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Berend en Palmira. Tsjonge, wat 
was er bij jullie te vieren dan. 
Weer een wereldreis?

Volop aandacht. Waar was dat 
dan? Het moet dan wel heel inter-
ressant of leuk geweest zijn. 

Men heeft weer 12 uur zitten kla-
verjassen. Al een idee wie dit jaar 
gewonnen heeft?

Laate zaterdag van januari. Yes, er 
was weer een winterconcert van 
VIOS. En wat voor eentje!

en het was meteen een groot succes. 
Voor herhaling vatbaar dus! 
 
Dat gebeurde op zaterdag 18 februari en 
het was een carnavalsdisco. HAJO heeft 
een lange traditie met een disco rond car-
navalstijd en menige Hoenderloër heeft er 
als kind ook mooi verkleed rond gelopen.  

De carnavalstijd leent zich geweldig voor 
een kinderdisco, aangezien kinderen het 
vaak heel leuk vinden om zich te verkle-
den. Uiteraard was dat niet verplicht, maar 
het was geweldig om te zien dat er van al-
lerlei creaties rond liepen in ‘t Dorpshuus 
op die 18e februari. Stoere binken, heksen, 
prinsesjes, soldaten, brandweermannen 
enz. enz. 
In totaal zijn er maar liefst 65 kinderen 
naar de disco gekomen en samen met hun 
ouders was het lekker druk in ‘t Dorps-
huus. Zowel in de sooszaal als op het po-
dium was het een drukte van belang. Het 
epicentrum was 
echter de sooszaal 
want daar waren 
alle tafels en stoe-
len er uit gehaald 
om de kinderen alle 
ruimte te bieden 
lekker los te gaan. 
En dat gebeurde 
volop! 
HAJO was maar 
wat blij dat good 

old Karel(tje) nu ook weer de disco wilde 
draaien. Het was een schok toen bekend 
werd dat hij zijn disco apparatuur te koop 
had gezet en hij dus niet meer zou kunnen 
draaien. Gelukkig heeft hij nog steeds vol-
doende apparatuur om er als vanouds een 
waar spektakel van te maken en de kinde-
ren volop te laten genieten. Als iemand 

weet wanneer je wat moet draaien, dan is 
het Karel wel en eigenljk kan gesteld wor-
den: HAJO-disco = Karel! 
 
Feit was dat de voetjes weer volop van de 
vloer gingen en de ene polonaisse volgde 
de andere op. Zoals gebruikelijk werd er 
ook weer een spel gehouden door HAJO 
en daarbij moesten de kinderen de meest 
vreemde capriolen uithalen. Ze deden het 
en de koppies werden gaandeweg de 
avond steeds verhitter. Velen zullen vast 
heerlijk geslapen hebben.  
De leden van HAJO willen alle kinderen, 

ouders, Karel 
en Milet be-
danken voor 
het grote suc-
ces die deze 
disco was. 
Om dat nog 
even te zien: 
er staan foto’s 
op hajo-hoen-
d e r l o o . n l . 
Veel plezier!

Na een aantal  jaren zonder disco door-
dat er gewoonweg te weinig kinderen in 
Hoenderloo woonden, had HAJO vorig 
jaar april besloten er toch weer eentje 
te houden. Kijken of het zou aanslaan 
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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!

 
 
 
3 borrelavond (Dorpshuus, 20.00 - 23.00 uur) 
15 Dineren in ‘t Dorpshuus 
25 Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus, 19.30 uur) 
 
 
 
1 Bingo (Dorpshuus, 19.30 uur) 
14 borrelavond (Dorpshuus, 20.00 - 23.00 uur) 
19 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
6 DoeDag  
12 borrelavond (Dorpshuus, 20.00 - 23.00 uur) 
17 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
9 Dorpsquiz HAJO 
21 Dineren in ‘t Dorpshuus 
23 borrelavond (Dorpshuus, 20.00 - 23.00 uur) 
 
 
 
7 Hoenderpop (Muziekbos) 
19 Braderie (Muziekbos) 
26 Braderie (Muziekbos) 
 
 
 
2 Braderie (Muziekbos) 
9 Braderie (Muziekbos) 
16 Braderie (Muziekbos) 
 

 

Augustus

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.  

