o n t w e r p e n

•
•
•
•
•

biedt een helder creatief concept
heeft een persoonlijke doelgerichte aanpak
biedt budgetgerichte oplossingen
heeft korte directe communicatielijnen
heeft het Midden- en Kleinbedrijf
als doelgroep
huisstijlen en logo's
flyers, leaflets en brochures
posters en panelen
websites
jaarverslagen, periodieken en nieuwsbrieven
advertenties en advertorials
reclameborden, -zuilen en vlaggen
sportkleding
boeken en catalogi

Bel met Hans Apon of Wiliam Verhelst voor
een geheel vrijblijvende afspraak of prijsopgave.

Mispellaan 35
7322 HK  Apeldoorn

T  (055) 519 03 56
F  (055) 519 06 84

info@hierosign.nl
www.hierosign.nl

De GRAAF

Tabak- & Lektuurshop
www.graaftabakshop.nl

Everlaan 29
Apeldoorn (Het Loo)
telefoon (055) 521 13 50
www.simsontapijt.nl

De grootste collectie:
•
•
•
•

vloerbedekking
karpetten
gordijnen
parket en laminaat

Koopavond alleen op afspraak.

Uw adres voor:
• Rookartikelen
• Lektuur / Tijdschriften
• Wenskaarten
• Snoep
• Lotto - Toto
• Krasloten
• Staatsloten
• Postzegels
• Telefoonkaarten
• Iris-bonnen (VVV-bon)
• Inktjet cartridges voor o.a. HP,
Canon, Epson tot 40% voordeel
NIEUW
KIALA-PUNT VOOR APELDOORN

Koninginnelaan 58
telefoon (055) 522 55 26
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Van de voorzitter
Voorwoord
Beste buurtbewoners,
Voor u ligt weer het nieuwe boekje van uw buurtvereniging
met een planning van de activiteiten voor 2010 en een terugblik op de
georganiseerde bijeenkomsten in 2009.
Vanuit uw buurt zijn er weer bewoners die leuke verhaaltjes hebben
geschreven over de fietstocht, het paaseieren zoeken, de bongerd bij
Bouwman met een geweldige opkomst, de senioren(bus)tocht, de oudHollandse spelen en nog veel meer. Ook leuke foto’s die een doorkijkje
geven in de vele bijeenkomsten waarin de buurt bij elkaar komt. Ook nu
het einde nadert van 2009 hebben we toch nog weer nieuwe activiteiten
ontwikkeld die voor elk wat wils op leveren.
Onze website www.buurtvereniginghetloo.nl wordt momenteel
vernieuwd. Het gaat er prachtig uitzien. Wij adviseren u deze website
regelmatig te raadplegen, aangezien foto’s van activiteiten en andere
bijzonderheden die er gemeld kunnen worden ook op dit medium zullen
worden geplaatst.
Als u ideeën, adviezen of andere bijzonderheden wilt melden, dan kunt u
in het vervolg naast het kenbaar te maken aan één van de bestuursleden
dit ook posten in onze ideeënbus op internet.
Natuurlijk blijft het opgeven van een activiteit plaatsvinden bij 'onze Frits'
van De Graaf Tabak- en Lektuurshop aan de Koniginnelaan 58.
In 2011, het lijkt nog een eindje weg, bestaat uw vereniging 65 jaar! Dit
zullen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit moet samen gevierd
worden!
(vervolg op pagina 5)
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Eindelijk is er voor 30-plussers in Apeldoorn een gelegenheid gecreëerd, waar je meerdere
malen per jaar in een ouderwets gezellige en exclusieve ambiance tot in de kleine uurtjes
kunt relaxen en dansen op originele STEAMY FUNK & SOUL!
Tegelijkertijd is het voor de buurtvereniging een welkome nieuwe uitgaansgelegenheid,
waar men elkaar op een ontspannen wijze meerdere malen per jaar kan ontmoeten.
Het welkomstdrankje is bij de prijs inbegrepen!

pagina 4

Van de voorzitter
(vervolg)
Ook zijn wij er trots op dat het ons opnieuw is gelukt om, samen met de
adverteerders uit de buurt (en er zitten weer vele nieuwe bedrijven bij)
en de onvermoeibare inzet van Hans Apon, het programmaboekje te laten
drukken. Ik hoop dat u hieraan denkt bij het doen van uw inkopen.
Rest mij ook dit jaar weer mijn medebestuursleden en de vele vrijwilligers
(ook daar zijn we blij mee en trots op) te bedanken voor hun inzet en
enthousiasme. Samen kunnen we veel bereiken!
Veel leesplezier!
door Hans Plattel,
voorzitter

Wist u ...

?

... dat er op vrijdag 11 december a.s. in wooncentra De Veenkamp aan
de Gemzenstraat van 15.00 tot 18.00 uur een Kerstmarkt wordt
georganiseerd?
... dat de opbrengst hiervan ten goede komt aan de bewoners
van De Veenkamp?
... dat u vanaf januari 2010 op onze vernieuwde website kunt kijken?
... dat tegenover wooncentra De Veenkamp zich een aantal vrijwilligers
onder de naam 'Kleine Kringloop' bezighoudt met de verkoop van
allerlei spullen?
... dat u daar terecht kunt op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag
van 14.30 tot 16.00 uur? Ga gerust eens kijken of er iets van uw
gading bijzit.
... dat met ingang van 2010 de contributie wordt verhoogd naar
€ 6,00 per jaar?
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BRASSERIE FEESTERIJ BIJEENKOMSTEN

Wieselse Enkweg 35 - 7345 CM Wenum Wiesel
tel. (055) 312 13 25 - fax (055) 312 03 66
www.sprengenhorst.nl

Kent u onze BRASSERIE SPRENGENHORST al?
Landgoed Sprengenhorst staat bekend om haar FEESTEN en BIJEENKOMSTEN,
maar u bent ook van harte welkom in onze nieuwe BRASSERIE SPRENGENHORST.
In onze BRASSERIE streven wij gastvrijheid en een ongedwongen sfeer na.
Onze keuken is internationaal georiënteerd. Daarbij laat de keukenbrigade
zich echter vooral inspireren door de sfeer van de seizoenen en daarmee
samenhangende verkrijgbaarheid van verse producten.
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VEILINGGEBOUW “APELDOORN”
BEËDIGD MAKELAAR / TAXATEUR
INBOEDELGOEDEREN
(OUDE) KUNST EN ANTIEK
TAXATIES VOOR:
• VERZEKERING
• SUCCESSIE / VERDELING
• BOEDELSCHEIDING
ENZ.

