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STICHTING ERFGOEDPLATFORM APELDOORN
ALGEMEEN
De Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) en haar partners hebben een actief jaar achter de rug. Naast de
gebruikelijke activiteiten zoals de jaarlijkse Open Monumentendagen inclusief de Klassendag (trekker Stichting
Apeldoornse Monumenten), Dag van de Architectuur (trekker Bouwhuis) en niet te vergeten de Historische Cafés
(trekker Erfgoedplatform Apeldoorn), is in 2018 veel inzet gepleegd voor de activiteiten in het kader van 75 jaar
Apeldoornsche Bosch, het Festival Over Grenzen in Gelderland en de Nationale Archeologiedagen.
Met medewerking van CODA (projectorganisatie) en de Stichting Bevrijding’45 is een expositie over de
geschiedenis van de ontruiming van het Apeldoornsche Bosch in een paviljoen op het terrein van ‘s Heeren
Loo ingericht en verzorgde het Apeldoorns Gidsen Collectief een aantal wandelingen. Ook Omroep Gelderland
besteedde in haar programmering aandacht aan deze zeer trieste geschiedenis.
Samen met veel van haar partners heeft het EPA een kleine twintig activiteiten georganiseerd in het kader van
het provinciale Festival Over Grenzen in Gelderland, met als hoogtepunten het concert van het Trompetterkorps
van de Koninklijke Marechaussee in het Oranjepark op zaterdagmiddag 21 juli en de vier uitvoeringen van Living
History samen met het Vertelgenootschap Apeldoorn en de toneelvereniging Ernst & Luim uit Ugchelen op de
locatie Herenhul in het Landgoed Bruggelen op de zaterdagen 25 augustus en 1 september.
Daarnaast werd in 2018 voor de tweede keer in Gelderland en ook in de gemeente Apeldoorn deelgenomen
aan de Nationale Archeologiedagen in het weekend van 13 en 14 oktober. Extra bijzonder was in dit kader de
samenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn en Epe, waardoor deelnemers en bezoekers over en weer kennis
konden nemen van de archeologische geschiedenis in beide gemeenten.
Sinds het jaar 2017 heeft het EPA ook de mogelijkheid om een bijdrage te verstrekken voor uitgaven over
cultuurhistorie, erfgoed en bouwkunst in de gemeente Apeldoorn. Dat hiervan volop gebruik is gemaakt, mag
blijken uit het mede-financieren in de periode november 2017 t/m december 2018 van in totaal 8 boeken, waarmee
het beschikbare budget van €15.000 is benut. Bijlage 4 geeft meer informatie over het Fonds Apeldoornse
Historische Publicaties.

Boekcover ‘Sparta: vernuft & volharding’
Het thema van de Open Monumentendagen was in 2018 ‘In Europa’, hetgeen in eerste instantie tot de nodige
hoofdbrekens leidde, maar alras zorgde voor heel verrassende elementen. Naast de openstelling van bijzondere
gebouwen van hout, werden historische figuren met een Europees karakter ten tonele gevoerd. Zie voor meer
informatie het hoofdstuk Activiteiten in dit jaarverslag.
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. In het verslagjaar heeft er
zich een tweetal mutaties voorgedaan in de deelname aan het EPA, zie het hoofdstuk Deelnemende organisaties.
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De samenstelling van het Dagelijks Bestuur heeft in het kalenderjaar 2018 geen wijziging ondergaan en bestaat uit
de navolgende drie personen, te weten Ben Mouw (voorzitter), Elske de Jong (secretaris) en Ed Dijkstra (penningmeester). Als adviseur voor de communicatie en pr-werkzaamheden staat Hans Hogenbirk het bestuur terzijde.
Naast het Dagelijks Bestuur is er in 2017 een Algemeen Bestuur ingesteld naast de bestaande Deelnemersraad;
voor nadere informatie en samenstelling zie verderop in dit verslag.
Op de navolgende pagina’s wordt onder een aantal kopjes verslag gedaan van de vele activiteiten, die in het jaar
2018 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 2018.
In Bijlage 3A is de balans per 31 december 2018 alsmede de resultatenrekening over het jaar 2018 opgenomen,
terwijl in Bijlage 3B een gecomprimeerd overzicht van de activiteitenkosten wordt gegeven. Een verslag van het
Fonds Apeldoornse Historische Publicaties met vermelding van de verstrekte bijdragen aan publicaties is
opgenomen in Bijlage 4.
Om een goed beeld te krijgen van de vele activiteiten zijn in Bijlage 5 foto’s met bijbehorende tekst over de door de
deelnemende organisaties uitgevoerde evenementen opgenomen, gevolgd door een overzicht van de verschenen
persberichten in 2018 (Bijlage 6).
Tot slot is in Bijlage 7 de Erfgoedkalender 2019 opgenomen met vermelding van de vele activiteiten, voorzien van
de door de vergadering van deelnemers toegezegde financiële bijdragen.

Open Monumenten Klassendag.

Jaarverslag 2018 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn

5

DEELNEMENDE ORGANISATIES
Het aantal deelnemende organisaties is in het jaar 2018 met 2 organisaties verminderd, zoals al in het hoofdstuk
Algemeen beschreven. De stichting Apeldoorns Kanaal heeft haar activiteiten voorlopig gestaakt, De Vereniging
Andries van Driesum beperkt haar activiteiten tot bezit en beheer van Proeflokaal Het Achterom. De ambities m.b.t.
stadsherstel worden overgelaten aan de separate BV Stadsherstel. Aansturing daarvan geschiedt in samenwerking
met de stichting Apeldoornse Monumenten .
Dit betekent dat ultimo 2018 de navolgende 16 organisaties deelnemer zijn in het Erfgoedplatform Apeldoorn:
1

Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC)

2

Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA)

3

CODA

4

Fietsgilde Apeldoorn

5

IVN, Instituut voor Natuureducatie, afdeling Apeldoorn

6

Oudheidkundige Vereniging De Marke

7

Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)

8

Stichting Bouwhuis Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving

9

Stichting Bunker van Seyss Inquart

10

Stichting Historie Loenen

11

Stichting Indisch Erfgoed

12

Stichting Koninklijk Apeldoorn

13

Stichting Oranjefeesten

14

Stichting Veteraan Autobussen Apeldoorn

15

Vertelgenootschap Apeldoorn

16

Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)

Uit de lijst met persberichten blijkt dat diverse organisaties in het jaar 2018 regelmatig in het nieuws zijn geweest,
terwijl ook het gebruik van sociale media als Facebook behoorlijk toegenomen is. Het aantal leden/donateurs, medewerkers en vrijwilligers bedraagt eind 2018 in totaal 3904 personen. Voor een nadere specificatie van het aantal
(bestuurs-)leden, overige medewerkers en donateurs is in Bijlage 1 een overzicht opgenomen.
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DOEL
Conform de statuten heeft de stichting ten doel:
-

het bevorderen van samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden 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 Monumentendagen een vast onderdeel zijn;

-

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 een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

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 2018 en de erfgoedkalender
2019 komt de grote verscheidenheid aan activiteiten naar voren en blijkt tevens dat Apeldoorn op het gebied van
cultuurhistorie veel te bieden heeft.

Facebookpagina

Halverwege het jaar 2018 is een werkgroep aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor
de komende periode. Eind december 2018 was het concept gereed en is afgesproken om het beleidsplan 2019 –
2022 in de bijeenkomst van de Deelnemersraad op 18 januari 2019 te bespreken.
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OVERLEG GEMEENTE APELDOORN
Op donderdag 17 mei heeft tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) een zogenaamd ’In gesprek met de Raad’
plaatsgevonden.In deze bijeenkomst heeft het EPA een presentatie gegeven over de in het jaar 2017
georganiseerde activiteiten alsmede een toelichting op de plannen voor 2018. Voor veel vertegenwoordigers van
de aanwezige politieke fracties was dit een eerste kennismaking met het EPA
Met schrijven de dato 5 juli 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Apeldoorn de subsidie over het jaar 2017 definitief vastgesteld op een bedrag van € 47.585 voor het uitdragen
van de cultuurhistorische kwaliteiten van Apeldoorn. Dit bedrag kwam overeen met het reeds eerder toegekende
voorschotbedrag, zodat er geen verrekening hoefde plaats te vinden
Op vrijdagmiddag 14 september 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden met Ellen Luten en Masja Parlevliet
van de dienst Ruimtelijke Leefomgeving over de ontwikkelingen van het Erfgoedplatform Apeldoorn, de
betrokkenheid van de deelnemers en de op stapel staande plannen voor het jaar 2019.
Ter ondersteuning van de voornemens van het College van B&W om in de Meerjarenbegroting 2019 t/m 2022 extra
middelen voor cultuurhistorie op te nemen, heeft het EPA met schrijven d.d. 16 oktober 2018 een beroep op de
Raad van de gemeente Apeldoorn gedaan om hiermee in te stemmen.
Op 8 november 2018 heeft de Raad van de gemeente Apeldoorn de meerjarenbegroting 2019 – 2022 vastgesteld.
Hiermee zijn de financiële kaders voor het gemeentelijke beleid in 2019 en volgende jaren duidelijk geworden. Als
uitvloeisel hiervan heeft het College van Burgemeester en Wethouders met brief de dato 12 december 2018 laten
weten dat voor het jaar 2019 een bedrag wordt toegekend ter grootte van maximaal € 50.287.
Op maandagmorgen 19 november vond er een overleg plaats met wethouder Mark Sandmann over een aantal
thema’s die de nodige aandacht vragen, zoals de tramremise, huisvesting partners en Apeldoorn Oranjestad. De
wethouder is voornemens om dit overleg een regulier karakter te geven en eenmaal per kwartaal een dergelijk
overleg te houden, zo mogelijk met een of meerdere partners van het EPA.

ERFGOED GELDERLAND
De organisatie Erfgoed Gelderland bestaat uit de Coöperatie Erfgoed Gelderland en de Stichting Gelders
Erfgoed. De Coöperatie UA treedt op als belangenbehartiger van de inmiddels circa 180 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 (van de Vereniging Gelders Erfgoed).
Jaarlijks vinden er twee ledenvergaderingen plaats in het kantoor van Erfgoed Gelderland, gelegen aan de
Westervoortsedijk 67-D in Arnhem. Bij de eerste bijeenkomst op maandag 23 april was het EPA niet aanwezig,
maar wel bij de najaarsvergadering op vrijdag 2 november. In deze vergadering werd informatie verstrekt over
Collectie Gelderland, het Netwerk Digitaal Erfgoed Nederland en vooral Het Verhaal van Gelderland. Tevens werd
teruggeblikt op het Erfgoedfestival Over Grenzen in Gelderland en ideeën gelanceerd voor het vervolg. Daarnaast
werd het activiteitenplan met de begroting voor 2019 vastgesteld.
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Nationale Archeologiedagen