 
Extra: 

Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de  
maand is er vanaf 14.00 uur een  
vrijwilliger aanwezig van CODA  

bij HNI in 't Dorpshuus voor  
digitale hulp. 
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Het is altijd weer geweldig als we 
een nieuwe wereldburger kunnen 
voorstellen in onze dorpskrant. 
Een baby die op de één of andere 
manier iets met ons dorp te 
maken heeft. 
Deze keer kunen we Knox Gre-
gor Eagle Daemen aan Hoender-
loo voorstellen en hij is inmiddels 
al een echte wereldburger. Knox 
heeft een Nederlandse vader, 
Stijn Daemen en een Australische 
moeder, Claire McDonald. Zoals 
zijn mama het noemt, een Aus-
sie/Dutchie son. 
Knox is geboren op 16 januari en 
woog 3750 gram. Mama Claire in 
haar mailtje: Adored and much 
loved by his family from all over 
the world, especially from Aus-
tralia and the Netherlands. Knox 
has spent 4 special  weeks with 
his grandparents visiting from 
Australia and visits his Dutch Oma and 
Opa in Hoenderloo. 
Claire, Stijn en alle familieden, van harte 

gefeliciteerd met de geboorte van dit wer-
kelijk mooie kereltje! Heel veel geluk! 
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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 18 maart 

 
De volgende N.P. komt uit op: 
dinsdag 28 maart 

(onder voorbehoud) 
 

Veel leesplezier! 

 

Jubilarissen D.C.H.

De leden van de Dames Contactgroep Hoenderloo (D.C.H.) komen één keer per maand 
bijeen in ‘t Dorpshuus voor een ledenavond. Dat is steevast de laatste woensdag van 
de maand en die avond staat dan ook bij de leden gereserveerd in de agenda. Die avond 
willen de dames niet missen en de opkomst is dan ook altijd goed te noemen. En als 
men lid is blijft men dat doorgaans ook. Dat bleek wel weer op de eerste verenigings-
avond van dit jaar op 25 januari. Een vast gegeven is op deze eerste avond, dat de 
trouwe leden van dat jaar in het zonnetje worden gezet. Dit keer waren er dat maar 
liefst 4 en deze dames zijn allemaal al 25 jaar lid van hun D.C.H. Van links naar rechts: 
Lydia van den Brink, Corina Huysman, Janny van Hunen en Ammy Buitenhuis. Ze wer-
den allemaal verrast met een zeer fraaie bos bloemen en een schitterend collier. Een 
heel mooi aandenken aan deze verenigingsmijlpaal. Gefeliciteerd dames!

Geboren in .........
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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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Een droom die is uitgekomen voor Pim Essenstam
Op zondag 5 februari was er in alle vroeg -
te al volop drukte bij ‘t Dorpshuus. De 
deelnemers aan de 12-uurs klaverjasmara-
thon moesten zeer vroeg uit de veren, aan-
gezien de kaartdag om 07.00 uur begon. 
Al vele jaren doet ook een grote groep 
man nen uit Harderwijk mee; voor hun was 
het dus helemaal extreem vroeg. 
 
Dan moet je het wel heel leuk vinden om 
te klaverjassen en dat is de grote gezamen-
lijke noemer bij de 23 mannen en 1 vrouw 
die tot 19.00 uur de hele dag kaarten in de 
handen hebben gehad. Uiteindelijk heeft 
men 12 rondes (boompjes heet dat bij het 
klaverjassen) gespeeld en in principe ie-
dere keer met een andere medespeler en 
tegen andere tegenstanders. En dan maar 
proberen zo veel mogelijk punten bij el-
kaar te spelen om aan het einde tot kampi-
oen gekroond te kunnen worden. 
 
Tijdens de klaverdag worden de deelne-
mers prima verzorgd. Er staan mensen 
achter de bar om ze te voorzien van een 
hapje en een drankje en tussen de middag 

was er een lekker lunch. Dit jaar was die 
helemaal geweldig, aangezien er een heel 
goede kok mee deed in de persoon van 
Pim Essenstam en hij had een grote pan 

overheerlijke erwtensoep gemaakt. Er 
waren er maar weinig die het bij 1 kopje 
soep lieten. Met een goed gevulde maag 

kon men de middag wel weer aan. 
Rond 19.00 uur vond de prijsuitreiking  
plaats en één persoon was er van overtuigd 
dat hij de nieuwe kampioen was. Pim had 

