De Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant
voor het dorp Hoenderloo
“Dit was het mooiste feestje ooit!”
Als organisator van een activiteit hoop je
natuurlijk dat degenen die er op af
gekomen zijn een opmerking maken als
in de kop van dit artikel. Bij HAJO is
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men er dan ook trots op dat één van de
kinderen die naar de kinderdisco op 2
april was gekomen deze uitspraak deed.
De disco was dan ook een groot succes.

disco ervaring van hun kleinkinderen.
Karel Wolffensperger was altijd de vaste
DJ van de HAJO-disco’s en ook nu was
hij weer bereid om voor de muziek en de

Het was alweer heel lang geleden dat er
door HAJO een disco was gehouden.
Doordat er te weinig kinderen in ons
dorp woonden was het niet verantwoord
om er destijds nog eentje te houden.
Doordat er nu toch weer wat meer
kinderen in ons dorp wonen en de school
ook ruim 70 kinderen heeft, werd
besloten het weer een keer te wagen.
Gelukkig maar!

sfeer te zorgen met zijn discotheek
Dynamite. Laat het maar aan Karel over
om er een feest van te maken en dat is
deze keer ook weer volop gelukt. Er
werd gezongen, gespeeld, gedanst,
polonaisse gelopen, kortom er werd feest
gevierd! Vanuit HAJO wil men de disco
ervaring van de kinderen graag verder
uitbreiden. Men gaat vast en zeker
besluiten om vaker een disco te gaan
houden en hou er maar vast rekening mee
dat dit rond Halloween zal zijn.

In deze
Plaggensteker o.a.

Vader en zoon met de
racefiets. Wat is daar aan
de hand?

De eerste Hoenderlose
gouden camera is uitgereikt. Aan wie?

Op deze eerste disco waren maar liefst
een kleine 60 kinderen af gekomen, al
Jan en Annie in de Plagdan niet verkleed. Ze
gensteker. Er was weer
mochten verkleed komen,
iets te vieren!
maar het hoefde niet.
Heel leuk was dat
ook een aantal
ouders verkleed
waren en ook
schik voor 10
hadden. Zelfs
waren er opa’s en
Henk, Wim en Gerda met
oma’s en andere
gele hesjes aan. Huh?
belangstellenden
Waar dan?
om te genieten
van de eerste
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HAJO bedankt iedereen die
aanwezig was om er zo’n
succes van te
maken. Karel
bedankt voor
de sponsoring
en IJs van Co
bedankt voor
de
zakjes
snoep!
Meer foto’s op
hoenderloo.nl en
hajo-hoenderloo.nl

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
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
April
27

Koningsdag

Mei
2
4
13
18

Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Dodenherdenking (Heldringkerk)
Plantenruilbeurs/stekjesmarkt HNI, (Dorpshuus, 10.30 uur)
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

Juni
2
13
15
17
18

Seniorentocht
Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
Dorpsquiz
Jubileumreceptie VIOS (Dorpshuus, 19.00 20.00 uur)
Jubileumconcert VIOS (Dorpshuus, 20.00 - 22.00 uur)

Juli
1
4
9
20
24
27
31

Hoenderpop
Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Mark rond de Kark (Heldringkerk, 10.00 - 14.00 uur)
Braderie
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)
Braderie
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)

Augustus
1
3
7
10
11
12
13
14
17

Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Braderie
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)
Zomerfeest OCH
Braderie
Zomerfeest OCH
Zomerfeest OCH
Zomerfeest OCH
Zomerfeest OCH
Braderie

Geef activiteiten door:

Geef, als u een activiteit heeft die ook voor anderen
bestemd is, deze vroegtijdig door aan de redactie,
zodat deze verwerkt kan worden in de
Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl
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Colofon

Lekker, ontspannen fietsen

De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave 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 € 35,00 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.

Wat kun je toch lekker wandelen en fietsen in de omgeving van Hoenderloo. Dat vinden de leden van fietsclub Hubertus ook. Als eerbetoon aan de naamgever van de club
is de eerste en laatste tocht van het seizoen een rondje rond
de Hoge Veluwe. Elke week stappen ze op hun stalen ros
om lekker ontspannen hun kilometers te maken. “Zeker niet
met het snot voor de ogen”, geven ze aan. “Het moet wel
leuk blijven, al gaat het soms wel wat fanatieker. Maar
meestal gaat het lekker ontspannen.” De fietsclub is in
augustus 2020 gestart, in coronatijd. Bij het carbid schieten werd er voor de eerste keer over gesproken en bij een
later feestje nog een keer. Daarna heben ze doorgepakt.
Elke donderdag verzamelen Ruud, Richard, Willy, Lars en
Harry rond 18.15 uur (als iedereen op tijd is) en dan trappen ze in 2 uurtjes zo’n 50 tot 60 km weg. De ene keer met z’n allen, maar het is geen
must dat iedereen elke keer aanwezig is. De mannen zoeken nog een aantal nieuwe
leden die in de groep passen en die ook lekker relaxed willen fietsen. Een sponsor zou
ook heel welkom zijn. Die kunnen zich ook melden bij één van de mannen. De redactie wenst de club veel mooie en veilige kilometers toe.

Appie Dalhuisen nu echt 65

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 21 mei
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 31 mei
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

In de tuin van good old Appie Dalhuisen hing een groot spandoek rond 1 april, dé dag
dat hij de mooie leeftijd van 65 jaar bereikte. De altijd rustige en goedlachse inwoner
van ons dorp
heeft dat met de
vriendengroep
goed kunnen
vieren en er
was muzikaal
bezoek. Ap is
helemaal gek
van de Kelly
Family en de
Hoenderlose
tak van die wereldberoemde
muzikale familie was speciaal naar de Mr Gangelweg gekomen voor een uniek optreden. Helaas
kunnen we het filmpje dat er van gemaakt is niet hier vertonen. Aan de andere kant is
dat misschien maar goed ook! Ap, gefeliciteerd en nog vele jaren erbij!
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5

