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Van de voorzitter
Voorwoord
Beste buurtbewoners,
Voor u ligt weer ons programmaboekje vol met verslagen en foto’s van
de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar, die wij met veel plezier voor
u hebben georganiseerd. In dit jaar 2018 hebben wij als vereniging ook te maken
gekregen met veranderde wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy. De
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van
toepassing en dit heeft ertoe geleid dat er door het bestuur een reglement is
opgesteld hoe wij als vereniging omgaan met persoonsgegevens. Op pagina 8 en 9
kunt u dit rustig nalezen.
We starten vervolgens met een verslag van de prachtige herfstwandeling, die plaatsvond op 4 november 2017. Daarna de oud-hollandse spelen en de door jong en oud
zeer goed bezochte kerstbingo, weergegeven door de beleving van een bingobal.
Het nieuwe jaar 2018 werd ingeluid met de nieuwjaarsbijeenkomst en het
kaarten (klaverjassen en jokeren) is dan ook gestart. Inmiddels blijkt dat de weg
naar deze kaartavonden door steeds meer mensen is gevonden.
Bij het paaseieren zoeken voor de kleintjes, traditioneel bij Theo Bouwman in
de bongerd, is de paashaas gestrikt om hierover iets te vertellen.
De jaarvergadering in april is goed bezocht met aansluitend een enthousiast
verhaal over de reisbelevenissen van Joke van der Linden. Ook de stadswandeling
door de parken heeft een goede opkomst en op de vaste derde dinsdag in mei
ging de busreis naar het tapijtmuseum in Genemuiden.
Op 3 juni werd door de familie Van Wezep weer een fietstocht georganiseerd. Zij
hebben deze tochten jaren met veel plezier en toewijding uitgezet, maar stoppen
hier nu mee. Het bestuur bedankt de familie Van Wezep voor hun tomeloze inzet
en vraagt haar leden om dit stokje te willen overnemen. Graag aanmelden bij het
bestuur, zodat de in juni 2019 geplande tocht doorgang kan vinden.
Dit jaar vonden er, vanwege de vele aanmeldingen, in april èn juni een tweetal
bedrijfsbezoeken plaats bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap
Vallei en Veluwe. Een erg leuk verslag met foto’s die inzicht geven in wat zich daar
allemaal afspeelt. Het maakt je nog meer bewust om niet alles zomaar in het
riool te laten verdwijnen! Eind juni was er, in samenwerking met De Veenkamp,
een rommelmarkt/fancy fair die volgend jaar zeker zal terugkeren. We hadden
prachtig weer op een zeer goede locatie, die door de buurtbewoners ook goed
is bezocht. Zelfs het jeu de boules werd volop gespeeld.
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Een leuk verslag van de mountainbiketocht begin september, waaraan door zowel
beginners en gevorderden, jong als oud, is meegedaan. Ook vond in deze maand,
in samenwerking met de vereniging Bridge in Apeldoorn, een bridge-clinic plaats. Als
u zich hiervoor wilt opgeven kan dat via website www.bridgeinapeldoorn.nl
Het kleiduivenschieten vond dit jaar weer plaats in oktober, waarvan het verslag
met foto’s nog net in dit boekje kon worden meegenomen. Ook de filmavond
bleek een topper onder de buurtbewoners en werd zeer goed bezocht. Ditmaal
waren de bewogen jaren van de Veluwse Auto Dienst (VAD) het onderwerp.
Helaas moet ik u mededelen dat 'onze Frits' Buitenhuis, bekend als aanmeldadres
voor onze georganiseerde activiteiten, stopt met zijn werkzaamheden. Hij draagt
zijn De Graaf Tabak- en Lektuurshop aan de Koninginnelaan 58 over aan een
opvolger. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit precies gaat plaatsvinden en of wij daar straks weer gebruik van kunnen maken, maar u wordt
hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Rest mij nog mijn medebestuursleden te bedanken voor weer een gezellig en
actief verenigingsjaar. Ik hoop dat u middels dit jaarboekje, dat mede met uw
medewerking tot stand is gekomen, met plezier terugkijkt op het afgelopen
seizoen. Kijk ook eens op onze website: www.buurtvereniginghetloo.nl
waarop ook de verslagen en foto's van de activiteiten zijn terug te vinden.
Inmiddels zijn er al meer dan 160 leden/adressen die de uitnodigingen van
onze activiteiten digitaal ontvangen. Als u hier ook gebruik van wilt maken,
mail ons dit dan naar: info@buurtvereniginghetloo.nl
Het scheelt in de kosten en het maakt de bezorging voor ons gemakkelijker.
Graag ontmoet het bestuur alle buurtbewoners op onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 13 januari 2019. Van 15.00 tot 17.00 uur heffen wij dan
graag samen met u het glas op een nieuw jaar vol gezellige activiteiten van uw
buurtvereniging.
Veel leesplezier!
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Het bestuur

V.l.n.r.: Hans Apon, Dik Westerveld, Peter Hoogeveen,
Hans Plattel en Anetta Wilpshaar
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
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Algemene Verordening
Buurtvereniging Het Loo
Aanleiding

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie
die persoonsgegevens verwerkt, zich
houden aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In deze
verordening staat beschreven hoe een
organisatie met zijn persoonsgegevens
moet omgaan. In dit document staat
beschreven hoe Buurtvereniging Het
Loo dit in haar Algemene Verordening
Gegevensbescherming Buurtvereniging
Het Loo (verder te noemen als AVG)
heeft georganiseerd.