HERTENLAAN 15 • 7315 ER APELDOORN
TEL. (055) 521 69 57 • FAX (055) 578 60 01 • MOBIEL 06 53 92 39 95
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Het bestuur

Van links naar rechts:
Hans Plattel, Dik Westerveld, Riet Hoetelmans-de Goey,
Peter Hoogeveen en Anetta Wilpshaar
Voorzitter
Hans Plattel
Loseweg 146
tel. 521 72 05

Secretaris
Penningmeester
Anetta Wilpshaar
Peter Hoogeveen
Everlaan 14
Lippe Biesterfeldstraat 65
tel. 522 60 57
tel. 521 46 86

Leden
Riet Hoetelmans-de Goey
Koningstraat 26
tel. 522 58 07

Dik Westerveld
Loseweg 323
tel. 521 32 67

Er zijn ook nog 3 vacatures voor de functie van bestuurslid! Wie durft?
Postbanknummer
buurtvereniging
Internet

009 57 29
t.n.v. Buurtvereniging Het Loo
www.buurtvereniginghetloo.nl
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n, stickers,
clameborde

e, re

m
in autorecla
specialisten

full colours

Nagelpoelweg 62-b • 7333 NZ Apeldoorn
T (055) 533 83 84 • F (055) 533 83 33
E m.steneker@wxs.nl

Slagerij & Poelier Kamphuis
Zwolseweg 204
7315 GP Apeldoorn
telefoon
(055) 521 13 06
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Bestuurswisselingen
in 2010
Afgelopen jaar (2009) is Peter Hoogeveen als aspirant-bestuurslid
werkzaam binnen het bestuur. Hij stelt zich in dit boekje graag aan
u voor. Wij zijn erg blij met de inbreng van Peter en in de komende
jaarvergadering in 2010 willen wij hem graag officieel laten toetreden tot
het bestuur. Peter zal als penningmeester gaan functioneren.
Binnen het bestuur neemt het komende jaar Anetta Wilpshaar afscheid
als secretaris. Zij is vanaf 2001 ruim 9 jaar werkzaam geweest binnen
het bestuur en kan de werkzaamheden met haar eigen werk niet meer
combineren. Anetta is namelijk met een gastouderopvang aan de Everlaan
gestart. Wij zijn Anetta veel dank verschuldigd voor haar enthousiasme,
inzet en positieve inbreng en zullen met de jaarvergadering jammer
genoeg afscheid van haar moeten nemen.
Het bestuur is dus op zoek naar een nieuw bestuurslid, want u begrijpt
dat dit niet opgevangen kan worden door de huidige bestuursleden.
Wij zoeken een enthousiaste buurtbewoner die kan werken met het
tekstprogramma Word en bereid is samen met het bestuur een aantal
activiteiten te organiseren.
Voor verdere informatie over de openstaande functie van secretaris kunt
u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden of hun
aanspreken bij één van de georganiseerde activiteiten.
Ik reken op uw medewerking zodat op korte termijn deze positie weer
ingevuld kan worden.
door Hans Plattel
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Voor een goede, betrouwbare auto

Firma Barmentloo
Zwolseweg 194
7315 GP Apeldoorn
telefoon (055) 521 96 47

De haarfijne kapsalon,
ook bij u aan huis.
Janet Zwarteveen
Gazellestraat 24
7315 GA Apeldoorn

Behandeling op afspraak
Telefoon (055) 578 50 51

pagina 12

Nieuw bestuurslid
stelt zich voor ...
Aspirant penningmeester, dat is de benaming die ik toegewezen
kreeg nadat ik gevolg had gegeven aan het verzoek of ik bereid was om
toe te treden tot het bestuur van de buurtvereniging.
Het leek mij wel een goed moment om ook eens wat terug te doen voor
de vereniging waar ik al ruim 25 jaar met veel plezier lid van ben.
Thesaurier of zoals genoemd schatbewaarder van de financiën leek mij
wel wat, ik dacht: dat moet ik ook kunnen.
Mijn gedrevenheid werd wel even iets getemperd door de mededeling,
“wij willen eerst even een jaartje toezien hoe je functioneert, even aan
elkaar ruiken zo gezegd” en zo hoort het ook, je kunt niet zomaar de
financiële zaken overnemen, daar is tijd voor nodig.
En zo gezegd zo gedaan, als alles loopt zoals het lopen moet zal ik het
volgende seizoen het woordje 'aspirant' naar de prullenbak kunnen
verwijzen en de taken kunnen overnemen.
De eerste indrukken zijn door mij als positief ervaren, al merk ik wel
dat de druk op de schouders van de bestuursleden zwaar zijn. Bij deze
doe ik dan ook een oproep om u beschikbaar te stellen voor een
bestuursfunctie. Op dit moment wordt er gewerkt met een kleine, maar
hechte groep vrijwilligers en bestuursleden. Deze mensen zijn stuk voor
stuk onmisbaar, mijn dank voor de eerste kennismakingen, deze waren mij
allen zeer aangenaam.
We mogen en kunnen de vereniging niet op een kleine groep mensen
laten leunen. Voor het voortbestaan zijn gewoon vrijwilligers en
bestuursleden nodig. Ik hoop dat ik nog vele jaren de vereniging kan
dienen.
uw aspirant penningmeester,
Peter Hoogeveen
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- Definitieve ontharing
dmv smartPuls
- Huidverjongings kuren
-Microdermabrasie
-Verwijderen van
couperose en andere
huidoneffenheden.
-Acne behandeling
-Wellness behandeling
- Hotstone massage