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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Dorpshuus Hoenderloo: Samen de schouders eronder!
Het Dorpshuus staat er in financieel
opzicht zeer slecht voor. Dat was de
sombere boodschap die naar voren werd
gebracht tijdens de drukbezochte jaarvergadering, die eind maart plaatsvond.
Penningmeester Elly van Hattum gaf een
toelichting op de jaarrekening, met als
belangrijkste conclusie dat het jaar 2021
is afgesloten met een fors negatief saldo
van enkele tienduizenden euro's. In 2020
en 2021 heeft het Dorpshuus veel inkomsten misgelopen door de sluiting vanwege de coronapandemie. Daar stonden
weliswaar genereuze compensatiemaatregelen tegenover waarmee de financiële
gevolgen van de coronacrisis werden
beperkt, maar onderaan de streep bleek
dat onvoldoende om te zorgen voor een
positief eindresultaat.
Eind 2020 liet het
zich al aanzien dat
corona ook in 2021
nog een flinke impact
op het resultaat van
2021 zou hebben.
Lockdowns maakten
dat alle inkomsten
van het Dorpshuus
weg vielen. Ruimtes
konden niet verhuurd
worden, de baromzet
was nul en evenementen in en rond het
Dorpshuus die normaal gesproken zorgen voor inkomsten
mochten niet gehouden worden. Maar de
vaste kosten van onderhoud, energie, belasting en verzekering liepen gewoon door. De nieuwe vloer
in de sportzaal, de automatische toegangsdeuren en de aanschaf van drie
luchtreinigers werden grotendeels betaald met een projectsubsidie van de
gemeente Apeldoorn. Ondanks die subsidie bleken niet alle kosten gedekt te kunnen worden, met als gevolg dat de spaarcenten van het Dorpshuus aangesproken
moesten worden.
Corona lijkt nu op z'n retour, het Dorpshuus is weer volledig open en voor 2022
staan er tal van evenementen gepland,
maar nu heeft zich een nieuwe crisis
aangediend. Net als iedereen wordt ook
het Dorpshuus nu fors in de portemonnee
getroffen door de enorme stijging van de
energieprijzen. Met name de kosten van
gas rijzen de pan uit. De kosten van elek-

triciteit en gas zijn verhoogd van € 1.100
naar € 2.600 per maand; op jaarbasis dus
een stijging van maar liefst € 18.000!
Als bestuur hopen we op korte termijn
maatregelen te kunnen treffen om deze
kosten zo veel mogelijk te beperken. Een
van die maatregelen is om het dak van
het Dorpshuus te voorzien van zonnepanelen, zodat we gedurende een groot
deel van het jaar onszelf van elektriciteit
kunnen voorzien. Daarnaast studeren we
nog op maatregelen om zo snel mogelijk
van het gas afgesloten te kunnen worden.
Maar ook die veranderingen brengen uiteraard hoge kosten met zich mee.
Of deze maatregelen voldoende zullen
opleveren om de huurprijzen van ruimtes

en de prijzen van consumpties laag te
houden is op dit moment ongewis. Maar
alle gebruikers kunnen ons helpen om de
kosten van energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Vandaar onze oproep:
Laten we samen de schouders eronder
zetten om deze fantastische voorziening
voor het dorp Hoenderloo te behouden.
Iedere gebruiker van het Dorpshuus kan
een steentje bijdragen door de onderstaande maatregelen in acht te nemen. In
volgorde van belangrijkheid gaat het om
de volgende zaken:
* Vouwwanden: De vouwwand tussen
podium en sportzaal mag alleen geopend
worden als er publiek is bij sportwedstrijden en bij grote evenementen. Voor het
overige dient de vouwwand gesloten te
blijven, om te voorkomen dat koude
lucht uit de sportzaal naar de podiumruimte gaat. Ook de vouwwand tussen

soos en serre moet na gebruik zo snel
mogelijk weer worden dichtgezet. En
nog een punt van aandacht: ben je niet
bekend met de werking van de vouwwand, laat dan iemand die weet hoe het
werkt de wand openen en sluiten. Dat
voorkomt hoge reparatiekosten waarmee
we in maart ongewild zijn geconfronteerd!
* Heaters in de sportzaal: Gebruik de
gasgestookte infraroodstralers in de grote
zaal alleen als dat strikt noodzakelijk is
en dan zo kort mogelijk. Als de heaters
worden aangezet is de zaal in twintig
minuten voldoende opgewarmd. Op dit
moment zorgen de heaters maar liefst
voor een derde van de totale hoeveelheid
verbruikt gas!
En dan nog een aantal
aandachtspunten die je
ongetwijfeld ook kent
van thuis:
- Sluit de deuren
achter je om warmte in
een ruimte niet verloren te laten gaan.
- Verwijder na gebruik
stekkers uit elektrische
apparaten
- Doe na gebruik van
een zaal of vergaderruimte meteen de verlichting uit
Een dringend beroep
dus op iedereen: laten
we samen de schouders eronder zetten en
het Dorpshuus weer
financieel gezond maken, zodat we tot in
lengte van tijden kunnen blijven genieten
van deze unieke voorziening in ons dorp.
Heb je suggesties voor evenementen of
bijeenkomsten die in of bij het Dorpshuus kunnen plaatsvinden en de financiële situatie kunnen verbeteren, of heb
je een plan voor een beter energiebeheer,
laat het ons dan weten. Het Dorpshuus is
van ons allemaal! Je kunt hiervoor contact opnemen met een van de leden van
het Dagelijks Bestuur, bestaande uit Helna Solleveld, Elly van Hattum, Herman
Markink en Liesbeth Hop. Ons mede
bestuurslid Kees Pijnaker is kort na het
maken van de foto onverwachts overleden. In overleg met de nabestaanden is
besloten om de foto toch te plaatsen.
Reageren kan via
dorpshuushoenderloo@gmail.com
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Bezoek onze winkel en maak kennis
met het complete assortiment:
ɷ.DPSHHUDUWLNHOHQ
ɷ,QVWDOODWLHDUWLNHOHQ
ɷ+XLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
ɷ%RVWXLQHQSDUNPDFKLQHV
ɷ2XWGRRUNOHGLQJHQVFKRHQHQ
ɷ6WURRL]RXWHQVQHHXZVFKXLYHUV
ɷ,-]HUZDUHQHQJHUHHGVFKDSSHQ
ɷ:HUN EHGULMIVNOHGLQJ LQFOERUGXUHQ

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

Krimweg 13a
7351 AS Hoenderloo
T:
055-378 12 14
F:
055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

www.wolfswinkel.nl

Wat hebben we toch een mooie SPAR
Na een grondige verbouwing werd onze
SPAR Mulder op 23 maart officieel
heropend en kon men er vanaf de 24-ste
weer terecht voor de boodschappen.

kelingen in de supermarktbranche gaan
ook supersnel. Je moet met de tijd mee
gaan en dat heeft de familie Mulder zeker
gedaan.

