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Van de voorzitter
Voorwoord

 Beste buurtbewoners, 

 Ook dit jaar is het, met wat meer aansporing dan de afgelopen 
jaren, toch gelukt om verhaaltjes en foto’s te verzamelen van en 
door buurtbewoners die een weergave geven van de georganiseerde 
activiteiten in de buurt. Dit om te voorkomen dat dit jaarboekje niet 
alleen bestaat uit onze trouwe adverteerders (denk hieraan bij uw 
aankopen!), maar u ook een terugblik geeft over het afgelopen jaar. 
Een bijzonder jaar waarin wij afscheid hebben genomen van een aantal 
geliefde leden uit de buurt, maar ook een jaar waarbij het feest was 
voor onze secretaris Dik Westerveld die, zoals het onze majesteit heeft 
behaagd, een lintje kreeg voor al zijn vrijwilligersactiviteiten.

Het boekje start met een verhaaltje van een zeer goed bezochte filmavond 
met 'De Parel van de Veluwe' (deel 1). Inmiddels heeft ook deel 2 al weer 
plaatsgevonden in oktober 2017, waarbij ook nu de opkomst hoog was. 
De traditionele kerstbingo in december 2016 werd door jong en oud nog steeds 
zeer goed bezocht en ook de nieuwjaarsreceptie mag inmiddels rekenen op meer 
opkomst en een geslaagd samenzijn.  
De winterwandeling in het paleispark met boswachter Herman in februari 2017  
is een blijvertje en werd door de aanwezigen als zeer geslaagd bestempeld.  
Ook voor de vele kleintjes is er het inmiddels traditionele paaseieren zoeken in de 
bongerd bij Theo Bouwman. Echt hartverwarmend om dat kleine grut te zien rennen.
In april 2017 hadden we een zeer matig bezochte jaarvergadering, maar ook in 
april een leuke stadswandeling in de wijk Kerschoten en op 26 april Koningsdag 
met de daarbij eerdergenoemde lintjesregen.
Op de traditionele derde dinsdag in mei was er de bustocht. Dit jaar naar het  
Ot en Sien-museum en een huifkartocht met afsluitend een diner. 
In juni was er voor jong en oud de fiets-puzzeltocht en een verslag van de 
mountainbiketocht, traditioneel in september, die zowel door beginners als 
gevorderden, jong als oud, werd meegetrapt.
Ook vindt u in dit boekje de uitslag van het kaarten (jokeren en klaverjassen),  
dat iedere drie weken op maandagavond plaatsvindt in De Veenkamp.
De jaaragenda met de verwachte activiteiten in 2018 met onder andere een 
nieuwe activiteit. Houdt u daarom 30 juni 2018 vrij, want dan organiseren we  
een gezellige fancy fair!
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Helaas viel het afgelopen jaar ook een aantal activiteiten uit wegens te weinig 
animo. Denk hierbij aan jeu de boules, kleiduivenschieten en de ladiesavond. 
Jammer, maar we geven de moed niet op. De oproep van het bestuur is er dan 
ook aan alle buurtbewoners om mee te denken welke (nieuwe) activiteiten wij 
voor en met u kunnen organiseren. Klamp ons aan of mail ons via e-mailadres 
info@buurtvereniginghetloo.nl als u ideeën heeft. Samen kunnen we veel!

Rest mij mijn medebestuursleden te bedanken voor weer een gezellig en actief 
afgelopen jaar. Ik hoop dat u met plezier en soms een glimlach terugkijkt via dit 
jaarboekje van en door uw bewoners in de wijk. Kijk ook eens op onze website 
www.buurtvereniginghetloo.nl voor alle foto’s van de activiteiten.  
Inmiddels zijn er al meer dan 150 leden/adressen die de uitnodigingen van onze 
activiteiten digitaal ontvangen. Wilt u hier ook gebruik van maken? Mail ons dan.
Graag ontmoet het bestuur alle buurtbewoners op onze traditionele nieuwjaars-
receptie op zondag 7 januari 2018 om 15.00 uur. U komt toch ook? 

