
het concert op 18 juni werd het feestje
ingehaald. En hoe!

Hoogtepunt zou natuurlijk moeten zijn
dat loco-burgemeester Wim Willems

naar ‘t Dorpshuus was gekomen omdat
het de Koning heeft behaagd de vereni-
ging een Koninklijke penning te geven.
Een schitterend moment en het was  ook
zeker één van de hoogtepunten. Maar er
waren er meer! Velen waren hier getuige
van aangezien er heel veel mensen naar
de receptie waren gekomen. 
Wat te denken van het blokfluitoptreden
van de kinderen van Hei&Bos. Hun
eerste optreden, met orkest, en wat waren
de kinderen (en familie en juf) trots. Daar

zit al heel wat talent zeg!
Vervolgens gaven de slagwerkgroep en
de fanfare van VIOS een concert ter ere
van het 100-jarig bestaan voor een heel
volle zaal. In totaal waren zeker 100

mensen komen luisteren en die werden
getrakteerd op een werkelijk heel goed
concert. Een bezoekster gaf in de pauze
aan dat ze zeer onder de indruk was en
dat was zeer terecht. Beide onderdelen
van de Hoenderlose muziek gaven een
heel strak optreden om door een ringetje
te halen. De redactie heeft inmiddels al
heel wat concerten mee mogen maken,
maar dit was zeker één van de beste. Alle
muzikanten o.l.v. Luuk Bakker en Jan
van Lienden hebben een fenomenaal

optreden gegeven. Kip-
penvel op de armen bij
de bezoekers was geen
uitzondering. En dan
nog een solo van Liza.
Super gaaf en heel goed
gespeeld.
VIOS, gefeliciteerd en
bedankt voor een wer-
kelijk imposant concert.
Nog vele jaren erbij!
Meer foto’s op de sites

van Hoenderloo en
HAJO.
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HTC in de plaggensteker.
En ze stonden niet eens
op de planken. 

We zijn blij dat we Henri
eindelijk hebben betrapt
in vrijetijdskleding!

Er was weer een Doedag.
Niet druk maar wel veel
gedaan.

Deze mennekes hebben
vast iets gewonnen met
darten. Puur geluk?

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Koninklijke penning voor 100-jarig VIOS
Al was het exact in oktober 2021 dat
VIOS 100 jaar bestond, door bekende
omstandigheden kon dat toen niet
gevierd worden. Maar met de receptie en
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.

Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en 
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).

In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden 
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.

Fysio - Hoenderloo Fysio - Orden
Heldringsweg 1                     Laan van Orden 312
7351 BE  Hoenderloo 7312 KX  Apeldoorn

Tel    : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com



1 Hoenderpop
4 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
9 Mark rond de Kark (Heldringkerk, 10.00 - 14.00 uur)
20 Braderie
24 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)
27 Braderie

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
31 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)

1 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
3 Braderie

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
7 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)
10 Zomerfeest OCH

Braderie
11 Zomerfeest OCH
12 Zomerfeest OCH
13 Zomerfeest OCH
14 Zomerfeest OCH
17 Braderie

15 Doedag
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Oktober

Hoenderlose Hoenderlose 
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!

Juli

Augustus

Mark een dertiger (echt waar)
Geloof het of niet, Mark Dros is inmiddels dertig jaar oud
en dat is hij sinds 16 juni van dit jaar. Hij staat altijd klaar
om zijn vrienden ‘in het zonnetje’ te zetten en dus namen
die nu hun kans waar. Ze hadden twee spandoeken met
flink comprimenterende foto’s van Mark (en iemand an-
ders) opgehangen bij zijn huis. Uiteraard ging Mark met
één daarvan op de foto voor de Plaggensteker. Het maak-
te de levensgenieter niets uit. Later heeft Mark zijn derde
kruisje volop gevierd in de tuin van het nieuwe huis van
zijn ouders, een werkelijk ideale plek ervoor. Menigeen
zal er iets van meegekregen hebben, maar Mark viert nooit
zijn verjaardag. Dan maar één keer heel goed.
Mark, nog van harte gefeliciteerd met je dertigste ver-
jaardag en nog vele, vele jaren erbij in goede gezondheid!

Na jaren zweten en zwoegen hebben de onderstaande Hoenderloërs hun eind-
examen gedaan en hebben ze dat zo goed gedaan dat ze geslaagd zijn. We hebben
maar van twee geslaagden bericht gehad. Ben je ook geslaagd en wil je dat ook in
de Plaggensteker hebben; even een mailtje naar robspelde@planet.nl.

Maaike van Ark - Storm Brouwers





ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave van HAJO en is bestemd voor

alle Hoenderlose huishoudens.

Redactie:
Rob Spelde  055-3781363 en 

06-20683177

Vormgeving/foto’s: Rob Spelde

contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242

klachten bezorging:
robspelde@planet.nl

Advertenties
robspelde@planet.nl

06-20683177

Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 45,00 per jaar.

