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door Jeroen Pol

APELDOORN. In de America-
hal gaat vandaag het twee-
daagse evenement ‘Taart en
Trends 2015’ van start. De
taarten- en bakbeurs is be-
doeld voor iedereen die zijn
of haar bakkershart wil op-
halen. Er wordt veel ver-
kocht, maar de beurs wil
vooral een zijn plek ‘om in-
spiratie op te doen’. Zo is
Rutger van de Broek, de eer-
ste winnaar van Heel Hol-
land Bakt, morgen aanwe-
zig om zijn bakvaardighe-
den demonstreren.

Taart en Trends stond al

lang gepland voor er nood-
opvang voor vluchtelingen
in de Americahal kwam. De
vluchtelingen zijn afgelo-
pen weekeinde verhuisd
naar de skeelerbaan van
DNIJ, waar tenten zijn ge-
plaatst zodat het evene-
ment gewoon door kan
gaan.

Op Taart en Trends 2015
staan ruim 45 verkoop-
stands met ingrediënten,
bakvormen en decoratiema-
terialen.

De handen kunnen uit
de mouwen bij activiteiten,
zoals de mini-masterclasses
verzorgd door Dirk Lucht-

meijer, Nili Limor uit Israël
en Anna Tortova uit Italië
en de ‘Improvise Your Cake
Battle’.

Op het demonstratie-
plein beantwoorden meester
boulanger François Brandt
en patissier Hans Heiloo,
vragen over onder meer gra-
nen, meel, gluten, desem en
brood.

De Americahal is vandaag
open van 10 tot 18 uur. Mor-
gen van 10 tot 17 uur. Kaarten
aan de kassa kosten 12,50 eu-
ro. Kinderen mogen voor 7,50
euro naar binnen.

door Jan Visser
APELDOORN.

D aar waar het de ge-
meente Apel-
doorn ontbreekt
aan menskracht
om de begraaf-
plaats aan de Soe-

renseweg te onderhouden, sprin-
gen vrijwilligers in de bres. Gra-
ven, grafstenen en hekwerken
worden hersteld om verloedering
tegen te gaan en de rijksmonu-
mentale begraafplaats voor een
wisse ondergang te behoeden.

Met kruiwagens, tuinslangen,
potten verf, harken en bezems
waaieren vijftien vrijwilligers in
groepjes uit over de begraafplaats
aan de Soerenseweg. Het is woens-
dagmiddag en hun stemmen klin-
ken helder in de serene stilte hier
aan de rand van Apeldoorn. De
meer dan honderd jaar oude plek
is Apeldoornse cultuurgeschiede-
nis dat met verval wordt bedreigd
en dat willen de vrijwilligers voor-
komen. Elke woensdagmiddag
trekken zij erop uit om oude gra-

ven te reinigen, schilderen en res-
taureren. Inmiddels hebben ze er
de afgelopen vijf jaar zo’n 5000
mensuren opzitten en bijna 200
graven onderhanden genomen.
„Wordt het over vijf jaar een stads-
park of een verloederde begraaf-
plaats”, is de vraag die vrijwilliger
André Staal (68) in de Apeldoorn-
se Monumentenstichting aan de
orde zal stellen.

Het door de gemeente uitge-
voerde onderhoud is volgens hem
onvoldoende voor het ruim zes-
tien hectare grote terrein met
meer dan 7000 graven. „We wer-
ken aan het stenen archief van de
historie van Apeldoorn”, aldus de
oud-accountmanager die fietsend
de werkploegen langs gaat. „Kijk,
daar heb je het graf van de grond-
legger van de Apeldoornsche
Krant, Albertus Pull ter Gunne en
daarnaast een door ons herstelde
glazen naamplaat.” Sinds de vrij-
willigers de graven opknappen, is
het er volgens beheerder Chiel
Aalberts uit Wenum Wiesel al
flink op vooruit gegaan. „Het is
zestien hectare groot, dan heb je

wel iets te doen.”
Vijf jaar geleden klopte Hans

Kaal uit Apeldoorn bij de gemeen-
te aan met het verzoek om met
vrijwilligers op de verloederde be-
graafplaats aan het werk te mo-
gen. Dit is enthousiast ontvangen
zodat in april 2010 de eerste groep
van veertien aan de slag ging. Aal-

berts kreeg steeds meer vertrou-
wen in hun capaciteiten en gaf na
verloop van tijd ook toestemming
om glazen naamplaten te repare-
ren en de belettering op zerken
over te schilderen.

