atlas van Apeldoorn, die dit jaar in het teken stond van de tweelingdorpen Wenum Wiesel.
Naast de gebruikelijke medewerking van CODA (projectorganisatie), gemeente Apeldoorn en deelnemende
partners van het EPA hebben zowel het bestuur van de Dorpsraad als diverse werkgroepen zich intensief
ingespannen om een zeer aantrekkelijk programma samen te stellen, met een grote verscheidenheid aan
activiteiten in de periode 1 april t/m 8 oktober 2016.
M.b.t. de Open Monumenten dagen dient opgemerkt te worden dat het werkgebied zich langzamerhand ook verder
aan het uitbreiden is in de dorpen van de gemeente Apeldoorn. Naast de reeds jarenlange inzet van het dorp
Hoenderloo heeft ook het dorp Loenen c.q. de Stichting Historie Loenen zich flink geroerd met een aantrekkelijk
programma; voor meer informatie verwijs ik u naar het hoofdstuk Activiteiten in dit jaarverslag. Vermeldenswaard is
dat de inzet en samenwerking van de stichting Historie Loenen heeft geleid tot het verzoek om te mogen toetreden
tot het Erfgoedplatform, hetgeen door de Deelnemersraad in de vergadering van november 2016 is goedgekeurd.
Het aantal deelnemende partijen blijft echter ultimo 2016 hetzelfde daar per 1 januari 2016 de Historische
vereniging Felua is opgeheven en haar werkzaamheden c.q. bezittingen zijn ondergebracht bij de Vereniging Oud
Apeldoorn; ook dit jaar is sprake van toenemende samenwerking tussen de aangesloten organisaties, hetgeen
tot uitdrukking komt in het aantal partijen dat aan een activiteit deelneemt. Eensgezind wordt getracht invulling
te geven aan de doelstellingen van de stichting en het in gezamenlijkheid organiseren van activiteiten voor de
Apeldoornse samenleving en bezoekers uit den lande.
De samenstelling van het bestuur is in het kalenderjaar 2016 niet gewijzigd en bestaat uit de navolgende drie
personen, t.w. Ben Mouw (voorzitter), Elske de Jong (secretaris) en Ed Dijkstra (penningmeester); als adviseur
voor communicatie en pr werkzaamheden is Hans Hogenbirk aan het bestuur toegevoegd.
Op de navolgende pagina’s wordt onder een aantal kopjes verslag gedaan van de vele activiteiten, die in het jaar
2016 hebben plaatsgevonden.
Naast een overzicht van het aantal leden, medewerkers en donateurs van de deelnemende organisaties (bijlage 1)
wordt in bijlage 2 een overzicht gegeven van de financiële consequenties inzake het uitvoeren van de activiteiten
uit de erfgoedkalender 2016.
In bijlage 3a is de Balans per 31 december 2016 alsmede de Resultatenrekening over het jaar 2016 opgenomen,
terwijl in bijlage 3b een gecomprimeerd overzicht van de activiteitenkosten wordt gegeven.
Om een goed beeld te krijgen van de vele activiteiten zijn in bijlage 4 foto’s met bijbehorende tekst over de door
de deelnemende erfgoedorganisaties uitgevoerde evenementen opgenomen, gevolgd door een overzicht van de
verschenen persberichten in 2016 (bijlage 5).
Tot slot treft u in bijlage 6 de Erfgoedkalender 2017 aan met vermelding van de vele activiteiten, voorzien van de
door de Vergadering van deelnemers toegezegde financiële bijdragen.
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DEELNEMENDE ORGANISATIES
Het aantal deelnemende organisaties is begin 2016 verminderd door de opheffing van de Historische Vereniging
Felua en in november 2016 weer uitgebreid door de toetreding van de Stichting Historie Loenen, waardoor het
aantal organisaties stabiel is gebleven.
Dit betekent dat ultimo 2016 de navolgende 18 organisaties deelnemer zijn in het Erfgoedplatform Apeldoorn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC)
Archeologische werkgroep Apeldoorn (AWA)
CODA
Fietsgilde Apeldoorn
IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid
Oudheidkundige Vereniging De Marke
Stichting Apeldoorns Kanaal
Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)
Stichting Bouwhuis Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving
Stichting Bunker van Seyss Inquart
Stichting Historie Loenen
Stichting Indisch Erfgoed
Stichting Koninklijk Apeldoorn
Stichting Oranjefeesten
Stichting Veteraan Autobussen Apeldoorn
Vereniging Andries van Driesum
Vertelgenootschap Apeldoorn
Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)
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Uit de lijst met persberichten blijkt dat diverse organisaties in het jaar 2016 veelvuldig in het nieuws zijn geweest,
terwijl ook het gebruik van sociale media als Facebook behoorlijk gebruikt wordt. Het aantal leden/donateurs,
medewerkers en vrijwilligers bedraagt per ultimo 2016 in totaal 3.504 personen. Voor een nadere specificatie van
het aantal (bestuurs-)leden, overige medewerkers en donateurs is in bijlage 1 een overzicht opgenomen.

DOEL
Conform de statuten heeft de stichting ten doel:
- het bevorderen van samenwerking tussen organisaties die zich bezig houden met het cultuurhistorisch erfgoed en de bouwkunst in de gemeente Apeldoorn;
- het onderling communiceren omtrent activiteiten en het onderling afstemmen van kalenders van
bij het platform aangesloten organisaties;
- het organiseren van gezamenlijke activiteiten middels een op te stellen jaarlijks activiteitenplan,
waarvan de Open Monumenten Dag een vast onderdeel is;
- het met een constructief kritische blik naar de gemeente Apeldoorn en naar elkaar zorgen dat de
cultuurhistorie in de breedste zin van het woord voor jong en oud behouden en toegankelijk blijft;
- het op constructieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van de (lokale) overheid op het
gebied van cultuurhistorie;
- en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

FOTO : Facebook pagina

Zoals blijkt uit de beschrijving van de doelen wordt getracht middels samenwerking tussen organisaties, werkzaam
op zeer diverse terreinen, de cultuurhistorie en bouwkunst onder de aandacht van de inwoners en bezoekers
van de gemeente Apeldoorn te brengen. In de hoofdstukken Activiteiten in het jaar 2016 en de Erfgoedkalender
2017 komt de grote verscheidenheid aan activiteiten naar voren en blijkt tevens dat Apeldoorn op het gebied van
cultuurhistorie veel te bieden heeft.
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OvERLEG GEMEENTE APELDOORN
Op dinsdag 9 februari vond er het halfjaarlijks ambtelijk overleg met de dienst Ruimtelijke Leefomgeving, afdeling
Cultuurhistorie plaats; hieraan werd deelgenomen door mevr. Ellen Luten als opvolger van Sietske Heddema en
Masja Parlevliet, contactpersoon voor de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn. Naast een terugblik op het jaar 2015
werd vooral gekeken naar alle op stapel staande activiteiten in het jaar 2016 en de daarvoor benodigde budgetten.
Tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) op donderdag 17 maart 2016 heeft er een zgn. “In gesprek met de
Raad “ plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is een presentatie gehouden over de in het jaar 2015 georganiseerde
activiteiten alsmede de plannen voor 2016. Van de deelnemende partners waren diverse leden aanwezig om zo
nodig nadere toelichting te kunnen geven alsmede vragen te beantwoorden.
Met schrijven d.d. 15 juli 2016 heeft het College van B&W de subsidie over het jaar 2015 definitief vastgesteld op
een bedrag van € 46.328 voor het uitdragen van de cultuurhistorische kwaliteiten van Apeldoorn. De gemeente
Apeldoorn laat tevens weten dat het aanboren van externe financiers voor het uitvoeren van activiteiten van harte
wordt ondersteund en merkt op dat het is toegestaan om een egalisatie- en bestemmingsreserve te vormen tot
maximaal 100% van het jaarlijkse subsidiebedrag.
Op dinsdag 6 september heeft er een overleg plaatsgevonden met Ellen Luten en Masja Parlevliet van de dienst
Ruimtelijke Leefomgeving en Jacqueline van Tongeren van het Subsidiebureau van de gemeente Apeldoorn over
de subsidievoorwaarden van de gemeente m.b.t. de jaarlijkse bijdrage.
Op donderdagmorgen 3 november 2016 vond het reguliere halfjaarlijkse overleg met Ellen Luten van de Dienst
Leefomgeving, afdeling Cultuurhistorie plaats, waarin werd stilgestaan bij het verloop van de activiteiten in de
afgelopen periode en het mogen reserveren van bedragen voor het jaar 2017.
Met brief d.d. 8 december 2016 is hiervoor bij de gemeente Apeldoorn het verzoek ingediend om een bedrag van in
totaal € 6.800 te mogen reserveren voor de activiteiten rond de ingebruikname van de buskiosk, inrichting van het
Stationsgebouw en informatievoorziening over het Theehuis in Berg en Bos.
Als uitvloeisel van de behandeling van de Meerjaren Programma Begroting 2017 - 2020 in de Raad van de
gemeente Apeldoorn op 10 november 2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders met schrijven d.d.
22 december 2016 laten weten dat in tegenstelling tot eerdere berichten toch een indexering van het subsidie zal
plaatsvinden waardoor voor het jaar 2017 een bedrag wordt toegekend ter grootte van maximaal € 47.585; Tevens
werd het verzoek voor reservering van een bedrag van € 6.800 ingewilligd.

