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Nardie en Bram, dat ziet er feeste-
lijk uit. Jullie hadden duidelijk iets 
te vieren.

Wat een plaatje van twee gewel-
dige mensen uit ons dorp. Maar 
waar staat deze foto in de N.P.?

Meneer de voorzitter .... heeft u 
alles goed onder controle tijdens 
de ellenlange vergadering?

Het schiet al weer op richting de 
feestdagen. Laten het prachtige 
dagen worden!

Wat voor de meesten heel fijn was was het 
feit dat de kerstmarkt binnen in de grote 
zaal werd gehouden. Buiten kan best veel 
sfeer geven, dat hebben eerdere edities wel 
bewezen, maar binnen is ook heel sfeer-
vol. En gezien de flinke koude buiten was 
het toch wel lekker om binnen te kunnen 

kijken in de kraampjes die gezellig opge-
steld stonden in de grote zaal. Het had heel 
wat voorbereidingen gekost om ‘t Dorps-
huus zo mooi in kerstsfeer  te krijgen en 
de organsatie was er vanaf ‘s morgens al 
mee bezig geweest. Het resultaat was er 
zeker naar. Vanaf het moment dat men via 
de deur in de serre binnen kwam was er 
kerstversiering. Men werd vanzelf geleid 
richting het centrum van de kerstmarkt in 
de grote zaal. De kramen lagen goed ge-
vuld met kerstartikelen en andere mooie 
spulletjes. Men kon veelal de portemonnee 
trekken of de pinpas en met iets fraais 
huiswaarts keren.  
 
Ook aan de inwen-
dige mens was 
volop gedacht. Iets 
drinken of eten was 
genoeg voorradig 
en zo kon men aar-
dig wat uurtjes op 
de kerst markt blij-
ven. Alles onder-
steund door ge zel- 

lige muziek met een pianist en een blik-
fluitduo. Op het terras in de zaal kon men 
lekker even bijkomen, bijkletsen of iets 
lekkers nuttigen.  
Achter ‘t Dorpshuus stond in het bijzijn 
van een tweetal grote vuurkorven iemand 
van VIOS hamburgers te bakken en kon 

de jeugd zelf broodjes bakken. Geregeld 
door HAJO, die speciaal voor de kinderen 
meerdere activiteiten had opgezet; kaars 
maken, knutselen/kleuren en op de foto 
gaan met het logo van HAJO.  
 
De kerstmarkt begon om 16.00 uur en was 
op 20.00 uur afgelopen. In die 4 uurtjes 
was het constant gezellig druk en hopelijk 
hebben de kraamhouders goed omgezet. 
Zoals gezegd was het zeker gezellig en 
met deze kerstmarkt hebben ‘t Dorpshuus 
en het Oranje Comité Hoenderloo zeker in 
de roos geschoten. Jong en oud uit Hoen-

derloo kwam even 
een kijkje nemen en 
voor ieder was dus 
wat wils. Beide be-
langrijke pijlers van 
het verenigingesle-
ven in Hoenderloo: 
bedankt! Menigeen 
is vast en zeker al in 
een kerstfseer geko-
men en dat was ook 
de bedoeling. 

Zaterdag 10 december vond er gelukkig 
weer een kerstmarkt plaats in ‘t Dorps-
huus. Hoe fijn is het dat de mensen van 
het dorpsgebouw en die van OCH dit 
evenement weer wilden organiseren. 
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008 on-
dergebracht is de praktijk van huisarts  
Dieleman. 
 
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens  
geregistreerd manueel-therapeut en  
kaakfysiotherapeut. 
 
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk ‘Orden’ waar 
tevens meerdere mogelijkheden betreffende revalidatie 
kunnen plaatsvinden. 
 
Fysio - Hoenderloo Fysio - Orden 
Heldringsweg 1 Laan van Orden 312 
7351 BE Hoenderloo 7312 KX Apeldoorn 
 

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

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

 
 
 
30 Top 2000 café (de kleine Arcke, 15.00 - 18.00 uur) 
 
 
 
6 Nieuwjaarsborrel (Dorpshuus, 17.00 uur) 
9 Vergadering Hoenderloo’s Belang (19.45 uur, Dorpshuus) 
18 Dineren in ‘t Dorpshuus 
28 Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus) 
 

 
 
5 Klavermarathon (Dorpshuus) 
15 Dineren in ‘t Dorpshuus 
18 Carnavalsdisco HAJO (Dorpshuus) 
 
 
 
15 Dineren in ‘t Dorpshuus 
25 Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus) 
 
 
 
19 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
17 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
9 Dorpsquiz HAJO 
21 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
7 Hoenderpop (Muziekbos) 
 
 
 

December

Januari

Februari

April

Juni

Juli

Mei

Maart

INLOOP
Iedere dinsdag en vrijdag van 

10.00 tot 16.00 uur 
in ‘t Dorpshuus.  

Het is ook mogelijk dan samen  
te lunchen!  

Loop eens gewoon binnen voor een 
praatje, spelletje of voor  

de gezelligheid.  
 

Doe mee aan de fotowedstrijd van Museum De Kleine Arcke.
Het onderwerp van deze wedstrijd is:    ������
 
Zondag 12 februari 2023 in Museum De Kleine Arcke

11.00-15.00 uur :  expositie van de deelnemende foto’s.

15.00 uur.           :  Prijsuitreiking van de wisselprijs  
 De Gouden Camera.

Stuur je deelnemende foto digitaal op vóór zondag 5 februari 
2023 naar: Info@museumdekleinearcke.nl

Fotowedstrijd

Winter
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Nog net op tijd voor de 
laatste Nieuwe Plag-
gensteker van 2022 
was Marjolein Ver-
meulen op 11 decem-
ber jarig. Er is een 
plekje voor haar vrij 
gemaakt, aangezien de 
leeftijd van 60 jaar be-
reikte en dat mag ver-
meld worden uiteraard. 
Marjolein is al een 
flink aantal jaren ziels-
gelukkig in Hoender-
loo in haar woning in 
Veldheim. Helemaal 
haar stekkie, samen 
met Bert haar vriend 
en de hond Luca. Mar-
jolein heeft een pittige tijd achter de rug wat betreft haar gezondheid, maar als je haar 
spreekt is ze altijd vriendelijk, vrolijk en hartelijk. Dat is hoe ze is; altijd aandacht en 
belangstelling. Marjolein kan heel erg genieten van heel veel dingen en deze duizend-
poot blijkt ook nog heel creatief te zijn. Wie weet komt er ooit een expositie in de kleine 
Arcke. Marjolein, van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal en uiteraard nog vele 
jaren in zo goed mogelijke gezondheid! Blijf wie je bent en blijf genieten!

Het was een mooie verrassing voor 
ras-vrijwilliger Cjacco Wolffens-
perger tijdens het voetbalfeestje 
van het Oranje Comité in ‘t Dorps-
huus. Op deze avond werd de 
tweede wedstrijd van het Neder-
lands voetbalelftal tijdens het WK 
in Qatar gespeeld en die werd door 
velen bekeken op een grote scherm 
in de grote zaal van ‘t Dorpshuus. 
De wedstrijd tegen Ecuador begon 
al om 16.00 uur en wat was het leuk 
om dat met elkaar te bekijken en te 
beleven. Na afloop werd er een 
feestje gevierd, wat de uitslag ook 
zou zijn. Het was een feestje voor 
het 75-jarig bestaan van O.C.H., 
inmiddels al 77-jarig bestaan. Het 
was er goed van drinken en eten 
(verzorgd door Cafetaria en Schnit-
zelhuus De Zevensprong).  
Tijdens deze avond was er even een speciaal moment voor 
een vrijwilliger in hart en nieren. Voor heel het dorp en niet 
alleen voor het Hoenderlose Oranje Comité, maar de andere 
vrijwilligers van OCH (het zijn per slot van rekening allemaal  
vrijwilligers) wilden deze man toch even extra bedanken. Cjacco is altijd bereid de hel-
pende hand toe te steken en staat als het even kan klaar. Daar plukken velen de vruchten 
van. Cjacco kreeg van het bestuur van OCH een vakantiecheque (voor 6 personen) over-
handigd en zal deze vast en zeker samen met zijn Wilma en kinderen met aanhang voor 
een mooie vakantie gaan gebruiken. We gaan er dan van uit dat ze een Nieuwe Plag-
gensteker mee nemen en daar mee voor de rubriek “De Plaggensteker op reis .....” op 
de foto gaan. Dat vindt Wilma vooral erg leuk om te doen. Zonder dollen, Cjacco, van 
harte gefeliciteerd en het mag gezegd, het komt je 100% toe. Fijne vakantie alvast! 
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ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteler is een uit-
gave van de vereniging HAJO voor 

alle Hoenderlose inwoners. 
 

Redactie: 
Rob Spelde 

06-20683177 / 055 - 3781363 
Krimweg 11 

 
Vormgeving/foto’s: 

Rob Spelde 
 

Drukkerij Mc Windos 
contactpersoon Remco Kuiperij, 

0544 - 373242 
 

Klachten bezorging: 
robspelde@planet.nl 

 
Advertenties: 

robspelde@planet.nl 
 

Abonnementen voor buiten  
Hoenderloo €45,00 per jaar 

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

robspelde@planet.nl 
 

website: 
www.hajo-hoenderloo.nl 

 Oplage n 750 stuks 
 

De redactie aanvaard geen  
aansprakelijkheid voor fouten die in 

deze uitgave voorkomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiterste inleverdatum: 
 zaterdag 21 januari 

 
De volgende N.P. komt uit op: 
dinsdag 31 januari 

(onder voorbehoud) 
 

Veel leesplezier! 

 

Cjacco ere-vrijwilliger O.C.H.

Marjolein een zestiger geworden
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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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Ja hoor ….. daar komt het cliché van deze maand weer “Het jaar is weer om-
gevlogen”. Het zal in deze periode één van de meest uitgesproken uitspraken 
zijn. “We hebben het gevoel dat we de kerstboom net weer hebben opgeruimd 
en nu hebben we hem al weer een tijdje staan”. De redactie is al geruime tijd ge-
leden gedoken in het afgelopen jaar in Hoenderloo en het verbaast ons ieder jaar 
weer dat er toch wel weer een heleboel heeft plaats gevonden in ons fraaie dorp. 
Gelukkig wel weer, want door die ver- rekte corona  hebben we toch een lange 
periode moeten meemaken waarin heel weinig tot niets kon en mocht. Activitei-
ten die gepland stonden moesten nood- gedwongen weer uitgesteld worden. Een 
voorbeeld is het eeuwfeest van VIOS dat al voor 2021 gepland stond en de organi-
satie was er ook klaar voor, maar uiteindelijk heeft het pas in afgelopen jaar plaats kunnen hebben. Maar het kon gelukkig, net als 
veel andere evenementen en dus heeft de redactie van de Nieuwe Plaggensteker het in 2022 wat makkelijker gehad om de maande-
lijkse edities weer vol te krijgen. Daarvoor was het soms schrapen, maar gelukkig is er genoeg te vermelden in het jaaroverzicht van 
dit jaar. We hebben het één en ander weer op een rijtje gezet en hopelijk vindt u het als lezer de moeite waard om deze door te nemen. 
Mochten we bepaalde zaken niet vermeld hebben, dan vinden we dat uiteraard heel jammer en daar bieden we van te voren alvast 
onze excuses voor aan. Er zit echt niets achter. 
 
Genoeg voor nu; we wensen u veel plezier bij het jaaroverzicht 2022. 

