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Maandkrant
voor het dorp Hoenderloo
Hoenderloo verdeeld over Park Resort
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Zoals bij ieder onderwerp lopen ook de
meningen over het Park Resort van de
Hoge Veluwe in Hoenderloo sterk uiteen. Iedereen heeft zijn of haar eigen

mening erover en men kon zich laten informeren om beter op de hoogte te zijn
van de plannen. Er waren verschillende
informatierondes.

lige terrein van sv Beatrix. De huidige
parkeerplaats wordt verplaatst naar het
terrein waar nu nog de camping gevestigd is. De camping gaat verdwijnen. Het

Zo kregen de gemeente Ede en Apeldoorn te horen over de plannen voor de
totale reorganisatie van het gebied rond
de ingang Hoenderloo van het Park en
het terrein van BijDaan. Ook de dorpsraad heeft de plannen uitgevouwen
gekregen.

loket bij de ingang gaat 200 meter
verderop de Houtkampweg op verschoven worden.
De reacties van de omwonenden waren
zeer kritisch en men had uiteraard veel
vragen.
Op 7 maart konden andere belangstellenden de plannen horen en vragen stellen
tijdens een inloopmiddag in ‘t Dorpshuus. Deze werd heel goed bezocht en
dus kan de conclusie getrokken worden
dat de bouw van
het Park Resort
zeker leeft in
Hoenderloo. En
zoals gezegd, er
zijn voorstanders
maar zeker ook
tegenstanders. Om
wat voor reden
dan ook hebben
mensen
moeite
met het grote hotel
dat in Hoenderloo
gebouwd zou moeten worden. Er werd al
veel over gesproken, maar het zal nog
veel vaker onderwerp van gesprek zijn.
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In deze
Plaggensteker o.a.

Wat een broekies! Ze zijn
al 50 jaar getrouwd. Maar
wie zijn het?

Deze 2 zijn ook al heel
lang getrouwd. Maar nu
was er iets anders!

De omwonenden waren uitgenodigd om
op 23 februari naar het Dienstgebouw
aan de Apeldoornseweg te komen voor
Klaas heeft weer flink zijn
best gedaan om met zijn
hoofd in de NP te staan!

Rense en Robin stonden
in het middelpunt. Kijk ze
stralen!

een presentatie van de plannen om een
hotel te bouwen met 270 bedden, evenals
zo’n 14 lodges (huisjes) op het voorma-

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
2
4
10
15
17
20
27
Mei
2
4
18
Juni
2
13
15
17
18

Doedag (start Dorpshuus, 09.00 uur)
Verkleeddisco HAJO (Dorpshuus, 18.00 - 19.30 uur)
Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Museum de kleine Arcke: Hoenderloo kiekt,
Jaarvergadering Onderling Hulpbetoon (Dorpshuus, 20.00 uur)
Paasspektakel OCH
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
De jaarlijkse vergadering van de vereniging
Koningsdag
Onderling Hulpbetoon staat normaal
gesproken in december bij de leden in de
agenda. Door corona kon dat toen niet
Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
doorgaan, maar het bestuur heeft gemeend
Dodenherdenking (Heldringkerk)
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
deze nuttige (en gezellige) avond dan maar
iets later te houden en dat is op
15 april
Seniorentocht
aanvang 20.00 uur
Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Dorpshuus.
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
De leden zijn dan ook van harte welkom
Dorpsquiz
Jubileumreceptie VIOS (Dorpshuus, 19.00 20.00 uur)
om hierbij aanwezig te zijn.
Jubileumconcert VIOS (Dorpshuus, 20.00 - 22.00 uur)

Ledenvergadering
Onderling Hulpbetoon

Juli
1
4
9
20
25
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)
Braderie
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

Augustus
1
3
7
10
11
12
13
14
17

Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Braderie
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Zomerfeest OCH
Braderie
Zomerfeest OCH
Zomerfeest OCH
Zomerfeest OCH
Zomerfeest OCH
Braderie

Mark rond de Kark
Gelukkig gaat er weer een gezellige
Mark rond de Kark
gehouden worden in en om
de Heldringkerk.
Zet de datum vast in uw agenda:
zaterdag 9 juli van 10.00 - 14.00 uur!

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

Gouden huwelijk voor Aad en Bep

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 was het een mooie dag, de 25-ste februari, voor
Bep en Aad v.d. Brink. De avond daarvoor zat het
huis aan de Plaggenstekersweg al vol met familie en
buurtgenoten na het groen maken. Op hun 50-ste trouwdatum ook aanloop om welgemeende felicitaties over te
brengen voor deze mijlpaal. Tot grote verrassing hadden zoons Vincent en Patrick vrij
gevraagd en kwamen ze samen met kleinzoon Joeri (hij had ook vrij gekregen van
school) met een complete lunch naar huize v.d. Brink. Ze zijn de hele dag gebleven
en zo was het echt feest voor de familiemensen pur sang, Bep en Aad. De volgende
dag was restaurant De Veluwe afgehuurd en samen met de familie en buurtjes heeft
het gouden echtpaar intens genoten. “Het was heel gezellig, ontzettend lekker en super
goed georganiseerd”, geven Aad en Bep aan. En nog hield het niet op voor de geboren
en getogen Hoenderloërs; op 11 maart moesten ze ‘s morgens klaar staan, gepakt en
gezakt, voor een weekendje weg? Ze wisten totaal niets. Waar naar toe, met wie, hoe
lang, wat zou er gaan plaats vinden, niets wisten ze. De redactie hoopt dat het de kers
op een toch al prachtige taart is geworden en we feliciteren Aad en Bep nogmaals. We
zijn heel dankbaar dat ze mede de Nieuwe Plaggensteker maandelijks heel goed
bezorgen. We zijn heel blij met jullie!! Plak er alsjeblieft nog vele jaren aan jullie
gouden huwelijk vast in goede gezondheid en op naar het volgende feestje als Patrick
eindelijk met zijn Kim kan gaan trouwen.