ERFGOED GELDERLAND
Zoals al vermeld in het vorige jaarverslag bestaat de organisatie Erfgoed Gelderland uit de Coöperatie Erfgoed
Gelderland en de stichting Gelders Erfgoed; De Coöperatie UA treedt op als belangenbehartiger van de inmiddels
ca 140 leden, terwijl de stichting als uitvoerend orgaan en subsidieontvanger van de provincie Gelderland zal
fungeren. Sinds 2013 is het Erfgoedplatform Apeldoorn lid van de Coöperatie Erfgoed Gelderland (v/h Vereniging
Gelders Erfgoed). Door drukke werkzaamheden is het niet gelukt om de ledenvergaderingen, gehouden op
respectievelijk 18 april en 11 november in Arnhem, bij te wonen.
Op zaterdag 29 oktober 2016 werd de eerste Gelderse Landdag gehouden en wel in het stadhuis van
Zutphen, waaraan door ruim 200 personen, afkomstig uit de hele provincie Gelderland, werd deelgenomen.
Het Erfgoedplatform Apeldoorn was uitgenodigd om in een workshop te vertellen over haar organisatie en
werkzaamheden. Samen met de Historische Vereniging uit Heumen is stilgestaan bij de vormgeving en bundeling
van organisaties op het terrein van cultuurhistorie en erfgoed.
Namens het bestuur nam Ben Mouw als voorzitter deel aan deze workshop; daarnaast vonden er diverse
workshops en panelbijeenkomsten plaats, waaraan enthousiast werd deelgenomen. Gelet op het succes van deze
dag zal een Gelderse Landdag waarschijnlijk een nieuwe jaarlijkse traditie worden.
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DEELNEMERSRAAD
De deelnemersraad is in het jaar 2016, na de besluitvorming in 2015 om een Algemeen Bestuur te vormen,
driemaal bijeengekomen en wel op de volgende data 9 maart, 7 september en 23 november 2016.
De bijeenkomst op 9 maart stond voornamelijk in het teken van het bespreken van het concept jaarverslag en de
Balans - en resultatenrekening over het jaar 2015; tevens werd stilgestaan bij het Fonds Historische Publicaties,
middels een toelichting door Mario van Lee. Daarnaast werd de definitieve activiteitenkalender voor 2016
vastgesteld en aandacht besteed aan het project Veluws Erfgoed.
In de vergadering op 7 september kwamen diverse onderwerpen aan bod, t.w. een presentatie over de Historische
paviljoens in CODA door Mirjam Timmerman, het Festival Apeldoorn 1900 middels een toelichting van Masja
Parlevliet, de komende Open Monumenten Dagen door projectleider Hans van de Water, alsmede het beleid en
deelname aan EPA middels een notitie van voorzitter Ben Mouw.
De derde bijeenkomst op 23 november stond in het teken van het bespreken en toedelen van financiële middelen
aan de Activiteitenkalender 2017, een toelichting op Gelre Association door Simon Boon en een presentatie over
de Oranjefeesten op 27 april 2017 door bestuurslid Nynke de Weert van de Stichting Oranjefeesten.
Tot slot vond op vrijdagmiddag 2 december een zgn. Heidag plaats in Het Woldhuis, waar o.l.v. van Liesbeth
Tonckens, directeur van Erfgoed Gelderland, werd gediscussieerd over het belang en samenwerking van alle
partners binnen het Erfgoedplatform Apeldoorn.
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ALGEMEEN BESTuuR
In het najaar van 2015 is tijdens de laatste Deelnemersraad bijeenkomst besloten om vanwege de toegenomen
deelname van organisaties alsmede de vele activiteiten om een “verbreed“ bestuur te vormen, bestaande uit
de partners Apeldoorns Gidsen Collectief, CODA, Stichting Apeldoornse Monumenten en de Vereniging oud
Apeldoorn, om regelmatig overleg te plegen over de diverse ontwikkelingen. Dit betekent dat de Deelnemersraad,
waarin o.a. het jaarverslag, de (meerjaren)begroting en activiteitenkalender worden besproken, zo’n vier a vijf keer
per jaar bijeenkomt, terwijl het Algemeen Bestuur om de zes weken vergadert. In het jaar 2016 is het Algemeen
Bestuur 8 maal bijeen gekomen, meestal op een maandagmiddag van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur in CODA.

BESTuuRSACTIvITEITEN IN HET jAAR 2016
Naast de reguliere bijeenkomsten en overleggen wordt het Erfgoedplatform steeds vaker betrokken bij allerlei
activiteiten in de samenleving dan wel gevraagd om actief een rol te vervullen alsmede het Erfgoedplatform te
vertegenwoordigen in de Apeldoornse samenleving.
Vanwege de betrokkenheid van het Erfgoedplatform bij toeristische en economische activiteiten vond er op
vrijdagmorgen 8 januari 2016 een overleg plaats met wethouder Mark Sandmann over de achtergronden en
werkzaamheden.
Op zondag 24 januari was de voorzitter aanwezig in het programma Cultuuruur bij RTV Apeldoorn om een
toelichting te geven op het programma van het EPA in 2016. Op vrijdag 12 februari vond er in Radio Kootwijk een
zgn. inspiratiebijeenkomst over Erfgoed Veluwe plaats, georganiseerd door de beide gemeenten Apeldoorn en
Ede. Doel hiervan was om de Veluwe als een totaal gebied met een veelheid aan cultuurhistorie te presenteren en
vooral te promoten.
Namens het EPA heeft de voorzitter deelgenomen aan een door de gemeente Apeldoorn georganiseerd
Ondernemerscafé in het Werkgebouw, gelegen aan de Aruba op maandagavond 29 februari 2016.
Vanwege het door SAM, VOA en EPA ondernomen initiatief om te komen tot invulling van het stationsgebouw
wordt de voorzitter ook betrokken bij allerlei activiteiten/overleggen inzake City Marketing en Toeristisch Platform
(o.a. werkgroep Gastheerschap).
Op 13 juni heeft het bestuur een oriënterend gesprek gevoerd met het bestuur van de Stichting Bevrijding ’45
om kennis te nemen van elkaars activiteiten; daarbij is afgesproken om elkaar op de hoogte te houden van te
organiseren activiteiten en bijeenkomsten, waar voor beiden een relatie ligt. Eveneens op maandag 13 juni heeft
voorzitter Ben Mouw ’s avonds een presentatie over het Erfgoedplatform gehouden voor leden van de Rotary Zuid
in Hotel – restaurant De Cantharel.
Op zaterdagmorgen 10 september vond om 10.00 uur in het stationsgebouw de officiële aftrap plaats van de Open
Monumenten Dagen, die plaatsvonden op 10 en 11 september in zowel Apeldoorn als in de dorpen Hoenderloo en
Loenen; een uitgebreid overzicht treft u aan in het Activiteitenoverzicht 2016.
Namens het bestuur was de voorzitter op zaterdagmiddag 10 september aanwezig bij de officiële herdenking van
Apeldoornse gevallenen in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Indonesië en Korea op de begraafplaats aan de
Soerenseweg in Apeldoorn.
Op 11 november was de voorzitter aanwezig bij de presentatie van het boek Trugge kieken over de historie van de
dorpen Beemte Broekland Wenum, geschreven en uitgegeven door de heer Frits Bouwmeester in het dorpshuis in
de Beemte.
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Namens het EPA heeft de voorzitter op zondagmorgen 13 november deelgenomen aan de herdenkingsbijeenkomst
inzake Rememberance Day bij het Canadese Monument aan de Loolaan in Apeldoorn.

SAMENwERkING
De samenwerking tussen de deelnemende organisaties in het Erfgoedplatform Apeldoorn krijgt steeds meer
gestalte, hetgeen resulteert in het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe initiatieven en uitbreiden van gezamenlijke
activiteiten. In het jaar 2016 is dit vooral gebleken bij de organisatie van de Open Monumenten Dagen alsmede
bij de zgn. Atlas van Apeldoorn, die in 2016 in het teken stond van de dorpen Wenum Wiesel. Mede door de
uitbreiding van het aantal partners, in het najaar is de stichting Historie Loenen toegetreden, en dankzij ieders
deskundigheid weet men elkaar steeds beter te vinden, hetgeen ook de onderlinge verstandhouding ten goede
komt.
Voor zover mogelijk wordt ook door de gemeente Apeldoorn dankbaar gebruik gemaakt van de bij de aangesloten
organisaties aanwezige deskundigheid middels het inroepen van ondersteuning bij evenementen. Zo heeft het
Erfgoedplatform Apeldoorn bemiddeld in het openstellen van het stationsgebouw als gastvrij informatiepunt tijdens
de festiviteiten rond de ploegenpresentatie en proloog van de Giro d ’Italia.
Naast het gezamenlijk oppakken en organiseren is ook het afstemmen van te houden activiteiten een belangrijk
aspect binnen het Erfgoedplatform teneinde te voorkomen dat op dezelfde dag/tijdstip meerdere cultuurhistorische
bijeenkomsten plaatsvinden. Om hieraan tegemoet te komen is sinds 2015 een eigen website, t.w.
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl “in de lucht”, waarop de activiteitenkalender wordt vermeld, zie hiervoor ook het
hoofdstuk Media en publicaties.
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De totstandkoming van de activiteitenkalender 2017 (zie bijlage 6) is in november 2016 in een goede sfeer en
ondanks de beperkte financiële middelen in relatie tot de ingediende plannen toch tot tevredenheid van de partners
verlopen!