Skin and Body Care
Zwolseweg 200
7315 GP Apeldoorn
055- 5760891
www.skinandbodycare.net
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Oud-Hollandse spellenmiddag en stamppotbuffet
Om half drie waren we aanwezig in de Veenkamp. We werden
hartelijk ontvangen met een kop koffie of een kopje thee. Na een half
uurtje begonnen we met de spellen, die ons eerst werden uitgelegd en
later begeleid door Riet, Dik en twee vrijwilligsters.
Het was een gezellig heen en weer gaan van de verschillende spellen.
Er waren, vergeleken bij vorig jaar, een aantal nieuwe spellen. Sommige
waren goed te doen, zoals sjoelen, want dat kent toch iedereen. Maar
voor sommige spellen moest je wel handig of een beetje slim zijn, zoals
rattenval, hamertjesspel en muizen.
Je kreeg voor elk spel een aantal punten, die later bij elkaar opgeteld zijn,
waaruit de winnaar voortkwam. Toen we alle spellen gespeeld hadden,
werden de prijzen uitgereikt door Riet Hoetelmans.
Er waren drie prijzen en een poedelprijs. De eerste prijs was voor
mevrouw D. Jansen en de andere namen zijn mij ontschoten.
Na de prijsuitreiking nodigde Dik Westerveld ons uit voor het stamppottenbuffet. Er was boerenkool, zuurkool en hutspot, met natuurlijk de
nodige worst, hachée en alles wat erbij hoort.
Al met al was het een heel gezellige middag en de stamppotten smaakten
ons bijzonder goed. Ook de toetjes waren bij iedereen welkom en
smakelijk. Na de maaltijd sloot Dik het af met een korte stilte en werden
we ook namens Riet een welthuis toegewenst.
Het was weer een gezellige middag.
door Dini van Aken
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Uw adres voor:
Alle soorten veevoeders, ook in bulk
Alle soorten kunstmest
Ruwvoeders, hooi en stro
Bestrijdingsmiddelen, klompen
Laarzen en klompschoenen
Veegeneesmiddelen, vogelvoeders

Touwwerkers, plastic
Turfmolm, potgrond, gedroogde stalmest
Houtkrullen en -zaagsel
Alle soorten verf en carboleum
Bloem- en groentezaden
Aardappelen, uien, wortelen
Bruine bonen en capucijners

FIRMA B. FIETS
Oude Zwolseweg 163
7345 DH Wenum Wiesel
telefoon (055) 312 13 90

Loseweg 59
Apeldoorn (Het Loo)
Eigen parkeerplaats
Donderdag en vrijdag
koopavond
tot 20.00 uur
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Kerst 2008
Al vele jaren is er
een traditie in onze wijk.
Een grote groep vrouwen
trekt er op een avond in
december op uit om een
kerststuk te maken.
Ook dit jaar heeft onze
buurtvereniging deze
activiteit weer voor ons
georganiseerd.
Samen met mijn moeder ben ik naar Labberton gegaan, de locatie voor
deze activiteit. Zij stelden hun zolder, kerstattributen en hun vakmanschap
beschikbaar.
Het is een sfeervolle ambiance. We werden ontvangen met koffie en een
koekje en kregen daarna uitleg over de opzet van ons te maken stuk.
Tijdens onze bijeenkomst versierden wij een schaal, die we nog jaren
kunnen gebruiken voor een nieuw stukje.
Aan het eind van de avond bekeek iedereen, onder het genot van een
drankje, met trots de zelfgemaakte stukken. Het resultaat mocht er dan
ook zijn. Labberton had vele verschillende decoraties liggen, zodat ieder
er een persoonlijke stijl aan kon geven.
Het is erg leuk om op de zolder van de firma Labberton bij elkaar te
komen. Ik hoop dan ook dat we dit nog vele jaren mee kunnen maken.
Een compliment aan de organisatie is zeker op zijn plaats.
door Yvonne Ponsen
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Karman
dierenspeciaalzaak V.O.F.

Koninginnelaan 107 - 7315 BP Apeldoorn
Telefoon (055) 521 29 74
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Paaseieren zoeken
4 april 2009
Op zaterdag 4 april was het een gezellige drukte op het terrein
van fruitbedrijf Bouwman aan de Tuinmanslaan. Vaders, moeders. opa’s
en oma’s met kinderen en kleinkinderen werden verwelkomd door de
Paashaas. Na wat rek- en strekoefeningen kon het feest beginnen. En
vanzelfsprekend werd veel gebruik gemaakt van film- en fotocamera.
De Paashaas had een leuke verrassing
in petto: een ei met een cijfer leverde
een prijsje op! Er werd ijverig gezocht
en na het rapen van het laatste ei werd
de terugtocht aanvaard. Hier en daar lag
een gebroken ei in een mandje of tas,
maar dat mocht de pret niet drukken.
Inmiddels lagen de prijsjes uitgestald
en kon de Paashaas beginnen met het
opnoemen van de cijfers. Het was héél
spannend, want je mocht zelf je prijsje
uitzoeken. Met het uitdelen van een
lekkere Bouwmanappel, een glaasje
limonade en voor elk kind lekkere
snoepjes kwam er een eind aan een
zeer geslaagde middag.
Hartelijk dank aan de Paashaas en aan
allen, die hebben meegewerkt deze
middag te doen slagen. En last but not least: fruitbedrijf Bouwman voor
de gastvrijheid.
door Marian Scherpenzeel
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introduceert de
60-jubileumcollectie

Winkelcentrum “Kerschoten “
Mercatorplein 34 • tel. (055) 521 58 65

UW servicestation voor kwaliteit
tegen scherpe prijzen!
ESSO SELFSERVICE STATION DE NAALD
Zwolseweg 2 • 7315 GL Apeldoorn • tel. (055) 521 31 00
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Jaarvergadering
13 mei 2009
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

woensdag 13 mei 2009
zaal De Veenkamp
± 25 personen (excl. bestuur)

Elke jaarvergadering begint natuurlijk met behandeling van de
agenda. Het is juist niet aan mij om u daarover te informeren; graag laat ik
dat over aan de secretaris van de vereniging.
Na de pauze werd een diapresentatie verzorgd door het bestuurslid Dik
Westerveld. Hij heeft alles uit de kast gehaald om in de diverse archieven
foto’s te bemachtigen van oude – inmiddels gesloopte, gerestaureerde of
herbouwde – gebouwen in Apeldoorn.
Maar Dik heeft ons eigenlijk een beetje in het ootje genomen; hij heeft van
alle foto’s de herkenningsteksten als naam, telefoonnummer, beroep, enz.
verwijderd, zodat iedereen op het verkeerde been werd gezet.
Neem van de aanwezigen aan: daarin is hij zeker geslaagd.
Alle deelnemers kregen een mooie hand-out (foto-overzicht van alle
objecten) waarnaast een vraag en wat ruimte om het juiste antwoord te
kunnen geven.
Wat kwamen we zoal tegen?
• Het oude gebouw van Malkenschoten; tegenwoordig beduidend
uitgebreid.
• Een oud monument, gelijkend op een soort piek die vroeger nabij
de Grote Kerk gestaan zou hebben, ligt tegenwoordig ergens in de
omgeving van Kootwijkerzand begraven of verstopt.
• Het karakteristieke pand met bijzondere erker 'op pootjes' dat nog op
de dag van heden te vinden is aan de Loseweg.
• Wat zou u denken van de fantastische foto van het neo-gotische (?)
gebouw op de hoek Raadhuisplein/Hoofdstraat, waarin al sinds jaren
Douglas gevestigd is?
• Wie herkende nog het oude kruispunt aan de Loseweg, 'Quatre Bras'
geheten?
(vervolg op pagina 25)
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Winkel
Koninginnelaan 79a
7315 BN Apeldoorn
tel. (055) 522 18 95