Aanleveren van ideeën en copy kan
rechtstreeks bij de redactie of via 

E-mail: 
robspelde@planet.nl

Krimweg 11
7351 AS  Hoenderloo 

website
www.hajo-hoenderloo.nl

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 16 juli

De volgende N.P. komt uit opDe volgende N.P. komt uit op

dinsdag 26 julidinsdag 26 juli
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier
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N.P. op reis ........... in Canada

Je hebt vakanties en je hebt vakanties. Soms maakt men een reis die wellicht als de
reis van je leven kan worden bestempeld. Het zal de redactie niets verbazen als dit
geldt voor de mensen op de bovenstaande foto. Op 24 mei stapten de Hoenderloërs in
het vliegtuig om naar Vancouver te vliegen. Een vakantie in Canada is niet iets wat je
ieder jaar even doet, maar deze reizigers hebben het nu wel gedaan. Wat gaaf dat ze
er aan gedacht hebben om een Nieuwe Plaggensteker mee te nemen in de koffer. Het
zestal reist door Canada met 3 campers om zo het land te ontdekken. Degenen die
Facebook hebben kunnen genieten van werkelijk schitterende foto’s van een blijkbaar
wonderschoon land op bijv. de pagina van Marian van Buren. Wij waren in ieder
geval zeer onder de indruk en we kunnen ons voorstellen dat dit groepje ontzettend
genoten heeft van deze reis. Bedankt voor de foto, we zijn er echt heel blij mee. De
Plaggensteker is nu ook in Canada geweest. Yessss!

Gaat u op vakantie in binnen- of buitenland, neem een N.P. mee, ga er mee op de
foto en stuur hem op met wat gegevens (wie, wat, waar, wanneer). Wij vinden

het leuk deze te plaatsen in een volgende editie!

Festivalgangers

Hoenderloërs die zich uitleven en genieten op een festival. Het heeft een hele tijd niet
gekund en dus was het heerlijk voor ze om helemaal los te gaan. Op hun leeftijd!
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Voor al uw meubel
stoffeerwerk

Versleten zitmeubelen 
worden weer als nieuw in 

ons atelier.
Alles wordt duurder, daarom

opknappen i.p.v. nieuw kopen!
Vraag vrijblijvend een 
prijsopgave aan huis

Meubelstoffeerderij La Estel
Boumanlaan 2

6731 AM  Otterlo
Tel. 0318-592 045

Email: info@la-estel.nl
Bezoek onze website: www.la-estel.nl
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Eindelijk weer op pad met de seniorentocht
Eén van de mooie tradities in
Hoenderloo is de senioren-
tocht, vroeger meestal bejaar-
dentocht genoemd. Eén keer
per jaar gaat er een bus ergens
naar toe met Hoenderlose 65-
plussers om samen een leuke
en gezellige dag te hebben. Na
twee jaar geen dagtrip kon die
dit jaar gelukkig weer plaats
vinden en het was een heel
leuke dag.

Steevast is de eerste donderdag van juni
de dag van de seniorentocht. Daar kan
men dan al rekenoing mee houden en dit

keer viel dat op 2 juni. De commissie,
bestaande uit Tonny Westerveld, Mar-
griet Schol, Hanneke van Kan en Rob
Spelde, hadden een bestemming geregeld
en nadat de bus met bijna 50 dagreizigers
vanaf ‘t Dorpshuus en Veldheim op weg
ging werd er via een toeristische route
richting Hattem gereden.
In het prachtig historische plaatsje was
een arrangement geregeld bij het bakke-
rij museum. Daar
werd rechtstreeks
naar toe gereden
en er werd onder-
weg niet extra
gestopt voor de
traditionele koffie
met gebak. Omdat
voor menige ou-
dere het in- en uit-
stappen in de bus
best lastig is kreeg
men bij het bak-
kerijmuseum de
koffie en een stuk
appelgebak. Zelf

gemaakt natuur-
lijk en waar kun je
dat beter nuttigen
dan daar.
Vervolgens ging

iedereen naar een
demonstratie kij-
ken van hoe in het
verleden bepaalde
vormen van brood
werden gemaakt.
Waarom werden
die gemaakt en de
bakker die de

demonstratie gaf deed dat werkelijk
ontzettend leuk en goed. Menigmaal lag
men in een deuk en dit onderdeel werd
dan ook als heel leuk ervaren.
Vervolgens ging iedereen naar het terras
van het museum waar genoten kon wor-
den van een heerlijke broodtafel. Het was
schitterend weer en dus was het heerlijk
zitten op dat terras. Brood eten bij het
bakkerijmuseum betekent uiteraard vers,

zelf gebakken brood en het
smaakte dus ook heel goed. Er
was ruim voldoende dus
iedereen kon met een goed ge-
vulde buik Hattem gaat ont-
dekken. Men mocht zelf
bepalen wat men ging doen en

binnen korte tijd zaten her en der
Hoenderloërs op de Hattemse terrassen.
Genieten van een drankje en de zon. De
seniorentocht had echt geluk met het
weer, het kon niet beter. 
Uiteindelijk moest er natuurlijk weer
terug naar Hoenderloo gereden worden
en na weer een toeristische route kwam
de bus weer aan bij ‘t Dorpshuus waar de
vrijwilligers Hans en Bert stonden te
popelen om een drankje in te schenken.
Het was zeker dorstig weer. 
Ook traditie is dat er wordt afgesloten
met een diner. Maik en Jeffrey van
restaurant De Veluwe kwamen heerlijk
eten brengen waar goed van gesmuld
werd. Afgesloten werd met een lekker
ijsje van IJs van Co en dus kon iedereen
voldaan en sommige vast ook een beetje
vermoeid naar huis gaan na een mooie
dag. Ook met op het netvlies dat VIOS
de ouderen weer welkom was komen
heten met een prachtige serenade. Ook
weer zo’n mooie traditie van de senioren-
tocht.
Tonny, Margriet, Hanneke en Rob willen
de deelnemers heel erg bedanken voor
het feit dat ze meegeweest zijn op deze
heerlijke dag. Verder bedanken ze Hans
en Bert in ‘t Dorpshuus en Bep voor het
feit dat ze speciaal was gekomen voor de
afwas. Top! Als laatste wordt VIOS ook
bedankt voor de mooie serenade die ze
kwamen brengen. Een mooie kers op de
taart. 