MEDIA EN PuBLICATIES
Het blijkt dat de belangstelling voor Cultuurhistorie, Erfgoed en Bouwkunst blijvend is, hetgeen mag blijken uit de
vele publicaties in de diverse in Apeldoorn verschijnende gedrukte en digitale media. Uit het overzicht in bijlage 5
blijkt dat er in het jaar 2016 een kleine 200 publicaties in de gedrukte media zijn verschenen over allerlei aspecten
en thema’s rond cultuurhistorie in Apeldoorn en omgeving. De meeste artikelen werden gewijd aan het Apeldoorns
Kanaal en de beken en sprengen (t.w. 21), terwijl ook de vele activiteiten rond de Open Monumenten Dagen de
nodige aandacht kregen. (o.a. vanwege openstelling van het Hertzberger Parc – vml. Centraal Beheergebouw
en de schuilkelder in de Brinkhoflaanflat). Het herstel van de gevels in de binnenstad door pandeigenaren en
gestimuleerd door de gemeente Apeldoorn neemt nog steeds toe, hetgeen voor een beeld over het Apeldoorn van
rond 1900 zeer verheugend mag zijn.
Naast de vele artikelen in de plaatselijke pers alsmede in de eigen verenigingsorganen (Oud Apeldoorn Actueel
en SAM Kroniek) zijn er ook dit jaar weer diverse boeken verschenen, zoals o.a. Ik huil de tranen van mijn moeder
m.b.t. de vliegramp van de Christelijk Lyceum, in de serie Wijk in Beeld het boek Apeldoorn Zuid, stedenbouw en
volkshuisvesting 1910 – 2015 en zoals al eerder gememoreerd het boek Trugge Kieken over de dorpen Beemte,
Broekland en Wenum.
Inmiddels beschikken de meeste aangesloten organisaties over een eigen website, die volop bezocht worden. Uit
de ontvangen gegevens blijkt dat in het jaar 2016 ruim 244.000 maal pagina’s zijn bekeken, hetgeen t.o.v. vorig
jaar een stijging betekent van bijna 90.000. De Stichting Apeldoorns Kanaal spant de kroon met een aantal van
123.650 bezoekers, op ruime afstand gevolgd door de website van de Vereniging Oud Apeldoorn met 27.000
en het fietsgilde met 21.950 bezoekers. Ook de websites van AWA met 19.000 bezoeken en IVN met 14.120
bezoeken mochten zich in een grote belangstelling verheugen.

HISTORISCH CAFé
Vier keer per jaar vindt er een Historisch Café plaats op een vrijdagmiddag in CODA. De programmering wordt
verzorgd door een werkgroep waarin onder andere leden van het platform zitting hebben.
HISTORISCH CAFE ONTMOETEN, VERTELLEN en DELEN.
Het Historisch Café valt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het EPA en heeft inmiddels
een vaste plaats gekregen op de jaarlijkse Activiteitenkalender.
Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de behandelde onderwerpen in 2016:
5 februari

Het Spelderholt en de halsringen
Naast een toelichting met uitleg onder de titel Bronzen halsringen uit Uddel, van vondst tot replica
door Janneke Zuyderwyk van de sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn, werden de door smid
Reinhard Rubenkamp gemaakte replica’s officieel overhandigd aan wethouder Nathan Stukker
(gemeente Apeldoorn) en Carin Reinders, directeur-bestuurder van CODA. Na de pauze werd
een lezing verzorgd door Martijn Boosten, senior adviseur Bosbeheer & Bosaanleg van Stichting
Probos over het verborgen verleden van Het Spelderholt in Beekbergen.

1 april

Tweelingdorp Wenum Wiesel
Dit café stond geheel in het teken van het onderwerp van de Atlas van Apeldoorn in 2016, t.w.
het tweelingdorp Wenum Wiesel ten noorden van Apeldoorn. Verschillende sprekers kwamen
in grote lijnen het programma toelichten, t.w. de algemene informatie door Ruud Lorwa, het
fotowervingsproject door Tinus van Werven, de Boerderij Jans door Kees Verdonk en windmolens
door Nico van der Horst. Na het voordragen van een speciaal gemaakt gedicht door stadsdichter
Hanz Mirck kon er een bezoek gebracht worden aan het ingerichte paviljoen Atlas van Apeldoorn.
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2 september

Open Monumenten Dagen; thema Iconen & Symbolen
De heer Bob Boersma, vml. Commandant Brandweer Apeldoorn en plv. hoofd Bescherming
Bevolking gaf een inkijkje op het begrip “Koude Oorlog”,waarvoor in het verleden vele maatregelen
zijn getroffen, in de vorm van schuilkelders en atoombunkers.
Het tweede deel van de bijeenkomst werd verzorgd door de heer Ayan Tonca, voorzitter van de
Stichting Eyap Sultan Moskee, die uitleg gaf over de totstandkoming in 1985 van de moskee
voor de Turkse islamitische gemeenschap, waarbij hij opmerkte dat de moskee niet alleen een
religieuze, maar ook een sociaal maatschappelijke functie vervuld.

4 november

Vervoer
Het centrale thema van het laatste historische café in 2016 was Vervoer, waarin aandacht
werd geschonken aan het ontstaan van de Veluwse Autobus Dienst en de geschiedenis van de
buskiosk. De heer Herman Orré, oud werknemer van de VAD, gaf een resumé over het ontstaan
van de busdiensten op de Veluwe, met als voorloper een paardentram, die vanaf het station over
de Loolaan naar Paleis Het Loo liep. Middels oude filmbeelden werden de bezoekers meegenomen
in de geschiedenis en ontwikkeling van de VAD, zowel wat de inzet van materieel alsmede in de
lijnvoering, halteplaatsen, etc.
Na de pauze volgde een presentatie door de heren Berry Schut en Max Cleyhens van
Bouwmensen over de geschiedenis van de buskiosk, die gedurende de jaren 1920 t/m 1950 heeft
gestaan bij de Centrale Halte aan de Kerklaan. Deze kiosk bestond uit drie compartimenten: t.w.
de kiosk zelf, verblijfruimte voor het rijdend personeel en een wachtruimte voor de buspassagiers.
Inmiddels is de restauratie zover gevorderd dat naar verwachting de onthulling begin 2017 zal
plaatsvinden.

Naast de genoemde onderwerpen zijn de Column van Carin Reinders, directeur-bestuurder van CODA en het zgn.
Nieuwsblok vaste onderdelen van het Historisch Café.
Presentatie is al enige tijd in handen van Ellen Oomen, terwijl Lex Sonneveld voor de muziek zorgt. Het Historisch
Café is de verzamelplaats waarop van alles op erfgoedgebied in Apeldoorn naar voren wordt gebracht en mag
zich in een blijvende belangstelling verheugen. Het aantal bezoekers beweegt zich per keer tussen de 100 en 120
personen, hetgeen regelmatig voor een “volle bak” zorgt in het restaurant van CODA.
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Vanwege de toename van activiteiten op cultuurhistorisch terrein is in het najaar door het bestuur besloten om
het aantal cafés uit te breiden tot vijf, dit betekent dat er voortaan ook op de eerste vrijdag in de maand juni een
Historisch Café georganiseerd zal worden.

