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De Groene Hoven
Wie kent het niet?
Inmiddels is er een feestelijk moment geweest op 21 september. Dit was
niet de officiële opening, want het medisch centrum zit er nog niet. Maar toch, op
burendag is er een leuke middag georganiseerd met de buurt. Er waren diverse
kraampjes en ook een muzikaal optreden van het Matrozenkoor Apeldoorn. Zelfs
burgemeester Berends heeft De Groene Hoven met een bezoek vereerd. Voor de
kinderen was er een goochelaar en ook het restaurant is nu open. Bij Bertus heet
het restaurant en het is zeker de moeite waard om daar eens wat te gaan nuttigen.

Er bestaat ook een klankbordgroep: De Groene Loper. Deze
groep bestaat uit mensen uit de
buurt die vanuit verenigingen, de
scholen en de kerken meer betrokkenheid vanuit de buurt willen bewerkstelligen.
Ook wij als buurtvereniging bezoeken deze bijeenkomsten, die een paar keer per
jaar plaatsvinden. Nu is er op de laatste vergadering besproken dat het zo fijn zou
zijn als er mensen uit de wijk, die creatief zijn of wat willen betekenen voor een
ander, zich aan willen melden bij De Groene Hoven.
Ook bij de scholen hebben ze wel belangstelling voor personen die wat willen
vertellen over vroeger of bij activiteiten willen helpen. Als je aan scholen denkt,
denk je al gauw: "daar ben ik te oud voor of ik heb geen kinderen op die school
zitten". Nee, dat maakt allemaal niet uit. "Met elkaar werken aan een leuke en
gezellige buurt", dat is het motto. Dus als u denkt: "hé, dat is wel wat voor mij",
aarzel dan niet en loop eens binnen bij De Groene Hoven. Suzanne Valk is de
coördinator sociaal beheer van De Groene Hoven en zij ziet u graag komen.
Voor verdere informatie en/of contact met Suzanne Valk:
svalk@wisselwerk.nu
door het bestuur
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Kerstdecoratie
10 december 2012
Als buurtvereniging hebben wij aan enkele deelneemsters de volgende
vraag gesteld: “Waarom een kerststukje maken met de buurt en hoe vond u het?”
Op deze vraag werden de volgende antwoorden gegeven:
“Het was een hele leuke avond met een warme ontvangst.”
“Het allermooiste was dat je ook je eigen kunststukje mee
naar huis mocht nemen.”
“Voor herhaling vatbaar.”
“Leuke kerstdecoratie gemaakt!”
“Avondje uit met de buurvrouw.”
“Gezellig.”
“Leuk avondje uit met de dochters!”
“Leuk zo´n stukje maken.”
“Voor herhaling vatbaar.”
“Het was een gezellige avond met mijn dochter om hier aan mee te doen.”
“We wisten niet dat we zo creatief waren! Erg mooi geworden!”
“Nu komen we mooi voor de dag met kerst.”
Tot volgend jaar!
door het bestuur
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Presentatie
door Anja Hansma
22 januari 2013
Presentatie erfpacht
Dinsdag 22 januari was een
koude dag. Ondanks de kou
waren veel buurtbewoners
naar De Veenkamp gekomen
om mijn presentatie bij te
wonen. Voor de pauze was er
aandacht voor het erfrecht.
Ik heb vooral het ‘erfrecht voor de langstlevende’ behandeld. Ik heb verteld
wat de wettelijke regeling inhoudt en hoe je daar van kunt afwijken. Eén van die
afwijkingen is het zogenaamde tweetrapstestament. In een tweetrapstestament
benoemt iemand eerst de partner tot erfgenaam en sluit dan de kinderen uit.
Als de partner vervolgens overlijdt zijn de kinderen aan de beurt. Ook vindt in
de meeste situaties dan pas heffing van erfbelasting plaats. In maart 2010 is deze
vorm van testament aan de orde geweest in het televisieprogramma 'Radar'.
Ik noem het testament daarom ook wel het 'Radartestament'. Het onderwerp
tweetrapstestament leefde erg in de zaal en leidde tot veel vragen.
Ook andere onderwerpen (zoals de anti-schoonzoon of anti-schoondochterclausule) kwamen aan de orde.
Na de pauze was het tijd om stil te staan bij onderwerpen als erfbelasting,
schenkbelasting en het levenstestament. Ik ben ingegaan op de vrijstellingen van
schenkbelasting en de vrijstellingen van erfbelasting. Ook zijn de manieren om te
schenken besproken. In een levenstestament leg je vast wie jouw financiële zaken
mag regelen als je dat zelf niet meer kunt. Ook leg je vast of je wel of niet prijs
stelt op medische behandelingen.
Het was 22.00 uur voordat ik alles had doorgenomen. Ik heb de presentatie met
