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Van de voorzitter
Voorwoord
Beste buurtbewoners,
Het is uiteindelijk gelukt om ook dit jaar een boekje vol te krijgen
met onze adverteerders, verhaaltjes en foto’s van buurtbewoners over de
georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar, die wij als bestuur met veel
plezier voor u hebben georganiseerd. Wij zouden het daarom leuk vinden dat,
wanneer u als buurtbewoner een van deze activiteiten heeft bezocht, hier een
kleine terugblik op wilt geven (door het schrijven van een klein verslag). Dat
maakt een terugkijk over het afgelopen jaar en het lezen van dit boekje nog
interessanter.
Een aantal activiteiten vindt u niet meer terug, omdat het animo hiervoor te
gering was of deze activiteit werd doorgeschoven naar het komende jaar. Daarom
hierbij een oproep aan al onze buurtbewoners: als u ideeën heeft over een nieuwe
activiteit, laat dit weten aan één van de bestuursleden. Het bestuur zal dit idee
beoordelen en bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit te organiseren.
We starten het boekje met een fotoreportage van de goedbezochte kerstbingo in
december en onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in januari. Helaas hebben
wij hiervan geen verslag mogen ontvangen. Eind januari hadden wij een zeer
geslaagde filmavond in De Veenkamp met de prachtige komische Franse film
Bon Dieu? In oktober hebben wij Bon Dieu? deel 2 uitgezonden en ook deze avond
viel bijzonder in de smaak. In april hadden wij weer onze gezellige paasbingo
in De Veenkamp en een dag later voor de kleintjes het paaseieren zoeken in
de bongerd bij Fruitbedrijf Bouman. Een leuk verhaaltje van een aandachtige
toeschouwer met een foto-impressie.
In april was onze jaarvergadering met aansluitend na de pauze een activiteit.
Ditmaal een prachtige lezing met foto’s door Marjan Schut over kleine beestjes
op de Veluwe. Op 19 mei was er een parkwandeling bij Paleis Het Loo en Kees
Hoetelmans neemt ons met zijn verslag mee terug naar deze mooie dag. Op
de derde dinsdag in mei hadden wij weer onze traditionele jaarlijkse buurtreis.
Ditmaal naar het mooie Haaksbergen in Twente. Begin juli hadden we de jaarlijkse
rommelmarkt 'Het Loo ruimt op' in samenwerking met De Veenkamp. Bewoners
van Het Loo konden deze dag hun spullen slijten.
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In augustus namen wij afscheid van 'onze' Frits van De Graaf Tabak- en Lectuurshop aan de Koninginnelaan, jarenlang het vaste inleveradres van de buurtvereniging.
Gelukkig hebben wij met Primera Westra Kerschoten op het Mercatorplein een
goede opvolger kunnen realiseren, waar we erg blij mee zijn.
Begin september vond de mountainbiketocht plaats en een jeugdige buurtbewoner
vertelt enthousiast over zijn deelname.
Het hele jaar door is er weer gekaart in De Veenkamp (klaverjassen en
jokeren) en de winnaars staan in dit boekje vermeld. Op 29 september had
de buurtvereniging in samenwerking met Aat de Vries een prachtige fietstocht
met vragen uitgezet. Helaas hadden zich, mogelijk mede door de slechte weersvoorspellingen, slechts vier deelnemers opgegeven. Op basis van deze geringe
deelname hebben wij de tocht afgelast. Deze fietspuzzeltocht komt volgend jaar
terug op 28 juni 2020.
Vanaf februari 2020 kunnen wij in verband met renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van De Veenkamp deze locatie niet meer voor het organiseren
van onze activiteiten gebruiken. Het bestuur heeft hierop geanticipeerd en het
kaarten vindt vanaf februari 2020 plaats in De Groen Hoven. Deelnemers worden
hierover tijdig geïnformeerd. Wij zijn nog in gesprek voor het verplaatsen van
andere activiteiten naar een nieuwe locatie. Op het moment dat hierover meer
duidelijk is zult u dit lezen in de uitnodiging van de betreffende activiteit.
Het jaar is weer omgevlogen en ik wil graag mijn medebestuursleden bedanken
voor weer een gezellig en actief verlopen jaar. Ik hoop dat u met plezier terugkijkt in dit jaarboekje van en door buurtbewoners en adverteerders in de wijk.
Denk hieraan bij uw aankopen!
Kijk ook eens op onze website www.buurtvereniginghetloo.nl waarop alle
foto’s van georganiseerde activiteiten worden geplaatst.
Inmiddels zijn er meer dan 320 leden/adressen die de uitnodigingen van onze
activiteiten digitaal ontvangen. Als u hier ook gebruik van wilt maken, mail ons dan
op info@buurtvereniginghetloo.nl Het scheelt in de kosten en de bezorging
is voor ons veel gemakkelijker.
Graag ontmoet het bestuur alle buurtbewoners op onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 12 januari 2020 van 15.00 tot 17.00 uur in De Veenkamp
om samen met u het glas te heffen op een nieuw jaar vol activiteiten van uw
buurtvereniging. Dit zal de laatste nieuwjaarsbijeenkomst in De Veenkamp zijn,
dus komt allen!
Veel leesplezier!
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Het bestuur