DEELNEMERSRAAD
In het jaar 2018 zijn er vier bijeenkomsten geweest van de Deelnemersraad op 15 maart, 7 juni, 30 augustus en 29
november.
In de bijeenkomst op 15 maart werd naast het bespreken van het concept jaarverslag 2017 stilgestaan bij de
nieuwe privacy wetgeving (AVG), de vrijwilligers-dag van Apeldoorn Pakt Aan en activiteiten op Koningsdag
27 april. Naast een toelichting door de voorzitter op het concept programma van het festival Over Grenzen in
Gelderland werd door Masja Parlevliet een presentatie verzorgd over de Omgevingsvisie.
In de vergadering op 7 juni vond overleg plaats over het activiteitenplan voor 2018/2019; naast een toelichting door
Hans Hogenbirk over het benutten van de communicatiemogelijkheden van het EPA (website, Facebook en de
digitale nieuwsbrief Ruimte voor Erfgoed) en het gebruik maken van crowdfunding, werd ook de stand van zaken
rond het Publicatiefonds toegelicht.
Na afloop werd afscheid genomen van de heren Rick Scholten en Marinus Zegers onder het genot van een drankje
en hapje in het Stadscafé.
De derde bijeenkomst vond plaats op 30 augustus en stond grotendeels in het teken van het Historisch Café op 7
september en de Open Monumenten Dagen op 8 en 9 september. Tevens werd teruggeblikt op het verloop van de
activiteiten in het kader van het Festival Over Grenzen in Gelderland. Mirjam van ’t Slot gaf een presentatie over
Voor je buurt, een landelijke organisatie die lokale platforms helpt en ondersteunt bij hun crowdfunding-acties.
Tot slot vond op donderdag 29 november 2018 de vierde bijeenkomst in CODA plaats, waarin onder andere de
concept activiteitenkalender voor 2019 onder voorbehoud werd vastgesteld. Ook werd stilgestaan bij het verloop
van de financiën over 2018 en het inhoudelijk verslag met financiële verantwoording van het Festival Over Grenzen
in Gelderland besproken. Terugkoppeling werd gegeven van het overleg met wethouder Mark Sandmann en er
werd vooruitgeblikt op het jaar 2019 met o.a. de jubileumeditie van het Historisch Café op vrijdag 1 februari. Tevens
werd de uitnodiging besproken voor de Inspiratiemiddag op vrijdag 18 januari 2019.
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ALGEMEEN BESTUUR
In het jaar 2018 is het Algemeen Bestuur achtmaal bijeen geweest, meestal op een maandagmiddag vanaf
14.00 tot uiterlijk 16.00 uur. In het Algemeen Bestuur nemen naast de leden van het Dagelijks Bestuur en de
communicatieadviseur, vertegenwoordigers van het Apeldoorns Gidsen Collectief, CODA, Stichting Apeldoornse
Monumenten en de Vereniging Oud Apeldoorn deel om overleg te plegen over de diverse ontwikkelingen. Naast de
lopende zaken worden ook de bijeenkomsten van de Deelnemersraad voorbereid en besluiten omtrent deelname
aan externe activiteiten genomen.

BESTUURSACTIVITEITEN IN HET JAAR 2018
Het jaar 2018 was een zeer intensief jaar voor de leden van het Dagelijks Bestuur. Naast de reguliere bijeenkomsten
en overleggen vergden de bijeenkomsten van de door de voorzitter voorgezeten werkgroep Gelderland Grensland
zeer veel voorbereiding en tijdsbesteding. Tevens kwamen ook de werkgroepen Stationsgebouw (informatiefunctie)
en Tramremise in het jaar 2018 frequent bij elkaar om de voortgang te bespreken. Ook wordt het Erfgoedplatform
Apeldoorn vanwege haar rol in de Apeldoornse samenleving steeds vaker betrokken bij allerlei activiteiten in de
gemeente dan wel gevraagd om actief een rol te vervullen, alsmede het Erfgoedplatform te vertegenwoordigen bij
bijeenkomsten.
Op 22 januari heeft de voorzitter de herdenking van de ontruiming van het Apeldoornsche Bosch in het Prinsenpark,
voorafgegaan door een bijeenkomst in de school Prinsenhof, bijgewoond.
Op zondag 28 januari was de voorzitter aanwezig in het programma van de Vereniging Oud Apeldoorn bij RTV
Apeldoorn om een toelichting te geven op het activiteitenprogramma van het EPA in 2018. Dit betreft niet alleen de
activiteiten, maar ook aandacht voor restauratie van objecten en het uitgeven van publicaties.
N.a.v. de plannen om de volgende Atlas van Apeldoorn te houden over het dorp Klarenbeek heeft de voorzitter op
vrijdagavond 23 februari een Historisch Café in Klarenbeek bijgewoond.
Op 20 maart vond er in Statie (restaurant en infopunt openbaar vervoer en toerisme op de locatie van de vml.
Koninklijke Wachtkamer in het stationsgebouw Apeldoorn) een opname plaats van RTV Apeldoorn over een oude
foto van het voormalige Stationsgebouw, aangeboden door Louis Bouwmeester.
Op 17 april heeft de penningmeester het Erfgoedplatform vertegenwoordigd bij de herdenking van de bevrijding van
Apeldoorn bij het Sluisje in het Apeldoorns Kanaal.
Op 27 april vond de officiële opening van Koningsdag 2018 plaats in het Oranjepark als startsein voor een feestelijke
dag met veel activiteiten, die zoals gebruikelijk werd verzorgd door onze partner de Stichting Oranjefeesten.

Koningsdag Oranjepark.
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Op 29 april, was de voorzitter aanwezig bij de opening van de expositie en presentatie van het boek Sparta Vernuft
& Volharding in het CODA museum.
Vrijdagmiddag 18 mei vond een bijzondere bijeenkomst plaats op de begraafplaats aan de Soerenseweg waar een
steen werd onthuld op het graf van boer Houtjes, die honderd jaar geleden werd vermoord.
Op 23 mei was de voorzitter met vertegenwoordigers van EPA partners aanwezig bij de officiële opening van het
provinciale festival ‘Over Grenzen in Gelderland’, dat plaatsvond in het Huis der Provincie en de Eusebiuskerk in
Arnhem.
Op vrijdag 25 mei werd het EPA door de voorzitter vertegenwoordigd bij de onthulling van standbeelden van
Koning Willem III en Koningin Mary Stuart in het entreegebouw van museum Paleis Het Loo (georganiseerd door
de stichting Koninklijk Apeldoorn).
Aansluitend vond in het stadhuis aan het Marktplein de presentatie plaats van het boek De Apeldoornse Grift en
haar stroomgebied.
Na de provinciale start van het Festival Over Grensland in Gelderland vond op zondag 27 mei de eerste activiteit
in Apeldoorn plaats, te weten een excursie naar de IJkbasis in de Loenermark, gevolgd door een lezing over
grenspalen tijdens een zogenaamde Koffieklets van de Vereniging Oud Apeldoorn. Voor een overzicht van alle
activiteiten wordt verwezen naar het hoofdstuk over het festival.
Gedurende het jaar vonden er ook overleggen plaats met het Gelders Landschap & Kasteelen in verband met het
mogen gebruiken van de Loenermark (locatie ijkbasis) en het landgoed Bruggelen (locatie Herenhul).
Op 22 juli hebben Willem Klomp (Oudheidkundige Vereniging de Marke) en de voorzitter de provinciale afsluiting
van het Festival Over Grenzen in Gelderland bij Erve Kots in Lievelde bijgewoond.
De voorzitter heeft op maandag 6 augustus een bezoek gebracht aan de Loenense Moandag, die mede door onze
partner de Stichting Historie Loenen wordt georganiseerd.
Op donderdag 6 september heeft de voorzitter deelgenomen aan de Dialoogsessie van Erfgoed Gelderland, waarin
een evaluatie plaatsvond over het Festival Over Grenzen in Gelderland.
Tijdens het Historisch Café op vrijdagavond 7 september (zie voor de inhoud onder het hoofdstuk Historisch Café)
werden de Open Monumentendagen 2018 geopend door wethouder Mark Sandmann; tevens was de grootste
Apeldoorner aller tijden Professor Wilhelm Röntgen aanwezig.
Namens het bestuur was de voorzitter op zaterdagmiddag 8 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 donderdagavond 4 oktober heeft de voorzitter een presentatie gehouden bij de Rabobank in verband met het
toekennen van een bijdrage uit het Donatiefonds van de Rabobank voor het Festival Over Grenzen in Gelderland.
Op zaterdag 6 oktober heeft de voorzitter de Stichting Veteraan Autobussen gefeliciteerd met hun vijfendertig jarig
bestaan tijdens een Open Dag in de vestiging aan de Vlijtseweg.
8 oktober heeft de voorzitter een presentatie gegeven over het Erfgoedplatform bij de bijeenkomst van Rotary Zuid
in Restaurant De Cantharel.
Op 11 oktober vond er een bijeenkomst plaats van de organisatie Veluwe Remembers ter voorbereiding op de
herdenkingen en vieringen in 2019 / 2020 van 75 jaar Tweede Wereldoorlog. Deze bijeenkomst heeft geleid tot het
initiatief om een werkgroep te starten rond het aandacht schenken aan Market Garden in Apeldoorn.
3 oktober hebben Hans Hogenbirk en de voorzitter het EPA vertegenwoordigd op de vrijwilligersbeurs in dok Zuid
door het geven van informatie over het EPA en haar aangesloten partners.
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Op zondag 14 oktober heeft de voorzitter de felicitaties van het EPA overgebracht aan IVN Natuureducatie,
afdeling Apeldoorn in verband met het zeventig jarig bestaan.
In de middag van 14 oktober heeft de voorzitter een bezoek gebracht aan de Archeologiedag in het Orderbos bij de
slakkenhoop nabij de Atletiekvereniging AV’34.
Op 5 november in CODA mocht de voorzitter tijdens de donateursavond van de Stichting Apeldoornse
Monumenten het eerste exemplaar ontvangen van het boek Het bezield modernisme van A.H. Wegerif uit handen
van schrijver Huub Thomas.
Namens het EPA was de voorzitter op vrijdagavond 9 november aanwezig bij de jaarlijkse lezing van de Stichting
Koninklijk Apeldoorn, die vanwege de verbouwing van Paleis Het Loo nu in Hotel Restaurant De Keizerskroon werd
gehouden.
Op zondagmorgen 11 november heeft de voorzitter deelgenomen aan de herdenkingsbijeenkomst inzake
Remembrance Day bij het Canadese Monument aan de Loolaan in Apeldoorn.
Vrijdagmiddag 16 november waren de voorzitter en bestuursleden van de Stichting Apeldoornse Monumenten
aanwezig bij de verkiezing van de Grootste Gelderlander in het Huis der Provincie in Arnhem.
Het bestuur van het EPA en vertegenwoordigers van diverse partners hebben op woensdag 12 december
deelgenomen aan een overleg van de gemeente Apeldoorn over de aanpak van de begraafplaats aan de
Soerenseweg.
15 december is de voorzitter aanwezig geweest bij de afsluiting van het project Ridders van Gelre in het Huis der
Provincie in Arnhem.

SAMENWERKING
De samenwerking tussen de deelnemende organisaties in het Erfgoedplatform Apeldoorn wordt steeds intensiever,
hetgeen resulteert in het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe initiatieven en uitbreiden van gezamenlijke
activiteiten. In het jaar 2018 bleek dit opnieuw bij de organisatie van de Open Monumentendagen en vooral bij
het Festival ‘Over Grenzen in Gelderland’ waaraan 6 partners samen met het bestuur van het EPA invulling heeft
gegeven .Vanwege de aanwezige deskundigheid bij de deelnemende partners weet men elkaar steeds beter te
vinden, hetgeen ook de onderlinge verstandhouding ten goede komt.

Rechtspraak op de Herenhul (foto: Theo Logtenberg)
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.
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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, te weten www.
erfgoedplatformapeldoorn.nl ‘in de lucht’, waarop de activiteitenkalender wordt vermeld, zie hiervoor ook het
hoofdstuk Media en publicaties.
Het bespreken van de activiteitenkalender 2019 (zie Bijlage 7) heeft in december 2018 opnieuw in een goede sfeer
binnen de Deelnemersraad plaatsgevonden en is ondanks het niet inwilligen van een aantal ingediende plannen
gezien de beperkte financiële middelen in relatie tot de hoogte van de ingediende plannen tot tevredenheid van de
partners verlopen.