veel genoegen gegeven. Ik hoop dat iedereen iets op heeft kunnen steken van deze
avond.
door mr Anja Hansma
De Notarissen van Naam
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Paasbingo
22 maart 2013
In de vroege avond van
vrijdag 22 maart stapte ik in mijn
auto met de camera in zicht om wat
foto’s te schieten van de jaarlijkse
Paasbingo van de buurtvereniging
Het Loo. Ik dacht dat ik vroeg was,
maar de eerste deelnemers kwamen
al ruim voor het begin binnen en het
werd al snel een gezellige ‘bende’.
Ik dacht altijd dat bingo iets voor
de ouderen was, maar daar heb ik
mij in vergist. Van 0 tot 99 waren ze
aanwezig en iedereen was van goede
wil en even gezellig.
Al snel kwamen de mensen bij mij in beeld, van rustige ouderen tot jolige
jongeren, en zo kon ik mooie plaatjes maken. De foto’s zijn op de website van de
buurtvereniging geplaatst en het is zeker de moeite om deze even in te zien.
De bingo kon op tijd beginnen en toen werd het toch wel stil in de zaal om
de nummers te kunnen horen. Vele prijzen vonden op die manier een nieuwe
eigenaar. Mij zien ze de volgende keer zeker weer, want de gezelligheid door jong
en oud maakte het tot een geslaagde avond. Er was zelfs gedacht aan paaseitjes;
nou die gingen er wel in!
Mijn dank gaat uit naar de organisatie, de spelleiders Dik en Jacqueline, en niet te
vergeten de barman Willem, die ons van drank voorzag waar nodig.
Tot de volgende bingo,
met een groet van
een 'jongere oudere'
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Paaseieren zoeken
23 maart 2013
We hadden ons opgegeven om paaseieren te gaan zoeken, samen met
onze kleinzoon Mats van 2½ jaar. We konden toen niet vermoeden dat het op die
dag Siberisch koud zou zijn met een gevoelstemperatuur van -12°C. Ondanks de
kou hebben we het geweldig naar onze zin gehad. Mats vond het geweldig. In het
begin nog wel wat bang voor de paashaas, maar dat was snel voorbij.
De locatie bij fruitbedrijf Bouwman
was erg leuk en gelukkig konden we
na het eieren zoeken naar binnen in
de olifantenschuur om te schuilen
tegen de gure wind. Hier werden de
prijsjes uitgereikt aan degenen die een
paasei met een nummer erop hadden
gevonden.
Na afloop kreeg ieder kind nog een
leuke attractie mee in de vorm van een
paashaas van de warme bakker en een
verrassingsei.
Volgend jaar zijn we beslist weer van de
partij op dit leuke evenement.
door Hans en Wil Schaufeli
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Stadswandeling
21 april 2013
Wandelschoen 29 heeft de primeur!
Pfff, nog net op tijd schreef mijn eigenaar ons in voor de wandeltocht van de
buurtvereniging Het Loo. Daar was ik erg blij mee, want ik had echt zin om een
stukkie te wandelen. Een half uurtje voordat we zouden vertrekken werd ik uit de
schoenenkast gehaald. Bij mij was er geen enkele twijfel dat ik (Lowa) deze keer
mee mocht, want mijn eigenaar was zeer tevreden over mijn prestaties.
Mijn broertje ‘Human Nature’ bleef deze keer dus thuis, maar dat was ook zijn
eigen schuld. Mijn wandelschoen is voorzien van de meest moderne snufjes
zoals heel soepel zacht leer, gepolsterd aan de enkels, stoere gripvaste zool en
natuurlijk voorzien van Gore Tex. Zonder deze eigenschappen doe je gewoon
niet meer mee en dat heeft mijn broertje allemaal niet. Logisch toch dat ik steeds
de voorkeur krijg boven mijn broertje. Maar nu terug naar de wandeltocht.
We waren niet alleen, nee, er waren wel 33 paar wandelschoenen. Nou ja, niet
allemaal echte wandelschoenen natuurlijk, want op een zondagmiddag zijn er nog
steeds mensen die 'kekke' en opvallende schoenen aantrekken.
De tocht was een primeur,
want het was de eerste
keer dat de gidsen de
nieuw ontworpen route
‘Water in de stad’ hebben
gewandeld. Het startpunt
was om 14.00 uur bij
het Raadhuisplein en
daar werden we in twee
groepen ingedeeld.
Onze gids was Leo van Klaveren en de andere gids was Hans Efdé. De route
ging van de Korenstraat, Asselsestraat, Korte Nieuwstraat, Rustenburgstraat
naar de Brinklaan. Hier zijn we het tracé van de Grift gaan volgen tot aan de
Deventerstraat en zo naar Brasserie de Pasch. Ge-wel-di-ge vertellers zijn die
gidsen, zoveel kennis, zoveel leuke wetenswaardigheden, zoveel geduld en ook nog
mooie oude foto’s hoe het vroeger was. Ik heb al heel wat kilometers gewandeld