V.l.n.r.: Hans Apon, Dik Westerveld, Peter Hoogeveen,
Hans Plattel en Anetta Wilpshaar
Hans Plattel - voorzitter
Loseweg 146, telefoon 521 72 05
Dik Westerveld - secretaris
Loseweg 323, telefoon 521 32 67
Peter Hoogeveen - penningmeester
Lippe Biesterfeldstraat 65, telefoon 521 46 86
Hans Apon - ledenadministratie
Maria Stuartstraat 15, telefoon 521 64 30
Anetta Wilpshaar - bestuurslid
Everlaan 14, telefoon 522 60 57
IBAN-nummer

NL34 INGB 0000 0957 29

Internet

www.buurtvereniginghetloo.nl

E-mailadres

info@buurtvereniginghetloo.nl
Buurtvereniging Het Loo
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Kerstbingo
18 december 2018
Een fotoverslag:
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Nieuwjaarsbijeenkomst
13 januari 2019
Een fotoverslag:
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Filmavond
31 januari 2019
Tijdens deze avond wordt de film ‘Bon Dieu?’ vertoond. Deze
Franse film gaat over een nogal conservatief echtpaar. Het is dan ook even
slikken als hun oudste dochter trouwt met een moslim, de tweede met
een jood en de derde met een chinees. Hun hoop dat hun laatste dochter
toch voor de kerk trouwt wordt aangewakkerd wanneer ze vernemen dat
ze een brave katholieke jongen heeft ontmoet.
Een bijzonder komische film die
door de aanwezige leden met heel
veel plezier wordt bekeken.
Op 12 oktober vond wederom een
filmavond plaats met als vervolgfilm
Bon Dieu? deel 2. Ook deze film
was weer een groot succes en
ruim 35 belangstellenden hebben
genoten van deze komische Franse
film. Ook volgend jaar zal, gezien de
grote interesse, weer een filmavond
worden georganiseerd.
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Paasbingo
12 april 2019
Na een lange, maar geslaagde reis vanuit het hoge noorden naar
Apeldoorn kon het feest eindelijk losbarsten. De buurtbingo was een groot
succes. Of beter gezegd, 'uit de buurt'-bingo. De bingo waar ik al dagen naar
uitkeek en waar ik samen met mijn goede vriendin Esmee naartoe zou gaan. Het
is natuurlijk een hele gekke ervaring om naar een buurtbingo te gaan in een buurt
die je zelf helemaal niet kent, maar ik merkte daar nauwelijks iets van. Het was
gelijk super gezellig. Jammer genoeg viel ik zelf niet in de prijzen, maar Esmee
was zo lief om haar prijzen met mij te delen, zodat ik toch nog een tastbare
herinnering had van deze geslaagde avond.
Na de bingo was het voor mij tijd om weer naar het hoge noorden te vertrekken,
maar ik zou zo weer een reis van twee uur heen en twee uur terug op mij nemen
om zo’n gezellige buurtbingo bij te wonen.
Heel erg bedankt dat ik erbij mocht zijn en wie weet tot snel!
Groetjes,
Sara Schreuders
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Paaseieren zoeken
13 april 2019
Heel vroeg in de ochtend waren er al mensen van het bestuur aanwezig
in de bongerd bij fruitbedrijf Bouwman. Wat gaan ze daar doen? Wat hebben ze
bij zich? Oooo, heel veel eieren. Moeten die allemaal verstopt worden? Ja, want
er komen straks allemaal kinderen die ze mogen zoeken. Maar … het is nog
erg koud voor de tijd van het jaar. Er zit allemaal ijs aan de appelbomen. Als de
eieren daar worden verstopt zoals elk jaar, kunnen de bomen kapot gaan. Dat mag
natuurlijk niet gebeuren. De eieren worden nu verstopt over het terrein. Groot
en klein mogen door elkaar gaan zoeken.
Kijk, daar komt de paashaas aan. Wat leuk. Hij verwelkomt de kinderen die
ook binnen komen druppelen met ouders of opa en oma. Ook binnen in de
olifantenschuur is van alles klaargelegd voor de kinderen. Dit jaar mogen de
kinderen een raamhanger krassen. Met een afbeelding van de Pasen erop.
Terwijl de kinderen hier druk mee bezig zijn, krijgen ouders koffie met een koekje
en de kinderen een pakje drinken. Dat gaat er wel in.
Wat zijn de paashangers mooi geworden.
Kom mee, we gaan naar buiten. Tijd om eieren te zoeken. Eerst wordt uitgelegd
wat de bedoeling is. De kinderen staan te popelen en eindelijk mogen ze gaan