Klaas Bakker (67), Harry Groot-
hedde (64) en Piet de Beer (68)
schilderen het hekwerk rond het
graf van Christine Geertruide
Boks-Peeter (1838 - 1904). „Van
een roestige zooi hebben we nu
een mooi hekwerk gecreëerd”,
vindt Groothedde. „Je kunt zien
dat het iets bijzonders wordt.”

Verderop zit Heleen Klein (61)
op een krukje midden op het graf
van Gerrit en Aartje Bronkhorst.
Met een zwart stempel schildert
ze letter voor letter op de zerk:
‘Hier rusten nu Gerrit Bronkhorst
(1856 - 1926) en Aartje Bronkhorst
(1862 - 1927), onze lieve vader en
moeder’. „Je geeft mensen weer
een naam”, vindt de oud-directie-
secretaresse die ook wel eens zo-
maar ergens op het kerkhof zit.
„Het is er zo rustgevend, je hoort
de vogeltjes en je hoofd wordt
leeg. Ik doe het voor de mensen
die hier liggen en ook voor me-
zelf: geen stress, maar vrijheid.”
Per dag voorziet ze gemiddeld
twee grafzerken van nieuwe let-
ters. Halverwege is er pauze met
koffie, speculaas en tijd voor een
praatje en een grapje. „We zijn

wel een gezellige groep”, vinden
de vrijwilligers. „Maar we maken
helemaal niks mee met alleen
maar van die ouwe knarren.” Een
ander doet er nog een schepje bo-
venop en roept dat het maar een
dooie boel is. Ze lachen en bespre-
ken de voortgang van hun werk-
zaamheden die Hans Kaal in een
logboek minutieus bijhoudt.

De gemeente Apeldoorn stelt
materialen beschikbaar en tra-
keert de vrijwilligers eens per jaar
op een etentje. De groep heeft be-
hoefte aan uitbreiding. Gegadig-
den kunnen Kaal benaderen:
055-5220824, ljhkaal@hetnet.nl

Vrijwilligers onderhouden al jaren trouw
oude begraafplaats. „Maar we maken
helemaal niks mee met die ouwe knarren.”

‘Wordt het over vijf
jaar een stadspark of
een verloederde
begraafplaats?’
André Staal vrijwilliger

! Vrijwilligers actief op begraafplaats Soerenseweg
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VERKOOP BIJ EXECUTIE 
Op na te melden tijdstip zal ten laste van na te melden schuldenaar het volgende executoriaal  

worden verkocht. 
 

Hesdy Berwicht Werner Sloot, wonende te Deventer. 
 

Mercedes-Benz Vito 120 CDI, bruin, kenteken 41-VHL-6. 
 

De verkoop zal middels een online veiling geschieden verzorgd door de Domeinen Roerende Zaken,  
kantoorhoudende te Apeldoorn, Aan het adres John F. Kennedylaan 8, via de websitewww.domeinenrz.nl en 
wel op donderdag 8 oktober 2015, om 10:00 uur, op welk tijdstip de inschrijving sluit en tot gunning door de 

gerechtsdeurwaarder zal worden overgegaan. 
 

Op maandag 5 oktober 2015 zal van 10:00 uur – 15:00 uur een kijkdag worden gehouden bij de 
Domeinen Roerende Zaken aan de Zuiderweg (zijweg Zeisterspoor) te 3769 AP Soesterberg, alwaar de auto 

dan is te bezichtigen. De voorwaarden van de verkoop zijn te raadplegen op voormelde website.
De gerechtsdeurwaarder met de executie belast: mr. G.E. Hamer - Gerechtsdeurwaarder 

Emmalaan 1, 7315 AK Apeldoorn 
Postbus 10337, 7301 GH Apeldoorn 

Telefoonnummer: 055-5772828

Rutger van de Broek naar
bakfestival ‘Taart en Trends’

" Heleen Klein: „Je geeft mensen
weer een naam.” foto Maarten
Sprangh Grote foto: Een roestig hek-
werk glanst weer. foto Cees Baars

Strijders tegen roest en verval