in Apeldoorn, maar toch veel nieuwe dingen gehoord, echt gaaf! Nooit geweten
dat er in Apeldoorn nog steeds een echte atoombunker is en dat de balken van
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het ‘Leienhuis’ oorspronkelijk uit de oude Mariakerk komen. Wist u dat de ‘Korte
Nieuwstraat’ de eerste uitbreiding was van Apeldoorn en dat de Apeldoornse
stadsarchitect ‘De Zeeuw’ in die straat zijn atelier had vanwege het mooie
Noorderlicht? Nee, dan de Grift, wat een verhalen zijn daar over te vertellen.
Apeldoorn is van rijkswege verplicht om vanwege de hogere waterstanden een
‘waterplan’ te ontwikkelen. De keuze was een groter riool in Apeldoorn leggen
of de Grift bovengronds brengen. Voor dat laatste is gelukkig gekozen, veel
goedkoper en véééél mooier! Mijn wandelschoenen hebben ook genoten van de
tocht. Deze keer niet in hondenpoep getrapt en de weg was prima toegankelijk.
Geen modderpaadjes, maar keurige trottoirs en tussendoorweggetjes. Gidsen, dit
stel wandelschoenen wil jullie hartelijk bedanken voor de mooie en leerzame tocht.
Op onze eindlocatie ‘de Pasch’ kregen we nog heerlijke
eigengemaakte appeltaart met twee kopjes koffie/thee.
Ik constateerde daar wel het begin van een romance,
want onder tafel zag ik een gewone open schoen
een beetje ‘schoentje wrijven’ met een echte ‘Meindl
wandelschoen’. Het zag er liefelijk uit, maar ik zou
zoiets nooit doen, want die open schoen is natuurlijk
geen partij voor een echte Meindl. Wandelschoenen
zijn wel gewend aan zweetluchtjes, maar wat die
open schoen aan rioollucht met zich meedroeg,
onvoorstelbaar, ik begrijp echt niet wat ze in elkaar
zien. De volgende keer zullen we zien of het echt iets
geworden is met die twee.
door Wandelschoen 29
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Busreis
21 mei 2013
Het avontuur
Allereerst wil ik mij even voorstellen. Ik
ben Bea en een nieuwkomer bij de club.
Enige weken geleden viel de uitnodiging
in de bus van buurtvereniging Het Loo.
Het betrof de jaarlijkse busreis voor
buurtbewoners op dinsdag 21 mei.
De folder bleef enige dagen bij mij op de
ontbijttafel liggen. Mijn dochter, die op de
koffie kwam, zag de folder liggen en begon
deze te lezen. Zij keek mij aan en zei:
“Goh mam, ga je dat doen? Het lijkt mij
meer iets voor ouderen”.
Ik antwoordde dat ik eerst eens ging informeren in de buurt wie er wel mee
gingen. Mijn lieve buurtjes aan mijn linkerkant waren van plan om wel te gaan. Zij
waren vorig jaar ook mee geweest en dat was ze goed bevallen. Dus ik dacht: “laat
ik het dan ook maar eens proberen”. Die dinsdag zijn we met z’n drieën naar De
Veenkamp gelopen, waar om 13.15 uur het vertrekpunt was. Dat het regende
was vervelend, maar ja, daar kan niemand wat aan doen. Bij het vertrekpunt
aangekomen overzag ik de groep deelnemers. Aha, duidelijk de ‘grijze wolk’.
Een paar rollaters, wat wandelstokken, maar allemaal in een goed humeur. Het
grote avontuur kon beginnen. De bus van Gebo-tours was een hele mooie: een
dubbeldekker. De mensen die goed ter been waren gingen bovenin. Ik, als ‘jonkie’
zat dus goed, evenals mijn buren die ik ook als ‘jonkies’ zie. De rit kon beginnen.
Via de snelweg gingen we richting Zwolle. Het woord snelweg zegt het al, je bent
snel weg. Gelukkig gingen we er bij Zwolle af en namen de toeristische route. Een
prachtig stukje Nederland. We reden door het Sallandse land. Ik, als Veluwse,
kom niet zo vaak die kant op dus ik vond het prachtig. Via Ommen reden we
naar Vilsteren (nog nooit van gehoord) om de Vecht te gaan bevaren. We
kwamen door kleine dorpen en buurtschappen met veel kasteeltjes en prachtige
landhuizen. Het gezelschap in de bus kwekte er vrolijk op los. Je hoort flarden
van gesprekken waarvan ik soms dacht, ach ja, zo gaat dat dan, ouderdom komt
met gebreken. Gebroken heupen, lekkende hartkleppen en de halve apotheek
aan medicijnen in huis. Ik hoorde leeftijden van kinderen die ikzelf nog niet eens
bereikt heb.
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Maar de stemming zat er goed in, ondanks de regen die tegen de ramen kletterde
en de hele boel besloeg. We kwamen aan in Vilsteren waar de ‘Queen of the
Vechtvalley’ op ons lag te wachten. Maar eerst moeten er 70 bejaarden uit de