zoeken. De paashaas loopt vrolijk tussen de kinderen door. "Kijk mama, een ei, ik
heb er een gevonden". "Aaah, een prijs-ei gevonden". Zo hoor ik allerlei vrolijke
kreten over het terrein gaan. Wat een vrolijkheid.
Als de eieren zijn gevonden wordt er gekeken wie er een prijs-ei heeft gevonden.
Er waren er zes verstopt. De kinderen die dat hebben gevonden krijgen een extra
prijsje. Maar niet getreurd ... alle kinderen krijgen een zakje met wat lekkers mee.
Dank je wel buurtvereniging, het was weer leuk verzorgd en de kinderen gingen
moe, maar blij mee naar huis. Ik ben er volgend jaar weer zeker bij.
door een toeschouwer die het eens mooi heeft zitten bekijken.
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Jaarvergadering
17 april 2019
Deze vergadering werd voor de laatste keer gehouden in
woonzorg-centrum De Veenkamp, aangezien dit centrum volgend jaar
plaats zal moeten maken voor nieuwbouw. Er zijn 24 leden aanwezig,
die na een kopje koffie of thee door voorzitter Hans Plattel welkom
worden geheten, waarna de vergadering wordt geopend.
Als eerste wordt er een minuut stilte in achtgenomen voor de leden van de
vereniging die ons in het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen.
Hierna zijn de notulen van de vorige jaarvergadering aan de beurt, die zonder
op- of aanmerkingen worden goedgekeurd.
Secretaris Dik Westerveld geeft vervolgens een korte weergave van de activiteiten
die in het afgelopen seizoen zijn georganiseerd. Vanuit de vergadering wordt
opgemerkt dat de Ladiesavond is gemist. Als antwoord hierop wordt gemeld dat
het animo dusdanig laag was, op grond waarvan er besloten is deze activiteit niet
(meer) te organiseren. Na een korte discussie wordt besloten hier toch nog eens
naar te kijken.
Penningmeester Peter Hoogeveen presenteert vervolgens de cijfers en geeft een
financiële toelichting. De begroting voor het komende jaar wordt besproken en
goedgekeurd. Aansluitend wordt hem door de kascommissie décharge verleend
en bedankt voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat akkoord.
Mevrouw Tiemens wordt bedankt voor haar bijdrage aan de kascommissie,
waarna de heer Tiemens wordt aangesteld als nieuw lid van deze commissie.
Penningmeester Peter Hoogeveen en bestuurslid Hans Apon zijn aftredend en
herkiesbaar, maar worden met instemming van de vergadering herkozen.
Tijdens de rondvraag wordt nog even teruggekomen op de sloop van De
Veenkamp en waar de activiteiten daarna zullen worden georganiseerd. De
voorzitter geeft aan dit nog niet te weten. Mogelijk is De Groene Hoven een
optie, maar op dit moment is er nog niets bekend.
Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.
Na de pauze kunnen de aanwezigen genieten van een prachtige lezing van Marjan
Schut over kleine beestjes op de Veluwe, ondersteund met veel fraaie foto's.
door Dik Westerveld
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Parkwandeling
19 mei 2019
Dat we naar deze dag hadden uitgekeken is overdreven, maar we
weten inmiddels uit ervaring dat de activiteiten, georganiseerd door
de buurtvereniging, altijd leuk en leerzaam zijn. Een bonus is dat je ook
weer nieuwe buurtgenoten leert kennen. Een extra uitdaging was deze
keer dat we een stadswandeling gingen maken in een bosrijke omgeving.
Al snel werd ons duidelijk waarom
deze benaming aan de wandeling
was gegeven, omdat we na een korte
ontvangst door het bestuurslid Anetta
Wilpshaar werden voorgesteld aan onze
gids. Niet zomaar een gids, maar een lid
van het Apeldoorns Gidsen Collectief,
bovendien voormalig buurtgenoot Jan
Blom. Het mag bekend zijn dat deze
gidsen in staat zijn om een boeiende
rondleiding te houden, maar Jan heeft
in zijn arbeidzame verleden een aanzienlijk deel voor de beveiliging van het
Koninklijk Huis gewerkt en beschikt zodoende over een dosis extra informatie.
Na deze korte ontvangst gingen we al snel richting het Jachtslot, waar al bij de
ingang een paar vragen werden beantwoord. Gedurende de periode dat wij aan
