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BUURT -  en OntspanningsVereniging 

“de MATEN” 
 

Het ontstaan en oprichting van de buurt vereniging in de Maten ging als volgt: 

Zover ons bekend is, werden de eerste woningen in de Horsten en de Dreven 

opgeleverd in 1972. 

Er kwamen noodgebouwen voor scholen, winkels, een spaarbank en een 

gezondheidscentrum. Voor de rest waren er nog geen voorzieningen. 

Er waren een paar enthousiaste mensen die op de vrijdagavond gezellig bij 

elkaar kwamen in het gezondheidscentrum (dat stond achter het Shell- 

pompstation) om  daar te gaan klaverjassen. Ook waren er buren in de 

Herbergiershorst die bij elkaar kwamen en gingen klaverjassen. 

Bij deze actieve mensen begon onder het genot van een drankje het idee te 

ontstaan om een vereniging op te richten.  

Besloten werd om onder de toenmalige inwoners van de wijk de Maten een 

enquête te houden. De uitslag hiervan was, dat bijna iedereen het een goed 

idee vond om een vereniging te gaan oprichten. 

Vervolgens werd een commissie samengesteld die een vergadering voor de 

bewoners uitschreef.  

Een aantal mensen stelde zich beschikbaar om in het bestuur zitting te nemen. 

Zij werden dan ook prompt gekozen.  

Er kwamen statuten en hup naar de notaris, om het geheel officieel te 

bekrachtigen.  

In onze christelijke wereld wordt de geboorte van Jezus op 25 december 

gevierd. En hoe wonderlijk het ook moge zijn, op Kerstavond,  

24 december 1973 werden de Statuten voor de B.O.V. “de Maten” getekend bij 

de notaris en was de Buurt- en Ontspanning Vereniging  officieel opgericht. 

De contributie voor het hele gezin werd vastgesteld op fl. 15,00 per jaar.  

Er werd een logo bedacht in de vorm van vrouw, man en kind.  

Het symboliseert dat de Vereniging er is voor het hele gezin.   

Een huishoudelijk reglement was er toen nog niet. Dat kwam later wel.  

Eerst maar eens starten met de activiteiten.  

En die kwamen razend snel.  
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Het eerste bestuur van 

Buurt- en Ontspannings  Vereniging 
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Er is geen foto van Hans Groeneweg als 2e secretaris. 

Door studie moest hij helaas zijn functie neerleggen. 
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        Het allereerste logo van de B.O.V. 
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De Koninklijke goedkeuring van de vereniging. 
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Verenigingsgebouw “ERICA WEST” 
 

Het bouwen in de Maten ging in een hoog tempo. Zo hoopte de gemeente in 

1971 een begin te maken met de bouw van 650 huur- en koop woningen in het 

wijkgedeelte  “Erica West”. Hier 

kwamen ook noodgebouwtjes voor 

de RABO bank e.d. (de naam “Erica” 

is ontleed aan de heidesoort die hier 

groeide. 

Toen het winkelcentrum “de Maat” 

op de Imkersplaats  klaar was, 

kwamen de noodgebouwtjes vrij.  

Deze gebouwtjes  waren het 

eigendom van de gemeente en in 

het  beheer bij  de afd. C.S.C.A. 

(Commissie Sociaal Culturele 

Accommodaties).   

De naam: “ERICA WEST” 

De B.O.V. kon één van deze ruimtes  

     huren. 

     We kregen de tafels en stoelen.  

                                                                            En de bar  werd zelf gebouwd.                                                                

De vereniging  groeide hard en steeds meer gezinnen werden lid. 

Advertentie in een landelijk dagblad   

op 11 januari 1974.       

Buurtcentrum “Erica West”, waar de B.O.V. gehuisvest was. 
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Na enkele jaren werd voor de derde keer de zaal en de bar gerenoveerd.  

Het vloeroppervlak werd groter en de bar werd vernieuwd, waardoor deze aan 

de eisen van die tijd  voldeed. De nieuwe bar konden we krijgen van het café de 

Drie Musketiers die aan de Asselsestraat hoek Bartelsweg zat.  

Met vier mannen moest de klus geklaard worden. Van het gebouw werd een 

raam uit het kozijn verwijderd en zo kon de bar er net doorheen.(mazzel)  

Het gebouw werd van binnen opnieuw geschilderd, andere gordijnen en 

nieuwe  tafelkleedjes  werden door C.S.C.A. betaald . 

Na hard werken was het dan zover, dat wethouder Van den Bent op 7 december 

1985 de opening verrichtte door het luiden van de barbel.  

(kostte hem wel een rondje)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Matenbar en zaal opgeknapt. 

De  barbel wordt geluid.  
De heropening is een  feit. 
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De onderafdelingen draaiden geweldig en iedereen had het naar de zin. Het 

gebouw was van binnen en buiten opgeknapt.  Het dak was gerepareerd en met 

een nieuw verfje was alles weer fris.  

Maar het zaaltje werd te klein. Gelukkig werd het winkelcentrum de Egelantier 

opgeleverd en kwam het noodgebouw van het medisch centrum achter het 

Shell benzinepompstation aan de Laan van Maten beschikbaar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling van de beschikbare ruimte in het Nood Medisch centrum de Maten. 
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In de avonduren werd door een paar verenigingen hier al gebruik van gemaakt. 

Het gebouw kwam onder beheer van de gemeente (C.S.C.A.)  

Er kwam een commissie van afgevaardigden uit diverse verenigingen, die 

belangstelling hadden om daar ruimte te huren voor hun activiteiten.    

Zo ook de B.O.V. 

Na een kennismakingsavond en twee vergaderingen, brandde het gebouw 

helaas volledig af. Een verhuizing van Erica West naar dit onderkomen was dus 

niet meer mogelijk. 

 

Intussen had de Drevenbuurt veel last van opgeschoten jeugd. Voor deze groep 

was in de Maten niets te doen. Naast de sporthal van de volleybal vereniging 

“Alterno” aan de Heemradenlaan, werd een barak gebouwd waar deze 

jongeren konden verblijven.  

Men noemde het “MAXI MATEN”. Dat was in het begin wel aardig, maar omdat 

de jongelui zelf voor de kosten moesten opdraaien, was dat geen haalbare 

kaart. 

Zo kwam er een particuliere werkgroep die zich “JEJOCEMA” noemde.  

Dat stond voor Jeugd Jongeren Centrum de Maten.  

Deze werkgroep wilde een jongerencentrum en wilde gebruik maken van de 

verzekeringsgelden die het nood medisch centrum na de brand opleverde.  

Daarvoor moesten ze naar het college van B en W en gelukkig, werd het geld 

van de verzekering 

vrijgegeven.  

Ondertussen ging het met het 

gebouw “ERICA-WEST” niet zo 

goed.  

Het dak begon aan alle kanten 

weer te lekken en het plafond 

leek wel een zeef.  

Als het regende tijdens een 

kaartavond, dan moest men 

tafels en stoelen zo neerzetten  

dat men er geen last van had. 

Of er stond een  emmer naast 

de stoel om het hemelwater 

op te vangen.  
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Zelfs de energie meters in de meterkast moesten tegen het lekkende water 

worden afgedekt. Leunde je tegen de wand aan, dan voelde je deze bewegen. 

Ook werd een aantal keren ingebroken. 

Het ging er muf ruiken en daardoor waren er leden die dat niet leuk vonden en 

niet meer kwamen. Dat was natuurlijk aanleiding om weer eens met de C.S.C.A. 

te gaan praten. Zij konden echter niets voor ons doen.  

Dan maar naar de Nieuwe Apeldoornsche Courant in de hoop dat op deze 

manier naar ons geluisterd werd. De wethouder was het wel met ons eens als 

ook de beleidsmedewerker accommodatie van de gemeente.  

In de meerjarenbegroting was voor 1989 een extra bedrag van zestigduizend 

gulden gereserveerd. Ook werd besloten om de verzekeringsgelden van het 

afgebrande nood medisch centrum hier voor te besteden. 

Het was nog maar de vraag of er in 1990 een nieuw gebouw(tje) zou komen. 

Een werkgroep moest aan de slag om concrete plannen te maken voor een 

bouwtekening. Pas dan ging de gemeenteraad zich over de plannen buigen.  

In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat, in het nieuwe gebouw, drie zalen 

zouden komen.  