bus, die een dik uur hebben stil gezeten. Dus alles is stram en moet eerst los
geschud worden. Dat duurt even. Gelukkig zien veel mensen de humor er van in
en spreken ze elkaar moed in. “Ja meid”, hoor je dan, “ik ken dat. Heb ik ook altijd
zo’n last van. maar als je eenmaal loopt dan gaat het wel weer”.
Op de boot aangekomen kregen we lekker koffie met gebak. De bootreis kon
beginnen. Na een minuut of tien begonnen ook hier de ramen te beslaan en gingen
verschillende mensen met theedoeken en zakdoeken in de weer om de boel wat
op te klaren. Ik vond het een komisch gezicht. Het fijne van deze mensen is, zij
blijven positief en laten zich niet gek maken door een ‘beetje vegen’. De sfeer
aan boord was gezellig. Ondertussen had ik ook nog oude buren ontmoet en we
hebben erg gelachen om een ieder, maar ook om onszelf. Hij is 94 jaar en zij 84.
Ze genoten van de gezelligheid, maar vonden de bootreis wel erg saai.
Na een uurtje heen en weer gevaren te hebben, kwamen we weer terug bij de
bus. Eerst weer de stramme botten los schudden en dan de bus in. De terugreis
was begonnen. We reden het Sallandse land weer uit en gingen richting de IJssel.
Zelf vind ik dit één van de mooiste stukjes van Nederland, evenals Zuid-Limburg.
De IJssel die zo prachtig stroomt door het groene landschap, zich een weg baant
door weilanden en uiterwaarden, is soms net een ansichtkaart. Zo’n rit duurt mij
nooit te lang.
Ondertussen werd er in de bus al druk gespeculeerd waar we nu toch naartoe
zouden gaan. Ik heb verschillende plaatsen gehoord, maar als we daar niet stopten,
dan wist een ander weer een ander dorp waar we dan wel heen gingen. Niet naar
Olst, niet naar Wijhe, niet naar Deventer, maar we gingen naar Wilp-Achterhoek.
We stopten bij restaurant Bosgoed. Daar kregen we een heerlijk diner. Iedereen
genoot ervan. Om 20.00 uur zaten we weer in de bus op weg naar Apeldoorn.
Bij De Veenkamp aangekomen, werden voor de laatste keer de botjes geschud.
Volgens mij heeft iedereen een leuk uitstapje gehad. Samen met mijn buurtjes liep
ik naar huis.
Daar aangekomen hoorde ik de telefoon overgaan. Het was mijn dochter. “Oh
mam, ben je weer thuis, hoe heb je het gehad?” “Nou kind”, was mijn antwoord, “ik
heb een reis in de toekomst gehad. Als ik 30 jaar ouder ben, dan weet ik hoe mijn
dagje uit eruit zal zien. De gemiddelde leeftijd was 80. Deze mensen zijn tevreden
en maken zich niet zo druk meer om alles. Ik, als jonkie (57), heb er nog wat van
geleerd.” Haar vraag of ik het volgend jaar weer mee zou gaan heb ik open gelaten.
Maar deze reis heb ik meegemaakt en achteraf had ik het niet willen missen.
door Bea
Buurtvereniging Het Loo
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Bridge Drive
24 mei 2013
Bridgeclub 'Drive Inn' is sinds een jaar neergestreken in De Veenkamp,
waar onze buurtvereniging eveneens veel activiteiten organiseert. Een aantal
leden zijn van zowel de buurtvereniging als de bridgeclub lid, waardoor het idee
ontstond om een bridgedrive te organiseren voor de buurt.
Van 'Drive Inn' mochten we
alle spelmateriaal gebruiken
en zij zorgde ook voor
een wedstrijdleider, Jouke
Postma. De aankondiging was
misschien een beetje aan de
vroege kant, maar er kwamen
zich toch 20 buurtbridgers
aanmelden en aangevuld met
zes mensen van 'Drive Inn'
werd het een leuk gezelschap.
Aanvankelijk verliep de avond eerst wat onwennig, lang niet iedereen kende
elkaar, maar al snel werd er tussen de spellen door onder het genot van een hapje
en een drankje ook levendig gekletst. Er werd gespeeld in een lijn, dat betekent
voor de leken onder u, dat er geen groepen naar sterkte ingedeeld waren,
waardoor sterk en zwak het tegen elkaar moesten opnemen. Riet Hoetelmans
hield hier na afloop een aardige rede over. Zij zei dat het niet om het winnen ging,
maar om de gezellige avond met elkaar en het genieten van de edele bridgesport.
Om dat te onderstrepen had ze geen prijs voor de winnaar, maar voor elke
deelnemer een aardige attentie gekocht, die door iedereen met luid applaus in
ontvangst werd genomen. Het was een leuke en gezellige avond geworden die
misschien voor herhaling vatbaar is.
Maar... bij elke wedstrijd hoort een uitslag en die krijgt u van mij:
1.
2.
3.
3.
3.
6.