Op de voorpagina van het januari-nummer 
een item van ver over de grenzen en wel 
dat van de Hoenderloërs Jack Brouwer en 
Eugene Klutman, die een wens in vervul-
ling zagen gaan. Ze hebben deel genomen 
aan Parijs Dakar Classic, een monstertocht 
van 7216 km en daar wisten ze beslag te 
leggen op een geweldige derde plaats in 
het truck klassement en 17e in het alge-
mene klassement. Een geweldige prestatie 
en een ervaring voor het leven. Men ging 

op de foto met de N.P. in Saoedi Arabië. 
Kunt u het zich nog herinneren dat eind 
2021 en begin 2022 de Krimweg er ter 
hoogte van het Muziekbos een hele tijd uit 
lag. Er kon geen verkeer doorheen, er 
werd nieuwe riolering gelegd en de asfalt 

laag werd uiteindelijk vervangen door 
klinkers. De weg was eind december al 
wel berijdbaar, maar in januari werd er 
verder afgewerkt. De puntjes werden op 
de i gezet en de overlast was achter de rug.  

In het februari-nummer heeft het resultaat 
van de werkzaamheden aan de Krimweg 
gestaan. Klinkers en alle werkzaamheden 
afgerond. Het mag gezegd, het ziet er fraai 

uit. Helaas moest er deze maand gemeld 
worden dat HTC dit jaar niet een stuk op 
de planken zou kunnen brengen. Een te-
leurstelling voor de leden, maar zeker ook 
van de supporters van het Hoenderlose to-
neel. Bij de Proeftuin was men er trots op 
dat er een nieuwe kok was aangetrokken 
in de zeer ervaren persoon van Peter Drie-
huis. Een kwaliteitsslag waar eigenaar 
Rense Peper zeker trots op was. We had-
den deze maand een interview met Rense 
en Peter. Het Nieuwe Initiatief (HNI) had 
zeker ook heel goed nieuws. 
Vanaf 22 februari kon men in 
het vervolg maar liefst 2 
dagen terecht in ’t Dorpshuus 
tijdens de inloopdagen van 
10.00 – 16.00 uur. Gezellig 

kletsen, een spelletje doen, activiteiten en 
ook een lekkere warme maaltijd tussen de 
middag. Geweldig nieuws waar velen hun 
voordeel mee kunnen doen. Harald en In-
grid gaven aan dat ze in maart de winkel 
zouden gaan  verbouwen; de vorige grote 
ingreep was alweer 6½ jaar geleden men 
wilde de supermarkt aanpassen en ge-
schikt maken voor de toekomst. Spannend 
weer! In ons dorpsgebouw kon en kan 
men iedere maand genieten van een geza-
menlijk diner onder de noemer ‘Dineren 
in ’t Dorpshuus’. Lekker eten en veel ge-
zelligheid. Dat eten moet uiteraard bereid 
worden en de vrijwilligers die dit evene-
ment organiseren waren blij een nieuwe 
kok gevonden te hebben in de persoon van 
Ilona Visscher. Het einde van een tijdperk 
van 25 jaar; de Regiobode stopte met de 
krant bezorgen in Hoenderloo door meer-
dere factoren. Ook deze krant niet meer 
wekelijks in de brievenbus. Jammer. 
Ineens was de jonge beukenhaag aan de 
Apeldoornseweg, tegenover de ingang van 
de Hoge Veluwe verdwenen. Niemand die 
er iets van wist en dus contact gezocht met 

de gemeente. Uiteindelijk een bericht 
terug en zij hadden hem verwijderd omdat 

“de staat van de haag 
was slecht, waarschijn-
lijk door het strooizout 
en dus heeft men deze 
verwijderd.”  

Verder op pag. 9 
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Was een antwoord, maar menigeen betwij-
felde deze woorden. Omwonenden waren 
door het Nationale Park de Hoge Veluwe 
uitgenodigd om op 23 februari in het 
Dienstgebouw als eerste iets te horen te 
krijgen over de bouwplannen van een re-
sort in Hoenderloo. Ze kregen van alles te 
horen over de bouw van een hotel, lodges, 
een parkeerplaats en een vernieuwde in-
gang op de plek van BijDaan, de huidige 

parkeerplaats en de camping van het Park. 
Deze plannen zorgden zeker voor veel vra-
gen en toch ook wel onrust. 

In het weekend van 4 maart begon de eer-
ste fase van het opknappen van de A50. 

Dat heeft de inwoners van Hoenderloo 
heel veel ongemak opgeleverd. Er is over-
leg geweest met de gemeente, provincie en 
de BAM, maar die hebben bar weinig ge-
daan met de negatieve ervaringen die men 
in Hoenderloo had met de afsluitingen, 
omleidingen e.d. Op 7 maart konden an-
dere belangstellenden dan de omwonen-

den van het nieuw te bouwen resort op de 
Hoge Veluwe terecht in ’t Dorpshuus om 
te horen en te vragen naar de plannen voor 
het hotel met immense toren op de plek 
van het oude voetbalveld. De meningen 
hierover waren verdeeld en dat er nog 
vaker over gesproken zou gaan worden 
werd wel duidelijk. Tijdens een zeer ver-
late nieuwjaarsreceptie van biljartvereni-
ging Veldheim op 8 maart werd het zeer 
trouwe lid Evert van Veldhuizen gehuldigd 
voor het feit dat hij al maar liefst 50 jaar 

lid is van zijn biljart. Rene van Buren werd 
verrast met extra aandacht omdat hij al 25 
jaar wedstrijdleider is van het biljarten bij 

de vereniging.  In ’t Dorpshuus is nog een 
biljartvereniging actief en wel op de maan-
dagavond. Bij hun werd Klaas Knop ge-

huldigd omdat hij de winnaar was 
geworden van hun 109e competitie. Op 16 

maart waren er gemeenteraadsverkiezing -
en en de plek om je stem uit te brengen 
voor gemeente Apeldoorn in Hoenderloo 
is stemlokaal 73 is ’t Dorpshuus. Op 22 
maart kregen leerlingen van Hei&Bos op 

locatie van alles te horen over historische 
plekken van Hoenderloo. Mensen van 
HHiB brachten de kinderen samen met 
Henk Beekman langs belangrijke histori-

sche plekken en vertelden daar over. Op 
school was dit uitstapje al uitvoerig voor-
besproken. Na een grondige verbouwing 
werd de giga mooie vernieuwde super-
markt van Harald en Ingrid op 23 maart 
heropend en kon men vanaf de 24-ste weer 
de boodschappen doen.  Het personeel van 
de Hoenderlose Spar had zich tijdens de 

verbouwing flink in het zweet gewerkt en 
ze werden dan ook bedankt voor hun inzet. 
En de winkel …… jeetje wat was dat mooi 
geworden en wat heeft Hoenderloo een 
geweldig mooie supermarkt. Velen kwa-

men naar de opening. 



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 10

055 - 3782188055 - 3782188

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

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, 7351 BA Hoenderloo 
06 - 38 20 17 09
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Wat was men onder de indruk over de 
prachtige winkel. Het is algemeen bekend 
dat men bij DCH, de Dames Contactgroep 
Hoenderloo, zeer trouwe leden zitten. Op 
30 maart konden een aantal daarvan 
volop in het zonnetje gezet worden. De ju-

bilarissen die 25 jaar lid waren: Marja v.d. 
Brink, Ans Aartsen, Korrie Beekman en 
Tonny Westerveld. Betty Hölscher was 40 
jaar lid en Dicky Nijkamp zelfs 50 jaar. 
Niet aanwezig was mevrouw Janny Dros, 
maar zij was al wel 60 jaar lid van DCH. 
Hulde! Als laatste jubilaris moest Jans 
Hols genoemd worden (25 jaar), zij was 
helaas ziek. Naast een mooie bos bloemen 
kreeg iedereen een zeer fraaie armband als 
aandenken 

In het aprilnummer werd de datum en het 
thema bekend gemaakt van de HAJO 
Dorpsquiz van 
2022; “Hoender-
loo, een piraten-
nest”. Al enige 
jaren heeft Hoen-
derloo het moeten 
doen zonder een 
kinderdisco. Deze immens populaire acti-
viteit had voor HAJO weinig zin om te 
houden omdat er maar heel weinig kinde-
ren in Hoenderloo woonden en later kon 
het niet door corona. Bij HAJO wilde men 
het echter weer eens proberen en kijken of 
er voldoende animo zou zijn. Op 2 april 
werd er dus gelukkig weer een disco ge-
houden en het was weer ouderwets een 

groot succes. Veel kinderen en ouders in ’t 
Dorpshuus en men ging helemaal los op 
de muziek van uiteraard Kareltje. Heel wat 
kinderen en ouders kwamen fraai ver-
kleed. Het werd een groot kinderfeest en 
d a t 

HAJO nog vaker een disco gaat 
houden werd wel duidelijk. 
Hoenderloo werd bevrijd op 17 

april 1945 en het is een goede traditie dat 
de school van Hoenderloo daar aandacht 
aan besteed. De leerlingen knappen het 
monument bij de Heldringkerk op en zet-

ten er mooie bloempjes bij.  Dat hebben ze 
dit jaar op 8 april gedaan en op 14 april 
zijn leerlingen van de bovenbouw naar het 
monument gegaan om uitleg te krijgen en 
stil te staan bij de gevallenen. Deze maand 
een foto en stukje over fietsclub Hubertus. 

Een aantal enthousiaste wielrenners die 
puur voor de lol elke week op de racefiets 
stappen en kilometers maken. Ook een 
item over ’t Dorpshuus en daarbij een foto 
van het toenmalige bestuur van het dorps-
gebouw. Heel wrang was dat even na het 
maken van die foto Kees Pijnaker helaas 
plotseling kwam te overlijden. De familie 
wilde graag dat de foto wel geplaatst werd 

en als eerbetoon aan de man die immens 
veel voor ’t Dorpshuus betekent heeft hier 
ook nog een keer die foto. Museum de 
kleine Arcke had een fotowedstrijd uitge-
schreven en van heel wat Hoenderlose 
amateur fotograven hadden ze foto’s ge-
kregen. En vakkundige jury had ze aan-
dachtig bekeken en had Tiny Jansen tot 

winnares uitgeroepen en die kreeg op 10 
april haar eerste prijs overhandigd, een 
goede camera. Een uitstekende beslissing. 
GTH hield op 11 
april de jaarver-
gadering en er 
waren mooie 
woorden voor 
de jubilaris Lin -
da van Wyck-
huize, die voor 
de vereniging al 
vele wedstrijden 
heeft gefloten en 
dat nog steeds 
doet. Tijdens de ledenvergadering van de 
HZV in het pannenkoekhuis op 13 april 
was één van de agendapunten geheel ge-
wijd aan Jan Wolffensperger. Hij was maar 
liefst 37 jaar de penningmeester van de za-

kenvereniging en heeft dat altijd zeer naar 
tevredenheid gedaan. Jan was al eerder ge-
stopt, maar door corona was hij niet eerder 
officieel bedankt en benoemd tot ere-lid 
van de HZV. Hij is de eerste persoon die 
deze eer te beurt valt en iedereen was het 
er over eens; zeer verdiend. Normaal ge-
sproken vindt de jaarvergadering van de 
vereniging Onderling Hulp Betoon aan het 
einde van het jaar plaats. Doordat deze 
echter door corona lang niet was geweest 
had het bestuur gedacht de leden toch te 
informeren en de vergadering te plannen 
op 15 april. Het was weer een ouderwets 
gezellige en nuttige avond. 
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Dagelijks bestuur: 
Helna Solleveld, Wim v.d. Meer,  

Mariska v.d. Brink en Herman Markink

Om iedereen op de hoogte te houden van wat er allemaal 

gebeurt in het Dorpshuus vertellen we u regelmatig waar-

mee we bezig zijn. Soms is dat heel zichtbaar, soms gebeurt 

dat achter de schermen. Hierbij een overzicht van de be-

langrijkste onderwerpen van dit moment:

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel op vrijdag 6 januari vanaf 17.00 uur! 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur zijn de uitkomsten van de ideeënbus besproken. We zijn verrast door 
de vele en gevarieerde uitkomsten en hebben om die reden besloten vanaf januari maandelijks een activiteit op een vrij-
dagmiddag te organiseren. In eerste instantie voor een half jaar, waarna een evaluatie plaatsvindt.  
De aftrap vindt plaats op vrijdag 6 januari van 17.00 tot 20.00 uur met een nieuwjaarsborrel voor alle inwoners van 
Hoenderloo. Gezorgd zal worden voor een drankje en een hapje. Tijdens de borrel is er gelegenheid om allerlei spelletjes 
te doen. En: voor de liefhebbers is er een maaltijdsoep waarvoor een kleine vergoeding wordt gevraagd. Iedereen is dus 
van harte welkom, jong en oud, maar laat ons even weten of je komt en met hoeveel personen, zodat we weten hoeveel 
mensen we ongeveer kunnen verwachten. Stuur een mailtje naar dorpshuushoenderloo@gmail.com of een appje aan een 
van de bestuursleden. We hopen heel Hoenderloo te mogen begroeten! 

