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Van de voorzitter
Voorwoord

Beste buurtbewoners,
Voor u ligt weer het nieuwe jaarboekje met de hoogtepunten, verhaaltjes
en foto’s van uw buurtgenoten die hebben deelgenomen aan de vele activiteiten,
die uw buurtvereniging in het afgelopen jaar voor u organiseerde.
Het boekje start met de oud hollandse spelen (met stamppotbuffet) van 2013,
die traditiegetrouw in november plaatsvinden, gevolgd door een verslag van de
ladiesavond die ook in november wordt georganiseerd en in 2014 haar eerste
lustrum viert! Omdat deze twee activiteiten juist plaatsvinden als dit boekje ter
perse gaat, kunnen de verslagen hiervan pas een jaar later geplaatst worden.
Ook een verslag van de kerstdecoratie ontbreekt niet.
Daarnaast zult u in dit boekje leuke verhaaltjes lezen van actieve buurtleden die
deelnamen aan een stads- en/of boswandeling en een fiets- of mountainbiketocht.
Onze kleinste buurtbewoner schrijft haar belevenissen op bij het paaseieren
zoeken en vertelt dat ze volgend jaar eerder zal deelnemen.
Natuurlijk ontbreken ook de uitslagen van het kaarten niet, belevenissen over de
busreis richting Drenthe, een paasbingo en de activiteitenagenda 2015.
Een informatieavond met een notaris en een uitvaartondernemer gaf veel nieuwe
informatie en mogelijkheden om dit nog persoonlijker te maken.
Ook hebben er dit jaar twee nieuwe activiteiten plaatsgevonden: een grote
rommelmarkt 'Het Loo ruimt op', gehouden op een prachtige locatie en die in
het volgend jaar op zaterdag 30 mei weer zal plaatsvinden, en het kleiduivenschieten in Didam. Ook daarover leest u in dit boekje.
Dit jaar zijn we gestart met het digitaal bezorgen van de uitnodigingen van alle
activiteiten en inmiddels nemen ruim 130 leden hieraan deel. Eind van dit jaar
zal deze proef geëvalueerd worden, onder andere via een enquête onder de
deelnemers, maar de geluiden zijn tot nu toe alleen maar positief. Als u hier ook
aan wilt deelnemen, dan kunt u zich hiervoor opgeven via ons emailadres:
info@buurtvereniginghetloo.nl (kijk op pagina 57 voor meer informatie).
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www.buurtvereniginghetloo.nl

Het is Hans Apon van DTP-studio Pontifix (die wij hierbij tevens bedanken voor
zijn inzet bij de opmaak en het drukwerk van dit boekje) weer gelukt om een
sponsornamenpuzzel met al onze adverteerders in elkaar te zetten (pagina 8/9).
U kunt de uitkomst van deze puzzel inleveren bij één van de bestuursleden.
Tijdens onze jaarvergadering op woensdag 22 april 2015 zullen wij de prijswinnaar bekend maken.
Rest mij nog om onze adverteerders, de vele vrijwilligers en medebestuursleden
te bedanken voor hun inzet, inbreng, creativiteit en deelname. Daarnaast roep ik
u, buurtbewoners, op om nieuwe ideeën, op- en aanmerkingen te delen met het
bestuur, zodat wij het in het komende jaar nog weer beter kunnen doen!
Graag ontmoet ik u op onze nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 11 januari 2015
om gezamenlijk een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.
Ik wens u alvast veel leesplezier!
door Hans Plattel
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Het bestuur

V.l.n.r.:
Hans Plattel, Jacqueline
Veeneman-Tamboer,
Peter Hoogeveen,
Anetta Wilpshaar,
Dik Westerveld en
Riet Hoetelmans-de Goey.

Hans Plattel - voorzitter
Loseweg 146, tel. 521 72 05
Dik Westerveld - secretaris
Loseweg 323, tel. 521 32 67
Peter Hoogeveen - penningmeester
Lippe Biesterfeldstraat 65, tel. 521 46 86
Riet Hoetelmans-de Goey - ledenadministratie
Koningstraat 26, tel. 522 58 07
Anetta Wilpshaar - bestuurslid
Everlaan 14, tel. 522 60 57
Jacqueline Veeneman-Tamboer - bestuurslid
Zwolse Binnenweg 14, tel. 541 53 72
Postbanknummer
buurtvereniging

NL34 INGB 0000 0957 29

Internet

www.buurtvereniginghetloo.nl

Contact

info@buurtvereniginghetloo.nl
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Sponsornamenpuzzel
		