Vespers

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 16 april
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 26 april

Op 2 februari jl. was het Aswoensdag.
Toen begon de periode waarin we
toeleven naar Pasen. Dit noemen we de
40-dagentijd. Veel mensen gebruiken
deze tijd om stil te staan bij het leven.
We kunnen ons bezinnen op wat Pasen
inhoudt, wat de Heere Jezus heeft
gedaan en wat dit voor ons betekent.
Om hier handvatten bij te krijgen kunt
u in de kerk de 40-dagentijdkalender
krijgen. Deze kan u helpen om hiermee
bezig te zijn.

(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

De week voor Pasen noemen we de
Stille Week. Hier willen we in de
Heldringkerk extra aandacht aan

geven door Vespers te organiseren. Dit
is een korte avondbijeenkomst, waarin
we met muziek, stilte, Bijbellezing en
gebed stil worden, toeleven naar en ons
verwonderen over Pasen.
De Vespers vinden plaats op:
Maandag 11 april (19.30 uur - 20.00
uur in de Helderingkerk)
Dinsdag 12 april (19.30 uur - 20.00 uur
in de Helderingkerk)
Woensdag 13 april (19.30 uur - 20.00
uur in de Helderingkerk)
Iedereen is van harte welkom om dit
mee te beleven.
Namens de kerkraad van de
Helderingkerk
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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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Bevrijding Hoenderloo
Op 17 april 1945 werd Hoenderloo bevrijd door de Canadezen. Dat betekende
voor ons dorp het einde van de bezetting
door nazi Duitsland. Elk jaar wordt hier
aandacht aan besteed samen met de leerlingen van de bovenbouw van IKC Hei
en Bos. Die bestaat uit de groepen 6, 7 en
8.
Het herdenkingsmonument bij de Heldringkerk wordt jaarlijks onderhouden
door vrijwilligers en leerlingen. Ongeveer 2 weken voor 17 april gaan de
vrijwilligers aan de slag. Zij plukken
onkruid, rapen takken en geven de steen
en de vlaggenmasten een sopje. Op
vrijdagochtend 8 april zullen de leerlingen van de bovenbouw viooltjes planten
rond het monument en in de plantenbakken. Daarmee wordt het monument
voorbereid om samen met de leerlingen
ook de bevrijding te kunnen vieren.
Overigens worden de plantjes ieder jaar
gedoneerd door de HZV. Dank daarvoor
aan alle HZV-leden.

De bovenbouwleerlingen
komen dan bij het monument samen. Na een uitleg over de betekenis van
het monument en vrijheid, hijsen de leerlingen
de Canadese, Nederlandse en natuurlijk de
Hoenderlose vlag. Dit
doen we elk jaar en dit
jaar weer om te beseffen
dat 77 jaar na de bevrijding door de
Canadezen, onze vrijheid een heel groot

goed is en dat we daar met z'n allen goed
voor moeten zorgen.

Renske en Robin getrouwd

Dit jaar zal de bevrijding van Hoenderloo
met de leerlingen echter een paar dagen
eerder plaats vinden. 17 april valt
namelijk op paaszondag en dat is geen
schooldag. In overleg met juf Jose is
gekozen voor donderdag 14 april 2022.

Nieuws van HNI
Misschien hebt u 't gehoord van 'n bekende of via via. Hoe leuk het is tijdens de
inloop in het Dorpshuus. Niets-hoeft-enveel-mag-en-de-sfeer-is-altijd-goed.
Voor iedereen! Dat willen we onderstrepen. Van jonge moeders met babies
tot overgrootmoeders. En ook voor mannen. Denk niet te snel dat 't niks voor u
is, gewoon binnenlopen. En u hoeft ook
niet regelmatig en zeker niet iedere week
te komen. U bepaalt. De inloop is er
voor u. Ook als u maar af en toe wilt of
kunt komen.
Mist u iets of hebt u een suggestie,
Margriet en Hanneke horen het graag.
Tot ziens op dinsdag of vrijdag in het
Dorpshuus.
De familie Van Ark had op dinsdag 15 maart een mooi feestje! Toen zijn Renske
en Robin namelijk getrouwd en wat een mooie dag was het. Iedereen straalt op
de foto. Eef ook! We wensen het jonge echtpaar heel veel gezondheid en geluk
toe in de toekomst en op naar het volgende geweldige gezinsmoment. We hopen
daar ook melding van te mogen maken in onze dorpskrant.
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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

VIOS nodigt iedereen uit voor jubileum receptie en
concert op 18 juni!
Eindelijk mogen we weer! Het is tijd
voor een feestje!
Intussen zijn zowel ons fanfareorkest als
onze slagwerkgroep al weer een aantal
weken volop aan het repeteren en we
nodigen iedereen dan ook van harte uit
voor een feestelijke receptie en een
prachtig jubileum concert ter ere van ons
100-jarig bestaan.
Op zaterdag 18 juni toosten we eerst
graag met u om 19.00 uur in het
Dorpshuus op het jubileum van onze
muziekvereniging, die al 100 jaar plezier
en vertier brengt in ons mooie
Hoenderloo!
Aansluitend op deze feestelijke receptie
zullen wij om 20.00 uur starten met ons

HAJO-nieuws
Eindelijk kunnen we bij HAJO ook aan
de slag om activiteiten te organiseren
voor met name de Hoenderlose jeugd.
Dat moet heel breed gezien worden en
we hopen dat iedereen zich jong voelt.
Even op een rijtje wat we van plan zijn
en waarvan we hopen dat het gerealiseerd kan worden.
Verkleeddisco
Het is alweer lang geleden dat er een
disco werd gehouden in ‘t Dorpshuus
voor de Hoenderlose basisschooljeugd.
Op 2 april gaan we het weer eens proberen omdat we denken dat er zo onder-

even een verrassing, maar daar komen
we in de volgende Plaggensteker op
terug.
Wij vinden het zo fijn dat we eindelijk
ons 100-jarig bestaan met het hele dorp
kunnen vieren en kijken er enorm naar
uit! Komt u het ook met ons mee vieren?
U bent van harte welkom en de entree is
natuurlijk gratis en tijdens de receptie
trakteren wij graag op een hapje en een
drankje.

jubileumconcert onder leiding van onze
dirigenten Jan van Lienden en Luuk
Bakker. Het programma laten we nu nog

tussen toch wel weer wat meer jeugd in
ons dorp rond loopt. De kinderen in de
basisschoolleeftijd (en ouders) mogen
zeker verkleed komen, de toegang is
uiteraard gratis, We zijn echt bijzonder
blij dat we Discotheek Dynamite met DJ
Karel weer bereid hebben gevonden om
voor de muziek te zorgen. We hebben
besloten dat de HAJO-disco om 18.00
begint en duurt tot 19.30 uur. Ouders
mogen uiteraard ook blijven om van de
disco en de kinderen te genieten. We
hopen dat het een succes wordt en dat we
het vaker kunnen houden.
Dorpsquiz
In 2019 hebben

we

de

eerste

De toegang is gratis voor iedereen; aanmelden voor 1 juni wordt op prijs
gesteld. Dat kan via email aan
100jaar@vioshoenderloo.nl of via
whatsapp aan 06-43587954 of natuurlijk
gewoon via één van de leden!