Hoenderloo’s belang schenkt TV aan HNI 
Sinterklaas heeft Het Nieuwe Initiatief (HNI) dit jaar wel een 
heel speciaal cadeau geschonken. Nou ja, Sinterklaas: niemand 
minder dan Hoenderloo’s Belang heeft voor HNI een joekel 
van een tv aangeschaft van maar liefst 85 inch! Niet alleen de 
aanschaf is door Hoenderloo’s Belang verzorgd, maar ook de 
installatie van de tv, die in de serre een plaats heeft gekregen. 
Daar zijn we natuurlijk reuze blij mee. En dat is niet alleen heel 
mooi voor HNI, maar ook voor het Dorpshuus. Want in overleg 
met HNI kunnen vanaf nu bijvoorbeeld ook voetbalwedstrijden 
of andere evenementen worden gevolgd. Ook heeft Hoender-
loo’s Belang gezorgd voor een tijdelijke internetaansluiting met 
Wifi, zodat de ontvangst gegarandeerd is. Hulde aan Hoender-
loo’s Belang! 
Die internetaansluiting blijft gehandhaafd tot het moment 
waarop het Dorpshuus is aangesloten op de glasvezel van 
Delta. Op het moment van dit schrijven ligt de aansluiting al 
in de meterkast, alleen moet de installatie van de apparatuur in 
het gebouw nog plaatsvinden. Dat zal op korte termijn plaats-
vinden, mogelijk nog dit jaar.  

Vrijwilligers in het zonnetje gezet 
Het bestuur heeft de dag van de vrijwilliger (7 december) niet onge-
merkt voorbij willen laten gaan. Wat zouden we immers zijn zonder 
al die mensen die op vrijwillige basis bijvoorbeeld bar- en terrasdien-
sten verzorgen, de keuken schoonmaken en allerlei kleine en grotere 
klussen doen? Daarom krijgen al die kanjers deze maand een cadeau-
tje, als waardering voor hun tomeloze inzet voor ons Dorpshuus. En 
dat is niet meer dan terecht, want zonder al die vrijwilligers kunnen 
we de deuren wel sluiten! 
Tegelijkertijd doen we nogmaals een oproep: heb je tijd en vind je het 
leuk om vrijwilliger te zijn in het Dorpshuus, laat het ons dan weten. 
Dat kan zijn om bijvoorbeeld bardiensten te verzorgen, maar ook bij 
tal van technische klussen. We kunnen je hulp goed gebruiken! 

En tot slot: iedereen fijne 
kerstdagen en een gelukkig, 
gezond en succesvol 2023.  
We hopen u te ontmoeten  

tijdens de nieuwjaarsborrel op 
vrijdag 6 januari!

Koude wintermaanden: toch lekker warm! 
Om de energiekosten te beperken zijn sinds april de gas-
heaters in de grote zaal aangesloten op een timer. Zet je 
de heaters aan, dan wordt de zaal twintig minuten ver-
warmd om vervolgens automatisch te worden uitgescha-
keld. In de zomerperiode werkt dat prima, maar nu de 
winterse kou af en toe genadeloos toeslaat is twintig mi-
nuten verwarmen, terwijl je daar misschien meerdere 
uren verblijft toch te weinig, zo is de ervaring. Om die 
reden is besloten de tijd te verlengen tot zestig minuten. 
Gebruik je de grote zaal en is het nodig om te verwar-
men, dan hoef je dus niet elke twintig minuten naar 
boven om de heaters opnieuw aan te zetten. Wel roepen 
we alle gebruikers op om hiermee verstandig om te gaan: 
gebruik je de zaal bijvoorbeeld twee uur, zet dan niet tien 
minuten voor het einde opnieuw de heaters aan! En: let 
er op dat de schuifdeuren van de grote zaal bij vertrek 
goed worden afgesloten, zodat de kou van de zaal niet 
naar het podium trekt. 
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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: 
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De mannen hadden ouderwets veel plezier. 
Het bestuur kon ook eindelijk hun ei weer 

kwijt. Op 17 april werd het seizoen van 
ons Oranje Comité zoals het hoort ge-
opend met het paasspektakel achter de 
brandweerkazerne. Zeker in het begin 
stonden de kinderen centraal met schmin-

ken, een palmpaasoptochtje en aansluitend 

het eieren zoeken voor de kinderen op het 

schoolplein in verschillende leeftijdscate-
gorieën. Daarna was het tijd voor de vol-

wassenen en was het 
eieren gooien. Een ei 
over een zo groot 
mogelijk afstand 
gooien zonder dat 
deze kapot gaat 
bleek nog niet zo 
makkelijk.  Uiteinde-
lijk was er natuurlijk 
een koppel die won 
en die kreeg de prijs 
uit handen van de 

schutterskoning. Op 26 april is Arjan Bar-
ten met een smoes naar schouwburg Or-
pheus in Apeldoorn gelokt om hem daar te 
verrassen met een Koninklijke onderschei-
ding. Voor al zijn vrijwilligerswerk voor 

sv Beatrix en het Oranje Comité. Voor 
beide verenigingen en voor ons dorp heeft 
hij immens veel betekend en dus was de 
algemene opinie; zeer verdiend, het kwam 
hem toe. Een dag later, 27 april, vond Ko-
ningsdag plaats en ons Oranje Comité 
pakte flink uit. Er was weer van alles te 
doen in het feest-epicentrum van Hoender-
loo op deze dag, het Muziekbos. Er vond 

van alles plaats voor jong en oud en in het 
begin kon jong zich flink uitleven bij de 
spelletjes. Uiteraard werd er ook aandacht 
geschonken aan de Koninklijke onder-
scheiding van oud voorzitter van OCH 

Arjan. Later op de dag kon men onder het 
genot van muzikale klanken een mooi 
feestje vieren en zo was Koningsdag 2022 
er eentje om niet snel te vergeten. Museum 

de kleine Arcke komt u in dit overzicht 
meerdere malen tegen. Het knusse mu-
seum, dat volledig door vrijwilligers wordt 
gerund, is dan ook een aanwinst voor 
Hoenderloo. De vrijwilligers hebben het 
er maar druk mee en op 30 april gaven ze 

de buitenboel een goede beurt. Zag het er 
weer gelikt uit voor het zomerseizoen.  

Op 3 mei vond er een informatiebijeen-
komst plaats in de sporthal op het voorma-
lige Jongenshuis over de plaatsing van 

mensen uit Oekraïne in gebouwen van de 
Emmagroep.  Menig inwoner was aanwe-
zig om er meer over te horen. De laatste 
jaren kon de herdenking bij het Hoender-
lose monument niet plaatsvinden met be-
langstellenden door corona, maar dit jaar 
gelukkig wel weer. En het was hartstikke 

druk op 4 mei bij de Heldringkerk. Het 
was ook dit jaar weer een waardige her-
denking m.m.v. van VIOS. Er werden 
kransen gelegd, bloemen, de vlaggen wer-
den gehesen, de Last post werd gespeeld, 
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evenals het Wilhelmus. Allemaal indruk-
wekkend, maar de 2 minuten stilte spande 
de kroon wat dit betreft. Gelukkig kon 
men dit weer samen beleven. Het was 
zeker een schok toen bekend werd dat het 
grote koor van Eensgezindheid er mee 
ging stoppen. Er waren voldoende redenen 
om niet verder te kunnen c.q. gaan. Dat 
mocht niet zo maar ongemerkt voorbij 
gaan en dus kwamen de leden nog één 
keer bijeen en wel voor een dus afsluitend 
etentje in restaurant de Veluwe. De aanlei-
ding was verschrikkelijk, maar de avond 
op 6 mei was heel geslaagd. Er vond voor 
de laatste keer een huldiging plaats van 
trouwe leden. Het waren de jubilarissen. 

Van 2021: Anly van Oostendorp (10 jaar) 
en Clary Docter (30 jaar). Dit jaar waren 
het Mariet Hendriks en Thea Koning (10 
jaar), Dina de Bondt (15 jaar), Janny Vels 
(20 jaar), Ria Junge (40 jaar), Willy van 
Bruggen (55 jaar) en Tiny Blotenburg 
zelfs 85 jaar!!!!!! Niet op de foto staat 
Chris Staal, 30 jaar lid. Er werd ook nog 
een cheque overhandigd aan ’t Dorpshuus 
voor verduurzaming door 4 dames die een 
band hebben met de voormalige suppor-
tersvereniging, die in hun bestaan extreem 

veel geld hebben bijeengebracht voor de 
Zang. Nu een laatste schenking van maar 
liefst € 2000,-. Het was gezellig en druk 
op 8 mei bij museum de kleine Arcke. Dat 

had te maken met het moederdagconcert 
dat door VIOS gegeven werd in het kader 

van het 100-jarig bestaan. In het museum 
was een fraaie kleine tentoonstelling op-
gezet en op het grasveld achter het gebouw 
speelden de slagwerkgroep en de fanfare 

van onze Muziek een aantal 
fraaie nummers waar door moe-
ders en anderen volop van geno-
ten werd. Een super leuk 
initiatief van VIOS. Op 14 mei 
kwam de Classico Borelli wie-
lertoertocht door Hoenderloo en 
dat was het moment voor de heer 
en mevrouw Buitenhuis om bui-
ten in het zonnetje te wachten tot 

kleindochter Myrthe en haar vriend langs 
kwamen. Toch een mooi moment om ze te 
kunnen begroeten. Droogte in mei en dus 
was de actie van de brandweer om de wa-
terbak bij de plaggenhut te vullen en met-
een het dak met de plaggen water te geven 

een heel goede. Ook op 14 mei werd de 
eerste Doedag van dit jaar gehouden en de 

eerste na de coronatijd. Men moest er 
blijkbaar nog aan wennen, want echt veel 
mensen waren niet gekomen om de hel-
pende hand toe te steken. De mensen die 
er wel waren hebben zeker heel veel nuttig 
werk verricht. De plekken waar ze bezig 

geweest zijn waren klaar voor de zomer.  
Nog iets op deze dag; als je als vereniging 
al 100 jaar bestaat ga je dat ook vieren met 
de leden. Dat heeft dus op 14 mei plaats 
gevonden in en achter ’t Dorpshuus. Schit-
terend weer, goed van eten en drinken en 
veel plezier. Alle ingrediënten voor een 
geweldige middag en dat werd het. Binnen 
oudhollandse spelletjes, buiten een terras 

en BBQ en er werd muziek gemaakt. Te-
vens werden trouwe leden in het zonnetje 

gezet: Vincent van Hunen en Bert Spronk 
(25 jaar) en Hans Berkhouwer (12½ jaar 
pen ningmeester). Ze kregen een fraaie 
oor  konde en een speldje. Volleybaljeugd 
bij GTH; geweldig en talentvol. 
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Ze krijgen de sport steeds beter onder de 
knie en ze hebben de competitie op een 
zeer knappe tweede plaats afgesloten. 
Goed gedaan kanjers! De Kolenschuur. 
Praktisch iedereen kende dit gebouw te-
genover de Veluwe, dat omgetoverd is tot 
een woonhuis. Willy en Wilco wonen er 
meer heel veel plezier en ze wilden hun 

stulp een naam geven. Iets met de historie 
en toen kwamen ze uit op de oude Kolen-
schuur. Een zeer toepasselijke naam en als 
je dan een zeer handige buurman hebt in 
de persoon van Aaron van Roekel, is een 
heel fraai bord snel geregeld. Een plaatje!  