Het zal duidelijk zijn dat wij niet zonder onze sponsors kunnen.
Maar hoe goed kent ú ze? Bent u in staat om aan de hand van de aanwijzingen op
pagina 9 de namen van al onze sponsors in onderstaande puzzel te vinden?
Let op: om het niet al te gemakkelijk te maken zijn de sponsornamen zowel
horizontaal, verticaal als diagonaal in de puzzel verwerkt en kunnen alle kanten op
worden gelezen. Wanneer u alle sponsornamen hebt gevonden blijft er een aantal
letters over die, achter elkaar geschreven, een zin vormen die wij als bestuur van
harte onderschrijven.Veel succes!
door het bestuur
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... voor ieder budget een passend concept!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

fruitbedrijf
autobedrijf
brasserie
atelier
garage
tabak- en lektuurshop
juwelier (Koninginnelaan)
gereedschappen/tuinmeubelen
winkel en tearoom
cafetaria/ijssalon
schoonheids- en pedicuresalon
haarmode
bedden en nachtmode
dierenspeciaalzaak
installatiebedrijf (Kweekweg)
verkeersschool
kaashandel
slijterij
tapijten en gordijnen
reclameborden
radio/tv
juwelier (Mercatorplein)
gastouderopvang
klussenbedrijf
schoonheidssalon
veevoeders, kunstmest, zaden etc.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

cateringservice
banden en velgen
installatiebedrijf (Rostocklaan)
webdesign
thuiszorg
eetcafé
DTP-studio
bouwadvies
rijwielhandel
installatietechnieken
kruisvereniging
veilinggebouw
bloemsierkunst
modelspoor
lingeriezaak
benzinestation
bakker
logopediepraktijk
afvallen
makelaardij
poelier
ruitersport
installatiebedrijf (Tulpenlaan)
golfballen
schoenen
foto & studio

De overgebleven letters vormen de volgende zin:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Oud Hollandse spelen
met stamppotbuffet
12 november 2013
Het weer was wat somber, echt novemberweer, maar binnen in woonzorgcentrum De Veenkamp was het direct erg gezellig. We begonnen met een
lekker kopje koffie of thee, en daarna gingen we volop aan de bak met de spelen
en dat was van darts, ballengooien, hoedje wip, mikado en nog veel meer toe.
Je komt je buurtgenoten weer
tegen met een praatje en een lach.
De hele middag verliep erg
ontspannen en gezellig.
We moesten onze eigen score
opschrijven en dat werd heel
precies en nauwkeurig gedaan.
De winnaars kregen natuurlijk
een leuk prijsje!
En toen dat achter de rug was kwam het stamppotbuffet voor de dag en dat was
heerlijk. Het buffet werd verzorgd door kwaliteitsslagerij Walravens uit Klarenbeek;
en dat was prima verzorgd. Overal was voldoende vlees en worst bij, en een ieder
liet zich dan ook niet onbetuigd.
Daarna nog overheerlijke toetjes met ijs enzovoorts ..... .
Al met al een hele mooie middag, waar we goed op kunnen terugkijken en voor
herhaling vatbaar. Ik ben bij gezondheid al wel weer van de partij.
Ik dank namens alle aanwezigen het bestuur voor hun geweldige inzet.
Kortom al met al een gezellige middag.
door Herman van der Wal
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Ladiesavond
18 november 2013
Op 18 november werd de de jaarlijkse ladiesavond weer georganiseerd.
Dit jaar met zowel bekende als nieuwe standhouders, die zich presenteerden in
het restaurant van woon-zorgcentrum De Veenkamp.
Dit jaar werd gekozen voor een andere opzet. De belangstelling van de bezoekers
was geweldig. Er was een zithoek gecreëerd, waar men gezellig onder het genot
van een kop koffie of een drankje kon bijpraten.
De standhoudsters hadden een keur aan artikelen te koop en gaven uitleg. Onder
andere werden te koop aangeboden: kleding, kaarten, sjaals, sieraden, werkstukken
van hout, kunst, spulletjes uit grootmoeders tijd, enzovoorts.
Tevens waren er workshops over pedicuren, sieraden maken, schilderen,
voetreflextherapie en wat er zoal in een schoonheidssalon gebeurt.
Ook was er volop gelegenheid om leuke cadeautjes voor de komende feestdagen
te kopen.
Volgend jaar zal er zeker weer een avond worden georganiseerd. U bent dan allen
van harte welkom (ook niet-leden).
door een enthousiaste
bezoeker uit de wijk
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Kerstdecoratie
12 december 2013

De uitnodiging van mijn zus(je)
Jacqueline om een kerststukje
te komen maken met leden
van buurtvereniging Het Loo
pakte ik met beide handen aan.
Dus vol enthousiasme gingen
we op donderdagavond naar
bloemisterij Labberton aan de
Julianalaan.
Boven de zaak, in een mooie
ruimte, stonden de tafels voor ons klaar. De buurtvereniging heette ons welkom
en daarna de gezusters Labberton. Eerst een kopje koffie en daarna aan het werk.
Voor iedereen stond een mooie glazen schaal klaar met daarbij verschillende
soorten groen. Nel Labberton begon ons voor te doen wat deze avond de
bedoeling was om te maken: een mooi tafelstuk. En wat zij maakte zag er
natuurlijk schitterend uit. Maar nu wij!
Allemaal hetzelfde materiaal en toch zo anders wat er gemaakt werd. De één
gebruikte grote takken en een ander hele kleine takjes, met rode kerstballetjes of
juist met zilver, wit of helemaal natuur. Erg leuk om allemaal te zien. En wat een leuk
werk! Ik heb ervan genoten en wat namen we allemaal een mooi stuk mee naar huis.
Een hele gezellige avond,
dames, en nogmaals bedankt.
Van het tafelstuk heb ik nog
lang genoten!
Hartelijke groet,
Willy Stegeman
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Nieuwjaarsbijeenkomst
12 januari 2014