ACTIvITEITEN IN HET jAAR 2016
In bijlage 2 is de Erfgoedkalender 2016 opgenomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de uitgevoerde
activiteiten met bijbehorende kosten van de deelnemende organisaties in het jaar 2016.
Zoals bekend verondersteld mag worden, worden niet alle activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform
uitgevoerd; diverse partners kennen al vele jaren hun eigen activiteiten, zoals bv. de viering van Koningsdag, dit
evenement wordt georganiseerd door de stichting Oranjefeesten en mag rekenen op ruim 80.000 bezoekers.
Ook het AGC, Fietsgilde en IVN organiseren zelf dan wel op verzoek wandelingen / fietstochten met gids langs
diverse bezienswaardigheden / landschappen zowel binnen de gemeente als in de regio. Ook het Bouwhuis en de
stichting Apeldoornse Monumenten organiseren zelfstandig diverse zgn. cafés en lezingen. Wij beperken ons in dit
jaarverslag tot de door ons ondersteunde activiteiten en festiviteiten. Voor de activiteiten van de diverse partners
verwijzen wij u graag naar hun eigen publicaties en websites.
Het meest tot de verbeelding sprekende evenement, dat jaarlijks onder de vlag van het Erfgoedplatform
wordt gehouden, zijn de Open Monumenten Dagen, die altijd landelijk in het tweede weekend van september
plaatsvinden. Centrale aftrap vond dit jaar plaats met een ontvangst in het stationsgebouw, waarin tevens een
expositie van Apeldoornse fotografen met beelden van bijzondere locaties was ingericht, uitgaande van het
thema “Iconen & Symbolen” Wethouder Nathan Stukker verrichte de officiële aftrap en maakte tevens de namen
van de winnaars van de aan het thema verbonden wedstrijd bekend. In het licht van thema werd dit jaar vooral
aandacht besteed aan religieus erfgoed en iconen uit de zgn. Koude Oorlog. Naast de openstelling van de Grote
Kerk en Onze Lieve Vrouwekerk kon ook een bezoek aan de Eyup Sultan Moskee en de Joodse synagoge
worden gebracht. Voor de Schuilkelder in de Brinkhof bestond beide dagen veel belangstelling, doch vanwege de
veiligheid kon men slechts in groepjes van 15 personen met een gids van het AGC naar binnen. Een bijzonder
icoon voor Apeldoorn is natuurlijk het vml. Centraal Beheer gebouw, een schepping van architect Hertzberger, dat
voor een deel bezichtigd kon worden en waarvan ruim 1200 personen gebruik hebben Ook voor de activiteiten
in de dorpen Hoenderloo (o.a. huifkartocht door landgoed Deelerwoud) en Loenen (graftrommels begraafplaats
van de Protestantse Gemeente Loenen, Nationaal Ereveld Loenen en de ijkbasis in de Loenermark) bestond veel
belangstelling, terwijl ook het voormalig zendstation Radio Kootwijk jaarlijks in het OMD weekend door meer dan
3.000 personen wordt bezocht.
Een ander hoogtepunt in 2016 waren de activiteiten in het kader van de Atlas van Apeldoorn, die dit jaar gewijd
was aan het tweelingdorp Wenum Wiesel Onder leiding van CODA en diverse EPA partners heeft het gevormde
comité uit de dorpen een prachtig programma opgesteld, met activiteiten vanaf april t/m oktober 2016. De aftrap
vond plaats tijdens het Historisch Café op vrijdag 1 april, met naast een toelichting op het uitgebreide programma
ook de opening van het paviljoen in CODA Bibliotheek Met een lezing door Huub Ummels over het ontstaan en de
historie van Wenum Wiesel in de Wenumse Watermolen, waarvoor zeer veel belangstelling bestond, vond in het
tweelingdorp de informele start plaats. Met rondritten per koets, (avond)wandelingen, fietstochten, een molenmarkt
en het traditionele Oranjefeest in het eerste weekend van september was er voor elk wat wils te beleven. De
afsluiting vond plaats op zaterdag 8 oktober in de Wenumse Watermolen, waarbij verheugd geconstateerd kon
worden dat het programma niet alleen bij de dorpsgemeenschap, maar ook bij vele bezoekers van elders in de
smaak is gevallen.
Jaarlijks worden er tevens een tweetal herdenkingsbijeenkomsten gehouden gefinancierd door het EPA, t.w. de
herdenking van de Bevrijding van Apeldoorn op 17 april bij de sluis in het Apeldoorns Kanaal door de Vereniging
Oud Apeldoorn en de herdenking van de gevallen Apeldoornse militairen in Nederlands-Indië, Indonesië,
Nieuw Guinea en Korea op de tweede zaterdag van september bij het monument op de begraafplaats aan de
Soerenseweg door de Stichting Indisch Erfgoed.
Niet onvermeld mag blijven dat jaarlijks door Bouwhuis, met financiële steun vanuit het Erfgoedplatform Apeldoorn,
aandacht wordt besteed aan de “Dag van de Architectuur”, dit jaar gehouden op zaterdag 18 juni. Thema was
Architectuur in de schijnwerpers.
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Tot slot werd op zaterdag 15 oktober, inhakend op de Maand van de Geschiedenis, in CODA een zgn. familiedag
georganiseerd, waarbij het Archief werd opengesteld om achtergronden uit de eigen geschiedenis te achterhalen;
tevens vond een herhaling van de expositie Droombruiloft uit 2015 plaats met nieuwe trouwfoto’s en japonnen.

1 t/m 31 oktober

BELEEF DE MAAND VAN
DE GESCHIEDENIS IN CODA!
Stuk van het Jaar
online verkiezing

Verhalentafel

thema: de wijk ‘De Naald’

Langs de grenzen
van de Hoge Heerlijkheid
foto-expositie

Speurend op ontdekkingsreis
speurtocht

Ga voor informatie naar www.coda-apeldoorn.nl/maandvandegeschiedenis

Een ruwe schatting van het aantal deelnemers aan activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform levert
een totaal op van 17.500, terwijl daarnaast de aangesloten organisaties nog veel deelnemers mochten noteren
bij hun eigen activiteiten, zoals bv. Het Apeldoorns Gidsen Collectief (3.091 personen), Stichting Bouwhuis 400
personen bij debatavonden, Stichting Indisch Erfgoed (850 personen) en IVN (4500 personen). Daarnaast houden
diverse organisaties leden/ donateursbijeenkomsten (o.a, SAM en VOA). Kortom, vele activiteiten en deelnemers/
bezoekers aan bijeenkomsten in het teken van cultuurhistorie/bouwkunst in de gemeente Apeldoorn.
Over de in het jaar 2016 uitgevoerde activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform treft u in bijlage 2, aan
de hand van de Erfgoedkalender 2016, een overzicht aan met vermelding van de onderwerpen en de werkelijk
gemaakte kosten.
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FINANCIERING
In de Activiteitenkalender 2016, opgenomen in bijlage 2 treft u ook de uitgaven aan van de uitgevoerde activiteiten;
in totaal is in 2016 een bedrag uitgegeven van € 43.593, waaronder een post van € 4.950 voor redactie- en
onderhoudskosten websites alsmede een post voor een inspiratiemiddag ad € 708. Vanwege een extra ontvangen
bijdrage uit het Evenementenfonds ten bedrage van € 6.000 en het mogen reserveren van een bedrag van €
6.800 voor verschoven activiteiten naar 2017 is er een nadelig saldo van € 711 ontstaan, welk bedrag in mindering
gebracht zal worden op het Kapitaal.
Wellicht ten overvloede merken wij op dat in de financiële verantwoording alleen de bijdragen zijn opgenomen, die
het Erfgoedplatform voor zijn rekening heeft genomen. Daarnaast zijn kosten voor rekening van de deelnemende
organisaties gekomen met inbegrip van eventuele bijdragen van derden.
Onder de post Structureel zijn de kosten opgenomen voor het functioneren van de stichting; dit betreft hoofdzakelijk
de kosten voor het bijhouden van de websites Geheugen van Apeldoorn en Erfgoedplatform Apeldoorn. In de
post Overige kosten zijn o.a. de kosten van verzekering m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid, representatiekosten,
lidmaatschap Erfgoed Gelderland en de kosten van de inspiratiemiddag opgenomen.
Niet onvermeld mag worden dat het Erfgoedplatform bij zijn functioneren veel ondersteuning krijgt van CODA,
zowel in de vorm van het verzorgen van het secretariaat (negen uur op maandbasis) alsmede in de vorm van het
verrichten van werkzaamheden op het terrein van communicatie en publiciteit.
In bijlage 3 is zowel de Balans per 31 december 2016 alsmede de Resultatenrekening over het boekjaar 2016
opgenomen; daarnaast is een totaal overzicht opgenomen van de Activiteitenkosten 2016.
Op 15 juli 2016 heeft het College van B&W van de gemeente Apeldoorn in een brief met kenmerk JZW/ISA/2016205034 laten weten in te kunnen stemmen met de verantwoording in het Jaarverslag over 2015 en indirect
goedkeuring te verlenen aan het reserveren van het overschot ad € 7.268, bestemd voor de te ondernemen
activiteiten in het jaar 2016 hierbij is wel de kanttekening dat de toevoeging van een Egalisatiereserve maximaal
10% van het jaarlijkse subsidiebedrag mag bedragen.
In dit jaarverslag hebt u kennis kunnen van de besteding van deze gelden, waarbij ook ingehaakt is op de vele op
stapelstaande activiteiten in het jaar 2017, waarvoor bijdragen in de voorbereidingskosten zijn verstrekt.