Buurtvereniging Het Loo

De vereniging is ontstaan op 3 oktober
1946. Doel van de vereniging is de
belangen van de buurt in algemene zin
te bevorderen, met uitzondering van
staatkundige en godsdienstige belangen.
Het bestuur bestaat momenteel uit
vijf personen (voorzitter, secretaris,
penningmeester en twee leden) en kan
maximaal uit negen personen bestaan.
Alle bestuursleden tekenen een verklaring
waarin zij zich dienen te conformeren aan
het gestelde in de AVG.
Daarnaast zijn er ook vrijwilligers/
bezorgers die uitnodigingen van de
georganiseerde activiteiten aan de leden
bezorgen. Ook deze bezorgers tekenen
een verklaring zoals hierboven genoemd.

Indeling wijk
Buurtvereniging Het Loo

Leden zijn bewoners die in de wijk van
de buurtvereniging wonen.
Vanaf De Naald: Zwolseweg, links de Loseweg t/m de Koningstraat de gehele wijk.
Zwolseweg, rechts Loseweg tot aan de
Langeweg, Koninginnelaan linksaf tot aan
de Anklaarseweg, links naar de Zwolseweg.
programma 2018 - 2019 Buurtvereniging Het Loo

Zwolseweg links en rechts tot aan de beek
(Van Haeftenkazerne, wijk Jagershuizen tot
Kostverloren).
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor
oud-leden om per adres lid te blijven. Het
adres moet zich wel in de wijk bevinden.

Registratie van de leden

Ten behoeve van de registratie van
haar leden wordt er digitaal door de
ledenadministratie een register van
adressen bijgehouden met de volgende
persoonsgegevens: meneer/mevrouw/
familie, nieuwe bewoner, naam, voorletters,
postcode, woonplaats en adres,
e-mailadres, telefoonnummer(s). Op ieder
adres wordt maar één naam vastgelegd.
De adressen/leden zijn ingedeeld in
loopwijken met een eigen bezorger.
Deze bezorger (bestuurslid of
vrijwilliger) ontvangt voor het bezorgen
van de analoge uitnodigingen voor
een georganiseerde activiteit een
actueel papieren overzicht van die
leden die voor deze activiteit worden
uitgenodigd. Dit overzicht wordt door
de bezorger zorgvuldig bewaard en
door het betreffende bestuurslid, die
de eerstvolgende uitnodiging(en) bij
de bezorgers aflevert, ingenomen en
vernietigd.
Indien een lid dit expliciet opgeeft,
ontvangt deze de uitnodigingen
digitaal in plaats van op papier. De
ledenadministratie maakt gebruik van
een actueel digitaal bestand aan de
hand waarvan de digitale uitnodigingen
via de e-mail van de buurtvereniging
(info@buurtvereniginghetloo.nl) worden
verstuurd.
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Gegevensbescherming

Nieuwe bewoners, die in de wijk
Het Loo komen wonen, ontvangen
een welkomstbrief en zijn gedurende
het eerste jaar gratis lid en worden
geregistreerd als ‘nieuwe bewoner(s)’.

C.

Leden en voormalige leden kunnen
inzage verzoeken van eventuele verstrekkingen van hun gegevens. (Om
welke verstrekkingen kan het gaan?)

Doel van de registratie

Voor wat betreft de bepalingen onder A, B
en C geldt dat een dergelijk verzoek altijd
en ten spoedigste wordt gehonoreerd.

2.

Informeren leden/adressen

1.

3.

4.
5.

Het innen van de jaarlijkse
contributie.
Het digitaal middels e-mail toesturen
van uitnodigingen van
de georganiseerde activiteiten.
Het analoog middels een papieren
uitnodiging, bezorgd op het huisadres,
informeren van de georganiseerde
activiteiten.
Het bijhouden van het aantal
adressen/leden in de wijk.
Het versturen van condoleanceberichten ingeval van het overlijden
van een lid.

De gegevens van de leden zijn opgenomen
in een Excel-werkblad en worden beheerd
door de ledenadministratie. Bedoelde
gegevens worden door de leden en
bezorgers niet aan derden buiten de
vereniging verstrekt.
De gegevens worden bewaard zolang het
lidmaatschap van de vereniging duurt en
vervolgens maximaal tien jaar nadat het
lidmaatschap door opzegging of overlijden
eindigt.
A.

B.

Leden en voormalige leden
kunnen hun gegevens inzien bij de
ledenadministratie en op verzoek
kunnen deze ook worden toegestuurd
middels een geverifieerd e-mailadres.
Leden en voormalige leden kunnen
verzoeken dat hun gegevens uit de
ledenadministratie worden verwijderd.
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Alle leden zullen in 2018 op ieder
huisadres middels het programmaboekje
2018/2019 worden geïnformeerd over de
AVG. Tevens zal de tekst in zijn geheel op
haar website te lezen zijn.

Foto’s in programmaboekje,
op Faceboek en website

Ieder jaar wordt een programmaboekje
samengesteld met verslagen en foto’s van
de in dat jaar georganiseerde activiteiten.
Ook op Facebook en de website van
Buurtvereniging Het Loo wordt gebruik
gemaakt van dit fotomateriaal. Op de
locatie van de activiteit zal aan de deelnemende leden worden gevraagd of zij
bezwaar hebben tegen het gebruik van
de foto’s.
Indien er bezwaar wordt gemaakt zullen
de personen, die bezwaar hebben gemaakt,
op de betreffende foto’s onherkenbaar
worden gemaakt.