Veel leesplezier!
door Hans Plattel

www.buurtvereniginghetloo.nl
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Het bestuur

Hans Plattel - voorzitter
Loseweg 146, telefoon 521 72 05

Dik Westerveld - secretaris
Loseweg 323, telefoon 521 32 67

Peter Hoogeveen - penningmeester
Lippe Biesterfeldstraat 65, telefoon 521 46 86

Hans Apon - ledenadministratie
Maria Stuartstraat 15, telefoon 521 64 30

Anetta Wilpshaar - bestuurslid
Everlaan 14, telefoon 522 60 57

IBAN-nummer NL34 INGB 0000 0957 29

Internet www.buurtvereniginghetloo.nl

E-mailadres info@buurtvereniginghetloo.nl

 Buurtvereniging Het Loo

V.l.n.r.: Dik Westerveld,  
Peter Hoogeveen,   

Anetta Wilpshaar, Hans Plattel  
en Hans Apon
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Filmavond
20 oktober 2016

 Voor de eerste keer hebben we een filmavond georganiseerd, die 
werd gehouden in wooncentra De Veenkamp. Dat het op deze avond 
een stormloop zou worden hadden we niet verwacht!

We vertoonden deze avond 'De Parel van de Veluwe' deel I. Een film met een 
wandeling door Apeldoorn in de periode 1912 tot 1937 als thema.

Het was een groot succes. U zult 
begrijpen dat we daarom hebben 
besloten om ook het tweede deel 
van deze film te laten zien. De 
geplande datum hiervoor is gesteld 
op donderdag 26 oktober 2017.
Op het moment dat ik dit schrijf, 
weet ik natuurlijk niet of het weer 
zo’n succes gaat worden, maar we 
gaan er wel vanuit.

We zien u in elk geval graag en 
wie weet gaan we in de toekomst 
nog meerdere malen een filmavond 
organiseren.

door Dik Westerveld

19 12-19371
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Kerstbingo
16 december 2016

 Bingo is één van de bekendste activiteiten die gedaan worden 
met ouderen. Als ik aan ze vraag of ze het leuk vinden dan zeggen de 
meesten volmondig "JA!" Dit is ook de reden dat wij (mijn man Remy 
en ik) met kerst besloten naar de Kerstbingo te gaan, samen met de 

oma van Remy. Want, drie keer raden, ook zij zei volmondig "JA!"

Zelf houd ik eigenlijk helemaal niet van bingo. Sterker nog, ik vind het 
verschrikkelijk! Maar als ik eenmaal bezig ben is het plezier toch wel groot. 
Vooral de spanning van het moment waarop je kaart vol is en je een prijs 

kunt winnen lijkt te doen vergeten dat ik het eigenlijk stom vind. Het zal wel iets 
met stofjes in de hersenen te maken hebben. Óf het enthousiasme van 
oma die naast me zit. Daar alleen al wordt een mens blij van.

In De Veenkamp was de sfeer ook goed. Er waren lekkere drankjes 
en hier en daar stonden er wat borrelnootjes en kaasvlinders op 
tafel. Ook de prijzen waren niet mis! Zelf hebben we, ik weet niet eens 
meer wie van ons, een schaaltje en een zak M&M’s gewonnen. Het schaaltje is een 
leuk aandenken aan de gezellige avond!

Omdat het zo’n geslaagde avond was, 
zijn Remy en zijn oma met Pasen weer 
naar de bingo geweest. Deze keer liet 
ik ze lekker alleen gaan; een leuk oma/
kleinzoon-uitje.

door Laura Suetters
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Nieuwjaarsbijeenkomst
8 januari 2017

 Wat was het weer gezellig op de nieuwsbijeenkomst van onze 
buurtvereniging! Er werd getoost op het nieuwe jaar en onze voorzitter 
hield een korte toespraak over het wel en wee van de vereniging.

Onder het genot van een drankje en goed verzorgde hapjes werden er tussen de 
leden leuke contacten uitgewisseld. De aanwezige leden waren zeer verrast dat 
het aantal belangstellenden voor deze activiteit elk jaar stijgt. Wellicht bent u er de 
volgende keer, waarvoor u uiteraard een persoonlijke uitnodiging krijgt, ook bij. 
Wij, als bestuursleden, verheugen ons nu al op uw komst!

door het bestuur
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Wandeling in het paleispark
25 februari 2017

 We gingen ons om 09.30 uur verzamelen bij de parkeerplaats aan 
de Amersfoortseweg. Bijna alle deelnemers waren op tijd. Door Herman 
de boswachter werden we allen verwelkomd en werd één en ander uit-
gelegd hoe de ochtend eruit zou zien. Daarna werden we meegenomen 
naar Emma’s Oord voor een heerlijk kopje koffie en thee met een lekker 
plakje cake erbij. Dit was al een mooi begin en de sfeer was prima.