Hoenderlose dorpsquiz gehouden en dat
was volgens ons een groot succes. Nu in
2022 gaan we proberen de tweede
Dorpsquiz van Hoenderloo te houden.
Uiteraard hopen we weer op veel deelnemende groepen die samen een prachtige
avond kunnen beleven. Meer info volgt
uiteraard. Hou de Plaggensteker in de
gaten.
Hoenderpop
De muzikale opening voor het zomerseizoen staat gepland voor vrijdag 1 juli
en uiteraard hopen we op mooi weer als
er een band speelt in het Muziekbos.
Eindelijk weer dat heerlijke gratis concert. Meer info volgt uiteraard.
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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

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
Petra van Doorn
vaker over geschreven, maar om nog even op te
petra.van.doorn@politie.nl
frissen: alles wat met honden te maken heeft, zoals
twitter: polhurk
overlast, loslopende honden, bijtende honden, niet
0900-8844
opruimen van poep enz. hoort bij de gemeente Apeldoorn
thuis. Als politie doen we daar niets mee.
Spreekuur: iedere dinsdag van 19.45 uur tot
20.45 uur aan de Brinkenbergweg 4 te
Geniet allemaal van het mooie weer!
Hoenderloo
Met vriendelijke groet,

Fotowedstrijd in
De Kleine Arcke
Heeft u de affiches al gezien? Voor de
fotowedstrijd in De Kleine Arcke onder
het motto van Hoenderloo keek, kijkt en
kiekt op 10 april van 11.00 tot 16.00 uur.
Nu we weten dat we als Stichting
Museum Hoenderloo toekomst hebben,
gaan we ook weer iedere maand een
expositie of een lezing voor u organiseren. Met de fotowedstrijd willen we het
nieuwe seizoen openen.
Hoe werkt dat? U maakt de foto. Thema
en grootte bepaalt u zelf. Afgedrukt en
liefst ingelijst levert u de foto in voor 9
april. Dat inleveren kan tijdens de inloop
van het HNI op dinsdagen en vrijdagen
tussen 10.00 en 16.00 of op Weikamperweg 19. Voor deskundige beoordeling
van uw foto wordt gezorgd. Prijsuitreiking op zondag om 15.00 uur. We hopen
dat u zich uitgedaagd voelt. We kijken
ernaar uit.
Leesclub
In ons Kulturhuus De Kleine Arcke komt
iedere maand op de derde vrijdagmiddag
een leesclub samen. In een plezierige,
open sfeer verbinden we het gelezene
met onze eigen verhalen. Wilt u meedoen? Een mailtje naar jmjdaemen@
gmail.com is genoeg, dan sturen we u
een leeslijst toe.

Veel overlast door omleiding

Rijkswaterstaat is flink aan de slag gegaan op de A50 en dat hebben we in Hoenderloo
gemerkt. In het weekend van 4 maart startte de eerste fase van het groot onderhoud
aan de A50, tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg, in de richting
van Arnhem. Vanaf dat weekend was het vijf achtereenvolgende weekenden ellende
in ons dorp. Wie het toch bedacht heeft om de kruizing met de N804 (Apeldoornseweg) af te sluiten van alle verkeer “om sluipverkeer tegen te gaan” kan beter zijn
of haar schoolgeld terug halen. Die heeft er niets van begrepen aangezien men via de
Brouwersweg werd geleid en vervolgens dwars door het dorp over de Krimweg.
Volkomen onbegrijpelijk en het was extreem druk in het dorp. Hopen dat de volgende
fase een andere oplossing is bedacht: deze staat gepland vanaf vrijdag 5 augustus.
Vanaf die dag tot en met maandag 22 augustus is de A50 tussen de knooppunten
Waterberg en Beekbergen in de richting Apeldoorn gedurende zestien dagen volledig
afgesloten. In september en oktober volgen nog een aantal weekendafsluitingen van
de A50. Wellicht dat het dan bij ‘de mensen die het bepalen’ is doorgedrongen dat er
andere en betere oplossingen zijn. Duimen dan maar!
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Op 7 maart was de jaarvergadering van Hoenderloo's
Belang. Volle bak, nadat we
twee jaar van lockdowns achter
de rug hadden.
Het formele deel van de vergadering was kort. Het jaarverslag werd op enkele punten nog
wat toegelicht en daarna door
de aanwezige leden vastgesteld. Er vonden drie herbenoemingen van bestuursleden

plaats en de leden konden instemmen met
het voorbereiden van de statutenwijziging,
die we in elk geval op het punt van leeftijdbeperkingen en de lengte van bestuurstermijnen gaan aanpassen. De leden konden
er ook mee instemmen dat de financiële
verantwoording over 2021 door middel
van bekendmaking via de site kan worden
vastgesteld, als de kascommissie een positief oordeel geeft.

die met een grote groep
mensen aan deze plannen
heeft gewerkt, wil deze plannen nog niet openbaar maken,
maar we zijn blij dat het dorp
inmiddels op de hoogte is. De
plannen kregen zelfs applaus.
Tot slot waren vertegenwoordigers van Nationaal Park de
Hoge Veluwe aan de beurt,
om toe te lichten hoe op dit
moment de plannen eruit zien
voor de bouw van een resort /
hotel en bet ingrijpend wijzigen van de
ingang Hoenderloo. Dat mocht op een fors
aantal kritische vragen rekenen. Over de
hoogte van de bijbehorende toren, over de
noodzaak, het verdwijnen van de camping,
over de gevolgen etc. Daar is zo goed als
mogelijk op gereageerd, maar duidelijk is
ook dat dit plan nog echt in de ontwerpfase
zit.