Het bestuur
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Herfstwandeling
4 november 2017
Om 10.00 uur was het verzamelen bij de tweede parkeerplaats Amersfoortseweg. Iedereen was op tijd en we vertrokken dan ook klokslag 10.00 uur
naar Emma’s Oord, waar de koffie en thee klaarstond met cake en de faunabeheerder Herman één en ander vertelde over het Kroondomein. Het domein is
10.500 hectare groot en is sinds de vijftiger jaren eigendom van de staat met als
vruchtgebruik het 'Koningshuis'.
In het koffiezaaltje hangt een oude kaart van het domein uit 1912. Het paleispark
is in verhouding maar een klein onderdeel . De oudste boom is van het jaar 1680.
Na welkomstwoord en koffie vertrokken wij richting de 'sprengen'. Herman vertelde
over de sprengen, waterverloop en het prestigeproject van Stadhouder Willem III,
die met een hogere spuitende fontein in de paleistuin de Franse Lodewijk wilde
overtreffen. Dit is gelukt, dankzij wateraanvoer uit Hoog-Soeren en Orden.
Bij de volgende stop, vertelde hij dat het hout van een lariks gebruikt is als scheepsmast voor een schip van de Bataviawerf. Het hout is zeer buigzaam en daardoor erg
geschikt. De douglasboom is saai, maar deze exoot zorgt voor de houtproductie.
Het zaait zichzelf uit. Vrijwilligers helpen het een beetje in de hand te houden.
Onderweg kwamen wij langs een houten bouwwerkje, genoemd 'Byland’s rust'.
Hier betrapte Koningin Wilhelmina Graaf van Byland, die lag te slapen. Mooi verhaal.
Verder liepen wij door een Amerikaanse eikenlaan en vertelde Herman over variatie
in het bosbeheer. Voedsel voor wild. Hoe meer voedsel (mast) hoe meer wild.
Nadeel is dat er dan te veel wild komt, maar het reeënaantal is nog aan de magere
kant. Er zijn in het park geen wilde zwijnen. Wel dassen te zien aan het graafwerk in
het gras bij Emma’s Oord. De wilde zwijnen zijn wel te vinden bij het Aardhuis. Het
plan is ze voorlopig te laten leven en hun terrein zelfs uit te breiden. Het Aardhuis
wordt een ontmoetingscentrum van het Kroondomein, kregen wij als antwoord na
vragen uit de groep.
Op de terugweg kwamen wij langs de forellenvijver en het forellenhuisje. In het
verleden werden deze vissen gevoerd met slachtafval. Een forel eet per dag zijn
eigen gewicht aan voer. Bijzonder, vond ik, dat op een groot veld boekweit groeit.
Boekweit groeit op zeer 'arme' grond en komt nauwelijks nog voor in Nederland.
Op de honingmarkt zie ik dan ook zelden boekweithoning.
Wij boften tijdens de wandeling met een heerlijk najaarszonnetje. Mede door
de enthousiaste verhalen van Herman hebben wij weer genoten van de parkwandeling van de buurtvereniging. Tot slot zorgde het bestuur nog voor koffie en
lekkere broodjes als afsluiting. Bedankt!
Jan Willem Huibers
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Oud-hollandse spelen
16 november 2017
Om 15.00 uur donderdag 's middags is het zover! Oud-hollandse spelen
en stamppottenbuffet en het was weer heel ontspannen en gezellig. De deelnemers
konden tien spelen doen en diegene die de hoogste score had kreeg ook nog een
leuke prijs. Voordat we begonnen was er een drankje met iets lekkers erbij. Er werd
intensief gespeeld en een mevrouw had een aantal plastic bekers op elkaar gestapeld
wat je niet voor mogelijk hield. En na het spelen was er een heel lekker buffet met
verschillende stamppotten met worst, vlees en jus enz. en of het nog niet voldoende
was een dessert met heerlijke vla met ijs. Het was weer een onvergetelijke middag
en een ieder ging dan ook voldaan naar huis. Hartelijk dank Buurtvereniging Het Loo.
Het was weer zoooo!
H. van der Wal
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Kerstbingo
15 december 2017
Tachtig, negentig, honderd, honderdtwaalf mensen zitten uiteindelijk in
de warme zaal van woonzorgcentrum De Veenkamp. Voorzitter Hans Plattel van
Buurtvereniging Het Loo heet de aanwezigen van harte welkom. Het is er bomvol,
zoveel mensen hebben ze nog niet eerder gehad. Je merkt het aan alles, de mensen
zijn zenuwachtig en die onrust kan Hans niet wegnemen. Ze komen voor
prijzen, mooie prijzen, maar dat zeggen ze niet hardop, daar komen ze niet echt
voor uit. Nee, het gaat om de gezelligheid. Gezelligheid met complete gezinnen,
kinderen, vaders, moeders maar ook veel opa’s en oma’s. Lekkere kerstkransen
en ander snoepgoed op de tafels, maar ik heb daar helemaal niets aan. Ik lig
ondersteboven op de bingotafel: bingonummer 29 en ik ben benieuwd hoe het spel
deze keer zal verlopen. Vorige keer was het de Paasbingo en nu de Kerstbingo.
Dat weet ik, door de mooie versiering in de zaal, maar ook door Jacqueline
Veeneman-Tamboer
en Dik Westerveld,
die me uit de doos
hebben gehaald. Jaqueline heeft
een feestmuts op, maar ik hoor
mensen zeggen dat het een
kerstmuts is. Het staat haar
wel erg leuk. Dik heeft een
kersttrui aan waar ik wel een
beetje aan moet wennen, maar
wat maakt het allemaal uit, ik
heb er zin in. Om me heen
hoor ik de mensen zachtjes