De Hoenderlose senioren waren twee jaar 
niet gezamenlijk op reis gegaan met de se-
niorentocht. Wat een feest dat het nu op 2 
juni weer kon. En meteen ook schitterend 
weer. De commissie had ervoor gekozen 
om met de volle bus naar Hattem te gaan 
waar een bezoek aan het Bakkerij museum 

de hoofdmoot vormde. Daar bij aankomst 
overheerlijk appelgebak met koffie, 
daarna een werkelijk geweldige presenta-

tie van de geschiedenis van brood maken 
en een lunch van daar ’s morgen gebakken 
super verse broodjes. Nadat de Hoender-
lose brigade Hattem nog even onveilig 
kon maken met o.a. een terrasje pakken 
bracht de bus iedereen weer terug naar 
Hoenderloo. In ’t Dorpshuus werd genoten 
van een overheerlijk diner van restaurant 

de Veluwe en het muzikale welkom door 
VIOS. Een mooie afsluiter van een heel 
gave dag. Het volleybal rommelpot toer-
nooi op 3 juni werd gespeeld tussen 3 
teams en uiteindelijk won het beste team 
van de avond op deze zeer geslaagde en 

gezellige avond. Hoenderloo Got Talent; 
onder die noemer kunnen dorpelingen in 
de kleine Arcke laten zien wat ze maken 
en kunnen. Op 12 juni was Magdalena 
Sasberg aan de beurt met haar zeer fraaie 

keramiek. Wat is Hoenderloo rijk dat het 
een eigen toneelvereniging heeft. En dat al 

maar liefst 75 jaar lang. Velen hopen dat 
er nog vele jaren aan vastgeplakt worden. 
Op 15 juni vierden de leden van HTC hun 
mijlpaalfeestje met elkaar in ’t Dorpshuus 
met een drankje en een heerlijk hapje. De 
toneelspelers gaan ervoor om volgend jaar 
gelukkig weer een stuk op de planken te 
kunnen brengen. Hoe mooi zou dat zijn!  
Eindelijk kon de tweede dorpsquiz van 
Hoenderloo, georganiseerd door HAJO, 
op 17 juni gehouden worden. Maar liefst 
20 teams en zo’n 170 deelnemers aan de 
piratenquiz, ‘Hoenderloo een piratennest’ 
en die hadden een pittige maar geweldige 
avond op een eigen locatie en velen zeer 
toepasselijk gekleed. Soms moest men er-

gens naar toe om een opdracht uit te voe-
ren, zoals een muziekquiz of een opdracht 

in het Muziekbos. Na afloop was het nog 

even een mooi feestje met z’n allen in de 
Veluwe. Een mooie afsluiting van een zeer 

geslaagde dorpsquiz. 
VIOS bestond in ok-
tober 2021 maar 
liefst 100 jaar, maar 
zoals al eerder ge-
noemd gooide co-
rona ook roet in dit 
feestje. De receptie 
en het jubileumcon-
cert werden iets ver-
laat gehouden en wel 
op 18 juni.  
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Het was heel druk in ’t Dorpshuus om de 
eeuwling te feliciteren en van de muziek 
te genieten. Groot hoogtepunt van deze 
bijeenkomst was toch wel de uitreiking 
van de erepenning door de dorpenwethou-
der van Apeldoorn, Wim Willems. Een 

ander hoogtepunt was het optreden van de 
leerlingen die lieten horen al heel veel te 
kunnen op de blokfluit. Al met al was het 

een mooi VIOS-feestje met de supporters 
ervan. Het dartseizoen van de darters in ’t 
Dorpshuus wordt steevast afgesloten met 
een koppeltoernooi en dit keer was er een 
blijkbaar gouden koppel met Willy van 

Ark en Zino van Westerneng; zij wonnen 
dit koppeltoernooi dan ook. Op het IKC 
Hei & Bos is ook muziekles gegeven aan 
alle kinderen en wel door VIOS-lid Lydia 
Nagel. Dat er heel goed geoefend was en 
dat er talentjes tussen zitten werd duidelijk 
tijdens het concert dat door de kinderen 
gegeven werd op 28 juni in het Muziek-
bos. Ze werden ondersteund door een aan-

tal leden van VIOS en zo kon de grote 
schare bezoekers genieten van een puik 
concert. 

De eerste vrijdag van juli was meteen op  
1 juli en dus vond Hoenderpop plaats in 
het Muziekbos. HAJO had een deel van 
het Muziekbos tot ‘poplocatie’ omgeto-
verd en alles in gereedheid gebracht zodat 
de topformatie ‘3-cover’ er ’s avonds het 

publiek konden vermaken met werkelijk 
geweldige muziek. De mannen werden 
overladen met complimenten over hun 

muziek. Voor aanvang van Hoenderpop 
vond de prijsuitreiking plaats van de 
Dorpsquiz en praktisch alle deelnemers 
waren aanwezig om te horen op welke 
plaats men geëindigd was. Hoe verder 
men kwam richting de top 3, hoe meer de 
spanning bij sommige teams opliep. Het 
was dan ook zeer spannend; nummer 1 
‘Lui zonder Zee’, hadden slechts 5 punten 
meer dan ‘de Kromme Eik’ en 7 punten 
meer dan ‘de Miggeltjes’. De vreugde bij 
de mannen en vrouwen van het team van 

deze bevlogen familie was immens en ein-
delijk waren ze eens eerste! Op 9 juli was 
het een drukte van belang bij de Heldring-
kerk aangezien de 26-ste editie van de 
Mark(t) rond de Kark plaats vond. Einde-
lijk weer en de vele vrijwilligers hadden 
alles weer puik geregeld. De vele duizen-

den artikelen werden in en om de kramen 
te koop aangeboden en heel wat ervan kre-
gen een nieuwe eigenaar. Of het nu kasten 
waren, boeken, speelgoed, een vaasje enz. 
enz. die buiten en in de kerk lagen. Ook 
aan de inwendige mens was volop gedacht 
met koffie/thee, verschillende taarten en 

broodjes. Het was een heel gezellige markt 
onder perfecte weersomstandigheden, met 
als mooie bijkomstigheid een mooie op-
brengst voor de kerk. Het parkeren was 
ook in uitstekende handen en zo kon het 
een mooie editie van deze Hoenderlose 

rommelmarkt worden. In dezelfde Plag-
gensteker werd een noodkreet 
geuit voor de Mark(t) rond de 
Kark voor opslagruimte. De or-
ganisatie was de opslag in de 
oude peuterspeelzaal kwijt en 
wist tot op dat moment geen an-
dere plek. Zou die niet gevonden 
worden, dan zou dat het einde 
kunnen betekenen van dit evene-
ment. Moet je toch niet aan den-
ken!  

verder op pag. 21 
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Eerst Nederlands elftal, daarna vergaderen bij OH
Je zult het altijd zien; staat de jaarverga-
dering van de vereniging Onderling Hulp-
betoon gepland, moet het Nederlands 
voetbalelftal de kwartfinale spelen tegen 
Argentinië. Dan zou de vergadering ver-

plaatst kunnen worden, aangezien veel 
leden deze wedstrijd wilden zien, of je 
gaat eerst samen de wedstrijd kijken in ‘t 
Dorpshuus en daarna vergaderen. Dat laat-
ste gebeurde op vrijdag 9 december en dat 
werd makkelijker gemaakt doordat de 
dorpsraad net een zeer grote tv had ge-
schonken en opgehangen in de serre van 
‘t Dorpshuus. Kon meteen mooi ingewijd 
worden door zo’n 50 leden van HB. 

In de pauze werd de traditionele verloting 
gehouden zodat iedereen in de tweede 
helft iets te knabbelen had.  
Over de wedstrijd even heel kort; Argen-
tinië kwam op een 0-2 voorsprong, maar 

onze oranje 
leeuwen knokten 
terug naar een 
verlenging door 
in de laatste mi-
nuut de 2-2 te 
scoren. De ver-
gadering moest 
nog even uitge-
steld worden 

door een verlen-
ging en daarna 
helaas penalties. 
Helaas, want uit-
eindelijk werd 
deze serie verlo-
ren en lag 
Oranje uit het 
WK. Dat was 
even een collec-

tief baalmoment en dat moest even ver-
werkt worden. Iedereen deed dat even op 
zijn eigen wijze en daarna door! 
 
Vakkundige voorzitter Wim van Dam 
zorgde voor een verkorte versie van een 
doorgaans toch al niet te lange vergade-
ring. De notulen van secretaris Dilco Bar-
ten van de vorige vergadering werden heel 
snel goedgekeurd en het bleek dat de fi-
nanciën door Berend van de Heuvel goed 
beheerd waren. Er werd heel spontaan een 
nieuwe kascommissie benoemd en daarna 
kon men doorgaan met waar men al ge-
ruime tijd mee bezig was. 
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Ook op 9 juli was er een wedstrijd voor 
jachthoornblaasgroepen in Elspeet. Dat 
zou dit jaaroverzicht niet halen, ware het 
niet dat de Hoenderlose groep ‘de Winde-
waaij Blaeserij’ er hun allereerste wed-
strijd had en een fraaie derde plek in de 

wacht sleepte. Hulde mensen! Op zondag 
10 juli was het Klary Docter die haar 
prachtige schilderijen toonde in museum 

de kleine Arcke. Wat kan zij mooi schilde-
ren en de complimenten vlogen haar om 
de oren. In deze N.P. ook een persbericht 
van Rijkswaterstaat over de maatregelen 
die vanaf augustus op bepaalde momenten 
van kracht waren i.v.m. de afsluiting van 
de A50. Wat we toen nog niet wisten was 
dat er pure ellende was door de (ver-
keerde) maatregelen en dat contact met 
logge organisaties als Rijkswaterstaat en 
de provincie werkelijk tot niets leidt. He-
laas leverde het overlast en irritatie op, 
meer dan nodig was geweest. Historisch 
Hoenderloo in Beeld kon gelukkig en ein-
delijk weer een tentoonstelling maken in 
’t Dorpshuus en op 24 juli was deze voor 
de eerste keer geopend. Prachtige foto’s, 
geweldig mooi gerangschikt en het was 
genieten voor iedereen die iets heeft met 

oud Hoenderloo. Wat een werk hebben de 
mensen van HHiB hier weer aan gehad en 
hoe veel mensen hebben ze daar een ple-
zier mee gedaan. In totaal kon men op 5 
momenten komen en als men alles goed 

wilde bekijken had men wel een paar keer 
nodig.  

De laatste tentoonstellingsavond was op 7 
augustus en toen kon HHiB de balans op-
maken; er zaten goede momenten bij, 
maar over het geheel genomen had men 
graag nog wat meer bezoekers gehad. De 
mening over wat HHIB had gepresenteerd 
was lovend, mede door de inzet van Wim 
Nab met zijn tekeningen van panden uit 

Hoenderloo en Margriet Schol, met het re-
laas over haar familie in de Tweede We-

reldoorlog. Een paar jaar zonder 
Hoen derlose kermis, sorry het Zomerfeest, 
was voor velen afzien, maar dit jaar geluk-
kig wel weer en hoe! Het oranje Comité 
(O.C.H.) had weer voor een mooi pro-
gramma gezorgd en de weergoden werk-
ten perfect mee, al was het soms een beetje 
erg warm. Op 11 augustus kon eindelijk 
weer een gooi (of schot) gedaan worden 
naar de titel van schutterskoning en het 
was een oudgediende die de eer opstreek. 

