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Koffie en thee in de Horsthoekschool
Omdat de Keet gesloten is, zijn we na afloop van de herdenking welkom in de Horsthoekschool voor
de gebruikelijke koffie en thee met een croissant. De Horsthoek heeft het monument indertijd
geadopteerd, leerlingen verzorgen het en zijn aanwezig bij de jaarlijkse herdenkingen. Met het oog
op 75 jaar bevrijding van Heerde zal de school een tentoonstelling inrichten waaraan de
Stichting Vriendenkring 13 april 1945 een inhoudelijke bijdrage levert.
Nachtwandeling vanuit Elburg
Vanuit Elburg zal een groep komen wandelen naar de herdenking. Dat is een tocht van twintig
kilometer via de Woldberg en de Dellen. Halverwege zullen de levensverhalen van de beide
gesneuvelde Elburger verzetsmensen (Henk Hulst en Niek Rambonnet) verteld worden.
De deelnemers vertrekken 13 april ’s nachts om 01:00 uur vanaf de Vischmarkt in Elburg.
De wandeling heeft de medewerking van de Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop uit
Elburg (www.arentthoeboecop.nl).
Bestuurswisseling
Herman Visser is na vele jaren gestopt als voorzitter van de Stichting. Zijn werkzaamheden zijn
overgenomen door Arjan van Apeldoorn, voorheen secretaris. Jan Pieter Nepveu, voorheen
algemeen lid, is nu secretaris geworden. Op aangeven van Henk Hulst, die zich om persoonlijke
redenen heeft teruggetrokken, is een nieuw bestuurslid gevonden in Diesmer Scholten.
Na deze wijzigingen is het bestuur samengesteld aldus:
- Arjan van Apeldoorn (voorzitter)
- Gert Wim Stoffer
(penningmeester)
- Jan Pieter Nepveu (secretaris)
- Diesmer Scholten
(algemeen adjunct)
Arjan’s dochter Adrie heeft zich opgeworpen als notulist tijdens de bestuursvergaderingen.
Word donateur
De Stichting heeft kosten gemaakt om de woning bij het monument te kunnen verhuren. En het is
nog de bedoeling dat de schuur wordt ingericht als ruimte voor ontvangst en expositie. Daar is geld
voor nodig. Giften zijn welkom op IBAN: NL 17 RABO 0370 2814 38 t.n.v. Vriendenkring 13-4-1945.
Fiscaal kan het voordelig zijn om voor vijf jaren een vast bedrag toe te zeggen.
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. Overweegt u donateur te
worden? Dan kunt u contact opnemen met:
Gert Wim Stoffer, Oranjeweg 3, 8191 JP Wapenveld, e-mail: gw.stoffer@gmail.com.
Op 13 April ligt het financieel overzicht van het afgelopen jaar ter inzage.
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