met elkaar praten, “ze hebben wel hele leuke prijzen ingekocht he? Een gevulde
boodschappentas lijkt me wel wat, maar dat leuke kerstboompje is ook gaaf.”
De bestuursleden gaan de zaal in om bingokaartjes te verkopen en dat verloopt
heel goed. Ik hoef niet lang meer te wachten, want het spel kan beginnen.
Jacqueline pakt een colleganumertje van tafel, draait het om laat het aan Dik zien,
die roept door de microfoon, achttien…, achttien…, achttien. Ja, nou weet ik het
wel, pak mij nou maar, toe nou, maar dat doet hij nog niet. In de zaal zitten
de mensen te krassen op hun bingokaartjes. Als ze het bovenste rijtje
vol hebben moeten ze "BINGO" roepen, altijd een mooi moment voor
de winnaar, maar ook een treurig moment voor de honderdelf verliezers
die in de zaal zitten. Maar ja, zo is het spel dus; de mensen moeten niet
zeuren als ze niks winnen.
programma 2018 - 2019 Buurtvereniging Het Loo
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Ik heb geluk
vanavond, ik
wordt vijf keer
door Jacqueline
opgepakt en door
Dik omgeroepen.
Dat is gaaf hoor als
Dik mijn nummer zegt: negenentwintig…
negenentwintig…, negenentwintig, dan
gaat er echt wel wat door je heen. Maar mijn mooiste moment moest
nog komen. Een opa had BINGO op nummer negenentwintig, hoe
mooi is dat? Mijn nummer! De hele zaal ging uit zijn dak: "opa, opa, opa,
opa, opa", ze kregen de zaal niet stil. Opa liet vol trots zien dat hij door mijn
nummer negenentwintig had gewonnen en mocht een mooie prijs van tafel pakken.
Het was een prachtige avond, de mensen blij voor zoveel gezelligheid, de winnaars
blij met hun prijzen en het bestuur blij door de enorme opkomst.
En ik, vraagt u zich misschien af? Ja, ik ben ook blij, omdat ik opa
zo gelukkig heb gemaakt.
Bingonummer
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Nieuwjaarsbijeenkomst
8 januari 2018
Een fotoverslag
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Paaseieren zoeken
24 maart 2018
De afgelopen drie jaar verkleed ik me als paashaas voor het paaseieren
zoeken dat door de buurtvereniging wordt georganiseerd. In het paashaaspak fiets
ik dan van huis door de buurt naar de boomgaard. Dat levert verbaasde blikken
op van voorbijgangers. Dat is wel grappig.
De kinderen die meedoen met het paaseieren zoeken vinden het altijd leuk dat
er ook een paashaas is. De hele kleine kinderen vinden mij soms wel een beetje
eng in het paashaaspak. Dan moeten ouders altijd mee om een handje te komen
geven. Sommigen durven dan ook wel met me op de foto. De grotere kinderen
vinden het ook altijd leuk om de paashaas te vangen. Rennen in het paashaaspak
is best warm. Gelukkig krijgen de kinderen en de paashaas ook wat te drinken en
wat lekkers.
Voordat het eieren zoeken begint is er nog een leuke activiteit binnen. Afgelopen
jaar hebben de kinderen (en creatieve moeders en oma’s) een palmpasenstok
gemaakt. Daarna gaat het eieren zoeken beginnen. Dan loop ik ook mee tussen de
bomen door. Soms wijs ik de kleine kindjes dan een ei aan.
Aan het einde krijgen alle kinderen een prijsje en een
appeltje natuurlijk. De kinderen die een ei met een
nummertje hebben gevonden krijgen een extra prijs. Vaak
moet ik deze dan ook even bewonderen. Tot pasen 2019!
de Paashaas
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Jaarvergadering
19 april 2018
Op 19 april 2018 werd de algemene jaarvergadering gehouden
in woonzorgcentrum De Veenkamp. Die avond waren er 24 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, waarna secretaris Dik Westerveld in het
kort een weergave gaf van de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar.
Daarna was penningmeester Peter Hoogeveen aan de beurt met een presentatie
van en toelichting op de financiële huishouding. Aansluitend deed de kascommissie
verslag, waarbij de penningmeester décharge werd verleend voor het gevoerde
beleid. Mevrouw Veeneman-Tamboer wordt bedankt voor haar medewerking aan
de kascommissie en van de aanwezige leden geeft de heer Hoetelmans aan zitting
in de kascommissie te willen nemen.
Tijdens de bespreking van de begroting wordt voorgesteld om de contributie
voor het komende jaar met één euro te verhogen naar € 7,00. De vergadering
stemt hiermee in.
Voorzitter Hans Plattel, secretaris Dik Westerveld en bestuurslid Anetta Wilpshaar
zijn aftredend, maar worden met instemming van de vergadering herkozen.
Na de rondvraag sluit de voorzitter de jaarvergadering en volgt er een korte
pauze. Hierna neemt Joke van der Linden ons mee in een enthousiast verhaal
over haar vele reizen, die ze samen met haar man op hun zeilboot over de wereld
hebben gemaakt. Dit alles ondersteund door een zeer uitgebreide fotopresentatie.
Volgend jaar zal de jaarvergadering plaatsvinden op woensdag 17 april en ook dan
zullen we weer een leuke activiteit aan de vergadering 'vastknopen'. We hopen
dan weer op een mooie opkomst.
door Dik Westerveld
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Stadswandeling
22 april 2018
We worden netjes opgewacht door Anneta en de stadsgids