Het is vast en zeker wennen geweest, ook voor de
vaste klanten van de
Hoenderlose supermarkt.
Wist men ondertussen wel
waar men alle artikelen zo
ongeveer kon vinden, nu
was het toch wel even zoeken. Veel artikelen hebben
een andere plek gekregen.
Dat went echter snel en na
een paar weekjes zullen de
meeste
mensen
hun
winkelroute wel weer
bepaald hebben.
Harald en Ingrid hadden
besloten voor deze ver-

bouwing om voor de toekomst toch
gereed te zijn. De laatste verbouwing
was circa 6 jaar geleden en de ontwikEen dorpstuintje naast ‘t Dorpshuus
Rechts naast het Dorpshuus ligt een taps
toelopend stuk grond begrensd aan twee
kanten door een jonge beukenhaag en
aan de kant van het Dorpshuus door een
mooi klinkerpad. Een ongebruikt stukje
gras. Voor de inloop van het HNI op de
dinsdagen en vrijdagen zouden we de
boel willen herinrichten met een kruidenhoek, wat bessenstruiken, groentetuintje, plukborder, dahlia's, een paar
lekkere tuinbanken en eventueel een
picknickbank .
Waarom. Om met de bezoekers van de
inloop buiten er meer bij te betrekken.
Buiten zijn doet mensen goed en in de

Er was hard gewerkt in de
periode dat de winkel
noodgedwongen dicht was.
Het personeel heeft ook flink
de handen uit de mouwen
gestoken en bij de opening
kregen ze dan ook een cheque
van 500 euro vanuit het
hoofdkantoor. De twee
medewerkers die voor de
overhandiging waren uitgekozen waren daar niet echt
blij mee. Probeer maar eens
een foto te maken van mensen
die zo snel mogelijk weer uit
de aandacht weg willen
komen.
Na mooie woorden ook aan het adres van
Harald en Ingrid ging het rolluik voor de
eerste keer open in het bijzijn van een

buitenlucht zijn nu eenmaal andere
activiteiten mogelijk dan binnen. Ons
budget voor de herinrichting is beperkt,
dus hebt u grote kuipen, tuin- of picknickbanken of planten die mogelijk goed
bruikbaar zijn voor ons tuinproject laat
het ons weten, zodat we samen kunnen
bekijken wat we met uw aanbod kunnen.
Melden kan op 06 - 83810075 bij Jan
Daemen.

grote groep dorpelingen. Bij binnenkomst was de grote verandering meteen
duidelijk. De oude stellingen zijn er allemaal uit gegaan en de nieuwe zijn een
stukje lager. De meeste
mensen hebben nu een
mooi overzicht over de
gehele winkel; het ziet er
fris en open uit.
Over de vernieuwde
indeling van de supermarkt hebben de geleerden uiteraard goed nagedacht en het moet
gezegd, de gangpaden
zijn overzichtelijk en
open. Dat winkelt toch
wel even prettig.
Na de officiële opening
werd iedereen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en dat werd
volop gedaan. Heel veel inwoners zijn
een kijkje komen nemen, uiteraard ook
gevoed door een stukje gezonde nieuwsgierigheid. Onder het genot van een
drankje en een hapje werd de prachtige
winkel voor de eerste keer verkend en er
waren alleen maar complimenten. Wat
hebben we een geweldig mooie supermarkt in Hoenderloo; daar mogen en
kunnen we trots op zijn! Bent u er nog
niet geweest, ga er naar toe en overtuig u
zelf!
Harald, Ingrid, familie en medewerkers
van SPAR Mulder, hulde voor het vele
werk dat jullie verricht hebben. De redactie wenst jullie immens veel werkplezier op deze mooie werkplek en dat
we nog maar vele jaren onze boodschappen in deze mooie SPAR kunnen blijven
doen.
Plantenruilbeurs/stekjesmarkt
Op vrijdag 13 mei organiseert het HNI een stekjes- en
plantenruilbeurs om 10.30 in
of voor het Dorpshuus . Als
het weer het mogelijk maakt
buiten en anders verkassen we naar binnen. Groenteplanten, knollen, perkgoed,
kamerplanten, bessenstruikjes, alles is
welkom.
We realiseren ons dat opkweken tijd
kost, maar het is wel plezierig als u iets
ter ruiling kunt aanbieden, hoe klein ook.
Succes met uw groene vingers en tot
ziens op de dertiende.
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

Speci
voor ki aal
nd
van 0-4 eren
jaar!
Samen
groot
worden

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

De Imme
Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal
055 - 355 19 27 | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

Aaaaarrrrr, landrot t en,
Houden jullie vrijdag 17 juni allemaal vrij?
Op die dag vindt namelijk de tweede Dorpsquiz van
Hoenderloo plaats, met het thema

'Hoenderloo , een pirat enne s t'
Vorm een team van 6 tot 10 slimme, gezellige, sportieve, knappe, handige personen,
(minimale leeftijd 16 jaar) en ga in een race tegen de klok aan de slag met een honderd tal kennisvragen en opdrachten die door het hele dorp kunnen plaatsvinden.
Lekker actief quizzen dus! Maar let op; je hebt maar beperkt de tijd!
Met je team kies je zelf vanuit welke locatie de quiz gespeeld gaat worden. Dit kan bij
iemand thuis zijn, of in bijvoorbeeld een horecagelegenheid, als het maar in Hoenderloo
is! Om klokslag 18.00 uur krijgt de Teamcaptain (minimale leeftijd 18 jaar) het quizboek
in restaurant de Veluwe en dat is het startsein voor een hilarische avond!
Uiterlijk 22.30 uur wordt het quizboek aldaar weer ingeleverd en kan er nog even een
drankje worden gedronken met elkaar.
De winnaar van de Dorpsquiz wordt bekend gemaakt tijdens Hoenderpop, op
vrijdag 1 juli en krijgt uiteraard een mooie prijs en eeuwige roem!
Ga de strijd aan met andere teams uit Hoenderloo en wie weet mag jouw team zich een
jaar lang 'Het beste quizteam van Hoenderloo' noemen!
Geef je vanaf 1 mei op via de www.dorpsquizhoenderloo.com van HAJO en de voorpret
kan beginnen! Om de schatkist wat te vullen wordt voor een team €20,- gevraagd,
contant te voldoen door de teamcaptain bij het ophalen van het quizboek!

4 mei herdenking
Hoenderloo
Na twee jaar achter elkaar een kleine
maar waardige herdenking te hebben
gehouden op 4 mei, zal er dit jaar weer
een volledige herdenking worden georganiseerd. De voorbereidingen daarvan
zijn al volop in gang gezet. Onderdeel
daarvan was ook het onderhoud van het
monument door de leerlingen van IKC
Hei en Bos en vrijwilligers uit het dorp.
De foto toont het resultaat van hun inspanningen.

staan van landgenoten die omgekomen
zijn in de 2e wereldoorlog en daarna bij
de strijd voor onze vrijheid die we nu
bezitten. We hopen dat in deze tijd, waar
hard gestreden wordt voor de vrijheid in
Oekraïne, dat vele dorpsgenoten de herdenking bij komen wonen.