Welzijnsorganisatie Wisselwerk wilde ook een vinger in de pap van deze wijk-

activiteiten. De B.O.V. voelde daar niets voor en wilde zelfstandig blijven.  

Door veranderingen in de samenleving kwam er ook een kinderopvang bij 

onder leiding van de WKA. (Werkgroep Kinderopvang Apeldoorn).  

De tekeningen werden door architectenbureau Groen-Schurink gemaakt naar 

de wensen van de B.O.V.; peuterspeelzaal Hobbel de Bobbel, het 

kinderdagverblijf SamSam  en C.S.C.A.  

Nu konden de gemeenteraad en B en W zich beraden. De gemeenteraad en  

B en W gingen akkoord met de nieuwbouw op de plek van Erica West.  

Als alles mee zou zitten, ging de schop op 1 januari 1990 de grond in.  

HOERA!!!!  

Maar eerst moesten de peuterspeelzaal en de B.O.V. naar een andere locatie. 

Deze werd gevonden in de school de Carrousel, waar twee lokalen leeg 

stonden. Besloten werd om in de kerstvakantie te gaan verhuizen naar de 

school. Alle activiteiten kwamen op een laag pitje.  

Echter, alles verliep toch anders dan men verwachtte.  

Ambtelijke molens malen nu eenmaal langzaam als zij draaien en de gebruikers 

van Erica-West bleven nog een half jaartje langer in het oude gebouw.  

In de zomer van 1990 kon pas daadwerkelijk met de bouw worden begonnen.  
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Activiteiten in “ERICA WEST” 
 

In het oude gebouw Erica West had de B.O.V. een aantal activiteiten voor jong 

en oud.  

 

MATENTROEF 

We schreven al, dat de  B.O.V. ontstaan is door het 
klaverjassen en deze activiteit werd dan ook een sub-
vereniging van de B.O.V. Het kreeg de naam 
“MATENTROEF”.                                                                  

Enkele vrouwen van de mannen die klaverjassen wilden op vrijdagavond 
Jokereen. Dan konden ze gezellig mee en hadden zo ook hun uitje. Het bestuur 
van klaverjassen vond het een goed idee. En zo kwam er ook een jokerafdeling 
bij. 
Zij kaartten één keer in de veertien dagen. De winnaar of de winnares werd 
gehonoreerd met een fraaie wisselbeker, (een tinnen maat), plus een 
persoonlijke kleine maatbeker. Iedereen had na de competitie een 
schitterende prijs. Deze werden uitgereikt op de feestavond, waar de vrouwen 
en mannen van de kaarters ook bij waren. Meestal was dat feest bij de 
voetbalvereniging Groen-Wit.  
 
SCHAAKMAAT 

Buiten het klaverjassen om (dat al in huiselijk verband bestond), kwam op 14 

oktober 1974 een schaakclub met de naam “de SCHAAKMAAT”.  

Na een korte periode onder de vlag van de B.O.V., wilde die zich liever 

verzelfstandigen en een eigen vereniging onder dezelfde naam starten.  

 

BAKJE BEZIG 

Een aantal dames wilde op de woensdagochtend bij 

elkaar komen.  Daarbij,  onder het genot van een 

kopje koffie, een informatie morgen verzorgen  of 

het geven van een demonstratie en het exposeren 

van hun zelfgemaakte spullen.  

Verder was er een boekentafel en konden plantenstekjes geruild worden.  

Voor een gezellig praatje was ook altijd gelegenheid. Deze ochtend kreeg een 

naam: “BAKJE BEZIG”  en was niet alleen voor huisvrouwen. 
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  MATENBULL 

  In 1982 werd een Dartclub opgericht.  

  Die kreeg de naam “Matenbull”.   

  Deze dartclub hield wegens te weinige belangstelling al   

 snel op te bestaan.  

 De twee dartborden bleven wel hangen  en iedereen kon   

 daar gebruik van maken.  

 

RIKKEN 

De Maten kreeg een zeer grote verscheidenheid aan 

inwoners denk daarbij aan: Apeldoorners, Brabanders, 

Hagenaren en Amsterdammers. De meesten waren 

werknemers van Centraal Beheer. Hierdoor werd ook de 

kaartclub “RIKKEN” (Brabants kaartspel) opgestart. Dat werd en wordt, één 

keer in de veertien dagen gespeeld.  

 

Buiten deze activiteiten om, werd de “jonge” en de “oude” jeugd niet vergeten.  

Voor de kleintjes was iedere eerste zaterdagmiddag van de maand steeds iets 

anders te doen. 

 

JEUGD 

Voor de jeugd werd en wordt veel gedaan bij de B.O.V.  

Er was een kinderclub op de woensdagmiddag voor de 

kinderen van 4 tot ongeveer 9 jaren oud. De dames 

hadden werkstukjes voorbereid, die de kinderen konden 

maken. Hard werken maakt dorstig en de kinderen kregen 

dan ook altijd een bekertje limonade.  

 

De grotere kinderen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar, konden 

zich op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 

uitleven met allerlei materialen. Zij konden zelf bepalen 

wat zij wilden maken. Er werd veel figuur gezaagd, 

getimmerd en mooie hout gebrande schilderijen gemaakt. Ook vele 

modelboten liepen van stapel en vogelhuisjes getimmerd.  Zelfs emailleren en 

glas graveren waren leuke activiteiten. De werkstukjes werden meegenomen 

naar huis. En ook tijdens deze avond ging een bekertje limonade er vlot in.    
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Doordat er steeds meer mensen in de Maten kwamen wonen, groeide het 

aantal leden ook zienderogen naar 500 gezinsleden. 

Daar waren mensen bij met nieuwe en goede ideeën. 

 

BRIDGE 

Zo kwam er een BRIDGE-CLUB..  

Eens in de 14 dagen op de vrijdagavond kon gebridged  

worden. Deze club heeft slechts twee jaren bestaan. 
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De vereniging hield twee keer in het jaar een Algemene Leden Vergadering,.  

In de maand mei was de verantwoording over het voorgaande jaar.  

In september / oktober, kwamen de werkgroepen aan de beurt met hun ideeën 

en wensen. 
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Hoe bereik je nieuwe mensen in de Maten? Door je nieuwe buren te vertellen 

wat er bij de B.O.V. te doen is.  En niet te vergeten het eerste krantje dat in de 

Maten verspreid werd. Dat was de “MATENKOERIER”. De voorloper van de 

“GOEDEMAATJES” En natuurlijk ook berichten in de latere  “WIJKKRANT de 

MATEN” en de N.A.C. (Nieuwe  Apeldoornsche Courant). 
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Aankondiging Verenigingsactiviteiten in het wijkblad. 



18 
 

Er waren nog al wat wisselingen in het bestuur en de werkgroepen.  

Dat kwam omdat mensen van werk veranderden of door verhuizing terug 

gingen naar waar men vandaan kwam.  

Maar gelukkig waren er altijd wel weer mensen die de taken binnen de B.O.V. 

overnamen. Er kwamen meer medewerkers na het vieren van het 5-jarig 

bestaan. Zo kwam er een evenementencommissie die, buiten de reguliere 

activiteiten, andere dingen ging organiseren.  

Dat waren: 

 

RUILBEURS. Mensen konden hun overtollige spullen ruilen met een ander.  

 

MILITAIRE RUILBEURS. Hier konden militaire insignes e.d. geruild worden. 

 

VOGEL RUILBEURS. Deze was voor de vogelliefhebbers.  

De militaire- en vogeltjesbeurs gingen na twee seizoenen vanwege te weinige 

belangstelling niet meer door. Deze werden vervangen door een  

 

POSTZEGEL RUILBEURS, waarvoor de belangstelling wel zeer groot was. 

 

KINDERMIDDAG. Op de zaterdagen was er een kindermiddag, waar spelletjes 

gespeeld werden. 

 

KINDERBINGO.  Op diverse zaterdagmiddagen  

werden ook kinderbingo’s gehouden.  

 

KNUTSELMIDDAGEN. Op de overige zaterdagen  

waren er knutselmiddagen voor de kinderen. 

 

COLA-DISCO. Op de 1e zaterdagavond van de 

maand was voor de kinderen een Cola disco.  

De disco voor de  jeugd werd druk bezocht.  

De toegang was voor de leden van de B.O.V. 

gratis en de niet leden betaalden fl. 1,50. 