PUBLICATIEFONDS
In het jaar 2018 is de bekendheid van het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties (FAHP) duidelijk toegenomen
gelet op het feit, dat er een fors beroep op het fonds is gedaan om bijdragen te verstrekken voor de uitgifte van
publicaties over de Apeldoornse geschiedenis.
Sinds 1 november 2017 is het nieuwe bestuur, bestaande uit de EPA-bestuursleden Carin Reinders, Ben Mouw
en Ed Dijkstra aan de slag gegaan, ondersteund door een adviescommissie, die een onafhankelijk advies over de
aanvragen aan het EPA bestuur uitbrengen.
Inmiddels heeft het FAHP vanaf de start in het najaar van 2017 tot en met 31 december 2018 de uitgifte van acht
boeken mogelijk gemaakt, waarmee ook het beschikbare budget is benut.
Voor een verslag van het Publicatiefonds en de mogelijk gemaakte uitgaven zie Bijlage 4.

OBJECTEN
In het jaar 2018 zijn er geen verzoeken om bijdragen voor de restauratie en/of plaatsing van objecten binnengekomen bij het EPA.
Wel is een werkgroep bezig om na te gaan of het mogelijk is een oude voormalige tramremise weer in de oorspronkelijke staat te herstellen. Deze tramremise staat inmiddels opgeslagen in vier containers en een gedeelte in Hal 52
op het Zwitsalcomplex. Vanwege de forse aantasting van de houten onderdelen (de desbetreffende container bleek
lek) is naar schatting een bedrag van minimaal € 70.000 nodig om alle onderdelen te restaureren.
Tevens loopt er een onderzoek naar het vinden van een bestemming en locatie voor de plaatsing van de eventueel
gerestaureerde tramremise.

MEDIA EN PUBLICATIES
Zoals reeds hiervoor gememoreerd onder de kop Publicatiefonds neemt de belangstelling voor cultuurhistorie,
erfgoed en bouwkunst nog steeds toe, hetgeen ook mag blijken uit de vele publicaties in de diverse in Apeldoorn
verschijnende gedrukte en digitale media.
Uit het overzicht in Bijlage 6 blijkt dat in het jaar 2018 283 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 provinciale Festival ‘Over Grenzen in Gelderland’ (38 maal!), het
Gevelfonds/restauratie monumenten 12 maal), terwijl over zowel het onderwerp Archeologie als de verbouwing/
opgravingen rond Museum Paleis Het Loo 11 publicaties verschenen.
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Vanzelfsprekend kregen ook de Open Monumenten Dagen, de herdenking van het Apeldoornsche Bosch en de
plaatsing van zgn ‘struikelstenen’ (kleine keitjes met namen van tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerde
Joodse inwoners) de nodige aandacht in de lokale pers.

EPA website
Daarnaast bieden de eigen verenigingsorganen (Oud Apeldoorn Actueel en SAM Kroniek) informatie over de
historie van Apeldoorn.
Inmiddels beschikken bijna alle deelnemende organisaties over een website, die volop bezocht wordt. Uit de
ontvangen gegevens blijkt dat de pagina’s in het jaar 2018 ruim 525.117 maal zijn bekeken, hetgeen ten opzichte
van vorig jaar bijna een verdubbeling betekent (stijging van 252.200 bezoeken!!). De Vereniging Oud Apeldoorn
spant absoluut de kroon met een aantal van 334.163 bezoeken, op ruime afstand gevolgd door de website van
Het Geheugen van Apeldoorn met 54.587 en het IVN met 41.000 bezoeken. Ook de websites van De Marke met
24.279 bezoeken en AWA met 24.273 bezoeken mochten zich in een grote belangstelling verheugen.

PROMOTIEKRAAM
Sinds begin van het jaar 2018 is er een werkgroep gevormd om meer bekendheid te geven aan het EPA. Deze
werkgroep bestaat uit een zestal personen, die bij toerbeurt de promotiekraam bemensen en uitleg geven over de
doelstellingen en activiteiten van het EPA en de daarbij aangesloten organisaties. De promotiekraam was in 2018
aanwezig bij alle historische cafe’s, tijdens Koningsdag in het Oranjepark, bij de Culturele Pleinmarkt, concert
Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee in het Oranjepark, tijdens de Living History’s op Herenhul en bij
de Vrijwilligersdag in dok Zuid.
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HISTORISCH CAFÉ
De Historisch Cafés vinden plaats op een vrijdagmiddag in CODA. De programmering wordt verzorgd door een
werkgroep waarin leden van het Erfgoedplatform zitting hebben.
HISTORISCH CAFE ONTMOETEN, VERTELLEN en DELEN.
Het Historisch Café valt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het EPA en heeft een
vaste plaats gekregen op de jaarlijkse activiteitenkalender. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de
behandelde onderwerpen in 2018:
2 februari

Archeologie
De eerste lezing werd verzorgd door Tjada Amsterdam en Herman Snoek van de Geologiewerkgroep
Epe-Heerde over het onderwerp Van klappersteen tot ijzer op vroegmiddeleeuwse wijze. Na de vondst
van klappersteen in een zandafgraving bij Epe werd het plan opgevat om hieruit ijzer te winnen. Met
behulp van o.a. archeologe Janneke Zuyderwyk werd een leemoven gebouwd, waarin ruw ijzer (wolf)
tot ijzer werd verwerkt. De tweede lezing werd verzorgd door archeologe Masja Parlevliet die een
toelichting gaf over de Vogelbuurt in de prehistorie.Tijdens de bouw van nieuwe huizen in deze buurt
zijn resten gevonden van boerderijen en erven, die uit de Bronstijd en IJzertijd dateren, zo’n 3000
tot 2300 jaar geleden.Beide lezingen stonden in het teken van de Archeologiedagen 2018 met een
terugblik op de eerste Archeologiedagen 2017.

6 april

William en Mary en Het Herenhul
Voor de pauze stond dit café in het teken van William en Mary. Roel Visser, bestuurslid van de Stichting
Koninklijk Apeldoorn gaf een toelichting op de komende plaatsing van een tweetal standbeelden,
voorstellend Koning-stadhouder Willem III en Koningin Mary Stuart II in het entreegebouw Huis van
Oranje. De beelden zijn gemaakt door beeldhouwer Eric Claus en werden op vrijdag 25 mei onthuld.
Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de locatie Herenhul. Tussen Beekbergen en
Ugchelen staat op een open plek in het bos een grote zware kei. Vanaf deze verhoogde plek had je een
wijds uitzicht richting het westen, noorden en oosten. Deze belangrijke plek was dus ook van heinde en
verre te zien. Maar, wat is Het Herenhul. In haar lezing vertelt senior archeologe Masja Parlevliet over
de geschiedenis van deze plek, die al van voor de Middeleeuwen van betekenis was.

Herenhul voorstelling (foto: Theo Logtenberg).
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1 juni

Erfgoedfestival Over Grenzen in Gelderland
Het derde Historisch Café van 2018 stond volledig in het teken van het provinciale festival,
waaraan ook in de gemeente Apeldoorn door het EPA uitvoering is gegeven. De eerste lezing/
presentatie werd verzorgd door amateur historicus Huub Ummels, die vooral inging op de rechtspraak die vroeger plaatsvond op de locatie Het Herenhul, gelegen in het Engelanderholt. Tot de
Franse tijd was er sprake van een streeksgewijs georganiseerd recht, dat teruggaat naar de Lex
Salica, een verordening die keizer Karel de Grote in de achtste eeuw uitvaardigde. Hij bepaalde
dat het gewoonterecht eerst per streek moest worden opgeschreven om het daarna tot landrecht
te verheffen. Ook was er het rondreizend landgericht van de Veluwe, een lagere rechtbank die
gedurende het jaar alle ambten zoals Voorst, Epe, Brummen maar ook Apeldoorn aandeed om
recht te spreken.Na een korte pauze verzorgde conservator Roosmarij Deenik een lezing over de
tentoonstelling Gelderland Grensland, die in de zomer van 2018 in CODA te zien was. De grenzen
van de provincie Gelderland zijn door de eeuwen heen nogal eens gewijzigd door politieke twist en
wapengekletter. Tegelijkertijd is de Nederlandse landschapsschilderkunst beïnvloed door steeds
veranderende esthetische idealen en kunststromingen. De verscheidenheid van deze provincie
heeft kunstenaars echter altijd geboeid en geïnspireerd. Gelderland Grensland brengt landschapsschilderkunst van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw samen in het CODA museum.

7 september

Open Monumentendagen; thema In Europa
Het Historisch Café van september stond zoals gebruikelijk geheel in het teken van de Open
Monumentendagen en was tevens de officiële opening van de editie 2018, verzorgd door
wethouder Mark Sandmann met o.a. erfgoed en cultuurhistorie in zijn portefeuille.
In dit Café mochten we een zeer bijzondere gast begroeten, namelijk professor Wilhelm Conrad
Röntgen, de grootste Apeldoorner aller tijden! Inhakend op het thema ‘In Europa’ en de lezing van
Frits Bröker (radioloog n.p.) over het leven van Röntgen kwam Wilhelm Conrad Röntgen (alias Cor
Klein Herenbrink) in hoogst eigen persoon de aftrap verrichten van de Open Monumenten Dagen
2018. De heer Bröker besteedde in zijn lezing aandacht aan de jeugd van Röntgen, die vanaf zijn
3e tot 17e jaar in Apeldoorn heeft gewoond, voordat hij ging studeren in Utrecht en Zűrich. Tijdens
zijn baan als hoogleraar natuurkunde aan de universiteit van Wűrzburg ontdekt hij in 1895 een onzichtbare stralensoort, die hij heel bescheiden X-stralen noemt, maar door iedereen röntgenstralen
genoemd worden. In 1901 ontving Röntgen de Nobelprijs voor Natuurkunde
De tweede lezing werd verzorgd door de amateurhistoricus Jan Willem van Beusekom
uit Diepenheim, die gefascineerd is door houten huizen. Hij werkt onder andere voor het
Monumenten Inventarisatieproject (MIP), dat zich richt op architectuur en stedenbouw uit de
periode 1850 – 1940. Hij vertelt over verschillende houten huizen, die in de gemeente Apeldoorn
te zien zijn zoals in het landgoed Bruggelen.

2 november

Verbouwing van CODA en Wat doen de eieren?
In het laatste Historisch Café van 2018 werd allereerst stilgestaan bij de komende verbouwing van
CODA door Carin Reinders, bestuurder / directeur van CODA. Er wordt één centrale entree
gerealiseerd en daarnaast wordt onder andere ook de bibliotheek (met de historische presentatie
en paviljoens) opnieuw ingericht. Met de verbouwing van de centrale entree wordt CODA nog
beter zichtbaar als het cultuurhuis van Apeldoorn. Bezoekers komen via één centrale plek binnen
waar ze in één oogopslag kunnen zien wat CODA te bieden heeft: een museum, bibliotheek, café,
winkel, archief en een kenniscentrum.
Na de pauze verzorgde Dick Veenhuizen op boeiende wijze een presentatie over de grootste
en meest invloedrijke eierexporteur in Apeldoorn: Dekker & Heinen. Het bedrijf begon als winkel
in koloniale waren maar schakelde al snel over op het grootschalig opslaan en exporteren van
eieren. In de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkelde het zich als grootste eierexporteur van
Nederland. Tevens presenteerde hij het door hem, in opdracht van de Vereniging Oud Apeldoorn,
geschreven boek Wat doen de eieren.
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Naast de genoemde onderwerpen zijn de Column van Carin Reinders, directeur-bestuurder van CODA, en het
zogenaamde nieuwsblok vaste onderdelen van het Historisch Café.
De 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 grote belangstelling verheugen. Het aantal bezoekers beweegt zich per keer tussen de 80 en
100 personen, hetgeen regelmatig voor een ‘volle bak’ zorgt in het restaurant van CODA.