Er is ons onderweg heel veel verteld over het wel en wee in het Kroondomein, 
een uitgebreid verhaal over Stadhouder Willem in 1686. We zijn door het 
sprengengebied gelopen en daar was te zien dat op verschillende hoogtes de 
sprengen door het gebied lopen. In de sprengen leven verschillende vissoorten, 
zoals een voorn en een blei. Het totale oppervlak van het Kroondomein bestaat 
uit 10.500 ha grond/bos. Sinds 1997 is dit FSC-gekeurd.

Er loopt ontzettend veel 
wild, waar we helaas deze 
ochtend niets van konden 
zien, maar de boswachter 
vertelde dat ongeveer 
300 dieren instand 
worden gehouden, zodat 
er niet teveel dieren 
op dit gebied leven. 
Van de soorten reeën, 
damherten en edelherten 
is de damhert het sterkst.

De voorkeur gaat naar de groei van loofhout in het bos, dit laten ze tien jaar 
groeien en dan wordt bekeken wat er weggehaald moet worden.
Onderweg langs de sprengen hebben we verschillende gebouwen/hutjes gezien 
die het uitzicht hadden over de verschillende sprengen. Daarbij kwam het leuke 
verhaal dat een hutje vernoemd was naar de heer Bieland, een arbeider die wel 
eens een dutje deed in de hut en daarbij betrapt was door Willem.
Nadat we onze weg vervolgden, kwamen we op een gebied dat wordt onderhouden 
door een groep van 22 vrijwilligers, die verhinderen dat nieuwe berkenbomen 
kunnen uitgroeien tot grote bomen. Daar wordt alles dus weggehaald. Deze groep 
is twee keer per jaar druk met dit project. Petje af voor deze mensen en veel 
succes en plezier met dit initiatief.



We vervolgen onze weg en het is gelukkig nog steeds droog (de voorspellingen 
waren anders!). Nu zijn we bij de schietbaan aanbeland. Deze schietbaan is nog 
in gebruik voor de drijfjacht. Er wordt op schijven geschoten om te oefenen en 
voordat ze echt op jacht gaan wordt er een wedstrijdje georganiseerd.
Er wordt ons verteld dat er vorig jaar 397 aanrijdingen met wild op de Amers-
foortseweg hebben plaatsgevonden. Dit is schrikken; wie had dat verwacht?

Nu lopen we richting de dierenbegraafplaats 
van het Koninklijk Huis. Er liggen verschillende 
paarden die begraven zijn in 1939, voordat de 
Duitsers er beslag op konden leggen.
Onderweg zien we op de paden de sporen 
van het wild dat er leeft, reuzemierenhopen 
enzovoorts. Bij de vijver aangekomen horen  
we dat hier forel wordt gekweekt en hier is  
ook het leefgebied van de ijsvogel. Er zijn in  
het verleden ook bloemenakkers en graan-
velden aangelegd voor de herten en reeën.

Onze wandeling zit er helaas alweer op en  
we gaan terug naar Emma’s Oord, waar we 
warm worden ontvangen en verrast worden 
met heerlijke erwtensoep, broodjes met ham  
en kaas, roggebrood met spek en koffie/thee.
Het was weer een heerlijke, mooie en leerzame 
wandeling en een hele fijne groep mensen. 
Complimenten voor de organisatie  
en gezelligheid!

door Annelies Oosterveen
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Paasbingo
7 april 2017