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

T: 055-378 12 14
F: 055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl
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Gezellig onderonsje voor 75-jarig H.T.C.
Het is al weer even geleden dat de Hoen-
derlose toneel vereniging een klucht
heeft kunnen spelen op het toneel in ‘t
Dorpshuus. Dat tot grote spijt van de
leden van H.T.C. zelf, maar zeker ook
van de fans van de vereniging, die stee-
vast ieder jaar in maart klaar zouden
willen zitten totdat het gordijn open gaat.
Corona en omstandigheden binnen de
vereniging hebben er echter voor ge-
zorgd dat de avond niet door kon gaan. 

Wat is het dan knap van de HTC-ers dat
ze elke keer de moed er weer in houden
en na weer een teleurstelling de moed er
in houden. Ga er maar aanstaan, je oefent
en oefent en men ziet op de woensdag-
avonden het gekozen stuk er steeds beter
in komen. Iedereen werkt toe naar de cli-
max, de uitvoering. En dan gaat het weer

niet door! Hoe frustrerend moet dat zijn.
Toch pakken de toneelspelers iedere keer
weer de draad op en gaan ze aan de slag
met een nieuw stuk. Zoals nu ook weer;
men heeft een splinternieuw stuk opge-
pakt en volgens de leden een heel leuke.
Nu voor de zomer is de tekst een aantal
keren doorgelezen en na de zomer-
vakanties gaat men er daadwerkelijk mee
aan de slag. Hopen dat ze die dan ook
daadwerkelijk kunnen spelen voor een
mooi volle zaal.

Voor sommige leden zal het een
vuurdoop betekenen. H.T.C. heeft
namelijk een aantal nieuwe leden
mogen verwelkomen en daar lijkt
de toekomst van het Hoenderlose
toneel gewaarborgd. Helaas zijn
ook een paar gerenommeerde en
zeer ervaren toneelspelers ge-
stopt, maar dat wordt goed ge-
maakt door de nieuwe talenten. 
Het Hoenderlose toneel bestaat

inmiddels al weer 75 jaar en dat had men
natuurlijk graag gevierd met een klucht
en met de fans. Dat kon tot nu toe nog
niet, maar de op en top gezellige en
hechte vereniging heeft het samen
gevierd op 15 juni in ‘t Dorpshuus.

De soos werd van te voren grondig en vol
overgave versierd door het bestuur.
Daarna werd de mijlpaal van de vereni-
ging met een hapje en drankje tijdens een
heel gezellige avond gevierd. Gezellig
met elkaar!

Leden van H.T.C.
van harte gefelici-
teerd met jullie
75-jarig jubileum.
Op naar de 100!
De redactie hoopt
intens dat ze in
2023 weer verslag
kan gaan doen van
een klucht. Dan is
het weer genieten
voor zo veel men-
sen uit ons dorp!

Karin Fluit staat niet
op de foto



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

T: 055 - 356 35 60
M: 06 - 13 5555 07

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

0 5 5 - 3 7 8 2 1 8 80 5 5 - 3 7 8 2 1 8 8

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

• Buiten spelen, buiten slapen en gezond eten
• Persoonlijke en huiselijke sfeer
• Gebruik van handige Prokino app
• Heel veel �` exibiliteit
• Betrokken en ervaren medewerkers
• Onze visie is: Spelend leren

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:

Imme Zuid / locatie Ugchelen (óók Ugchelen Buiten!)
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)

Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126 

055 - 355 19 27  | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN
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Niet druk, wel heel veel werk verricht
We willen het er eigenlijk niet meer over
hebben, maar door corona hadden de ge-
zellige en zeer nuttige Doedagen al 2 jaar
niet plaats kunnen hebben. Gelukkig kon
de Hoendeloze Zaken Vereniging deze
wel weer opzetten op 14 mei; de onder-
nemersvereniging had een aantal mooie
klussen om het dorp te verfraaien.

Waarschijnlijk moest men in het dorp
nog even aan het idee wennen dat er weer

Doedagen zijn, want het was niet echt
druk met vrijwilligers. Leden van de
HZV waren er zeker wel, met materieel
die ze beschikbaar stelden.

Na de koffie in ‘t Dorpshuus kon ieder-
een een klus uitkiezen die men wilde
gaan doen. Zo zijn de lindes voor het
dorpsgebouw bevrijd van waterlot zodat
het er weer wat netter uit ziet. verder
werd het plein voor ‘t Dorpshuus ‘gebor-
steld’ en zo bevrijd van onkruid. Daar-
naast was een medewerker van Dros
Schoonmaakdiensten ‘t Dorpshuus aan
het wassen. Ruiten en houtwerk kreeg
een grondige schoonmaakbeurt.