ACTIVITEITEN IN HET JAAR 2018
In Bijlage 2 is de Erfgoedkalender 2018 opgenomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de uitgevoerde
activiteiten met bijbehorende kosten van de deelnemende organisaties in het jaar 2018.
Zoals bekend verondersteld mag worden, worden niet alle activiteiten onder de vlag van het EPA uitgevoerd;
diverse partners kennen al vele jaren hun eigen activiteiten, zoals bijvoorbeeld de viering van Koningsdag
georganiseerd door de Stichting Oranjefeesten dat mag rekenen op jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000
bezoekers, een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden.
Ook het AGC, Fietsgilde en IVN Natuureducatie houden zelf en op verzoek cursussen, wandelingen en fietstochten
met gids langs diverse bezienswaardigheden en landschappen, zowel binnen de gemeente als in de regio. Ook het
Bouwhuis en de Stichting Apeldoornse Monumenten organiseren diverse cafés en lezingen.
In dit jaarverslag beperken we ons tot de door het EPA ondersteunde activiteiten en festiviteiten. Voor informatie
over de activiteiten van de diverse partners, raadpleeg hun eigen publicaties en websites.

Open Monumentendagen (OMD)
Het meest tot de verbeelding sprekende evenement, dat jaarlijks onder de vlag van het EPA wordt georganiseerd
door de SAM, is de Bankgiroloterij Open Monumentendagen, die landelijk in het tweede weekend van september
plaatsvinden. Centrale aftrap vond dit jaar plaats tijdens het reguliere Historisch Café in het CODA restaurant op
vrijdagavond 7 september. Het thema voor 2018 was In Europa, hetgeen voor het organisatiecomité reden was
om Europese historische figuren met een binding met Apeldoorn te laten herleven. Na de officiële opening door
wethouder Sandmann kwam professor Wilhelm Conrad Röntgen in hoogst eigen persoon de aftrap verrichten.
Naast de openstelling van diverse schoolgebouwen, waaronder de voormalige Kerklaan Mulo en de Koninklijke
Scholengemeenschap (KSG) waren ook enige kerken zoals de Zweedse Kapel aan de Arnhemseweg te
bezichtigen. In het bijzonder werd aandacht besteed aan de Noorse (houten) huizen gelegen in het landgoed
Bruggelen.
Het centrale informatiepunt was gevestigd in ‘Statie (het stationsgebouw)’, waarvandaan een nostalgische
paardentram vertrok naar Hotel – Restaurant De Keizerskroon met de historische figuren Tsaar Peter de Grote,
Keizerin Sissi van Oostenrijk en Groothertogin Charlotte van Luxemburg, terwijl in Statie zelf de familie Trapp
(Sound of Music) diverse optredens verzorgde.
In totaal zijn zo’n 12.500 bezoeken afgelegd op de 17 locaties, waaronder het voormalig zendstation Radio
Kootwijk opnieuw de kroon spande met 3.500 personen.
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Over Grenzen in Gelderland
Op provinciaal niveau werd door Erfgoed Gelderland in 2018 het Festival ‘Over Grenzen in Gelderland’
georganiseerd, waaraan ook door het EPA en haar partners werd meegewerkt. In de periode 26 mei t/m 1
september zijn er een kleine 20 activiteiten gehouden in de gemeente Apeldoorn. Deze activiteiten varieerden
van wandelingen, fietstochten, lezingen, presentaties tot zelfs een concert en een viertal uitvoeringen van Living
History. Een oude bestaande wandeling langs de gemeentegrens van Apeldoorn is geactualiseerd en opnieuw
uitgegeven onder de titel Rondje Apeldoorn. Deze wandeling van ruim 114 km is verdeeld in zeven etappes met
begin- en eindpunten bij haltes van het Openbaar Vervoer.
Op zaterdag 21 juli verzorgde het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee een relatieconcert in het
Oranjepark, hetgeen vanwege het succes leidde tot de oproep aan het korps en de gemeente Apeldoorn om
hiervan een jaarlijkse traditie te maken. Hoogtepunt van dit festival waren de uitvoeringen van Living History
op de locatie Het Herenhul in het Engelanderholt, waar door leden van het Vertelgenootschap Apeldoorn en de
toneelvereniging Ernst & Luim een zogenaamde klaring (rechtszitting) uit het jaar 1463 werd nagespeeld. De
vier uitvoeringen trokken een kleine 600 bezoekers naast enige tientallen vrijwilligers. Ook de media, waaronder
Omroep Gelderland, RTV Apeldoorn en de Stentor, hebben hieraan de nodige aandacht besteed.

Project De Atlas van Apeldoorn
Vanwege vele activiteiten in de gemeente Voorst rond het 200 jaar bestaan van de gemeente is het voornemen om
in het kader van het project Atlas van Apeldoorn het dorp Klarenbeek in de picture te zetten uitgesteld tot het jaar
2019.
Tevens zal als uitvloeisel van de in het jaar 2017 gehouden Atlas wijk de Naald in 2019 worden stilgestaan bij het
plaatsen van de nieuwe kroontjes op de pylonen rond de Naald.

Herdenkingen
Jaarlijks wordt tevens een tweetal herdenkingsbijeenkomsten gehouden, gefinancierd door het EPA, te weten 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.

Aantallen deelnemers
Een ruwe schatting van het aantal deelnemers aan activiteiten onder de vlag van het EPA levert een totaal op van
globaal 14.350, terwijl daarnaast de aangesloten organisaties nog veel deelnemers mochten noteren bij hun eigen
activiteiten, zoals het IVN (4.000 deelnemers), Apeldoorns Gidsen Collectief (3.486 deelnemers), Vereniging Oud
Apeldoorn (3.700 bezoekers) , Fietsgilde Apeldoorn (1.650 deelnemers) en Vertelgenootschap Apeldoorn met ruim
5.000 deelnemers.
Daarnaast houden diverse organisaties leden-/donateursbijeenkomsten (onder andere IVN, 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 2018 uitgevoerde activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform is in Bijlage 2, aan de hand
van de Erfgoedkalender 2018, een overzicht met vermelding van de onderwerpen en de werkelijk gemaakte kosten
opgenomen.
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FINANCIERING
In de activiteitenkalender 2018, opgenomen in Bijlage 2 zijn ook de uitgaven van de uitgevoerde activiteiten
vermeld. In totaal is in 2018 een bedrag uitgegeven van € 55.453 waaronder een post van € 4.506 voor redactieen onderhoudskosten van de websites. Vanwege diverse ontvangen bijdragen voor activiteiten in het kader van
het Festival Over Grenzen in Gelderland ten bedrage van € 7.250 is een voordelig saldo van € 668 ontstaan, welk
bedrag wordt toegevoegd aan de post Kapitaal.
Vanwege de gunstige exploitatie van de door de SAM georganiseerde Open Monumentendagen is de van derden
ontvangen bijdrage ad € 5.000 toegevoegd aan de Egalisatiereserve.
Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat in de financiële verantwoording alleen de bijdragen zijn opgenomen,
die het EPA 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 onder andere de kosten van verzekering met betrekking tot
bestuurdersaansprakelijkheid, representatiekosten, lidmaatschappen en de kosten van de inspiratiemiddag
opgenomen.
Niet onvermeld mag worden dat het EPA bij haar functioneren veel ondersteuning krijgt van CODA, zowel in de
vorm van het verzorgen van het secretariaat, alsmede in de vorm van het verrichten van werkzaamheden op het
terrein van vormgeving en verzorgen drukwerk.
In Bijlage 3 is zowel de Balans per 31 december 2018 alsmede de Resultatenrekening over het boekjaar 2018
opgenomen. Daarnaast is een totaaloverzicht opgenomen van de activiteitenkosten 2018.
Op 5 juli 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn in een brief met
dossiernummer 2017/0181 laten weten in te kunnen stemmen met de verantwoording over het boekjaar 2017 en
de bijdrage definitief vast te stellen op een bedrag van € 47.585.
In dit jaarverslag wordt melding gemaakt van de besteding van de gelden over het jaar 2018, waarvoor door de
gemeente per brief de dato 12 december 2017 een bedrag van € 48.870 is toegezegd.
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VOORUITBLIK 2019
In de vergadering van de Deelnemersraad op donderdag 29 november 2018 werd de concept Activiteitenkalender
2019 voorlopig vastgesteld, waarin voor zover financieel mogelijk de meeste wensen van de deelnemende partners
voor een bijdrage aan geplande activiteiten in 2019 zijn ingewilligd. In een extra vergadering, onderdeel van de
inspiratiemiddag op vrijdag 18 januari 2019 is de kalender definitief vastgesteld, met hier en daar een korting op het
gevraagde bedrag.
Voor een overzicht zie Bijlage 7, waarin de Activiteitenkalender 2019 is opgenomen.
Naast reservering van gelden voor de jaarlijks te houden activiteiten zoals de Atlas van Apeldoorn, de Open
Monumentendagen met bijbehorende Klassendag, Dag van de Architectuur, de Archeologiedagen en Maand van
de Geschiedenis, zijn ook gelden voor nieuwe projecten opgenomen. Dit betreft onder andere het project expositie
IJzerwinning op de Veluwe, de Apeldoornse Indische – Molukse Zomer en een educatief programma over het
Apeldoornsche Bosch.
Vanwege de 75e herdenking van Market Garden is het idee ontstaan om ook in Apeldoorn stil te staan bij de
uitwerking van de Slag om Arnhem, te weten het inrichten van de Koning Willem III kazerne tot Airborne Hospital
en de opvang (evacuatie) van ruim 50.000 Arnhemmers in de Apeldoornse samenleving.
Tevens zijn gelden gereserveerd voor het aanbrengen van een herinneringssteen voor Röntgen alsmede voor het
aanvullen van het Publicatiefonds, dat vorig jaar volledig benut is.
Niet onvermeld mag blijven dat er door de aangesloten stichtingen en verenigingen ook in eigen kring veel
activiteiten georganiseerd worden, 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, etcetera. Daarnaast kan voor nadere informatie
ook de diverse websites worden geraadpleegd.
Niet onvermeld mag blijven dat, naast de reeds langer bestaande website www.geheugenvanapeldoorn.nl, ook
het EPA sinds enige jaren over een eigen website beschikt, te weten www.erfgoedplatformapeldoorn.nl die bijna
dagelijks wordt gevuld met nieuwe beelden en data. Op deze manier worden beelden en gegevens ontsloten voor
zowel de inwoners als de bezoekers van Apeldoorn, teneinde te werken aan het levend houden van het geheugen
van Apeldoorn.
Sinds het begin van 2018 verzorgt het EPA de in het verleden door de afdeling cultuurhistorie van de gemeente
Apeldoorn uitgegeven nieuwsbrief Ruimte voor Erfgoed, waarop inmiddels meer dan 950 personen zich hebben
geabonneerd. Gelet op de inhoud en informatiefunctie van deze nieuwsbrief is het streven erop gericht om dit jaar
te groeien naar 1.250 abonnees.
Om alle geplande activiteiten, opgenomen in de kalender voor 2019, uit te voeren is minimaal een bedrag nodig
van € 58.020 waarvoor middels het benutten van de door de gemeente Apeldoorn beschikbaar gestelde subsidie
2019 nog dekking gevonden moet worden voor een bedrag van € 7.773.
Graag is het bestuur van het Erfgoedplatform Apeldoorn bereid om een nadere toelichting te verstrekken over dit

jaarverslag.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het EPA
G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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2018
Apeld. Gidsen Collectief
Arch. Werkgroep Apeld
Bouwhuis
Fietsgilde Apeldoorn
St. Historie Loenen
IVN
De Marke
St. Apeld. Monumenten
St. Bunker 6 1/4
St. Indisch Erfgoed
St. Kon. Apeldoorn
St. Oranje Feesten
St. Veteranen Autobussen
Ver. Oud Apeldoorn
Vertelgenootschap
Erfgoed Platform Apeld.
Geheugen van Apeldoorn