vOORuITBLIk 2017
In de vergadering van de Deelnemersraad op woensdag 23 november 2016 werd de Activiteitenkalender 2017
vastgesteld; dat de samenwerking tussen de deelnemende organisaties in het EPA steeds meer rendement begint
op te leveren, mag blijken uit de forse lijst met voorgenomen activiteiten voor het jaar 2017, waarbij het “passen en
meten” was om zoveel mogelijk aan alle wensen tegemoet te komen.
Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u graag naar bijlage 6, waarin de Activiteitenkalender 2017 is opgenomen.
Naast de reeds in 2016 voorgefinancierde kosten van het door Stichting Koninklijk Apeldoorn te organiseren
activiteiten rond William and Mary en het o.l.v. Centrum Management te houden evenement Hoofdstraat 100
jaar, zijn er financiële bijdragen gereserveerd voor natuurlijk de Open Monumenten Dagen en bijbehorende
Klassendag, Dag van de Architectuur met manifestatie Kanaaloevers, de Atlas van Apeldoorn (wijk De Naald)
en de Archeologiedagen. Met dank aan de gemeente Apeldoorn hebben we de reeds in 2016 gereserveerde
middelen voor de buskiosk, theehuis Berg en Bos en stationsgebouw mogen doorschuiven naar 2017. Hierdoor
is het mogelijk geworden om in 2017 een dotatie te geven aan het Publicatiefonds, waardoor hopelijk aan een
aantal wensen voor uitgifte van boeken en brochures tegemoet kan worden gekomen. Daarnaast worden er door
de aangesloten stichtingen en verenigingen ook in eigen kring veel activiteiten georganiseerd, die vaak een breder
terrein bestrijken dan het onderwerp cultuurhistorie. Veel van de deelnemende partners brengen eigen uitgaven,
in de vorm van nieuwsbrieven, tijdschriften, magazines uit, waarin een opsomming wordt gegeven van hun
werkzaamheden, etc. Daarnaast kan voor nadere informatie ook de eigen websites worden geraadpleegd.
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Om alle geplande activiteiten, opgenomen in de kalender voor 2017, uit te voeren is minimaal een bedrag nodig
dorp (de twee dorpen moet ik misschien
van € 75.750, waarvoor middels het benutten van de door de gemeente Apeldoorn beschikbaar gestelde subsidie
zeggen) te vestigen. Fotoarchieven zijn
2017, de reserves en het bedrag van de voorfinanciering in totaal een bedrag van € 75.385 beschikbaar is.
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interviews afgenomen,
Graag is het bestuur
van het Erfgoedplatform
Apeldoorn bereid om een nadere toelichting te verstrekken over dit
rondleidingen en open dagen staan
jaarverslag.
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meegewerkt en een eigen specifiek verhaal
over het dorp heeft willen vertellen. Ik kijk
nu al uit naar het vervolg in de serie ‘Wijk
in Beeld’, waarin de geschiedenis van het
alledaagse leven van de inwoners van Wenum
Wiesel is vastgelegd.

Ik ben trots op alle vrijwilligers die zich
inzetten om de festiviteiten tot een succes
te maken. Dank aan iedereen die heeft

Nathan Stukker,
wethouder gemeente Apeldoorn

Gedicht Wenum Wiesel
Stopplaats waar het stoppen van de trein is gestopt,
nu regeert de dienstregeling van het verlangen over het spoor
van de sporen.
Tweeling gescheiden door de Zwolseweg.
Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te mijden:
links de boerderijdaken, de velden,
rechts de kroegen, de put.
Naambord als een gedicht,
in een taal die zwijgt
als je hem probeert te vertalen.
Weg die dwarsligt voor de oversteek,
onlosmakelijke verbondenheid
in een eenvoudig verbindingsstreepje.
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Hanz Mirck,
stadsdichter van Apeldoorn
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2016
AGC
AWA
Bouwhuis
CODA
Fietsgilde
IVN
De Marke
SAM
St. Apeldoorns Kanaal
St. Bunker
St. Indisch Erfgoed
St. Kon. Apeldoorn
St. Oranje Ver.
St. Veteranen Bus
VOA
Vertelgenootschap
EPA
Geheugen van Apeldoorn

Website
bestuursldn
leden/donateurs medewerkers bezoeken
FaceBook/volgers deelnemers activiteiten
5
18
6117
312
3091 245
2
30
19.000
100
400
10
5
40
2
400
8
4.286
12
5
26
21.953 385
1.361 28
5
357
0
14.129
408
4.500
120
6
262
20
2.586
380
7
6
445
79
4.300
11.550
4
6
1
123.651 361
370
4
4
12 12
300
8400
1.100
20
7
3.700
430
1
9
49
4.139 35
60.000
1
5
51 1.036
100
8
125
27.000
5.390 4
3
13 13
6510
1.800
120
3
9.000
365/546
440
4
8.277

Bijlage 1
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EPA

Inspiratiedag

bijdrage inrichten Huiskamer

EPA

VOA +
SIE

Bouwhuis

Stationsgebouw Apeldoorn

Herdenking gevallen
Apeldoorners in Ned.Indië,
13 sept. + herdenking
bevrijding bij het Sluisje

Organisatie debatten rond
inrichten openbare ruimte,
landschap, etc

discussie bijeenkomsten rond
inrichten openbare ruimte,
landschap

organisatie ligt bij VOA ( 17
april) en SIE ( 10 september)

Algehele coordinatie en
organisatie

representatie, abonnementen,
porti, kantoorart.,
verzekeringen

Open Monumenten Dagen
SAM
( 2e weekend van september)

2. Hoofdcategorie

EPA

Algemene stichtingskosten

EPA

Historisch Café (4x per jaar)

programmering

Afschrijving , onderhoud en
hosting EPA Website alsmede
algemene comm. kosten

EPA

Website EPA en
communicatie

onderdelen

Redactiewerk Site voor
erfgoedlocaties zelf bij te
houden door aangesloten
verenigingen etc

trekker

Het geheugen van Apeldoorn CODA

1. Structureel

(bedragen in euro’s)

Erfgoedkalender 2016

3.000

1.000

EPA, partners

2.500

15.000

1.500

1.050

2.000

5.500

1.550

Verschoven naar 2017
2.696 VOA 1.133 en CIE 1.563

13.960

1.047

708

2.000 5 febr. archeologie en landschap
i.d. gemeente Apeldoorn,1 april atlas van Apeldoorn-Wenum Wiesel,
2 sept. OMD - thema Iconen en
symbolen, 4 nov. Thema vervoer
(buskiosk en veluwse autobusdienst VAD)

3.400 Onderhoud, licentiekosten, kopp.
en licentie site GvA

1.550

Tegemoet
Werkelijke Opmerkingen
koming EPA kosten EPA
begroot

AGC, SKA

VOA, SAM

VOA, CODA,
gemeente, Indisch
Erfgoed, AGC,
IVN, Bouwhuis

CODA, etc

EPA

samenwerking

Bijlage 2
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CODA

CODA

SIE

Tentoonstelling

Architectuur Apeldoorn

Tentoonstelling en lezingencyclus over Ned. Indie

VOA

SVAA

Theehuis Berg en Bos

Buskiosk

(Verwachte) subsidie Gem.
Apeldoorn

TOTAAL

Molendag 2e zaterdag in mei

VOA

Giro d”Italia : activiteit

3. Subcategorie

CODA

Maand van de Geschiedenis
(oktober)

Overig

Opening

info-panelen

Expostie stadhuis

Inrichten tentoonstelling in
najaar 2016 in ACEC
alsmede verzorgen lezingen

panden architecten Wiarda +
Best

Exp. Droombruiloft, vervolg
2015

Open dag CODA + VOA
archief met org. Familiedag
Apeldoorn

SVAA en
Gemeente

SAM

CODA

VOA, SAM

SAM, AGC

VOA, EPA leden

VOA, EPA leden

46.650

133.400

2.300

2.000

1.500

3.000

1.500

1.500

2.000

71.500

Div. EPA partners,
Gemeente en
Paleis het Loo

Voorbereiding “Stad als
museum, Stad als podium
en Stad als marktplaats“
activiteiten 2017

CODA

Festival Apeldoorn 1900 en
hoofdstraat 100 jaar

2.000
5.000

IVN, AGC, VOA
VOA en Stichting
Oranje feesten

Voorbereiding William & Mary
activiteiten 2017

2.500

5.000

Bouwhuis

vervolg project 2015 met naAGC, VOA,
druk op huidige maakindustrie Fietsgilde

EPA, partners

500

SKA

EPA

Gemaakt in Apeldoorn

dorp wenum wiesel

EPA, SAM, AGC

Dag vd Architectuur

CODA

Atlas van Apeldoorn

debatavond rond verschijnen
boek over Apeldoorn Zuid

Symposium The Glorious
Revolutions met act.
Betreffende William & Mary

Bouwhuis

Debat rond boek Zuid

2.000

Niet bij EPA gedeclareerd

Niet bij EPA gedeclareerd

Niet bij EPA gedeclareerd

Voorfinanciering 2017

46.652

40.593

-768 Verschoven naar 2017, vrijval
reservering van 768

Verschoven naar 2017

-1.500 Niet doorgegaan, vrijval reservering van 1.500

10.000

5.000 Voorfinanciering 2017

Niet doorgegaan

0 5.000 minus vrijval reservering
van 5.000

500

Bijlage 3a

jAARREkENING 2016

Balans per 31 december 2016, na resultaatbestemming (bedragen in euro’s)

2016

2015

ACTIvA
Website Erfgoedplatform Apeldoorn

-

-

-

-

vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

-

-

30

1.096

______

30

______

1.096

Liquide middelen
Kas
Bank rekening-courant
Bank bedrijfsspaarrekening

-

-

5.162

4.492

13.127

8.060

_______

______
18.289
_____

Totaal activa

12.552
_____

18.319

13.648

=====

====

PASSIvA
Eigen vermogen
Kapitaal

3.919

4.630

Bestemmingsreserve toekomstige

6.800

7.268

activiteiten
Egalisatiereserve

6.000
_____

_____

Totaal eigen vermogen

16.719

11.898

kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

1.600

1.750

_____

_____

Totaal kortlopende schulden

1.600

1.750

______
_____
Totaal passiva

18.319
======
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13.648
=====

Resultatenrekening over het boekjaar 2016 (bedragen in euro’s)

Exploitatie 2016

Exploitatie 2015

Baten
Subsidie Gemeente Apeldoorn
Financiële baten
Overige baten/subsidies

46.652

46.328

30

67

6.000

7.000

______

_______

Totaal baten

52.682

53.395

_______

_______

Lasten
Afschrijving Website
Website- /communicatiekosten
Algemene stichtingskosten
Activiteitenkosten

-

6.063

4.950

4.714

1.755

1.479

33.888

33.741

________

_______

Totaal lasten
Saldo baten – lasten
Toevoeging bestemmingsreserve

40.593

45.997

_______

_______

12.089

7.398

-/- 6.800

-/- 7.268

doorgeschoven activiteiten
Toevoeging aan egalisatiereserve

-/- 6.000

Toevoeging/onttrekking aan kapitaal
Saldo
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-

-

-/- 130

______

_______

-/- 711-

-

Toelichting op de balans per 31 december 2016 (bedragen in euro’s)

Activa
website Erfgoedplatform Apeldoorn

2016

2015

-

-

30

60

In 2015 werd de boekwaarde eind 2014 volledig afgeschreven.
Overige vorderingen

====
====
De vorderingen ultimo 2016 bestaan uit nog te ontvangen rente op de bedrijfsspaarrekening ad 30 euro.

