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Van de voorzitter
Beste buurtbewoners,
Graag had ik u vanuit het bestuur nu weer een boekje aangeboden
met verhaaltjes en foto’s van alle georganiseerde activiteiten van het afgelopen
jaar en een planning met de te verwachte activiteiten voor 2021. Helaas zijn
in deze bijzonder coronaperiode alle georganiseerde activiteiten van uw
buurtvereniging volledig stilgelegd.
Vanuit het bestuur hebben wij gemeend om toch een boekje in klein formaat
uit te brengen om u een hart onder de riem te steken, een persoonlijke
noot vanuit het bestuur met u te delen en het contact met onze leden te
behouden. Daarnaast vindt u in dit boekje toch nog een verhaaltje over de
winterwandeling in december 2019, de nieuwjaarreceptie in januari en van
de mountainbiketocht in september 2020 die als activiteiten nog doorgang
hebben gevonden. Ook publiceren wij de jaarrekening 2019, zodat wij als
bestuur op deze wijze toch verantwoording kunnen afleggen aan onze leden
over het afgelopen jaar. Graag hadden wij u tijdens de jaarvergadering in april
ons nieuwe bestuurslid Francis Tiemens voorgesteld, die ons vanaf 2020 is
komen versterken. Zij stelt zich nu aan u voor in deze speciale editie.
Op het moment van dit schrijven is nog onduidelijk voor hoe lang de
activiteiten zijn stilgelegd en zitten we midden in de tweede golf. Juist in
deze donkere tijd voor kerst, waarin mensen elkaar willen ontmoeten, troost
en aandacht bieden en gezellig samen willen zijn. Ik hoop dat u in onze fijne
buurt Het Loo een bezoekje en een luisterend oor biedt aan een buurman of
buurvrouw die het moeilijk heeft. We hebben elkaar nu nodig!
In het komende jaar 2021 bestaat Buurtvereniging Het Loo 75 jaar. In verband
met deze onzekere tijd hebben wij besloten geen festiviteiten te reserveren
en vast te leggen en maar even af te wachten. Als we het coronavirus onder
controle hebben kunnen we altijd later nog het 75-jarig jubileum vieren.
Ik wens u in deze moeilijke periode, mede namens mijn bestuursleden, fijne
kerstdagen en een gezond 2021 en hoop u snel weer te ontmoeten bij één
van onze te organiseren activiteiten in 2021 als het kan en als het mag.
Blijf gezond en let een beetje op elkaar!
door Hans Plattel, voorzitter
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Misschien wist u dit nog niet, maar wij
bestaan al ruim 40 jaar in uw wijk!

Wij verkopen heerlijk
versgebakken Delifrance
stokbrood (ook op zondag).
Graag tot ziens!

Esso Raap • Zwolseweg 364 • 7345 AL Wenum Wiesel • T (055) 521 81 66
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Van het bestuur
Zoals velen al hebben meegemaakt, is het dit jaar alleen maar afzeggen
en afzeggen. Alle gemaakte afspraken met betrekking tot de activiteiten moesten
van overheidswege worden gecanceld. Voornoemd is bedoeld om iedereen te
beschermen tegen Covid-19 of wel het corona-virus. Helaas zijn hierdoor veel
mensen op zichzelf aangewezen en zijn genoodzaakt genoegen te nemen met zo
gezegd eenzaamheid. Met name de ouderen kunnen wel eens een klein bezoekje
gebruiken, al is het maar een half uurtje om te laten weten dat ze niet alleen staan
in deze toch wel lastige tijd. Maar ook dat is niet altijd mogelijk, alleen zeer naaste
familieleden is dit toegestaan.
Wij als vereniging missen ook onze activiteiten. Voor mij zijn dat onder andere
het kaarten onder leiding van Marth van Herk en zijn team; meermalen wordt
mij doorgegeven dat ze de gezelligheid en het samenzijn missen.
Ook de boswandelingen, onder leiding van onze boswachter Herman Horstman
wordt node gemist. Niet alleen de wandeling, maar ook de koffie vooraf en de
lunch na de wandeling wordt gemist, zeker omdat dit een informatief samenzijn
is waarmee het Kroondomein in een ander licht komt te staan.
Ik moet u zeggen dat oktober een mooie maand is om een paddenstoelenwandeling te organiseren. Wellicht een mooi item voor 2021 als het ons is
gegund. Omdat alleen mensen uit één gezin dit kunnen doen heb ik met mijn
vrouw deze wandeling gemaakt en mooie diverse paddenstoelen ontdekt;
een echte aanrader voor 2021!