Wat was het gezellig op de nieuwjaarsbijeenkomst!
De ontvangst met een kop koffie of thee en een
oliebol was zeer verrassend. De opkomst was voor
het bestuur voldoende om ook het komende jaar de
nieuwjaarsbijeenkomst op het programma te houden.
Er werd door de aanwezige leden geanimeerd met elkaar
gesproken. En met een drankje en een hapje werd een
toost uitgebracht op het nieuwe jaar.
Al met al een geslaagde middag.
door een enthousiaste bezoeker
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Paasbingo
11 april 2014

Op vrijdag 11 april gingen we op weg naar de paasbingo. Deze activiteit
werd weer gehouden in De Veenkamp. Een mooie locatie, met genoeg ruimte
om allemaal te zitten. Na een plekje te hebben uitgezocht, een heerlijk drankje
te hebben gehaald en gezellig bijgekletst met andere bingospelers, waren we er
helemaal klaar voor.
Er stonden heerlijke paaseitjes op tafel en de prijzen voor de eerste ronde
stonden al mooi uitgestald. Wat een werk hebben de bestuursleden ermee gehad!
De avond verliep vlekkeloos. Het was gezellig, jammer genoeg niet zo heel erg
druk. Zelf heb ik ook nog verschillende prijzen gewonnen. Er waren veel prijzen die
in het teken stonden van de paasdagen: heerlijke chocolade, cakes, koekjes, plantjes,
kaas, cadeaubonnen van sponsors van de buurtvereniging en, natuurlijk niet te
vergeten, de volle tassen boodschappen. Kortom, voor ieder wat wils.
Na de laatste ronde werden er uit alle ingeleverde bingopapiertjes, waar de namen
van de spelers achterop stonden, nog verschillende prijzen verloot.  Wij vonden
het een gezellige avond en komen de volgende keer zeker weer meedoen.
Bent u nog nooit geweest bij een bingo van de buurtvereniging? Aarzel niet, en
kom gezellig meedoen.
Na deze avond dacht ik "hoe is bingo
eigenlijk ontstaan?" Ik ben het eens
gaan uitzoeken en hiernaast leest u
de geschiedenis van het spel bingo.
door Anetta Wilpshaar
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De geschiedenis van het spel Bingo
Bingo komt oorspronkelijk uit Italië en is daar ontstaan in de 16e eeuw. Het was
een spel waar je aan mee kon doen via de Italiaanse loterij, de Lo Giuoco del
Lotto d’ Italia. Deze loterij is opgericht 1530 en bestaat nog steeds.
Het spel werd pas echt populair toen een speelgoedverkoper uit New York,
genaamd Ed Lowe, het spel ontdekte op een kermis in Duitsland in 1929. Het
spel heette nog 'Beano' en het werd anders gespeeld dan we dat nu doen. Een
omroeper pakte telkens houten muntjes met hierin nummers gegraveerd uit een
kist en als de mensen die meededen dit nummer hadden, dan legde ze een boon
('bean' is Engels en betekent boon, vandaar de naam Beano) op het nummer
op hun beanokaartje. De speler riep dan luid "BEANO" als hij een horizontale,
verticale of diagonale rij vol had en mocht dan een prijs ophalen.
Ed Lowe kocht het spel op de Duitse kermis en hij introduceerde het in de
Verenigde Staten, maar niet voor hij een aantal aanpassingen had gemaakt op
het spel. Hij nodigde een paar vrienden uit in zijn huis in New York en speelde
daar samen regelmatig een paar potjes Beano. Een vriendin van Lowe riep op
een gegeven moment een keer "BINGO" in plaats van beano en Lowe vond dit zo
goed klinken dat hij meteen besloot om de naam van het spel te veranderen in
Bingo. Dit leidde direct tot succes.
Wilkes Barree, een priester uit Pensylvania die in geldproblemen zat besloot
het spel bingo te gebruiken voor een geldinzamelactie. Hij kocht het spel van
Lowe, maar kwam er al snel achter dat er vaak meerdere winnaars waren. Hij
vertelde zijn probleem tegen Lowe en deze ging naar een wiskundige genaamd
Carl Leffler. Hij vroeg hem zijn probleem op te lossen en deze Carl deed dat met
succes. Hij maakte ongeveer 6.000 bingokaarten die allemaal verschillend waren.
Dit liep later op tot 1.474.200 combinaties.
De geldinzamelingsactie van de priester was een groot succes en dit succes
verspreidde zich al snel over de rest van de V.S. en van de wereld. Er kwam een
'bingo instruction manual' uit waarin precies de regels stonden.
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Paaseieren zoeken
12 april 2014