Markten
maandagmorgen: centrum Apeldoorn
woensdagmorgen: centrum Apeldoorn
donderdagmiddag: centrum Vaassen
vrijdagmorgen: Schubertplein
Apeldoorn
zaterdag: centrum Apeldoorn
telefoon 06 19 19 02 36

U wilt uw huid zo lang mogelijk stralend houden. Want een goed verzorgde huid geeft
een goed gevoel. Dus u bent op zoek naar de beste verzorging die bij u en uw huid past.
Laat u eens adviseren door de schoonheidsspecialist. Iemand die weet welke soort producten goed zijn
voor uw dagelijkse verzorging, en met welke behandelingen en technieken uw huid gewoon mooi blijft.
De voeten worden bij dit alles nog wel eens vergeten. Met een regelmatige verzorging
van de voeten zijn eventuele problemen te voorkomen!
U bent van harte welkom bij:

Schoonheids- en pedicuresalon

Elvomara
een kleinschalige praktijk aan huis voor schoonheids- en voetverzorging,
waar u altijd gastvrij wordt ontvangen en deskundig wordt geholpen.
Er wordt gewerkt met producten van Lanèche en Courtin van de firma Dancohr,
het grootste cosmeticahuis van de Benelux.
Ook kunt u terecht voor de behandeling van de diabetische of reumatische voet.
Behandeling uitsluitend op afspraak

Mecklenburglaan 21 • 7315 DS Apeldoorn • tel. (055) 576 91 21 • www.elvomara.nl
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Jaarvergadering
(vervolg)
• Eén van de foto’s was een oude zweminrichting aan de Badhuisweg/
Sprengenweg. De meesten gaven aan, dat dit het Kristalbad zou zijn.
Niet dus ...
• En wat was dat magnifieke gebouw met statige kasteeltorentje dan
wel? Dit bleek aan de Stationsstraat te hebben gestaan; het was het
voormalige Hotel de L’Europe.
• Er werd een foto getoond, waarvan (bijna) iedereen meende daarin
het voormalige gebouw van De Boerenbond aan de Stationsstraat te
herkennen; het bleek echter de R.K. School aan de Fabianusstraat.
• Velen meenden in een park met muziekkiosk het Oranjepark te zien,
maar helaas ... , deze foto was gemaakt achter het stationnetje nabij
Paleis het Loo.
• Zo werden er in totaal 30 foto’s getoond!
Kortom, Dik wist ons allen in vervoering te brengen, door na vertoning
van de 'naamloze sessie' de originele foto’s te tonen. Een consumptie
moest tussen de twee sessies de tijd doden, omdat de jury aan het werk
moest: de puntentelling. Het zal de buurtvereniging niet zijn, als men voor
de best scorende niet een prijsje kon weggeven. Een welgemeend applaus
volgde voor de winnaars.
Hoewel de opkomst aan de zeer magere kant was, heb ik persoonlijk toch
mogen ervaren hoe gezellig de aanwezigen met elkaar omgang hadden
tijdens deze presentatie. Er werd veel gelachen: de 'oohs, aachs' en de
opmerkingen “maar natuurlijk, zie je wel dat ik het goed had”, enz. waren
niet van de lucht.
Het bestuur is er weer in geslaagd een vaak minder spectaculaire
jaarvergadering te laten uitmonden in een puur interessante en bovenal
gezellige avond. Voor u allen dus: kom volgend jaar ook naar de jaaravond;
u kunt er nu niet meer onderuit, het bestuur zal zich opnieuw enorm
inzetten om met uw aanwezigheid opnieuw een volle zaal te boeien.
door Joost Versterre
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brasserie DE MANEGE

Voor al uw feesten
en partijen.

Brasserie De Manege
Jachtlaan 8a
7313 CP Apeldoorn
Dieter ten Tije
tel. 06 51 40 23 04
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Even lekker ontspannen voor of na
het werk, overdag of in de avond.
Bij mij bent u aan het juiste adres.
Alle behandelingen volgens
afspraak.
Margreet van Asselt
Weimarstraat 13
7315 GV Apeldoorn
Tel: (055) 576 9681
schoonheidssalon@marlina.nl
www.marlina.nl
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Wij verzorgen voor u:
• Uw warme en koude buffetten
• Uw salades voor de feestdagen
• Uw vers belegde broodjes
• en uiteraard uw friet en snacks

Cafetaria IJssalon Charly ‘t Loo
Zwolseweg 228
7315 GR Apeldoorn
tel./fax (055) 521 49 04

Zwolseweg 222
7315 GR Apeldoorn

tel./fax
(055) 578 78 00

“Cateringservice”
Thuisbezorgen € 2,00
vanaf € 12,00
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Senioren(bus)tocht
19 mei 2009
Op 19 mei om 12 uur was het weer zover dat we met een volle
bus en een volgauto aan de jaarlijkse middagtocht voor de senioren van de
buurtvereniging begonnen. We zijn eerst door de nieuwe wijk Zuidbroek
gereden, waar ongeveer 3.400 nieuwe woningen worden gebouwd. En
wat voor senioren die niet meer zo mobiel zijn heel leuk was en ook
om inzicht te krijgen hoe groot de nieuwe wijk wel wordt, maar door de
recessie wel enige vertraging oploopt.