Thea Voortman en Herman Voortman 65,42%
Amalia van der Haar en Ali Post 59,00%
Betty Oonk en Marten Bargeman 55,00%
H. Koffijberg en partner 55,00%
Willy Wokke en Wim Keijzer 55,00%
Riet Spelbos en Jouke Postma 54,50%
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7.
7.
9.
10.
11.
12.
13.

Jeanette Mulder en Jaap Mulder 50,83%
Iet van Werven en Fred van Werven 50,83%
Nanny van Dijk en Vera Meijer 45,42%
Mieke Bosman en Jaap Bosman 45,00%
Thea van Noort en Hans van Noort 44,00%
Wil van Alphen en Cor van Alphen 37,08%
Wim de Bruin en Riet Hoetelmans 36,67%

Alweer heel wat jaren geleden organiseerde de buurtvereniging bridgecursussen
onder leiding van Sam de Paauw. Deze waren zeer succesvol en tientallen leden
hebben toen leren bridgen. Opnieuw kwam de vraag van leden om te willen leren
bridgen en in oktober starten we een nieuwe beginnerscursus. Hopelijk wordt
deze net zo succesvol als de voorgaande keren. Misschien zie ik u daar wel!
door Willy Wokke
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Boswandeling
25 mei 2013
De wandeling stond onder leiding van de gids en parkopzichter Willem
NIjdeken. Het was redelijk weer en het eerste dat werd uitgelegd, was hoe de
natuur zichzelf met de zaden van de bomen voortplant. We passeerden een dode
boom waar paddenstoelen aan groeiden, maar steenhard waren. Dan kwamen we
de sporen van de das tegen, ook hierover kregen we de nodige uitleg.
Bij het badhuis was er koffie met cake en andere lekkernijen, ook voor onderweg
aangereikt door Peter Hoogeveen.
De tocht ging verder en
er was ook een kleine
gedenknaald met alle wapens
van de HBS, geschonken aan
Koningin Wilhelmina.
Bij de grote vijverpartij is een
brug met een verkeerd middel
schoongemaakt ,waardoor
alle vissen dood zijn gegaan.
Het volgende punt was een
boom die bloeide als een tulp,
maar 15 jaar oud moest zijn
voor hij ging bloeien.
Daarna liepen we langs en onder de rododendronstruiken, waarna we
aankwamen bij een boom die bloeide met wat leek op witte zakdoeken en dus
zakdoekenboom werd genoemd.
Aan het einde van de tocht werd er door Willem verteld hoe de bliksem tijdens
hevig omweer twee bomen in de volle lengte van zo’n 50 meter had gespleten.
De toch was in totaal zeven kilometer lang en duurde twee en een half uur.
Nadat iedereen had genoten van de wandeling, ging men met dank aan Willem
en Peter huiswaarts.
door F. Hurenkamp
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Fietstocht
9 juni 2013
Op zondag 9 juni was er weer een fietstocht georganiseerd voor de buurtvereniging ‘t Loo.
Het was dit keer schitterend weer en er deden 42
deelnemers aan mee. De stemming zat er gelijk al
goed in toen er een opmerking werd gemaakt dat
er geld aan de kant van de weg lag. Het was het
statiegeld van de lege bierflesjes die er lagen.
We kregen tien vragen om te beantwoorden, dus
goed kijken onderweg. We werden naar het Oranjepark geleid met als vraag
wat het onderschrift was op het beeld dat daar stond.
Dit was: “1940-1945 voor hen die vielen”.
Een andere vraag: Wat sloopt wind? Daar kon je natuurlijk van alles bij gaan
denken en dat werd dan ook duidelijk gemaakt.
Het antwoord was: auto’s. (autosloperij Wind).
Ook een vraag was waar de naam Vellert vandaan kwam. Daar waren
verschillende gedachten over, zoals de naam vernoemen naar een agrariër die
daar heeft gewoond of is het een landgoed geweest of kwam de naam van ‘de
lakenvelders’ die daar liepen? Zelfs een man die daar al 75 jaar gewoond had
wist het niet te vertellen.
Een goede ingeving van ons was de panter die op de Vellertheuvel staat.
Dat was vroeger een vuilstortplaats, dus dat was het antwoord.
De glazenmaker was Rein de Groot en de Wetering was gegraven in 1328 en
diende voor de afwatering. De volgende vraag was welke bomen daar aangeplant
waren op de plek waar we fietsten en waarvoor dienden deze?
Het waren wilgenbomen en ze werden gebruikt als voer voor de apen in de
Apenheul. Gelukkig stond dit op een bord langs de kant van de weg.
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Een eindje
verderop bij
‘Klein Drenthe’
stond heerlijke
koffie met koek
te wachten en
men kreeg ook
een appel of
sinaasappel en
‘een spekkie
voor het
bekkie’, een mooi rustpunt voor iedereen. Er waren daar meerdere mensen
die wat te vieren hadden, onder andere een verjaardagsfeestje (we hebben nog
meegezongen met “hiep, hiep, hoera”), een uitje van tandartsmedewerkers en
nog een familiefeestje. Verder kon je daar ook vele vliegtuigen over zien komen,
omdat er op Teuge een vliegfeest was, een drukte van belang.
De functie van de woning met het opschrift 'YNT BLESIEN' was een
bed & breakfast.
Al met al een heel mooie tocht, waar veel te zien was en voor velen een omgeving
waar ze nog nooit geweest waren en een ‘dank je wel’ is hier dan wel op zijn
plaats voor de familie Van Wezep, die de tocht had uitgezet.
door Andela
Noot bestuur:
Onderstaande personen, die alle vragen goed beantwoord hadden,
hebben een prijsje gewonnen die beschikbaar is gesteld door
B&B Bongers Bikes aan de Zwolseweg, waarvoor hartelijk dank.
1. L. Andela
2. Fennie Klinkenberg
3. Eelkje Homan

