
	

	 	

Contactgegevens:  

Erfgoedplatform Apeldoorn 

p/a Vosselmanstraat 299 

7311 CL Apeldoorn 
epa.secretariaat@coda-apeldoorn.nl 

       

 +31 (0)55 5268550  

Bestuur 
Ben Mouw | voorzitter 

Mirjam van Weert-Timmerman | secretaris  

Ed Dijkstra | penningmeester 

Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn 

(EPA) is de verbindende schakel 
tussen Apeldoornse cultuur historische 

organisaties die, ieder op hun eigen 

specifieke terrein, actief zijn met het 

levend houden en promoten van de 
cultuurhistorie en bouwkunst in 

Apeldoorn. EPA ondersteunt de 

initiatieven van de aangesloten 

organisaties en bevordert hun  

onderlinge samenwerking. 
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Een samenwerkingsverband van 

cultuur historische organisaties 
in Apeldoorn 

 
Erfgoedplatform Apeldoorn 
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U kunt op de hoogte blijven van de activiteiten van EPA 

door het laatste nieuws te volgen op onze website 

www.erfgoedplatformapeldoorn.nl  
of abonneert u zich op het gratis informatie bulletin 

‘Ruimte voor Erfgoed’. Het EPA ondersteunt ook 

initiatieven ten behoeve van het realiseren van publicaties 

en objecten die te maken hebben met het erfgoed in 

Apeldoorn.  

Steun Erfgoedplatform Apeldoorn en daarmee het 
erfgoed van Apeldoorn. 

Schenkingen en donaties worden volledig 

aangewend voor publicaties of projecten van de 

aangesloten organisaties. 

 
U vindt ons ook op facebook 

www.facebook.com/erfgoedplatformapeldoorn 



	

	

Apeldoorns Gidsen Collectief 
info@apeldoornsgidsencollectief.nl 

www.apeldoornsgidsencollectief.nl 

Archeologische Werkgroep Apeldoorn 
awa.apeldoorn@gmail.com 

www.archelogie-apeldoorn.nl 

CODA 
mail@coda-apeldoorn.nl 

www.coda-apeldoorn.nl 

IVN-Apeldoorn 
info@ivn-apeldoorn.nl 

www.ivn-apeldoorn.nl 

Oudheidkundige Vereniging De Marke 
info@ohv-demarke.nl 

www.ohv-demarke.nl 

Stichting Apeldoornsche Bosch 
secretaris@apeldoornschebosch.nl 

www.apeldoornsebosch.nl 

Stichting Apeldoornse Monumenten 
info@apeldoornsemonumenten.nl 

www.apeldoornsemonumenten.nl 

Stichting Bouwhuis 
info@architectuurcentrumbouwhuis.nl 

www.architectuurcentrumbouwhuis.nl 

Stichting Collectie 40-45 
info@collectie4045.nl 

www.collectie4045.nl 

Stichting De Bunker van Seyss Inquart 
info@debunkervan6eneenkwart.nl 

www.debunkervan6eneenkwart.nl 

 

  Bij Stichting Erfgoedplatform  Apeldoorn aangesloten organisaties 

Stichting Fietsgilde Apeldoorn 
pr@fietsgilde-apeldoorn.nl 

www.fietsgilde-apeldoorn.nl 

Stichting Indisch Erfgoed 
info@indischerfgoed.nl 

www.indischerfgoed.nl 

Stichting Koninklijk Apeldoorn 
info@koninklijkapeldoorn.nl 

www.koninklijkapeldoorn.nl 

Stichting Oranjefeesten 
secretaris@K055.nl 

www.k055.nl 

Stichting Röntgen Apeldoorn 
info@rontgen-apeldoorn.nl 

www.rontgen-apeldoorn.nl 

Stichting Veteraan Autobussen 
secretariaat@sva-regio-oost.nl 

www	sva-regio-oost.nl 

Stichting Vrienden Begraafplaats * 
info@begraafplaatssoerenseweg.nl 

www.begraafplaatssoerenseweg.nl 

Vereniging Oud Apeldoorn 
info@verenigingoudapeldoorn.nl 

www.verenigingoudapeldoorn.nl 

Vertelgenootschap Apeldoorn 
mail@vertelgenootschapapeldoorn.nl 

www.vertelgenootschapapeldoorn.nl 

*Stichting Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats   

Soerensenweg Apeldoorn	
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Erfgoed Platform Apeldoorn 
is betrokken bij diverse 
activiteiten in en rondom 
Apeldoorn. Exposities, 
lezingen, muziek,  
Open Monumentendagen, 
wandelingen, fietstochten 
en dat alles op en langs het 
Apeldoorns erfgoed. Ook de 
druk bezochte Historisch 
Café avonden in CODA met 
wisselende thema’s en 
boeiende presentaties zijn 
voor velen, in geschiedenis 
van Apeldoorn, 
geïnteresseerden een ideale 
ontmoetingsplek. 
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