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Beste 55+ gasten, 
 
U bent korter of langer geleden bij ons geweest in de 55+ weken…dé weken die gekenmerkt worden door  
saamhorigheid en gezelligheid waar u zelf voor zorgt. Het is mooi om te zien hoe u met elkaar omgaat, zowel serieuze 
gesprekken als ook gesprekken met een kwinkslag worden volop gevoerd. In deze weken lijken we met elkaar op ‘één 
grote familie’ en dat wordt hopelijk door de meeste gasten ook zo ervaren. 
 
Over vijf weken is het weer zover. Dan beginnen deze weken en u mag het geloven als we zeggen dat we er weer 
naar uitkijken. Ook voor ons zijn het weken met ‘een gouden randje’ waarin we zelf ook graag deel van uit maken.  
Op onze site www.bergzicht.nl kunt u lezen hoe het programma er globaal uit komt te zien. We hebben geprobeerd 
om een gevarieerd programma voor u te maken en we hopen dat er genoeg belangstelling voor is. 
 
Op 20 juni a.s. staat een bezoek gepland aan ‘Het Verscholen Dorp’ in de bossen van Vierhouten. Op het internet 
staat er o.a. het volgende over vermeldt: 
 
‘Het Verscholen Dorp in Vierhouten (Gelderland, op de Veluwe) bood tijdens de Tweede Wereldoorlog gedurende 
anderhalf jaar onderdak aan 80 tot 100 verzetslieden, onderduikers, Joden, geallieerden en zelfs een gedeserteerde 
Duitse militair. De onderduikerslocatie werd in oktober 1944 door de nazi’s ontdekt, met dodelijke gevolgen.  
Een korte geschiedenis van Het Verscholen Dorp in Vierhouten. Het Verscholen Dorp werd ook wel Het Geheime Dorp 
of ‘Pas Op’-kamp genoemd, naar de Pas Op-weg die vlak bij de onderduikplek lag en zo was genoemd omdat op deze 
handelsroute vroeger struikrovers actief waren. Het kampement in de bossen bij Vierhouten bestond uit in totaal  
negen hutten, die deels onder de grond, deels bovengronds lagen. Het kamp heeft bestaan van februari 1943 tot eind 
oktober 1944 en bood onderdak aan wisselende samenstellingen mensen, variërend van 80 tot 100 personen van  
uiteenlopende nationaliteiten. Momenteel zijn er op locatie nog vier nagebouwde hutten te bekijken, die een indruk 
geven van hoe de onderduikershollen eruit zagen. Een van de hutten die de Tweede Wereldoorlog ongeschonden 
doorkwam, was de AM-Hut (Anti-Moffen-Hut, de term ‘moffen’ was een scheldwoord voor de Duitsers). Deze brandde 
in 1952 af en op de plek van deze hut werd een replica-hut neergezet.’ (Koop (z.d.)) 
 
Als u belangstelling heeft om mee te gaan naar ‘Het Verscholen Dorp’ dan raden wij u aan om, voordat u hiernaar toe 
gaat, het boek van Irma Joubert te lezen dat heet ‘Het meisje uit het verscholen dorp’. Dit prachtige boek leest u heel 
makkelijk uit, het is heel boeiend. Het bezoek zal u dan veel meer aanspreken. 

Over dit boek staat het volgende geschreven:  
‘Nunspeet, 1943. Mentje is niet blij met de vreemde mensen die haar vader in het geheim op de stalzolder van hun 
boerderij laat wonen. Op een dag gaat het helemaal mis. De soldaten halen iedereen weg - behalve Mentje. 
Na een angstige vlucht komt ze midden in de nacht in een geheim dorp in de bossen, waar tientallen joodse mensen 
verborgen zitten. Maandenlang blijft ze daar wonen, tot het te gevaarlijk voor haar wordt en Mentje naar Arnhem 
moet. Maar hoe lang zal het daar veilig zijn? En hoe moet vader haar nu vinden als hij vrij komt?’ (Joubert , I. (2017) 
omslag) 
 
Graag begroeten we u in de 55+ weken van 15-29 juni en/of van 24 augustus – 7 september a.s. 
En mocht het dit jaar niet lukken, dan hopen we u bij gezondheid graag een ander jaar weer te ontmoeten. 

Met een hartelijke groet van, 
De organisatie van de 55+ weken 
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