Passiva
kapitaal
Saldo per 1 jan 2016

4.630

Afboeking resultaat 2016

711-

Saldo per 31 december 2016

3.919

Bestemmingsreserve doorgeschoven activiteiten
Saldo per 1 jan 2016

7.268

Onttrekkingen t.g.v. activiteiten

-/- 7.268 (1)

Toevoeging t.l.v. activiteiten

6.800 (2)
-------

Saldo per 31 december 2016

1)

2)

6.800
======

Onttrekkingen ten behoeve van activiteiten: Vrijval reservering voor Atlas van Apeldoorn – Wenum Wiesel ad 5.000 euro,
restauratie van een historische gemeentelijke bus kiosk (doorgeschoven naar 2017) ad 768 euro en een niet doorgegane
activiteit rond de Giro d’ Italia, ad 1.500 euro.
Toevoegingen ten behoeve van activiteiten die vanuit 2016, door externe factoren, zijn doorgeschoven naar
2017: oplevering van de bus kiosk (2.300 euro), inrichting van de huiskamer van het Stationsgebouw (2.500 euro) en
informatievoorziening in het Theehuis Berg en Bos (2.000 euro). In de beschikking subsidieverlening 2017 is de Gemeente
Apeldoorn met het treffen van betreffende reserveringen akkoord gegaan.

Egalisatiereserve
Saldo per 1 jan 2016

-

Toevoeging t.l.v. resultaat 2016

6.000
-------

Saldo per 31 december 2016

6.000
======

Betreffende toevoeging is het resultaat uit een niet volledig gebruikte financiële bijdrage van andere fondsenverleners, anders
dan de Gemeente Apeldoorn. In haar Vaststelling subsidie over het jaar 2015 heeft de Gemeente Apeldoorn aangegeven dat
het toegestaan is om deze bijdragen bij te schrijven op een egalisatie- en bestemmingsreserve, voor zover het totaal aan deze
reserves beneden 100% van het jaarlijkse subsidiebedrag blijft.
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Toelichting op de resultatenrekening 2016

Afschrijving website Erfgoedplatform Apeldoorn

2016

2015
6.063
=====

In 2015 werd de restant boekwaarde eind 2014 versneld afgeschreven, zodat er voor 2016 geen afschrijvingskosten meer
optraden.

website-/communicatiekosten
4.950
--------

4.714
=====

De website/communicatiekosten betreffen de onderhouds- en hostingkosten voor de website Erfgoedplatform Apeldoorn,
alsmede licentie- en redactiekosten voor de website Geheugen van Apeldoorn. De meerkosten in 2016 worden veroorzaakt
door prijsstijgingen.

Algemene stichtingskosten
1.755
=====

1.479
=====

De algemene stichtingskosten omvatten o.m. de kosten voor kantoorbehoeften/drukwerk, reis- en representatiekosten en
verzekeringskosten. In 2016 zijn hieronder ook de kosten van een bezinnings- en inspiratiemiddag opgenomen.

Bijlage 3b

Overzicht activiteitenkosten
Organisatie

Omschrijving

Bedrag

VOA

Herdenking bij de sluis/ bevrijdingswandeling

Stichting Bouwhuis

Boek Apeldoorn Zuid

1.133

Stichting Bouwhuis

Dag van de architectuur 2016

Stichting Ind. Erfgoed

Herdenking Apd gevallenen Ned. Ind./Kor

Sticht. Apeld. Mon.

Open monumenten dagen

Sticht. Kon. Apeldoorn

Voorbereidingskosten William & Mary evenementen

5.000

CODA/Erfgoedplatform Apd

Historisch Café

2.000

CODA /EPA

Atlas van Apeldoorn, Wenum Wiesel

5.000

Erfgoedplatform Apeldoorn

Vrijval reservering Atlas van Apeldoorn

500
2.000
1.563
13.960

-/- 5.000

CODA

Voorbereidingskosten /Hoofdstraat 100 jaar

Erfgoedplatform Apeldoorn

Vrijval reservering restaur. buskiosk

-/- 768

10.000

Erfgoedplatform Apeldoorn

Vrijval reservering niet doorgegane activiteit in relatie met
de Giro Ital

-/- 1.500
_______

Totaal

33.888
=======
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Bijlage 4

FOTOCOLLAGE ACTIvITEITEN 2016
ATLAS vAN APELDOORN: wENuM wIESEL 1 APRIL TM 8 OkTOBER
CODA, Dorpsraad/Buurtvereniging wenum wiesel, Gemeente Apeldoorn
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MAAND vAN DE GESCHIEDENIS: THEMA GRENZEN 1 T/M 31 OkTOBER
CODA, vOA en andere EPA leden
Activiteiten: Verhalentafel, Archiefstuk van het Jaar, Grenspalen, Speurtocht historische paviljoens

25

OPEN MONuMENTENDAGEN THEMA ICONEN EN SYMBOLEN
SAM ism vOA, AGC, CODA, gemeente, IvN, Bouwhuis, SIE
Open Monumenten Weekend (2e weekend van september) Thema: Iconen en Symbolen
Activiteiten: klassendag, uitreiking Apeldoorn Fotostad wedstrijd, vrijwilligersontbijt, opening door wethouder
Stukker en openstelling veel bijzonder panden, waaronder Centraal Beheer en de schuilkelder onder de flat aan de
Brinklaanflat en deelname van 5 locaties in Loenen.
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HERDENkINGEN 17 APRIL EN 10 SEPTEMBER
vOA
Herdenking bevrijding bij het Sluisje 17 april

SIE

Herdenking gevallen Apeldoorners in Nederlands-Indië 10 september
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HISTORISCH CAFé
Erfgoedplatform

HET SPELDERHOLT EN DE HALSRINGEN

TWEELINGDORP WENUM WIESEL

Vrijdag 5 februari 2016

Vrijdag 1 april 2016

|

17.00 - 19.00 uur

|

Toegang gratis

PROGRAMMA
• Aanbieden bronzen halsringen
• Bronzen halsringen uit Uddel, van vondst tot replica – Janneke Zuyderwyk
(Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn)
• Het verborgen verleden van het Spelderholt, – Martijn Boosten
(Stichting Probos)
• Column Carin Reinders, directeur-bestuurder CODA

|

17.00 - 19.00 uur

PROGRAMMA
• Programma Atlas van Apeldoorn door Ruud Lorwa
• Fotowervingsproject toegelicht door Tinus van Werven
• Boerderij Jans door Kees Verdonk
• Windmolens door Nico van der Horst
• Column Carin Reinders, directeur-bestuurder CODA
• Voordracht gedicht Wenum Wiesel door Hanz Mirck
• Bezoek aan paviljoen Atlas van Apeldoorn

CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn

CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn

Het Historisch Café is een initiatief van Erfgoed Platform Apeldoorn
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl

Het Historisch Café is een initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
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|

Toegang gratis

DIvERSE ACTIvITEITEN

Opening Wandelnet Stationsplein 28 mei

Ondertekening Intentieverklaring
Stationshuiskamer 3 maart 2016
29

Restauratie gaslantaarn

IVN natuurwandeling

Lancering Raadsnotulen online op 3 maart 2016.
Burgemeester John Berends en archivaris
Stefan Rutten.
Foto: Kevin Hagens (Stentor)

Filmvoorstelling in Minerva - Organisatie VOA
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Bijlage 5
OvERZICHT PERSBERICHTEN
Stentor
211115
21115
251115
271115
171215
181215
191215
301215
070116
080116
090116
110116
150116
160116
160116
160116
220116
220116
230116
270116
280116
300116
300116
300116
010216
020216
040216
110216
190216
230216
2900216
010316
020316
040316
090316
090316
100316
100316
100316
110316
240316
290316
300316
010416
010416
080416
120416
130416
150416
150416