zijn scores goed bijgehouden en hij hoopte 
dat er, zoals hij dat zelf aangaf “een droom 
uit zou komen”. Pim doet al jaren mee met 
dit klaverjastoernooi, ook al toen deze nog 
plaats vond in het clubhuis van sv Beatrix. 
De oud-gedienden kunnen het zich waar-
schijnlijk nog wel herinneren, van 19.00 
tot 07.00 uur. De hele nacht door kaarten; 
men vond het geweldig.  
Pim was daar als jonge gozer al bij en dat 
hij nu als dé kampioen uit de bus kwam 
was iets geweldigs voor hem. Zo kon Pim 
naast het bierpakket, dat hij gekregen had 
voor het maken van de soep, ook met de 
felbegeerde wisselbeker naar huis gaan. 
Deze nam hij over van de laatste winnaar, 
Henri Zeevalking in 2020. Het kan gezegd 
worden dat Pim blij was met zijn titel; ie-
dereen mocht het weten en iedereen moest 
het weten. Pim, klasse man! Goe gedaon 
jochie!
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zowel ‘s morgens als ‘s middags de in 
Hoenderloo zeer bekende film uit 1959, de 
film van de nieuwe uniformen van VIOS. 
Toen de film in de morgen gedraaid werd 
was het helemaal druk met zo’n 40 aanwe-
zigen. Samen met de middag hebben wel 

een kleine 70 belangstellen-
den de film mogen bewon-
deren. Met name Rik van 
Veldhuizen wist heel veel 
namen te noemen van de 
vele mensen die in beeld 
kwamen. Maar ook anderen 
wisten veel namen te noe-
men enzo werd praktisch ie-
dereen benoemd. Men kreeg 
ook een fraai beeld van hoe 
Hoenderloo er in 1959 uit 
zag. Nog heel veel zandwe-
gen, de oude school stond er 
nog aan de Krimweg, het 

oude Volks-
huis enz. enz. 
Een prachtig 
document en 
daar hebben 
op die vrijdag 
bij HNI in 
ieder geval 
weer heel wat 
mensen van 
genoten. 
 
Gerda Vink, 
bedankt voor 
de foto’s
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Oud Hoenderloo leeft enorm
Alles wat met Hoenderloo vroeger leeft 
heel erg bij velen. Velen zijn in de geschie-
dens van Hoenderloo geïnteresseerd en 
hoe het hier in het velerden was heeft na-
tuurlijk ook wel iets. 
 
Op Facebook is door iemand 
een pagina opgemaakt van 
‘oud-Hoenderloo’ en die heeft 
maar liefst ruim 1000 volgers. 
Nog steeds is de persoon ach-
ter deze pagina één van de best 
bewaarde geheimen van ons 
dorp. Ook de redactie van de 
Plaggensteker is al wel eens 
achter de identiteit van de per-
sonage aangegaan, maar niets 
wijzer geworden. 
Op deze pagina worden met 
enige regelmaat foto’s ge-
plaatst. Soms met exra informatie, soms 
vraagt men daarom. We hebben een re-
cente foto van de facebookpagina afge-
plukt om aan te tonen dat er heel speciale 
foto’s op staan en om de mannen op de 

foto te eren. Helaas zijn ze alle vier over-
leden, maar hun optreden over hun autoo-
tje was legendarisch. En staat bij velen op 
het netvlies gebrand.  

Hoenderloo mag ook trots zijn op de 
werkgroep Historisch Hoenderloo in 
Beeld (HHiB). Die mensen halen overal 
prachtige oude foto’s, voorwerpen, kaarten 
e.d. vandaan en archiveren die. Die expo-
seren ze nog wel eens tijdens hun tentoon-

stellingen in ‘t Dorpshuus. Geweldige mo-
menten waar veel publiek op af komt.  
Naast hun eigen exposities werkt HHiB 
ook regelmatig mee aan andere momenten 

waar oud Hoenderloo cen-
traal staat. In museum de 
kleine Arcke bijvoorbeeld, 
maar ook in ‘t Dorpshuus op 

andere momenten. Zo ook 
op 17 februari, toen leden 
van HHiB ook aanwezig 
waren tijdens de inloop 
van Het Nieuwe Initiatief 
(HNI). Toen draaiden ze 



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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Beste mensen, 
 
Wij leven weer toe naar de Paastijd.  
De dag waarop de 40-dagentijd ingaat is 
woensdag 22 februari.  (as-woensdag). 
 
De week voor Pasen is de Stille Week. 
Tijdens deze week is er de mogelijkheid 
om twee Vespers bij te wonen in de Hel-
dringkerk. 
 