de Koningstraat woonden, hoorden wij met grote regelmaat het geroep van een
uil. Wij weten nu dat hij huist in een boom nabij de ingang. Ook van de beelden
op de zuilen van het toegangshek werd de afkomst toegelicht.
Al snel wandelden wij verder langs het doolhof en de
kegelbaan, naar de ophaalbrug naar het slot. Daar kregen
we een uitgebreide uitleg over de bouw en verbouw
van de afgelopen jaren. Weer verder wandelend kwamen
we bij de beeldentuin. De plaats waar Prins Bernhard
en Prinses Juliana, vooral in het prille begin van hun
relatie, veel tijd hebben doorgebracht. Mede dankzij
het mooie weer en de wetenschap dat in die tijd de
beeldentuin nog mooier was dan nu, vroeg het niet
veel voorstellingsvermogen om te beseffen dat zij
hier een mooie tijd hebben beleefd.
Hierna weer verder met de wandeling, langs de vijver
over de brug en met een bocht door het mooie
bosgedeelte naar het speelhuis van Prinses Wilhelmina.
Geen mini speelhuis, maar een huis op
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ware grootte, compleet ingericht met keuken, meubels etc. We wandelden weer
terug naar de uitgang via de andere zijde van het slot. De wandeling eindigde in
de Parkeergarage van Prins Hendrik, waar we werden ontvangen door Anetta, die
ons namens de buurtvereniging een versnapering aanbood.
Wat u misschien mist in dit verhaal, is de informatie die ons door Jan Blom is
verteld. De reden hiervan is tweeledig. In de eerste plaats vind ik dat u voor dit
soort wetenswaardigheden wat moeite moet doen door deel te nemen aan de
activiteiten van de buurtvereniging. De tweede reden is dat het concept-verhaal
dat ik in de week na het bezoek had gemaakt, uit het elektronische brein van
mijn computer was verdwenen. Dus zit ik hier op een zonnige zondagmorgen te
boeten voor deze misser.
Wij hebben de rondleiding als bijzonder prettig en leerzaam ervaren en nodigen u
graag uit voor een volgende activiteit van de buurtvereniging.
Om u toch een beetje een idee te geven in welke sferen wij ons hebben begeven,
hieronder wat detailinformatie, verkregen met het 'betere kopieerwerk'.
door Kees Hoetelmans
Jachtslot Het Oude Loo
Jachtslot Het Oude Loo is een jachtslot op
het Kroondomein Het Loo in Apeldoorn. Het
Oude Loo wordt gebruikt door de Koninklijke
familie als buiten- en logeerverblijf, is een
rijksmonument en sinds 1968 eigendom van de
Nederlandse Staat. De Koning huurt Het Oude
Loo van de Nederlandse Staat.
Geschiedenis Het Oude Loo
Het Oude Loo wordt voor het eerst genoemd
in 1439, als bezitting van Udo Talholt. Stadhouder Willem III kocht het jachtslot in 1684 van
Johan van Ulft, om op het terrein een nieuw paleis, Paleis Het Loo, te bouwen.
In de Franse tijd werd het slot nationaal bezit en werden er Franse soldaten ondergebracht.
Toen Lodewijk Napoleon Koning van Nederland werd, dempte hij de gracht rond het Oude
Loo. Als kind was hem voorspeld dat hij zou verdrinken, dus deed hij alles om de kans
te verkleinen. Na de Franse tijd was Koning Willem III vaak op Het Oude Loo. Koningin
Wilhelmina liet het kasteel door dr. J.P.H. Cuypers in 1904 restaureren. De gedempte gracht
liet zij weer openen. In 1968 kreeg C.W. Royaards een opdracht tot restauratie, waarbij
hij veel werk van Cuypers ongedaan maakte. Ir. J.B. baron van Asbeck voltooide na het
overlijden van Royaards de restauratie van zowel Het Oude Loo als Paleis Het Loo. Je kunt
in de maanden april en mei de prachtige wandelroutes volgen en tevens jachtslot Het Oude
Loo van een afstand bekijken.
Park
Het park rondom Het Oude Loo staat bekend om de vele prachtige bloemen. De rododendrons en azalea’s staan in april en mei volop in bloei! Je vindt er ook de beeldenvijver,
kegelbaan en een doolhof. Wilt u voorafgaand aan uw bezoek al genieten van het moois dat
Het Loo te bieden heeft? Kijkt u dan naar de films van Jan Overbeek op pagina:
www.apeldoornsgidsencollectief.nl/films-jan-overbeek-het-loo
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Busreis