 Het is altijd weer een gezellig samenzijn met ons complete gezin, aanhang 
en enige vrienden tijdens de jaarlijkse paasbingo. We zijn altijd wel een beetje 
luidruchtig, maar dat zal zeker niet belastend zijn voor de overige deelnemers, 
aangezien wij hierop geen klachten hebben ontvangen.
Ook al zijn er bij ons die niets winnen, de gezelligheid prefereert en als er dan wel 
wat wordt gewonnen laten wij het zeker duidelijk horen, met name de kinderen zijn 
dan degenen die wat mogen uitzoeken. Voor wat betreft de prijzen is er voor elk 
wat wils, daar wordt door Dik Westerveld en vrijwilliger Jacqueline Veeneman wel 
voor gezorgd. Zij hebben hierin dan ook veel werk gestoken, waarvoor onze dank.
Zoals gezegd zijn de prijzen zeer royaal. Met name de boodschappentassen zijn 
rijkelijk gevuld en worden dan ook met veel plezier door een ieder gewonnen.
Hierbij dan ook onze aanbeveling om de kerst- en/of de paasbingo te bezoeken, 
ons inziens zult u daar geen spijt van krijgen.
Nogmaals onze dank aan Dik Westerveld, de vrijwilligers en het bestuur die deze 
gezellige avond mogelijk hebben gemaakt.

door een fervent bingobezoeker



Paaseieren zoeken
8 april 2017

Een fotoverslag:
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Jaarvergadering
12 april 2017

 Op 12 april 2017 werd de algemene jaarvergadering gehouden 
in woonzorgcentrum De Veenkamp. Die avond waren er 14 (?!) leden 
aanwezig.  Na het gebruik van een kop koffie of thee opende onze 
voorzitter de vergadering en heette ieder hartelijk welkom.

Na de opening werd er één minuut stilte in acht genomen voor de overleden 
leden van de vereniging in het afgelopen jaar.
Onze secretaris Dik Westerveld gaf in een 'nutshell' een weergave van de 
georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar.
Daarna was penningmeester Peter Hoogeveen aan de beurt. De aanwezige leden 
werden wegwijs gemaakt in de kosten van het afgelopen jaar.
Aansluitend deed de kascommissie verslag, waarbij de penningmeester décharge 
werd verleend voor het gevoerde beleid. Eén van de aanwezige leden nam zitting 
in de kascommissie.

Na een korte rondvraag sloot de voorzitter de jaarvergadering en werd een 
korte pauze ingelast.
Na het beeïndigen van de vergadering werd er nog een quiz gehouden met leuke 
vragen die betrekking hadden op de woonwijk, zoals:
• wat is de hoogte van De Naald?
• ter gelegenheid waarvan is De Naald onthuld?
• wanneer werd Paleis Het Loo een nationaal museum?
• in opdracht van wie zijn de stallen gebouwd?
• hoe heet het huis naast hotel De Keizerskroon?
• wat was in 1972 de naam van de huidige Waldeck Pyrmontstraat?
• hoe heetten de twee schuurbewoners bij fruitbedrijf Bouwman?

Meer dan 20 van dit soort vragen werden gesteld en nadat alle antwoorden 
waren gecontroleerd, kwam Lia Overduin als winnares uit de bus die daarvoor 
een aardige attentie ontving.
Volgend jaar zal de jaarvergadering plaatsvinden op woensdag 18 april en ook dan 
zullen we weer een leuke activiteit aan de vergadering 'vastknopen'. We hopen 
dan wel op een hogere opkomst, want die viel deze keer zwaar tegen.

door Dik Westerveld
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Stadswandeling
23 april 2017

 Op deze zondag stond iedereen op tijd op het Mercatorplein gereed 
om deel te nemen aan de stadswandeling door de wijk Kerschoten.

Onder leiding van een deskundige gids 
vertrokken we rond 14.00 uur voor een 
wandeling die ongeveer anderhalf uur zou 
duren. Onderweg werden er door deze gids 
interessante en leuke wetenwaardigheden  
over de wijk verteld, die de meeste van de 
deelnemers niet kenden.

Aan het  
einde van  
de wandeling 

konden we lekker uitrusten en nog even napraten 
in restaurant Bon Vivant aan de Loolaan. In dit 
restaurant, dat recent volledig is gerestaureerd,
ontvingen we nog een bittergarnituur met een 
lekker drankje erbij. Het was een mooi slot van 
een zeer succesvolle wandeling!

door een enthousiaste wandelaar
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Secretaris Dik Westerveld 
koninklijk onderscheiden

26 april 2017

 Op woensdag 26 april is in het kader van de 
'lintjesregen 2017' onze secretaris, Dik Westerveld, 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
als beloning voor zijn jarenlange inzet voor diverse 
verenigingen en instanties.