Een Vesper is een korte avonddienst. Het 
is geen volledige kerkdienst maar een 
moment van stilte, gebed, bijbel lezen, 
muziek  en bezinning, 
Tijdens dit moment van rust en stilte kunt 
u nadenken over en bewust worden van 
de betekenis van Pasen en wat het voor u 
/ jou inhoudt.  
Het is mooi om dat niet alleen, maar 
samen met anderen, in de kerk te kunnen 
en mogen doen. 

Deze Vespers vinden plaats in de Hel-
dringkerk op: 
 
     - Maandag 3 april van 19.30 uur tot 
20.00 uur 
     - Woensdag 5 april van 19.30 uur tot 
20.00 uur 

U bent allen van harte welkom! 
 
Mogen wij u ook nog opmerkzaam 
maken op onze ‘weggeefkast’ op het par-
keerterrein naast de Heldringkerk?  Deze 
kast is nu in gebruik en wij merken dat er 
wel gebruik van wordt gemaakt. 
Degenen die dit nodig hebben kunnen uit 
de kast nemen wat zij kunnen gebruiken.  
Heeft u zelf iets over als conserven, toi-
letartikelen, goed ver pakte gebruiksarti-
kelen etc. dan kunt u dat, wanneer de 
kastruimte het toelaat, in de kast plaat-
sen.   Al vast hartelijk bedankt. 
 
Namens  de kerkenraad van de Heldring-
kerk,  
met vriendelijke groet, 
 
Willem van Wassenberg 
06-81150507 

Volleybalwedstrijden voor maart: 
 
Woensdag 1 maart: 
19.00: Dames 2 
21.15: Dames 1 
Zaterdag 11 maart: Jeugd 
9.00: N5 2 
9.30: N5 1 
10.00: N5 1 
10.30: N5 2 
Woensdag 15 maart:  
19.00: Dames 1 
21.15: Dames 2 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste peuterleidster of leider 
voor de jongste telgen van ons dorp. Om lekker met elkaar bezig 
te zijn met bewegen.  
Wie o wie vindt het leuk om samen met de kleintjes en hun ou-
ders samen te komen rond sport en spel!  

Tel. 06 82634182/ 0610814723 

Nieuws van de kleine Arcke 

Voordat we vooruitblikken 
naar maart, moeten we 
even terug naar zondag 12 
februari. 
Voor de fototentoonstelling 
met wedstrijdelement 
mochten de deelnemers hun foto digitaal  aanleveren. Het mu-
seum zou voor het afdrukken en inlijsten zorgen. Alle foto’s 
even groot afgedrukt en hetzelfde ingelijst. Dat was de bedoe-
ling. Voor optimale vergelijkbaarheid plus beoordeling. In de 
praktijk pakte het anders uit. Voor twee deelnemers, die vol 
zelfvertrouwen naar DKA waren getogen om hun inzending  
er tussen te zien hangen en wie weet zelfs de gouden camera 
in ontvangst te nemen, liep het bezoek aan de expositie uit op 
een grote deceptie. Hun inzending hing er niet tussen. Wel op-
gestuurd, wel ontvangen, maar niet terug te vinden. Onze ex-
cuses daarvoor. 
Volgend jaar organiseren we opnieuw een fotowedstrijd en 
hopen we te kunnen laten zien, dat we van onze fouten leren. 
Ondertussen gewoon doorgaan met fotograferen en volgende 
keer gewoon opnieuw inzenden. 
 
Op zondag 12 maart stellen we DKA ter beschikking aan 
Karel en Willemien Smeenk die de ruimte  krijgen om de ver-
halen van hun levens –samen en apart- te vertellen en toe te 

lichten met bijzondere voorwerpen uit eigen collectie. 
Het is nog lang geen Pasen, maar u mag 9 april, paaszondag al in 
de agenda zetten voor de dubbelexpositie van Ada en Daniëlle 
van Hegelsom die met hun schilderijen exposeren in De Kleine 
Arcke. Meer informatie volgt in de volgende Plaggensteker. 