21 mei 2019
Voor de eerste keer, zover ik weet, een hele dag met de bus
uit en dat is heel goed bevallen. We zijn morgens om 10.00 uur bij
De Veenkamp ingestapt en waren om 20.30 uur weer terug.
We hebben volop kunnen genieten van het mooie Twentse land, daar kwam
bij dat 'onze chauffeur uut Twente' kwam, en zodoende heel veel mooie plekjes,
waar ik nog nooit van gehoord had, hebben gezien en langs gereden.
Maar het doel was het Spoorwegmuseum in Haaksbergen en Boekelo en het
boemeltje naar Boekelo voor de zoutwinning. Enorm interessant! We hebben
heerlijk gegeten in restaurant Het Bonte Paard in Dijkerhoek en daarna weer
naar Het Loo terug. Iedereen vond het een mooie dag en heeft veel gezien,
vooral in het spoorwegmuseum, waar vrijwilligers zich bezighouden met het
opknappen van hele oude wagons.
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Namens iedereen bedankt voor de mooie
trip, het bestuur heeft zich weer behoorlijk
uitgesloofd! Iedereen is weer voldaan naar huis
gekeerd met een heleboel mooie herinneringen.
Hartelijk dank namens alle buspassagiers.
door H. v.d. Wal
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Rommelmarkt
6 juli 2019
In een goede sfeer en met mooi
weer was ook dit jaar de rommelmarkt
opnieuw zeer geslaagd. Op 6 juli was
het zover. Het grasveld voor De Veenkamp aan de Koninginnelaan werd
met behulp van rood/witte linten
omgetoverd tot een marktterrein,
waarmee voor elke deelnemer een
verkoopplaats werd gerealiseerd.
Het inrichten van de kramen was op zich
al een evenement en zorgde voor veel
verwondering over en weer bij het plaatsen
van de meegebrachte handelswaar. Dat er op
een rommelmarkt eigenlijk geen rommel is
bleek wel uit de meegebrachte spullen. De
ruim 20 buurgenoten, die zich hadden opgegeven om een marktplaats te bemannen,
profileerden zich als professionele handelaren.
Het weer werkte 's morgens ook erg mee
en de samenwerking met De Veenkamp
zorgde voor aanloop bij de stand met koffie
en snacks. Deze plek aan de Koninginnelaan
en dicht bij het winkelcentrum zorgt voor
een redelijke belangstelling.
In de loop van de middag werd het weer
wat minder, wat er de oorzaak van was dat
de geplande barbecue niet buiten kon worden
gehouden. Gelukkig kon er worden uitgeweken
naar het gebouw van De Veenkamp.
Al met al een geslaagde dag en ondertussen
passend in de jaarlijkse traditie.
door Piet Bos
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Afscheid van 'onze' Frits
3 augustus 2019
Op 3 augustus 2019 sloot
De Graaf Tabak- en Lectuurshop
aan de Koninginnelaan 58 definitief
haar deuren. Vanaf 2011 heeft deze
locatie gefungeerd als inleveradres
voor alle georganiseerde activiteiten
die de buurtvereniging gedurende
deze periode heeft georganiseerd.
Velen van u hebben de weg naar dit
bekende adres weten te vinden.
Daar is nu een eind aan gekomen
en het bestuur heeft namens alle
leden van Buurtvereniging Het
Loo Frits Buitenhuis heel hartelijk
bedankt voor zijn jarenlange inzet.
En uiteraard hebben wij Frits niet
met lege handen laten staan ... .
Frits, nogmaals, onze hartelijke dank!
Inmiddels heeft Primera Westra
Kerschoten op het Mercatorplein zich
bereid verklaard om de plaats van
Frits als inleveradres over te nemen.
Hier zijn wij als bestuur heel erg blij
mee, aangezien deze fraaie winkel voor
iedereen zeer goed bereikbaar is.
Wij hopen dat u ook de weg naar dit
adres vaak weet te vinden om u op te
geven voor één van onze activiteiten!
door Hans Plattel
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Mountainbiketocht
4 september 2019
Op woensdag 4 september was het zover. Ik ging voor de eerste
keer mountainbiken met de buurtvereniging. Omdat ik graag op mijn
BMX rondcross in de tuin, leek mountainbiken mij ook erg leuk.
Om 17.30 uur gingen we
verzamelen bij Bongers
Bikes aan de Zwolseweg.
Er waren ongeveer 20
mensen. Theo Pool van
Bongers Bikes had voor
een aantal deelnemers
weer een aantal prachtige
fietsen klaar gezet.