Jan Blom bij de muziektent in het Oranjepark. We boffen, want het
is boven de 25 graden met een heerlijk zonnetje. Uitgelezen weer
om De Parken te verkennen, één van de meest markante wijken
van Apeldoorn, ontstaan tussen eind 1875 en 1940. Deze wijk was
een grootschalige uitbreiding van de noordkant van Apeldoorn.
Het overmatige groen is echt bijzonder
voor een stad in Nederland. Hoewel de
wijk een eeuw oud is is deze in wezen
nauwelijks veranderd. Markante huizen zijn
bewaard gebleven en gerenoveerd. Het gebied
behoorde vroeger tot een aantal landgoederen.
Aan het einde van de negentiende eeuw begon
Apeldoorn te veranderen van een eenvoudig
dorp in een oord met wat meer allure.
Onder invloed van Paleis Het Loo en de lage
grondprijzen vestigden welgestelde renteniers
en oud-planters uit Nederlands-Indië zich in Apeldoorn.
We lopen kriskras de gebogen laantjes af met de
vele bijzondere huizen. Het wordt ons duidelijk
dat het ontstaan van de drie parken en veel huizen
een bijzondere geschiedenis hebben. Het water
dat door de vijver van het Oranjepark stroomt is
tevens de voeding voor de andere vijverpartijen om
uiteindelijk in de Grift uit te monden bij Marialust.
Veel is gebaseerd op de Engelse landschapsstijl.
Het groen is weldadig aanwezig met zijn vele zeer oude bomen. Sommige bomen
zijn ooit geschonken door particulieren die je herkent aan hekwerken om de stam.
We kregen veel uitleg over een aantal huizen en hun architecten. De namen van
Chris en Henk Wegerif en Gerrit de Zeeuw passeren. We kwamen ook langs het
huis van Pieter Puijpe met in de gevel een Zeeuwse knoop en tekst “De Zeeuwshe
knoop “(de 'c' was weggelaten) en de voordeur met ijzeren deurbeslag is heel
typerend. Hij was vroeger beeldhouwer en tekenleraar.
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De Parkenbuurt is een geliefde wijk om
in te wonen. De gebogen lanen lijken
op een Engels landschapspark. De fraai
onderhouden huizen tonen nog allerlei
details uit de late negentiende en
vroege twintigste eeuw. Veel huizen zijn
kenmerkend door hun waranda’s. Het
Oranje-, Wilhelmina- en Prinsenpark
met hun waterpartijen geven een
gevoel van ruimte en rust.
Na ruim anderhalf uur zijn we veel kennis
en geschiedenis rijker. Als afsluiting krijgen
we van Bon Vivant een drankje en van
de buurtvereniging een bittergarnituur
aangeboden. We kunnen terugkijken op
een interessante wandeling.
door Hans en Wilma Valk
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Busreis
15 mei 2018
Iedereen was ruim op tijd aanwezig om met de bus van de buurtvereniging gezellig uit te gaan naar het tapijtmuseum in Genemuiden.
En voor velen was dat een schot in de roos!
Het was Hollands op zijn best. Wat hebben
die mensen gezamenlijk iets groots neergezet
van aanvankelijk veel handwerk tot later veel
overgenomen door vernuftige machines. In de
16e eeuw zijn ze al begonnen met het weven van
biezenmatten, dat ze ook zelf om Genemuiden heen
in het water kweekten. Ik heb die matten ook nog
gekend, daarna kwamen de sisalmatten en kleden
aan de beurt en toen kokos, die uit Indonesië
geïmporteerd en verwerkt werd. Later werden er
ook veel wollen tapijten gemaakt en naar binnenen buitenland geëxporteerd. En nu worden er
onder andere kilometers kunstgras gemaakt en
alleen door keihard werken en doorzetten kan
zoiets groots tot stand worden gebracht.
Heel interessant dat de buurtvereniging ons daar
naartoe bracht om te zien en te horen dat er in
Nederland niet stilgezeten wordt. Na afloop zijn we
met de bus naar Twello gereisd om daar een lekkere
maaltijd te nuttigen.
Al met al een zeer
geslaagde middag
en alleen mogelijk
met zo’n bestuur
dat zoiets boeiends
heeft georganiseerd.
Hartelijk dank namens alle buurtbewoners
die mee zijn geweest.
door H. v.d. Wal
programma 2018 - 2019 Buurtvereniging Het Loo
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Fietstocht
3 juni 2018
Van de fietstocht, die de deelnemers richting Teuge en Terwolde voerde,
is helaas geen verslag geschreven en/of zijn er foto's gemaakt. Dat is jammer,
maar wat vooral jammer is dat het de laatste keer was dat de fietstocht door de
familie Van Wezep werd georganiseerd. Gedurende vele jaren hebben zij energie
gestoken in dit evenement en willen nu graag het stokje doorgeven. Namens het
bestuur wordt de familie Van Wezep uiteraard van harte bedankt voor het vele
werk dat zij hiervoor hebben gedaan.
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe enthousiastelingen die de organisatie
van de fietstocht op zich willen nemen (of willen meehelpen). Diegene die zich
geroepen voelt kan zich melden bij één van de bestuursleden. Wij houden ons van
harte aanbevolen voor uw enthousiasme!
Voor de volledigheid worden onderstaand de vragen, die tijdens de laatste
fietstocht werden gesteld, met bijbehorende antwoorden vermeld.
Vraag A Hoe heet het park waar je zojuist door bent gefietst? – Prinsenpark
Vraag B Hoe heet het stadbeach/strand aan je linkerzijde op het terrein