Zaterdag 25 maart, 20.00 uur 
Onze eigen Hoenderlose Toneel Club (HTC) gaat einde-
lijk weer op de planken staan met een uitvoering van wat 
ze zelf zeggen “een hartstikke leuk blijspel”. Het zal wat 
vreemd zijn voor twee trouwe leden die voor het eerst 
sinds jaren in de zaal zullen gaan genieten. Ze zijn gestopt 
na vele jaren het publiek getrakteerd te hebben. Gelukkig 
zijn er veel nieuwe leden toegetreden tot de plaatselijke 
toneeltrots en het stuk ‘Alarmfase 1 met golfballetjes’ is 
hun vuurdoop. We wensen hun en de andere toneelspelers 
heel veel plezier toe. 
Wilt u een leuke avond, de zaal gaat om 19.30 open!
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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:

dorpshuushoenderloo@gmail.com 

Verduurzaming gebouw 
Zoals in het vorige nummer gemeld zijn de ver-
duurzamingsplannen op 30 januari gepresenteerd 
aan het Algemeen Bestuur (AB). De reacties waren 
ronduit positief, dus is het nu tijd om de koe bij de 
horens te vatten. Binnenkort buigt een werkgroep 
vanuit het AB zich over de herinrichting van de bar 
en de keuken, zodat plannen die daaruit naar voren 
komen kunnen worden meegenomen in het totaal-
plan. Daarna gaan we met de provincie om de tafel 
om te weten of zij het projectplan dat inmiddels al 
is geschreven ondersteunen en willen subsidiëren. 
Het kan natuurlijk zijn dat er nog aanvullende 
eisen worden gesteld aan ons plan, maar dat horen 
we dan wel. In elk geval: de basis is gelegd, nu 
komt het aan op uitvoering! 

Klup-avonden 
De komende maanden is er op de volgende vrijdagavonden 
weer een gezellige klup-avond in ’t Dorpshuis. Tijdstip: 
van 20.00 tot 23.00 uur. Voor jong en oud! 
• vrijdag 3 maart 
• vrijdag 14 april 
• vrijdag 12 mei 
• vrijdag 23 juni 
En: vergeet natuurlijk niet de toneelvoorstelling van HTC 
op zaterdag 25 maart en de Paasbingo op zaterdag 1 april! 

Enquête ‘t Dorpshuus 
Zijn we als Dorpshuus goed bezig voor de Hoenderlose be-
volking? Wat doen we goed en wat kan beter? Zijn er zaken 
die je mist in het Dorpshuus of ben je van mening dat er 
voor bepaalde doelgroepen te weinig te doen is? En wat is 
er eigenlijk allemaal te doen?? Om op die laatste vraag al-
vast een antwoord te geven bijgaand een overzicht van de 
reguliere groepen die door de week gebruik maken van ‘t 
Dorpshuus. Misschien zit er iets voor jou bij?? 

  

  

 

 

 

HNI Het Nieuwe Initiatief,  
GTH Torpedo volleybal dames,  
GTH Torpedo volleybal heren,  
Biljartvereniging Veldheim

IKC Hei & Bos kindergym,  
GTH Torpedo volleybal dames,  
GTH mini’s,  
HTC Toneelvereniging,  
DCH Dames Contactgroep Hoenderloo;  
HZV Hoenderlose Zaken Vereniging,  
Dineren in ’t Dorpshuus 

IKC Hei & Bos kindergym,  
Ouderengym,  
GTH Torpedo volleybal dames,  
volksdansgroep Krimdansers,  
koor Unity 

HNI Het Nieuwe Initiatief,  
Dartvereniging Beatrix 

Yoga,  
GTH Damesgym,  
Biljartvereniging Hoenderloo,  
Hoenderloo’s Belang

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Je ziet het, er gebeurt al best veel, maar er is ook nog vol-
doende ruimte voor nieuwe activiteiten. Heb je dus ideeën 
of suggesties, laat het ons weten door het enquêteformulier 
in te vullen! Dat kost je maar een paar minuten, maar is 
voor ons van groot belang. In de week van 13 tot en met 
18 maart komen we de ingevulde formulieren persoonlijk 
bij je thuis ophalen. Ben je niet thuis als we langskomen, 
dan kun je het formulier ook deponeren in de brievenbus 
van ’t Dorpshuus. Doen hoor!
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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: 

In maart vindt ieder jaar de Alge-
mene Ledenvergadering van onze 
vereniging Hoenderloo’s Belang 
plaats in ‘t Dorpshuus. Als be-
stuur hopen we daar altijd veel 
leden te mogen ontvangen om te 
kunnen uitleggen waar we als be-
langenvereniging van de inwo-
ners van ons mooie dorp mee 
bezig zijn geweest en waar onze 
aandacht dus naar toe gaat. 
 