De herdenking zal vanaf 19:15 uur plaats
vinden met een samenzijn in de
Heldringkerk en aansluitend vanaf 19:45
uur de ceremonie bij het monument. De
herdenking zal zoals altijd in het teken

Voor diegenen die niet in de gelegenheid
zijn om naar het monument te komen, is
er een live stream via de facebook pagina van Hoenderloo. U kunt via facebook
de herdenking later ook nog een keer
terug kijken.
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Op het moment dat deze
Nieuwe Plaggensteker naar de
drukker ging hadden we net het
paasweekend achter de rug.
Wat een schitterend weer hebben we gehad op die dagen! Je
hoort ook iedereen zeggen dat
we daar ook wel toe waren aan
zon en iets hogere temperaturen. Daar worden mensen
toch over het algemeen vrolijk
van.
In het paasweekend kon ons Oranje Comité
(OCH) eindelijk weer doen waar ze goed in
zijn, namelijk het organiseren van een
activiteit voor de Hoenderlose bevolking.
Het Paasspektakel achter de brandweerkazerne is voor hun de opening van het seizoen. Het was een klapper en laten we
hopen dat we een zomer tegemoet gaan
waarin veel georganiseerd kan worden
onder goede omstandigheden. Daar
hebben we na ongeveer 2 jaar corona toch
wel behoefte aan.
Door ziekte, corona, buikgriep (ja, dat is
ook nog steeds mogelijk) en vakantie kon
onze gebruikelijke vergadering in ‘t Dorps-

huus op de eerste maandag van de maand
niet doorgaan. We hebben een weekje later
in de kelder vergaderd en we hebben een
inwoonster op bezoek gehad die zich nog
steeds zorgen maakt over het nieuwe hotel
van de Hoge Veluwe. We horen in de wandelgangen allerlei meningen en ideeën en
we hebben de indruk dat de tegenstanders
wat meer de overhand hebben, maar heel
duidelijk hebben we dat niet. We willen nog
steeds graag meer horen over hoe men
over dit onderwerp denkt, zodat we met een
goed overzicht het gesprek met de directie
van het Park kunnen aangaan. Reageren
kan altijd via de website van de dorpsraad:
dorpsraad@hoenderloo.nl

Verder hebben we een reactie
gekregen van gemeente Ede
op ons bezwaar w.b. de plannen van de Kop van Deelen.
Jee, wat waren we verrast dat
het college van Ede de bezwaren ongegrond heeft verklaard. Niet dus! Rosewood
gaat volgens planning begin
mei starten met de werkzaamheden om de panden
klaar te maken voor de asielzoekers en arbeidsmigranten.
Rosewood verwacht na de zomer de eerste
bewoners te kunnen plaatsen.
We horen niet alleen over de genoemde
onderwerpen, maar over alles wat u als
inwoner bezig houdt van u. Via de mail of
op de eerste maandag van de maand!
Bent u nog geen lid van Hoenderloo’s
Belang en wilt u dat wel, vul de bon hieronder in en lever deze in op Krimweg 11.
Bedankt daarvoor! Voor de vereniging en
voor het voortbestaan is dat belangrijk
aangezien de gemeente de subsidie heeft
stopgezet en we financieel mede afhankelijk zijn van de contributie.

Datum: ..................................
Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
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
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Seniorentocht 2022
Dit jaar wordt er gelukkig weer een seniorentocht gehouden en die vindt plaats op donderdag 2 juni.
We hebben geprobeerd weer een mooie dag in elkaar te zetten die van 9.30 uur tot ongeveer 18.30 uur zal duren.
We sluiten af met een lekkere maaltijd in ‘t Dorpshuus.
Bent u 65+ en inwoner van Hoenderloo, ga dan gezellig mee!
U kunt zich inschrijven door het onderstaande briefje in te leveren bij Tonny Westerveld of even met haar te bellen:
055-3781476 b.g.g. 06-20683177 Rob Spelde. Inleveren kan ook bij HNI op dinsdag of vrijdag in ‘t Dorpshuus.
Gelukkig hebben we de kosten ook dit jaar weer op 50 euro weten te houden.
Het aantal plaatsen is beperkt, wilt u mee, geef u dan zo snel mogelijk op.
Namens de organisatie: Tonny Westerveld, Margriet Schol, Hanneke van Kan en Rob Spelde
------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ga graag mee met de seniorentocht op donderdag 2 juni met ....... personen
naam

...............................................................................................................

adres

...............................................................................................................

telefoonnummer .................................................
voorkeur betalingswijze (kruis uw voorkeur aan)
o
contant bij opgave (bij Tonny)
o
afgeven op inloopmoment HNI
voorkeur opstapplaats (kruis uw voorkeur aan)
o
Dorpshuus
9.00 uur
o
Veldheim
9.15 uur
inleveradres: Tonny Westerveld, Apeldoornsweg 8B, Hoenderloo

VIOS is in mei weer volop te horen!
Onze muziekvereniging zal in mei bij
twee verschillende gelegenheden weer te
horen zijn. Het is zo fijn dat onze fanfare
en slagwerkgroep weer mogen optreden
en dat ons dorp daarvan kan meegenieten!
4 mei: Dodenherdenking - Monument
naast de Heldringkerk - 19.45 - 20.15
uur
Ten eerste zullen we, zoals altijd op 4
mei de Dodenherdenking op een sfeervolle manier muzikaal begeleiden. Het
Comité 4 mei herdenking Hoenderloo
nodigt alle dorpsgenoten en gasten uit
om de, meer dan ooit relevante herdenk-

ing, dit jaar weer bij te wonen.
VIOS zal vanaf 19.45 uur bij het monument een paar gepaste muziekstukken
laten horen, met als laatste de Taptoe,
vlak voor de 2 minuten stilte om 20.00
uur. Daarna zal de Hoenderlose vlag van
half naar hele stok worden gehesen,
muzikaal begeleid door de muzikanten
van VIOS, die op dat moment het
Wilhelmus ten gehore brengen.
Komt allen samen herdenken dat er
mensen waren die vochten voor onze
vrijheid. Meer dan ooit wordt duidelijk
dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is
en dat we dit soort helden nodig hebben!
8 mei: Expositie & Concert
100 jarig bestaan - Museum
De Kleine Arcke - Concert om
13.30 uur
Op zondag 8 mei tussen 11.00
en 16.00 uur, nodigen VIOS en
het Museum De Kleine Arcke
iedereen uit voor een expositie
over de historie van onze
muziekvereniging en slagwerkgroep die al 100 jaar lang