Het ging er altijd gezellig aan toe en er waren 

nooit grote problemen met de jeugd. 

  

Draaitafel bij de Cola Disco. 
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PAASEIEREN ZOEKEN. Ook werd voor de jeugd met Pasen, paaseieren zoeken 

georganiseerd en wie de meeste eieren had gevonden, kon een leuk prijsje 

uitzoeken,  maar iedereen kreeg een prijsje.  

 

KONINGINNEDAG werd gevierd en dat op twee verschillende plaatsen. Dit 

zowel  op het grasveld aan de Voldersdreef als bij het nood winkelcentrum, 

Smeltersdonk. 

 

SINT NICOLAASFEEST voor de kinderen.  

 

KERSTBAKJES maken deden de kinderen ook, die ze dan meenamen naar huis.  

 

JEUGD HOBBYCLUB  

Vanaf de oprichting heeft de B.O.V. 

veel voor de jeugd gedaan. Vele 

activiteiten werden georganiseerd.  

De jeugd hobbyclub, was een vaste 

activiteit en  trok veel belangstelling. 

De kinderen maakten leuke 

werkstukjes, die zij na afloop mee 

naar huis mochten nemen.  

 

 

 

 

 

KINDERBINGO 

De kinderbingo op de 

zaterdagmiddagen, was elke 

keer een groot feest zoals u kunt 

zien op de foto. En de prijzen 

waren ook altijd leuk en vielen 

goed in de smaak. 
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De WITTE KIEL 

Het kon niet uitblijven! De B.O.V. organiseerde in  

1974 Carnaval. Het kreeg de naam “De WITTE KIEL”   

Het doel van de Witte Kiel is gewoon carnaval te vieren  

in een gezellige sfeer, zonder verdere verplichtingen.  

Ook dacht de Witte kiel aan de kinderen.  

Het carnaval voor de kinderen werd elk jaar gevierd 

op zaterdagmiddag in het carnavalsweekend  in ons 

buurtcentrum.  

De meest carnavalesk uitziende kinderen kregen een prijsje.  

En op dezelfde dag, maar dan ’s-avonds, was er disco voor de oudere jeugd.  

Het Carnaval werd een groot succes en er werd besloten een carnavals 

vereniging op te richten.  

Dit voor jong en oud. Die kreeg de naam “de MATENMEUTE”. 

Helaas werd “de MATENMEUTE” na ongeveer 25 jaar bestaan opgeheven. 

 

Koninginnedagspelen. 

 

Koninginnedag oude stijl met op 29 april ‘s avonds lampionnenoptocht door de 

buurt. De volgende dag koekhappen, zaklopen e.d. op het veld aan de 

Voldersdreef. 

Het vieren op deze manier ging op de schop en er moesten nieuwe spelletjes 

komen. Er kwamen 20 nieuwe spelletjes. 10 voor de kleine kinderen en 10 voor 

de groteren. We mochten een klaslokaal met het zicht op het veld gebruiken 

voor de muziek.  

Als de kinderen 6 spelletjes van de 10 hadden gespeeld, dan konden zij in het 

verenigingsgebouw limonade krijgen en een kaart voor de ballonnen- wedstrijd.  

De belangstelling voor deze gezellige dagen was zeer groot.  

Er was altijd een dubbel programma. Eén voor mooi weer buiten en ook een 

regenprogramma zoals op het affiche te zien is. 

De spelletjes bleven, maar het middagprogramma varieerde elk jaar. 

B.v. een optreden van U.V.V. drumband fanfare met majorettes, demonstraties 

van de kynologenclub en de sterkste man van de Maten.  

Zo werd geprobeerd om iedere keer met iets anders te komen. 

Van de gemeente kregen we een behoorlijk bedrag aan subsidie.  
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Een affiche voor Koninginnedag. 
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Op de avond voor Koninginnedag was er een lampionoptocht. 

Kruipen door een tunnel.  
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Een golfbal moest in de trechter worden geslagen. 

De ballonnen met kaartjes eraan gingen de lucht in. 
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Inkomsten / uitgaven Koninginnedag 1985. 
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BLOEMSCHIKKEN 

Ook was er een 

bloemschik  cursus. Een 

cursus duurde 13 lessen, 

dus drie maanden en 

stond onder de 

inspirerende leiding   van 

de bloemist Mathieu Lam.  

 

De belangstelling hiervoor 

was erg groot en vele 

mooie bloemstukken 

werden gemaakt.  

Half december vroeg de 

bloemist of de dames voor 

hem kerstbakjes wilden 

maken. 

Dat wilden de dames wel. De bloemist zorgde voor de materialen en als dank 

kregen de dames  gratis een kerststukje mee naar huis.  

 

KOUDE KEUKEN 

Ook was er een cursus KOUDE KEUKEN. Dat hield in, dat zonder een 

verwarminbgsbron, een overheerlijke maaltijd werd bereid.  

Deze cursus vond plaats op de woensdagavond,  na de hobbyclub.  

De heren van de hobbyclub werden, als het eten bereid was, dan ook 

uitgenodigd  het resultaat te keuren en een hapje mee te eten.  

 

KANTKLOSSEN 

Een cursus KANTKLOSSEN werd gegeven. Maar niet alleen kantklossen. Als er 

dames waren die liever wilden breien of dat wilden leren, dan waren zij ook van 

harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee was dit een 

gezellige middag. De  dames gingen tevens een dagje met de bus naar Brugge, 

het centrum van kantklossen. 

De middagen waren zeer geslaagd. Alleen was het van korte duur.  

De instructrice stopte er mee en er was geen opvolging. Dit kwam ook door de 

verhuizing van de B.O.V. naar het schoolgebouw i.v.m. met de nieuwbouw.  
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MATENBAR 

Waar we het nog niet over hebben gehad is, dat er buiten al deze activiteiten 

in de nieuwe wijk geen café is.  

Ook daar heeft de B.O.V. voor gezorgd.  

Op de vrijdagavond  bestond de mogelijkheid om ook voor niet leden, een pilsje, 

wijntje of een frisje te nuttigen aan de “MATENBAR”.  
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De B.O.V. had een belangrijke bron van inkomsten. Deze bestond uit de 

contributie van de leden en donateurs. Zoals we al eerder schreven, was dit  

fl. 15,00 per gezin per jaar. Dit bedrag is tot nu toe, altijd gelijk gebleven, maar 

nu wel  in Euro’s en vanaf de oprichting zonder één cent subsidie. Dat is best 

iets om trots op te zijn.  

 

De “MATENBAR” was, evenals de bar nu, een zeer belangrijke inkomstenbron, 

alsmede de opbrengsten van de BINGO . 

Daarnaast betaalde je een gering bedrag aan de activiteiten die je bezocht.  

De opbrengst van de bar ging grotendeels op aan de zaalhuur, welke  per maand 

gemiddeld fl. 750,00 bedroeg. De zaalhuur is nu veel  hoger. 

 

Verder kostten de evenementen die georganiseerd werden veel geld.  

Bijvoorbeeld een kindermiddag met een gevarieerd programma, waarvoor 

externe mensen werden ingehuurd, kostte ongeveer fl. 400,00.  

Daar komt bij dat de activiteiten in mei al stopten en in september pas weer 

begonnen. Met in die periode geen inkomsten. 

Maar de zaalhuur ging wel gewoon door. Alleen de zomervakantie (bestond uit 

4 weken) en de week van Kerst / oudjaar) werden niet betaald. Dat was in het 

jaarcontract vastgelegd.   

 

Ook was er om de veertien dagen op de 

maandagavond een BINGO avond. Die werd zeer 

druk bezocht en op deze avonden mocht niet om 

geldprijzen gespeeld worden. Men speelde 10 

rondes, daarvan waren twee koffie- en  

   twee zeeppoederrondes 

         Bij de andere 6 rondes waren de prijzen  

                            gevarieerd.  

De   belangstelling en deelname was erg  groot. Vele aanwezigen gingen dan 

ook met een leuke prijs weer naar huis.  
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PLAYBACK SHOW. 
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 De deelnemertjes in spanning wie in de prijzen zal vallen. 

De deskundige Jury had het niet altijd gemakkelijk. 
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. 

Niet alleen Koninginnedag was er voor de kinderen.  

Ook werd een playback show georganiseerd. Dit samen het C.N.T. (Concours 

Nieuw Talent). Dit waren mensen die eveneens lid waren van de B.O.V., maar 

een aparte stichting hadden opgezet. 