van de Zwitsal? – SOAP

Vraag C Hoe heet de vernieuwde beek aan je linkerhand, die tussen de voetbalvelden
richting winkelcentrum Kerschoten doorgaat? – Beek Kerschoten
Vraag D Hoeveel kilometer is het naar Kievitsveld vanaf de stoplichten? – 9 km
Vraag E In welk jaar is deze tunnel gebouwd? – 1982
Vraag F Waar staat de cameria op het volkstuincomplex? – op het bordje
Vraag G Wat is de naam van de woning op nummer 6? – De Lochem
Vraag H Wat heeft Gerard gedaan met zijn hooiberg? – een zomer-/vakantiewoning
van gemaakt
Vraag I Wat wordt er bij DEMETER geproduceerd? – diervoeders
Vraag J Wat regelt Buitenhuis? – groepsuitjes
Vraag K Wat betekent KVW? – Klootschieters Vereniging het Woudhuis
Vraag L Hoe heet het station waar je zojuist voorbij bent gereden?
– Apeldoorn De Maten
Vraag M Wat komt er op het terrein van de Americahal? – Hornbach
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Rondleiding rioolwaterzuiveringsinstallatie
6 juni 2018
Wederom heeft de buurtvereniging dit jaar een interessante
excursie georganiseerd. In de zomer was een bezoek gepland aan de
rioolwaterzuiveringinstallatie van waterschap Vallei en Veluwe aan
de Stadhoudersmolenweg.
Als ‘buren’ van de zuiveringsinstallatie mochten we bij het waterschap een kijkje
nemen hoe de zuivering van het vuile rioolwater tot schoon water in zijn werk
gaat. Ongeveer 15 bewoners uit onze buurt stonden die avond aan de poort van
het waterschap. Onder leiding van Martin de Winter werden we rondgeleid op
het complex. Na eerst een uitleg over de werkzaamheden, onder het genot van
een kopje koffie, gingen we de installaties na van inlaat van het vieze water tot
exit schoonwater.
Vanuit Apeldoorn en nabije
omgeving wordt het rioolwater
van straten, huizen en bedrijven
verzameld via één tot vier inlaten,
naar gelang de toestroom van
water. Komt er bijvoorbeel na
een overvloedige regenval op
een kort moment te veel water
binnen, dan wordt het overtollige
deel opgevangen in een tijdelijk
reservoir, waar het water reeds een
eerste verschoning ondergaat.
Normaal gaat het water via één tot vier schoepen naar een eerste opvang, waarbij
de eerste vuil wordt opgevangen en gefilterd. Dit afval wordt afgevoerd naar een
verbrandingsoven elders in Nederland. Zand wordt apart afgevoerd voor onder
andere de wegenbouw en slibafval gaat naar speciale slibgistingtanks. Deze laatste
tanks staan op het terrein. In die tanks worden bacteriën gecreëerd om biogas
te produceren, welke weer wordt opgeslagen in gashouders. Dit gas wordt weer
gebruikt om electrische energie op te wekken en warmte die het waterschap zelf
weer gebruikt voor het zuiveringsproces. Het surplus aan brandstof gaat naar een
electrische centrale.
programma 2018 - 2019 Buurtvereniging Het Loo
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Na de eerste
verschoning van
het water gaat het
enigszins gezuiverde
water naar de
voorbezinktanks.
Hier wordt de
rest van het vuil als slib opgevangen en gaat naar de
gistingstank. Het nóg schonere water gaat nu naar de
beluchtingstank. Hier komt extra zuurstof in het water
om het water goed te laten stromen om zodoende
bacterieriën hun werk te laten doen, die het water als
het ware schoon eten. Na zo’n drie dagen is het water
nog schoner en gaat het naar de nabezinktank. Hier
worden de laatste restjes actief slib gescheiden van het
gezuiverde water. Nu is het water dermate schoon dat ze weer wordt teruggeven
aan de natuur via afvoerbuizen richting Terwolde en uiteindelijk in de IJssel.
Zo in het kort wordt het vuile water dus gezuiverd en als oppervlaktewater
weer uitgezwaaid. Na anderhalf uur weten we dat we dus niet naar een
drinkwaterzuiveringsinstallatie zijn geweest (iets
dat veel mensen in Apeldoorn vaak denken),
maar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wat
dat betreft was deze excursie dubbel geslaagd.
Met dank aan de buurtvereniging en natuurlijk
het waterschap voor deze interessante rondleiding. Je komt er vaak voorbij, maar weet
eigenlijk niet wat er zich achter de hekken
afspeelt.
Ivo Dirks
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Rommelmarkt / fancy fair
30 juni 2018
Op zaterdag 30 juni organiseerde Buurtvereniging Het Loo, samen
met woon-zorgcentrum De Veenkamp, een rommelmarkt en fancy fair. De
rommelmarkt begon om 10.00 uur, daarna was er een mini-barbecue.
We konden er vanaf half 9 al terecht met onze overtollige spullen. De locatie en
natuurlijk het mooie weer zorgden voor een geslaagde dag. Het aantal verkopers
viel wat tegen, maar gezien de vele positieve reacties zijn er volgend jaar vast
meer. Wij zeggen dan ook: "tot volgend jaar!"
Familie De Wilde, Gazellestraat
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Mountainbiketocht
5 september 2018
35,56, 2.23.56, 14,82, 32,30 ... zo op het eerste gezicht een onbelangrijke
reeks cijfers. In werkelijkheid de resultaten van een op deze mooie zomeravond
door de buurtvereniging georganiseerde mountainbiketocht. Hoewel een initiatief
van de buurtvereniging, was de uitvoering uitbesteed aan Bongers Bikes, gevestigd
aan de Zwolseweg. Zowel de eigenaar Theo als één van zijn werknemers Hans
fungeerden als voorrijders.
De opkomst van deelnemers was goed. Negentien mountainbikers meldden zich
tussen 17.30 en 18.00 uur bij Bongers Bikes. Voor degenen die niet in het bezit
waren van een mountainbike stond een leenexemplaar klaar. Door de goede
voorbereiding verliep het verstrekken van de mountainbikes vlot en ook de
peptalk vooraf was kort en bondig. Na het maken van de gebruikelijke groepsfoto
konden we precies om 18.00 uur in twee groepen van start.
Tijdens de rit bleek het verstandig om één groep op te splitsen, omdat één biker
nog nooit op een mountainbike had gereden. Zij keerden later op de avond zeer
enthousiast terug, zowel
over de bike-ervaring als
over de route, die ter
plekke door de derde
voorrijder (Eduard)
was gecreëerd. De
schrijver van dit verhaal
kan natuurlijk alleen
maar vertellen over de
ervaringen binnen zijn
groep.
Even de cijferreeks toelichten! Totaalafstand 35,56 km, gereden tijd 2 uur 23
minuten en 56 seconden, gemiddelde snelheid 14,82 km/u, maximumsnelheid
32,30 km/u. Voorwaar geen slecht resultaat voor zo’n gemêleerd gezelschap. De
jongste deelnemer was 12 jaar en als oudsten twee 75-plussers. De 12-jarige
(zoon van Theo) was duidelijk zeer ervaren.
De route is te grillig om te omschrijven, maar ligt binnen het gebied Amersfoortseweg, Hoog Soeren, Assel, Hoog Buurloseweg, Berghuizerweg, park Berg en Bos en
het Orderbos. Een mooi gebied met sprengen en singletracks. Voor een aantal was
het een ontdekking dat er naast onze voordeur zo’n mooi gebied is.
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Dat er stevig gefietst werd bleek wel uit een paar kleine valpartijen. Of dat nu
kwam door vermoeidheid, geringe ervaring of overmoed is niet duidelijk geworden.
De buitelaars waren in ieder geval soepel en getraind genoeg om de actie zonder
blessures te overleven.
Om 21.15 uur besloot onze voorrijder dat het mooi was geweest en na
inlevering van de geleende fietsen werd, zoals in het programma was aangegeven,
in woonzorgcentrum De Veenkamp de tocht nabesproken. Uiteraard werden
in een variatie op het visserslatijn door de groepen de prestaties naar een wat
hoger niveau getild. Allen waren we het erover eens dat het een geweldige avond
was geweest. We hebben op een sportieve manier met onze buurtgenoten
kennisgemaakt. Ik zag dat er zelfs 'zaken' werden gedaan in de vorm van het
uitwisselen van visitekaartjes.
Organisator en voorrijders werden dan ook hartelijk bedankt. Na de nazit van
een halfuurtje ging iedereen weer huiswaarts. Voor de thuisblijvers: wij hebben
jullie gemist en jullie hebben een mooie en sportieve avond gemist. Regelmatig
zie ik buurtbewoners op de racefiets of mountainbike, dus wil je je sportieve
aspiraties combineren met een gezellige kennismaking met je buren? Geef je dan
te zijner tijd op voor de tocht van 2019.
Kees Hoetelmans
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Bridge-clinic
6 september 2018
De bridge-clinic was een succes! De Apeldoornse Bridge Federatie mocht zich
gelukkig prijzen door, in samenwerking met Buurtvereniging Het Loo, een bridgeclinic te verzorgen in De Veenkamp. Meer dan de aangemelde deelnemers bezochten
deze gratis clinic. Wim Timmer, de beste bridge-docent van Apeldoorn, wist met zijn
boeiende uitleg en anekdotes de aandacht vast te houden. Er werden maar liefst zes
spellen gespeeld onder zijn bezielende leiding.
Na afloop was er gelegenheid tot vragen stellen en om zich aan te melden voor
de bridgecursus, waar direct gebruik van werd gemaakt. Dank voor de plezierige
ontvangst, de geweldige zaal en prima catering! Alsnog geïnteresseerd in informatie
over bridge? Kijk op www.bridgeninapeldoorn.nl/actie of op de Facebookpagina
Bridgen in Apeldoorn. Nog vragen? Mail naar actie@bridgeninapeldoorn.nl