muzikaal plezier en levendigheid brengen in ons mooie dorp Hoenderloo. Er zijn
prachtige foto's en rekwisieten te bewonderen uit oude muzikale tijden!
Om 13.30 uur zal VIOS er ook een speciaal concert geven ter ere van het 100jarig bestaan. Wij hopen dat iedereen
aanwezig zal zijn om dit heugelijke feit
met ons mee te vieren. Kom gezellig
langs en geniet van ons muzikale programma!
Aangezien het die dag ook nog eens
Moederdag is draagt VIOS het concert
graag op aan alle moeders van
Hoenderloo!
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Heerlijk paasspektakel voor jong en oud
Op 17 april werd het seizoen van ons
Oranje Comité (OCH) geopend met het
traditionele paasspektakel. Hoe mooi
was het dat dit weer kon plaats vinden na
2 jaar afwezigheid door Covid.
De start achter de brandweerkazerne was
voor de kinderen. Die konden zich mooi
laten schminken en wat liepen er mooie

creaties rond. Goed gedaan schminkdames!
Vervolgens werd er een rondje gelopen
onder de noemer lampionoptocht. Om
het echt spannend te maken was het veel
te licht, maar een lange stroom kinderen
en ouders liepen vanaf het feestterrein

voor de kerk langs, de Heldringweg af,
de Middenweg op en weer terug naar het
terrein. Voorop liep uiteraard een heel
fraaie paashaas.
Weer terug konden de kinderen in hun
eigen vak van leeftijd naar eieren gaan
zoeken op het schoolplein. Vooral bij de
jongsten snapte nog niet iedereen helemaal goed wat de bedoeling was, maar
wat deden ze hun best. Het was al leuk
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om een wit ei te
vinden, maar het
was helemaal top
als je ook nog eens
een gekleurd ei of
een gouden ei kon
vinden. Dan kreeg
je later een lekkere
prijs om mee naar

huis te nemen.Het
was
hartstikke
leuk voor de
kinderen, ouders
en zeker ook een
heleboel grootouders, Hoe super
is dat!
Hierna was het de
beurt aan de wat ouderen die hun kunsten
konden vertonen bij het eieren gooien. In
totaal 14 koppels deden hun uiterste best
om het ei zo ver mogelijk te gooien en
heel te vangen. Niet alle eieren, gesponsored door de Ruif, hebben het gered en
dat leverde nog wel eens hilarische
momenten op. Zo
was er voor het
publiek zeker ook
iets te genieten.
Ook van een
drankje en een
broodje worst.
De koppels kregen
4 pogingen om de
grootste afstand in

de boeken te krijgen
en de prijs uit handen
van de nog steeds
regerende schutterskoning Wim Wolfswinkel te krijgen.
OCH bedankt. Het
was een topfeest.
Daar waren we weer
even aan toe!

Winnaars eieren gooien!

veel meer foto’s op hoenderloo.nl
en hajo-hoenderloo.nl

De val van Hans
Dat het eieren gooien niet helemaal zonder gevaar is bleek wel bij de allereerste poging van het koppel Hans en Hans. Hans
Modderkolk wilde meteen een goede afstand neer zetten, maar bleek toch niet helemaal stevig genoeg te staan. In de poging
het ei te vangen ging hij onderuit zoals op de foto’s te zien is. Er ging een schok door de toeschouwers, maar Hans kon gelukkig
weer goedlachs opstaan em maakte de wedstrijd verder af. Gelukkig maar!
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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.
december 2013
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Maandag 11 april hadden wij onze ALV. De
opkomst van onze leden blijft mager. Er waren 6
leden aanwezig. Van bijna iedere afdeling in ieder
geval 1 afgevaardigde!
Allereerst hebben wij stil gestaan bij het plotselinge
overlijden van onze penningmeester René du
Maine.
Belangrijkste punten die er besproken zijn:
- gezien de verhoging van de huur van de sportzaal zijn we
genoodzaakt de contributie volgend sportseizoen te verhogen.
- wij willen, nu de Coronaregels zijn versoepeld en dit
hopelijk zo blijft, weer meer activiteiten gaan ontplooien.
Begin volgend seizoen willen wij het sportjaar beginnen met
een volleybaltoernooi. Een toernooi waar m.n. het onderling
plezier beleven aan deze balsport het belangrijkste is. Samen
met je vrienden, familie, buurt, straat of bedrijf spelen tegen
een ander team. Jullie horen hierover de komende maanden
meer van ons!!
Dit sportseizoen willen we afsluiten met een rommelpottoernooi waarin alle volleyballers in gemixte teams het tegen
elkaar gaan opnemen. Benieuwd welk team het beste zal
zijn! We houden jullie op de hoogte.
Dan willen we jullie nog laten weten dat de jeugd steeds
meer nieuwe leden krijgt. Zij hebben een heel enthousiaste
trainster die er alles aan doet om nieuwe leden te werven!
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Dat betekent meer leden maar ook dat het niet
meer alleen te doen is. Wij zijn dan ook op zoek
naar hulp voor de trainster? Wie biedt zich aan.
Dan willen we graag een lid die inmiddels 25 tot
35 jaar lid is van onze vereniging extra in de spotlights zetten : Linda van Wyckhuize. Zij is een lid
die ongemerkt ontzettend veel voor onze volleybalclub doet. Zij heeft al vele jaren heel wat volleybalwedstrijden gefloten, zowel bij de senioren als bij de
jeugd. Je kunt altijd op haar rekenen! Zij is op dit moment
onze enige scheidsrechter die de Dames 1 in de 2e klasse
mag fluiten. Zij
doet dit met
verve. Linda,
we willen je
nogmaals, ook
vanaf
deze
plek,
enorm
bedanken voor
je
jarenlang
trouwe inzet
als
scheidsrechter voor
onze club. We
hopen dat je
nog blijft fluiten. Bedankt!
Het Bestuur.

Op de foto van
vorige maand een
beeld dat onderdeel
is van de midgetgolfbaan bij de
Proeftuin. Het beeld
is gemaakt door een Syriër en het mag gezegd .... gewoonweg prachtig.
Het staat als een juweeltje bij de Proeftuin
De foto van deze maand willen we niet te moeilijk maken en dus laten we
het object in bijna zijn geheel zien. Het is wel duidelijk wat het bord
aangeeft, alleen is het nog de vraag waar de uitrit moet worden vrij
gehouden. En hoe lang zal dit bord er nog staan?