"Pasen op ’t Loo"
Dit is onze eerste Pasen hier
in Apeldoorn. Wij zijn hier net komen
wonen op de Koningstraat. Ik ben
Wiesje en wij, papa, mama en mijn zusje
Fiep komen uit Utrecht. Hier hebben
we een grote tuin en al veel kinderen
uit onze straat komen graag bij ons
spelen.
Het paaseieren zoeken was gezellig. We
waren wel een beetje laat. Dat was wel
jammer, want daardoor hebben wij geen
eieren gevonden. De paashaas hielp ons
en zij kon er eentje vinden. De andere
kinderen hadden wel een mandje vol.
Met een appel en een drinkje mochten
we ook nog een cadeau uitzoeken. Ik koos het eieren schilderen en Fiep de
Paaskrans. Mama vond de valappels in de schuur wel interessant. Wij maken altijd
potten appelmoes op voorraad en papa kan deze appels nu niet meer op de markt
in Utrecht kopen.
Dus de volgende keer zullen we zeker voor 11 uur bij de fruitboer zijn. En dan
gaan we als een gek zoeken.
door Wiesje
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Boswandeling bij
paleis Het Loo
10 mei 2014
Zaterdagmorgen 10 mei 8.50 uur, nog even omkleden en dan naar de
spinning. Dan gaat de telefoon: “Met Siska Apon, heb je zin om mee te gaan met
de wandeling van de buurtvereniging bij Het Loo? Degene die met mij mee zou
gaan heeft afgezegd”. Even schakelen ... . "Ja, leuk! Hoe laat?”
Om 10 uur is het verzamelen bij de tweede parkeerplaats.Volgens de weersvoorspelling krijgen we te maken met regen, maar daar zijn alle deelnemers op
ingesteld.Voordat de wandeling begint krijgen we in Emma's oord onder het genot
van een kop koffie/thee met cake uitleg hoe de wandeling gaat verlopen.

Een tondelzwam

Om half 11 start de wandeling en onze gids
is boswachter Herman Horstman. De groep
bestaat uit 16 personen. Tijdens de wandeling
krijgen we verschillende wetenswaardigheden
te horen. Hoe en waarom de sprengen er
zijn en waarom deze op een bepaalde manier
lopen, waarom bepaalde boomsoorten niet
en soms ook juist wel gesnoeid en/of gekapt
worden en over de tondelzwammen.
Zelfs krijgen we een ree op ons pad te zien.

De wandeling gaat via het bospark naar Het Oude Loo en de vijvers en daarna
weer terug richting Emma's oord. Gelukkig hebben we niet veel last van de
regen die er valt. Tegen 13.00 uur zijn we terug bij Emma's oord, waar een goed
verzorgd broodje met een kop koffie/thee voor ons klaar staat en er nog gezellig
wordt nagepraat.
Ik ben blij dat Siska mij gebeld heeft, want het was een hele mooie wandeling
met Herman als enthousiast en boeiend verteller. De buurtvereniging kan weer
tevreden terugkijken op een zeer geslaagd en prima georganiseerd evenement.
Hartelijke groet,
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Busreis
20 mei 2014

Op 20 mei was er dan weer de langverwachte busreis, die deze keer
opgefleurd werd door een warme lentezon. De tocht ging naar Vledder in de
provincie Drenthe door een landschap vol jong leven, langs weiden met lammetjes
en een nest ooievaars.
In Vledder bevindt zich tussen de bossen met fluitende vogels een zeemuseum
dat Miramar heet, in het Nederlands 'zicht op zee'. Daar wordt een prachtige
verzameling schelpen, zeeslakken, zeesteren, sponzen, koralen, vliegende vissen,
kreeften en krabben tentoongesteld, bijeengebracht door de ongetrouwde Jeanne
Warners, die de wereld rondreisde en de vele vondsten in zee en op het strand
in een grote hutkoffer stopte en meenam naar haar ouderlijke woning. Toen alles
uiteindelijk niet meer in haar huis paste, bood de burgemeester van de gemeente
Vledder uitkomst. In 1965 verhuisde de hele verzameling naar een daarvoor
bestemd museum in Vledder.
In 1986 overleed Jeanne, maar haar prachtige collectie bleef voor de mensheid
behouden.
Onder het genot van een kopje koffie
met cake kregen wij een uitgebreide
toelichting en werden ons enige
bijzondere exemplaren van de collectie
getoond, waaronder reuzenschelpen in
de vorm van een hoorn. Het geluid dat
je eruit kon blazen overtrof zeker de
huidige geluidsnorm van 80 decibel!
Ook was er een bijzondere zeeslak te
zien. Een beet van dit kleine dier brengt
je binnen twee uur in het hiernamaals. Je kunt je wel afvragen waarom de Vereniging
van Euthanasie het zich zo moeilijk maakt. Met een kwekerij van dit type zeeslak
zouden de problemen makkelijker op te lossen zijn ... .
Verder was er een museumwinkel met mooie sieraden, gemaakt van schelpen in de
verschillende kleuren paarlemoer.
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Busreis
20 mei 2014