De tocht begon door Wenum Wiesel over
een lang smal pad. Daarna werd de groep
opgesplitst in twee groepen. We gingen het
Kroondomein in en reden over uitdagende paadjes. Op een gegeven moment
kwamen we een paar grote wilde zwijnen tegen. De andere groep heeft ook nog
herten gezien. Toen we ruim over de helft van de tocht waren, kregen we toch
nog een fikse regenbui over ons heen. Maar dat mocht de pret niet drukken, want
het was een prachtige uitdagende tocht!
Na 33,4 km waren we weer bij Bongers Bikes
en daar hebben we nog even gezellig nagepraat
met een hapje en een drankje. Siep en Jolanda,
bedankt voor de begeleiding. Ik vond het
hartstikke leuk en doe volgend jaar zeker
weer mee. Groeten!
door Jens den Boer (10 jaar)
programma 2019 - 2020 Buurtvereniging Het Loo
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Klaverjassen en jokeren
bij de buurtvereniging
Het valt mij op dat het spel klaverjassen en jokeren alleen door
de gevestigde orde wordt gespeeld. Bij deze roep ik dan ook iedereen
op om mee te spelen in de competitie die de buurtvereniging jaarlijks
organiseert. Wij zien gaarne nieuwe deelnemers die een gezellige avond
willen kaarten.
Ik, als klaverjasser, vind de avonden goed georganiseerd, maar vooral erg gezellig
en er wordt niet met het mes op tafel gespeeld, maar vooral sportief.
De avond loopt van ongeveer 19.30 tot 22.30 uur en elke avond is er een prijsje
te winnen en voor de competitie uiteraard een beker (en zelfs de wisselbeker).
De kosten per avond zijn € 2,00. Hiervoor kunt u deelnemen aan het spel, een
kans om een prijsje te winnen en wellicht uw naam op de wisselbeker.
De competitie loopt normaal van september tot april, maar één avond meespelen
is geen enkel probleem. Misschien wordt u zo bevangen door het spel dat u
regelmatig gaat meespelen.
Vooralsnog spelen wij tot januari in De Veenkamp en per februari in De Groene
Hoven aan de Koninginnelaan.
Nogmaals, schroom niet en kom een avondje meespelen. De speeldata kunt u in
dit boekje vinden en eventueel op onze website www.buurtvereniginghetloo.nl
Let wel: of u doet mee met het klaverjassen of met jokeren. Bij beide spelsoorten
kunnen wij nog wel wat deelnemers gebruiken.
Wij hopen u te zien op één van de avonden, maar uiteraard bent u ook welkom
op een van onze andere activiteiten.
Veel speelplezier toegewenst!
Peter Hoogeveen