is, en tenslotte woningbouw. In totaal
zullen over een periode van een jaar of tien
zo'n 120 woningen worden gebouwd.
Daarbij is het de bedoeling om zo veel als
mogelijk in te spelen op de concrete vraag

Met name over de plannen van het hotel
zijn vooral na de jaarvergadering veel
reacties gekomen, variërend van positief
tot uiterst kritisch. Hoenderloo's Belang
wil daar in de richting van de Hoge Veluwe
zo goed als mogelijk is uiting aan geven,
dus wie nog reacties kwijt wil is van harte
welkom op de inloop (eerste maandag van
de maand om 19.45 uur), of via een mailtje
naar dorpsraad@hoenderloo.nl.
Bent u nog geen lid van Hoenderloo’s
Belang en wilt u dat wel, vul de bon in deze
N.P. op pagina 25 in en lever deze in op

Daarna kwamen de toekomstplannen aan
bod. Als eerste het plan voor het centrum
van het dorp, ooit begonnen als een manier
om de belevingswaarde van het muziekbos
en omgeving te vergroten, maar ook om
kritisch te kijken naar verkeer en parkeren.
Er is door veel mensen aan het grove plan
gewerkt, nu moet het verder worden uitgewerkt en worden omgezet naar concrete
maatregelen. De plaatjes laten in grote lijnen zien waar aan gedacht wordt. En van
de leden mogen we verder.
Daarna kwam de woordvoerder van de
Vosgroep, die liet zien welke plannen de
Vosgroep heeft met het DVG-terrein. In
grote lijnen blijft het zoals het is: veel open
ruimte en groen, ruimte voor zorginstellingen, waar men nog wel naar de beste
mix van soorten instellingen aan het zoeken

vanuit het dorp. En als dat wat moeilijker
wordt is het de bedoeling om een manier te
vinden om voor de verhuur of verkoop
voorrang te geven aan wensen of mensen
uit Hoenderloo. De gemeente Apeldoorn,

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.
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Nieuws van de dorpscontactpersoon
Het is u misschien wel opgevallen,
maar de Nieuwe Plaggensteker is deze
maand gelukkig weer wat dikker. Oke,
dan worden de drukkosten ook iets
hoger, maar het is toch fantastisch dat
er weer wat meer te melden is. En
vooral dat er weer activiteiten aan te
kondigen zijn.
Hoe mooi zou het zijn als we weer een
zomer gaan krijgen met de gebruikelijke activiteiten na 2 jaar afwezigheid.
Het ziet er naar uit dat we weer 5 keer
een braderie gaan krijgen in het
Muziekbos. De kraampjes gezellig
rondom de muziektent, van allerlei
artikelen er in, een hapje en een
drankje, muziek, gezelligheid enz. Ons
Oranje Comité heeft ook haar gebruikelijke activiteiten uit de vrieskist
gehaald en zo komt er weer eens een
Paasspektakel en ook Koningsdag kan
weer eens gezamenlijk gevierd gaan
worden. Over deze 2 activiteiten meer
info in het hart van deze krant. Later in
de zomer gaat OCH weer de zomerfeesten houden en dus is het weer een
paar dagen feest in ons dorp. Er gaat
weer op los geknald worden en wie zal
de titel van schutterskoning nu eindelijk
gaan overnemen van Wim Wolfswinkel.
Weer feestavonden, weer een vrijdagmiddagfestival en dus hoeft dat niet
meer bij iemand thuis georganiseerd te
worden. Ik kijk ook zeker uit naar weer
eens een optocht en ik ben heel benieuwd welke creatieve uitspattingen er
over de weg gaan rijden.
Andere verenigingen ontdooien ook na
een verplichte lange winterslaap. Denk
daarbij aan onze historische vereniging HHiB (Historisch Hoenderloo In
Beeld). Ze staan al heel lang te popelen
om weer schitterend historisch materiaal aan belangstellenden te laten zien.
Al een paar keer kon een geplande tentoonstelling niet door gaan, maar ze
hebben nu weer een aantal dagen gereserveerd dat men kan gaan genieten.
Zie de pagina van HHIB en de agenda).
Ook HAJO heeft wat vaste activiteiten
uit het vet gehaald. Zo gaat er weer een
kinderdisco gehouden worden nu er
toch weer wat meer kinderen in ons
dorp wonen. Ook wordt de tweede
dorpsquiz gehouden als het goed is; en
kunnen groepen weer de strijd tegen
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elkaar aangaan. Ook Hoenderpop in het
Muziekbos; dat is ook te lang geleden.
Tijd voor een feestje of niet dan!
Zou het dan eindelijk gaan gebeuren dat
VIOS het jubileum kan gaan vieren. Er is
weer een datum gepland om het 100jarig bestaan samen met de inwoners te
ervaren.
In de kleine Arcke kan en mag men ook
bezoek ontvangen en activiteiten ontplooien. Net als bij Het Nieuwe Initiatief
waar men nu 2 hele dagen terecht kan in
‘t Dorpshuus, zelf met een lunch.
Dodenherdenking bij ons monument; het
kan weer met meer belangstellenden. Als
het goed is kunnen zo’n 50 senioren van
een heerlijk dagje uit gaan genieten tijdens de seniorentocht. Heerlijk! Ook de
organisatoren van de Mark rond de Kark
kunnen de verzamelde spullen eindelijk
weer eens uit de opslag halen en voor
een prikkie te koop aan bieden. En daarbij zeer benodigd geld bijeen brengen
voor de fraaie witte kerk op de bult.