Villa verdringt Wiesels ‘huuske’
SAM-prijs naar Halve Maan
Herdenking dwangarbeiders
D66 wil haven bij de Zwitsal
Historische Vereniging Felua is niet meer
Sloop Theehuis staat niet vast
Een gehucht geeft zich bloot
Protestantse Julianakerk straks anders, ruimer en moderner
Gokkasten in Prinsengang tonen leven Prins Hendrik
Prinsengang over de tong
Schone beek basis voor stad van nu/Opgravingen Ugchseleweg leggen geschiedenis watermolens en
wasserijen bloot
VSM in rijtje ‘Apeldoorners van het jaar’
Wenum Wiesel op de ‘Kaart van Apeldoorn’
Tribune (AGOVV) in ere hersteld
Papierfabriek (De Middelste Molen) bouwt pand bij
Een voorbeeld voor paleizen (grote renovatie Het Loo)
Varen over de snelweg/Boten met lift over de snelweg/Apeldoorn hoopt op Europese subsidie voor
buitengewoon toeristisch project
Pandenbaas knap de stad op
Winkelplan voor Marktstraat
Replica’s van prehistorische sieraden blijven verhaal vertellen
Dorpspark van Ugchelen heet voortaan De Goudvink
Buurt pruimt botenlift niet/Boat conveyor over A50 legt extra druk olp Emst; ‘bewoners en natuur de dupe’
Veilig relikwieën Fab en Sebkerk
Circustent nu naast pretpark (Julianatoren)
Misbel luidt voor het laatst/Sint Fabianus en Sebastianuskerk wordt kinderdagverblijf: voorwerpen geveild
Veel animo Ugchelen Buiten (TNO-terrein)
Trots op replica’s van oude sieraden/Smid maakt prehistorische sieraden uit Uddel na
Bommen in het bos? Nou en?/Explosieven uit WOII (in Hoog Soeren) kost jaarlijks miljoenen
Oei, Apeldoorn krijgt geen ‘winkel-achtje’
Drie kerken gemeentelijk monument
Kinderen willen naar prehistorie
Horeca station nu zeker
Kansen voor bezoekerscentrum (bij botenbrug over A50 Emst)
Mussert solliciteerde in Apeldoorn (ontsluiting raadsnotulen online CODA)
Brede steun plan stationsgebouw
Beeld van Zadkine staat weer buiten (bij CODA)
Bouw Saxion op hoogste punt (met vermelding van het feit dat de wandschildering van Harry Meek
behouden blijft in het hoofdgebouw)
Ontdek de magie van Radio Kootwijk
Nieuw leven voor graftrommels (begraafplaats Loenen)
Kijkje nemen in monument (Open Monument van de maand in Apeldoorn aan de Tutein Noltheniuslaan 14)
Combinatiecursus over oude en nieuwe architectuur in centrum
Geen zonnecellen op monument (Zeeuwshe Knoop)
Tweelingdorp Wenum Wiesel staat centraal in Historisch Café
Herinnering aan Spoorbrugweg (boek van Gerrit Stegeman)
Veluwse beken zijn nu digtaal te bekijken
Gebiedsprofiel voormalige fabriek Zwitsal krijgt goedkeuring gemeenteraad
37 jaar krant te bekijken (NAC 1911-1950 digitaal beschikbaar)
Zuid is Apeldoorn in het klein
Het hoge gericht van de Veluwe (“Het verborgen verleden van het Engelanderholt”, een griezelige
episode beschreven)
Fond voor historische panden in binnenstad
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190416
220416
230416
250416
270416
290416
020516
110516
130516
190516
200516
250516
250516
280516
010616
040616
140616
150616
160616
160616
170616
180616
180616
250616
280616
040716
070716
080716
080716
090716
110716
150716
180716
190716
280716
280716
030816
180816
220816
220816
230816
270816
290816
300816
310816
010916
030916
050916
090916
090916
090916
120916
130916
140916
150916
160916
170916

Gevelfonds in trek bij winkels
Meer focus op wonen bij Zwitsal
Baken van herinnering en signaal
Oudste kranten van Apeldoorn ook online
Water terug in de Sprengvallei
Park in Kerschoten zoekt naam
Babypoeder, zalf en heroïne (Rondleider in oude Zwitsalfabriek door AGC)
Vier molens in de schijnwerper (tijdens de Nationale Molendagen)
Historische buskiosk krijgt een tweede leven
Gelderse maakbedrijven laten zich zien op Maakdagen (3 en 4 juni)
Renovatie theehuis park Berg en Bos
Stichting (Vrienden van het Loenense Bos) zamelt geld in voor nieuwe toren in Loenense bossen
Weer discussie over bevaarbaar maken kanaal
Week van de begraafplaats (tot 5 juni)
Studio’s voor verstandelijk gehandicapten in monument (Peppel op ’s Heerenloo)
Investeren in kanaal loont wel
Na tien jaar toch op monumentenlijst (Haringvliet 16 van Frits Reinders)
Van virtual reality naar woningen (Transformatie van fabrieksgebouw Kufa begint in november)
Welke naam: Kerschotenpark, Vijverpark of Koningspark?
Stadsstrand op Zwitsal dichterbij
Haps in nieuwe tijd
Zorgen over toekomst Naald (Paleis Het Loo wil monument beter tot zijn recht laten komen)
Liefde genoeg voor het theehuis (in park Berg en Bos)
Willem III (kazerne) in stijl gerenoveerd
Opening derde Klompenpad met de naam Holhorsterpad
Meer te fietsen op knooppuntennet
Nu nog plastic badeendjes in Rode Beek, straks salamanders (heropening Waterbronpark Orden)
Park Kerschoten kent ongekende rijkdom
Huis naast enk bij Veldekster groter (aangepast bestemmingsplan in Ugchelen)
Ecotoerisme in Kroondomein (Aardhuis groeit ui tot bezoekerscentrum met restaurant)
Bosvijver Berg en Bos ook in 1973 al drastisch opgeknapt
Archeologen helpen bij ruimen bommen tussen oeroude urnen
Fotowedstrijd Apeldoornse iconen en symbolen (OMD 2016)
Klokje Kasteel Ter Horst doet het weer
Opruimen munitie nog jaren werk rond Apeldoorn
Expositie “Historisch Hoenderloo in Beeld” in het dorphuis
Villa als hulp bij werven personeel (nieuwe eigenaar voor pand Amersfoortseweg)
Zwemmen in je eigen meertje (Albaplas verkocht)
Nieuwe Saxion is gebouwd op de groei (in en aan de oude Nettenfabriek)
Zonnetje boven Berg en Bos schijnt weer (heropening tribune AGOVV)
Heimwee naar verdwenen spoor (over de atlas van verdwenen spoorlijnen in Nederland)
Visit Veluwe lokt buitenlanders
“Apeldoorn is stad met de ziel van een dorp” (Stadsfotograaf Jeroen Taalman op zoek naar identiteit van
Apeldoorn)
Grote muur sluit Ereveld Loenen af
Nominatie prijs Papierfabriek De Middelste Molen
CB wordt plek waar je de kans krijgt je ideeën te ontwikkelen
Onbekend, maar nu beschermd (de ijkbasis in Loenen OMD 2016)
Deelerwoud toegankelijk (OMD 2016)
Provincie blokkeert veiling van vondsten
Apeldoorn stopt met stedenbanden
Woningen in pand Centraal Beheer
“Apenrots” gaat de tijd overleven
Eind 2016 weer horeca in stationsgebouw
Park heeft na 50 jaar naam (Wijkraad kiest voor “Koningspark Kerschoten”)
De verhalen van je opa in de gratis app CHAPP
Bruggeld de ijskast in (Kosten Apeldoorns Kanaal onduidelijk)
Internationaal symposium en mogelijk themaweek bij Paleis Het Loo
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170916
241016
220916
220916
290916
011016
041016
041016
041016
051016
061016
071016
081016
151016
081116
241016
281016
011116
021116
021116
101116
101116
101116
151116
181116
231116
261116
301116
011216
061216
081216
141216
191216
191216
191216
231216
281216

Onbekende dreigt Den Eikenboom plat te branden (aftakelend pand in Loenen onder vuur)
De Naald staat nu en volgend jaar centraal
Het licht schijnt in de Julianakerk
Gezocht: idee voor reuring bij Kanaal
Bijna honderd jaar oude woning wacht op koper en nieuwe leven (personeelshuizen papierfabriek
Koldewijn Kanaal Zuid)
Er moet meer reuring op het Apeldoorns Kanaal komen
724 handtekeningen voor bevaarbaar kanaal
Gelders Archief lanceert website
Expositie historisch Wenum Wiesel bij afsluiting Atlas van Apeldoorn
Herdenking vliegramp houdt waarde (nieuw boek “Ik huil de tranen van mijn moeder”)
“In sommige gezinnen werd over de Apeldoornse vliegramp gezwegen”
Bouw van toren op Trapjesberg onzeker (Loenen)
De Middelste Molen grijpt naast Molenprijs
“Leger des Heils-pand” voor kunst
Groei & Bloei krijgt respijt in Havenpark (ook de voormalige ambachtsschool blijft staan)
Begraafplaats in De Sprengen (Soerenseweg) verpaupert
Sprengvallei in oude luister hersteld
Veluwe mag zich ook winnaar voelen (over de tweede plek in de verkiezing van Mooiste natuurgebied
van Nederland)
Veluwse boswachter: “Volgende keer winnen”
Veluwse Autobusdienst en ander vervoer in CODA (Historisch Café van 041116)
Bruggen (Kanaal) niet beweegbaar, wel verhoogd
Bouwmeester kan boek ‘trugge kieken’ (boek over Beemte Broekland)
Meevaller Haven Centrum (bouwplannen rond de Havenstraat)
Uddel kan compleet nieuwe klokkentoren opbouwen (gemeentelijk monument hervormde kerk)
Waterschap stort geld in cultuurfonds (voor o.a. cultuurhistorische projecten die met water te maken
hebben)
Winkelpand terug in de stijl van 1930
Kerschoten schijnt van nationaal belang te zijn
Oude stalling straks witte parel (Marktstraat)
Pakhuis op spannend plekje gehuld in Panamese nevelen (pakhuis Marktstraat)
Driehuizerspreng in oude glorie
Eerherstel voor het theehuis (in park Berg en Bos)
Nieuwe festivals in Apeldoorn (waaronder 100 jaar Hoofdstraat)
Rustig verloop ‘azc’- middag (GGnet)
Plan voor zeilschool op Kanaal
Volle trein over bouwterrein (TNO-terrein)
Gebouw “Tot 2021” Molenstraat Centrum wellicht toch een blijvertje
Wapenveld houdt kanaalconferentie