Verder werd er
uiteraard papier
geprikt in het
dorp. Een klus
waar menigeen
voor staat te pope-
len en wat helaas
altijd weer erg
nodig is. Verder
was men volop
aan het werk in en
rond het Muziek-
bos. Rondom de
muziekkoepel zelf
werd een mooie
nieuwe grindlaag
gelegd en werden
er bloembakken
opgehangen. Aan
de Krimwegkant
kreeg de berm een
grondige opknap-
beurt met een
mini-shovel. Een
klus die eigenlijk
door de gemeente
zou worden aan-
gepakt, maar nu
heeft men het zelf
maar gedaan. De
heg bij de wei van
het Deelerwoud

werd rigoreus ge-
snoeid voor een
beter zicht op het
poortgebouw. 
Wat ook aange-
pakt werd was het
zeer verwilderde
pad tussen de
Paalbergweg en de
Krimweg. Daar
doorheen lopen
was bijna niet te
doen en met de
nieuwe bewoners
was afgesproken
dat die geholpen
zouden worden

met het toonbaar en begaanbaar maken.
Daar waren ze zeer dankbaar voor. 
Ook werden de beugels aan de lantaarn-
palen verwijderd, aangezien er de laatste
jaren geen banners meer worden opge-
hangen. De beugels waren overbodig en
de bloembakken verfraaien de palen al
voldoende.
Na afloop werd de werkmorgen geza-
menlijk afgesloten met een lekker
maaltijd in ‘t Dorpshuus. Die wordt

steevast aangeboden door één van de
HZV-leden en nu was Loon- en grond-
verzetbedrijf Essenstam aan de beurt.

Het was een productieve morgen die
naast het opknappen van het eigen dorp
ook zeker een gezelligheidsaspect heeft.
Samen je eigen dorp mooier maken is
zeer verbindend. Hopen dat er aan de
tweede Doedag van het jaar, na de
zomer, meer Hoenderloërs mee gaan
werken. Zet de datum vast in uw agenda,
15 oktober. 
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Bij Hoenderloo’s Belang is de
vergadering van deze maand
helaas niet doorgegaan. Niets
menselijks is de leden vreemd
en er waren te veel redenen om
deze bijeenkomst af te gelasten.
Vakantie, corona en andere
lichamelijke ongemakken zorg-
den er voor dat er te weinig
mensen konden komen om er
een goede vergadering van te
maken. Onze excuses aan dege-
nen die net van plan waren om
in het begin van de vergadering aan te
schuiven. Zoals u wellicht weet bestaat de
mogelijkheid, om in het eerste gedeelte van
de maandelijkse vergadering op de eerste
maandag van de maand, aan te schuiven
met een vraag cq. opmerking. We horen
graag wat er leeft in de Hoenderlose
gemeenschap en waar men bijvoorbeeld
mee zit.
Het wil niet zeggen dat we steevast een
oplossing of antwoord hebben, maar we
luisteren graag en we zullen ook een eerlijk
antwoord geven. En we hopen natuurlijk
dat we iemand verder kunnen helpen, al zal
dat ook niet altijd het geval zijn.
Tussendoor kunt u natuurlijk ook, als u één
van de leden van de Hoenderlose dorps-

waren gaan er steeds meer
toch weer terug. De gemeente
Apeldoorn heeft stellig aange-
geven dat de plekken, bijvoor-
beeld de slaapcabines in de
sporthal, nu niet zullen wor-
den ingenomen door asiel-
zoekers. Daar is ooit een uit-
spraak over gedaan en daar
moet men zich aan houden.

Voor de rest is Hoenderloo's
Belang natuurlijk nog steeds

druk met wat op de ledenvergadering van
maart zoal aan de orde is geweest: het plan
voor het centrum van het dorp, de plannen
voor het DVG-terrein en het Hotelplan van
het Nationale Park. Wat dat laatste betreft
zijn we nog steeds benieuwd naar de
mening van alle inwoners van Hoenderloo
en we zijn nog op zoek naar een formule
om daar meer inzicht te krijgen.

Voor degenen die nog op vakantie gaan
wensen we u een heel fijne tijd daar en rust
lekker uit. Mocht u lekker in Hoenderlulu
blijven, we hopen dat u schitterend weer
gaat hebben en ook lekker zult genieten.
Geniet met volle teugen en maak er wat van
in de zomermaanden. 

raad ziet, deze even aanspreken om iets te
vragen of te zeggen. Voor de duidelijkheid
nog even alle namen van de dorpsraadsle-
den, oftewel Hoenderloo’s Belang:
Werner Ludwig
Ilja Hengeveld
Margriet Schol
Frank Daemen
Rowan Mulder
Rob Spelde

Zoals u waarschijnlijk wel begrepen hebt
gaan de Oekraïense vluchtelingen niet
gehuisvest worden in de drie gebouwen
van de Emmagroep, op het DVG terrein.
Er komen minder vluchtelingen naar
Nederland en van degenen die hier al

Naam: ...........................................................................................................................
Voorletters: ...................................................................................................................
Adres : ...........................................................................................................................
Huisnummer : ..............  Postcode : ......................... Plaats: ..................................
Email : ...................................................................................................
Telefoonnummer : ..............................................................................
______________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's Belang
toestemming om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (IBAN):……………………………….
Ten name van :
Handtekening: 

Dit formulier kunt u in de brievenbus doen bij
Rob Spelde, Krimweg 11

Datum: ..................................

Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
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Politienieuws
Op een prachtige avond achter de computer gekropen en de
meldingen van de afgelopen 2 maanden bekeken. U had vorige
maand nog tegoed. 