Met een smoes op pad gestuurd voor een lezing was 
voldoende om Dik naar Paleis Het Loo te lokken, alwaar 
hij werd toegesproken door de burgemeester, waarna hij 
werd 'geridderd'. Onderstaand de volledige toespraak:

"Meneer Westerveld, de buurtvereniging, Vereniging Oud 
Apeldoorn, de balletschool, het woonzorgcentrum en Residence 
Loohorst, allemaal kunnen of konden ze rekenen op uw hulp.

Voor Buurtvereniging Het Loo bent u de bezige bij 
binnen de vereniging. U organiseert spelletjes, doet de 
paas- en kerstbingo, regelt de busreis voor het jaarlijkse 
buurtuitje, verzorgt de nieuwjaarsreceptie met lekkere 
hapjes en oliebollen, en ga zo maar door. 
U bent heel actief, maar dat gaat nooit ten koste  
van uw humeur. 
Omdat u bij bijna alle activiteiten betrokken bent,  
kent iedereen binnen de vereniging u. U staat altijd  
voor iedereen klaar. 

Vanaf 2003 bent u secretaris van het bestuur. De 
agenda is altijd ruim op tijd klaar en twee dagen na  
de vergadering levert u al het verslag met actielijst. 
Het bestuur is blij met u. Ze kunnen altijd op u rekenen. 
U bent ook bij andere verenigingen actief, waardoor u 
een groot netwerk hebt. Reuze handig, want door uw vele contacten weet u  
bijna altijd ergens een oplossing vandaan te halen als er een probleem ontstaat.
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U bent ook secretaris van de Vereniging Oud Apeldoorn. Werkt mee aan de 
organisatie van de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Apeldoorn bij het 
sluisje. Bent druk met de voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse Open 
Monumentendag. De vereniging doet nooit tevergeefs een beroep op u.

U heeft ook creatieve talenten. Die heeft u jarenlang ingezet voor Balletschool 
Tilly Arendshorst. U dacht mee over het thema voor de tweejaarlijkse uit-
voeringen in theater Orpheus. En zodra dat bekend was, ging u aan de slag met 
ontwerpen en maken van de kostuums. Ook de decors bedacht en maakte u zelf. 
Iedere vrije minuut in de avond en weekenden was u met de balletschool in de 
weer. U was van onschatbare waarde, een groot inspirator. 
U bent veel uren te vinden in woonzorgcentrum De Veenkamp, voor een praatje 
met bewoners of om hand- en spandiensten te verrichten bij activiteiten.  
U organiseert rommelmarkten, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor leuke 
dingen voor de bewoners. 
In elk seizoen en bij diverse feestdagen brengt u De Veenkamp met uw mooie 
decoraties in een bijzondere sfeer. U bent zeer geliefd bij de bewoners, niet alleen 
om wat u doet, ook om wie u bent.

En ten slotte, voor Residence Loohorst, waar u zelf woont, bent u penning-
meester van de Commissie Looevenementen. Dat is de commissie die activiteiten 
organiseert voor alle bewoners van de Loohorst. U zet zich al jaren voor meer 
dan 100% in voor de werkzaamheden van die commissie.

Tot mijn grote genoegen kan ik u meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning 
heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!"

U zult begrijpen dat wij super-
trots zijn op onze secretaris en 
feliciteren hem, en natuurlijk 
ook zijn vrouw Tilly, van harte 
met deze onderscheiding. Dik, je 
hebt het dik en dik verdiend!

door Hans Plattel



Busreis
16 mei 2017

 Wat waren we weer blij op die dag in mei! En velen stonden dan 
ook al vroeg in de rij te wachten op de bus van Buurtvereniging Het Loo 
om ons met zijn allen weer een heel gezellige dag te laten beleven.  
En dat werd het volop!

Met een prima chauffeur die ons met bekwame spoed naar het noorden koerste 
en na ander halfuur bij het Ot en Sien-museum in Surhuisterveen afzette, waar we 
na koffie en gebak alles gezellig van vroeger van Ot en Sien konden herbeleven en 
iedereen vond het prachtig.

