t{$.

.-

&

1

c’w ik
flvr Jhr 9O$f meiij’

aas
Çijg izie%
‘FEST 0
APEL 88

1t4

4oen’
29 o%’4t’ 19B8

f1’

WEREtDKAMPIOENSCHAP
VIERSPANNEN ‘88

Stichting WK Vierspannen ‘88
Beschermvrouwe H.K. Ei. Prinses Margriet

Jachthdrnb1azerSgr0ep Aardhuis
De Heer A. van Merrebach
Smithstraat 40
8071 KW Nunspeet

fluniinrIdi ilirt

IU3N Bank

Onze ref.:

Baarn,

Apeldoorn, 29 augustus 1988
Onderwerp:

Betreft :

show 1-let Rijtuig en de Jacht

op zondag 4 september 13.20 uur

Mijne Heren,
Bijgaand vindt U een aantal parkeerkaarte
n alsmede entreekaarten
voor het WK Vierspannen voor zondag 4 septe
mber
Het parkeer—
inspanterrein is gelegen nabij de “Naald”.
De leider/koetsier
wordt verzocht op zondag 4 septemoer om 10.3
0 uur aanwezig te
zijn in het Theehuis bij de Koninklijke stal
len alwaar een korte
voorbespreking zal plaatsvinden.
.

Ten behoeve van de show dient U uiterlijk
om 12.50 uur gereed te
staan in de voorring
Ik vertrouw U met bovenst’’
geweest en
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J Jachthoornblazers aan het werk voor het jachtchâlet.

Kijkje in het ,,Aardhuis”
door HENK KAMIES

HOOG SOEREN, zaterdag
In 1861 liet koning Willem ifi een fraai jachtchâlet
bouwen in het hart van één van de prachtigste natuurge
bieden van ons land: Hoog Soeren.
Op dit hoogste punt van de
Veluwe vindt de bezoeker
heel veel dat herinnert aan de
band van ons koningshuis en
de natuur. De KRO-televisie
besteedt maandagavond in
,,Lekker
het programma
weg” aandacht aan dit
,,Aardhuis”.
Het Aardhuis wordt door
de Stichting Natuurvoorlich
ting Veluwe jaarlijks ge
huurd van de paasvakantie
tot en met de herfstvakantie
van het kroondomein.

Excursies
Vanuit het jachtchâlet wor
den wildspeurtochten en na
tuurexcursies georganiseerd.
Het Aardhuis is gebouwd op
het hoogste punt van de Velu
we (102 m + NAP) en is
als
gedeeltelijk
ingericht
voor
voorlichtingscentrum
wild- en natuurbeheer. Men
ziet er opgezet grof wild in
hun natuurlijke omgeving, en
sinds vorig jaar is er een expo-

• Er is nog veel wild te zien in
het natuurgebied.
sitie ingericht over , ,vossen in
Nederland”.
Het Aardhuis heeft ook een
stijlkamer die een beeld geeft
van gebeurtenissen en perso
nen, onder wie koning Wil
lem III en Prins Hendrik. Een
wandeling rond het Aardhuis
zorgt voor verrassende ont
moetingen met edelherten,
reeën of wilde zwijnen.

‘,Isterie van verkeer en waterstaat

rijkswaterstaat
directie gelderland

Jachthoorngroep “Het Aardhuis”
t.a.v. dhr. C. Kramer
Mendelsohnlaan 29
7333 EP

APELDOORN

kenmerk:

arnhem, 10 november 1988

brief van:

ons kenmerk: DX

14101

doorkiesnr.: 085—688298
verzonden:1
onderwerp:
Officiële openstelling
A12/A50 op 8 november 1988.

1.N0V1988

bij lagen:

Geachte beer Kramer,
Langs deze weg wil ik uw jachthoorngroep gaarne bedanken voor de medewer—
king aan de officiële openstelling van de A12/A50 op 8 november ji.
Mede dank zij uw muzikale bijdrage aan de uitvoering van het openingsge—
beuren kunnen we m.i. terugzien op een geslaagd evenement.

Hoogachtend,
De hoofdin
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Die Jagdhornbltisergruppe

ifRnrbtuW’
hat beim

Jagdhornbldser
Freundschaftstreffen
der Blisergruppe
des Hegering II Schüttorf
in Samern
/0

am 10. September 1989
teilgenommen.
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heeft op 26 mei 1991
t.g.v. het 10-jarig bestaan van de
DRENTSE JACHTHOORN BLAZERS

deelgenomen aan het

INTERNA TIONA LE
JA CHTHOORNBLAZERS TREFFEN
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De voorzitter van de Beheers
ommissie, mevrouw Nooy van
.er Kolif sprak een dankwoord
n bood burgemeester Hubers
en foto van het monument aan
iet de opmerking: ‘Ik hoop dat u
oor deze foto nog een plaatsje
unt vinden in het nieuwe stad
uis.’
Het beeld werd geplaatst in het
ader van het 1200-jarig bestaan
an Uddel, een verjaardag die dit
iar door het organiseren van tal
an evenementen gevierd en heracht wordt. De onthulling van
et standbeeld ziet men in Uddel
un of meer als de kroon op het
erdenkingsjaar. Alvorens het

Door te kiezen voor het ge
in en het aangeven van de
oerenkom aan het kind, kun
e volgens de beeldhouwster
Lineke Bot uit Blaricum zeg
en aat de geschiedenis zich
leneraties lang herhaalt; al
L200 jaar lang. De plechtige
eremonie ging gepaard met
iet zingen van ht onthul
ingslied, begeleid door een
troep muzikanten van Julia.
ta uit UddeL ac
oom a—
;e van e groep Aardhuis
orgden voor inleidend en af
luitend hoorngeschal.