Menu voor

Eigenlijk is het te zot dat we verheugd
zijn dat er eindelijk weer van alles kan
gaan plaats vinden. Drie jaar geleden
zou niemand er over gepiekerd hebben
dat de vaste activiteiten niet zouden
plaats hebben. We hebben echter nu
heel andere ervaringen.
Mede Hoenderloërs, laten we gaan
genieten van een mooi voorjaar en een
prachtige zomer. Een bruisend Hoenderloo, maar laten we zoals we altijd
moeten doen op elkaar letten. Hou
rekening met elkaar. Denk aan elkaar!
Hoenderloo leeft!
Met vriendelijke groet,
Rob Spelde

20 april:

Aspergesoep
*
Gemengde sla met gebakken kriel aardappeltjes
en beenham met honing mosterdsaus
*
Bolletjes vanille ijs met advocaat en slagroom
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 16 april bij
Tonny Westerveld - 0657551350
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Stemmen voor de gemeenteraad
Op woensdag 16 maart kon er weer
gestemd worden op de gemeenteraad.
Omdat ons dorp in 2 gemeentes ligt konden de inwoners van de betreffende
gemeente op verschillende plekken stemmen.
De Apeldoornse Hoenderloërs gingen
naar ‘t Dorpshuus om hun stem uit te
brengen en de Edese Hoenderloërs
moesten naar Otterlo als de redactie goed
ingelicht is. Het is een keer geweest dat
de stem voor de Edese gemeenteraad ook
binnen de dorpsgrenzen konden worden
uitgebracht, in Veldheim en in restaurant
Buitenlust. Daar is men blijkbaar in Ede
van af gestapt, wat uiteraard jammer is
voor de mensen die het betreft.
Voor de gemeenteraad van Apeldoorn
Uitslag gemeenteraadverkiezing
Lokaal Apeldoorn
122 stemmen
VVD
115 stemmen
WIJ Apeldoorn
65 stemmen
Partij voor de dieren
62 stemmen
PvdA
48 stemmen
Groen Links
47 stemmen
D66
33 stemmen
Christen Unie
33 stemmen
Gemeente Belangen
30 stemmen
SP
30 stemmen
CDA
27 stemmen
Forum voor democratie 18 stemmen
50 plus
14 stemmen
SGP
13 stemmen
DENK
0 stemmen
ging men dus naar ‘t Dorpshuus, stembureau 73) en in totaal hebben 658 inwoners dat gedaan. Er waren 577 geldige
stempassen, en het aantal volmachten
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betrof 81. Van het aantal stemmen dat
uitgebracht is was er 1 blanco.
Er stonden 2 inwoners van ons dorp op
de verkieizingslijst. Joop Lindenburg

voor Lokaal Apeldoorn en hij kreeg 51
stemmen. Hans Berkhof van WijApeldoorn kreeg 40 stemmen. Hoe dat in het
totaal gaat uitpakken weet de redactie op
dit moment nog niet.

Nieuwsbrief van de Heldringkerk
Zoals u van ons gewend was ging het
vooral over de ontwikkelingen rond het
Coronavirus. Dit is nog niet helemaal
uit het zicht maar de aard van deze ziekte is over het algemeen minder heftig
dan voorheen.
Deze nieuwsbrief gaat over de inval en
oorlog in Oekraïne. Ten gevolge daarvan voltrekt zich een humanitaire ramp.
De Oekraïners vechten voor hun land en
veel mensen zijn op de vlucht voor het
geweld. Inmiddels zijn de eerste
groepen mensen in Nederland
aangekomen. Door de overheid en
hulpinstanties worden opvangplaatsen
ingericht en er is behoefte aan allerlei
hulpgoederen.
Vanuit Hoenderloo willen wij bijdragen
om hulp te verlenen en kiezen daarbij in
eerste instantie voor Stichting
Werkgroep Hulptransporten Oosteuropa
(Whoe). Deze stichting legt zich toe op
inzameling van goederen, te weten:
dekens, dekbedden, slaapzakken, handdoeken, medicijnen als paracetamol,
verbandmiddelen, luiers/pampers, shampoo en zeep.
Let hierbij op goede staat en op houdbaarheidsdata.
Op woensdag t/m zaterdag tussen 11.00
uur en 15.00 uur neemt deze stichting
de aangeboden goederen aan op
Vlijtseweg 106 in Apeldoorn. Bij
voorkeur gesorteerd en verpakt in
dozen. Dat scheelt vrijwilligers van
deze stichting veel werk.
Dit is niet voor een ieder gemakkelijk te
bereiken. In dat geval kunt u datgene
wat u wilt brengen ook verpakt afleveren op Krimweg 9 B in Hoenderloo. Op
maandag t/m zaterdag tussen 19.00 uur
en 20.00 uur. Graag tevoren een appje
of telefoontje naar Esther Sundermeijer
(06-54688962) of Willem van Wassenberg (06-81150507). Wij zorgen dat er
dan iemand is om het in ontvangst te
nemen.
In de Heldringkerk was de collecte van
zondag 13 maart bestemd voor hulp aan
de slachtoffers uit Oekraïne. Naast
bovengenoemde goederen, die zeer
welkom zijn, is financiële steun ook heel
hard nodig.
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'. Wij zullen er dan voor zorgen dat de opbrengst op de goede plaats

terecht gaat komen.
Dan nog een belangrijk punt van het
bieden van onderdak. Overal wordt
gezocht naar accommodatie om mensen
op te vangen. In de Harskamp was
plaats voor 950 mensen.
Deze ruimte is inmiddels vol.
Misschien zijn er onder u die ruimte
hebben in huis of bijvoorbeeld een
zomerhuisje bij de woning, geschikt
voor tijdelijke opvang. Mocht u dit voor
Oekraïense vluchtelingen willen openstellen dan kunt u eens kijken op de
website van de vrijwilligersorganisatie
Takecarebnb.
Deze organisatie bemiddelt om

Geboren in ........
Op25 februari heeft Sebastiaan Klein
Middelink een zusje gekregen en haar
naam is Olivia Rosemarie. Hun ouders
zijn Joost en Dewy en ze wonen met
hun viertjes in Apeldoorn. Maar Dewy
is een ras Hoenderlose en opa Karel en
oma Roos wonen nog in ons dorp.
Sebastiaan is daar heel vaak op bezoek
en dat zal Olivia dan vast en zeker ook
wel gaan doen.
Olivia is geboren om 16.16 uur, was
51 cm en woog 3835 gram.

vluchtelingen maximaal 3 maanden te
laten logeren bij gastgezinnen. Zij
screent vluchtelingen en gastgezinnen
en brengt hen met elkaar in contact. Op
grond van een verdrag tussen Oekraïne
met Europa hoeven deze vluchtelingen
geen asiel aan te vragen. Voor meer
info https://takecarebnb.org
U vindt op die site ook een aanmeldingsformulier.
Laten wij hopen en bidden dat deze
ellende gaat stoppen en dat de aanvaller
op zijn schreden terugkeert.
Met vriendelijke groet namens de
Kerkenraad,
Willem van Wassenberg
(scriba)
met de geboorte van dit mooi wereldwondertje. Ze is terecht gekomen in
een zeer warme familie en we wensen
jullie een heel goede toekomst toe met
veel gezondheid!!!