Daarna zijn we via de
Amersfoortseweg naar
Terschuur gereden naar
het museum voor oude
ambachten en speelgoed. En daar was het al een grote drukte van een
aantal reisbussen die te laat waren gearriveerd vanwege file op de weg.
We zijn echter prima door de eigenaar ontvangen, die alles in goede banen
wist te leiden.
Na de bezichtiging, die heel interessant was, kregen we buiten op het
terras een heerlijk gebakje en een prima kopje koffie en nog een extra
kopje koffie omdat we lang hadden moeten wachten.
Na de koffie zijn we weer in de bus gestapt en via wat binnenwegen door
Kootwijkerbroek en Stroe weer over de Amersfoortseweg terug gereden.
We hadden een prima Amsterdamse chauffeur van Connexxion, die
jammer genoeg niet goed bekend was op de Veluwe en dat was echt
een minpuntje.
(vervolg op pagina 31)
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6
Winkelcentrum Kerschoten en Hart van Zuid

Bijna alle broden € 0,85

Wentink Modelbouw
Een waar paradijs voor de echte hobbyist.
Wentink Modelbouw behoort tot de grootste
treinenspeciaalzaken van Nederland en heeft
alle bekende merken.
Het adres voor:
• modeltreinen
• racebanen
• plastic modelbouw
Loseweg 39 • 7315 BB Apeldoorn • ✆ (055) 521 22 70

www.wentinkmodelbouw.nl

Nassau Golf is importeur van technisch hoogwaardige golfballen voor Europa, de Nederlandse Antillen
en Zuid Afrika. De golfballen worden geproduceerd in de Nassau fabrieken. Deze zijn gevestigd in de
Olympic-city of Seoul, Zuid-Korea. De productie vindt plaats volgens de laatste technische ontwikkelingen.
Door het complete assortiment is er een Nassau golfbal voor elk type golfer en elke driving range.

Vlijtseweg 17-11 • 7317 AE Apeldoorn
tel. (055) 522 22 22 • fax (055) 576 28 69
info@nassaugolf.nl • www.nassaugolf.eu
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Senioren(bus)tocht
(vervolg)
Daarna kwamen we in Hoog Soeren aan,
waar we bij een hotelletje een drankje
en een hapje kregen en een tijdje hebben
gezeten.
Om 5 uur waren we weer terug bij de
Veenkamp alwaar we bij binnenkomst
meteen met vrolijke muziek van
Nederlandse bodem onthaald werden.
Ook het Chinese buffet, dat we kregen en dat door de bestuursleden van
de Buurtvereniging keurig geserveerd, werd smaakte uitstekend.
Onderweg zijn er tal van foto's gemaakt die later te zien zijn in een
fotoboek en op de website.
Een hartelijk dank aan het
bestuur en medewerkers die
veel gedaan hebben om het
voor ons allen naar de zin te
maken.
Nogmaals hartelijk dank
namens alle buspassagiers.
door Herman van de Wal
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Excursie naar
Fruitbedrijf Bouwman
De avond van 26 augustus is een echte 'zomerse'! Een lekkere
temperatuur en een heldere lucht. Tegen zeven uur wandelen en fietsen
zo’n 70 buurtbewoners de Tuinmanslaan in. Iedereen wordt vriendelijk
begroet door de Marechaussee, die de ingang van de woning van Prinses
Margriet in de gaten houdt.
Aan het begin van het terrein van de bongerd staat de mooie Oude
Olifantenschuur. Daar wordt het gezelschap met een glas heerlijk appelsap
welkom geheten door de heer Plattel van de buurtvereniging Het Loo.
Een vrijwilliger van het
CODA-archief start met
een uitleg over de Oude
Olifantenschuur. Hierin
hebben vroeger inderdaad
twee olifanten gestaan! In
1785 woonde Stadhouder
Willem de Vijfde namelijk op
Het Loo en was er op de
plaats waar nu de bongerd
is een menagerie, een soort
dierentuin.
de di
dieren llater mee naar een dierentuin
di
i De
D FFransen namen d
in Parijs en men zegt dat de botten van de twee olifanten van het Loo
nog steeds in het anatomisch museum in de Franse hoofdstad zijn te
bezichtigen.
Tot 1950 stonden er op de plek van de bongerd allemaal kassen. De
bewoners van Het Loo konden al hun groenten en fruit zo uit de kas
halen. Vanaf 1950 is de boomgaard aangelegd door de familie Bouwman.
Naast wel 14 appelsoorten zijn er zeker 4 soorten peren en diverse
soorten pruimen te vinden. “Het ene appelras is arbeidsintensiever dan het
andere”, vertelt Theo Bouwman tijdens de wandeling door de bongerd. De
stammen moeten soms extra worden gestut, dan weer groeit het ras te
hard en moet de groei worden geremd door takken kort terug te snoeien.
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Een aantal mensen vraagt
Theo naar het bespuiten van
het fruit. Theo legt uit dat
hij het bedrijf niet zonder
bespuiten kan runnen, maar
dat hij dat tot een minimum
beperkt. Alleen in het voorjaar
gaat hij mijt en schimmels met
bestrijdingsmiddelen te lijf.
We lopen door de bongerd
over het pasgemaaide gras. Iedereen kan alle soorten en kleuren appels
bekijken. Ook peren- en pruimenbomen hangen goed vol. Er zijn zelfs
kweeperen.
Theo wijst naar de dassenburcht die midden op het terrein is gebouwd en
vertelt dat er ook al jaren reëen tussen de bomen rondlopen.
Iemand merkt op dat er veel fruit op de grond ligt en vraagt of dat niet
worden opgeraapt en verkocht? Theo vertelt dat fruit dat op de grond
al na drie dagen een grondsmaak krijgt en dat het dus gewoon blijft
liggen. Dan wijst er iemand op een paar rotte peren in een boom. Dat is
schade door zangvogels, legt Theo uit. Die pikken een klein gaatje in de
peer en die gaat dan vrijwel meteen rotten. “Ik laat dit rotte fruit hangen,
want ik krijg geld om deze schade te vergoeden en mag 'het bewijs' niet
weghalen”, licht Theo toe. Bij het weerstation legt Theo uit hoe hij de
temperatuur en vooral de hoeveelheid regen in de gaten houdt. Dit is erg
belangrijk voor de bomen en het fruit.
De zon gaat inmiddels onder en kleurt de lucht prachtig. Tegen negen uur
komen we weer terug bij de Oude Olifantenschuur, waar iedereen nog
wat van het fruit kan kopen. Er zijn al heel wat appels, peren en pruimen
rijp. Vanaf eind augustus komen daar elke week weer nieuwe rijpe soorten
bij. Menig kilootje gaat over de toonbank en verdwijnt in de fietstas.
Dan sluit de heer Plattel de avond af met een bedankje voor de hartelijke
ontvangst en de interessante rondleiding. Zeer zeker voor herhaling
vatbaar!
door Ab Gerritsen en Irene Legemaat
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Zanglessen
Voor zanglessen kunt u zich opgeven
bij zangpedagoge Greet Woltjes.
Leerlingen kunnen doorstromen naar
het operakoor 'La Respirazione'.
Informatie over dit koor kunt u vinden
op: www.larespirazione.nl
Zingen is niet alleen een heerlijke
muzikale uitingsvorm, maar het draagt
ook bij tot uw persoonlijke ontwikkeling.