Politienieuws
De maand maart stond voor de politie in het teken van: Als bestuurder van een voertuig
tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthouden: oftewel je gsm in de hand houden op oa
de fiets, snor-bromfiets en in de auto. MONO rijden. Het mag duidelijk zijn dat hierdoor ook veel ongevallen hebben plaatsgevonden en ook nog gaan plaatsvinden. Zet uw voertuig even aan de kant als het echt nodig is om te bellen of te appen.
Boetes: fiets 140 euro, brom-snorfiets 240 euro en auto 350 euro.
Afgelopen weekend snelheid gecontroleerd in het dorp, met de laser en diverse verbalen geschreven. Er werden drie verdachte situaties gemeld en er kwamen
twee meldingen binnen van aangereden
zwijnen. Ook reed er iemand tegen een
boom. Gelukkig viel het letsel mee. Dat
was ook het geval bij een fietser die was
gevallen. Vier keer kwam de politie
naar Hoenderloo om hulp te verlenen.
Dit op verschillende gebieden. Er werd
aangifte gedaan van winkeldiefstal en
de brandweer rukte uit voor een
schoorsteenbrand. Gelukkig kunnen zij
daar veel meer betekenen dan de politie
en konden wij snel weer verder.
Tot slot nog een melding over honden.
Ik heb er al vaker over geschreven,
maar om nog even op te frissen: alles
Aspergesoep
wat met honden te maken heeft, zoals
overlast, loslopende honden, bijtende
*
honden, niet opruimen van poep enz.
Gemengde sla met gebakken kriel aardappeltjes
hoort bij de gemeente Apeldoorn thuis.
en beenham met honing mosterdsaus
Als politie doen we daar niets mee.

Menu voor

Geniet allemaal van het mooie weer!
Met vriendelijke groet,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
0900-8844

18 mei:

*
Bolletjes vanille ijs met advocaat en slagroom

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 14 mei bij
Tonny Westerveld - 0657551350

Spreekuur: iedere dinsdag van
19.45 uur tot 20.45 uur aan de
Brinkenbergweg 4 te Hoenderloo
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Op het maartnummer reageerde Rinus Aartsen nav Huize De Windewaai, de onderzoeken lopen nog en we hopen op nog meer reacties.
De voorbereidingen voor onze tentoonstelling deze zomer draaien weer op volle toeren, een
hele klus maar we barsten van energie.
Dit keer een foto impressie van wat nu een top locatie genoemd mag worden Restaurant De Veluwe.
De voorgangers en dat zijn er vele van de Krimweg 28. We zullen proberen ze op een rij te zetten, aanvullingen uiteraard van
harte welkom.
Wat we in de archieven hebben kunnen vinden en
volgens de voorganger van de regiobode zou dat
bakker Roelof van Loenen geweest moeten zijn,
maar uit de archieven is gebleken dat hij in dienst
was van de fam. Tinus Bloem vervolgens fam.
Beumer, De Lakei, De Plaggenhut, Het Centrum,
De Zaak en nu dus Restaurant De Veluwe van de
heren van Buren.
Voor allermooiste en laatste afbeeldingen zult u
deze zomer naar het Dorpshuus moeten gaan naar
de tentoonstelling van HHiB.

Reacties graag via wimvanmourik48@gmail.com

HHIB tentoonstelling
in ‘t Dorpshuus
zondag 24 juli, 13.00 - 17.00 uur
woensdag 27 juli, 16.00 - 21.00 uur
zondag 31 juli, 13.00 - 17.00 uur
woensdag 3 augustus, 16.00 - 21.00 uur
zondag 7 augustus, 13.00 - 17.00 uur
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Dat prachtige poppetje hier
op de foto is Liv en ze is op
4 januari geboren. Haar papa en mama zijn gigantisch
trots op haar en genieten van
hun eerste kindje. Max
Coldenhoff is opgegroeid in
Hoenderloo en met zijn
partner Dionne Demeijer
woont het jonge gezinnetje
in Apeldoorn. Bij de geboorte om 15.41 uur woog Liv 3140 gram en was ze 50
cm. Daar is vast en zeker al verandering
in gekomen en wordt ze steeds meer
een beetje mens.
Max en Dionne en andere familieleden, van harte gefeliciteerd en heel
veel geluk gewenst!!!!

Op 22 maart hebben Robert Modderkolk en zijn
partner Miriam A Jabboury hun eerste kindje
mogen
verwelkomen.
Mees Elias werd om
01.24 uur geboren. De
redactie zag oma Martine
de volgende dag stralend
door Hoenderloo gaan en
dat zei al genoeg. Wat waren zij en opa Dick trots op
hun eerste kleinkind. Iedereen is super trots op
Mees en aangezien Robert nog heel nauwe
banden heeft met het dorp waar hij geboren
en getogen is zal men dit mooie kereltje
vast en zeker nog heel vaak zien.
Kersverse papa en mama en andere
familieleden: GEFELICITEERD!

Geschiedenis van Hoenderloo
Op 22 maart kregen leerlingen van IKC Hei&Bos les over
de geschiedenis van Hoenderloo op lokatie. Op verschillende lokaties zelfs, want ze gingen naar meerdere historische plekken in het dorp. Wie kun je daar steeds beter
iets over laten vertellen en tonen dan de mensen van
Historisch Hoenderloo in Beeld. Gerda Vink en Wim van
Mourik hadden aan oud Hoenderloër Henk Beekman
gevraagd of hij overal iets wilde vertellen. Als hij iets kan is
het dat wel. Gelukkig werkte het weer fantastisch mee en
kon de buitenles in een lekker zonnetje plaats vinden. Op
elke plek werd iets verteld over de geschiedenis van dat
stukje Hoenderloo en had men oude foto’s bij zich om aan
de kinderen te laten zien. Zo werden meerdere plekken
aangedaan en hebben de kinderen heel wat opgestoken.

Nieuws van de kleine
Arcke
Fotowedstrijd
Op zondag 10 april organiseerde museum De Kleine Arcke voor het eerst een
heuse fotowedstrijd. Na
een wat aarzelende start
hing er uiteindelijk toch
werk van 9 inzenders.
Om de beroepsjury in de
persoon van Arend
Jetten van HHIB niet
met een te zware taak te
belasten, hebben wij het
beoordelen van de foto's
door het publiek - met
anonieme stembriefjeslaten plaatsvinden. De
voorkeur van de publieksjury ging uit naar
een foto van Tiny
Janssen, honingzwammen in een boomholte.