—

‘

aannemingsbedrijf G.
Bronkhorst uit Garderen, terwijl
hét monument (met een waarde
van ongeveer 40.000 gulden) be
kostigd is uit de opbrengst van de
verkoop van het boek over Ud
del, alsmede een subsidie van de
gemeente Apeldoorn.
Volgens Van Vliet vraagt het
monument weinig onderhoud.
Van Vliet: ‘We hebben nog even
gedacht aan een monument met
een fontein, maar daar zijn we
toch maar van afgestapt. Zoiets
zou te kostbaar en ook te kwets
baar zijn.’ Rondom het monu
ment is door de gemeente Apel
ldoom nieuwe bestrating aange
legd en het plantsoen op de ach
:tergrond kreeg een flinke op
knapbeurt

Die instelling was een onmis
baar element in de samenleving.
Daarom hebben we als commis
sie die kom ook als uitgangspunt
genomen. Vervolgens hebben we
enkele kunstenaars een schaal
model laten maken. Na rijp be
raad hebben we Tineke Bot de

Schaalmodel

tie met een lesbrief. Van Vliet:
‘Het zou natuurlijk heel leuk zijn
dat de scholen met deze lesbrief
aan het werk gaan en de door
beeldhouwster Tineke Bot in het
i monument weergegeven aan-

‘Bijvoorbeeld door het maken
van een schoolproject. Het gaat
er toch om dat de jeugd er besef
van krijgt dat het hier niet alleen
een kostbaar beeld betreft, maar
dat het hier ook om een toekomst

mc
geven. Net zoals hun ouders
voorouders zullen zij de kom
nodig is om in leven te blijv
moeten doorgeven.’

• In Uddel werd vorige week een monument onthuld ter ere van het 1200-jarig bestaan. (Foto: BRAM
VAN DE BÎEZEI
een traktatie kregen in combiria dachtspunten verder uitwerken.’ gaat die zij verder inhoud

-‘-

Bij de plaatsing van een monu
ment in Uddel ging de Beheers
commissie van Uttiloch 1200 niet
over één nacht ijs. Commissielid
K. van Vliet: ‘Wij hebben eerst
aan de Uddeler bevolking ge
vraagd, wat voor soort monu
ment het zou moeten worden.
Aan de hand van de binnengeko
men suggesties hebben we ons
laten leiden. Eén van de inzen
ders kwam met die boerenkom
op de proppen. Die kom is im
mers een gebruiksvoorwerp dat
in elke woning voorkwam en
Dat zowel de Beheerscommis
vandaag de dag, wellicht in an sie als de Beleidscon,missie van
dere vorm, nog gebruik wordt. Uttiloch 1200 trots zijn op het
De kom was het voorwerp waar monument blijkt wel uit het feit
je als kind je eten uit kreeg, dus
dat alle schoolkinderen in Uddel
door gevoed werd.’
r

monument onthuld werd was er
een korte bijeenkomst in dorps
huis Het Blanke Schot waar de
beer K. van Vliet namens de Be
heerscommissie het woord voer
de.

IJDDEL
Onder grote publieke belangstelling heeft
burgemeester A.J. Hubers van Apeldoorn samen met
drie schoolkinderen vorige week woensdag op het plein
tje aan de hoek Van Waalswijkweg/Harderwijkerweg
gegund.’
en uniek monument onthuld. De beeltenis van een va • opdracht
Het beeld, geplaatst op een
ier en een moeder die een boerenkom aan hun kind • sokkel van tachtig centimeter, is
ioorgeven, alsmede een schaap op de voorgrond, sym
in brons gegoten en is één meter
hoog. De sokkel is geschonken
oliseert 1200 jaar Uddeler geschiedenis.
door

Monument symboliseert 1200 jaar Udde

.‘w

Festiviteiten Apeldoorn 1200 in gang gezet
met muziek van het minidraaiorgel van draaiorgelman
Boomsma.
Nadat burgemeester Hubers
het openingswoord had gespro
ken en er een minuut stilte in
acht was genomen ter nagedach
tenis aan de slachtoffers van de
las
het
• Kolonel Rob Lugt, commandant Bijlmer-vliegramp,
van de onverbrekelijk met Apel woord aan acteur Luc Lutz, die in
doorn verbonden marechaussee en de door een aantal Apeldoornse
bloemisten fraai versierde kerk
de Willem III.

A Vrijdaga(rond werden
de veel besproken festivitei
ten rondom het 1200-jarig be
staan officieel in gang gezet
met een openingsmanifestatie
in de Gröte Kerk, waar de
gasten werden ontvangen
-

met zevenmijislaarzen door de kramer Willem van Tongeren,
geschiedenis van Apeldoorn uitgebeeld en gespeeld door de
heenliep. Hij werd daarbij terzij dialect-acteur Cor Klein Heeren
de gestaan door een negental brink.
meer of minder bekende Apel
tenslotte het Jacht
doorners, die ieder hun eigen pas [idat
korps Het Aardhuis,
sende bijdrage leverden aan dit hoornblazers
had geopend,
bijeenkomst
de
ldat
gesproken geschiedenisboekje.
deze ook weer had gesloten, ging
‘hWW diiTï7pelOpvallende ‘plaatjes’ in dit,boek doornse Politiekapel richting Or
waren de 100-jarige mevrouw pheus, waar nog kon worden naHerwich, die als enige van de gekaart over het gebodene en het
ruim zevenhonderd aanwezigen volgend jaar nog te verw
een van de twaalf eeuwen kan feestproramma.
overzien. Ander markaflt ‘plaat
je’ was de legendarische mars-