Greet Woltjes
zangpedagoge

Zwolseweg 241
7315 GK Apeldoorn

T (055) 533 66 09 / M 06 25 52 15 66
E greet1@zonnet.nl

Verkoop en Reparatie van Sieraden en Uurwerken
Koninginnelaan 63
7345 BM Apeldoorn
Tel. (055) 522 19 63 Fax (055) 576 16 74
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Fietstocht
27 september 2009
door de kinderen van 'Gezinshuis 209'
Het belooft een zonnige dag te worden. Aanmelden voor de
fietstocht van de buurtvereniging lijkt ons een leuke zondagmiddagbesteding. Bepakt en bezakt met drinken, fietspomp, bandenplakspullen,
anti-insectenbeetmiddel en pleisters gaat een kleine afvaardiging van ons
‘Gezinshuis 209’ op weg naar de start bij verzorgingshuis ‘De Veenkamp’.
Wat goed te zien dat er zoveel deelnemers aan de start verschijnen.
Deelnemers in koppels van twee, drie of vier personen. Vrouwen, veel
vrouwen, echtparen, mannen, honden, etc. Wij zien veel bekende gezichten.
Mensen die rondom ons wonen. Ook mensen die wij kennen, maar
waarvan we niet wisten dat ze in de buurt wonen. Gezellig!
Er staat ook een man alleen, wiens vrouw andere bezigheden heeft deze
middag. Een man met een snor, woonachtig aan de Nobelstraat. Een man
die in enkele ogenblikken een klik met ons gemêleerde kindergroepje
heeft. "Aangenaam, Mart van Herk." Meneer Mart vraagt om aan te mogen
sluiten bij ons clubje. Het motto van ons ‘Gezinshuis 209’ is: 'Hoe meer
zielen hoe meer vreugd', dus wij vinden het allen een strak plan.
Meneer Mart – "Zeg maar je, jij en jou", is als een opa tijdens onze
fietsactiviteit. Meneer Mart is van alle markten thuis. Leest u maar.
Na de route in ontvangst te hebben genomen, vertrekken wij in een
lange sliert van buurtbewoners richting het voormalig weeshuis aan de
Koninginnelaan. De route vervolgt haar weg door wijk De Parken. Prachtig
al die herfstkleuren. De groen-witte 'ridderschildjes' aan de huizen geven
aan dat het gemeentelijke monumentale panden betreft.
Vervolgens fietsen wij allen via de 'Freule' naar de 'Welgelegenbrug'.
Meneer Mart adviseert om ook de ontwerper van 'De Freule' te noemen
(Thyrza Verrips). Dit levert mogelijk een extra punt op.
(vervolg op pagina 36 en 37)
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Fietstocht
(vervolg)
Hoewel natuurlijk voor het plezier, speelt het competitie-element toch
stiekem ook een kleine rol. De één wil als eerste vertrekken, de ander als
eerst finishen, weer een ander gaat voor de goede antwoorden, maar ook
de route al fietsend inkorten of juist precies volgen, is sport.
Op weg naar wijk De Maten; hier moeten we het aantal inwoners raden.
Met wat krantenspeurwerk en een goed geheugen van meneer Mart
hebben wij uiteindelijk gegokt en zaten we 3.000 inwoners boven het
goede antwoord.
Zoeffff ... . Een demarrage van meneer Mart. In hoog tempo haalt hij ons
groepje in om te vertellen dat hij op ijs wil trakteren als er een kraam
op ons pad komt. Wat een verwennerij en een verfrissend vooruitzicht
tijdens zo’n heerlijk zonnige tocht. Meneer Mart is vandaag ook nog eens
een suikeroom zo blijkt.
Rinkel-de-kinkel ... ! Eén van onze fietsen krijgt panne. Meneer Mart –
veelzijdig als hij is – blijkt ook fietsendokter. Met pleisters en kundige hand
repareert hij de fiets.
Tijd om in het Matenpark alle deelnemers te ontmoeten. Een heus
knooppunt van buurtbewoners hoopt zich op. Een schoonheidsfoutje in
de route of een leesfoutje van de toerder: het blijft altijd gissen.
Stiekem even de
knooppuntenkaart
raadplegen ... ssst ... wie
niet sterk is moet slim
zijn. Het gros van de
buren besluit rechtsom
te gaan. Meneer Mart en
ondergetekende denken
hier anders over en
besluiten links te gaan.
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Een goede keuze,
want al snel kunnen
we de route weer
juist oppakken.
Tussen knooppunt
95 en 94 is en nieuw
natuurgebied. Wijze
meneer Mart, die de kranten er goed op nageslagen heeft de afgelopen
weken, weet het antwoord: 'Beekbergerwoud'.
Op het terras aan het kanaal in Lieren, waar wij ons beloofde ijsje likken,
zien we na geruime tijd de buren weer terug. Dit keer fietst een ieder
weer de goede kant op richting 'De Oude Beek'.
Na mooie zanderige slingerpaden is op route 43 rustpunt 'Het Hoogeland'.
Negentien kilometer gefietst en nog 9,6 km te gaan. Wat een verrassing,
we worden onthaald met koffie, thee, fris, koek en overheerlijke appels.
Fantastisch! Wat een verwennerij. "Dank u wel, vereniging, voor deze
overheerlijke versnapering!"
Na voldoende rust en hier en daar een praatje gemaakt te hebben,
bestijgen wij zevenen weer onze stalen rossen. De mooie knooppuntenroute, uitgezet door een familie, wonende aan de Jagershuizen, krijgt zijn
vervolg. Het gehele parcours is er een veiligheidsman, verkeersregelaar en
klaar-over bij ons. Wie onze engel op deze route is ... ? U raadt het al: het
is die vriendelijke, sociale en veelzijdige meneer Mart. Hoewel zeker een
buurtman, wens je toch iedereen zo’n buurman! Bijzonder, om zo’n mooi
mens te mogen ontmoeten. Wij zien u allen, inclusief meneer Mart en
hopelijk nog enkele kinderen meer, volgend jaar graag weer aan de start
van zo’n geweldig sportief gebeuren.
Namens alle kinderen van ‘Gezinshuis 209’,
Jolanda
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Het paradijs voor de ultieme fietser
Verkoop, reparatie en onderhoud van fietsen.
BB Bongers Bikes • Zwolseweg 227 • 7315 GK Apeldoorn
tel. (055) 578 62 01 • fax (055) 578 62 04
www.bongersbikes.nl

ongers

ikes

Ruiter Installatie Technieken
•
•
•
•
•

storingsdienst
aanleg CV
service & onderhoud
ketelvervanging
keuken- en badkamerrenovatie