Wij zijn gezegend met een mooie en sterke vereniging, mede door onze vrijwilligers en hopen uiteraard dat u ons ook in de toekomst blijft steunen om de
vereniging weer vanouds de activiteiten te kunnen laten organiseren.
Voor nu wens ik iedereen alle sterkte en gezondheid toe om 2020 af te sluiten
en af te stevenen op een gezond en goed 2021.
Peter Hoogeveen
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Hobby's in coronatijd
Nog nooit zo’n lege agenda gehad als dit jaar. Maar voor vervelen heb ik geen
tijd. Naast mijn werk heb ik nog vele hobby’s. Eén van mijn hobby’s is wandelen
en fotograferen. Dat is mooi te combineren met elkaar. In de coronatijd zie ik
dat veel meer mensen zijn gaan wandelen. Ik wandel veel over de hele Veluwe
en omgeving. Maar ook in de buurt van Apeldoorn zijn veel mooie gebieden
om te gaan wandelen.
Ik neem u mee naar het Kroondomein. Eén van mijn wandelingen ging naar het
Cannenburgergat. Dit is niet bij kasteel Cannenburch, maar ligt verscholen in
het Kroondomein. In het verleden werden hier stenen gebakken voor de
Cannenburch. Ook een mooi plekje vind ik Vennema's hut. In dit hutje schilderde
Koningin Wilhelmina graag.
In het Kroondomein is nog veel
meer geschiedenis te vinden. Na
25 december kunt u er weer
prachtig wandelen en ontdekken.
Voor de niet-wandelaars laat ik u
hier een paar foto’s zien.

Anetta Wilpshaar

Er gebeuren ook leuke dingen in coronatijd!
Ondanks alle beperkingen waar we dit jaar allemaal mee te maken hebben
gekregen, gebeuren en natuurlijk ook positieve dingen waar je je aan vast
kunt houden. Zo zou onze jongste zoon op 20 maart trouwen, maar dit moest
worden verplaatst naar 30 oktober. Wat eerst een grote teleurstelling was, werd
toch nog een prachtige dag, temeer daar ondertussen op 30 juli hun dochter
Nore (onze kleindochter dus) is geboren. Een mooier bruidsmeisje konden
ze zich niet wensen! En zo zullen er overal wel lichtpuntjes te zien zijn, die ik
iedereen dan ook van harte gun in deze donkere tijd. Ik wens u allen goede
feestdagen en een heel gezond 2021.
Hans Apon
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Mag ik mij even voorstellen: Francis Tiemens
Tijdens de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar vroeg
Hans Plattel aan mij of ik interesse had in een bestuursfunctie.
Mijn spontane reactie was: Ja! Leuk! Verschillende jaren al
genieten wij van de aktiviteiten van de buurtvereniging.
Om de taken wat meer te verdelen draag ik graag mijn steentje
bij. Op 12 maart zou mijn eerste bestuursvergadering zijn. Helaas ging deze
op het laatste moment niet door in verband met de lock down. Ondertussen
zijn we afgelopen zomer op afstand bij elkaar geweest en onlangs hadden
we een videovergadering.
Ook al ligt alles stil, we blijven betrokken en kijken naar 2021. Ik voel mij thuis
bij deze leuke club enthousiaste bestuursleden. Hopelijk kan ik volgend jaar
daadwerkelijk aan de slag. Ik kijk er naar uit.
Francis Tiemens