Zij mocht dan ook de wisseltrofee, de
allereerste Hoenderlose gouden camera,
mee naar huis nemen. Volgend jaar
zullen we weer een fotowedstrijd organiseren, maar dan wel met thema. We
zullen dan vragen de foto's digitaal aan te
leveren, zodat DKA ze allemaal op het-

zelfde formaat kan laten afdrukken om
vergelijking en beoordeling van de foto's
te vergemakkelijken.
VIOS /de eerste eeuw
Op zondag 8 mei ontvangt museum De
Kleine Arcke muziekvereniging VIOS
naar aanleiding van haar 100-jarig
bestaan. Op banieren wordt een eeuw
geschiedenis zichtbaar gemaakt. Vanaf
13.30 zullen VIOS en haar drumband
om en om laten horen waar ze muzikaal
toe in staat zijn. En omdat het die dag
ook Moederdag is, zal het klinken als
een ode aan alle vrouwen.
Leesclub Heel Hoenderloo Leest
Op vrijdag 20 mei bespreken we met de
leesclub in DKA het boek van I.
Beltman, Duits Deelen: van vliegbasis
tot jeugdzorg. Interesse om mee te lezen
en mee te praten, aanmelden kan door
een mailtje naar Heel Hoenderleest@
gmail.com. Het boek kan bij DKA desgewenst geleend worden.
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Jan eerste erelid van HZV

Hoenderloo in al die jaren heeft verricht.
Te veel om op te noemen. Dat vond hij
toen al geweldig en een hele eer, maar
het ere lidmaatschap van HZV is voor
hem ook zeker van grote waarde. Uiteraard moest Jan na het uitreiken van de
oorkonde zelf ook even het woordje
voeren. Zo is Jan en de aanwezigen
hebben later op de avond in ieder geval
geproost op Jan en al het werk die hij
verricht heeft. Super Jan. Ook deze eer
komt je toe!
DAG HOENDERLOO

De Hoenderlose Zaken Vereniging heeft
op woensdag 13 april de ledenvergadering gehouden in het Pannekoekhuis. De
leden van de ondernemersvereniging
konden weer eens fysiek bijgepraat worden en het feit dat men bij elkaar zat
maakte het maken van afspraken een stuk
makkelijker. Normaal gesproken is de
Nieuwe Plaggensteker niet aanwezig bij
deze vergadering, ware het niet dat een
geweldig lid in het zonnetje gezet zou
gaan worden. En er was een heel speciale
eer weggelegd voor hem.
Deze persoon is Jan Wolffensperger en
hij werd door voorzitter Ronald Dros met
heel mooie woorden toegesproken. Jan is
namelijk maar liefst 37 jaar lang de penningmeester van HZV geweest en dat

heeft hij zeer naar tevredenheid gedaan.
Ook toen Annie en hij al gestopt waren
met het Warenhuis is hij actief gebleven
bij de club. Jan is ook één van de mannen
die de braderieavonden organiseren en in
goede banen leiden. Men kon bij HZV
altijd een beroep doen op hem en was een
zeer gewaardeerd lid.
Hij was al even eerder gestopt, echter
door corona kon er nog niet officieel afscheid worden genomen van hem. Hem
viel weer een grote eer te beurt, aangezien hij tot ere-lid van HZV werd
benoemd. Het werd al snel duidelijk dat
hij het eerste ere-lid is en dus de enige.
Vorig jaar was Jan al verrast met een
Koninklijke onderscheiding voor al het
andere vrijwilligerswerk die Jan voor

Hulp aan Oekraïne

- Pleisters / verband / EHBO-kits
- Paracetamol / Ibuprofen / vitaminepillen
- Scheergerei
- Flessen water / houdbare melk / eten in
blik of andere niet breekbare verpakking
- Rompertjes / ondergoed kinderen

Aansluitend op onze laatste nieuwsbrief
hebben wij van u voor de vluchtelingen
uit Oekraïne een hoeveelheid spullen in
ontvangst genomen. Deze hebben wij
gebracht bij de Stichting WHOE,
Vlijtseweg 106 in Apeldoorn en bij
URBAN, laan van Westenenk 4 in
Apeldoorn. Wij willen alle mensen die
hieraan hebben bijgedragen van harte
bedanken. Voorlopig zullen deze inzamelingen nog worden voortgezet. Waar
onder andere veel vraag naar is:
- Tandenborstels/ tandpasta / shampoo /
zeep
- Pampers / maandverband / incontinentiemateriaal / babydoekjes / zinkzalf
- Babyvoeding (melkpoeder) / Brinta /
flesjes / spenen

De diaconie ontving van u € 370,- aan
giften en via collecte € 248,- Dit geld is
besteed aan nieuw aangekochte artikelen
van de lijst hierboven en deze zijn bij het
inzamelpunt afgeleverd. Naast geld
ontvingen wij van u ook onder andere
dekens, dekbedden, handdoeken, en een
bedledikant. Deze kunnen nog steeds
worden aangeleverd. Kleding en schoenen werden aanvankelijk ook gevraagd
maar daarvan is momenteel voldoende
voorradig. U kunt uw spullen rechtstreeks naar WHOE of URBAN brengen.

Inge Agnes Nienhuis-Versteeg is per
5 april 2022 verhuisd naar Hattem!
Sinds 18 oktober 1991 had ik met
Hans Nienhuis het voorrecht te
mogen wonen op "ARCADIA", Arckelaan 30 in mooi Hoenderloo. Te moeten vertrekken van die prachtige plek
en het dorp te verlaten doet zeer!
Maar na het overlijden van Hans op 4
maart 2018 viel het mij steeds zwaarder om het grote erf ( 1 ha ) bij te
houden! Ik verlaat Bloemenhof
Arcadia in Hoenderloo naar Hof van
Blom in Hattem!
Hoenderloo hartelijk dank voor jullie
hulp en de fijne jaren die ik in jullie
midden mocht wonen! Een speciaal
woord van dank aan de hulpverleners
en de vrijwilligers van Dinge Doen,
Dorpshuus, HNI en Mark rond de
Kark. Begin juli een succesvolle en
mooie dag rond de Kerk gewenst!
Inwoners van Hoenderloo, HET GA
JULLIE GOED! ADIEU (AJU).
Controleer daarbij van te voren via internet de inzameltijden omdat die nog wel
eens kunnen wijzigen. Brengen kan ook
tussen 19.00 uur en 20.00 uur bij
Krimweg 9b in Hoenderloo (bellen
tevoren is handig. Esther Sundermeijer
06-54688962 of Willem van Wassenberg
06-81150507.
Voor mensen die via de Diaconie van de
Heldringkerk een gift willen doen is ook
de mogelijkheid om dat over te maken
naar rekening NL08 RABO 03737 37807
onder vermelding van "Hulp aan
Oekraïne". Van dit geld zullen wij dan
spullen kopen, waar op dat moment
behoefte aan is. Hier informeren wij
regelmatig naar, bij bovengenoemde
hulpinstanties.
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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
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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