Hoewel Vledder niet aan het water ligt, hebben wij op onze tocht toch veel water
gezien en dat kwam gelukkig niet van boven. De chauffeur van onze bus had van
Steenwijk naar Zwartsluis de weg gekozen die door een grote plas, de Belterwijde,
loopt. Bij Zwartsluis passeerden wij de fabriek van Buisman, waar vroeger koffiesurrogaat werd gemaakt. Het surrogaat was een prima kleurstof. In mijn jeugd
gaven wij daarmee onze witte armen en benen een mooi bruin kleurtje. Je kon er
natuurlijk niet mee in de regen lopen. Tegenwoordig produceert men er aroma voor
koffie en verschillende koffie- en chocoladespecialiteiten.
Voor het nuttigen van het avondmaal ging de tocht naar Staphorst, waar wij nog
even een blik konden werpen op het grote bedrijventerrein van deze folkloristische
plaats. Het diner was goed verzorgd en voorzien van een 'drankje'.
Kortom, een heel geslaagde tocht die mijns inziens voor iedereen tot volle
tevredenheid is verlopen.
door H. Roolvink
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Stadswandeling
25 mei 2014
Heel eerlijk gezegd had mijn vrouw ons
opgegeven voor de wijkwandeling door
(een deel van) de wijk Het Loo. En ja, ze
had het ook wel van tevoren overlegd
hoor. En ook zeker ja, het was gigantisch
interessant en leuk! En natuurlijk, het
weer was prachtig!
Op zondagmiddag liepen we naar het beginpunt van de wandeling, de toegangsweg
naar het Paleis Het Loo aan de Loseweg. De weg er heen begon eigenlijk al leuk,
we zagen al een heleboel mensen die allemaal in dezelfde richting naar het paleis
liepen. En dus genoeg gesprekstof voor onderweg: “Goh, zouden die er ook heen
gaan?” “Nou ik denk zo van wel. Ja hoor, kijk maar: wandelschoenen!” “Zo, het
wordt hier nog druk, er lopen steeds meer mensen richting slagboom.” “Zou die
mevrouw met die invalidenscooter ook meelopen?” “Nee, joh, dat kan toch niet!”
“Nou, dan zal ze in ieder geval wel meerijden, toch?”
En dan staat er al een groeiende groep mensen te wachten bij de slagboom van
het paleis. Eigenlijk veel meer mensen dan ik verwacht had, moet ik toegeven.
En ook twee gidsen van het Apeldoorns Gidsen Collectief, Leo van Klaveren en Jan
Blom. Tjonge, wat weten die veel te vertellen over de geschiedenis en cultuur van
Apeldoorn. Twee gidsen, dus verdelen in twee groepen en dan op pad.
Maar binnen de kortste keren doemde er een probleempje op! We hadden onze
hond meegenomen, kan die ook meteen even wat Apeldoornse cultuur mee
opsnuiven. Maar die werd niet toegelaten op het voorterrein van het paleis, kregen
we te horen van een (overigens vriendelijke) marechaussee, die net aan kwam lopen.
Dus ik dan maar rechtsomkeert met hond. Jammer, het stukje geschiedenis bij paleis
Het Loo heb ik gemist. En ik kon me weer bij de groep aansluiten bij De Naald.
Machtig interessant waren al die verhalen over de monumenten, de oude villa’s
van weleer, de spoorrails vanaf het station naar het paleis, het station Het Loo, dat
aan de Zwolseweg heeft gestaan, toen de Zwolseweg nog Waldeck Piermontlaan
heette. En de ruzie tussen de koning en de gemeente over de plaats van het
station. Dat de lijn doorliep tot Hattem en dat die ook wel de 'giechellijn' werd
genoemd, omdat veel dienstmeisjes er gebruik van maakten en gingen werken
op Het Loo. De halve kring van beukenbomen op de hoek van de Loseweg.
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Stadswandeling
25 mei 2014
De statige villa’s aan de Loseweg, omdat het getuigde van 'standing' om zo dicht
mogelijk bij de koning te wonen. En ook heel interessant en vermakelijk waren
al die herinneringen, aanvullingen en vooral de 'o ja’s' van de deelnemers. Onze
gidsen wisten enorm veel te vertellen en ze prikkelden daarmee ook weer de vele
herinneringen die boven kwamen drijven. Er was dan ook zoveel te vertellen dat
we op een gegeven moment besloten hebben om de wandeling wat in te korten.
De buurtvereniging had Eetkamer Potjandorie in de Gazellestraat bereid gevonden
om eindpuntpunt te zijn van de wijkwandeling en daar moesten we natuurlijk wel
op een beetje redelijke tijd aankomen. We werden op
het terras gastvrij onthaald met koffie en appelgebak.
Een hele gezellige en lekkere afsluiting van de
wijkwandeling. Chapeau voor de buurtvereniging en
de gidsen van het Apeldoorns Gidsen Collectief.
Vriendelijke groet en hopend op een vervolg,
Johan Tiemens
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Fietstocht