Website
Aantal
Aantal
Bestuursleden Leden/donateurs Medewerkers bezoeken
FaceBook-volgers activiteiten deelnemers
5
26
5.420
471
260
3.486
2
30
24.273
121
10
250
5
40
1
200
500
6
700
5
22
11.450
424
25
1.650
5
6
2.450
7
391
0
41.000
595
200
4.000
6
250
4
24.279
7
565
6
405
30
3.920
5
12.600
1
3
9
12
5.400
1.860
12
920
7
3
3.700
510
2
240
9
35
3.000
275
1
65.425
6
260
51
1.725
530
1
535
8
2224
120
334.163
434
16
3.700
3
13
13
150
5.100
3
1
12.000
653
25
1.670
54.587

Bijlage 1 Overzicht leden, medewerkers en donateurs

Bijlage 1 Overzicht, leden, medewerkers en donateurs
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idem thema : In Europa
presentatie boek H. Wegerif
organisatie ligt bij VOA ( 17 april) en
SIE ( 8 september)
Wandeling/fietstochten langs
bijzondere Apeldoornse panden,
n.a.v.architectarchieven
plaatsen kroontjes op pilonen rond De
Naald
wandelingen, fietstochten, excursies,
lezingen, exposities, concert en Living

EPA

SAM

SAM
SAM
VOA / SIE

Bouwhuis

CODA

EPA

Algemene stichtingskosten

Open Monumenten Dagen ( 2e
weekend van september)

OMD Klassendag
Wegerif avond
Herdenking bevrijding bij het
Sluisje en herdenking gevallen
militairen in o.a Ned. Indie.
Dag van de Architectuur

Atlas van Apeldoorn

Festival 'Over Grenzen in
Gelderland'

2. Hoofdcategorie

EPA

Historisch Café (5x per jaar)

EPA

samenwerking

thema : In Europa

div. partners
EPA
Diverse EPA
partners

8.000

500

2.500

3.000

AGC, SKA

Fietsgilde, AGC,
CODA

5.250

9.250

1.200

2.500

2.000

3.550

Opmerkingen

Verschoven naar 2019
4.232 totale kosten 11.482 minus
bijdragen derden 7.250 (

1.819

12.213 ruim binnen budget van € 16.750,
externe bijdrage ad € 5.000
toegevoegd aan reserve
5.250 inc. Jeugdactiviteiten
500
2.713 Herdenking bij de Sluis 1.131 en
Herdenking Apd.gevallenen 1.582

1.210

2.500

1.020 Onderhoud en hosting EPA
website

3.486

Tegemoet Werkelijke
koming kosten EPA
EPA
begroot

div. partners +
gemeente
Apeldoorn
CODA

Onderhoud en hosting EPA website,
alsmede algemene
communicatiekosten
2 februari: de Vogelbuurt in de
CODA, etc
prehistorie en vroeg middeleeuwse
ijzerindustrie; 6 april standbeelden
Willem and Mary en locatie Het
Herenhul; 1 juni Festival 'Over
Grenzen in Gelderland'; 7 september
Open Monumentendagen 'In
Europa'met Rontgen en Noorse
huizen;2 november verbouwing
CODA en boek 'wat doen de eieren'.

EPA

Website EPA en communicatie

Licenties/redactiewerk Site voor
erfgoedlocaties

onderdelen

CODA

trekker

Website Het Geheugen van
Apeldoorn

1. Structureel

(bedragen in euro's)

Erfgoedkalender 2018
Bijlage 2 Erfgoedkalender 2018: evaluatie activiteiten met overzicht werkelijke kosten
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CODA

EPA

CODA
CODA

Atlas van Apeldoorn

Festival 'Over Grenzen in
Gelderland'

Historische Filmbeelden
Vijfenzeventig jaar
Apeldoornsche Bosch
Koningsdag

8-2-2019

TOTAAL

Hanze verbond

VOA
AGC, SAM, VOA

div. partners
EPA
Diverse EPA
partners

Fietsgilde, AGC,
CODA

gem,Apeldoorn

Sticht.
Oranjefeesten
bijeenkomst/lezing en lancering
Gemeente
inventaris
Apeldoorn
Schervenworkshop met Fablab
AWA, diverse
EPA partners,
activiteit, rondleiding in het veld,
Gemeente
symposium
Apeldoorn
deelname marktdag 1e maandag van VOA
augustus
open dag archiefbewaarplaats, lezing Diverse EPA
partners
ism het Weekend van de
Geschiedenis
verstrekken bijdragen voor uitbrengen FAHP
boeken en publicaties

vertonen historische filmbeelden
Expositie in paviljoen Hannah en
audiotour
promotie activiteit in het Oranjepark

Wandeling/fietstochten langs
bijzondere Apeldoornse panden,
n.a.v.architectarchieven
plaatsen kroontjes op pilonen rond De
Naald
wandelingen, fietstochten, excursies,
lezingen, exposities, concert en Living
History's

SIE ( 8 september)

Erfgoed
onderzoek m.m.v. Radboud
Gelderland universiteit

EPA

Publicaties

3. Subcategorie

CODA

SHL

Loenense moandag

Maand van de Geschiedenis
(oktober)

CODA

CODA

Lancering archief Gem.
Apeldoorn 1985 - 1997
Nationale Archeologiedagen

VOA

Bouwhuis

Sluisje en herdenking gevallen
militairen in o.a Ned. Indie.
Dag van de Architectuur

Verschoven naar 2019

1.250
48.203
=====

50.155
=====

5.000

957

101

1.765

581
Verschoven naar 2019

4.232 totale kosten 11.482 minus
bijdragen derden 7.250 (
Evenementenfonds, RABObank
en Erfgoed Gelderland)
106
3.500

1.819

1.250

2.500

1.000

500

2.250

500

600

305
3.500

8.000

500

2.500

Herdenking Apd.gevallenen 1.582

Bijlage 3a Balans en resultatenrekening per 31 december 2018

JAARREKENING 2018
Balans per 31 december 2018, na resultaatbestemming (bedragen in euro’s)
2018

2017

ACTIVA

-

-

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

-

-

Overige vorderingen

1

3

______

1

______

3

Liquide middelen
Kas
Bank rekening-courant
Bank bedrijfsspaarrekening

-

-

4.011

17.878

13.160

13.157

_______

______
17.171
_____

Totaal activa

31.035
_____

17.172

31.038

=====

====

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserve toekomstige

6.202

5.534

-

-

10.000

11.000

_____

_____

activiteiten
Egalisatiereserve

Totaal eigen vermogen

16.202

16,534

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

970

14.504

_____

_____

Totaal kortlopende schulden

970

14.504

______
_____
Totaal passiva
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17.172
=====

31.038
=====

Exploitatierekening over het boekjaar 2018 (bedragen in euro’s)

Exploitatie 2018

Exploitatie 2017

Baten
Subsidie Gemeente Apeldoorn
Financiële baten
Overige baten/subsidies

48.870

47.585

1

3

5.000

5.000

______
Totaal baten

_______
52.682

52.588

_______

_______

Lasten
Website- /communicatiekosten

4.506

3,910

Algemene stichtingskosten

1.210

1.375

Activiteitenkosten
Totaal lasten
Saldo baten – lasten

42.487

40.688

________

_______
48.203

45.973

_______

_______

5,668

6,615

-/- 5.000

-/- 5000

Toevoeging bestemmingsreserve
doorgeschoven activiteiten
Toevoeging aan egalisatiereserve
Toevoeging/onttrekking aan kapitaal
Saldo

-/- 668

-/- 1,615

______

_______

-

-

=====

=====
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 (bedragen in euro’s)

2018

2017

1

3

-

-

Activa
Overige vorderingen

De vordering ultimo 2018 bestaat uit nog te ontvangen rente op de bedrijfsspaarrekening ad 1 euro.
Hoewel het uitstaande bedrag vrijwel gelijk is aan dat van ultimo 2017 is het rentebedrag aanzienlijk lager door de lagere
spaarrente.
Passiva
Kapitaal
Saldo per 1 januari
Toevoeging/onttrekking resultaat boekjaar

5.534
668

3.919
1.615

Saldo per 31 december

6.202

5.534

====

====

Egalisatiereserve
Saldo per 1 januari

11.000

6.000

Onttrekking ten behoeve financiering OMD
Klassendag 2017
Toevoeging van een ontvangen activiteiten subsidie
Saldo per 31 december

-/-

6.000
5.000

5.000

10.000
======

11.000
=====

De onttrekking aan deze reserve ad 6.000 euro vond plaats ten behoeve van de financiering van de OMD Klassendag 2017.
De afrekening daarvan vond plaats in het jaar 2018; hiervoor was ultimo 2017 een voorziening getroffen.
De toevoeging ad 5.000 euro is het resultaat uit een niet ( volledig) gebruikte financiële bijdrage van een fondsenverlener. In de
brief van de gemeente Apeldoorn m.b.t. de vaststelling van de subsidie over het jaar 2015 is aangegeven dat het toegestaan is
om deze bijdragen toe te voegen op een egalisatie- en bestemmingsreserve, voor zover het totaal van deze reserves beneden
100 procent van het jaarlijkse subsidiebedrag blijft.

Crediteuren
Overige vorderingen

970

14.504

=====

=====

De post Crediteuren omvat een tweetal in 2019 ontvangen facturen, betrekking hebbend op in 2018 plaatsgevonden
activiteiten.
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Toelichting op de resultatenrekening 2018

Website-/communicatiekosten

2018

2017

4.506
=====

3.910
=====

De website/communicatiekosten betreffen de onderhouds- en hostingkosten voor de website Erfgoedplatform Apeldoorn,
licentie- en hostingkosten voor de website Het Geheugen van Apeldoorn, alsmede kosten voor promotie van EPA en
aangesloten deelnemers bij evenementen, etc. De hogere kosten ten opzichte van 2017 betreffen de aanschaf van klein
materiaal ten behoeve van een promotiestand.

Algemene stichtingskosten

1.210
=====

1.375
=====

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.