 

TONEEL 

Een groepje kinderen wilde met het Sinterklaasfeest toneelstukjes gaan 

opvoeren. De twee toneelstukjes moesten niet te lang duren en elk stukje 

duurde ongeveer drie kwartier. De toneelstukjes heetten: “Als portretten 

spoken” en “De luibakker”. Voor het decor en de rekwisieten werd gezorgd. 

En als dank voor hun inspanningen kregen de kinderen en de leiding een 

kerstdiner aangeboden.  

De opvoeringen waren zo’n succes, dat we werden uitgenodigd om ook een 

uitvoering te verzorgen bij “Jejocema”. Het Jeugd Jongeren Centrum de Maten 

aan het Violierenplein. Wat nu “Don Bosco” is.   
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Toneelstuk “DE LUIBAKKER” in 1988. 
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De Jeu de boules zijn later als 

zelfstandige vereniging   

“Rond en Roestig” verder 

gegaan.  
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Sloop “ERICA WEST”  >  bouw  “OP DREEF” 
 

Op 15 november 1989, stond een artikel in de Nieuwe Apeldoornsche Courant. 

Hierin werd de aanstaande nieuwbouw voor de B.O.V. en de tijdelijke 

verhuizing naar de school de Carrousel aangekondigd. 
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De gammele noodgebouwtjes van Erica West werden afgebroken.  

Deze klus werd binnen één week geklaard door de fietscrossclub in Apeldoorn. 

Die konden de goede delen van het gebouw voor hun eigen onderkomen 

gebruiken. Na de sloop kon worden begonnen met de nieuwbouw. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het einde van het buurtcentrum ”Erica West”. 
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Ondanks dat deze twee heren van de B.O.V. en de leden wisten hoe het er uit 

ging zien, was het toch spannend hoe alles zou verlopen.  

De verwachting was, dat het nieuwe gebouw nog voor de bouwvakvakantie in 

gebruik kon worden genomen. 

Iedere week even kijken 

hoe ver men met de bouw 

was.  

De weersomstandigheden 

waren goed, dus ging in 

sneltreinvaart de ene steen 

op de andere.    

Ook kon begonnen worden 

met de plannen voor de 

inrichting.  

Hoe zouden we dat doen?  

Een bar moest worden 

gebouwd.  

De muren van de bar 

zouden van metselsteen 

worden opgetrokken en de 

bovenkant geheel van 

Meranti hout.  

De keuken zou als kale 

ruimte worden opgeleverd 

en moest worden ingericht. 

Daar waren mensen voor 

nodig die van wanten 

wisten.  

Voor mensen van de B.O.V. 

viel dus  nog veel te doen, als we in september met de activiteiten in het nieuwe 

gebouw willen starten.  
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Binnen de vereniging waren lieden die zeer vakbekwaam waren en zij werden 

dan ook gevraagd om hun medewerking te verlenen.  

 

De nog kale plek, waar de bar moet komen. 

 

                          De bar in aanbouw. 

 

Dit wilden zij wel, zo was er een metselaar die 

de muurtjes voor de bar metselde. Er waren twee vaklieden, die voor de rest 

zorgden. Zij werden geassisteerd door nog twee mensen voor de hand- en 

spandiensten.  

In de avonduren werd gewerkt omdat overdag nog bij een werkgever dienst 

moest worden gedaan. Dus veel uren in de avond van 19.00 tot 23.00 uur. Maar 

het gebeurde ook wel dat het later werd. Want: nog “even” dit en als we  dat 

nog even doen dan kan het goed drogen en kunnen we de volgende dag weer 

verder. Dus het werd ook wel eens  24.00 uur en zelfs een enkele keer ongeveer 

00.30 uur voor we er mee stopten. Niet alle hulp deed dit en ze kwamen ook 

niet alle avonden.  

Overdag moesten ook materialen gehaald worden. De voorzitter kreeg dan een 

briefje mee waar precies op stond wat hij moest kopen. Dit scheelde de werkers 

veel tijd en de volgende avond lagen de door hen bestelde materialen klaar om 

verwerkt te worden.  Alleen de twee vaste vaklieden waren er alle avonden, 

behalve op hun verjaardag. Het was namelijk zo, dat zij vlak achter elkaar in juli 

jarig waren.  

Dan was er even een dagje vrij voor de jarige.  

De keuken was snel klaar en de magnetron kon ook geïnstalleerd worden. 

Gas is er niet en alles gaat elektrisch.  
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De voorzitter (twee linker handen), zorgde voor de inventaris van de keuken.  

Het lag in de bedoeling dat er bij een drankje ook iets genuttigd kon worden op 

de clubavonden. Daar zorgde de voorzitter voor en de werkers moesten dan 

proeven  of hetgeen gebakken of in de magnetron klaar gemaakt werd, ook wel 

te eten was.  Of… dat het iets langer of korter in de magnetron moest.  

De proefpersonen gingen na een avond hard werken dan ook met een voldaan 

gevoel naar huis.  

 

De keuken is geplaatst en kan al gebruikt worden. 

 

  

De werktafel met allerlei spullen. 
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Er moest hard doorgewerkt worden, wilden we op tijd bij de start van het 

nieuwe seizoen de klussen gedaan hebben.  

De keuken was klaar en het wachten was op de installatie van de bierpomp en 

de koeling, voor we verder konden met de afbouw.  

De bovenbouw van de bar was bijna gereed om geplaatst te worden.  

Nadat de installateur van de GROLSCH zijn klus had geklaard, konden wij verder. 

Het was wel opschieten geblazen want het nieuwe verenigingsseizoen stond te 

beginnen. En we hadden afgesproken dat we begin september na de 

schoolvakantie zouden gaan starten.  

 

Dus nog even doorbijten en de handen flink uit de mouwen. Met zweet op het 

voorhoofd en een nat hemd is het dan toch gelukt en kon er gestart worden.  

Hier en daar moesten nog wat aanpassingen gerealiseerd worden.  

Voor veel van de klussen had de B.O.V. niet het juiste gereedschap. 

Het eigen privé gereedschap bood daarbij uitkomst en werd dan ook gebruikt. 

 

“Nog een paar kleine werkzaamheden en de B.O.V. kan aan zijn tweede jeugd 

beginnen”, zo stond in de krant. 

 

 

 

 

Het gebouw heeft nog geen naam. Daarvoor werd door C.S.C.A. een prijsvraag 

uitgeschreven.  Want van de naam “ERICA-WEST” is afscheid genomen. Een 

nieuw gebouw en dus ook een nieuwe naam was de gedachte.  

De naam zou tijdens de officiële opening in oktober 1991 bekend worden 

gemaakt.   
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Het is zover!!!   

Zaterdag 5 oktober 1991 kreeg het nieuwe gebouw dat op de plaats van het 

oude gebouw  “ERICA-WEST” stond, zijn nieuwe naam.  

 

De C.S.C.A. en een heleboel genodigden waaronder de wethouder waar de 

C.S.C.A. onder viel, de buurtbewoners, een aantal oud bestuurders van de 

B.O.V. en het kinderdagverblijf SamSam, waren aanwezig. 
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De manager van de C.S.C.A. opende de bijeenkomst.  

Daarna een woord van de architect waarna de wethouder het woord kreeg. 

Hij moest een kleine puzzel op lossen, waardoor de naam van het gebouw 

tevoorschijn kwam en de prijswinnaar bekend werd gemaakt.  

De naam werd: 

 

“ OP DREEF “ 
 

Een toepasselijke naam. Het gebouw staat in de buurt de Dreven en iedereen 

die het gebouw gebruikt is  gedreven om iets te gaan doen in het gebouw. 

Alle aanwezigen waren zeer ingenomen en dat lieten zij merken met een wel 

gemeend applaus.  

Nu kwam het aanbrengen van de naam op de gevel. Dat werd gedaan door de 

prijswinnaar en de architect. Dit onder toezicht van de aanwezigen.  

Nadat dit gebeurd was, werd met een geheven glas een toost uitgebracht op 

het gebouw.  

Het gebouw “Op DREEF” is nu officieel in gebruik genomen. 
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Het gebouw heeft nu een naam. 
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Gedicht bij de opening van gebouw “Op Dreef” in 1991. 
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Uitbreiding “OP DREEF” 

Amper 5 jaren na de ingebruikname van het nieuwe gebouw Op Dreef, kwam 

de BOV al ruimte te kort.  