programma 2018 - 2019 Buurtvereniging Het Loo

23

Kleiduivenschieten
13 oktober 2018
Op zaterdag 24 oktober zijn ongeveer
elf bewoners uit de buurt ingegaan op de
uitnodiging van Buurtvereniging Het Loo
mee te gaan naar Ruurlo voor de jaarlijkse
kleiduivenschietmiddag.
Op werkelijk de mooiste dag van het jaar (in oktober) begonnen we om een
uur of één met koffie op het terras van schietvereniging Kleiduiven Schietbaan
’t Ruurlose Broek, met uitzicht op de schietbanen en alles wat daarbij komt kijken.
Tijdens de koffie kregen alle aanwezigen, zo’n
vijftigtal schietlustigen, een eerste uitleg van
een medewerker van de schietvereniging.
Bovendien kregen we van Johan, zelf een
ervaren beoefenaar van de schietsport en
jager, en ook lid van de buurtvereniging, nog
nadere instructies en uitleg over het wapen
en de regels van het spel.
Tijdens het schieten op die
arme (klei)duiven kregen we
welhaast een persoonlijke
begeleiding. Dat hielp best
aardig, want al die kleine
aanwijzingen deed de trefkans
groter maken dan gedacht.
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We maakten gebruik van vijf banen,
waarop eenieder vijf keer met een
dubbelloopsgeweer kon schieten,
dus we waren wel 1,5 uur bezig. De
schijfjes van klei werden per baan
dan weer vanaf de rechterkant de
lucht in geschoten, dan weer van
links, van rechts laag over de grond
en van rechts weer iets hoger of naar
achteren toe, en zelfs twee tegelijk
kort na elkaar. Mede dankzij de uitleg
van onze persoonlijke schietinstructeur, kwamen de ‘beste’
onder ons toch met rond de 18 voltreffers een heel eind.
Na afloop dronken we nog op een geslaagde, leuke middag,
natuurlijk onder het genot van het één en ander en een
lekkere snack. Kortom, een leuke middag, zodat het goed
mogelijk is dat we volgend jaar weer van de partij zijn.
Ivo Dirks
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Filmavond
18 oktober 2018
Op 18 oktober jongstleden was er in woonzorgcentrum De Veenkamp een
filmavond van Buurtvereniging Het Loo, over onder andere de bewogen jaren van de
Veluwse Auto Dienst (VAD). Om half acht hadden zich ongeveer 40 à 50 aanwezigen in
'het trefpunt' gemeld en onder het genot van een lekker bakje koffie ging de eerste
film van start.
De Stationstraat en een blik op de zijstraten gunde ons een mooi kijkje hoe deze
omgeving er uitzag in de jaren '60, '70 en '80 en zelfs nog vele jaren verder terug. Het
was erg leuk om de reacties te horen als er weer iets ouds bekends voorbij kwam,
zoals bijvoorbeeld naaimachinewinkel Rouwendal. Ook tijdens het filmpje over de
spoorbuurt hoorde je veel reacties van wat er vroeger stond en hoe het vroeger was.
Op mij, als niet Apeldoornse zijnde, maakte dit best wel indruk.