Meine Dijkstra schoot de vogel er voor de 
tweede keer af, de eerste keer in 2016, en 
liet 130 schutters achter zich. Bij de jeugd 

won Ronan Plant de titel en dus mochten 
ze samen op de foto. Ronan schoot de 
jeugdvogel al in het 101-ste schot neer en 
Meine in het 252e schot. Op de aanslui-
tende feestavond heeft Karel voor de laat-
ste keer in vele, vele jaren een feestavond 
verzorgd tijdens de kermis. Hij gaat er mee 
stoppen en dat dit een aderlating betekent 
voor de feestweek is iets waar iedereen 
van doordrongen was. Op de tweede ker-

misdag, 12 augustus, was het de beurt aan 
de oudere jongeren tijdens het Vrijdagmid-
dagfestival. Ondanks de extreme hitte was 

het lekker druk in de tent en werden de 
‘festivalganger’ getrakteerd op een super 

leuke middag. Met zang, drankjes, hapjes 
en een lekkere afsluitende maaltijd. Aan-
sluitend vond het bijlwerpen aan het begin 
van de avond plaats en menigeen deed let-
terlijk een gooi naar de eerste plaats. Bij 
de dames won Naomi van Veldhuizen en 
bij de mannen was Joost Coldenhoff de 
beste bijlwerper.            (op naar pag. 27) 
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- Pedicure 
- Medisch pedicure 
- Oncologische Voet verlener

Huisartsenpraktijk Dieleman     Gezondheidscentrum Papenberg
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We hebben dit keer gekozen voor wat recentere foto's, over de kerstmarkt van 2014. Toch ook wel weer Historisch te noemen. 
Waarom niet, het zijn mooie foto's. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In één van de vorige uitgaven hebben we al blijk van waardering gegeven over de vele steun die we het afgelopen jaar van het 
Hoenderlose verenigingsleven gekregen hebben. Zonder hen kunnen we 
niet bestaan. 
Onlangs hebben we al vele familie-albums ontvangen; we zijn er erg blij 
mee. Maar er kan nog steeds wat bij om het weer mooie tentoonstelling 
van te maken. Daarom zijn wij ook op zoek naar oude foto's van bewoning 
zoals huizen bv. Met behulp van oude straatgegevens kunnen we het verhaal 
bij een woning wat completer maken. Dus denk niet van ze hebben al ge-
noeg, er kan nog veel meer bij. 
 
We wensen iedereen prettige feestdagen toe. 
 
Reageren graag via wimvanmourik48@gmail.com 
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Kijk voor de mogelijkheden en openingstijden op de website of bel   
(055) 378 1666 • info@ruggestee.nl • www.ruggestee.nl

 2023

WIJ WENSEN 
U FIJNE 

FEESTDAGEN 
EN EEN CULINAIR 



Mocht u toevallig over de Krimweg rich-
ting de campings gegaan zijn en bij Schen-
kenshul gezien hebben dat er heel wat 
opslag is verwijderd, dan klopt dat hele-

maal.  Daar is begin november keihard ge-
werkt. Op 4 november hebben leerlingen 
van IKC Hei&Bos , de Wolvenklas, er 
veel opslag weggehaald onder begeleiding 
van Staatsbosbeheer, een moeder en Wim 
Wolfswinkel. Deze acitiviteit vond plaats 
in het kader van Natuurwerkdag Junior. 
Na een uitleg over het nut van het wegha-
len van deze jonge boompjes en hoe men 
het beste te werk kon gaan konden de kin-
deren zelf aan de slag gaan. De één is dan 

om deze op één van de stapels te gooien. 
Deze groeiden en groeiden en zo werd een 
deel van het terrein van Schenkenshul ver-
lost van jonge opslag. Als dat niet regel-
matig verwijderd wordt zal het terrein 
uiteindelijk helemaal veranderen naar een 
bos. Zeker op die plek wil men graag dat 
er een open vlakte blijft en daar hebben de 
kinderen en juffen mooi een flink steentje 
aan bij gedragen. 
 
Landelijk hebben op 4 en 5 november 
maar liefst ruim 15.000 mensen aan ruim 
560 natuurklussen gewerkt in het kader 
van de natuurwerkdag. Die dragen bij aan 
natuurbehoud- en herstel, zoals bollen en 
bomen planten, insectenhotels bouwen, 
snoeiwerkzaamheden, wilgen knotten en 
andere natuuractiviteiten. Ook stond de 
Natuurwerkdag dit jaar in het teken van de 
jeugd, voor hen werden er aparte klussen 
georganiseerd op vrijdag 4 november. 
Ruim 1.200 leerlingen van basisscholen in 
heel Nederland deden mee en dus ook 
vanuit Hoenderloo. Goed gedaan allemaal. 
Goed gewerkts!

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 25

Heeft u hem gevon-
den, de egelsnelweg 
die vorige week op 
de foto hier rechts 
stond? Die bevindt 

zich in Brams Laantje, het pad tussen de Paalbergweg en de Krimweg. 
Achter dat hekje zit de opening in de deur. We zijn eigenlijk wel be-
nieuwd of er ook veel gebruik gemaakt wordt van deze higway. 
Dan de nieuwe foto; alweer de laatste van de 23e jaargang van de Nieuwe 
Plaggensteker! Het heeft een raakvlak met de foto hierboven, maar welke 
zeggen we uiteraard niet. Wat het is gaan we ook maar niet verklappen, 
want anders zou het wel eens veel te makkelijk kunnen zijn. Hier heeft 
u niets aan, maar succes met zoeken! 

Lekker samen snoeien
uiteraard wat enthousiaster dan de ander, 
maar er werd toch door iedereen goed aan-
gepakt en regelmatig liep iemand met een 
flinke arm vol met afgeknipte takken rond 
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Zaterdag 13 augustus was de dag van de 
kindermiddag met een echt optreden van 
goochelaar Sander. Een ook weer snikhete 

tent en veel rode koppies, maar het was 
geweldig leuk. Voordat de feestavond los-
knalde vond een nieuw onderdeel plaats, 
de Alleskunner. Er deden maar liefst 20 
koppels mee en die hebben echt alles ge-
geven. Na elke ronde met heel leuke, soms 

knap lastige of bewerkelijke spellen viel 
een koppel af. Uiteindelijk bleef 1 koppel 
over en die moesten in de ultieme finale 
tegen elkaar uitmaken wie zich de aller-
eerste Alleskunnen van Hoenderloo mocht 
noemen. Nadia van Roekel legde het net 

af tegen broer Elias bij het spel Jenga. 
Elias was dus de grote winnaar. De laatste 
feestdag van het Zomerfestival was op 
zondag 14 augustus en dat was dan ook 
dé dag van de optocht. Wat een schitte-

rende optocht weer na 2 optochtloze jaren. 
VIOS liep uiteraard weer voorop en dit 
keer niet in uniform. Het was té warm om 

dat aan te trekken en dus lekker in korte 
broek en zo. Onderweg was het goed druk 

met publiek en die konden kijken naar 
schitterende deelnemers. De ‘strijd’ tussen 
een aantal deelnemers was weer heftig en 
de spanning liep na afloop flink op wie de 
winnaar zou zijn. Dat was net als de laatste 
keer de burengroep van de Weikamper-
weg.Brouwersweg, die ook een werkelijk 
prachtige voorstelling gaven. Tijdens het 

misschien wel mooiste feest van de kermis 
in de feesttent was de verbroedering im-
mens en het feest was groots. Daar werd 
Karel ook bedankt voor maar liefst 46 jaar 

Hoenderlose disco. Hij werd officieel be-
dankt en luidkeels toegezongen door ie-
dereen in de tent. Er was extra aandacht 
voor een optochtjuweeltje; de maquette 
van Berend van Veldhuizen van het kasteel 

Deelerwoud. Terecht. Op 17 augustus kon 
de balans opgemaakt worden wat betreft 

de braderie die 5 keer had plaats gevon-
den. De eerste was op 20 juli. De meeste 
avonden von-
den plaats onder 
warme, zo niet 
snikhete om-
standigheden. 
Alleen op de 
laatste avond 
viel er wat 
regen, maar die 
was op dat mo-
ment zeer welkom. Ondanks de hitte 

waren de brade-
rieën zeker een 
succes en het 
was in ieder 
geval al gewel-
dig dat ze kon-
den plaats 
vinden na 2 bra-
derieloze jaren. 
Dank Gerrit, 

Jan en Iris voor de organisatie! Deze 
maand nog meer aandacht voor Elias van 
Roekel, maar dan nu voor de motorracer. 
Hij was namelijk de BeNeLux Trophy 
kampioen geworden in zijn klasse. Een 
zeer goede prestatie.  
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Paalbergweg 14a 
7351 AG 
Hoenderloo 
tel.: 06 - 52 27 78 19

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

Piet op bezoek bij GTH  

Op een woensdag werden de volleybal kinderen verrast met een 
bezoekje van de volleybal piet. Ze hadden een brief gekregen van 
de Sint dat de volleybal piet langs kon komen en dat ze een training 
mochten verzinnen. De puppy’s wilde 10 tellen in de rimboe doen 
en wel in het donker en dat piet dan mee doet en je tijdens het ver-
stoppen ook nog pepernoten krijgt is natuurlijk geweldig. De piet 
was niet zo goed in dit verstoppen want de puppy’s raadde continu 
waar ze zat tot grote hilariteit natuurlijk. 
De piet werd getrakteerd op de GTH yell zo hard als ze konden. 
De sint had ook nog een kadootje geregeld voor alle kinderen, een 
volleybal zodat ze thuis ook kunnen oefenen. Ook was piet er bij 
de mini’s en daar moest ze toch ook even haar volleybal kunsten 
laten zien en dat ging haar aardig af vonden de kinderen. Ook voor 
de mini’s was er een kadootje. Al met al een super leuke middag. 
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Ook werd in oktober uit de doeken gedaan 
wie toch die Bram is waar het paadje tus-
sen de Paalbergweg en de Krimweg (naast 
restaurant de Veluwe) vernoemd is: Bram 

Westerveld. De Nijmeegse vierdaagse kon 
dit jaar gelukkig ook weer gelopen wor-
den, al was het door de extreme hitte in-
gekort tot driedaagse. Ook vanuit 
Hoen derloo weer deelnemers, waaronder 
vader en dochter Hans en Vera Solleveld.  

Met hun eren we alle lopers uit ons dorp. 
De geweldige winnaars van de dorpsquiz, 
Lui zonder Zee, hadden als eerste prijs een 
diner bon gekregen van restaurant de Ve-
luwe en die hebben ze op 30 augustus let-

terlijk en figuurlijk opgemaakt. Gezellig 
met elkaar eten en genieten van hun prijs.  