14 juni 2014
Een heerlijke fietstocht!
Met circa 30 buurtgenoten stonden we gereed bij woon-zorgcentrum
De Veenkamp voor een fietstocht. Het weer zat mee: zon, af en toe een wolkje en
matige noorden-wind. Kort na 13.00 uur vertrokken we in kleine groepen, iedere
groep lekker op eigen tempo.Voor ons, als relatieve nieuwkomers in Apeldoorn,
bleek de tocht een combinatie van bekende en nieuwe plekken.
Een eerste stop bij de mooie begraafplaats aan de Soerenseweg. Mijn overgrootouders en oudoom liggen daar begraven,
dus wij brachten het graf een kort bezoek. Het hekje rond
het graf is niet meer helemaal gaaf, maar het bijzondere is, dat
het door een andere oudoom gesmeed is (zie foto hiernaast).
Over de Berg richting Orden, langs een eenvoudig monument
voor degenen die door ’s vijands hand gevallen zijn aan het
eind van 1944.Via de bron van de Orderbeek, zo’n plek
waar we nog eens terug willen komen. Een voorbijganger
vertelde ons dat de everzwijnen daar ’s morgens vroeg staan te drinken. De natuur
in de woonwijk! Beekbergen schampten we, we fietsten over de Ruggeweg en
Hulleweg over richting Lieren.
Hoewel wij de jongsten van de groep waren, bleken we de hekkensluiters, van
begin tot eind. Dat hoorden we bij de tussenstop, waar een ruime keuze aan
warme en koude dranken, fruit en koek
werd aangeboden aan de deelnemers.
Tijd voor een korte uitwisseling met
- nog - onbekende buurtgenoten.
Langs het kanaal stond de wind pal tegen,
het was lekker stevig doortrappen. Even
de dorst lessen en terug bij De Veenkamp
tot slot van deze leuke tocht napraten.
door Lous Wijnkoop
De Brink in Lieren biedt een tussenstop
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Rommelmarkt
6 september 2014
Op deze zaterdag organiseerde de buurtvereniging
(voor de allereerste keer) een rommelmarkt onder de titel:
“Het Loo ruimt op!” Toen ik de uitnodiging in de bus kreeg
heb ik, Siska Apon, samen met mijn zus, Ria Oostenenk
(ook lid van de vereniging), ons meteen enthousiast hiervoor
opgegeven en we waren zeer benieuwd hoe het zou verlopen.
Ondanks dat ik er al eens was geweest, viel het mij toch weer
op hoe mooi deze locatie bij Visio Het Loo-erf eigenlijk is.
Vanaf 9.30 uur konden we er terecht om onze verkoopplek in
te richten en het was samen met andere enthousiastelingen
meteen al erg gezellig. De organisatie had hun partytent met
onder andere koffie, thee en frisdrank al klaarstaan.
Van de 26 aangemelde standhouders
waren er uiteindelijk twee niet op
komen dagen. De verkoopplekken
waren mooi en ruim van opzet, en we
hadden dus alle ruimte om onze kraam
overzichtelijk in te richten. Het is altijd
weer de kunst om het zo in te richten,
dat je de kopers naar jouw kraam weet
te lokken. Het viel overigens wel op dat
er vóór de opening al kijkers waren.
Als onze kraam naar tevredenheid is
ingericht, gaan mijn zus en ik om de
beurt ook even buurten bij de andere
kramen. Hoewel het de bedoeling is om
onze ‘rommel’ kwijt te raken, kunnen we
het toch niet laten even bij de andere
standhouders te snuffelen. Het is heel
grappig om te zien dat iedereen weer
een eigen stijl heeft om zijn of haar
kraam op te bouwen. Sommigen hebben
een hele mooi tafel, anderen doen het met een stuk plastic op het gras, een
kleed erover en daarop alles uitgestald. Het is een bonte verzameling van kleding,
speelgoed, meubels, boeken, glas- en aardewerk, teveel om op te noemen.
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Rommelmarkt
6 september 2014
In de ochtend is er een behoorlijke
belangstelling; het loopt lekker door en
we verkopen best goed. Ondanks dat
we heel wat buurtgenoten voorbij zien
komen, missen we aan de andere kant
best nog wel een heleboel mensen.
Maar de sfeer zit er goed in, er wordt
heel wat gelachen en ook de Jack Russel
van een paar kramen verderop heeft de
dag van zijn leven met lekker rennen en
veel aandacht.
De 'klandizie' loopt in de middag duidelijk terug en ook horen we van een aantal
mensen dat de locatie wat moeilijk te vinden is geweest. Misschien is het een idee
om daar een volgende keer meer aandacht aan te besteden. Het was hoe dan ook
een hele geslaagde en reuzegezellige dag en wat ons betreft zeker het volgend jaar
voor herhaling vatbaar!
door Siska Apon en Ria Oostenenk
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Mountainbiketocht
10 september 2014