Papa, mama, grote broer en alle andere
familieleden, van harte gefeliciteerd

Fred van Ark echt al 65 jaar

Op 11 maart is Fred van Ark 65 geworden en uiteraard was er thuis versierd.
Een spandoek gaf hem mooi weer: “Deze oudijzerboer is al 65 jaar een ouwehoer! Zijn Mercedes is hem heilig, daarmee brengt hij ons altijd veilig.” Fred,
nog van harte gefeliciteerd en nog vele jaren erbij graag! Proost!!!
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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.
oktober 2013
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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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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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.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pindakaas, schoonmaakmiddelen 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 dit jaar in totaal 62 vuilniszakken 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.

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
Petra van Doorn
vaker over geschreven, maar om nog even op te
petra.van.doorn@politie.nl
frissen: alles wat met honden te maken heeft, zoals
twitter: polhurk
overlast, loslopende honden, bijtende honden, niet
0900-8844
opruimen van poep enz. hoort bij de gemeente Apeldoorn
thuis. Als politie doen we daar niets mee.
Spreekuur: iedere dinsdag van 19.45 uur tot
20.45 uur aan de Brinkenbergweg 4 te
Geniet allemaal van het mooie weer!
Hoenderloo
Met vriendelijke groet,

Fotowedstrijd in
De Kleine Arcke
Heeft u de affiches al gezien? Voor de
fotowedstrijd in De Kleine Arcke onder
het motto van Hoenderloo keek, kijkt en
kiekt op 10 april van 11.00 tot 16.00 uur.
Nu we weten dat we als Stichting
Museum Hoenderloo toekomst hebben,
gaan we ook weer iedere maand een
expositie of een lezing voor u organiseren. Met de fotowedstrijd willen we het
nieuwe seizoen openen.
Hoe werkt dat? U maakt de foto. Thema
en grootte bepaalt u zelf. Afgedrukt en
liefst ingelijst levert u de foto in voor 9
april. Dat inleveren kan tijdens de inloop
van het HNI op dinsdagen en vrijdagen
tussen 10.00 en 16.00 of op Weikamperweg 19. Voor deskundige beoordeling
van uw foto wordt gezorgd. Prijsuitreiking op zondag om 15.00 uur. We hopen
dat u zich uitgedaagd voelt. We kijken
ernaar uit.
Leesclub
In ons Kulturhuus De Kleine Arcke komt
iedere maand op de derde vrijdagmiddag
een leesclub samen. In een plezierige,
open sfeer verbinden we het gelezene
met onze eigen verhalen. Wilt u meedoen? Een mailtje naar jmjdaemen@
gmail.com is genoeg, dan sturen we u
een leeslijst toe.

Veel overlast door omleiding

Rijkswaterstaat is flink aan de slag gegaan op de A50 en dat hebben we in Hoenderloo
gemerkt. In het weekend van 4 maart startte de eerste fase van het groot onderhoud
aan de A50, tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg, in de richting
van Arnhem. Vanaf dat weekend was het vijf achtereenvolgende weekenden ellende
in ons dorp. Wie het toch bedacht heeft om de kruizing met de N804 (Apeldoornseweg) af te sluiten van alle verkeer “om sluipverkeer tegen te gaan” kan beter zijn
of haar schoolgeld terug halen. Die heeft er niets van begrepen aangezien men via de
Brouwersweg werd geleid en vervolgens dwars door het dorp over de Krimweg.
Volkomen onbegrijpelijk en het was extreem druk in het dorp. Hopen dat de volgende
fase een andere oplossing is bedacht: deze staat gepland vanaf vrijdag 5 augustus.
Vanaf die dag tot en met maandag 22 augustus is de A50 tussen de knooppunten
Waterberg en Beekbergen in de richting Apeldoorn gedurende zestien dagen volledig
afgesloten. In september en oktober volgen nog een aantal weekendafsluitingen van
de A50. Wellicht dat het dan bij ‘de mensen die het bepalen’ is doorgedrongen dat er
andere en betere oplossingen zijn. Duimen dan maar!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Van de foto's in het februarinummer zijn de raderen binnen en buiten HHiB, zijnde o.a.
onze trouwe 93 en 94 jarige adviseurs, weer gaan draaien.
Van de grote schoolfoto zijn we alweer 80% onderweg, dus dat gaat de goede kan op.
Van de foto over 1912 lopen de onderzoeken nog zoals naar de oud bewoners Hols, Vermeulen, Wensink, Lammers, Reezigt
en vooral met de laatste zijn er contacten, wie weet waar dat nog toe leidt.
Voor dit maartnummer willen we verder gaan,
maar nu vanaf een andere kant Hoenderloo binnenkomende zoals Deelen/Arnhem. Vooral in het
voorjaar als er nog weinig blad aan de bomen is,
zien we rechts richting Hoog Baarlo de contouren
van de Deelerheide, De Witte Raaf, Huize
Windewaai. Wie weet komen er verhalen los. We
zijn op zoek..
Reacties zijn zeer van harte welkom; het liefst via
Wim van Mourik.