Er was een mooie souvenirwinkel waar je leuke dingen kon kopen en daar 
werd dan ook volop gebruik van gemaakt. Daarna kon je, wie dat wilde, een 
huifkartocht meemaken door het dorp. En toen alle mensen weer in de bus zaten 
zijn we lekker gaan eten in Staphorst en dat is heel goed toeven. En toen jammer 
genoeg weer naar huis.
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Ik had een dame bij me die 
voor de eerste keer meeging 
en die heeft zich meteen als lid 
aangemeld. Al met al een heel 
mooie dag waar we met veel 
plezier op kunnen terugkijken. 

En hartelijk dank aan het bestuur dat weer erg veel moeite heeft gedaan  
om het ons met zijn allen weer naar de zin te maken.

door H. v/d Wal
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Fietstocht
11 juni 2017

De jaarlijkse fietstocht was deze 
keer gemaakt via het fietsknoop-
puntensysteem en prima uitgezet  
door de familie Van Wezep.

Na de start bij De Veenkamp verlieten we 
via de Koninginnelaan, Anklaarseweg en 
Zwolseweg de 'bewoonde' wereld. Hierna 
volgde een prachtige route door het mooie 
gebied van Wenum Wiesel, richting Vaassen.

De mooie route, die in totaal ongeveer 32 km lang was, voerde ons onder andere 
langs De Cannenburgh en het Kievitsveld. Onderweg werden we nog getrakteerd  
op een heerlijk ijsje bij IJssalon Rozeboom in Vaassen.

Onderweg moesten ook nog een aantal vragen worden beantwoord.  
Hieronder alle gestelde vragen met de juiste antwoorden erbij vermeld:

Vraag A Wat is de naam van de beek waar je over fietst?
 • De Koningsbeek
Vraag B Waar verwijst de naam Houtentorenweg naar? 
 • Hier stond een houten toren, behorende bij Het Loo
Vraag C Wat zijn enken? 
 • Met mest opgehoogde akkers rondom dorpen
Vraag D Welke 'berg' fiets je over richting Elspeet? 
 • De Galgenberg
Vraag E Waardoor zijn de waterplassen bij het Kievietsveld ontstaan? 
 • Door afgravingen ten behoeve van de aanleg van de A50
Vraag F Hoe worden deze waterplassen ook wel genoemd? 
 • Het Emstergat

Mede door het mooie weer, maar ook zeker door de prachtige route, ging een 
ieder zeer tevreden naar huis. Als u er niet bij was deze keer kan ik u van harte 
aanbevelen dat volgend jaar wel te doen. De familie Van Wezep wordt weer zeer 
vriendelijk bedankt voor de organisatie!

door een vrolijke fietser
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Mountainbiketocht
6 september 2017

Hoi allemaal!

Vorige maand was er 
weer mountainbiken. 
We gingen deze keer 
in twee groepen. 
De 'gevorderde'  
groep en de ‘minder 
gevorderde’ groep.  

Ik zat zelf in de 'minder gevorderde' groep. Na 50 meter 
was er al een kapotte fiets, dus toen hadden we al gelijk 
pauze. Gelukkig was het droog nadat het de hele dag had 
geregend. Daardoor waren er enorme modderpoelen en plassen ontstaan. Toen 
ik een tijdje had geprobeerd droog en schoon te blijven, heb ik dit opgegeven en 
ben keihard door plassen en poelen heen gaan rijden. Nadat we door het park van 
Paleis Het Loo waren gefietst, gingen we naar de Julianatoren om daar een rondje 
te fietsen. Toen we in het bos waren, gingen we eerst over de bredere paden de 
berg nog verder op en daarna - langs smalle paden - keihard naar beneden.
We zijn ook langs het Kroondomein gekomen om daar het paadje vlak langs 
het hek te nemen. En dan letterlijk een smal paadje van 10 cm breed. Toen we 
terug waren bleek het dat iemand zijn mobiel op de fiets had meegenomen en 
de hoogte, tijd en afstand wist. We hadden binnen anderhalf uur 30 km gedaan! 
Iedereen is nog na afloop naar De Veenkamp gegaan om lekker wat te drinken  
en eten. Het was dus een geweldige tocht.

Wiesje Schoevaars



programma 2017 - 2018 Buurtvereniging Het Loo 21

Filmavond
26 oktober 2017

 Naar aanleiding van de eerste filmavond, waar we 'De Parel van de 
Veluwe' deel 1 vertoonden, was het verzoek om ook deel 2 te vertonen.