Op deze woensdagavond werd er voor de vierde keer een
mountainbiketocht georganiseerd voor de sportievelingen.
We zijn met twee groepen van start gegaan bij Bongers
Bikes. De opkomst was groot: 14 mannen en 4 vrouwen.

De snelle groep heeft een route gereden richting Asselt en de ‘minder snelle’
groep is richting Wenum Wiesel het bos in vertrokken.
Iedereen heeft veel gezien, er werd genoeg gekletst en vooral ook gelachen.
We hebben een mooie tocht van ongeveer 2,5 uur gefietst in het bos.
Na deze mooie tocht zijn we doorgegaan naar woon-zorgcentrum De Veenkamp
voor een hapje en drankje. Het was een geslaagde avond en zeker voor herhaling
vatbaar. We hebben allemaal genoten. Heren, bedankt!
door Herma en Marianne
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Informatie-avond
29 september 2014

De buurtvereniging organiseerde op deze avond een informatie-avond
in samenwerking met Notarissen Dijkman en Van Doorn en Marinka de Haan
Persoonlijke Uitvaartzorg.
De notaris gaf de nodige informatie over ‘de kunst
van het nalaten’ en beantwoordde vragen als:
"hoe vermindert u kans op ruzie na uw overlijden?"
en ziet u kansen om de belastingdruk weg te nemen
of te verlagen?
Een onderwerp dat met aandacht werd gevolgd.
Marinka de Haan informeerde ons over de
mogelijkheden om een uitvaart vorm te geven. Zij
gaf aan de hand van foto’s helder inzicht van wat een
uitvaart nu precies persoonlijk maakt.
Vaak denken mensen dat het daarbij om buitengewone
zaken gaat, maar Marinka liet zien dat het hem nou
juist vaak in het kleine zit.
Marinka is onafhankelijk en werkt voor elke
verzekeringsmaatschappij.
Er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Hier werd dan ook volop
gebruik gemaakt. Een avond die weer als zeer geslaagd kan worden beschouwd.
door Dik Westerveld
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Kleiduivenschieten
11 oktober 2014
De Buurtvereniging Het Loo heeft
verschillende terugkerende activiteiten
waaraan je als lid kan deelnemen. De
laatste jaren hebben we er eerlijk gezegd
niet zoveel aan en meegedaan. Maar
recent kwam daar een nieuwe activiteit bij:  
kleiduivenschieten. Mijn oog viel daarop,
niet omdat ik een ervaren schutter ben of
dat vaak gedaan heb, maar meer met de
gedachte: "dat wil ik wel eens proberen!"
Dus heb ik me ervoor opgegeven. Zaterdag 11 oktober is de dag! We verzamelen
ons om 12.00 uur aan de Loseweg. We zijn met tien personen, jong/oud en niet
alleen mannen! Met drie auto’s vertrekken we richting Didam.
Bij aankomst bij de KSV Baerlebosch worden we ontvangen met een kop koffie,
waarna er een korte toelichting wordt gegeven. Een aantal begrippen wordt ons
toegelicht: de korrel, je dominante oog, kolf, hagelpatronen, wat is een kleiduif
eigenlijk en wat je wel/niet moet doen op de baan.

We zijn ingedeeld in twee groepen. De eerste groep bestaande uit
Jonathan, Daniël, Jeroen, René en Hans onder begeleiding van Philip.
De tweede groep bestaat uit Erich, Ariën, Peter en Ruud onder leiding van Johan
Tiemens. Johan is onze buurtgenoot die de animator is van deze activiteit en
deze sport zelf actief beoefend. Hij heeft ons buitengewoon bekwaam en rustig
geïnstrueerd en begeleid.
Het schieten vindt plaats op vijf verschillende banen. Per baan wordt de kleiduif
op een andere manier gestuurd (op je af, van je af, over de grond en over je heen).
Elke baan vraagt om een andere manier van reageren en schieten.
Per baan mag iedere deelnemer vijf keer schieten. De totaalscore loopt uiteen
van 8 tot 19 treffers.
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Kleiduivenschieten
11 oktober 2014
Na afloop hebben we gezellig wat nagepraat in het gezellige clubhuis van de
schietvereniging onder het genot van consumpties, inclusief borrelhapje.
Om 17.00 uur zijn we terug op Het Loo.
Ik kan alleen maar zeggen, dat het een geweldig leuke ervaring is geweest om deze
sport zelf eens te proberen en dat ik het zeker nog eens ga doen. Ik hoop (en ga
er vanuit) dat deze activiteit terug gaat komen op de activiteitenkalender.
Gezien de enthousiaste reacties van de deelnemers van deze eerste versie, zullen
er een volgende keer zeker meer deelnemers zijn.
Johan en buurtvereniging, bedankt voor het organiseren, het was een geslaagde
première.
door Ruud Koldenhof
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Uitslag jokeren
Seizoen 2013 / 2014
Naam

mw. W. Zwarteveen
mw. L. ten Cate
mw. C. Kronmöller
mw. A. van Eeuwijk
mw. M. Hendriks
mw. A. Smit
mw. G.J. Regeling
8 mw. D. Baror