Er werden 3 aanrijdingen gemeld, waarbij helaas een hert en een ree het leven lieten. Van een toerist
werd de accu van zijn elektrische fiets gestolen. Wat op valt is dat de laatste weken bij maneges
paardenzadels en toebehoren worden weggenomen. Deel van de buit van een inbraak in Loenen
werd langs de Woeste Hoefweg aangetroffen. Heeft u iets bijzonders gezien, laat het dan even
weten. De politie rukte zes keer uit om hulp te verlenen en twee keer bij een conflict te bemidde-
len. Drie keer werd er gebeld omdat er sprake was van geluidsoverlast. Het is weer lekker om 's
avonds buiten te zitten. Probeer rekening te houden met de buurt.
Inwoners waren alert en belden drie keer voor een verdachte situatie. Er werd aangifte gedaan van
een winkeldiefstal en van een vorige winkeldiefstal waarbij men er later achter kwam dat er iets
was weggenomen werd de verdachte achterhaald middels goede camera-beelden. De verdachte
heeft het goed weer teruggegeven en moet zich alsnog bij de rechter verantwoorden. Tot slot werd
er melding gedaan van een loslopende geit op een van de wandelknooppunten. Zaak is uitgezet naar
de desbetreffende grondeigenaar.
Ik wens iedereen mooie dagen toe en misschien al een beetje een goede vakantie.

Geniet allemaal van het mooie weer!  
Met vriendelijke groet,

Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
0900-8844

HOENDERLOO-GOT-TALENT
De eerste expositie in de nieuwe reeks
Hoenderloo-got-talent op 12 juni was van
de hand van Magdalena Sasburg. Haar ver-
rassend mooie keramiek bracht veel
nieuwe gasten naar DKA. We hopen dat
deze trend zich voortzet. Ons enige, echte
dorpsmuseum wil er zijn voor iedereen. Voor de makers van
kunst en voor hen die er van willen genieten. Op 10 juli
exposeert Klary Docter haar nieuwste serie schilderijen in
DKA .Tussen elf en drie bent u van harte welkom. De toegang
is gratis. Laat u verrassen.

LEZEN EN PRATEN IN DKA
Na de zomer bespreken we op vrijdag
16 september het boek Ons soort
mensen  van Juli Zeh in DKA. Ook al
speelt het boek in voormalig Oost-
Duitsland biedt het allerlei parallellen
met de Hoenderlose samenleving .

Een lekker dik boek, dat leest als een trein en geschikt is voor
lange zomers. 

Meepraten kan, aanmelden op 
HeelHoenderlooleest@gmail.com
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Hoenderloo overspoeld door piraten
Op 17 juni vond de dorpsquiz ‘Hoen-
derloo een piratennest’ plaats, georga-
niseerd door HAJO. Die was ontzettend
blij met de deelname van maar liefst 20
teams en dus zo’n 170 spelers.
Om 18.00 uur kregen de teamcaptains
het quizboek uitgereikt in restaurant de
Veluwe. Meerderen hadden zich passend
verkleed en er liepen daar dan ook al heel
wat piraten rond. 
Vervolgens ging iedereen op een eigen
lokatie aan de slag met het de zeer pittige
vragen. Bij iedere plek wapperde een zelf
gemaakt piratenvlag en daar was men in
de weken/dagen voor de quiz dus al flink
mee bezig geweest. Het was heel veel en
sommige vragen waren erg lastig. Daar-
naast moesten er ook nog opdrachten uit-
gevoerd worden en zat knutselen ook in
het pakket. Zo moest er een boot
gemaakt worden en daar zaten net als bij
de vlaggen kunstwerken tussen. Daar
was men flink druk mee geweest.

Tussendoor moest er een geheime op-
dracht uitgevoerd worden in het Mu-
ziekbos en later daar nog een spelletje.
Het was schitterend weer en dus kon dat

allemaal lekker buiten plaats vinden.
Verder mocht ieder team nog een borrel-
hap halen op een bepaald tijdstip bij de
Zevensprong. Ook moesten 2 teamleden
naar de discoman van Hoenderloo Karel
waar ze een pittige muziekquiz in het
thema voor hun kiezen kregen. 

Na 4½ uur zoeken, lezen, bellen,
stressen, eten, drinken enz. enz. moest
het quizboek om 22.30 uur ingeleverd
worden bij restaurant de Veluwe waar
vervolgens ook nog een teamfoto werd
gemaakt. Het was rond dat tijdstip hart-
stikke druk op het terras van de Veluwe
aangezien het nog steeds schitterend
weer was. Er werd volop nagepraat en
nagenoten van een zeer geslaagde dorps-
quiz 2022. Het was nog een paar uurtjes
super gezellig als afsluiting van een
geweldige piratendorpsquiz.

De leden van HAJO hebben deze dorps-
quiz met heel veel plezier in elkaar gezet
en gaan ervoor om er volgend jaar weer
eentje neer te zetten. Als eerste willen ze
de deelnemers bedanken voor het feit dat
ze mee hebben gedaan met jullie gezonde

fanatisme. Zonder jullie geen dorpsquiz.
Verder de mensen van De Veluwe
bedankt voor het feit dat de quiz weer
van daaruit mocht plaats vinden en hun
inzet. Verder Karel voor het maken van
een weer prachtige muziekquiz. Ook de
mensen van de Zevensprong bedankt
voor jullie inzet. De winkels waar een
ooglapje heeft mogen hangen, super! Ze
mogen overigens weer weg hoor!

HOENDERLOO BEDANKT!!

De grote vraag is nu natuurlijk wie deze
tweede dorpsquiz gaat winnen. De
mensen van HAJO zijn druk bezig
geweest om alle boeken na te kijken en
zo te bepalen wie zich de kampioen van
2022 mag noemen. Die verdient een ver-
melding op de wisselkampioensschaal en
de dinerbon van 100 euro voor restaurant
De Veluwe. De prijsuitreiking zal straks
tijdens Hoenderpop rond 21.00 uur plaats
vinden. 