Activiteitenkosten

42.487
=====

40.688
=====

De totale post Activiteitenkosten is weliswaar wat hoger dan in het jaar 2017, maar is wel binnen de begroting van 43.405 euro
gebleven. Dit werd veroorzaakt door de ontvangen bijdragen van het Evenementenfonds, het Rabobank Donatiefonds en
Erfgoed Gelderland voor het Festival ‘Over Grenzen in Gelderland’.
Zie de volgende pagina voor een gedetailleerd overzicht van de activiteitenkosten 2018.
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Bijlage 3b Overzicht kosten activiteiten 2018

Overzicht activiteitenkosten
Organisatie

Omschrijving

SAM/CODA

Klassen dag 2017
Vrijval uit egalisatiereserve

Begroot

Werkelijk

6.126
-/- 6.000
--------

126

SAM/CODA

Klassen dag 2018

5.250

5.124

SAM

Open Monumenten Dagen 2018

9.250

12.213

SAM

Wegerif avond

CODA

Lancering Gem Archief/lezing

CODA

Maand van de Geschiedenis

VOA

Viering Koningsdag

CODA/AWA

Archeologiedagen

VOA/CODA

Historische filmmiddag

305

106

VOA

Herdenking bij de sluis/ bevrijdingswandeling

1.500

1.131

SIE

Herdenking Apd. gevallenen NI/NNG/Korea

1.500

1.582

EPA

Festival ‘‘Over grenzen in Gelderland’’

8.000

500
500

Verplaatst
naar 2019

1.000

957

600

581

2.250

1.765

Ontvangen bijdragen (Evenementenfonds
Apeldoorn, Rabobank Donatiefonds en Erfgoed
Gelderland)

11.482
-7.250

4.232
CODA

Vijfenzeventig jaar Apeldoornsche Bosch

-------

Bouwhuis

Dag van de Architectuur

Historie Loenen

Loen’se moandag

500

CODA

Atlas van Apeldoorn; kroontjes de Naald

500

3.500
1.819
101
Verplaatst
naar 2019

Hanze verbond

Onderzoek en promotie

1.250

1.250

EPA

Publicaties

2.500

5.000

EPA/CODA

Historische Cafés

2.500

2.500

---------

--------

43.405

42.487

=====

=====

Totaal
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Bijlage 4 Overzicht uitgaven Fonds Apeldoornse Historische Publicaties

Overzicht uitgaven Fonds Apeldoornse Historische Publicaties (FAHP) over de periode
november 2017 - december 2018

Boek De Wenumse Watermolen
(uitgave Stichting Beken en Sprengen)

€

500

Boek Het Apeldoorns Kanaal
(uitgave stichting Het Apeldoorns Kanaal)

€

1.125

1e kwartaal 2018

Boek Sparta Vernuft & Volharding
(uitgave Historische Rijwielvereniging De Oude Fiets)

€

1.250

2e kwartaal

Boek De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied
(uitgave KNMV, werkgroep Sprengen en Beken)

€

1.000

4e kwartaal

Boek Wat doen de eieren
(uitgave Vereniging Oud Apeldoorn)

€

2.000

Boek Het bezield modernisme van A.H. Wegerif
(uitgave van Huub Thomas)

€

2.500

Boek De Kanaaloevers, serie Wijk in Beeld
(uitgave Stichting Bouwhuis en Stichting SAM)

€

5.000

Stripboek Gelderse Geschiedenis (incl. 50 ex.)
(uitgave stichting Cultuur Lab Gelderland)

€

1.250

November. 2017

Nog te verschijnen in 2019:

Totaal

-----------------------€

14,625
=====
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Bijlage 5

FOTOCOLLAGE ACTIVITEITEN 2018
APELDOORNSE BOSCH

HET APELDOORNSCHE BOSCH,
ZIJ WOONDEN HIER

FOTO-EXPOSITIE | 05.02 t/m 31.05.2018

maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur, zondag: 13.00 - 16.00 uur

’s Heeren Loo, locatie Groot Schuylenburg
Gebouw Hannah, Laan van Groot Schuylenburg 310-320 Apeldoorn

AUDITOUR | 05.02 t/m 31.12.2018
dagelijks tussen 9.30 - 17.00 uur, op vrijdag tot 20.30 uur

’s Heeren Loo, locatie Groot Schuylenburg
Startpunt Brasserie De Zon, Regenboogbrink 20 Apeldoorn
Het Apeldoornsche Bosch, zij woonden hier is tot stand gekomen door samenwerking van het Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch (onderdeel
van de Stichting Bevrijding ’45), CODA en ’s Heeren Loo en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Apeldoorn, de Stichting WO2 Gld,
Stichting Rebekka Grunwald-Wagenaar, Erfgoedplatform Apeldoorn en Ieders Museum. Met dank aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

www.coda-apeldoorn.nl/apeldoornschebosch
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FESTIVAL: OVER GRENZEN VAN GELDERLAND
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De Gelderlander, 22-08-2018

12 REGIO

woensdag 22 augustus 2018
AA

HET HERENHUL RE-ENACTMENT

▲ Op zittingsdagen was het vroeger een drukte van belang. In het kielzog van de hertog, zijn adviseurs en de gedaagde partijen kwamen ook minstreels en kooplieden naar
het Herenhul. ILLUSTRATIE ERFGOEDPLATFORM APELDOORN

Hertog spreekt recht als in 1463
Honderden jaren was Het Herenhul
de plek waar de hertog van Gelre recht
sprak. Die tijd komt tot leven in een
schouwspel op ‘neutraal terrein’ tussen
de steden.
Niek Megens
Beekbergen

B

ijna vierhonderd jaar
nadat de laatste openluchtrechtszaak
plaatsvond op Het Herenhul, tussen Beekbergen en Ugchelen, keert dit
schouwspel terug. Nu als zogenaamde living history, nagespeeld
door re-enactors.
Toneelvereniging Ernst & Luim
en het Vertelgenootschap Apeldoorn zorgen, samen met Geldersch Landschap & Kasteelen en
het Erfgoedplatform Apeldoorn,
voor vier uitvoeringen op de zaterdagen 25 augustus en 1 september.
Hierbij worden ze gesteund door
vele vrijwilligers.
Voorzitter Ben Mouw van het
Erfgoedplatform verwacht een bijzonder spektakel. ,,Veel mensen
weten niet dat op deze plek hon-

derden jaren recht is gesproken.’’
Op Het Herenhul was vanaf de
dertiende eeuw de Hoge Bank van
het Veluws Landgericht gevestigd.
Hier belegde de hertog van Gelre
zittingen in de open lucht, de zogeheten klaringen. Dit waren
rechtszaken waarbij de ene partij
in hoger beroep ging tegen een
eerdere uitspraak van een lagere
rechtbank. Vaak gingen de gerechtelijke twisten over grenzen, bijvoorbeeld van veegronden. De ene
boer beschuldigde de ander ervan
dat die het vee op zijn gronden liet
grazen. Een rechtszaak moest deze
kwestie dan ‘klaren’.
De hertog van Gelre speelde in
de zitting een belangrijke rol als
hoogste baas. Scheiden van politieke en rechterlijke macht kenden
ze in die tijd nog niet. De oudste
historische vermelding van dit
landsgericht dateert van 1243.
Daarna sprak men nog recht op

deze plek tot 1626, waarna de zittingen naar Arnhem verhuisden.
Waarom werd juist op deze plek
recht gesproken?

Ben Mouw: ,,Het Herenhul was
een wat hoger gelegen open plek
die werd gezien als neutraal terrein tussen de omliggende Hanzesteden. Je kon Deventer zelfs
zien liggen in die tijd. Het gebied
was destijds rijk aan herbergen en
logementen vanwege de vele hessenwegen. Dat was handig, omdat
de zittingen vaak dagen achtereen
werden gehouden. Soms duurden
ze enkele weken. In Beekbergen

zaten twee bekende logementen,
waarvan er één de Aap heette.
Daar overnachtten meestal de gedaagden. Het gezegde ‘in de aap
gelogeerd zijn’ komt daar vandaan.’’
Wat mag het publiek verwachten?

,,We gaan de herberg het Rode
Hert nabouwen. Die heeft overigens echt bestaan. De naam leeft
nog voort in de stadhuis van Apeldoorn, waar een zaal naar het
Rode Hert is vernoemd. Op die
plek zetten we de kwestie die
wordt nagespeeld uiteen. Vervolgens moeten de bezoekers 400
meter lopen naar Het Herenhul,
waar een troon en twee zogeheten
klaarbanken worden nagebouwd.
Daar zal de hertog recht spreken.
De mensen van het Apeldoornse
Vertelgenootschap nemen de bezoekers mee in het verhaal, spelers
van toneelvereniging Ernst &
Luim vertolken de personages.’’
Kunt u alvast verklappen welke
zaak op de rol staat?

Het gezegde ‘in de
aap gelogeerd zijn’
komt hier vandaan
– Ben Mouw, voorzitter

,,Nee, dat moet ik nog even geheim
houden. Ik kan wel vertellen dat
de zaak is gebaseerd op een kwestie uit 1463 die is opgetekend in
een van de ‘klaarboeken’, die destijds werden bijgehouden. Die

boeken zijn bewaard gebleven en
die kun je nog steeds raadplegen.
De mensen van Ernst & Luim
hebben hun script hierop gebaseerd.’’
Het schouwspel is onderdeel
van het provinciale festival ‘Over
Grenzen in Gelderland’. Dat is
echter al enkele weken afgelopen. Hoe zit dat?

,,Dat we buiten de officiële festivalperiode werken heeft te maken
met de Flora- en Faunawet. Tot
half juni mochten we niets doen
op Het Herenhul. Toen we daar
achter kwamen, is alles met stoom
en kokend water verzet.’’
 De toegang is gratis en opgave
is niet nodig. Op de zaterdagen
25 augustus en 1 september starten de ochtendvoorstellingen om
10.45 uur en de middagvoorstellingen om 13.45 uur.
Parkeren kan aan de Zuster Meyboomlaan bij het A1-viaduct. Het
is dan nog ongeveer 400 meter
lopen naar de toegang. Fietsers
kunnen bij het toegangshek parkeren.
Het terrein is niet toegankelijk
voor rollators of rolstoelen. Ook
is er geen horeca aanwezig. Voor
eten, drinken en een stoeltje
moeten bezoekers zelf zorgen.
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HISTORISCH CAFÉ

WILLEM & MARY EN HET HERENHUL
Vrijdag 6 april 2018 | 17.00 - 19.00 uur | Toegang gratis

18

PROGRAMMA

20

20

18

PROGRAMMA

20

20
18

18
20

20

OVER GRENZEN VAN GELDERLAND
Vrijdag 1 juni 2018 | 17.00 - 19.00 uur | Toegang gratis

18

ARCHEOLOGIE
Vrijdag 2 februari 2018 | 17.00 - 19.00 uur | Toegang gratis

18

 De Vogelbuurt in de prehistorie door Masja Parlevliet gemeentelijk archeoloog
 IJzer, de vroegmiddeleeuwse ijzerindustrie door Tjada Amsterdam en Herman
Snoek, geologiewerkgroep Epe - Heerde
 Column door Carin Reinders, directeur-bestuurder CODA

 Het Herenhul door Masja Parlevliet, Senior archeoloog gemeente Apeldoorn
 Willem & Mary door Roel Visser, Stichting Koninklijk Apeldoorn
 Column door Carin Reinders, directeur-bestuurder CODA

PROGRAMMA

CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn

CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn

CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn

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

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

Het Historisch Café is een initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn
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PROGRAMMA





Opening Open Monumentendagen door wethouder Mark Sandmann
‘Een jongen uit Apeldoorn’ door de heer Bröker
‘Houten huizen in de gemeente Apeldoorn’ door de heer Van Beusekom
Column door Carin Reinders, directeur-bestuurder CODA

20

20

20

20

18

IN HET TEKEN VAN VERBOUWEN EN EIEREN
Vrijdag 2 november 2018 | 17.00 - 19.00 uur | Toegang gratis

18

OPENING OPEN MONUMENTENDAG
Vrijdag 7 september 2018 | 16.00 - 19.00 uur | Toegang gratis

18

PROGRAMMA





De verbouwing bij CODA door Carin Reinders, directeur
Nieuwsblok
Pauze
Wat doen eieren? door Dick Veenhuizen

CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn

CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn

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

Het Historisch Café is een initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
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 Rechtszittingen op Het Herenhul door Huub Ummels, amateur-historicus
 Gelderland Grensland door Roosmarij Deenik conservator CODA
 Column door Carin Reinders, directeur-bestuurder CODA

NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN
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KLASSENDAG

36 Jaarverslag 2018 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn

OPEN MONUMENTDAGEN
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DAG VAN DE ARCHITECTUUR
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DIVERSEN

Oranjepark koningsdag

EPA ontvangt bijdrage Rabobank

Spotprenten in Bunker Seyss-inquart

Culturele pleinmarkt

Fietsgilde toertocht (foto Luc Donk)
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BOEKCOVERS
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Bijlage 6