Er waren afdelingen die bleven groeien waardoor deze gesplitst moesten 

worden. Voor zover de mogelijkheden dat toe lieten, moest zaal 2 er bij 

worden gehuurd.  

Maar dit kwam de functionaliteit en de gezelligheid niet ten goede.   

Het toenmalige bestuur zette zich volledig in om het deel in gebruik bij de 

B.O.V. uitgebreid te krijgen.  

       Het begon met deze brief.  
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Daarna volgden nog vele briefwisselingen en gesprekken die uiteindelijk 

resulteerden in deze brief. 



46 
 

In oktober van 1996, toog een delegatie van de BOV naar de zitting van de 

gemeenteraad. Aldaar was de uitbreiding als agendapunt opgenomen.  

Er was een politieke partij die vragen had als: “Wie betaalt als de BOV 

onverhoopt ophoudt te bestaan.?” De wethouder antwoordde dat hij ook niet 

in een glazenbol kon kijken en dat de financiële situatie van de BOV, in 

tegenstelling tot vele andere verenigingen, erg gezond was.  

Dus kwam de uitspraak: “WEGENS SUCCES GEHONOREERD.”   

Dit werd dan ook even gevierd in Op Dreef.  

De architect werd aan het werk gezet en het duurde nog even voordat er 

daadwerkelijk met de aanbouw begonnen kon worden.  

Want er kwamen nog wel wat aanpassingen  en ook het kinderdagverblijf 

SamSam werd er bij betrokken.  

Maar uiteindelijk was het dan zover en ging de schop de grond in. 

                      

 

Ook het kinderdagverblijf SamSam kreeg er een stuk(je) bij. 

Dat is nu de nieuwe entree en de leidsters kamer. 
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De bouwvakkers deden flink hun best en de werkzaamheden werden goed 

gadegeslagen.  

    Tijdens de verbouwing gingen de  

    activiteiten gewoon door.  

    Op de plaats waar het kozijn stond, dat  

    naar buiten werd verplaatst, werd  

    tijdelijk een houten wand geplaatst. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Een doorgang voor de nieuwe 

   garderobe werd gemaakt. 

 

Omdat voor Accres de uitbreiding niet hoefde, wilde zij ook niet betalen.  

De B.O.V. sloot hiervoor een lening af bij de gemeente en lost die in. 
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Nadat de uitbouw gereed was en alles weer zijn plekje had gevonden, kon de 

heropening gevierd worden. Deze vond plaats op zaterdag 15 november 1997. 

Bij een aantal mensen van de BOV viel hiermee een last van de schouders.  

 

 

 

Als twee druppels….. 
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Activiteiten in “OP DREEF” 
 

In de zomervakantie van 1991, werden alle goederen van de activiteiten uit de 

tijdelijke noodlokalen naar Op Dreef gebracht. Daar werden die in een kast 

opgeborgen. Maar eerst de start van de activiteiten in het nieuwe gebouw.  

Er zijn activiteiten die gestopt zijn. Maar anderen zijn ontzettend blij met de 

nieuwe ruimte en hebben er zin in.  

 

MATENTROEF 

 Deze activiteit waar de B.O.V. uit is ontstaan, bestaat 

uit twee “stromingen” Je hebt de Klaverjassers en de  

      Jokeraars. Dit gaat heel goed samen en zij hebben hun 

             activiteit vanuit Erica West, probleemloos over 

gebracht naar Op Dreef.  Zij spelen op de vrijdagavonden en houden ook 

regelmatig een “Kaartmarathon” die druk wordt bezocht. De marathon 

deelnemers krijgen tussen de middag ook een lunch aangeboden.   

 

Voor dat de start na de zomervakantie 1991 in het nieuwe gebouw plaats vond, 

waren al gesprekken geweest met mensen die een club binnen de B.O.V. wilden 

starten. Dit waren de bridge en de computerclub. 

 

BRIDGE 

De bridgeclub werd in 1991, opnieuw opgestart. Het 

bleef de oude naam, van de toen in 1978 gestarte 

bridge club die al na 2 jaren ophield te bestaan, 

behouden. De naam: “BOV-BRIDGE”. Deze afdeling had eigenlijk twee 

stromingen. Bridge voor rokers en bridge voor niet rokers. 

De bridgers  gingen kaarten op de dinsdagavond. 

Er meldden zich steeds meer bridgers en al snel hadden zij te weinig ruimte. 

De bridge kwam met de vraag of zij ook op de donderdagmiddag konden 

bridgen. De rokende bridgers en de niet rokers, konden dan apart van elkaar 

bridgen. Ook dat werd gehonoreerd.    

Ook vroegen zij of zaal 2 erbij gehuurd kon worden.  

Dat vond het bestuur prima en de bridge gebruikte beide zalen. 

Na verloop van tijd, ging een deel van de bridgers naar het Denksportcentrum 

en verliet de B.O.V.   
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De bridge is inmiddels op 1 januari 2017, wegens terugloop en ouderdom van 

leden en door gebrek aan instroming van jongeren, opgeheven. 

 

COMPUTERCLUB 

De computerclub bestond uit mensen die 

werkten bij van Damm fijnmechanica aan de 

Molenstraat dat failliet ging en waar zij hun 

bijeenkomsten hielden.  

Bij de B.O.V. kregen zij onderdak en gingen verder onder de naam “PEACOCK”. 

Dat was afgekort: P.C.C.A. > Peacock Computer Club Apeldoorn. Deze naam 

heeft niet lang bestaan omdat het een merknaam was. Het bestuur van de 

computerclub zocht naar een nieuwe naam en wel zodanig, dat de afkorting 

behouden bleef.  

Het werd de naam PEGASUS Computer Club Apeldoorn.   

Ook internet deed haar intrede en trok veel mensen omdat die thuis nog geen 

internet hadden. 

De leden van de computerclub kwamen op de 3e zaterdagmorgen  en op de  

3e donderdagavond van de maand bij elkaar. 

Deze avonden werden benut om les  te geven in het gebruik van de computer.  

Spoedig kwam de computerclub met de vraag of zij niet de gehele zaterdag kon 

benutten. Dit omdat het gesjouw met hun zware computerkasten en schermen 

voor die paar uurtjes op de morgen en avond niet lonend waren.  

Besloten werd de computerclub de beschikking te geven over de 1e en 3e 

zaterdag in de maand. Daarvoor leverden zij de donderdagavond in. 

De andere afdelingen die hun activiteiten op de zaterdagmiddag hadden, 

bleven gewoon hun zaterdag behouden.  

 

 RUMMIKUB                

         De B.O.V. heeft al jaren een afdeling  RUMMIKUB  

 binnen haar gelederen. Van oudsher was  

 het een kaartspel. Nu wordt het gespeeld met  

 “steentjes” met daarop gekleurde nummers.  

  Deze mensen komen eens in de 14 dagen bij 

       elkaar om te strijden voor leuke prijsjes en  

     natuurlijk ook voor de gezelligheid. 
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RIKKEN                    

De “Rikkers” waren ook al actief in Erica West.  

Zij zetten hun activiteit vol enthousiasme voort in het 

gebouw Op Dreef. 

 

 

DARTS 

De dartsclub “Matenbull” werd op 18 januari 1995 

opnieuw gestart.  

Dat kwam omdat bij Centraal Beheer geen ruimte meer 

was om te kunnen darten. Mensen van deze club kwamen  

 bij het bestuur en vroegen of zij bij de B.O.V. konden komen 

darten. Zij hadden namelijk twee dartborden zien hangen.  

Het bestuur vond dat een goed idee, want in het oude gebouw hadden we ook 

een dartclub. Die was wegens te weinige belangstelling gestopt. Alleen… we 

hadden een probleem. Er was geen avond meer vrij. Wel kon men starten op 

de woensdagavond bij de hobbyclub.  

Dat was geen probleem en  werd  opnieuw met de dartclub gestart.  

 
Al binnen een jaar had de afdeling Darts 2 seniorenteams om mee te doen aan 

de stedendriehoek competitie.  

Er waren 16 seniorenleden en 13 jeugdleden. De jeugdleden speelden mee in 

jeugdtoernooien in Epe en Apeldoorn. De afdeling Darts groeide gestaag.   