Buurtvereniging Het Loo
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Mountainbiketocht
11 september 2013
Op woensdag 11 september werd voor de derde keer door de
buurtvereniging een mountainbiketocht georganiseerd. Helaas was het weer de
hele week al niet zo best en de voorspellingen voor die middag een klein buitje
en hierdoor viel het aantal deelnemers een beetje tegen. Er hadden zich vooraf
tien sportieve wijkbewoners opgegeven. Echter, vier personen bleven gezien de
weersvoorspellingen toch weg.
Samen met de enthousiaste gidsen Gerard en Theo van Bongers Bikes was er een
mooie tocht uitgezet. Zelfs een dame (klasse Marjo!) liet zich niet kennen en was
van de partij. Uiteindelijk werd de tocht met acht bikkels volbracht.
Pluvius had onderweg midden op de heide een klein cadeautje in petto, maar
schuilen was uit den boze. Hierdoor werd het een echte MTB-tocht met modder,
regen, klimmen en afzien.
Aan het eind van de tocht werd er in De Veenkamp onder het genot van een
drankje nog genoeglijk nagepraat.
Daarna hup naar huis en onder de warme douche!
door Hans Plattel

Buurtvereniging Het Loo
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Lodewijkparade
14 september 2013
Op zaterdag 14 september bestonden
de wijkraden De Naald en De Sprengen
25 jaar. Speciaal voor deze gelegenheid
was een Lodewijkparade georganiseerd
met allerlei activiteiten en kraampjes.
Ook buurtvereniging Het Loo was present op dit evenement en stond naast
Vereniging oud Apeldoorn in een gezamenlijk opgebouwde tent. Dit was maar
goed ook, want de weergoden waren die dag ons niet gunstig gezind. Toch hebben
nog vele bewoners uit de verschillende wijken deze parade bezocht.
Speciaal voor deze gelegenheid was een prijsvraag uitgeschreven ‘ken uw wijk’. Bij
deze prijsvraag dienden 12 foto’s met vragen over de wijk beantwoord te worden.
De 1e prijs was een boodschappenmand, de 2e prijs een bloemenbon.

Buurtvereniging Het Loo
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De prijsvraag Lodewijkparade (met bijbehorende antwoorden) zag er als volgt uit:

V:

Hoe hoog is de gedenknaald
bij Het Loo?
A: 17 meter

V: Aan welke laan staat dit huis?
A: Meckelenburglaan 21

V: Waar is de ingang van deze winkel?
A: Rostocklaan
V:

Wat is de naam van het pand links van
de Keizerskroon?
A: Prinsesjeshof

V:
V:

Hoe heet de spoorlijn, aangelegd door
Koning Willem III vanaf het station
naar Paleis Het Loo?
A: Koningslijntje
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Wat was de oorspronkelijke
bestemming van dit gebouw?
A: Olifantenschuur
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V: Waar bevindt zich dit schild?
A: Koningstraat 30-32
V: Wat voor bedrijf was hier gevestigd?
A: Smidse

V: Waarom is dit kunstwerk geplaatst?
A: Ter nagedachtenis aan de Kruitduiven

V: Op welk adres staan deze ganzen?
A: Koningstraat 78

V: Waar bevindt zich deze woning?
A: Langeweg 56
V:

Welke activiteit vindt achter deze deur
plaats op dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddag vanaf 14.30 uur?
A: Kleine Kringloop

Buurtvereniging Het Loo
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Uitslag prijsvraag
Lodewijkparade
1e prijs
2e prijs

de heer en mevrouw
Van Veenhuizen
mevrouw Mooibroek

Mevrouw Van Veenhuizen
is duidelijk gelukkig met de
zojuist overhandigde 1e prijs.
Ook de heer Van Veenhuizen
(niet zichtbaar op de foto)
was er erg blij mee!