HHIB tentoonstelling in ‘t Dorpshuus
zondag 24 juli,
woensdag 27 juli,
zondag 31 juli,
woensdag 3 augustus
zondag 7 augustus
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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

Evert een heel trouwe en bevlogen biljarter
Tijdens een zeer verlate nieuwjaarsreceptie van biljartvereniging Veldheim op
8 maart werd door voorzitter Jan
Wolffensperger terug gekeken op een
paar heel vreemde verenigingsjaren.
Corona had flink roet in het biljartleven
van de leden gegooid en er hadden helaas
weinig biljartavonden plaats gevonden.
De jaren 2020 en 2021 gaan dan ook de
geschiedenis in dat er geen kampioen
gehuldigd kon worden.
Gelukkig kon men na wat versoepelingen wel weer een aantal keren op de
woensdagmiddag de wedstrijden spelen,
maar de dinsdagavond is toch echt wel
het meest geschikte verenigingsmoment.
Tijdens de goed georganiseerde heel
gezellige receptie werd Evert van
Veldhuizen door de leden in het zonnetje
gezet vanwege het feit dat hij al maar

liefst 50 jaar lid is van biljartvereniging
Veldheim. Hij staat bekend als een zeer
trouw lid en er moet wel heel iets aan de
hand zijn wil hij niet aanwezig zijn. Op
zijn 83 jaar staat hij zijn mannetje nog
zeker aan het groene laken. Evert staat
altijd klaar voor zijn club en zo is hij o.a.
verantwoordelijk voor het deeg van de
oliebollen die altijd verkocht worden tijdens de Hoenderlose braderie. Hij ging
maar wat graag op de foto met zijn
Gerrie.
Rene van Buren deed dat heel graag met
zijn Gisela, maar was wel verrast. Hij
dacht al gehuldigd te zijn, maar het
betrof hier het feit dat hij al 25 jaar wedstrijdleider is van de biljartvereniging.
Evert en René, van harte gefeliciteerd
met de verenigingsmijlpalen. Graag er
nog vele jaren aan vast plakken!

Klaas kan ook biljarten
Klaas Knop blijkt een man van vele kwaliteiten te zijn. Tegenwoordig
biljart hij iedere maandagavond bij biljartgroep Hoenderloo en hij
blijkt de keu aardig te kunnen hanteren. Hij is namelijk winnaar
geworden van de 109e competitie van de vereniging met 88½ punten
(maximaal 108). Een knappe prestatie van deze levensgenieter en de
de radactie wil hem dan ook van harte feliciteren met deze prestatie.
Iets is echter wel opgevallen. Bij deze oud-marinier liggen veel
kwaliteiten toch wel op het vlak van kroegsporten. Hij heeft namelijk
vele jaren gedart in Hoenderloo bij Dart VBeatrix. Eerst in het oude
clubhuis en later in ‘t Dorpshuus. Ook is hij wel eens kampioen
geweest en altijd nog legendarisch is dat hij bij de allerlaatste wedstrijd van een seizoen met de laatste 3 pijlen de wedstrijd uit gooide
met een 170-score en daarmee kampioen werd. De geruchten gaat dat
hij sinds kort de dartpijlen aan de wilgen heeft gehangen en zich
waarschijnlijk helemaal gaat richten op een biljartcarriére. Klaas heel
veel succes daarbij, maar uiteraard ook ontzettend veel plezier!
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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

Locatie gezocht voor extra afvalcontainers
De gemeente Apeldoorn is samen met
Hoenderloo's Belang op zoek naar een
locatie voor een derde containerpleintje
in Hoenderloo. We willen graag het
huishoudelijk afval gescheiden inzamelen om het zo opnieuw te kunnen
gebruiken als grondstof. Daarvoor
hebben we in Apeldoorn inzamelpunten
met ondergrondse afvalcontainers. Op
deze pleintjes worden 3 afvalstromen
gescheiden te weten: restafval, pmd, glas
en karton&papier.
De afgelopen jaren hebben Hoenderloo's
Belang en gemeente al een aantal locaties
onderzocht, maar die zijn toen afgevallen
vanwege fysieke ongeschiktheid (te
weinig ruimte boven- of ondergronds) of
omdat de grondeigenaar geen interesse
had. Omdat de gemeente zelf geen grond
in Hoenderloo heeft die momenteel

Nieuws van GTH
De ALV van Gym Trim Hoenderloo
vindt plaats op maandag 11 april en begint om 20.00 uur.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een
Penningmeester voor GTH. Wie heeft
interesse?
Er zijn weer wedstrijden op de woensdagen. Publiek is van harte welkom.
Op dinsdagavond zijn de Dames
Recreanten nog op zoek naar vrouwen
die al een beetje kunnen volleyen. Je bent
welkom van 19.30 tot 20.45 uur. Heb je
zin om een keer een balletje te komen
slaan om te kijken of het bevalt , dan kun
je je aanmelden bij Caroline Habets, 0610814723.

Oplossing
vorige maand

afstand van minimaal 5 meter vanaf de
gevel);
o
niet nabij bomen (in verband
met bescherming van de wortels ondergronds en overhangende takken bovengronds: de vrachtwagen moet containers
uit de put kunnen takelen en heeft daarvoor hoogte nodig);
o
geen hoofdkabels- en leidingen
(nader te onderzoeken door de
gemeente);
o
voldoende sociale controle;
o
In de omgeving van de
Achterkrim, dus aan de oostzijde van het
dorp.

geschikt en beschikbaar is, hebben we
uw hulp nodig. Misschien heeft u zelf
een geschikt lapje grond of kent u
iemand die zou kunnen helpen.
Wat is geschikt?
De plek moet voldoen aan de volgende
voorwaarden:
o
afmeting van minimaal 7,50
meter bij 3,00 meter;
o
toegankelijk vanaf de openbare
weg en verkeersveilig (nader te onderzoeken door de gemeente);
o
niet nabij een deur of raam van
een woonhuis of bedrijf (bij voorkeur een

Heeft u grond beschikbaar, ideeën of wilt
u meer informatie? Neem dan contact op
met de regisseur openbare ruimte Wim
Mulder via w.mulder@apeldoorn.nl of
bel 14 055.

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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1

6
5

6
3
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4
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 72

Door beleidsmedewerkster
Aafke Kylstra
Nieuwe aanplant borders Jachthuis Sint Hubertus

30 cm in driehoeksverband.

