B

B

K

Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Fotopanelen op de muren van de carports.
Achtergrondinformatie. Sinds 2009 stelt Eigen Haard € 50.000,- beschikbaar voor ideeën van
bewoners(commissies ) die bijdragen aan de kwaliteit en het uiterlijk van gebouwen van Eigen
Haard en de directe omgeving ervan.
Ons idee voor 2018 om fotopanelen op de muren van de carports te plaatsen waardoor Kelbergen
een fleuriger aanzicht krijgt was een van de winnende ideeen.
Via bewonersbrieven hebben wij bewoners opgeroepen foto's in te sturen. Er waren foto's van
Kelbergen uit het verleden en in het heden; foto's van de gehouden voetbaltoernooien, foto's van
een burendag, foto's van een vrijwilligersdag georganiseerd door Eigen haard, foto's van de
natuur in Kelbergen, foto's van activiteiten met bewoners en foto's van de werkzaamheden in
Kelbergen door Rijkswaterstaat. Ook zijn er oude foto's van Kelbergen die door Stadsarchief
beschikbaar zijn gesteld. Aan de hand van de inzendingen is met een aantal bewoners een keuze
gemaakt.
De fotopanelen zijn afgedrukt door Fotogeschenk. Wij hebben voor Fotogeschenk gekozen omdat
dit bedrijf de fotopanelen kon leveren incl. een anti-graffiti laag.
De fotopanelen zijn bevestigd door Zone 3.
Bewoners en bedrijven die met ons hebben meegedacht en ons hebben geholpen willen wij
bedanken voor hun inzet.
Hieronder een overzicht per carport met een van de foto's. U kunt alle foto's zien als u een
wandeling door Kelbergen maakt.
1e (groene) kwadrant.


Oude foto Kelbergen vanaf no. 2 (beschikbaar gesteld door Stadsarchief)



Zwanen in de watergang rondom Kelbergen



Versierd Kelbergen tijdens wereldkampioenschap voetbal



Tuingereedschap voor vrijwilligersdag (opknappen tuinen bewoners)
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Oude foto vanaf Kelbergen no. 28



Voorjaar in Kelbegen



Burendag 26 september 2009



Wilgentenen schutting langs de watergang

2e (blauwe) kwadrant.


Achtertuin woning Kelbergen



Watergang in de winter (achtergrond A9)



Jonge ransuil



Bank met sneeuwBeeld van Niek Jonk (staat bij voetbalveld in het 4e kwadrant)



Luchtfoto van Kelbergen 1972



Inktzwammen



Kersenboom in bloei bij Kelbergen 235



Voorjaar – toegangsweg Kelbergen



Voetbaltoernooi op oude veldje bij A9



Grote bonte specht in treurwilg achter Kelbergen 187



In afwachting van buren. Burendag 26 september 2009
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3e (gele) kwadrant .


Samenkomst bij het voormalige recreatiegebouw Kelbergen 189



Kijkje op de achterkant woningen Kelbergen 207 -214



Luchtfoto ondertunneling A9 (2017)



Leggen kabels en leidingen door Kelbergen (2014 – 2015)



Achtertuin in de beginjaren van Kelbergen



Door kinderen van naschoolse opvang gemaakte nestkastjes



Lage woning in aanbouw Kelbergen



Nestkastjes worden opgehangen (actie naschoolse opvang)



Geveltuin



Sinterklaasoptocht in de beginjaren van Kelbergen



Dagpauwoog



Even een babbeltje onderweg . . .
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4e (rode) kwadrant.

•

Speelplaats in het 4e kwadrant

•

Luchtfoto 1970

•

watergang in de zomer (achtergrond A9)

•

Besneeuwde fietsen

•

Bank gemaakt van een in 2014 gekapte boom

•

Gekapte stammen/bomen bij het Nellesteinpad in februari 2014

•

Oude foto achter Kelbergen 298

•

Bomen bij het voetbalveld

•

Brievenbus naast Kelbergen 346 in de winter

•

Vliegenzwam (stond december 2017 op grasveld tegenover Kelbergen 120 - 123)

•

Schminken tijdens burendag 26 september 2009

•

Kelbergenpad in 2014 (foto ter hoogte Kelbergen 104)
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