Op deze pagina’s alvast wat foto’s, maar
op Hoenderloo.nl en hajo-hoenderloo.nl
staan er nog heel veel meer.
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: februari 2014
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In ons dorp worden door meerdere
inwoners plastic doppen gespaard
voor een heel goed doel. Met elke
harde plastic dop steunt men de
hulphond (www.geleide-
hond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pin-
dakaas, schoonmaakmidde-
len enz. Zo’n 400 doppen is
ongeveer 1 kg en levert dan €0,22
cent op. Voor de aankoop van een puppy is 4500  kg nodig en
voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. 

Er zijn vanuit Hoenderloo al zeer veel vuil-
niszakken met doppen verzameld!!

Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
in te leveren bij:

Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink en Ria Junge zijn gestopt met

het inzamelen.
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Vorige maand had-
den we een klein
stukje genomen van
de melkbussen die
bij Renata en Jos
aan de Middenweg

staan te pronken. Een hartstikke mooie historische knipoog naar deze his-
torische Hoenderlose plek.
Voor de foto van deze maand eens een heel andere. Het gaat dit keer niet
over waar, maar wie. Wie zijn deze personen die vroeger blijkbaar niet
best hebben opgepast op school en een bord nodig hebben om te tellen.
Waarschijnlijk schamen ze zich daar een beetje voor. Hoeft niet hoor!

Darttoppers winnaars 
koppeltoernooi

De darters van Dart VBeatrix, het Hoenderlose darten
heeft de oorsprong bij de nog steeds helaas ter ziele
gegane Hoenderlose voetbalclub sv Beatrix, komen
sinds een flink aantal jaren tweewekelijks op vrijdag-
avond bijeen in ‘t Dorpshuus. Ook een mooie plek om
met de pijlen te gooien en er worden regelmatig legen-
darische wedstrijden gespeeld.

Het einde van het seizoen nadert en dan wordt er altijd
een koppeltoernooi gespeeld. Men wordt dan tot een
tweetal gesmeed door loting en dan kun je geluk en
minder geluk hebben. De editie van 2022 werd
gespeeld op 17 juni en na de loting was de glimlach al
heel groot op het gezicht van Willy van Ark. Hij werd
namelijk gekoppeld aan Zino van Westerneng, met stip
de beste darter van de vereniging. De kans op een
overwinning was dan ook zeker aanwezig en het duo
maakte de favorietenstatus ook waar. Dan moet je
uiteraard met een heel brede borst op de foto. Het moet
gezegd (eerlijk is eerlijk), het toernooi werd uitgegooid
met een beurt van 18 - 20 en de bull. We krijgen ruzie
als we niet vermelden wie dit gooide want het was
Willy! Zonder dollen, knap! Dan mag je met je borst
vooruit op de foto gaan. 

Mannen, gefeliciteerd! Top gedaan!

Geboren in ........
Ook deze keer de geboorte van een kleine spruit die
in Hoenderloo woont.  Dat is natuurlijk geweldig
voor het dorp en we hopen natuurlijk dat Jill, want
over haar hebben we het, nog heel lang gelukkig
mag zijn in het dorp waar ze mag opgroeien. Samen
met haar grote zus Lynn, die het maar wat geweldig
vindt dat ze nu een zusje heeft. Jill is geboren op 5 juli en toen woog ze
4000 gram en was ze 50 cm lang. Uiteraard zijn mama Eline van Zeist en
papa Davy de Bie ook super blij met hun tweede dochter. Een mooi gezin-
netje zo! 
Iedereen van harte gefeliciteerd met de geboorte van Jill en we wensen jul-
lie een geweldige toekomst toe met veel gezondheid en plezier!
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Historisch Hoenderloo in Beeld
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Om al die gebruikers van het Dorpshuus op de hoogte te

houden van wat er allemaal gebeurt daar midden in het

dorp proberen we regelmatig verslag te doen van wat er

zich afspeelt. Soms zichtbaar, soms achter de schermen.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste onderwerpen

van dit moment:

Doedag
Dankzij de Hoenderlose Zaken Vereniging ziet het
Dorpshuus er weer uit om door een ringetje te
halen. Op de Doedag is het hout- en glaswerk aan de
voorgevel van het gebouw deskundig gereinigd en
ook het voorterrein is schoongemaakt met een
borstelmachine. De leilinden zijn bijgeknipt, dus ook
die kunnen er weer even tegen. Hulde aan HZV, die
dit toch maar weer belangeloos heeft geregeld!

Komende evenementen
Meestal is het in de zomermaanden wat rustiger in het Dorpshuus, maar toch staan er in juli en augustus tal van evene-
menten gepland. Denk aan de braderie, waarbij het terras van het Dorpshuus geopend is, de fototentoonstelling van
HHIB  en op 15 juli, de laatste dag van de Vierdaagse van Apeldoorn. De wandelaars doen traditiegetrouw Hoenderloo
aan, om een stop te maken bij het Dorpshuus. En uiteraard gaat ook HNI (Het Nieuwe Initiatief) in de zomer gewoon
door! 

Dagelijks bestuur:
Helna Solleveld, Elly van Hattum, Liesbeth Hop

en Herman Markink

Pecunia’s
Na bijna twee jaar van stilstand zijn alle activiteiten die
plaatsvinden in het Dorpshuus gelukkig weer opgestart.
Da's niet alleen goed voor de sociale contacten in het dorp,
maar ook voor de kassa! We mogen ons gelukkig prijzen dat
we daarnaast in het kader van de compensatiemaatregelen
als gevolg van corona nog een subsidie hebben ontvangen
van de gemeente Apeldoorn. Daarmee zijn we helaas nog
niet uit de financiële sores, maar het helpt natuurlijk wel.
Maar voor alle gebruikers blijft gelden: ga om met het
Dorpshuus zoals je ook met je eigen huis omgaat!