En de film over de VAD, wij
waren samen met mijn pleegmoeder (89 jaar) gekomen, daar zij vroeger conductrice is geweest bij de VAD. En
samen met ook nog twee oud-chauffeurs in ons midden heb ik kunnen genieten van
haar genot. Het was erg leuk om haar vroegere werkplek te kunnen ervaren en te
zien hoe zij genoot van de beelden die ze zag. We hebber er na afloop en ook de
volgende dag nog gezellig over kunnen napraten en ondertussen ben ik weer wat
wijzer over Apeldoorn.
Het was een gezellige avond. Buurtvereniging Het Loo, bedankt.
Met vriendelijke groet,
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Klaverjassen en jokeren
bij de buurtvereniging
Beste leden,
Buurtverening Het Loo organiseert iedere 14 dagen op maandag een
gezellige klaverjas-/jokeravond. Hier een kleine indruk van deze avond.
Men kan tot 19.30 uur inschrijven. De kosten bedragen twee euro per persoon.
Daarna worden er lootjes getrokken voor de indeling van het klaverjassen en
jokeren. Er is een barmedewerker waarbij je een drankje kunt bestellen. Tijdens
het spelen wordt ook nog een hapje geserveerd. Kortom, het is goed en leuk
geregeld.
Na drie rondes gekaart te hebben volgt de uitslag waarbij leuke prijzen zijn. Er
is ook nog een jaarlijkse competitie waarmee men de wisselbeker kan winnen.
Maar natuurlijk is meedoen belangrijker dan winnen.
Ondanks dat het zo gezellig is, daalt het aantal leden. Dus mensen, kom eens
een keer kijken en proeven van de gezellige sfeer*).
Een tevreden klaverjasser

Jokerkampioen '17-'18 Gerrie Regeling
Klaverjasskampioen '17-'18 Niek Eelhart
*) Inmiddels is het aantal deelnemers weer stijgende (redactie).
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Uitslag jokeren
Seizoen 2017 / 2018
		Naam

1
2
3
-4
5
6

Punten

Gerrie Regeling
553
Willy Zwarteveen
567
Dana Baror
594
-----------------------Lies ten Cate
636
Aline van Eeuwijk
666
Rijnie Descendre
922

Uitslag klaverjassen
Seizoen 2017 / 2018
		Naam
1 Niek Eelhart

2
3
-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Wim Keijzeer
Jan Zwarteveen

Punten		Naam

55.499
53.062
52.975

------------------------

Fred Hurenkamp
Cor van Alphen
Marth van Herk
Peter Hoogeveen
Henk Wielink
Natasha van der Zee
Ab Mulder
Henk van Huffelen
Annie Wielens
Ab Korts
Ans van 't Erve
Dil Plantagie
Willy Wokke
Joep Alofs
Toos Braam

52.578
52.078
51.618
50.713
50.509
50.135
50.088
50.079
49.897
49.605
49.448
49.304
49.021
48.890
48.324
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Lineke van Herk
Ruud Heij
Diny van Aken
Wim de Bruin
Thea Alofs
Geert Bonekamp
Ans Kelderman
Henk Kelderman
Jannie Heij
Henk van Duivenbode
Volker Inklaar
Fred Bons
Gert Beumer
Henk Homan
Arjan Driessen
Mariet Keizer
Jan Haze
Wim Janssen
Frank Nijpels

Punten

47.258
46.165
41.606
41.122
40.723
39.789
38.655
36.039
36.033
32.920
23.030
21.302
18.335
18.013
17.662
17.535
11.535
9.506
8.575
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Voorlopig programma
seizoen 2018 / 2019
2018

datum
10 december
14 december

activiteit
kaarten
kerstbingo

2019

datum
7 en 28 januari
13 januari
11 en 25 februari
... februari
11 en 25 maart
... maart
8 april
12 april
13 april
17 april
19 mei
21 mei
... mei/juni
... juni
... juni

activiteit
kaarten
nieuwjaarsreceptie
kaarten
filmavond
kaarten
voorjaarswandeling
kaarten
paasbingo
paaseieren zoeken
jaarvergadering
stadswandeling
bustocht
bezoek waterzuivering
fietstocht
rommelmarkt

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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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 € 7,00 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
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
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?

Wist u ... ?

?

... dat u de agenda ook kunt raadplegen op onze website?
... dat het lidmaatschap slechts € 7,- 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?

programma 2018 - 2019 Buurtvereniging Het Loo

Dan bent u voorlopig weer op de hoogte!
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• huisstijldrukwerk
• flyers, folders en brochures
• nieuwsbrieven, periodieken,
magazines en boeken
• advertenties
• reclame-uitingen
• posters en beurspanelen
• promotie-artikelen

... zoals ú het wenst.
Bel of mail voor een
vrijblijvende prijsopgave.

Maria Stuartstraat 15
7315 KA Apeldoorn
T (055) 843 42 24
M 06 22 48 42 60
E mail@dtp-pontifix.nl

www.dtp-pontifix.nl