Vrijwilligers van Het Nationale Park De
Hoge Veluwe hebben de borders bij
Jachthuis Sint Hubertus, opnieuw ingeplant. Ze kregen hulp van twee landschapsarchitecten van Parklaan Buitengewone Projecten, die hun expertise
wilden delen om de vaste plantenborders nieuw leven in te blazen.

De handen uit de mouwen
Parklaan heeft zelf alle 2000 planten
planmatig in de borders uitgelegd. De
vrijwilligers van het Park hebben achter
hen aan stuk voor stuk alle plantjes in
de aarde gezet. Tot slot hebben zij bollen en viooltjes in een slingerende lijn
door het strakke stramien gepoot. In
slechts twee dagen was de klus geklaard.

Aanleiding
Eind 2020 stonden er nagenoeg geen
planten meer in de borders van het
Jachthuis. Naast dat dit ten
gevolge was van drie droge zomers, speelt ook de vraat door
edelherten een rol. De edelherten smullen namelijk van de
jonge rozenscheuten en vaste
planten en een elektrisch raster
blijkt niet genoeg om de slimme dieren buiten te houden.
Terugbrengen gemengde border
Na de restauratie van Jachthuis Sint Hubertus in 2014
heeft het Park de zijtuinen gerenoveerd. Conform de aanbevelingen uit het tuinhistorisch onderzoek zijn weer vaste plantenborders teruggebracht in de zijtuinen,
op basis van een beplantingsplan van
Jacqueline van der Kloet.
Unieke plek
Herplant van dat sortiment leek helaas
weinig kansrijk. Door de coronapandemie had het Park geen budget voor een
nieuw beplantingsplan. Landschapsarchitecten Aleks Droog en Marcel Eekhout van Parklaan bleken geïnteresseerd en bereid om pro deo voor deze
unieke plek borders te ontwerpen, ter
opluistering van Jachthuis Sint
Hubertus.

Ontwerp
Uitgangspunt van de ontwerpen is het
historisch beeld van een symmetrische,
kleurrijke beplanting. De vaste plantenborders krijgen hiermee een rijk gestructureerd, natuurlijk karakter en het
sortiment is afgestemd op de natuurlijke
groeiomstandigheden. Voor de zijtuinen
van Jachthuis Sint Hubertus hebben de
architecten planten geselecteerd die
weinig water nodig hebben en 'edelhertproof' zijn. De beplanting is op basis

van ervaringen op Engelse landgoederen samengesteld. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de beplanting relatief hoog
is, zodat die ook vanaf de vijver zichtbaar is en op kan tegen de massiviteit
van het Jachthuis.
Het beplantingsplan / dynamische border
De border is opgebouwd in drie lagen:
een onderlaag, een basislaag en doorprikkers, zoals vuurpijl en toorts. Het
plantschema is geïnspireerd op het
melkwegstelsel met sterrenconstellaties;
vaste planten in kleine uitwaaierende
groepen (1-5) per soort. Ze worden
geplant op basis van een grid van 30 x

Nieuwsgierige herten
De volgende dag bleken de
herten al een kijkje genomen
te hebben bij de nieuwe aanplant. Verscheidene planten
waren met kluit en al uit de
grond gerukt. De plantjes
zijn snel terug gepoot. Om
vraat te voorkomen, is een
tijdelijke constructie gebouwd van palen met draad
waar een net overheen
getrokken is. Als de planten
eenmaal goed geworteld zijn,
compacter groeien en het
blad wat ouder is, zijn ze
beter bestand tegen vraat en
zal het net net niet meer
nodig zijn.
Dynamische border vraagt aangepast
beheer
De soortensamenstelling is gebaseerd
op het idee van een dynamische (zichzelf
ontwikkelende) border. Soorten zaaien
zich uit en kunnen daardoor op een
andere plek in de border komen te
staan. Ook de mengverhouding kan
door de jaren heen veranderen. Voor de
vrijwilligers betekent dit dat het onkruid
handmatig uitgetrokken moet worden.
Daarvoor is kennis van de kiemplantjes
van het sortiment essentieel. Gelukkig
wil Parklaan hen daarbij begeleiden.
foto - Parklaan Buitengewone Projecten
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Opel Mokka 1.2 Nieuwste Model!
Navigatie, Apple Carplay, Stoel en
Stuurverwarming, Cruise control, Armsteun,
Digitaal dashboard, Multifunctioneel stuurwiel,
LED koplampen, 18 inch velgen.
Als nieuwe auto! Zeer veel opties!
BJ 2021!!

€ 26.450.-

Een greep uit ons aanbod:

Audi TT 1.8 180pk Youngtimer zeer nette auto

Zilvergrijs met.

2005 € 8.450,-

Dacia Dokker 1.2 TCe Navigatie, Cruise enz.

Blauw met.

2016 € 12.950,-

Ford Ecosport Titanium S 125pk zeer luxe uitv.

Wit

2017 € 13.950,-

Ford Ecosport Titanium Navigatie 17.000km luxe

D. grijs met.

2019 € 17.950,-

Ford Puma 1.0 125pk AUTOMAAT Div. Opties

Grijs met.

2021 Verwacht

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 IX 35 2.0 i-Cather Leer, Camera, Navi, etc.. Zwart met.

2010 € 7.950,-

Kia Sportage 1.6 GDI Zeer compleet 58.000km

2015 € 17.450,-

Wit

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 Crossland X 1.2 Edition Stoel en stuurverw.

Grijs met.

2019 € 14.450,-

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 1.2

Blauw /zwart

2021 € 26.450,-

Peugeot 2008 1.2 110pk Panoramadak, Navigatie

Zwart met.

2015 € 9.950,-

Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited 14.000km

Zilvergrijs met.

2020 € 14.750,-

Renault Kadjar 1.2 AUTOMAAT Zeer compleet

Zilvergrijs met.

2018 € 19.450,-

Nieuwste Model!!! veel opites.

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

2020 € 21.950,-

Suzuki Swift 1.2 AUTOMAAT veel opties

Rood met.

2021 Verwacht

VW Polo 1.2 TSi Navigatie, Cruise control, PDC

D. Grijs met.

2012 € 5.950,-

VW Polo 1.2 TSi 5 deurs div. opties 97.000km

D. Grijs met.

2016 € 10.950,-

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

Wit

2021 € 25.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