OVERZICHT PERSBERICHTEN

STENTOR
060118 Een klus van 123 miljoen (Paleis Het Loo)
060118 Eerste burgemeester begon 200 jaar geleden
080118 Deur Paleis Het Loo sluit ‘met een vleugje weemoed’/Tot over drie jaar
100118 Geen toeristen aan de paleispoort (sluiting Paleis Het Loo)
110118 De winkel bestaat al zo lang (Woon- en speelgoedwinkel Van Zeben sluit)
200118 Het Apeldoornsche Bosch was een wereld op zich
220118 Al in de ijzertijd was het goed akkeren op terrein kazerne
230118 75 jaar na drama Apeldoornsche Bosch: ‘deze wond heelt nooit’
270118 Raadslid maakt zich zorgen over pand Leger des Heils
310118 Gids vertelt over verborgen parels (Apeldoorns Gidsen Collectief)
010218 Apeldoorn draagt HAPS-dorp over
020218 Gebouw Leesten nog dit jaar klaar (informatiecentrum SBB)
020218 Archeologie centraal in Historisch Café
050218 Voortuin van Paleis Het Loo op weg naar glazen ondergrond
050218 ‘Mooi om Roosje zo te kunnen herdenken’ (Wat gebeurde er in gebouw Hannah Apeldoornsche Bosch)
100218 HAPS op zoek naar nieuwe inkomsten
140218 Buurt wil geen gebouw op plek oude kleuterschooltje (Brinklaan)
150218 Kinderen laten oude kerk glimmen (Mariakerk Raadhuisplein)
170218 Israël eert Apeldoornse families
200218 Nieuwe start voor oude watermolen
210218 Ugchelen krijgt primeur met verzetsstrijdersbuurt
230218 Het valt niet op, maar Uddelermeer wordt elk jaar een stukje kleiner (Uddels Belang ijvert voor behoud van
het meer: ‘Het is tijd voor actie’)
230218 Nieuws van de verhuizing raakt de leerlingen enorm (Helicon/Koningsschool)
260218 Restaurant op Zwitsal-terrein Apeldoorn
280218 Intratuin stapt in Apeldoornse miniaturen
280218 Molentjes in wei nu monument (Wenum Wiesel)
010318 Wilhelmina terug in stationsgebouw (Eetcafé toont koninklijke geschiedenis)
010318 Monumentaal pand kan ook duurzamer
030318 Apeldoorners weten wel raad met ongezellig ‘open gat’ Marktplein
130318 Willem I van zijn sokkel
140318 Het Loo: 4000 jaar geleden al een populaire plek
140318 Marialust krijgt nieuwe buren (bouw van 38 villa’s en evenveel appartementen in historische De Parken)
160318 Paleis tot 2021 helemaal kaal
160318 Bouw op CB-terrein kan over drie jaar klaar zijn
200318 Zwemmen kan nog lang niet in Uddelermeer
290318 School van Willem III te koop
290318 Klompenpad van Ugchelen mooiste
290318 Stichting ziet volop kansen voor Apeldoorns Kanaal
030418 Archeologen ontdekken graf op voorplein Het Loo
040418 Apeldoorn bomenstad
070418 Maak op Kleiberg Mini-Papendal /Apeldoornse presenteert ambitieus plan voor leegstand politiegebouw
060418 Het roer moet om bij noodlijdend Deelerwoud
130418 Beleef het Kanaal deze zomer (www.beleefhetkanaal.nl)
140418 Den Eikenboom krijgt glans van 100 jaar geleden terug
140418 Heldendaden en dramatisch verraad/Verzetslieden kazerne-cellen
160418 Blauwalgen? Ga gewoon zwemmen? (Uddelermeer)
200418 Sparta expositie in CODA
210418 Wonen met dementie aan de Kelvinstraat (nieuwbouw oude school met reconstructie monumentaal kunst
werk van Gaby Bovelander)
210418 Vakman doet boekje open (Willem Zieleman, hoofd tuindienst Het Loo)
230418 Struikelstenen herinneren aan afgevoerde joden/Wim van Biene gedenkteken
240418 Het Woldhuis krijgt impuls vanuit zijn groene DNA
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240418 Opknapbeurt in Waterbronpark heeft ongewenst effect
270418 Sparta is nostalgie
270418 De laatste (k)eer?! (ingezonden brief fam. Abbink over straatnamen TNO)
280418 Gevelfonds Apeldoorn dingt mee naar prijs
280418 Zodat ook zij niet worden vergeten/Struikelstenen
300418 Sparta op weg naar 200 (jaar)
010518 Mudanthe krijgt koop (Finse school) niet rond
010518 Jachtchalet Het Aardhuis pas in 2019 heropend (bezoekerscentrum Kroondomein)
020518 Culturele pleinmarkt
020518 Filmbeelden van historisch Apeldoorn (CODA)
040518 Jan Bark kan nog jaren door/Museum Groeten uit Apeldoorn
040518 Stenen schoorsteen liggen los (Restauratie dak koetshuis Ter Horst)
090518 Aanleg van Kayersbeek in Zuid start na de zomer
120518 Apeldoorn krijgt eigen bronwater/Eau de Loo op terrein Spelderholt
120518 Wandelen langs de grens van gemeente Apeldoorn (Gelderland Grensland)
150518 Op vakantie naar het stadsstrand/Kanaal Zwitsal
170518 Grenspalen van de gemeente Apeldoorn (Gelderland Grensland)
180518 Klompen aan, paden op in Oosterhuizen/Opening klompenpad
190518 Na 100 jaar toch een grafsteen/Moord Johannes Houtjes
220518 Beelden van Willem III en Mary onthuld
250518 Voettocht naar rijksmonument de IJkbasis (Gelderland Grensland)
260518 Eerste bewoners terug naar paleis/Bronzen beelden
300518 Beken maken industrie mogelijk/Presentatie boek over sprengenbeken
310518 Brug naar stadsstrand Zwitsal/Baileybrug Kanaal
010618 Complexe winkelpuzzel voor Elizen/V&D-complex Hoofdstraat
050618 Wilhelminapark voorproefje hele wijk/Renovatie De Parken (bestrating)
070618 Kasteel Ter Horst familieruzie
080618 Presentatie over ijkbasis op de Loenermark (Gelderland Grensland)
130618 Miljoenen extra in Gelders Monumentenfonds
140618 Fietstocht langs grenzen, tolhuisjes en hessenwegen (Gelderland Grensland)
150618 Iconen Apeldoorn op Madurodamformaat
160618 CODA moet lang wachten op subsidie voor topexpositie (Gelderland Grensland)
230618 Vakantieboek Veluwe Presentatie
230618 Wethouder Sandmann wil jaarlijks tonnen investeren in meer groen
260618 LAB02.nl in voormalig pand Van Zeben (Paslaan)
290618 Modern pand ademt historie (hoek Hoofdstraat/Beekstraat)
020718 Puik begin ‘on-Apeldoornse’ strandtent (Zwitsal)
050718 Fietstocht door geschiedenis (Gelderland Grensland)
070718 Excursie naar ijkbasis (Gelderland Grensland)
090718 Warmte verleidt zwemmers niet tot duik in Uddelermeer/Uddel Blauwalg
120718 Echoput na jaren weer te zien (OMD 2018)
170718 Strandtent op fabrieksterrein (Zwitsal)
210718 Gemengd gebruik gebouwen (Marktstraat)
240718 Apeldoornsche Bosch krijgt eigen toneelstuk
240718 Historische politiek in de bossen (Gelderland Grensland)
250718 Plannen Het Woldhuis
270718 Monumentendagen in het teken van Europa
270718 Eerste gedenksteentjes bij Joodse huizen in Apeldoorn
300718 Sissi, familie Von Trapp en een oude paardentram (OMD 2018 Apeldoorn)
310718 Wat maakt Gelderland tot Gelderland? (nieuw geschiedenisboek over Gelderland)
140818 Restauratie koetshuis kasteel Ter Horst klaar
160818 Vrijwilligers poetsen graven op verwaarloosde begraafplaats (Soerenseweg)
170818 Laatste oerbos wordt weer een oerwoud (Beekbergerwoud)
170818 Armetierige plaggenhut pronkstuk Hoenderloo
230818 Joods Apeldoorn legt eerste gedenkstenen bij Joodse huizen
240818 Tentoonstelling Sparta uitgebreid met lezing
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270818 Steen is blijvende herinnering (struikelstenen gelegd 260818)
270818 Hertog van Gelre spreekt nog eenmaal recht (Herenhul 250818 en 010918)
100918 Von Trapp-huis lokt nieuwsgierigen (Open Monumentendagen 2018)
150918 Pelgrimsroute als herinnering aan de Tweede Wereldoorlog (Liberationroute)
150918 Henks krantenwalhalla
200918 IJzerwinners zetten project voort in Epe
220918 Oorlogsverhaal werd een obsessie (Wenum Wiesel)
250918 Eierhoofdstad van de Veluwe (Boek Dekker & Heinen)
290918 21 nieuwe gedenktekens
021018 Herbouw tramremise Apeldoorn kost 70.000 euro
041018 Hoofdrol voor middeleeuwse ijzerwinning
041018 Kamper dokter Willem Kolff is vader van de kunstorganen (nieuwe biografie)
111018 Ook Beekstraat onderdeel voetgangersgebied
151018 500 jaar ijzer uit Orderbos (Nationale Archeologiedagen)
201018 Grote gevel-truc om deel van monument te redden (Woldhuis)
231018 Eerherstel voor oude wasserij in villawijk
261018 Met een klein stukje Koningslijn komt het verleden weer een beetje terug
291018 Kerk (Open Hofkerk) wordt rouwcentrum
311018 Grootse Gelderland verkiezing
011118 De unieke kijk van Henk Wegerif op modern wonen
061118 CB-pand kan opnieuw innovatie brengen
071118 In hartje Apeldoorn werd 2000 jaar terug volop geleefd/opgravingen Elsweg
081118 Toren RK Loenen in de steigers
101118 Een tweede Naald die symbool staat voor de gevaren als marechaussee
131118 Sintmuseum Apeldoorn
161118 Kijk! Paleis Het Loo zweeft!
161118 App voor toeristische uitjes in Apeldoorn
241118 Site van CODA over historie stuk sneller
291118 Historie ACEC komt uit de mottenballen
291118 Koningsschool nog dit jaar in de verkoop
011218 Warme band met ‘nieuw’ Rees (herdenking monument Marktplein)
111218 Markt vindt het plein wel best zo
011218 Boeddah-sfeer in chique villa (Amersfoortseweg 1)
071218 Kayersbeek stroomt weer door Zuiderpark
071218 Marktplein Apeldoorn krijgt zeker bouwwerk
101218 Met het hele gezin stemmen op Marktplein
101218 Metaalbuurt baalt van lage huren Goede Woning
201218 Nieuwe boom in Hoog Soeren als eerbetoon aan bevrijders
211218 Bladerdakontwerp legt het af tegen markthal