Als het even kan komen wijn-
liefhebbers in ieder geval 1 
keer per jaar bijeen om samen 
lekkere wijnen te proeven en 
er iets over te weten te 
komen. Prachtige locatie is 
bij Jans Hols op de Maria-
hoeve. Op 1 september was 
het weer zo ver en het was 

een zeer geslaagde avond. Bij een buiten-
activiteit moet je als organisatie altijd 
hopen op goede weersomstandigheden. 
Gelukkig had men dat tijdens de Hoge Ve-
luwe wandeldag op zaterdag 8 en de Hoge 
Veluweloop op zondag 9 oktober. Op 
beide dagen ook Hoenderlose deelname en 

menigeen heeft een medaille in de wacht 
gesleept. Hulde voor iedereen die lekker 
sportief zijn bezig geweest in de schitte-
rende natuur van het Park. De open monu-
mentendagen vielen dit jaar op 10 en 11 
september. Het was super druk, vooral in 

’t Dorpshuus en voor de rondleidingen per 
oude stadsbus op het Deelerwoud. Maar 
ook bij de kleine Arcke, waar fraaie oude 
foto’s waren opgehangen en de fantasti-
sche oude ‘Jongenshuisgebouwen’ op 

schaal stonden had men niets te klagen 
over belangstelling. In de Heldringkerk, 
die zelf al de moeite van het bezoeken 
waard is, draaide een zeer fraaie presenta-
tie continu door. Het waren twee mooie 

dagen! Dat Lars van Ark een talent is wat 
betreft het mountainbiken is al lang geen 
geheim meer. Maar dat hij meer kwalitei-

ten heeft bleek toen hij voor de allereerste 
keer mee deed met een zogenaamde gra-
velwedstrijd. Hij verpletterde de concur-
rentie en werd glansrijk eerste en stond op 
de hoogste plek tijdens de prijsuitreiking. 
Hulde Lars. In deze editie was er ook aan-
dacht voor vrijwilliger Jan Pasveer, die ge-

lukkig weer actief kan zijn na een fysiek 
mindere periode. Ook werd de EHBO in 
het zonnetje gezet die maar weer bij heel 
veel activiteiten in de zomerperiode aan-
wezig waren. Geweldig van deze actieve 

groep mensen waar Hoenderloo heel blij 
mee is. Op 24 september dan eindelijk het 

eeuwfeest van VIOS. Een aan-
tal keren uit  gesteld, maar op 
deze avond was ’t Dorpshuus 
het domein van de muzikanten 
zonder dat zij zelf muziek 
hoefden te maken.  
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Totaal 
leverancier 
in schoon!
Gespecialiseerd in interieurverzorging, glazen-
wasserij, vloeronderhoud en tapijtreiniging, gevel-
reiniging, eenmalige- en opleveringsschoonmaak, 
schoonmaken algemene ruimtes appartementen-
complexen en hoogwerkerverhuur.

Onderdeel van DROS Facility Groep

Maatschappelijk

verantwoord

Flexibel Hospitality

DROS Schoonmaakdiensten B.V.    |    (055) 378 14 56    |    schoonmaak@dros.nl    |    dros.nl

Paalbergweg 10 
7351 AG  Hoenderloo 
Tel. 055-3782223 
Mobiel 06-22459152
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moesten maken. Dat lieten ze over aan een 
band, die af en toe wat hard speelde maar 
zeer goede muziek maakte. Het werd een 
mooi feestje en voor een aantal nog 
mooier doordat zij een prijs wonnen bij de 
grote verloting. Edward de Geit helemaal, 
aangezien hij de hoofdprijs in de wacht 

sleepte. Op 28 september werd er bij de 
school een nieuw hufterproof volleybal-
veld geopend in het kader van het WK vol-

leybal dat o.a. in Apeldoorn plaats vond. 
Samen met de kinderen en die konden zich 
lekker uitleven tijdens een volleybalclinic. 
Leuke spelletjes en sommige kinderen ble-
ken best gevoel te hebben voor de sport.  

Bij GTH lopen een aantal jonge volleybal-
talenten die iedere wedstrijd beter en beter 
worden. Daar heeft school van geprofi-
teerd tijdens een volleybaltoernooi voor 
scholen in Apeldoorn op . Het meisjesteam 
van groep 7/8 deed het geweldig, maar 
wist net de finale niet te halen. Het team 
uit groep 4,5,6 behaalde een prachtige 
derde plaats en dus een beker. Toppers! 

Hoenderloo Got Talent. Onder die noemer 
hebben al heel wat mensen hun werkstuk-
ken laten zien in de kleine Arcke. Hetty 
Spitman had haar schilderijen opgehangen 
op 9 oktober en naast heel wat bezoekers 
kreeg ze ook veel complimenten over haar 
werk. Was ze voor niets toch een beetje ze-

nuwachtig van te voren. Ze heeft er van 
genoten. Dinsdag 11 oktober lagen er vele 
oude trouwfoto’s vanuit de werkgroep 
HHiB in ’t Dorpshuus tijdens de inloop 
van HNI. Er was flink wat animo en het 
was een moment van veel herkenning. De 

datum van 13 oktober 2022 zal bij de 
firma Wolfswinkel niet snel vergeten wor-
den. Het bedrijf was genomineerd voor de 
business awards Apeldoorn en in schouw-
burg Orpheus kregen Tim, Ferry en vele 

medewerkers te horen dat ze de belang-
rijkste prijs in de wacht gesleept hadden, 
te weten de publieksprijs. Hulde en zeer 

verdiend. (Foto’s zijn van de site van de 
business awards) Het werd volop gevierd 
met de medewerkers. Een volleybaltoer-
nooi in ’t Dorpshuus voor straten, vrien-
dengroepen, families e.d., dat was al even 
geleden. GTH heeft het gelukkig weer 
kunnen organiseren en wat een plezier 
werd er beleefd door velen. Na drie pou-
leavonden vond de finale plaats op 14 ok-
tober. Net als de andere avonden zeer 
gezellige en mooi drukke avonden in het 
dorpsgebouw. Er werd soms verbeten ge-
streden, waarbij het meedoen voor de 

meesten het belangrijkste was. Squadra 
Uno bleek uiteindelijk het sterkste team te 
hebben en zij wonnen dan ook glansrijk 
dit toernooi. De weersvoorspellingen voor 
de tweede Doedag van 2023 op 15 okto-
ber waren niet best, maar men zat er vol-
komen naast; droog en heerlijk om iets te 
doen voor het dorp. 
De Hoenderlose 
Zaken Vereniging te-
kende zoals altijd 
voor de organisatie 
en het zat weer prima 
in elkaar. Na de kof-
fie een taak kiezen en 
die gaan uitvoeren. 

Er was gelukkig 
volop animo en 
zo kon ons dorp 
mooie winterklaar 
gemaakt worden. 
Daarbij werd ook 
volop plezier be-
leefd en na afloop 
kon genoten wor-

den van een welverdiende lunch in ’t 
Dorpshuus, aangeboden door schildersbe-
drijf Herman van Hunen. Het smaakte heel 
erg goed! 
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Tijdens de clubavond van 18 oktober van 
biljartvereniging Veldheim werden de 
beste biljarters van het vorige seizoen ge-
huldigd. Tot zijn eigen verbazing was 
Henry Zeevalkink de kampioen. René van 

Buren was tweede en Ab Bruil knap derde. 
Eén van de mooiste feestjes van het jaar 
vond plaats op 29 oktober: Bier & Broa-
jen. Het Muziekbos was door de organisa-
tie en de vele vrijwilligers omgetoverd tot 
waar ‘oktoberfestdecor’ en velen hebben 

daar een werkelijk prachtige avond gehad. 
Al dan niet verkleed. Het was wederom 

heel goed van eten en drinken en de feest-
band Nünentaler Schürzenjäger wist er 

een nog grandiozer feest van te maken.   

Wat kunnen we blij zijn met en trots zijn 
op onze vrijwillige brandweermannen. 
Velen staan al jaren klaar voor de veilig-
heid van ons dorp en de inwoners. Op 5 
november werden er een aantal in het 
zonnetje gezet voor trouwe dienst. Op de 

foto van links naar rechts: Harald (25 jaar), 
Cjacco (25 jaar), Martijn (12½ jaar), Tim 
(12½ jaar), Gerrit (30 jaar), Nico (12½ 
jaar). Hans Essenstam staat niet op de foto, 
maar hij is al maar liefst 40 jaar bij de 
Hoenderlose spuitgasten actief. Voor Ger-
rit was het tevens zijn afscheid; hij is er 
mee gestopt na vele, vele jaren dienstbaar-
heid. In deze maand werden de lantaarn-
paalbloembakken verwijderd en zo heeft 
iedereen maandenlang dankzij de H.Z.V. 
kunnen genieten van de zeer fraaie bak-
ken. De foto staat op de pag. hiernaast.    
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Na twee poulewedstrijden in oktober werd 
op 11 november de koersbalfinale van het 
verenigingentoernooi in ’t Dorpshuus ge-
speeld. Vier teams gingen uitmaken wie de 
beste koersballers in huis heeft en de dar-
ters waren ook dit jaar ongenaakbaar; ze 

wonnen alle wedstrijden en waren terecht 
kampioen. Grootste winnaar was echter 

gezelligheid en saamhorigheid. Fijn dat 
het weer kon plaatsvinden. En toch ook 
heel serieus werd genomen. Hoe geweldig 
was het dat Sinterklaas en zijn Pieten weer 
op de normale manier ingehaald konden 
worden in Hoenderloo. Dat gebeurde op 
12 november en wat was het druk met 
kinderen en (groot)ouders op het school-
plein. Doordat het paard van de familie 
van Bon, die 
de koets al-
tijd trekt, he-
laas kreupel 
was, werden 
de Sint en de 
kinderen in 
een fraaie 
Sinterklaas -
trein van het 
schoolplein 
via de Plag-
genstekers-
weg naar ‘t 
Dorpshuus 
g e b r a c h t . 

Met uiteraard VIOS voorop. In ’t Dorps-
huus werd een geweldig gezellig wel-

komstfeestje gevierd met de kinderen.  
Iedereen blij! Heel slecht nieuws deze 
maand met de mededeling van de mensen 
van de Heldringkerk, dat er volgend jaar 
geen 27e Mark(t) rond de Kark gaat plaats 
vinden. De organisatie heeft geen ge-
schikte opslagplek kunnen vinden en heeft 
deze bittere pil moeten slikken. Giga jam-
mer! Beter nieuws van VIOS, want die 

hebben gelukkig weer een aantal nieuwe 
leerlingen die we hopelijk over een paar 
jaar tussen de muzikanten zien zitten. 

Waaronder de twee toppers op de foto! 
 

Excuses voor de activiteiten die niet in 
het jaaroverzicht staan en er wellicht wel 

in hadden moeten staan - red. 

Geboren in 
         Liv         4 januari – dochter van Dionne Demeijer en Max Coldenhoff 
   Boaz         31 januari – zoon van Coen Spelde en Cynthia Bomert 
Olivia         25 februari – dochter van Joost en Dewy Klein Middelink  
Mees         22 maart – zoon van Miriam A Jabboury en Robert Modderkolk 
Jack         21 mei – zoon van Renske en Robin van Ark 
Jill         5 juni – dochter van Eline van Zeist en Davy de Bie 
Mare Mae        15 augustus – dochter van Ilse Mulder en Martijn v.d. Brink 
Duncan Henry 20 augustus – zoon van Esther en Henri Hol  
Verjaardagen 
8 januari - Bart de Geit – 65 jaar; 11 maart - Fred van Ark – 65 jaar; 1 april - Ap 
Dalhuisen – 65 jaar; 9 mei - Marco Hol -50 jaar; 16 juni ; Mark Dros – 30 
         jaar; 26 juli - Erika van Schooten – 50 jaar; 4 augustus  - Evert Wissels 
          – 50 jaar; 8 augustus - Theo Westerveld – 65 jaar; 19 augustus - San- 
           dra van Hunen – 50 jaar; 12 november - Jolanda  van Hunen – 60 jaar;     
          Adrie Wrekenhorst - 65 jaar; Marjolein Vermeulen - 60 jaar                             
          Getrouwd 
             26 februari - Bep en Aad v.d. Brink – 50 jaar getrouwd; 15 maart -     
               Renske en Robin van Ark getrouwd; 7 mei Kim en Patrick v.d. Brink  
              getrouwd; 27 augustus - Thijs en Coby Bruin getrouwd; 22 oktober -  
                  Simone en Vincent van Hunen getrouwd; 4 november - Sanne en  
                    Gijs van den Berg getrouwd; 8 december - Bram en Nardie Wes-     
                       terveld 50 jaar getrouwd  
                        Geslaagden 
                               Maaike van Ark, Tycho Berkhof, Storm Brouwers, Kira 
                                     Hazenleger, Ellis Heekelaar, Merel Heekelaar, Marëlle           
                                      Jacobsen, Naomi Jansen, Iris van der Loo, Sarina Nij-   
                                          kamp, Wouter Sijbrandij, Manon van Veelen,  
                                                   Elske van Westerneng 
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Nieuws van onze dorpsagente Petra 
Wat eerder dan gewoonlijk kreeg ik de vraag om weer een stukje te schrijven. Dit 
keer een stukje eerder, omdat de Nieuwe Plaggensteker voor de kerst uitkomt. 
Er werd ingebroken in een auto en er kwamen twee meldingen binnen van ge-
luidsoverlast.  
Ook werd er in een caravan op één van de parken ingebroken. Tot slot werden er vijf verdachte situaties gemeld. 
Dat lijkt veel, maar in de winterperiode stijgen die cijfers sowieso. Het is langer donker, waardoor de mensen die 
niet veel goeds in zin hebben, langer op de dag tijd hebben, om meer ongestoord te werk gaan. Goed dat de mel-
dingen van verdachte situaties gedaan worden. Regelmatig worden er toch mensen aangetroffen, waarvan dan de 

gegevens in ieder geval bij de politie bekend zijn. Voor die personen een reden 
om niet meer terug te komen in het gebied waar ze gecontroleerd worden. Ze 
weten dan dat de bewoners scherp zijn. 
Ik wens iedereen mooie feestdagen toe! 