Verduurzaming gebouw
Samen met de provincie Gelderland werken we aan een totaalplan
om het gebouw aan de Paalbergweg te verduurzamen. De stukken
die daarvoor nodig zijn, zoals tekeningen, technische gegevens en
een in 2018 uitgevoerde energiescan zijn hiervoor al aangeleverd.
Nu is het wachten op een technische opname van het gebouw, die
binnenkort zal plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten van die
opname vindt de nadere uitwerking plaats. Daarmee hopen we in
het najaar van start te kunnen gaan, zodat we de energiekosten
omlaag kunnen brengen.

Energiecontract
Over energie gesproken: met ingang van 1 juli
hebben we met onze energieleverancier
Dorpstroom een vast jaarcontract afgesloten.
Dat contract komt in de plaats van het vari-
abele contract, zoals we dat tot nu toe had-
den. Het contract loopt tot 1 juli 2023. We
hopen dat tegen die tijd de situatie op de
energiemarkt wat is gestabiliseerd, maar die
garantie bestaat er natuurlijk niet. Het
energieverbruik is voor het Dorpshuus een van
de grootste kostenposten. Op dit moment
bedragen de maandelijkse kosten maar liefst €
2.500,-. Dus als je nog initiatieven weet die de
kas van het Dorpshuus kunnen spekken: laat
het ons weten!

Nieuw beleid consumptiemunten
Bij grotere evenementen wordt vaak gewerkt met
consumptiemunten. Bij binnenkomst koopt de
bezoeker een aantal munten, waarmee de consump-
ties betaald worden. Vaak zijn er echter aan het eind
nog munten over. Tot nu toe kon je met die muntjes
ook na het evenement nog betalen. In overleg met
het Algemeen Bestuur is besloten om dat beleid te
wijzigen. Met ingang van 1 oktober 2022 kunnen con-
sumptiemunten alleen nog gebruikt worden tijdens
het evenement waarvoor ze bedoeld zijn. Dat zal ook
duidelijk bekend worden gemaakt bij de verkoop.
Wie aan het eind van een evenement nog munten
over heeft kan ze weer inwisselen tegen contant
geld. Mensen die op dit moment nog consump-
tiemunten ergens in een lade hebben liggen vragen
wij om ze vóór 30 september te gebruiken bij een
bezoek aan het Dorpshuus. Met ingang van 1 okto-
ber kunnen consumptiemunten alleen nog gebruikt
worden tijdens een evenement waarvoor ze
bedoeld zijn. 
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Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:30-13:00
Woensdag: 08:30-17:30
Donderdag: 12:00-20:00
Vrijdag: 08:30-17:30
Zaterdag: 08:00-13:00
Zondag: gesloten

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709

Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30 
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 06 52277819

Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel:     06-21395650 
Telefoon:  055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding 

* Financiële- en loonadminstratie

* Opstellen jaarstukken 

* Aangiftes vennootschaps- en 
inkomstenbelasting
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Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:

* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.

* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

2

9 6 4

1583
8291

3478
523

64198

2 5 4
3 5 8

9 8 6 2

Winnaars rom-
melpotten GTH
Onze plaatselijke volleybalvereniging is
in de laatste jaren helaas flink uitgedund.
Deden een paar jaar geleden nog vier
teams (2 dames en 2 meisjes) mee aan de
competitie, nu zijn er alleen nog de  da-
mesteams die officiële wedstrijden spe-
len. Tenminste, buiten de talentvolle jon-
ge spelers gerekend, die fanatiek trainen
en ook steeds beter worden in hun wed-
strijden. Verder kent GTH-Torpedo nog
een dames- en herenrecreantenteam die
op de dinsdagavond hun onderlinge wed-
strijdjes spelen.
De volleyballers hadden wel weer eens
zin in een verenigings rommelpottoer-
nooi en dat werd met 3 teams gespeeld
op 3 juni. Hartstikke gezelig om de teams
te mixen en gemoedelijke potjes tegen
elkaar te spelen in t Dorpshuus. Uiteraard
werd er ook met enig fanatisme gespeeld
want sporters blijven het nu eenmaal.
Maar gelukkig werd er niet met ‘het mes
op tafel’ gespeeld en niet met het kwijl in
de mond. Zo kon het een heel leuke en
sportieve avond worden.
Er moest natuurlijk wel een winnaar op
deze avond komen en uiteindelijk wist
team 2 (zie foto) deze naar zich toe te
trekken. Volgens de kenners was het een
zinderende finale waarin Inske, Ronald,
Frank, Milet en Monica met 16 - 15 en 18
- 13 de zege veilig stelden. De prijs, iets
te snacken, viel zeker in de smaak en was
gesponsored door Spar Mulder.

Het was een geweldige avond, mede
dankzij de bardienst van Jan Daemen.
Binnenkort meer over een volleybaltoer-
nooi voor ook niet leden van GTH.