Bij het eerste lustrum telde de dartsclub al 60 leden, waarvan 35 senioren en 

25 jeugdleden.  

Ook in de Dartsvereniging Stedendriehoek (DVS) ging het goed.  

Door de senioren en de jeugd zijn veel prijzen gewonnen.  

De afdeling Darts groeide gestaag  en mede door de competitie wedstrijden van 

DVS, kwam de afdeling een klein beetje in het nauw. Maar gelukkig door 

uitbreiding met een andere avond, was dat gauw opgelost.  

De senioren gingen naar de dinsdagavond en de Jeugddarts bleef op de 

woensdagavond samen met de hobbyclub. Later kwamen daar ook mensen bij 

die een beperking hebben. Ook voor deze mensen staat bij de B.O.V. de deur 

open. 
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KREACLUB 

 In het nieuwe gebouw werd getracht  om  clubs als   

 kantklossen en Bakje bezig opnieuw voort te zetten.  

 Die activiteiten waren over en bestonden niet meer.  

 Dit lukte niet. Geprobeerd werd om daarvoor in de plaats 

een algemene vrije tijds club op te starten. Hier konden de mensen kaarten, 

sjoelen, wat knutselen en wat niet meer onder het genot van een drankje.  

Het werd de “50 + middag” op de dinsdag.  Maar dit kwam niet goed uit de verf. 

Na verloop van tijd kwam er een damesclub.  

Deze dames kwamen op de dinsdagmiddag bij elkaar en waren druk in de weer 

met het beplakken en schilderen van dakpannen, boeken en wat niet meer. Ook 

zijn zij druk met het maken van kaarten. Zij noemden zich de KREACLUB. 

Op een gegeven moment is deze van de dinsdag naar de maandagmiddag 

gegaan.  

   

BINGO 

Om de andere maandag wordt er Bingo gespeeld.  

Deze avond, waarbij meerdere rondes worden gedraaid, 

kunnen prachtige prijzen en prijsjes bij elkaar worden 

gespeeld.  

De avond is  zeer in trek en wordt goed bezocht. 

 

POSTZEGELRUILBEURS       

De postzegelaars komende iedere 2e zaterdag in de 

maand bij elkaar.  

Daar worden de nieuwtjes over de zegels uitgewisseld.  

Ook kunnen zegels geruild worden.  

Tijdens de beurs wordt een verloting gehouden voor een 

goed doel in Indonesië. De belangstelling is goed.  

 

MODELBOUWCLUB 

   Op de woensdgavond van 19.00 tot 22.00 uur wordt aan diverse   

 projecten gewerkt. Hierbij zijn een heleboel mogelijkheden. 

 Omstreeks 22.00 uur wordt alles opgeruimd en daarna onder 

 Het genot van…, nog even nagepraat.  

 Rond 22.45 uur gaat iedereen naar huis. 
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Eind 1998 waren een aantal enthousiaste mensen die een vliegerclub wilden 

beginnen. Zij zochten een ruimte om bij elkaar te komen.  

Nadat hen het e.e.a. was uitgelegd over hoe de organisatie van de B.O.V. in 

elkaar zat, wilden zij wel onder de vleugels van de B.O.V. een vliegerclub op 

zetten.  

In februari 1999 ging de vliegerclub onder de naam “de WINDBUUL” van start. 

De bedoeling was om op de clubavond ervaringen te delen en vliegers te 

maken. Jong en oud deden hier aan mee.  

Men ging ook naar vliegerfeesten in binnen- en buitenland.  

Het idee kwam dan ook snel om zelf ook zoiets te organiseren.  

En dat gebeurde dan ook in de maand september in een weiland aan de 

Barnewinkel. Heel spectaculair was het nachtvliegen.  

Dat ging met reflectieband, 

maar ook met Ufo’s en 

verlichte vliegers. Men 

hield ook een vliegershow 

met spoken en 

vleermuizen en dat alles 

vergezeld van vuurwerk. 

Het was een geweldig 

spektakel.  

Wat jammer was, dat de 

vliegerclub in 2003 de 

B.O.V. verliet. Dat kwam 

omdat men een locatie had gevonden waar ook een speelveld bij was. Dus de 

vliegers die gemaakt werden, konden ze gelijk uit testen. Helaas kon dat bij de 

B.O.V. niet. Begrijpelijk maar wel jammer. 
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De TRANSPONDER 

Een schotelclub…, WAT !!?  

Ja, u leest het goed een schotelclub. 

Het is een satellietclub, die via de schotel ontvangsten 

voor TV en computer regelt.  

De satellietclub kwam voort uit de computerclub.  

In 2003 werd over digitale satellietontvangers gesproken bij de computerclub. 

Deze digitale ontvangers waren in feite “gewone” computers, die je op een 

netwerk kon aansluiten en bedienen.  

Maar het stond allemaal nog wel in de kinderschoenen.  

Op de “PEGASUS” jaarvergadering stond dan ook satellietontvangst op de 

agenda. Men ging kijken en onderzoeken hoe hier mee om te gaan.  

Later dat jaar werd besloten om een aparte club te starten in plaats van bij 

“PEGASUS” te blijven.  

Op 13 augustus 2004 werd  een schotel op het dak van “OP DREEF” geplaatst. 

Dit beschouwen we als de officiële oprichtingsdatum.  

In december 2004 presenteerde de Transponder zich in de Americahal tijdens 

de computerbeurs die daar werd gehouden.   

Het was een nieuwe club die via de schotel vele zenders kon ontvangen buiten 

de kabelexploitanten om.  

De eerste schotel kon de signalen van 1 satelliet ontvangen, met ongeveer 1000 

kanalen. Nu heeft deze schotel de mogelijkheid om de signalen van 4 satellieten 

binnen te halen.  

Ook staat inmiddels een draaibare schotel en een DVB antenne op het dak.  

Met deze schotel kan nog naar veel meer satellieten gekeken worden.  

De mogelijkheden leken oneindig en de ontwikkelingen gingen steeds verder.    

De eerste club dag van de Transponder was op 25 september 2004. De  club 

had toen meteen al 16 leden en ongeveer 25 belangstellenden.  

De satellietclub kreeg de naam “de TRANSPONDER”.  

Tegenwoordig zijn ongeveer 100 mensen lid. 

Deze leden, (niet allemaal), komen de 4e zaterdag in de maand bij elkaar om 

nieuwtjes uit te wisselen, vragen te stellen of hun ontvanger te “flashen”. (van 

nieuwe software voorzien.)  Ook worden regelmatig lezingen gehouden en 

demonstraties gegeven.  
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BILJART 

Het is dan eindelijk zover.  

Na 25 jaar staat er eindelijk een biljart in de zaal. Een lang gekoesterde wens is 

in vervulling gegaan. 

Op het moment dat de nieuwbouw op de plek van “Erica-West” gerealiseerd 

was,  werd de wens al uitgesproken om in het nieuwe gebouw, als het mogelijk 

was,  ook een biljart te plaatsen.  

Maar er moesten nog een heleboel andere dingen gerealiseerd worden, zoals 

een bar en de inrichting van de keuken e.d. Doordat alle activiteiten tot dan toe 

op een laag pitje stonden en er dus niet zoveel geld was, moest deze wens even 

wachten. Men dacht er over om het biljart in de grond te plaatsen en dan met 

een kleine lift naar boven te laten komen. Maar door dat er steeds meer 

activiteiten bij kwamen, was er geen ruimte meer. De week was vol. De 

middagen en avonden waren bezet zodat er geen ruimte meer was voor andere 

activiteiten.    

Toen de bridgeclub ging verhuizen naar het Denksportcentrum, dachten we dat 

er een avond vrij zou komen.  

Maar de dartsafdeling was zo groot, zij zaten bij de hobbyclub in, dat zij de wens 

hadden om met de volwassenen naar de dinsdagavond te gaan.  

De jeugddarters kregen dan meer ruimte op de woensdagavond.   

Doordat bij de computerclub weer wat ruimte kwam, ging men toch nadenken 

of het biljarten te realiseren was. Op de donderdagavond en op de zaterdag 

waren er mogelijkheden. Financieel leverde dit ook geen problemen op en dus 

daar kwam in het voorjaar van 2016 de groene tafel.  Helaas bleek er te weinig 

belangstelling te zijn en is de afdeling Biljart eind 2018 al weer opgeheven. 
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De B.O.V. had voor de kinderen nog meer activiteiten. 