Ruiter Installatie Technieken
tel. (055) 578 81 38
www.ruiterservice.nl
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Rondleiding Visio Het Loo Erf
26 oktober 2009
Reeds enkele jaren wordt (éénmaal per jaar) door de buurtvereniging Het Loo een rondleiding bij Visio Het Loo Erf georganiseerd.
Het revalidatiecentrum voor visueel gehandicapten is al 35 jaar op de
huidige plek gevestigd.
Samen met 20 andere buurgenoten heb
ik op 26 oktober jl. deelgenomen aan
een rondleiding. Wij werden bijzonder
hartelijk ontvangen, maar ook meteen
voorzien van een donkere bril. Vervolgens
werden wij één voor één naar een stoel
in de zaal begeleid, waarop wij voorzichtig
plaats namen. De koffie/thee en gebak
stonden voor ons klaar. Daarna hebben wij
allemaal een poging gedaan om het gebak
en drinken zo netjes mogelijk naar binnen
te werken (nog steeds voorzien van de
donkere bril). Deze ervaringsoefening was
onze introductie.
Vervolgens een welkomstwoord door mevrouw Nahon van Visio, die
tevens enkele collega’s voorstelde, en ons informeerde over de hulp die
Visio Het Loo Erf kan verlenen.
Spoedig daarna werden wij opgedeeld in 3 groepen om vervolgens in
diverse gebouwen uitleg te krijgen over hulpmiddelen, deelname aan een
zintuigervaringstocht en een gesprek met een ervaringsdeskundige.
Het is mooi om te zien en te horen hoeveel hulpmiddelen er te koop zijn
en daardoor het leven voor slechtziende/blinde mensen makkelijker maakt.
De ergotherapeuten van Visio geven intensieve aandacht aan de revalidant,
die dit vaak als een warm bad ervaren. Bij de zintuigervaringstocht namen
wij deel aan een route waarbij onder andere gevoel, reuk, geluid, kennis
van braille, problemen bij het lopen op straat en in huis, aan de orde
kwamen. De revalidatie duurt in principe 18 weken.
(vervolg op pagina 41)
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GEKNIPT VOOR
HEM EN HAAR
Zwolseweg 206-3
7315 GP Apeldoorn
Tel. (055) 521 35 17
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Rondleiding Visio Het Loo Erf
(vervolg)
Tenslotte hadden wij een informeel gesprek met een mevrouw die zelf bij
Visio heeft gerevalideerd. Zij heeft ons veel informatie verstrekt. Het was
mooi om te zien hoe rustig de blinde geleidehond bij haar bleef liggen (de
hond mag maximaal 6 jaar werken).
Ik denk dat wij allen deze avond als zeer informatief en plezierig hebben
ervaren. Vooral de betrokkenheid van de medewerkers van Visio was ook
voor ons als een warm bad.
Mevrouw Hoetelmans van onze buurtvereniging bedankte alle aanwezige
medewerkers van Visio voor het organiseren van deze avond.
Na het nuttigen van een 'borrel' en wat napraten, dankte mevrouw Nahon
van Visio ons voor onze aanwezigheid en was deze informatieve en
leerzame avond circa 22.30 uur ten einde.
door Henk de Wilde

Vrijwilligers gezocht bij
Visio Het Loo Erf
Ieder jaar zijn wij vanuit de buurtvereniging met onze leden welkom bij
Visio Het Loo Erf voor een uitleg en rondleiding. Deze avond wordt jaarlijks goed
bezocht. Ditmaal heeft Visio een dringende vraag aan de buurtbewoners. Sinds
enkele maanden gaan klanten van Visio voor oogartsconsulenten naar het Gelre
Ziekenhuis, locatie Lukas in Ugchelen. Ook zijn er klanten die voor een onderzoek
in het lichtlab naar de Stationstraat moeten.Visio verzorgt in die gevallen het
vervoer, maar kan dat lang niet altijd met eigen personeel doen
Hiervoor zoekt Visio vrijwilligers, die af en toe voor vervoer willen zorgdragen
en juist omdat onze leden dicht in de buurt wonen, zou het kunnen dat daar
mensen bij zijn, die dit willen doen. Met deze mensen zal worden overlegd over de
wijze waarop één en ander wordt geregeld en uiteraard is de aanmelding vrijblijvend.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het centrale telefoonnummer van
Visio Het Loo Erf: (055) 580 08 00 en vragen naart coördinator Petra Mulder.
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gas
water
sanitair
zink- en dakwerken
centrale verwarming
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Uitslag jokeren
Seizoen 2008 / 2009
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

mw. L. ten Cate
mw. C. Kronmöller
mw. W. Nagtegaal
mw. G. Korts
mw. R. Bonekamp
mw. Schut
mw. Gerritsen
mw. H. van Laar
dhr. W. Vink
mw. G. Prins

Punten

201
251
264
271
285
287
293
306
312
350

Naam

mw. G. Consten
mw. M. Nieuwenhuis
mw. Brocken
mw. M. Hendriks
mw. G.J. Regeling
mw. A. Kamphuis
mw. W. Kloezeman
mw. J. Kummeling
mw. M. Hurenkamp
mw. Vosselman
21 mw. D. van Aken
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punten

364
371
373
228
162
257
184
83
32
50
104

Uitslag klaverjassen
Seizoen 2008 / 2009
Naam

Ans van 't Erve
Peter Hoogeveen
Geert Bonekamp
Niek Eelhalrt
Toos Braam-Simons
Ap Korts
Freek Hurenkamp
Rein Dul
Henk ten Cate
Marie Hurenkamp
Henk Huffelen
Marth van Herk
A. de Graaf
C.J. Ponsen
F. Buitenhuis
16 Dien Jansen
17 Hendrik Disbergen
18 Wim van Es
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Punten