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 30

Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



hout in het begin van de 20ste eeuw,
raakte ook de eikenhakhoutcultuur in
ongebruik en zijn veel van deze
hakhoutbossen 'op énen gezet'. Hiermee

wordt bedoeld dat op één loot na, alle
anderen werden weggehaald waarna de
overgebleven loot kon uitgroeien tot vol-
wassen boom. Op deze manier ontston-
den de zogenaamde spaartelgbossen.
Vandaag de dag zijn deze oude eiken-
hakhoutbossen nog steeds goed te
herkennen. De bomen in deze opstanden
zijn duidelijk zichtbaar gegroeid vanuit
een oude 'stoof'.  
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Deel 75

Door Martin Koops 

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe
zijn nog veel sporen te vinden die toe te
schrijven zijn aan bewoning en gebruik
in vroeger tijden. Het Park hecht veel
belang aan het in stand houden of her-
stellen van deze cultuurhistorische ele-
menten, en deze ook zichtbaar te houden

of juist weer zichtbaar te maken voor
het publiek. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan houtwallen, oude laanstructuren,
schaapsdriften en (heide)akkers. 

Oude cultuurhistorische elementen weer
zichtbaar maken
Vaak zijn deze oude elementen betrekke-
lijk eenvoudig weer zichtbaar te maken,
zoals houtwallen waarbij ongewenste
struiken en bomen worden verwijderd of
een akker die 'gewoon' weer in gebruik
genomen wordt. Soms is een grotere
ingreep nodig, zoals op landgoed
Hoenderloo waar -in vijf fases van circa
20 jaar- gehele lanen gekapt en
opnieuw aangeplant worden. Ook de
aanleg en het herstel van een aantal
percelen eikenhakhout past mooi in dit
beleid. Op twee locaties, de Franse
Berg en Kemperberg, zijn weer percelen
eikenhakhout in gebruik genomen. 

Eikenhakhout

Het Nationale Park De Hoge Veluwe en cultuurhistorie
Vanaf de Middeleeuwen waren er in
Nederland, vooral op de zandgronden,
veel eikenhakhoutbossen te vinden. De
schors was namelijk waardevol van-
wege het looizuur
wat het bevat, en
wat gebruikt werd

door leerlooieri-
jen. Het hout zelf

werd voornamelijk gebruikt als brand-
hout. Iedere 10 tot 15 jaar werden de
jonge eiken laag bij de grond gekapt,
waarna de stobben weer uitliepen en de
cyclus van voor af aan begon.  

Door de komst van chemische looistof-
fen en alternatieve brandstoffen voor

Eikenhakhout

Landgoed  Hoenderloo



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Suzuki S-Cross 1.4 boosterjet
Climatronic, Apple Carplay (navigatie), Camera,
Stoelverwarming, Cruise control, Armsteun,
Parkeersensoren Multifunctioneel stuurwiel, 
LED verlichting, veel opties…

BJ 2022!!  1200 km!!  € 27.950.-

Dacia Logan MCV 0.9 TCe Navigatie, Trekhaak enz. Champagne met. 2014 €  7.450,-
Ford B-Max 100pk Titanium, Panoramadak, zeer mooiChampagne met. 2013 €  9.250,-
Ford C-Max AUTOMAAT Xenon, Cruise control etc. Groen met. 2008 €  6.450,-
Ford Fiesta 5 drs Titanium Cruise contr. Bleutooth Grijs met. 2011 €  6.950,-
Ford Galaxy 2.0 7 PERSOONS Nette auto, Trekhaak Blauw met. 2007 €  7.250,-
Ford Puma 1.0 125pk AUTOMAAT Div. Opties Grijs met. 2021 € 26.950,-
Ford Mondeo Wagon 160pk Titanium Leer, Navi enz. Zwart 2014 € 14.450,-
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Navigatie, Camera enz. D. grijs met 2021 € 24.450,-
Hyundai Kona AUTOMAAT 1.0 T-GDI Navigatie enz. Blauw/Grijs met. 2021 € 25.450,-
Mazda 3 1.6 TS Plus Cruise contr. Stoelverw. Enz. Zwart met. 2010 €  8.450,-
Mazda MX-5 Cabrio 1.5 131pk Navigatie, Leer, PDC Rood met. 2018 € 24.950,-
Nissan Qashqai Automaat Leer, Panoramadak enz. Blauw met. 2008 €  9.450,-
Opel Crossland X 1.2 130pk AUTOMAAT 2.400km! D. grijs met. 2021 € 25.950,-
Opel Corsa 1.2 100pk GS Digitaal dashboard enz. Oranje / Wit 2020 € 18.450,-
Opel Mokka 1.2 Nieuwste Model!!! veel opties. Blauw /zwart 2021 € 25.950,-
Renault Kadjar 1.2 AUTOMAAT Zeer compleet Zilvergrijs met. 2018 € 18.950,-
Renault Kangoo 1.6 pers uitv, 49.000km! Blauw met 2013 € 12.950,-
Renault Twingo 1.2 Airco, Bleutooth carkit Wit 2014 €  4.450,-
Skoda Rapid 1.2 TSi AUTOMAAT zeer veel opties Zilvergrijs met. 2017 € 15.750,-
Suzuki SX-4 S-Cross Nieuwste Model! 1200km!! Wit met. 2022 € 27.950,-
Toyota Aygo 5 deurs Camera, Lichtmetalen velgen Wit 2014 €  7.950,-
Toyota Aygo 5 deurs Sport Naviagtie, Camera enz. Wit 2016 €  8.450,-
VW Tiguan 1.4 TSi 150pk Navigatie 87.000km 1° Eig. Zwart met 2009 € 12.450,-
VW T-Cross Life 110pk Bijna nieuwe auto!! Wit 2021 € 24.950,-

Een greep uit ons aanbod:

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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