 

PAASEIEREN ZOEKEN 

Met Pasen konden de kinderen paaseieren zoeken. Dit gebeurde op de zaterdag 

voor Pasen. Dat werd vanaf de oprichting al gedaan.  

Eerst rondom “de STOLP” en later bij Erica-West en vervolgens bij Op Dreef.  

De eieren werden op twee plekken verstopt. De kinderen die kwamen zoeken 

werden in twee groepen verdeeld. Een groep met de aller kleinste kinderen en 

een groep met de grotere kinderen. Iedereen had hierdoor gelijke kansen om 

eieren te vinden.  

De eieren die verstopt werden waren natuurlijk kalkeieren, want het zou zonde 

zijn als echte eieren vertrapt werden. 

Voor elk gevonden ei kregen ze een echt ei terug. En wie de meeste eieren of 

een gekleurd ei had gevonden, kon een leuke prijs uitzoeken. 

Op een keer kwam de paashaas in eigen persoon helpen. Dat was een grote 

verrassing.  

Helaas wordt deze activiteit ook niet meer gehouden.   

De kinderen, of hun ouders?, hebben hiervoor geen belangstelling meer . 

Of de ouders gaan met de kinderen het paasweekend naar buiten.  
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                               De paashaas kwam ook helpen zoeken. 

De prijzentafel. 
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KONINGINNEDAG.  

Waar ze  twee jaar geleden mee gestopt waren, wilde de jeugdleiding nu weer 

nieuw leven in blazen. 

Maar dan niet meer op het veld aan de Voldersdreef, maar in en rondom het 

gebouw. En ook niet meer de spelen die we voorheen deden, maar met OUD-

HOLLANDSE spelletjes.  

Die gingen we zelf maken. Dat deden we op de woensdagavond nadat de 

kinderen naar huis waren.  

Bijvoorbeeld een haakse sjoelbak, een uit 5 banen bestaande mini 

midgetgolfbaan, ringwerpen, spiegel schrijven e.d.  Met uitzondering van de 

mini midgetgolfbanen, waren de overige spelen van een afmeting dat ze op een 

tafel pasten. We maakten 10 verschillende spellen. 

Ook moesten deze allemaal goed opgeborgen kunnen worden.  

De spelen en met name de minimidget golfbanen waren zo gemaakt dat zij in 

elkaar pasten en op die manier zo weinig mogelijke ruimte in namen.  

De mini midget golfbanen zijn later,  wegens ruimte gebrek in de bergingen, 

geschonken aan de Scouting Hertog van Gelre in de Maten. 

De formule die we in het verleden hanteerden, hielden we nu ook aan.  

Op Koninginnedag waren wij al vroeg aanwezig om de spellen buiten op te 

zetten. In de begin jaren kwamen veel kinderen om deel te nemen.  Dit was een 

erg gezellge en drukke activiteit.  

Het gebouw werd zowel binnen als buiten versierd met slingers en ballonnen.  

De eerste paar jaar deden rond de 180 kinderen mee aan de wedstrijd.  

Er waren drie leeftijdgroepen en voor elke groep waren leuke prijsjes.  

Het aantal kinderen liep na een paar jaar snel terug.  

Men fietste wel langs, maar de mensen gingen naar het centrum.   

De gemeente gaf geen subsidie meer aan de verenigingen die iets deden voor 

de kinderen. Hierdoor liep het te besteden budget ook terug.   

Dit probeerden we wat te compenseren met balpennen verkoop. Het geld dat 

de gemeente beschikbaar had, ging nu naar de activiteiten in de binnenstad, dit 

ten koste van de verenigingen, wijken en dorpen.  

De leiding die zich hiervoor opofferde kwam, na het nog een keer geprobeerd 

te hebben, tot de conclusie dat het geen zin meer had om voor een handje vol 

Kinderen dit nog te organiseren.  

Dus deze activiteit hield helaas ook op te bestaan. 
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Balpennen werden verkocht 

om het feest te kunnen vieren. 
 

Button voor de leiding. 

 

Enkele van de zelf gemaakte 

Oud Hollandse spelen. 
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SINTERKLAASFEEST 

Na de reeds eerder genoemde activiteiten, werd ook veel tijd en aandacht 

besteed aan de actuele gebeurtenissen.  

Koninginnedag en paaseieren zoeken zijn al genoemd.  

Het Sinterklaasfeest voor de jeugd van alle leden werd gevierd. 

 

 

De kinderen konden op hun aanmeldingsformulier een kleurplaat inkleuren, die 

dan door de zwarte pieten werden gekozen.  

Ieder kind ging na deze middag met een cadeautje naar huis.  

 

KERST 

Met kerst werden kerstbakjes 

gemaakt. De kinderen mochten die 

mee naar huis nemen.  

Na het maken van de bakjes, dat een 

arbeidsintensieve bezigheid was, werd 

voor een heus kerstdiner gezorgd. 

Maar helaas ook hier, door terug 

lopende belangstelling, hield ook deze 

activiteit op te bestaan.  
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De WESTERNDAG  

op zaterdag 29 oktober 2005, was een mooi evenement en een groot succes.  
Voor het gebouw stond een echte wigwam 

met totempaal.  

De kinderen konden deelnemen aan 

diverse spellen, b.v. door op de vredespijp 

te blazen een pingpong balletje een 

parcours af  te laten leggen.  

Door de code                                                       

van de kluis te 

kraken konden 

de kinderen 

“B.O.V. dollars” 

vergaren. 

 

 
 

            

     Zelfs het B.O.V. logo  was voor deze  

     gelegenheid in stijl aangepast.  

 

 

 

Wij presenteerden ons ook tijdens de Nationale Burendag op zaterdag  

21 september 2013. 
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BARTEAM  

De bar is een belangrijke inkomstenbron van de B.O.V. 

In het oude gebouw 

hadden we een 

barbeheerder. Die zorgde 

er voor dat er voldoende 

koffie / thee (bekers) , 

frisdrank en flesjes bier 

aanwezig waren voor de 

betreffende avond. Alleen 

op de vrijdagavond was de 

tap open of op middagen / 

avonden die druk bezocht 

werden  zoals bij uitzondering Koninginnedag (jeugdactiviteit). 

Op de meeste avonden zorgden de mensen die deze avond organiseerden, zelf 

voor de consumpties die de aanwezigen, voor aanvang wilden hebben. En 

anders moest iedereen wachten tot aan de pauze voor een drankje.  (Er was 

geen barteam.) 

De  geldelijke opbrengst werd na afloop van de avond, door de barmedewerker 

in een cassette  naar de bank gebracht.   

 

Dat wilde het 

bestuur met de in 

gebruik name van 

het nieuwe gebouw 

allemaal veranderen.  

Er kwam een kluis 

voor de gelden en er 

werd een vast 

barteam aangesteld. 

Zij die hierin zitting  hadden, waren verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 

van de bar en niemand anders. Zelfs niet het bestuur, waar het team  wel  

verantwoording aan schuldig was, want uiteindelijk blijft  het bestuur de 

eindverantwoording  houden. 

De mensen van het barteam mochten niet op de avonden / dagen de bar 

draaien als zij zelf aan die activiteit deelnamen.  
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Dat verhoogde de omzet, want men kon dan tijdens de activiteit, de mensen 

die iets wilden eten of drinken, bedienen.  

In het begin bestond het barteam uit 9 personen. Doordat er meer activiteiten 

bij kwamen, werd het team uitgebreid naar 12 personen. Ook waren er 

middagen / avonden, dat er twee barmedewerkers nodig waren. Dat was o.a. 

bij de Bingo, Bridge en Klaverjassen.  

Op de zaterdagen van de computerclub waren er twee  barmedewerkers.  

Eén voor de ochtend, die dan rond de middag werd afgelost door een ander. 

Een hoogtepunt voor de bar was Koninginnedag met ‘s-avonds de 

biertapwedstrijd die druk werd bezocht.   

Daarbij werd zowel individueel, als tussen de B.O.V. en JEJOCEMA gestreden. 

Dat was altijd een zeer sportieve strijd.  

De fooien die werden gegeven, gingen in een gezamenlijke pot. Daarvan ging 

het barteam met hun eega’s een avondje uit. Zij zorgden een heel jaar lang voor 

de leden van de B.O.V. en nu lieten zij zich verwennen door anderen.   
 