STADSBLAD
170118 Toen in Apeldoorn: De Wielerbaan van De Adelaar
240118 Apeldoorns mysterie: wat is de langste winkelstraat?
310118 ‘Waar nu naar toe voor onderbroeken?’ (Molenbroek sluit na 124 jaar)
210218 Dichter Willem Bierman schrijft kleine biografie oom
210218 SAM ‘poetst de plaat’ van de Mariakerk
070318 Herstel Ugchelse beek Noord goed voor zeldzame beekprik
070318 Oude Loo (12 maart lezing H. Ummels SAM)
280318 Opening Klompenpad Ugchelen
280318 Gelderlanders over Grenzen: Emma van Waldeck-Pyrmont
280318 Zwemmen in het Uddelermeer? Niet dus
040418 Klompenpad Markepad Ugchelen geopend
040418 Archeologen doen bijzondere vondsten bij Paleis Het Loo
110418 Gelderlanders over grenzen: Carl Gustav von Zeppelin
110418 Gelderlanders over grenzen: Daniel Marot
180418 Gelderlanders over grenzen: Wilhelm Conrad Röntgen
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180418 Papier uit panda- en olifantenpoep/Middelste Molen draait sinds 1622
180418 Een moedig optreden wordt herdacht/Kinderen leren geschiedenis (herdenking sluisje)
180418 Bijdragen initiatieven/Platform Voor Apeldoorn
250418 Stad der bomen/Apeldoorn verkozen tot City of Trees
250418 Mysterie: waarom staan er hakenkruizen op dit pand?
250418 Uitzending opening stadhuis van 1993 (YouTube)
020518 Apeldoorn, wat ben je groen!/Jaar lang bomenstad
090518 Eau de Loo uit bronwaterfabriek aan Beekstraat
090518 Expositie Groeten uit Apeldoorn (Museum de Zevende Hemel)
160518 Erfgoedfestival staat in de startblokken (Gelderland Grensland)
230518 Grenspalen (Lezing VOA Gelderland Grensland)
230518 Feestelijke opening achtste klompenpad in Apeldoorn (Oosterhuizen)
300518 Pop-up tentoonstellingen (Gelderland Grensland)
300518 Apeldoorns mysterie: waar schuilen als er oorlog komt?
310518 Pop-up tentoonstellingen (Gelderland Grensland)
060618 Romeinen, de ijkbasis en historische grenspalen (Gelderland Grensland)
060618 Tentoonstelling Over Grenzen van Gelderland in CODA (Gelderland Grensland)
060618 Mysterie: wat zijn dit voor betonnen klossen?
060618 Gevelfonds in de spotlights
130618 Erfgoedfestival Over grenzen van Gelderland/lezing De Grift
180718 Snel succes voor crowdfundingplatform Voor Apeldoorn
180718 Wie is volgens u de Grootste Gelderlander Aller Tijden?
010818 Monumentendagen in het teken van Europa
010818 Eerste steenlegging gedenkstenen Apeldoorn
010818 Vrees voor verkeersoverlast Woudhuis/Plannen voor meer gebruik Het Woldhuis
130818 Omroep Gelderland op Zwitsalfabriek met Gebruikte Stenen
220818 Molen wil meer vrijwilligers (Middelste Molen Loenen)
220818 Gezocht: Grootste Gelderland m/v
220818 Living History op het Herenhul
290818 Schrijfworkshop Veluwe: geef uw verhalen een podium
290818 Historische ontdekkingsreis door de stad (Apeldoorn 1900)
050918 In the spotlights: Kasteel Het Oude Loo
050918 Apeldoorn vol met monumenten
050918 Apeldoorn als publiekstrekker/Apeldoorn eert erfgoed (Apeldoorn 1900)
120918 Open Monumentendagen 2018
190918 Onderhoud grafheuvels
031018 Mobiel erfgoed voor toekomst bewaren
171018 Terug naar de middeleeuwen (Nationale Archeologiedagen)
171018 Herstel lonkt voor oude tramremise
311018 Lezing Wegerif
311018 Verkiezing Grootste Gelderlander Aller Tijden
051218 Al een eeuw blikvanger (Paslaan 11)
121218 Park ‘n plein (ontwerp Marktplein)
271218 Samenwerking en subsidie geven Apeldoorns Kanaal een boost

STEDENDRIEHOEK
100118 Indrukwekkend beeld van Joods psychiatrische instelling
100118 Historische blikvangers op bouwwanden
100118 Apeldoorner van het jaar (Vereniging Oud Apeldoorn)
280318 IVN is altijd op zoek naar vrijwilligers
280318 In 200 jaar van griffel naar IPAD (200 jaar school Beekbergen)
280318 Professionele subsidieaanvraag voor iedereen mogelijk (Subsidiepotjes worden onvoldoende benut)
280318 Website erfgoedvrijwilliger.nl gelanceerd
280318 Tweede leven voor kantoorcomplex (Centraal Beheer)
040418 Archeologische vondst

44 Jaarverslag 2018 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn

040418 Lezing Het Apeldoorns Kanaal
040418 Nominatie voor bomenstad van Europa
110418 Beeldbepalende panden
110418 Mysterie: waar zijn restanten muur aan Kanaal Noord van?
250418 Beren zorgen voor opwinding aan de Koninginnelaan (toen en nu)
020518 Gevelfonds op voor Erfgoedprijs
090518 Allure in binnenstad terugbrengen
090518 Oud Orden in beeld
090518 Ontmoeting met een molenaar
090518 Sporen van 3500 jaar geleden (Paleis Het Loo open dag)
230518 Oud Orden in beeld
230518 Grenzen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe (Gelderland Grensland)
230518 Wandelen langs de gemeentegrens (Gelderland Grensland)
060618 Lezing over monumentale ijkbasis (Gelderland Grensland)
060618 Gelderland Grensland bol van activiteiten
130618 Slagader van bekenstelsel (lezing Grift kader Gelderland Grensland)
270618 Expositie waar je stil van wordt (Groot Schuijlenburg/’s Heerenloo)
010818 Eerste gedenksteen in Apeldoorn
150818 Monumentendagen
220818 Nostalgie viert hoogtij bij Groeten uit Apeldoorn (Museum in de Zevende Hemel)
220818 Apeldoorn 1900 Werk & Ambacht (advertentie festival www.apeldoorn1900.nl)
220818 Historische rechtszittingen komen tot leven
290818 Historische ontdekkingsreis door de stad/Werk en Ambacht (Apeldoorn 1900)
101018 Wolven en slakken op de Veluwe/Veel wijzer over ijzer
241018 De invloed van Helene Kröller-Müller
261218 Herdenkingsboom geplant in Hoog Soeren
261218 Rijksmonument Minerva 100 jaar oud

DORPSVIZIER
110118 De oude kerk van Beekbergen
250118 De Oude Beek en de sprengen
080218 Het kerspel Beekbergen en de marken
220218 Molens in Beekbergen en Lieren
080318 Beekbergen in de 16e eeuw
220318 De reformatie
220318 In 200 jaar van griffel naar Ipad (200 jaar school Beekbergen)
220318 Burgerzaal wordt huiskamer met meubelen van kringloop (en gratis cultuurhistorische prentbriefkaarten,
routes en boekjes)
050418 Beekbergen in de 17e eeuw
030518 Beekbergen in de Franse tijd
030518 Struikelsteen ter nagedachtenis aan Wim van Biene
030518 Bestrating rondom Exodus Monument
140618 Presentatie IJkbasis (Gelderland Grensland)
140618 Het Hoogeland, een kolonie voor bedelaars en landlopers
280618 Het Spelderholt en Teixeira de Mattos
190718 De Uniehuizen

DE BRON
070218 Je school kan de beek in
210218 Ugchelsebeek: water wordt steeds meer zichtbaar
210318 Klompenpad brengt historie weer tot leven (Ugcheler Markepad)
040418 Klaar voor gebruik Ugcheler Markepad
290818 Geschiedenis herleeft op Het Herenhul
120918 Rechtszitting op Herenhul
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ZUIDKRANT
Juni 2018 Wandeling Bruggelen en Herenhul (Gelderland Grensland)
September 2018 Luchtfoto Ugchelen omgeving Markendoel

PROGRAMMAKRANT WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATS
260518 - 030618

ACTIVITEITEN KANAALWEEK OMLIGGENDE GEMEENTEN
23-30 juni 2018 www.beleefhetkanaal.nl
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Erfgoedkalender 2019
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CODA

CODA

Ijzerwinning op de Veluwe

CODA

CODA

Atlas van Apeldoorn - dorp
Klarenbeek
Atlas van Apeldoorn

Lancering archief van de
gemeente Apeldoorn

Bouwhuis

Dag vd Architectuur

Concert Trompetterkorps KMAR SKA

Herdenking bevrijding bij het
Sluisje
Herleven Evacuatie bewoners
Arnhem n.a.v. Marketgarden

Bijeenkomsten/lezing en lancering
inventaris

Concert KMAR met eventuele
gastoptredens ihkv relatie met de
Gem. Apeldoorn
wandelingen/fietstochten langs
bijzondere Apeldoornse panden
Inricht. Historisch paviljoen,
panelenroute en publieksactiviteiten
Plaatsen van kroontjes op pilonen
rond de Naald
expositie in CODA museum

Evacuatie van ca, 50.000
Arnhemmers naar Apeldoorn

SAM

OMD Klassendag

Thema:Plekken van Plezier

SKA

SAM

Open Monumenten Dagen ( 2e
weekend van september)

representatie, abonnementen,
kantoorart. en verzekeringen

Thema's : nog te benoemen

Bevrijdingsdag Apeldoorn 17 april

EPA
EPA
EPA

Historisch Café (5x per jaar)
Inspiratie bijeenkomst
Algemene stichtingskosten

Onderhoud en hosting EPA Website,
Public Relation- en alg. communicatie
kosten

Licenties/redactiewerk Site voor
Erfgoedlocaties

onderdelen

VOA

EPA

Website EPA, P.R. en
communicatiekosten

2. Hoofdcategorie

CODA

trekker

Het geheugen van Apeldoorn

1. Structureel

(bedragen in euro's)

Fietsgilde, AGC,
CODA
div. partners
EPA
Div .EPA
partners
AWA, Gem
Apeldoorn, AGC,
FG en
VertelGenoot schap
Div. EPA leden

EPA, VOA

EPA, Vertelgenootschap, VOA

AGC

CODA

diverse partners
EPA + gemeente

CODA, etc

EPA

samenwerking

2.000

42.350

1.250

7.500

2.500

4.950

8.500

1.500

5.250

14.000

5.750
250
1.300

2.500

3.550

totale
kosten

500

3.500

500

3.750

2.500

950

2.000

1.500

3.750

11.000

3.250
250
1.300

2.500

3.550

Onderhoud en hosting EPA
website, public relations en
algemene kosten voor
externe communicatie

Opmerkingen

1.500 Doorgeschoven vanuit
2018

750 Doorgeschoven vanuit
2018
38.850

3.750

4.000 bijdrage externen

6.500 bijdrage van Veluwe
Remembers

1.500 CODA met extra jeugd
activiteit

3.000 bijdrage Evenembijdrage
Evenementenfonds

2.500 incl. kosten 75e H.C.

gevraagd bijdragen
derden

2019

Bijlage 7 Erfgoedkalender 2019
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4. Subcategorie

8-2-2019

Te financieren door:
Verwachte subsidie Gemeente
Apeldoorn
Tekort c.q. uit andere bronnen te
financieren
TOTAAL

TOTAAL

Hanze verbond

Erfgoed
onderzoek m.m.v. Radboud
Gelderland universiteit

SAM

3. Objecten

Herinneringssteen Rontgen

vooruitlopend op manifestatie
Gedenken en herinneren
Apeldoornsche Bosch in 2020
verstrekken bijdragen voor uitbrengen Fonds Apd. Hist.
boeken en publicaties
Publicaties

CODA

EPA

Div. activiteiten, Familiedag Erfgoed

CODA

Publicaties

bijeenkomsten voor ouderen en
expositie

SHL

Activiteiten Stichting Historie
Loenen, w.o. Loenense
moandag
Maand van de Geschiedenis
(oktober)
Educatief programma rond het
Apeldoornsche Bosch

EPA

CODA
archief/kennis
centrum, Gem
Apeldoorn

Diverse EPA
partners
AGC

SAM, VOA
AWA, diverse
EPA partners,
Gemeente
Apeldoorn
VOA/De Marke

Alle EPA leden

SIE
CODA

AWA, Gem
Apeldoorn, AGC,
FG en
VertelGenoot schap
Div. EPA leden

Apeldoornse Indische Zomer
Nationale Archeologiedagen

Bijeenkomsten/lezing en lancering
inventaris
Lezing en informatieve en leerzame
bijeenkomst voor de
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