Deze avond was op 26 oktober jl. en ook deze avond werd weer een groot succes. 
Omdat de filmavond als activiteit zo goed aanslaat hebben we besloten om deze 
activiteit met diverse films te continueren. Hou de uitnodigingen dus goed in de gaten!

door Dik Westerveld

1938-19622
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Het Loosche 'volkslied'

Het lied is geschreven en gecomponeerd ter 
gelegenheid van het dertigjarig bestaan van 
de muziekvereniging 'Prins Hendrik' in 1933. 
De vereniging is een aantal jaren geleden ter 
ziele gegaan. We weten dat we een flink aantal 
lezers een groot plezier doen met de plaatsing 
van de tekst.

Wanneer ie op ut Loo 
De boel is goat bekieken 
Dan kun ie heel wat zien 
Bie armen en bie rieken 
D'r steet een groot paleis 
En vlak d'r noast de haven 
Een weeshuus kolesaal 
E'stich deur milde gaven.

Refrein:
Dan is d'r ut Posthuus 
En een groot hotel 
Een schoole um te leren 
Die is erg in tel 
En d'r was is een brandweer 
die was altied op tied 
En d'r is een muziekcorps 
Speult menig lied.

Een mooie Koningstraat 
Met viela's en gebouwen 
Die hier graag wonen wil 
Die zal ut niet berouwen 
Ie kunt d'r goed terech 
Je kunt hier alles kriegen 
In elke winkel zeg 
Dat wiw hier niet verzwiegen

– Refrein –

Ie koopt d'r sigaren 
Die bint heel bes 
En schoenen bie paren 
Jas, broek en ves 
Een hoed of een mantel 
Veur een zachte prijs 
Lekker brood en kedetjes 
En een fijn stuk vleisch

As ut grooten lich is ut e'goan 
Dat moi toch is goan kieken 
Dan zie's de paartjes goan 
Die in ut gres goat strieken 
Ze houd veul van mekaar 
Dat bi'j toch niet vergèten 
Ie heb toch zeker ok 
Wel is in ut gres e'zèten.

– Refrein –

Bie ut sterren geflonker 
Een zacht geluud 
Ut is dan zoo donker 
De lanteerns bint ut 
Ut is dan wel aardig 
Wa'j dan zoo ziet 
Ie motten ut mot mar roajen 
Want wie zek ut niet.

Dan zie'j van tied tut tied 
De buren redeneeren 
En woar ut over giet 
Dat mot oe niet geneeren 
Zie heb ut over Geurt 
En Klaas en Piet en Jannetjen 
Zie krieg dan um de beurt 
Een vèèg zoo uut ut pannetjen.

– Refrein –

Zag ie de vrouwe van 
   Geurt niet 
Met heur bontmantel an 
En de loonen zoo lege 
Woar haalt ze ut van dan 
En as ie heur an kiekt 
Dan gif ze oe een mond 
Zie mos zich wat schamen 
Met heur dikke ... rug.

In ut Julianapark 
Doar werd meziek e'geven 
Doar kan ut gezellig wên 
Doar kun iet wat beleven 
'Prins Hendrik' dut zien bes 
En speult d'r mooie wie'sies 
Is vake noar concours e'wes 
Won heel wat mooie pri'sies.

– Refrein –

Ja op ut Loo is ut prachtig 
Ut is d'r kedin 
Ut is d'r warachtig 
Best noar naar onze zin 
Ut is d'r gezellig 
En ok gezond 
Ut is nergens beter 
Op ut wereld rond.
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Uitslag jokeren
Seizoen 2016 / 2017

  Naam Punten

 1 Gerrie Regeling 439 
 2 Aline van Eeuwijk 440 
 3 Wil Zwarteveen 471 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 4 Reinie Descendre 559 
 5 Lies ten Cate 564 