De bestuursleden
Hans Plattel - voorzitter
Loseweg 146, T 521 72 05
Dik Westerveld - secretaris
Loseweg 323, T 521 32 67
Peter Hoogeveen - penningmeester
Lippe Biesterfeldstraat 65, T 521 46 86
Hans Apon - ledenadministratie
Maria Stuartstraat 15, T 521 64 30
Anetta Wilpshaar - bestuurslid
Everlaan 14, T 522 60 57
Francis Tiemens - bestuurslid
Hardonkhof 11, T 578 76 43
IBAN-nummer
Internet
E-mailadres

NL34 INGB 0000 0957 29
www.buurtvereniginghetloo.nl
info@buurtvereniginghetloo.nl
Buurtvereniging Het Loo
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Voor een goede, betrouwbare auto

Garage Barmentloo
Zwolseweg 194 • 7315 GP Apeldoorn • telefoon (055) 521 96 47
e-mail info@autobarmentloo.nl •

www.autobarmentloo.nl

Cafetaria~IJssalon Charly
Zwolseweg 228 • Apeldoorn
(055) 521 49 04
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Jaarrekening
Resultatenrekening 2019 en balans
Resultatenrekening 2019
Omschrijving
Kleine aanschaffingen
Contributies en bijdragen
Lief- en leedkosten
Bestuurskosten
Drukwerk
Website
Bankkosten
Kaartavonden
Nieuwjaarsreceptie
Bingo-avonden
Jaarvergadering
Mountainbiken
Paaseieren zoeken
Bustocht ouderen
Boswandeling
Oudejaarsattentie
Stadswandeling
Filmavond
Het Loo Ruimt Op
Bedrijfsbezoeken
Advertentie-opbrengsten
Giften
Kruisposten giro
Kruisposten kas
Kruisposten zak.spec.rekening

Totaal

Uitgaven

Opbrengsten

Verschil

10,00
14,00
327,58
420,00
504,67
145,20
199,31
2.443,97
196,67
1.117,45
141,38
10,94
133,63
2.676,00
99,28
505,78
70,00
61,25
51,42
19,09
2.093,30
4.000,00
6.421,56
3.101,42

3.843,00
220,00
32,30
2.375,00
5,50
1.562,60
32,50
1.897
48,00
281,86
50,00
256,20
40,00
20,00
1.700,00
34,00
9.522,98
4.000

-10,00
3.829,00
-327,58
-200,00
-504,67
-145,20
-167,01
-68,97
-191,17
445,15
-141,38
21,56
-133,63
-779,00
-51,28
-223,92
-20,00
194,95
-11,42
0,91
-393,30
34,00
5.522,98
-6.421,56
898,58

€ 24.763,90

€ 25.920,94

€ 1.157,04

Balans
Debet
Kas
Kapitaal girorekening
Giro
Memo rente 2018/2019
BP te ontvangen
Eindtotaal
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Credit
200,00
7.500,00
1.867,24
25,36
650,00
€ 10.242,60

Kapitaal
Vooziening
resultaat
Eindkapitaal
BP te betalen
Eindtotaal

8.523,25
1.157,04
9.680,29
562,31
€ 10.242,60
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Zwolseweg 275
7345 AA Wenum Wiesel
Telefoon (055) 521 40 07

De meest lokale installateur
van Apeldoorn heeft nu ook een
eigen badkamerinstallateur.
Van begin tot eind alles door één bedrijf!

Tulpenlaan 11 • telefoon (055) 521 35 94

www.gebroedersgroothedde.nl
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Winterwandeling
Kroondomein Het Loo
14 december 2019
Op 14 december 2019 verzamelde een groep enthousiaste wandelaars
op de parkeerplaats tegenover de Pijnboomlaan. Onder leiding van de boswachter gingen we naar Emma's Oord voor een heerlijke kop koffie met lekkers.
Hierna begonnen we aan de wandeling.
Tijdens de wandeling vertelde de boswachter boeiend over het beleid van
aanplant. Verrassend waren de piepkleine zwammetjes, de douglas (waar je zelfs
thee van kunt zetten), maar ook de sprengen waar de boswachter over vertelde
of ons op attendeerde.
Bij terugkomst in Emma's Oord stond er voor ons een heerlijke kop erwtensoep
klaar. Een heerlijke en leerzame ochtend 'om de hoek' in het prachtige
Kroondomein Het Loo. Ik kijk uit naar de voorjaarswandeling.
Een enthousiaste wandelaarster

?