programma 2019 - 2020 Buurtvereniging Het Loo
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Uitslag jokeren
Seizoen 2018 / 2019
		Naam

1
2
3
-4
5
6
7

Punten

Willy Zwarteveen
456
Rut Mekking
526
Ger Mekking
583
-----------------------Gerrie Regeling
585
Mien Hendriks
588
Lies ten Cate
593
Riet Gerritsen
604

8
9
10
11
12
13
14
15

Aline van Eeuwijk
Dana Baror
Diny van Aken
Jo Boon
Doortje Hendriks
Marth van Herk
Fred van Hurenkamp
Femie Scholten

610
637
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Uitslag klaverjassen
Seizoen 2018 / 2019
		Naam
1 Peter Hoogeveen

2
3
-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Henk van Huffelen
Fred Hurenkamp

Punten		Naam

55.837
54.220
53.385

------------------------

Natasha van der Zee
Marth van Herk
Jan Zwarteveen
Willy Wokke
Niek Eelhart
Gertjan Reinders
Ans van 't Erve
Diny van Aken
Toos Braam
Ruud Heij
Cor van Alphen
Joep Alofs
Thea Alofs
Gert Beumer
Geert Bonekamp
Jannie Heij
Annie Wielens

52.747
52.533
52.458
52.230
51.692
51.531
51.268
50.576
50.012
49.959
49.655
49.441
49.257
48.814
48.338
47.795
47.135
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Alex Woerdman
Lineke van Herk
Henk van Duivenbode
Ab Mulder
Henk Kelderman
Henk Wielink
Arjan Driessen
Jan Haze
John van Rossum
Ab Korts
Henk Homan
Riet Hondeveld
Mariet Keizer
Fred Bons
Gerda Wienandts
Geert Huiskamp
Wim de Bruin
Dil Plantagie
Riek Groothedde
Geert Wilbers
Wim Janssen

Punten

46.532
46.428
44.956
41.548
35.420
35.297
34.912
33.332
33.332
32.638
31.030
22.452
21.840
20.467
17.594
17.535
16.920
16.774
9.733
9.171
8.546
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Voorlopig programma
seizoen 2019 / 2020
2019