Buurtvereniging Het Loo
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Rondleiding
Visio Het Loo Erf
22 oktober 2013
Ik ben samen met mijn moeder naar de rondleiding van Visio Het Loo
Erf geweest. Het was heel erg leerzaam en indrukwekkend. Ze lieten zien hoe
het is om echt slechtziend of blind te zijn. Ik heb thuis wel eens met gesloten
ogen rondgelopen, maar op het moment dat ik niet meer wist waar ik naartoe
moest deed ik snel mijn ogen weer open om te kijken waar ik was. Maar als je
slechtziend of blind bent kun je dat
natuurlijk niet! Toen we binnenkwamen
kregen we een bril op waardoor je niks
meer kon zien. We werden begeleid naar
een kamer en moesten een gebakje eten
en koffie, thee of water drinken terwijl
we niks zagen. Dat was veel moeilijker
dan je denkt, want je wist niet waar alles
was. Je moest voelen waar je taart zat en
proeven welke soort taart het was. Ook
wist je niet hoeveel je aan je vork had.
We kregen daarna een verhaal te horen van Tjarda Struik. Zij heeft daar ooit
gerevalideerd en werkt daar nu als voorlichter. Ze begeleidde en hielp ons ook bij
de hele avond.
Twee ergotherapeuten lieten ons ook handigheidjes zien, zoals hoe je zonder dat
je iets ziet de was kan opvouwen en er waren ook alarmpjes voor in je kopje en
als hij piepte zat je glas vol. Mijn moeder ging met een bril, waardoor je heel wazig
zag, koffie zetten. Het zag er heel raar uit omdat ze alles moest voelen en ruiken
waar het was en wat het was. En alweer besefte ik hoeveel we automatisch doen
waar we helemaal niet over nadenken als je goede ogen hebt.
Ik ging tegen een man een potje 'vier op een rij' spelen. Alleen ik had me niet
bedacht dat, als je niks ziet, je niet meer weet waar de vorige is ingegaan. Gelukkig
hadden ze het aangepast, want er zaten gaten in de rode en niet in de gele
schijfjes, zodat je het verschil kon voelen. Zo kun je toch een spel spelen zonder
dat je goed ziet.
Daarna kregen we een verhaal te horen van een vrouw met een blindengeleidehond. Ze had hele handige dingen op haar telefoon. Het meest bijzonder vond ik
dat, als ze een foto maakte, een stem ging vertellen wat er op de foto stond.
Buurtvereniging Het Loo
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Het mooiste en indrukwekkendste deel van de rondleiding vond ik de ervaringstocht. Het is gemaakt door mensen van De Efteling. Het was een parcours waarbij
je braille ging lezen, voorwerpen kreeg te zien door de ogen van een slechtziende
en we moesten de weg zien te vinden helemaal in het donker met alleen een stok.
Daarna konden we van bovenaf zien hoe de andere groep door het parcours liep.
Er stond een fiets langs de zijkant er viel was in je gezicht en er waren allemaal
verschillende paden, bijvoorbeeld
grind, stenen en kiezelsteentjes en veel
stoeprandjes die je zonder struikelen
met de stok moest voelen.
Ik vond het bijzonder, heel erg leerzaam
en heel erg leuk om het mee te maken
en wil de mensen die het hebben
geregeld erg bedanken. Het was een
ervaring om niet te vergeten.
door Amber Scheerder (14 jaar)

Buurtvereniging Het Loo

24

Uitslag jokeren
Seizoen 2012 / 2013
		Naam

mw. A. Smit
mw. A. van Eeuwijk
mw. D. Baror
mw. A. Kamphuis
mw. G.J. Regeling
mw. W. Willemsen
mw. M. Hendriks
8 mw. C. Kronmöller
9 mw. M. Nieuwenhuis
1
2
3
4
5
6
7

Punten		Naam

496
507
528
557
559
576
584
597
836

10
11
12
13
14
15
16

mw. T. Jansen
mw. G. Korts
mw. M. Hurenkamp
mw. H. van Laar
mw. G. Prins
mw. W. Zwarteveen
mw. L. ten Cate

Punten

133
202
312
319
402
426
533

Uitslag klaverjassen
Seizoen 2012 / 2013
		Naam
1 Marie Hurenkamp

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Frank Nijpels
Marth van Herk
Ab Mulder
Fred Hurenkamp
Willy Wokke
Peter Hoogeveen
Geert Bonekamp
Cor van Alphen
Henk Huffelen
Hendrik Disbergen
Dil Plantagie
Diny van Aken
Wim de Bruin
Niek Eelhart
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Punten		Naam

44.096
43.111
41.779
41.704
41.630
41.514
41.105
40.589
40.148
39.915
39.438
39.404
38.781
38.740
37.358

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Lineke van Herk
Ans van 't Erve
Gerrit Vink
Rita Vink
Joep Alofs
Toos Braam-Simons
Mariet Keijzer
C.J. Ponsen
Ap Korts
Wim Peeters
Thea Alofs
Els Kramer
Cor Oostenenk
Joop Kramer