Een aantal leden van het barteam 

voor de nieuwe bar 
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JUBILEA 
In 1983 werd het  

10 jarig bestaan van 

de B.O.V. gevierd. 

De activiteiten 

zorgden binnen hun 

eigen gelederen voor 

een gezellig feest. 

De jeugdafdeling ging 

het vieren voor alle 

jeugd uit de Maten. 
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Op 22 september 2001 werd het 10 jarig bestaan van gebouw Op Dreef groots 

gevierd.  

Dit ging samen met het kinderdagverblijf SamSam. Poffertjes werden  

gebakken, kinderen werden geschminkt en diverse spellen waren binnen en 

buiten opgesteld.   

 

We hadden ook de feesten van het 25 en 40 jaar B.O.V. 

Bij het 25 jarig jubileum van de B.O.V. werd een grote rommelmarkt 

georganiseerd. Ook was  toen voor de leden een feestavond in de Stolp. 

 

De postzegel afdeling bracht bij het 40 

jarig jubileum een B.O.V. postzegel uit.  

Dit is een geldige zegel waarmee de 

poststukken gefrankeerd kunnen worden. 

 

 

 

 

 

Bijzondere activiteiten uit het VERLEDEN 
 

Verder waren er nog een aantal activiteiten die niet genoemd zijn.  

Nagenoeg al deze activiteiten bestaan niet meer binnen de B.O.V. 

 

Dat is als eerste: POPPEN MAKEN. Iedereen nam een pop mee dat als voorbeeld 

kon dienen.  

De BLOEMETJES actie: Iemand die een nieuw lid aanbracht, kreeg een 

bloemetje.  

PERGAMANO: Perkamentkunst (Pergamano), waarbij met behulp van diverse 

materialen uiteenlopende kaarten en werkstukken vervaardigd werden op 

perkamentpapier. 

ROMMELMARKT / MINI ZWARTE MARKT; 

KLAVERJASWEDSTRIJDEN: Tussen B.O.V. Matentroef en JEJOCEMA; 

(Nu worden Klaverjas Marathons gehouden.) 

VOLLEYBAL. De B.O.V. deed  enkele jaren mee aan het volleybal toernooi dat 

georganiseerd werd door de sportvereniging W.S.V. aan de Voorwaarts.    
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BOUWFONDS: Met spel “21”. Dat was om een spaarpotje te maken voor extra 

uitgaven voor de afdelingen of aan het gebouw, keuken / bar.  

Later kwam daar de deelname aan de VRIENDEN LOTERIJ voor in de plaats. 

D’INFORMAAT: Verenigingsblad van de B.O.V. Een redactieteam, ook wel het 

“NIETJES-TEAM“ genoemd, werd geformeerd om dit blad samen te stellen, te 

drukken en te verspreiden onder de leden.  

PIEKUURTJE: Dat werd gehouden op de 4e zaterdagmiddag van de maand. 

B.O.V. ON TOUR: Tijdens een Piekuurtje ontstond het idee om met de leden van 

de B.O.V. ergens naar toe te gaan.  

De eerste On Tour was naar Amsterdam. Het lag in de bedoeling bij genoeg 

deelname een bus te huren. Het educatieve programma was het 

bedrijfsmuseum EBA van het Amsterdamse Energie bedrijf. Daarna een tocht 

met de rondvaartboot en voor zover tijd over was, kon men op eigen 

gelegenheid de stad in. Doordat te weinig mensen zich hiervoor aanmeldden, 

zijn we met een gehuurd busje en een particuliere auto gegaan. De rondvaart 

viel uit vanwege te weinig tijd en dat werd de Metro naar het centrum, waar 

men nog even kon vertoeven.  Later met de Metro terug naar het 

bedrijfsmuseum waar het busje en de auto veilig geparkeerd stonden.  

De “achterblijvers” waren kennelijk zo enthousiast geworden dat zij een 

volgende keer wel mee wilden.   

Hierna  zijn nog een paar tochten, - maar dan wel per bus - georganiseerd. 

De deelnemers konden het hele jaar sparen voor deze busreis.  

(fl. 75,00 per persoon) Alle keren was de bus goed bezet.  

Onderweg werd gestopt voor de koffie en bezochten we enkele 

bezienswaardigheden. Op de terugweg werd een restaurant aangedaan voor 

een etentje.  (En dat allemaal voor die fl. 75,00) 

Ook bezochten we een papierfabriek in Eerbeek, waar wij een uitleg en 

rondleiding kregen.  

De FIETSTOCHT en de BARBECUE waren ook een succes.  

Zondag 2 juli 2000 (i.v.m. het millennium), werd een familie puzzel fietstocht 

georganiseerd. De tocht was 28 km. lang en  voerde langs het kanaal, richting 

Klarenbeek. Vervolgens door het Appensebos naar Bussloo en weer terug naar 

Op Dreef, waar gebarbecued werd.  

Ook dit was een hele leuke dag met veel deelnemers en mooi weer. 

WK – EK voetbal werd gekeken, waarvoor de zaal in oranje kleuren werd 

omgetoverd.  
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Een aantal Open Dagen werden 

gehouden.  

O.a. bij het 40 jaar bestaan van de 

vereniging op 9 november 2013. 

 

Op zaterdag 30 september 2017, 

werd weer een Open Dag 

georganiseerd. Dit om met name 

jeugd te trekken voor de 

hobbyclub.  

De publieke belangstelling hiervoor 

was, ondanks publicaties bij de 

winkeliers, in de pers en 

spandoeken aan en bij het gebouw,  

helaas zeer gering.  

Je kunt zien en merken, dat de 

mensen tegenwoordig een heel 

andere agenda hebben. De 

jeugdhobbyclub is in 2018 dan ook 

opgeheven omdat er geen kinderen meer komen. De kindermiddagclub is al 

eerder opgehouden te bestaan. Het is niet anders.! 

 

Als B.O.V. deden we ook een aantal jaren mee aan 

het straatkegeltoernooi in de Stolp.  

Deze toernooien werden op de zaterdagavond 

gehouden, waren erg gezellig en er deden toch 

behoorlijk wat mensen mee. 

 

Tot slot willen wij nog vermelden, dat door leden van de B.O.V. het klein 

technisch onderhoud in en aan het gehele gebouw wordt verricht. Ook wordt 

het erf rondom het hele pand onderhouden. Vooral bij het 

kinderdagverblijf geeft dit veel werk. Door Accres wordt voor 

deze “zelfwerkzaamheid” een bedrag in mindering  

gebracht op de hypotheek aflossing van de 

uitbouw van de zaal.  
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Enkele voorbladen van het B.O.V. informatieblad, 

gemaakt door het “NIETJESTEAM”. 
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Naschrift 

Dit boekwerkje wordt u aangeboden i.v.m. het 45 jarig bestaan van de 

Buurt en Ontspannings-Vereniging “De Maten” 

B.O.V. ”de Maten” 

De samenstellers hadden hierbij de intentie om aan waarheidsgetrouwe 

geschiedschrijving te doen zodat deze niet verloren zal gaan.  

 

De  verzamelde gegevens komen uit privé bestanden,  herinneringen  van  

de samenstellers en door Interviews met (oud)-  leden, waarvan enkele  

inmiddels zijn overleden. 

 

Ook werden door de jaren heen persberichten bewaard, zoals kranten 

artikelen en artikelen uit de wijkbladen, alsmede getypte  en hand 

geschreven berichten.  

Enkele daarvan zijn gescand  en in dit boekje opgenomen. 

 

Veel  gegevens waren nog niet in geautomatiseerde  bestanden  vastgelegd.  

 

Door de samenstellers zijn bewust geen namen genoemd van (oud) leden  
van de B.O.V.  
Dit omdat er zoveel mensen waren en zijn die de vereniging gebracht 
hebben tot waar zij nu is.  
De enige uitzondering hierop is het allereerste bestuur. 
 
Wij hopen dat u met veel plezier dit boekje heeft gelezen. 
 
Apeldoorn december 2018  

Samenstellers: Wim Reiss en Bert Konings 

 

Druk: ‘sHeerenloo,  Papierwinkel 

           Regenboogbrink 30,  Apeldoorn.   06-51242071 
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Activiteiten eind 2018 

Modelbouw 

BOV de ”MATEN” 

De Transponder 