2020

datum

activiteit

10 december
13 december
14 december

kaarten
kerstbingo
boswandeling

datum

activiteit

6 en 27 januari
		
		
		
12 januari
... februari
... maart
3 april
4 april
20 april
22 april
17 mei
19 mei
28 juni
... juni
9 september
18 december

kaarten
(i.v.m. een nieuwe locatie worden
de data van de resterende kaartavonden z.s.m. bekendgemaakt)
nieuwjaarsbijeenkomst
proeverij Slijterij Hamer
filmavond
paasbingo
paaseieren zoeken
voorjaarswandeling
jaarvergadering
stadswandeling
bustocht
fietstocht
rommelmarkt
mountainbiketocht
kerstbingo

De exacte data voor een aantal activiteiten zijn nog niet vastgesteld.
Houdt daarom uw brievenbus of e-mailbox in de gaten, want voor iedere
activiteit ontvangt u een uitnodiging.
Zie ook onze website www.buurtvereniginghetloo.nl
voor de laatste update en data met betrekking tot de activiteiten.
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Voor alle leden
en niet-leden
Aan de leden

Is uw buurvrouw/-man al lid van de buurtvereniging? Zo ja, dan hopen
wij dat u met uw buurvrouw/-man deze positieve instelling ten opzichte van
onze buurtvereniging over wilt brengen op eventuele niet-leden in uw buurt.
Overtuig hen van datgene wat ze missen door geen lid te zijn, zodat het een
vanzelfsprekendheid wordt om lid te zijn.

Aan de niet-leden

Leg uw oor eens te luister bij uw buren, die lid zijn van de buurtvereniging. Zij hebben beslist goede argumenten om lid te zijn. De contributie
van € 7,00 per jaar per gezin kan toch geen belemmering zijn?!

Opgavestrook
Hiermede meld ik mij aan als lid van Buurtvereniging Het Loo:
Naam en voorletters ................................................................................................
familie / de heer / mevrouw *)
Adres
..............................................................................................................
Postcode
................................ APELDOORN
Telefoon
..............................................................................................................
E-mailadres ..............................................................................................................
*) Doorhalen wat niet van toepassing is. U kunt deze strook inleveren
bij één van de bestuursleden, vermeld op pagina 4 van dit boekje.

E-mailadres van de
buurtvereniging
Weet u dat het mogelijk is om u via e-mail op te geven voor de
activiteiten waarvoor u niet bij aanmelding uw bijdrage hoeft te voldoen?
Gemakkelijk toch? E-mail naar: info@buurtvereniginghetloo.nl

programma 2019 - 2020 Buurtvereniging Het Loo
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?

Wist u ... ?

?

... dat u de agenda ook kunt raadplegen op onze website?
... dat het lidmaatschap slechts € 7,- per jaar bedraagt?

... dat dit lidmaatschap recht geeft op korting bij de activiteiten?

... dat, indien u nog geen lid bent, dit ook een reden is om alsnog lid te worden?
... dat inmiddels zo'n 325 leden zich digitaal hebben aangemeld?

... dat u ons daarmee enorm helpt door zich ook hiervoor aan te melden
via e-mailadres info@buurtvereniging.nl?

... dat u hierdoor ook meewerkt aan een beter en groener milieu?

... dat u weer een jaar lang moet wachten op het volgende boekje?
... dat?

programma 2019 - 2020 Buurtvereniging Het Loo
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... voor ieder budget een passend concept
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Wij zorgen voor uw ...
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• huisstijldrukwerk
• flyers, folders en brochures
• nieuwsbrieven, periodieken,
magazines en boeken
• advertenties
• reclame-uitingen
• posters en beurspanelen
• promotie-artikelen

... zoals ú het wenst.
Bel of mail voor een
vrijblijvende prijsopgave.

Maria Stuartstraat 15
7315 KA Apeldoorn
T (055) 843 42 24
M 06 22 48 42 60
E mail@dtp-pontifix.nl

www.dtp-pontifix.nl