Punten

35.930
35.091
34.793
33.351
29.587
24.709
14.581
14.398
10.597
4.624
4.451
4.094
3.925
3.900
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Digitale uitnodiging
Voor alle activiteiten die wij jaarlijks voor u organiseren ontvangt ieder
lid/familie een uitnodiging op papier. Deze uitnodigingen worden bij de leden
aan huis bezorgd. Opgave geschiedt via het schriftelijk aanmelden, dat wil zeggen
inleveren en eventueel betalen bij Tabak- en Lectuurshop De Graaf aan de
Koninginnelaan 58.
Digitalisering
In deze tijd van digitalisering en verandering beschikt een grote groep buurtbewoners inmiddels over een e-mailadres. Ook uw buurtvereniging wil graag mee in
deze nieuwe ontwikkeling en onderzoekt of het mogelijk is om, naast het bezorgen
van de uitnodigingen op papier, de uitnodigingen ook digitaal bij u aan te bieden.
Voordelen
De voordelen van een digitale uitnodiging zijn minder papier, minder tijd nodig om
te bezorgen, de mogelijkheid om een extra herinnering te sturen en te attenderen
op een komende activiteit en de digitale uitnodiging komt niet tussen het oude
papier en kunt u zelf digitaal bewaren.
Proef
Deze proef, die geheel vrijwillig is, willen wij graag starten op 1 januari 2014 en
duurt een jaar. In deze periode zullen wij samen met de deelnemers evalueren
of de behoefte blijft bestaan deze digitale uitnodigingen te blijven ontvangen.
Iedereen die mee wil doen aan deze proef kan zich hiervoor aanmelden via
info@buurtvereniginghetloo.nl graag met vermelding van uw naam, adres en uw
e-mailadres.
Let op!
Het deelnemen aan de activiteiten blijft geschieden via aanmelden, betalen
en opgave bij Tabak- en Lectuurshop De Graaf aan de Koniginnelaan 58.
U dient dan hiervoor het aanmeldstrookje zelf uit te printen.
Vragen?
Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met één van de bestuursleden (zie de telefoonnummers en adressen in
dit boekje) of via het e-mailadres van onze buurtvereniging.
het bestuur
Buurtvereniging Het Loo
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Voorlopig jaarprogramma
2013 / 2014
2013

datum
2 december
12 december
20 december
23 december

activiteit
kaarten
kerststukjes maken
kerstbingo
kaarten

2014

datum
6 januari
12 januari
27 januari
10 februari
3 maart
24 maart
maart/april
11 april
12 april
14 april
16 april
20 mei
15 juni
10 september

activiteit
kaarten
nieuwjaarsbijeenkomst
kaarten
kaarten
kaarten
kaarten
boswandeling
paasbingo
paaseieren zoeken
kaarten
jaarvergadering
buurtreis
fietstocht
MTB-tocht

?? oktober
?? november
?? december

ladiesavond
oudhollandse spelen
kerstbingo

?? ??
?? ??

stadswandeling
klootschieten

De exacte data voor een aantal activiteiten zijn nog niet vastgesteld.
Houdt daarom uw brievenbus 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 € 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 5 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
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Wist u ... ?

?
?

... dat er misschien wel weer een prijs te winnen is als u dit boekje
goed bewaart?
... dat u gezellig koffie of thee kunt drinken 'Bij Bertus' in De Groene Hoven?
... dat het bestuur weer haar stinkende best doet voor leuke activiteiten?
... dat we als bestuur hard sparen voor ons 70-jarig bestaan?
... dat het bestuur het jammer vindt dat er soms zo weinig animo voor
de activiteiten is?
... dat u ook mee kunt denken en suggesties mag inbrengen?
... dat u de uitnodiging voor de activiteiten ook per e-mail kunt ontvangen?
... dat dit tijd- en kostenbesparend is?
... dat u zich hiervoor via ons e-mailadres kunt opgeven?
... dat op vrijdag 13 december 2013 vanaf 15.00 uur in De Veenkamp
een kerstmarkt wordt georganiseerd?
... dat u hele mooie prijzen kunt winnen op onze gezellige kerstbingo op
vrijdag 20 december 2013?
... dat het daar heel gezellig is en dat 5 rondjes bingo slechts € 4,- kost?
... dat u van harte welkom bent op onze nieuwjaarsreceptie op zondag
12 januari 2014?
... dat u daar uw buurtgenoten onder het genot van een hapje en drankje
het beste voor het nieuwe jaar kunt wensen?
... dat wij altijd graag leuke en nieuwe ideeën van u willen horen?
... dat onze adverteerders heel belangrijk zijn voor onze vereniging?
... dat wij hen daar heel erg dankbaar voor zijn?
... dat u ook uw dankbaarheid kunt tonen door met uw aankopen rekening
met hen te houden?
... dat u na het lezen van deze pagina weer een jaar lang moeten wachten
op het volgende boekje?
... dat?
Dan bent u voorlopig weer op de hoogte!
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