Wist u ... ?

... dat wij een Facebookpagina hebben?

... dat de buurtvereniging volgend jaar 75 bestaat?
... dat wij hopen dat wij dat met z'n allen kunnen vieren?
... dat wij een nieuw bestuurslid hebben mogen verwelkomen?
... dat dit nieuwe bestuurslid zich op pagina 8 aan u voorstelt?
... dat inmiddels ruim 60% van de leden digitaal lid is?
... dat dit boekje een speciale editie is?

... dat wij volgend jaar wel weer een gewone editie willen uitbrengen?
... dat wij u volgend jaar graag weer tijdens onze activiteiten willen ontmoeten?
... dat? Dan bent u voorlopig weer op de hoogte!
12

Speciale editie 2020

Zwolseweg 300
7345 AJ Apeldoorn
tel. (055) 521 40 78
Zwolseweg 222
7315 GR Apeldoorn

tel./fax
(055) 578 78 00

Elvomara

Schoonheids- en pedicuresalon

Elles van der Zanden

“Cateringservice”
Thuisbezorgen € 2,00
vanaf € 12,00

Mecklenburglaan 21
7315 DS Apeldoorn

(055) 576 91 21

Verkoop en Reparatie van Sieraden en Uurwerken

info@elvomara.nl
www.elvomara.nl
lid Anbos en Provoet

Uw adres voor:
Alle soorten veevoeders, ook in bulk
Alle soorten kunstmest
Ruwvoeders, hooi en stro
Bestrijdingsmiddelen, klompen
Laarzen en klompschoenen
Veegeneesmiddelen, vogelvoeders

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

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

Buurtvereniging Het Loo

Koninginnelaan 63
7345 BM Apeldoorn
Tel. (055) 522 19 63
Fax (055) 576 16 74

13

Nieuwjaarsreceptie
12 januari 2020
Waarom naar de nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging?
Waarschijnlijk omdat het er zo gewoon, gezellig, voorspelbaar en kneuterig
is. Ons kent ons. De voorzitter staat weer bij de deur en verwelkomt iedereen
hartelijk met een stevige hand. De penningmeester staat er naast en deelt de
consumptiebonnen uit. Elk jaar hetzelfde en elk jaar weer leuk. Maar ondanks
deze zelfde start is het toch heel anders. Het is de laatste keer dat we als buurt
samen komen in De Veenkamp.
Als je daarover nadenkt denk je ook meteen aan al die activiteiten die we
als buurt daar gedaan hebben in al die jaren. De kaartavonden met echte
competitie. De winnaar ging met een levensgrote beker naar huis. Bingoavonden. Momenteel zeer druk bezocht. Sommige families komen met drie
generaties. Gezellig en leuke prijzen. We hebben oudhollandse spelen gedaan
met stamppotbuffet. Fanatiek werd er gespeeld en daarna gezellig gegeten.
Lezingen over erfrecht, beleggen of over zonnepanelen. Films werden er
gedraaid. De bustochten die bij De Veenkamp startten en er ook weer eindigden
met een heerlijk etentje. De lady’s day. Elke keer weer grote opkomst van dames
uit de buurt en zelfs daar buiten. Een gezellige rommelmarkt op het terrein van
De Veenkamp. Fietstochten die vanuit de Gemzenstraat vertrokken en wanneer
je de puzzeltocht goed deed kwam je daar ook weer terug. Ook dan was er weer
een gezellige nazit. Mountainbiketochten. Stoere dames en heren die onder
deskundige leiding het bos in gingen. Kerststukjes maken met de dames uit de
buurt. Wijnproefavonden en high tea. De jaarvergaderingen met een activiteit
zodat er dan meer leden kwamen.
Waarschijnlijk ben ik nog wel activiteiten vergeten, maar onlangs las ik een
gezegde van Jan Gunster:

"Als je slechts kijkt naar wat achter je ligt,
zie je niet wat voor je ligt."
Ik weet zeker dat er vóór ons weer een mooie tijd ligt met de buurtvereniging.
We gaan ons in elk geval verheugen op het 75-jarig bestaan in 2021.
Riet Hoetelmans-de Goey
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Mountainbiketocht
9 september 2020
Ik heb voor mijn tweede keer meegedaan aan de mountainbiketocht.
Het was een beetje raar omdat het in tijd van corona was. Dus ook de anderhalve meter afstand, dat was best wel raar. Eerst gingen een paar mensen
fietsen passen bij Bongers, omdat ze geen eigen fiets hadden. Toen iedereen
aanwezig was gingen we weg.
We splitsten op in twee groepen: de supersnelle rijders en de snelle rijders.
We waren met negen rijders in de snelle rijders. Mijn vader en moeder en mijn
klasgenoot Esmée en haar moeder waren ook mee. We reden richting Halte
Assel. En we gingen langs het spoor richting Assel. Dat was een heel mooi en
ook wel spannend paadje. Want het was heel hoog naast het spoor en heel
smal. In totaal hebben we 27 kilometer gefietst.
Toen het donker werd, gingen we terug. Bij Bongers hebben we lekker wat
gegeten en gedronken.
Jens den Boer (11 jaar)
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Wat voorbij is
Toen koningin Wilhelmina een keer met haar dame du palais door
de Wilhelminakerk in Beemte, Apeldoorn, regelrecht op de ouderlingenbank
afstevende om daar plaatste nemen, greep de koster direct in vroeg: ‘’dames,
wilt u ergens anders gaan zitten? Dit is de ouderlingenbank.“ Waarop de ‘dames’,
kennelijk niet ter plaatse op de hoogte, met vriendelijke hand naar een andere
bank werden verwezen. Ze gingen gewillig. Maar de koningin met een vreemde
glimlach. Die koster wist zeker niet dat als zij hier ter kerke ging haar plaats, bij
gebrek aan een zogenaamd Koninklijk Gestoelte, in de ouderlingenbank was. Ze
herinnerde hier niet aan en liet zich zonder meer van háár plaats verwijderen.
De zondag was nog lang niet om of de koster had van jan en alleman gehoord,
dat hij de koningin van haar rechtmatige plaats verwijderd had.
Er kwam geen protest van Het Loo, er kwam wel op Het Loo een excuusbrief.
Die werd heel goedmoedig beantwoord: "tilt u niet aan dit foutje, u hebt echt
niet geweten van die regeling van toen ... ."
Die vriendelijke reactie had er niets mee te maken, dat er in het kerkje van de
Beemte geen deftig volk kwam, maar eenvoudige boerenmensen.
In ’s-Gravenhage, waar Wilhelmina weer eens gewoon tussen de gemeenteleden
zat, deed de predikant die haar had opgemerkt, haar bepaald geen genoegen
door na het ‘Amen’ zolang op de kansel te blijven staan tot zij, zich langs veel
mensen wurmend, als eerste het gebouw had verlaten. Haar buurvrouw had bij
het begin van de dienst gezegd: “Wat lijkt u veel op prinses Wilhelmina", waarop
als antwoord kwam: ‘’Dat heb ik vaker gehoord, dat ik op haar lijk.”
Dik Westerveld
(Uit: Verhalen rond Het Loo, door Thijs Booy, 1976)

Primera Westra Kerschoten
Mercatorplein 26-28 • 7316 HL Apeldoorn
T (055) 521 87 58
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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 8 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
18
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Everlaan 29
Apeldoorn (Het Loo)
telefoon (055) 521 13 50
www.simsontapijt.nl

De grootste collectie:
•
•
•
•

vloerbedekking
karpetten
gordijnen
PVC en laminaat

Koopavond alleen op afspraak.
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Wij zorgen voor uw ...
• huisstijldrukwerk
• flyers, folders en brochures
• nieuwsbrieven, periodieken,
magazines en boeken
• advertenties
• reclame-uitingen
• posters en beurspanelen
• promotie-artikelen
Speciale
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... 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