 
Met vriendelijke groet 

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

Chinees 
- 

Verrassingsdessert 
Inloop vanaf 17.00 uur. Op-

geven en afmelden uiterlijk 
zaterdag 14 januari bij 

Tonny Westerveld  
06 - 57551350 

Menu voor 18 januariMenu voor 18 januari

KERST 2022 

Beste mensen.  De feestdagen staan weer 
voor de deur. 
Vrijwilligers zijn bezig met de voorberei-
dingen voor de ouderenkerstviering in 

het dorpshuus in Hoenderloo, aanslui-
tend met een broodmaaltijd.  De viering 
wordt gehouden op maandag 19 decem-
ber, aanvang 16.00 uur. Medewerking 
wordt verleend door de Cantorij van de 
Heldringkerk. Opgeven van te voren is 
wel nodig. U kunt dat doen bij Geertje 
Hendriks (3781850) of bij Mariet Hen-
driks, (3781675). 
Op zaterdag 24 december, aanvang 
21.30 uur,  is in de Heldringkerk de 
Kerstnachtdienst.  Voorafgaande aan 
deze dienst verlenen de mensen van 
VIOS buiten voor de Heldringkerk hun 
medewerking bij het ten gehore brengen 
van kerstliederen. 

1e Kerstdag op zondag 25 december om 
10.00 uur wordt in de Heldringkerk een 
kerstkerkdienst gehouden.  
Nieuwjaarsdag,  op zondag, 1 januari  
2023,  is om 10.00 uur in de Heldring-
kerk dienst met daarna nieuwjaarswen-
sen.   
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen 
en goed 2023 toe. 
 
Namens de kerkenraad van de Heldring-
kerk  
 
Met vriendelijke groet, 
Willem van Wassenberg 
(scriba) 

Hoihoi, 

mijn naam is Kira Hazenleger, voor de 
meesten in het dorp geen vreemde. 
Ik ben sinds kort mijn eigen bedrijfje be-
gonnen in the beauty branche, namelijk 
gediplomeerd wimperstylist. Dit hoop ik 
steeds verder te kunnen uitbreiden zodat 
ik steeds meer mensen blij kan maken 
met een stralende look. 
 
Wil je een natuurlijke uitstraling? Of 
juist wat opvallender? Je kan voor ver-
schillende soorten en maten wimpers bij 
mij terecht! 
 
Jullie kunnen mij vinden op instagram 
voor meer informatie: khlashess. 
 
Maak gerust een afspraak, ik kijk uit 
naar jullie bezoek! 
 
Groetjes 
Kira Hazenleger 
hazenlegerkira@gmail.com
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An Englishman in Hoenderloo:  
Onze fanfare heeft een geweldige nieuwe dirigent! 
VIOS is heel trots om de nieuwe fanfare 
dirigent aan u voor te stellen. Thomas 
Lowe is sinds begin november aan de slag 
en er wordt al druk gerepeteerd voor ons 
winterconcert op zaterdagavond 28 januari 
2023 in het Dorpshuus.  
 
Brassbands in Noord-Engeland 
Thomas is opgegroeid in Halifax, een 
klein stadje in Noord-
Engeland omringt door 
prachtig landschap van 
glooiende heuvels en 
woeste bergen. Noord-
Engeland staat daar-
naast wereldwijd 
bekend om de textielin-
dustrie. De wolfabrie-
ken richtten de 
bekende Brassbands op 
om het volk cultuur bij 
te brengen en ontspan-
ning te bieden. Ook de 
beroemdste brassband 
in de wereld, de Back 
Dyke Mills Band werd 
daar opgericht door een kamgarenfabriek! 
Als kleine jongen zag Thomas een optre-
den van een trompettist met een hele po-
pulaire brassband op televisie en hij was 
op slag verliefd op dat instrument. Die! 
Die wil ik spelen! riep hij uit tegen zijn ou-
ders! Pas toen hij 9 jaar oud was kon hij 
lessen nemen op school. Na een paar jaar 
fanatiek oefenen werd hij door de muziek-
docent uitgenodigd mee te blazen tijdens 
een repetitie van een jeugd brassband. 
Thomas ging zitten, blies een paar noten 
mee en was meteen verkocht. Samen met 
deze band speelde hij voor de Vrijmetse-
laars en trok door modderige velden om 
op boerenmarkten in de omgeving te spe-
len.  
Later groeide hij door naar het regionale 
harmonieorkest en trok naar de stad Hud-
dersfield om te repeteren en op te treden 
in het prachtige Victoriaanse gemeente-
huis met een mooie concerthal met meer 
dan 1.000 plaatsen. Zijn favoriete muziek-
stuk uit de tijd is Trittico door Vaclav Nel-
hybel. Nog steeds houdt Thomas van veel 
koper en slagwerk, alle toeters en bellen!  
In deze tijd mocht hij op de middelbare 
school het schoolorkest een aantal keren 
dirigeren omdat de leuke muziekleraar 
hem gewoon voor de groep zette. Het was 
toen nog wel een uitdaging om gewoon 
een 4-kwarts of een 3-kwarts maat te 
slaan, maar het vuurtje was aangestoken! 

Jazzclubs in London 
Toen hij 18 was verhuisde hij naar London 
om aan de Universiteit muziekweten-
schappen te gaan studeren, omdat hij een 
bredere interesse in muziek had dan alleen 
trompet spelen. Het was een fantastische 
tijd! Hij bezocht veel jazzclubs, waaronder 
de wereldberoemde Ronnie Scott’s Jazz-
club en nam zijn trompet overal mee naar 

toe en speelde in allerlei gelegenheids-
groepen. Ook heeft Thomas in verschil-
lende koren gezongen! 
  
Bach in Amsterdam 
Na deze algemene studie kreeg hij een na-
tuurtrompet, uit de tijd van Bach en Hän-
del, een langere trompet zonder knoppen, 
waarop je alleen de tonen met de mond 
kan maken. Om zich daarin te specialise-
ren volgde hij op het Conservatorium van 
Amsterdam een 3-jarige vervolgopleiding.  
Het dirigeren lag stil tot hij 28 jaar werd, 
toen werd hij door de muziekschool in 
Bussum voor een groep leerlingen gezet 
en later voor een jeugdorkest. Daarna viel 
hij eerst in voor het volwassenen orkest en 
zo ging hij het zo interessant vinden, dat 
hij weer ging studeren, dit keer aan het  
conservatorium Zwolle. Daarnaast speelde 
hij nog steeds trompet, natuurtrompet en 
dirigeerde hij ook al een fanfare orkest. Hij 
speelde ook in een aantal goede orkesten, 
zoals het Radio Filharmonisch Orkest. Na 
de studie dirigeerde hij bij meerdere fan-
fares, harmonie orkesten en o.a. het Haar-
lems Symfonische Blaasorkest. Ook gaf 
hij bij die orkesten les aan koperblazers. 
 
Fanfare in Hoenderloo 
Door Corona kwam alles weer even stil te 
liggen, maar daarna leerde hij een leuke, 
enthousiaste groep mensen kennen in 

Hoenderloo! Mensen die elke week met 
passie en gezelligheid bij elkaar komen 
om muziek te maken en dat voelde voor 
hem als een warm bad! Thomas had me -
teen het gevoel dat hij iets kon bijdragen. 
Het is zijn ambitie om van onze mensen 
nog betere muzikanten te maken. Plezier 
en kwaliteit gaan namelijk hand in hand, 
het één heb je niet zonder het ander! 

Daarnaast wil hij dat deze 
geweldige hobby voor 
steeds meer mensen toe-
gankelijk wordt. Muziek 
maken is voor iedereen en 
er is geen andere hobby 
waar mensen met zoveel 
verschillende achtergron-
den en leeftijden naast el-
kaar kunnen zitten en 
dezelfde voldoening beha-
len. Het is de mooiste 
hobby die een hele bijzon-
dere verbinding oplevert 
tussen mensen.  
Thomas zegt dat fanfare 
orkesten een enorme ont-

wikkeling hebben gemaakt richting con-
certzalen en zijn allang niet meer de 
hoempa orkesten van toen. Het fanfare or-
kest is onlangs zelfs bijgeschreven in het 
Nederlandse Erfgoed Register. Het is puur 
Nederlandse cultuur waar we super trots 
op mogen zijn! 
 
Wil je ook muzikant worden? 
Zelfs voor mensen in Hoenderloo die geen 
muzikale ervaring hebben, is onze vereni-
ging interessant want wist je dat je binnen 
2 jaar opgeleid kan worden door een van 
onze vakdocenten om in één van onze 
prachtige ensembles mee te spelen?  
Voor ouders die twijfelen of ze hun kinde-
ren muziekles willen laten volgen. Muziek 
is bewezen goed voor motorische- en so-
ciale vaardigheden en voor de intelligen-
tie! 
Thomas nodigt dan ook iedereen uit; meld 
je aan via www.vioshoenderloo.nl en krijg 
direct les van onze vakdocent en in no-
time zit je met ons mee te spelen. Het 
maakt niet uit hoe oud je bent en dat je nog 
geen muziekervaring hebt. Er bestaan 
geen niet-muzikale mensen alleen mensen 
die dat nog niet hebben ontdekt. 
Thomas: ‘Muziek heeft mij heel veel ge-
bracht; ik heb er veel door geleerd,  ik heb 
er veel landen en mensen door leren ken-
nen en het geeft mij heel veel plezier, dat 
gun ik ook aan anderen!’ 
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Wordt u ook een glaskunstenaar?
De redactie werd er attent op gemaakt dat 
er in ons dorp een hartstikke leuke cursus 
wordt gegeven. Het is de cursus Tiffany en 
dat heeft flinke raakvlakken met glas in 
lood. Eerst even het verschil tussen deze 
twee:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cursus vindt plaats op een super mooie 
plek in een aparte ruimte aan de Weikam-
perweg 113 bij atelier Glasnost door Ria 
van Rossem. Zij is inmiddels al 15 jaar 
bezig met Tiffany en heeft al een keer een 
expositie gegeven van haar werkelijk 
schitterende kunststukken in museum de 
kleine Arcke. Ook bij haar thuis heeft ze 
al eens een open dag gegeven en dat was 
heel druk en gezellig.  
Ria is inmiddels al zo bedreven in Tiffany 
dat ze het ook graag aan anderen wilde 

leren. Die stoute schoenen heeft ze in april 
aangetrokken en ze geeft inmiddels les aan 
een heel gezellig groepje  dames op de 
dinsdagmiddag. De redactie is daar een 
keer gaan kijken en het is verbazingwek-
kend wat de dames al kunnen maken 
onder de vakkundige begeleiding van Ria. 

