
JAARVERSLAG Buurtvereniging Het Loo over 2018 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst in de Veenkamp op 7 januari was als vanouds 
gezellig en goed bezocht.  
 
De eerste kaartavond vond plaats op 8 januari in wooncentra De Veenkamp. 
Eveneens hadden we hier de kaartavonden en 22 januari, 5 en 24 februari, 12 
maart en 26 maart, en 9 april. Op deze laatste kaartavond werden de bekers aan 
de winnaars uitgereikt. De avonden zijn en worden goed bezocht het aantal 
deelnemers zit meestal rond de 40 kaarters. 
 
Op 27 augustus werd het kaarten hervat (met 39 deelnemers) en werd er nog 
gespeeld op 10 en 24 september, 22 oktober, 5 en 26 november en 10 december. 
 
8 februari filmavond gedraaid werd de film Ja zuster, Nee zuster. De avond 
werd bezocht door 40 personen. 
 
24 februari werd de winterwandeling gemaakt in het paleis Park onderleiding 
van een boswachter. 
 
23 maart Paasbingo, met 94 bezoekers. 24 maart Paaseieren zoeken in de 
Boomgaard van fa Bouwman. 38 kinderen deden mee aan de zoektocht. Daarna 
werd er nog een palmpaas stok gemaakt. 
 
7 april werd een bezoek gebracht met 26 personen aan het Zuiveringsbedrijf van 
het Waterschap Valei en Veluwe.  
 
19 april, de jaarvergadering met 24 bezoekers.  
 
Op 22 april een wandeling georganiseerd, door Jan Blom van het Apeldoorns 
Gidsen Collectief, werd dit keer door13 personen. De nazit werd gehouden bij 
Brasserie Bon Vivant aan de Loolaan. 
 
15 mei, de derde dinsdag in mei, tijd voor de jaarlijkse busreis. Deze keer naar 
Genemuiden het Tapijt museum. Na een rondleiding door gidsen van het 
museum die ons inzicht gaven van het tapijt maken door de eeuwen heen. 
Afgesloten werd met een goed verzorgt diner bij restaurant Kriebelz in 
Terwolde. 
 
3 juni de jaarlijkse fietstocht uitgezet door de prachtige omgeving van 
Apeldoorn, met als begin en eindpunt De Veenkamp. Dit keer 40 deelnemers. 
 
6 juni Extra rondleiding bij het waterschap Vallei en Veluwe. 16 bezoekers. 



 
30 juni Rommelmarkt in samenwerking met de Veenkamp. De markt werd 
gehouden aan de Koninginnelaan. 12 kramen waren door leden van onze 
vereniging bezet. 
 
5 september in de bossen rond Apeldoorn de jaarlijkse mountainbike tocht, met 
19 fietsers, verdeeld in 2 groepen. Dit wederom met medewerking van Bongers 
Bikes.  
 
6 september een georganiseerde Bridge-clinic, met de mogelijkheid om kennis 
te maken het bridgen. 16 personen hebben deelgenomen, waarvan er 4 op cursus 
gaan. 
 
13 oktober het georganiseerde kleiduiven schieten was dit jaar in Ruurlo. De 10 
deelnemers waren ook dit jaar weer erg enthousiast.  
 
18 oktober werd door ons met veel succes voor de 2e keer dit jaar een filmavond 
georganiseerd in de Veenkamp. Getoond werd de film Intouchables. Er waren 
meer dan 40 bezoekers. 
 
17 november de Herfstwandeling in het Paleis Park met aan het eind soep en 
broodjes.. 
 
De Kerst bingo op 14 december was ook nu weer een groot succes en een 
gezellige avond, mede door de grote opkomst (100 personen) en de goede keus 
van de te winnen prijzen. 
 
Dank aan mijn mede bestuurders voor al het vele werk het afgelopen jaar 
verricht.  
 
Ook wil ik hier onze adverteerders en sponsors bedanken voor hun bijdrage 
zodat we jaarlijks huis aan huis ons boekje kunnen verspreiden.  
 
 
 
 
Apeldoorn, 17 april 2018   Dik Westerveld. Secretaris 
 