Jubilarissen DCH
Heel lang hebben de leden van de Dames
Contactgroep Hoenderloo op hun verenigingsavond, de laatste woensdag van de
maand, iets anders moeten verzinnen om
te doen. Gelukkig konden ze op 30 maart
weer voor de eerste keer naar ‘t Dorpshuus en toen werd meteen wat ingehaald
door het bestuur.
In de coronatijd konden de trouwe leden
uiteraard ook niet gehuldigd worden,
maar op deze avond werden ze volop in
het zonnetje gezet. Aan het einde van een
gezellige avond konden ze naar huis met
een fraaie bos bloemen en een wel zeer
fraaie armband als aandenken aan deze
verenigingsmijlpaal.
De jubilarissen zijn 25 jaar: Marja v.d.
Brink, Ans Aartsen, Korrie Beekman en
Tonny Westerveld. Betty Hölscher is 40
jaar lid en Dicky Nijkamp zelfs 50 jaar.
Niet aanwezig was mevrouw Janny Dros,
maar zij is al wel 60 jaar lid van DCH.
Hulde! Als laatste jubilaris moet Jans
Hols genoemd worden (25 jaar), zij was
helaas ziek.
Dames, allemaal van harte gefeliciteerd
met jullie jubileum!
Al met al was iedereen op deze woensdagavond blij dat men weer samen kon
komen en weer een gezellige avond kon
hebben.

Nieuwe Plaggensteker Sudoku
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.
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Oplossing
vorige maand
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8
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 73

Door Sabine Bootsma en
Roy Strijker
Vogels helpen met schelpengruis
Afgelopen maand zijn er in Het
Nationale Park De Hoge Veluwe op 11
locaties in totaal 55 hoopjes met

In 2021 is er een kleinschalig onderzoek
met schelpengruis gestart op de Veluwe,

met voorzichtig positieve resultaten. De
effecten van dit onderzoek bleken
namelijk al in hetzelfde jaar al meetbaar
te zijn bij de onderzochte vogelsoorten.
Er was bijvoorbeeld te zien dat eierschalen dikker waren, ook was er
was een reductie zichtbaar in het
aantal jonge vogels met gebroken
pootjes. Dankzij dit succes is het
project in 2022 uitgebreid naar 70
locaties verspreid over de gehele
Veluwe.
Op De Hoge Veluwe zijn bij een
paar hoopjes steenmeel wildcamera's geplaatst om in kaart te brengen of de vogels op de hoopjes
schelpengruis af komen en welke
vogels gebruik maken van deze
hoopjes schelpengruis. Dit project
is een tijdelijke noodoplossing, die
direct zorgt voor een positief effect
op de dieren. Ondertussen zal er
verder gewerkt moeten worden aan
het stikstofprobleem.
Foto's: Roy Strijker

schelpengruis neergelegd. Deze kleine
hoopjes schelpengruis zijn neergelegd
om verschillende vogelsoorten te helpen
om aan hun benodigde hoeveelheid
mineralen te komen. Vogels zullen van
het gruis eten, waarna ze weer een
grotere hoeveelheid kalk in hun lichaam
hebben. Dit helpt ze om aan te sterken
voor het komende broedseizoen.
Waarom is het nodig dat we het kalkgehalte in het lichaam van vogels aanvullen door middel van schelpengruis?
Veel mineralen spoelen momenteel weg
door stikstofvervuilingen. Stikstof zorgt
ervoor dat de bodem zuurder wordt, met
als gevolg dat verscheidene mineralen
uit de bodem worden weggespoeld.
Vogels hebben deze mineralen echter
hard nodig voor een goede ontwikkeling
van hun botten en het ontwikkelen van
sterke eierschalen.
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AUTO VAN DE MAAND

Ford Puma Automaat
Navigatie, Climatronic, Apple Carplay, Stoel en
Stuurverwarming, Cruise control, Armsteun, ,
Multifunctioneel stuurwiel,
Als nieuwe auto! Zeer veel opties!
BJ 2021!!

€ 26.950.-

Een greep uit ons aanbod:

Audi TT 1.8 180pk Youngtimer zeer nette auto

Zilvergrijs met.

2005 € 7.950,-

Dacia Dokker 1.2 TCe Navigatie, Cruise enz.

Blauw met.

2016 € 12.450,-

Fiat 500 Cabrio 68.000km Parkeersensoren etc.

Wit/Rood

2012 € 8.450,-

Ford B-Max 100pk Stoelverwarming, Lm velgen etc. Wit

2012 € 7.950,-

Ford Ecosport Titanium Navigatie 17.000km luxe

D. grijs met.

2019 € 17.950,-

Ford Puma 1.0 125pk AUTOMAAT Div. Opties

Grijs met.

2021 € 26.950,-

Ford Mondeo Wagon 160pk Titanium Leer, Navi enz. Zwart

2014 € 14.750,-

Ford Tourneo Courier 100pk pers. uitv. Stoelverw.

Wit

2015 € 10.950,-

Hyundai Kona 1.0 T-GDI Navigatie, Camera enz.

D. grijs met

2021 € 24.750,-

Hyundai Tucson 2.0 Leer, Trekhaak,diverse opties

Zwart

2006 € 3.450,-

Nissan Micra 1.2 3drs Stuurbekr. Elektrisch pakket Licht baluw met.

2009 € 3.250,-

Nissan Micra 1.2 5drs Airco, Bluetooth, Lm velgen

Blauw met.

2012 € 5.750,-

Opel Crossland X 1.2 130pk AUTOMAAT 2.400km!

D. grijs met.

2021 € 25.950,-

Opel Corsa 1.2 100pk AUTOMAAT 9300km!!!

Zwart met.

2020 € 18.450,-

Opel Corsa 1.2 100pk GS Digitaal dashboard enz.

Oranje / Wit

2020 € 18.450,-

Opel Mokka 1.4 140PK Automaat zeer luxe uitv.

Zilvergrijs

2018 € 21.950,-

Opel Mokka 1.2

Blauw /zwart

2021 € 26.450,-

Peugeot 107 5 deurs 78.000km Airco

Zwart

2012 € 4.950,-

Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited 14.000km

Zilvergrijs met.

2020 € 14.750,-

Renault Kadjar 1.2 AUTOMAAT Zeer compleet

Zilvergrijs met.

2018 € 18.950,-

Nieuwste Model!!! veel opties.

Skoda Octavia Combi Veel optie zoals navigatie enz. Zwart met.

2020 € 21.950,-

VW Golf Plus Automaat 31.000km !!! Diverse opties

Champagne met.

2013 € 12.450,-

VW Touran Cross 7 Persoons Zeer nette auto

Grijs met.

2009 € 9.450,-

VW T-Cross Life 110pk Bijna nieuwe auto!!

Wit

2021 € 25.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