Stedendriehoek
030216 Cultuurhistorische verhalen over Veluws Erfgoed verzamelen
090316 Raadsnotulen 1916-1985 online
090316 Brede steun voor plan stationsgebouw
200416 Maakdagen 2016 Apeldoorn
200416 Eerste huurdersvereniging op Zwitsalterrein
110516 Molens kijken (nationale Molendag)
180516 Apeldoorn krijgt tien nieuwe wandelroutes
250516 Renovatie theehuis park Berg en Bos
250516 Wandelen langs natuur en cultuur
010616 Gelderse Maakdagen leuk voor jong en oud
150616 Fotowedstrijd rond thema Iconen en Symbolen (samenwerking Apeldoorn Fotostad met comité OMD)
200716 Het Aardhuis combineert historie met educatie
170816 Herstelde tribune schenkt Jan van Ernst voldoening (AGOVV)
170816 Rondleiding in de kerk (Beekbergen)
091116 Open huis Saxion Hogescholen (in voormalige Nettenfabriek)
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301116
141216
251115
091215
091215

Kerschoten belangrijk naoorlogs erfgoed
Bloemen, olifantenpoep en sinaasappelschillen (over de Middelste Molen)
Elke dag kunst in het bos
Stationsgebouw Apeldoorn tijdens spits geopend
Film (Het geheim van Apeldoorn) toont vergeten plekken van Apeldoorn

Stadsblad
060116 Kunst in de Prinsengang
200116 Delen van wasserij de Oude Olifant opgegraven
030216 Opening park De Goudvink Ugchelen
030216 Archeologie en landschap in Historisch Café op 5 februari
020316 Kijkje in de Zeeuwshe Knoop (op 12 maart Monument van de Maand)
230316 Belang van watermolens
230316 Tweelingdorp in schijnwerpers
300316 Drie informatie van Waterschap Vallei Veluwe bij de Koppelsprengen
060416 Klarenbeek krijgt Klompenpad
060416 Nieuw boek over Apeldoorn Zuid
040516 Gedenkstenen voor verzetsstrijders in Verzetsstrijderspark
110516 Klompenpad in Oosterhuizen
180516 Game stuurt kinderen met tablet op ontdekkingsreis door natuur (Hoge Veluwe)
180516 Tien nieuwe wandelroutes in Apeldoorn
250516 Renovatie theehuis Berg en Bos
010616 Nieuwe wandelroutes in Apeldoorn
130716 Kroondomein: rust én recreatie
200716 Wonen in een oude kozijnenfabriek (KUFA Kanaal Zuid)
240816 Detlev heropent nostalgische tribune (van AGOVV)
210916 Nieuwe stadswandeling Apeldoorn 1900
310816 Dorp ademt Den Dolaard (Hoenderloo fair 030916)
261016 Nieuwe spreng aan de stadsrand (over de opgeknapte Sprengvallei bij Park Berg en Bos)
091116 Historie eindelijk gedetailleerd belicht (boek over Beemte Broekland)
091116 Monument verloedert (SAM haakt aan bij petitie-actie)
301116 Kerschoten goed gelukt, waarde volle naoorlogse woonwijk
091215 Stationsgebouw Apeldoorn tijdens ochtendspits geopend

Zuidkrant
190316 Uit het archief van Frits Reinders: Houthandel Wijma
230416 Uit het archief van Frits Reinders: Veluwse Autodienst (VAD)
230416 Waar mag dit beeldje in Zuid komen te staan (gaat over beeld van voormalige Zuiderparkschool)
210516 Uit het archief van Frits Reinders: N.V. Nedcos

De Bron
270116
240216
090316
100216
180516

Het oude “bosje van Norel”; en nu?/De rode beuk naast het dorpshuis
Over “De Goudvink”
Goos is thuis (in de Goudvink in Ugchelen)
Bospark De Goudvink en een bijzondere boom (die een bordje verdient vindt de dorpsraad)
Ugchelen weer een vistrap rijker (Ugchelseweg)
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EPA

Inspiratiebijeenkomst
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VOA en Stichting
Oranjefeesten

AGC, SKA

CODA

VOA

Kon. Apeld symposium, middag ouderen
in een verzorgingshuis en
jongerenproject basisschool
Paleis het Loo.

VOA + SIE organisatie ligt bij VOA ( 17
april) en SIE ( 10 september)

Restauratie en plaatsing
historische gaslantaarn

Symposium The Glorious
Revolutions met activiteiten
betr. William en Mary

Herdenking gevallen
Apeldoorners in Ned.Indië,
13 sept. + herdenking
bevrijding bij het Sluisje

Stad als museum, Stad als
podium, Stad als marktplaats

Diverse EPA
partners, Gemeente, Nat. Museum
Paleis Het Loo

CODA

Festival Apeldoorn 1900 en
Hoofdstraat 100 jaar

Losgekoppeld van de OMD,
thema zoveel mogelijk
overeenkomstig thema OMD

SAM

OMD Klassendag

Gemeente, DWA’s,
VOA, CODA, AGC,
IVN

SAM

Thema Boeren, Burgers en
Buitenlui

Vervolg op inspiratiemiddag
2017

CODA, etc

EPA

samenwerking

Open Monumenten Dagen (
2e weekend van september)

2. Hoofdcategorie

EPA

Algemene stichtingskosten

representatie, abonnementen,
kantoorart. en verzekeringen

programmering

EPA

Historisch Café (5x per jaar)

Licenties/redactiewerk Site
voor erfgoedlocaties

onderdelen

Onderhoud en hosting EPA
website, alsmede algemene
communicatiekosten

CODA

trekker

Website EPA en communicatie EPA

Het geheugen van Apeldoorn

1. Structureel

(bedragen in euro’s)

Erfgoedkalender 2017

3.000

15.000

4.000

71.500

6.000

18.000

750

1.100

5.000

1.500

3.550

totale
kosten

3.000

5.000

2.500

7.500

6.000

11.500

750

1.100

2.500

1.500

3.550

10.000

1.500

64.000

6.500

2.500

gevraagd bijdragen
derden

2017

ieder € 1.500

Onderhoud en hosting EPA
website

Opmerkingen

Bijlage 6
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CODA

Tentoonstelling, boek en
evenement rond ADOspeelgoed

15.000
75.385

Voorfinancier. voorbereid kstn

TOTAAL

======

12.800

75.750

====== =======

155.050

26.000 Bijdrage voor de
jeugdmanifestatie

1.500

2.000

800 Bijdrage div. activiteiten

3.750

36.500 Bijdrage voor de
manifestatie

230.800

1.500

2.300

10.000

2.000

1.000

1.500

2.000

800

3.750

3.500

2.500

=======

1.500

2.300

10.000

2.000

27.000

3.000

4.000

1.600

7.500

40.000

2.500

Benutting reserves

AGC

Fonds Hist. Uitg.
VOA
Gemeente

Vertelgenootschap

Diverse EPA
partners

Div. partners EPA

VOA

div. partners EPA,
Wijkraad De Naald

Fietsgilde

VOA, SAM

47.585

SAM

Opening

verstrekken bijdragen voor
uitbrengen boeken en
publicaties

info-panelen

Tentoonstellingen, bijeenkomst, boek en publicaties
rond ADO speelgoed en de
ADO collectie van CODA

Diverse activiteiten rond het
thema “geluk”

Rondleiding in het veld,
lezing, symposium

bijeenkomsten voor o.a.
oudere

Thema Wijk De Naald

Manifestatie ism bewoners
en gebruikers van de
kanaaloevers rondom
publicatie “wonen, leven en
recreeren aan de kanaaloevers nu en in de toekomst”

bijdrage inrichten Huiskamer

Subsidie Gemeente Apeldoorn

Te financieren door:

TOTAAL

Excursie

Molendag 2e zaterdag in mei

3. Subcategorie

SVAA

CODA

Maand van de Geschiedenis
(oktober)

Buskiosk

AWA

Archeologiedagen

EPA

SHL

Loenense Moandag,etc

Publicaties

CODA

Atlas van Apeldoorn

VOA

Bouwhuis

Dag vd Architectuur &
manifestatie kanaaloevers

Theehuis Berg en Bos

EPA

Stationsgebouw Apeldoorn
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