29.870
29.439
29.392
28.946
28.934
28.730
28.359
28.290
28.236
27.989
27.960
27.953
27.683
26.939
26.466
26.314
25.805
25.747

Naam

Diny van Aken
Frank Nijpels
J.L. van der Zalm
Netty v/d Graaf
Jos van Norden
W. de Bruin
Rita Vink
B. Hoeve
Gerrit Vink
Gijs Holtman
Mariet Keijzer
Hans Duivenbode
Wim Peters
Dil Plantagie
Wim Jansen
34 Brokken
35 Lineke van Herk
36 mw. E. Kramer
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Punten

25.654
24.996
23.181
22.250
21.920
21.416
18.397
17.738
16.088
15.720
13.383
10.446
9.750
8.349
4.418
4.331
4.245
4.136

Zwolseweg 300
7345 AJ Apeldoorn
tel. (055) 521 40 78

me
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reclamebord

Nagelpoelweg 62-b • 7333 NZ Apeldoorn
T (055) 533 83 84 • F (055) 533 83 33
E m.steneker@wxs.nl

Daar hebben ze een gezellig terras!
Zwolseweg 275, Wenum-Wiesel, tel. (055) 521 40 07
(Neem ook eens contact op voor ‘n party,
feest of receptie.)
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Winkel & Tearoom
Uw adres voor:

Cadeaus
Heerlijkheden
Taart
Thee
Koffie
Koekjes
Workshops
Kunst
Koninginnelaan 89
7315 BP Apeldoorn
T: 055 5769385
W: www.royaltea.nl
E: royalteaapeldoorn@gmail.com
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Koninginnelaan 35 • Apeldoorn
telefoon / fax (055) 522 50 51
www.wimvanmunster.nl

Korenstraat 13 • 7316 HX Apeldoorn
telefoon (055) 521 21 18 • fax (055) 522 25 40
mail@molenbroek.nl • www.molenbroek.nl
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Voorlopig jaarprogramma
2009 / 2010
2009

datum
7 december
8 december

activiteit
kerstdecoratie
kaarten

2010

datum
januari t/m april
(elke 3 weken op ma of di)
26 maart
27 maart
21 april
april - mei
18 mei
20 juni
mei - juni
september t/m december
(elke 3 weken op ma of di)

activiteit
kaarten
Paasbingo
Paaseieren zoeken
jaarvergadering/dia-avond
boswandeling
seniorentocht
fietstocht
motortoertocht
kaarten

De exacte data voor de diverse activiteiten zijn nog niet vastgesteld.
Houdt daarom uw brievenbus in de gaten, want voor een uitnodiging
ontvangt u een convocatie.

E.H.B.O.-koffer
Het bestuur van de buurtvereniging is bijzonder
verheugd, dat Grolleman Coldstore BV een
E.H.B.O.-koffer heeft gesponsored. In het vervolg
zal deze koffer bij alle georganiseerde activiteiten
van de buurtvereniging aanwezig zijn.

Grolleman Coldstore B.V.
Ecofactorij 14
7325 WC Apeldoorn
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Logopediepraktijk
Kerschoten - Het Loo
L. Vriesde, logopedist
Loseweg 158
7315 HC Apeldoorn
tel. (055) 578 99 03

Logopediepraktijk Kerschoten - Het Loo bevindt zich tegenover Paleis Het Loo.
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W www.lierenbouw.nl
E info@lierenbouw.nl

T (055) 521 79 43
F (055) 522 32 95

Everlaan 25
7315 KA Apeldoorn

Bouwers van uw wens naar werkelijkheid!
Verbouw en restauratie
Uitbreiding en nieuwbouw
Daken, goten en installatiewerk
Badkamer en keuken
Machinaal timmerwerk:
• Kozijnen/ramen/deuren
• Trappen
• Serre, veranda en erker
• Lijstwerk en profileringen
Maatwerk naar keuze
Onderhoudswerk en kleine reparatie
Tekenwerk en bouwaanvraag
Deelname
lid
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is verhuisd:
van zichtlocatie Zwolseweg / hoek Anklaarseweg naar
zichtlocatie aan de digitale snelweg.
Wensink Makelaardij heeft de keuze gemaakt om op
eigentijdse wijze haar klanten te bedienen.
Uw behoefte om vanuit huis te oriënteren op
de woningmarkt heeft dat in gang gezet.
Bezoek onze vernieuwde zichtlocatie op:

Bel voor een afspraak of gratis waardebepaling:

(055) 578 58 85
of mail naar: info@wensink.com

Wensink Makelaardij b.v.
Maria Stuartstraat 67
7315 KC Apeldoorn
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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 € 6,00 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 9 van dit boekje.

Homepage 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! Surf even naar: www.buurtvereniginghetloo.nl
pagina 51

pagina 52

De GRAAF

Tabak- & Lektuurshop
www.graaftabakshop.nl

Everlaan 29
Apeldoorn (Het Loo)
telefoon (055) 521 13 50
www.simsontapijt.nl

De grootste collectie:
•
•
•
•

vloerbedekking
karpetten
gordijnen
parket en laminaat

Koopavond alleen op afspraak.

Uw adres voor:
• Rookartikelen
• Lektuur / Tijdschriften
• Wenskaarten
• Snoep
• Lotto - Toto
• Krasloten
• Staatsloten
• Postzegels
• Telefoonkaarten
• Iris-bonnen (VVV-bon)
• Inktjet cartridges voor o.a. HP,
Canon, Epson tot 40% voordeel
NIEUW
KIALA-PUNT VOOR APELDOORN

Koninginnelaan 58
telefoon (055) 522 55 26

o n t w e r p e n

•
•
•
•
•

biedt een helder creatief concept
heeft een persoonlijke doelgerichte aanpak
biedt budgetgerichte oplossingen
heeft korte directe communicatielijnen
heeft het Midden- en Kleinbedrijf
als doelgroep
huisstijlen en logo's
flyers, leaflets en brochures
posters en panelen
websites
jaarverslagen, periodieken en nieuwsbrieven
advertenties en advertorials
reclameborden, -zuilen en vlaggen
sportkleding
boeken en catalogi

Bel met Hans Apon of Wiliam Verhelst voor
een geheel vrijblijvende afspraak of prijsopgave.

Mispellaan 35
7322 HK  Apeldoorn

T  (055) 519 03 56
F  (055) 519 06 84

info@hierosign.nl
www.hierosign.nl