1
2
3
4
5
6
7

Punten

476
560
618
623
662
678
587
577

Naam

9
10
11
12
13
14

mw. W. Willemsen
mw. M. Nieuwenhuis
mw. A. Kamphuis
Gerrit Kaper
Peter Hoogeveen
mw. E. van Liere

Punten

494
395
271
51
61
90

Uitslag klaverjassen
Seizoen 2013 / 2014
Naam
1 Marie Hurenkamp

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

Ab Mulder
Willy Wokke
Marth van Herk
Lineke van Herk
Gerrit Kaper
Fred Hurenkamp
Ans van 't Erve
Peter Hoogeveen
Ernst Mooibroek
Dil Plantagie
Henk Huffelen
Diny van Aken
Geert Bonekamp

Punten

35.816
35.538
35.000
34.396
34.107
33.891
33.213
32.949
32.940
32.739
32.550
32.057
32.004
31.925
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Naam

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Cor van Alphen
Miny Kaper
Wim de Bruin
Wim Keizer
Joep Alofs
Frank Nijpels
Hans van Duivenbode
Toos Braam-Simons
Mariet Keijzer
Wim Jansen
Hendrik Disbergen
C.J. Ponsen
Ab Schimmel
Niek Eelhart

Punten

31.780
31.538
31.531
31.439
30.800
30.622
28.440
26.340
22.110
19.375
18.198
18.086
15.566
12.223
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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.
In deze tijd van (voortgaande) digitalisering beschikt een steeds groter wordende
groep buurtbewoners over een e-mailadres. Uw buurtvereniging wil graag mee
in deze nieuwe ontwikkeling en onderzoekt of het mogelijk is om, in plaats van
het bezorgen van de uitnodigingen op papier, de uitnodigingen digitaal bij u aan
te bieden. De voordelen van zo'n digitale uitnodiging zijn minder papiergebruik,
minder benodigde bezorgingstijd, de mogelijkheid om een extra herinnering
te sturen of te attenderen op een komende activiteit en u kunt de uitnodiging
gemakkelijk (digitaal) bewaren.
Inmiddels hebben 130 buurtbewoners zich hiervoor aangemeld, wat overeenkomt
met ongeveer 20% van ons ledenbestand. Eind december zal het bestuur evalueren
en beslissen of we daadwerkelijk overgaan tot het (al dan niet gedeeltelijk)
versturen van de digitale uitnodiging.
Iedereen die ook mee wil doen kan zich hiervoor aanmelden via onze website:
info@buurtvereniginghetloo.nl onder vermelding van naam, adres en
(uiteraard) 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.
Heeft u nog 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 op
pagina 5 van dit boekje) of via het e-mailadres van onze buurtvereniging.
het bestuur
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Voorlopig programma
2014 / 2015
2014

datum
1 december
11 december
16 december
19 december

activiteit
kaarten
kerststukjes maken
kaarten
kerstbingo

2015

datum
5 januari
11 januari
20 januari
2 februari
12 februari
17 februari
2 maart
17 maart
20 maart
28 maart
31 maart
4 april
22 april
19 mei
?? mei
?? mei
30 mei
14 juni
9 september
16 november
19 november

activiteit
kaarten
nieuwjaarsbijeenkomst
kaarten
kaarten
herenavond
kaarten
kaarten
kaarten
paasbingo
paaseieren zoeken
kaarten
kaarten
jaarvergadering
busreis
boswandeling
stadswandeling
rommelmarkt
fietstocht
mountainbiketocht
ladiesavond
oud hollandse spelen

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.

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! Mail naar:  info@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 er bij de rommelmarkt op 6 september € 150,- aan plaatsgeld
is binnengekomen voor Stichting Hulphond?

...

dat sommige buurtbewoners de rommelmarkt zo gezellig vonden,
dat ze thuis een fles wijn haalden en met anderen deelden?

...

dat er op de parkeerplaats bij woon-zorgcentrum De Veenkamp
een kleine kringloopwinkel is, waarvan de opbrengst bestemd is
voor de bewoners van De Veenkamp?

...

?

dat het regelmatig gebeurt dat nieuwe bewoners van onze buurt
komen vragen of ze lid mogen worden van onze vereniging?

...

dat er op vrijdag 12 december weer een kerstmarkt wordt gehouden
in woon-zorgcentrum De Veenkamp?

...

dat op 11 januari 2015 de nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging
wordt gehouden in woon-zorgcentrum De Veenkamp en dat u daar
gezamenlijk met het bestuur kunt toosten op het nieuwe jaar?

...

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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