Ze worden steeds meer bedreven in het 
toch wel bewerkelijke proces. Maar dank-
zij de vakkundige begeleiding en de tips 
die de dames krijgen groeit er een fraai 
kunstwerk bij alle drie. Ze geven zelf ook 
aan: “het is zo mooi dat je al toch zo rede-
lijk snel resultaat ziet van je werk”.  
 
Het leuke was dat sommigen dit al jaren 
wilden doen, maar niet konden vinden 
waar dan ergens in de buurt. Dat het dan 
uiteindelijk in Hoenderloo kan worden ge-
leerd vindt men gewoonweg geweldig. 

Het gebouwtje achter het fraaie huis aan 
de Weikamperweg 13 is een ideale plek 
voor Ria om zelf aan de slag te gaan én om 
de cursus te geven. Ze heeft alle materia-
len liggen en dan moet men denken aan 
glas in vele verschillende kleuren en 

maten, koperfolie, sol-
deer en ook alles wat 
men nodig heeft om deze 
leuke hobby te kunnen 
uitoefenen.  Dan moet 
men denken aan glassnij-
ders, soldeerbouten en 
dergelijke. Maar ook 
staan er standaard een 
aantal kopjes koffie of 
thee klaar en een schaal 
met lekkernijen. Alle-
maal bij de prijs inbegre-
pen.  Gezelligheid is dan 
ook een belangrijke doel-
stelling van de cursus die 

Ria geeft. Maar ze houdt ook wel heel 
goed een stuk otwikkeling in de gaten. 
“Het is prachtig oud ambachtelijke arbeid 
en ondanks dat men lekker moet ontspan-
nen gaat het er ook om dat men serieus 
leert. Het is belangrijk dat men het beste 
uit zichzelf haalt en dat men  niet te snel 

t e  v r e d e n 
moet zijn. Be-
langrijk is dat 
men het leuk 
vindt om aan 
Tiffany te 
doen. Er komt 
echt wel wat 
bij kijken, 
maar als men 
het wil leren 
kan dat.” 
De sfeer tij-
dens de cursus is heel gezellig en er wordt 
wat afgekletst. Op dit moment is er een 

dinsdagmiddag groep die om de week bij-
eenkomt om 4 uur lang aan een eigen ge-
kozen werkstuk te gaan werken. Er is 
zeker nog ruimte voor meer groepen op 
andere dagen en wie meer informatie of 
schitterende voorbeelden wil bekijken,  
kan op de eigen site kijken: www.atelier-
glasnost.nl. Daar staat ook een mailadres 
onder het kopje contact.

Glas in lood 
Bij het traditionele glas in lood 
wordt er gebruik gemaakt van zoge-
naamde loodprofielen.  
Dat zijn lange staven lood in ver-
schillende profielen waar het glas 
tussenin gelegd wordt. 
Alleen de kruispunten worden ge-
soldeerd. 
 
Tiffany 
De Tiffany techniek uit het begin 
van de 20e eeuw vat het glas in een 
legering van lood en tin. 
Elk glasstukje wordt eerst omwik-
keld in koperfolie waarna de gehele 
verbinding tussen de stukken glas 
wordt dicht gesoldeerd. 
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Nieuwe Plaggensteker Sudoku
Sudoku is een Japans cijferspel die maandelijks in de Nieuwe Plaggen-
steker zal staan. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat onderver-
deeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de 
bedoeling dat: 

* iedere rij (horizontaal) de getallen 1 t/m 9 bevat 
* iedere kolom (vertikaal) de getallen 1 t/m 9 bevat 
* ieder vak de getallen 1 t/m 9 bevat 

 
Dat betekent dus dat op iedere rij en iedere kolom maar 1 keer een be-
paald getal voor komt. Door deze regels slim te hanteren kan iedereen 
deze puzzels oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.

OplossingOplossing  
vorige maandvorige maand

Nardie en Bram 
50 jaar getrouwd 

Op 8 december waren Nardie en Bram 
Westerveld 50 jaar getrouwd en dat wilden 
ze graag vieren met familie, vrienden en 
kennissen. Daarvoor hadden ze op hun 
trouwdag als locatie restaurant De Veluwe 
uitgekozen. 
Het werd voor de aanwezigen een gewel-
dig gezellige viering en voor Bram en Nar-
die zal het waarschijnljk onvergetelijk 
geweest zijn en dat was uiteraard de be-
doeling.  
Beide Hoenderloërs zijn bekende verschij-
ningen en zijn zeker heel begaan met het 
dorpse verenigingsleven. Heel gezellige 
mensen die altijd bereid zijn een handje te 
helpen. Zo is Nardie o.a. bevlogen lid van 
VIOS en ze doet veel voor haar muziek. 
Het was een complete verrassing voor het 
echtpaar dat muziekcollega’s met een zeer 
grote groep een aubade kwamen brengen 
in het restaurant. Wat werd dat gewaar-
deerd zeg! Verder is Nardie een actieve 
fietster met haar fietsclub HDKS (Hou De 
Ketting Strak). Haar medefietsters hadden 
een fraai lied gemaakt en die samen voor-
gedragen.  
Bram is een zeer begenadigd biljarter en 
al eeuwen lid van biljartvereniging Veld-
heim. Daarnaast is hij één van de vrij -
willigers die wekelijks de begraafplaats bij 
houden. Top. 
Het feest in de Veluwe was werkelijk ge-
weldig. Heel gezellig, lekker wat te drin-
ken en een fenomenaal buffet. Het 
personeel en de keuken olv kok Pim kre-
gen alleen maar complimenten. Terecht.  
Nardie en Bram, gefeliciteerd en nog vele, 
vele jaren samen er bij.  



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 38

Bedankt lieve mensen voor alle steun en medeleven die onze kant op 
kwam na het overlijden van Frits. 

 
Het geeft ons de kracht de verpletterende werkelijkheid te weerstaan. 

 
 

Je bent niet meer daar waar je was, maar overal waar wij zijn.

   Lydia Radstaat-Kuenen 
 
       Krischan en Ilse Radstaat 
          Davis en Chem 
 
       Esmeralda en Tomas Wille 
          Ava     

Adrie een 65-er 

Hoenderloo is weer een vijftiger rijker 
toen Adrie Wrekenhorst op 24 november 
deze leeftijd bereikte. Hij was al gewaar-
schuwd dat de Plaggensteker wel eens 
langs kon komen en uiteraard gebeurde 
dat vervolgens ook. Helaas kampte hij 
flink met zijn gezondheid, maar voor ik 
het door had zat ik binnen aan een lekker 
bakkie koffie en een moorkop. Schuw 
aangekeken door de mooie hond Minou, 
die heel erg de kat uit de boom kijkt. 
Adrie staat bekend als gastvrij en dat 
was dus meteen duidelijk. Zijn huis aan 
de Plaggenstekersweg is heel gezellig en 
knus ingericht en daar kan hij dus heel 
mooi wonen. Houtkacheltje aan ... heer-
lijk. Adrie, nog van harte gefeliciteerd!

H.Z.V. plaatst ook dit keer weer de dorpskerstboom
Op zaterdag 3 december was men van 
loon- en grondverzetbedrijf Essenstam al 
vroeg in het bos om op de aangewezen 
plek een fraaie grote kerstboom om te 
zagen. Na vervoer naar de tijdelijke stand-
plaats voor ‘t Dorpshuus werd deze vak-
kundig geplaatst en goed vastgezet. 
 
‘s Middags waren meer leden van de HZV 
aanwezig om de lampjes er in te hangen. 

Het was snijdend koud en dat 
maakte deze klus iets minder 
prettig, maar men doet het graag.  
Met de achterliggende gedachte 
dat velen genieten van de dit jaar 
ook weer prachtige dorpskerst-
boom.  
Het is toch ieder jaar weer een 
hele klus om de strengen met 
LED-lampjes in de boom te krij-

gen. Dat kan niet zon-
der hoogwerker en het 
is dan ook geweldig dat 
er ieder jaar weer zo’n wagen be-
schikbaar gesteld wordt door 
Dros schoonmaakdiensten. In-
clusief uiteraard een man om het 
te bedienen. Dit jaar was dat 
zoals wel vaker oud-Hoenderloër 
Dennie van Westerneng. Die 
weet ondertussen, net als de 
‘lampjesplaatsers’ precies hoe 

het werkt. Wat ook wel eens apart vermeld 
mag worden is dat Nico Willemsen (Lier-
derholt) ook altijd van de partij is. Hij 
heeft nog altijd een heel warme band met 
ons dorp. 
 
HZV, heel erg bedankt weer voor de 
dorpskerstboom en laten we daar tot en 
met begin januari met z’n allen weer volop 
van genieten. 
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Deel 80Deel 80

Door Sabine Bootsma en 
Jeroen Hoek

Zeldzame wants gevonden op de Hoge Veluwe
In Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
is een populatie zeldzame wantsen ge-
vonden. Deze wants, een insectensoort 
die wat weg heeft van de kever, heeft een 
heel specifieke leefomgeving nodig. Ge-
lukkig voldoet De Hoge Veluwe aan de 
hoge eisen van dit diertje. 
 
Het landschap van Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe is erg afwisselend: van 
open tot dicht begroeid, van droog tot 
nat en van hoog tot laag. Die diversiteit 
biedt een geschikte leefomge-
ving voor heel veel verschil-
lende planten en dieren. Het is 
dan ook geen toeval dat De 
Hoge Veluwe zo’n hoge biodi-
versiteit heeft. En dat zoveel 
zeldzame en bedreigde soorten 
zich daar thuis voelen. Dat gaat 
niet vanzelf: het Park besteedt 
veel tijd en energie aan actief 
natuurbeheer om de biodiversi-
teit te behouden en te bevorde-
ren. De gekozen 
beheersmaatregelen worden 
onder andere gebaseerd op on-
derzoek en monitoring in het Park zelf, 
door wetenschappers, medewerkers, stu-
denten en vrijwilligers. 
 
Eén van die studenten, Jeroen Hoek, 

vond in de eerste weken van zijn stage 
meerdere exemplaren van de zeldzame 
wantsensoort Aradus Betulae. Het is niet 
zo vreemd dat deze wants zeldzaam is, 
want hij stelt zeer specifieke eisen aan 
zijn leefomgeving: hij leeft alleen op 
staande dode ruwe berkenbomen waar 
tonderzwammen op groeien. Het beestje 
leeft onder de afbladderende schors van 
de dode stam. Zijn lijf is opvallend plat - 
een geschikte vorm voor een leven tussen 
boom en boomschors. 

foto - Jeroen Hoek 
 

Deze wants was in Nederland altijd al 
zeldzaam, maar sinds 1980 nemen de 
aantallen verder af. Dat komt omdat deze 

wants leeft van dood hout, dat vroeger 
vrijwel allemaal verwijdert werd. Geluk-
kig zijn ze zich op De Hoge Veluwe be-
wust van het belang van dood hout in de 
natuur. Hier staan genoeg van die met 
tonderzwammen geïnfecteerde, dode 
ruwe berkenbomen, waardoor de Aradus 
Betulae zich hier helemaal thuis voelt. 
 
Jeroen Hoek (18) is student toegepaste 
biologie en loopt stage in Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe. Hij ontdekte de 

bijzondere wants. Jeroen: 
“Omdat ik deze wants altijd al 
graag wilde zien, ben ik altijd 
heel gefocust op berken met 
zwammen. Onlangs parkeerde ik 
mijn fiets tegen een dode berken-
boom. Overal kwamen tonder-
zwammen uit het dode hout 
tevoorschijn. Het duurde een 
paar tellen voordat ik door had 
wat dat zou kunnen betekenen; 
Aradus Betulae! Ik trok een 
stukje schors van de dode boom 
af en ontdekte er zo’n veertig bij 
elkaar. Bij het bestuderen van een 

tweede en derde dode berk, ook weer met 
tonderzwam, trof ik weer enkele indivi-
duen aan onder de schors. Het blijkt dus 
dat we van een heuse populatie van deze 
zeer zeldzame wants mogen spreken.” 