  Naam Punten  Naam Punten

 1 Wim Keijzer 48.671 16 Henk Wielink 42.837 
 2 Ans van 't Erve 48.437 17 Frank Nijpels 40.641 
 3 Cor van Alphen 47.914 18 Toos Braam 39.573 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  19 Henk van Duivenbode 33.015 
 4 Marth van Herk 47.721 20 Henk Kelderman 31.279 
 5 Ab Mulder 47.340 21 Ans Kelderman 31.103 
 6 Fred Hurenkamp 46.885 22 Ruud Hey 21.029 
 7 Wim de Bruin 46.879 23 Natasha van der Zee 18.685 
 8 Lineke van Herk 46.768 24 Jan Zwarteveen 14.111 
 9 Peter Hoogeveen 46.610 25 Inklaar 12.756 
 10 Niek Eelhart 46.397 26 Willy Wokke 12.269 
 11 Henk van Huffelen 46.172 27 Cor Oostenenk 11.254 
 12 Joep Allofs 46.093 28 Ab Korts 9.770 
 13 Annie Wielens 46.037 29 Wim Janssen 8.683 
 14 Diny van Aken 45.929 30 Hans Plattel 4.873 
 15 Geert Bonekamp 45.247 31 Mariet Keizer 4.175

Uitslag klaverjassen
Seizoen 2016 / 2017
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Voorlopig programma 
seizoen 2017 / 2018

2017 datum activiteit
 12 december kaarten
 16 december kerstbingo
 19 december kerststukjes maken

2018 datum activiteit
 7 januari nieuwjaarsbijeenkomst
 8 en 22 januari kaarten
 5 februari kaarten
 ... februari filmavond
 ... februari winterwandeling
 26 februari kaarten
 12 maart kaarten
 23 maart paasbingo
 24 maart paaseieren zoeken
 26 maart kaarten (laatste competitieronde)
 9 april kaarten (slotavond)
 18 april jaarvergadering
 15 mei bustocht
 3 juni fietspuzzeltocht
 30 juni fancy fair
 5 september mountainbiketocht
 15 september jeu de boules
 6 september mountainbiketocht
 ... oktober herfstwandeling
 ... oktober kleiduivenschieten
 ... november oudhollandse spelen

De exacte data voor een aantal activiteiten zijn nog niet vastgesteld.  
Houdt daarom uw brievenbus of e-mailbox in de gaten, want voor iedere 
activiteit ontvangt u een uitnodiging.

Zie ook onze website www.buurtvereniginghetloo.nl 
voor de laatste update en data met betrekking tot de activiteiten.
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 Weet u dat het mogelijk is om u via e-mail op te geven voor de 
activiteiten waarvoor u niet bij aanmelding uw bijdrage hoeft te voldoen? 
Gemakkelijk toch? E-mail naar:  info@buurtvereniginghetloo.nl

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 buurt-
vereniging. 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 4 van dit boekje.

E-mailadres van de 
buurtvereniging
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?
? ?

Wist u ... ?

... dat er op vrijdag 15 december aanstaande vanaf 14.00 uur in wooncentra  

De Veenkamp weer een gezellige kerstmarkt wordt georganiseerd?

... dat u de uitnodigingen voor de activiteiten ook digitaal kunt ontvangen?

... dat u zich hiervoor kunt opgeven via info@buurtvereniginghetloo.nl?

.... dat op deze manier nooit meer een uitnodiging zoek raakt?

... dat dit ook veel papier kan schelen?

... dat er in wooncentra De Veenkamp diverse activiteiten worden  

georganiseerd die u kunt bezoeken?

... dat u deze activiteiten kunt vinden op de website van De Veenkamp?

... dat medio mei onze bustocht zal worden gehouden?

... dat deze bustocht leuk is voor zowel jong als oud?

... dat ook het bezoeken van onze andere activiteiten erg leuk is?

... dat dit nog leuker wordt als er door een deelnemer een verslag van  

wordt gemaakt, zodat we die in dit boekje kunnen plaatsen?

... dat ook foto's van de diverse activiteiten erg op prijs worden gesteld?

... dat er nog (steeds) deelnemers voor de kaartavonden worden gezocht?

... dat u de agenda ook kunt raadplegen op onze website?

... dat het lidmaatschap slechts € 6,- per jaar bedraagt?

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

... dat, indien u nog geen lid bent, dit ook een reden is om alsnog lid te worden?

... dat het sowieso leuk is om lid van de buurtvereniging te zijn?

... dat meedenken met het bestuur op prijs wordt gesteld?

... dat nieuwe ideeën naar ons e-mailadres kunnen worden gestuurd?

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

... dat?

Dan bent u voorlopig weer op de hoogte!
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