Wat er leeft in Hoenderloo zien 
wij als mede-inwoners uiteraard 
ook en we leggen onze oren 
overal te luisteren. Maar als er 
zaken zijn die men als lid van 
onze vereniging graag zou willen 
bespreken met het bestuur, dan 
kan men op de eerste maandag 
van de maand terecht als we ver-
gaderen in ‘t Dorpshuus. Even 
een mailtje naar 

 dorpsraad@hoenderloo.nl  
om te melden dat u komt en we 
resereren wat tijd voor u.  
De ledenactie waarbij we een 
brief in Hoenderloo hebben rond 
gebracht heeft heel wat nieuwe 
leden opgeleverd. Daar zijn we 
uiteraard heel blij mee. Zien we u 
ook op maandag 6 maart in ‘t 
Dorpshuus. Koffie staat klaar! 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Hoenderloo’s Belang op 
maandag 6 maart 2023 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: ‘t Dorpshuus 
 
1. Opening en mededelingen 
2. Secretarieel jaarverslag 
3. Financieel jaarverslag 2022 
4. Verslag Kascommissie 2022 
5. Benoeming kascommissie 2023 
6. Statutenwijziging. De ALV heeft in 2022 besloten een statutenwijziging voor te     

bereiden. Het concept is bij de stukken op de site gevoegd. 
7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: - Margriet Schol - Frank Daemen 
- John Troch - Rob Spelde 

8. Rondvraag 
       Pauze 
 
9. Centrumplan Hoenderloo 
Na de pauze besteden we aandacht aan het Centrumplan Hoenderloo over de herinrich-
ting van het gebied bij het Muziekbos en de vitaliteitsagenda. Aan het centrumplan is een 
paar jaar gewerkt en in grote lijnen is het af. Het zal worden toegelicht door Wim Mulder, 
regisseur Openbare Ruimte van de gemeente Apeldoorn. U wordt gevraagd of u het met 
de hoofdlijn eens bent. 
De Vitaliteitsagenda kent ook een lange geschiedenis. Veel bewoners, bedrijven, vereni-
gingen etc zijn hierover bevraagd, de afgelopen anderhalf jaar. Het gaat om de agenda die 
ons dorp de komende tijd leefbaar en aantrekkelijk moet houden. Opgesteld door het dorp 
zelf, de overheid heeft hier nog geen invloed op gehad. Het centrumplan maakt deel uit 
van de Vitaliteitsagenda. Als de bewoners ja zeggen, gaat het plan naar de gemeente. 
 
De achterliggende stukken zullen beschikbaar zijn om in te kijken via www.Hoender-
loo.nl, op de pagina van de dorpsraad zelf, uiterlijk een week voor aanvang van de Alge-
mene Ledenvergadering. 
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VIOS pakt uit met schitterende Winteruitvoering
Wat hadden de muzikanten van VIOS en 
hun supporters er naar uit gekeken! Een 
Winteruitvoering! Normaal gesproken zou 
men er niet aan twij-
felen dat deze plaats 
vindt op de laatste 
zaterdag van januari, 
maar corona gooide 
twee jaar lang roet in 
het eten.  
 
Niet meer aan den-
ken, maar vooruit 
kijken. En na genie-
ten van het concert 
dat men gaf op zater-
dag 28 januari voor 
een volle grote zaal 
in ‘t Dorpshuus. 
Want er viel volop te 
genieten van zowel 
de slagwerkgroep als 
de fanfare.  
 
Vanaf het begin zat iedereen in de 
zaal op het puntje van de stoel; het 
openingsnummer ‘Servus” werd 
heel mooi, gedragen gespeeld door 
de fanfare. Dat was een eerste aan-
wijzing voor een mooi muzikale a -
vond. Nadat de fanfare ook het stuk 
‘Oregon’ had gespeeld was het de 
beurt aan de slagwerkgroep o.l.v. 
Jan van Lienden. Wat een stappen 
hebben de Hoenderlose tromme-
laars onder zijn leiding gemaakt! 
Het klonk als een klok en de onder-
breking van leerling Joep geeft 
hoop voor de toe-
komst. Hij speelde 
o.a. de ‘Joepmars’ 
heel netjes en dat hij 
trommeltalent heeft 
is wel duidelijk. 
Dat VIOS met Jan 
van Lienden een top-
per hebben blijkt wel 
uit het feit dat de 
slagwerkers heel blij 
met hem zijn als 
mens en zijn muzi-
kale kwaliteiten zijn 
ook groot. Dat bleek 
wel uit het feit dat hij  
de hand had in alle 
muziekstukken die 
de slagwerkers tij-
dens het winterconcert speelden. Of hij 
had het gearrangeerd, gecomponeerd of 
bewerkt. Hij had het zijn mannen en vrou-

wen zeker niet makkelijk gemaakt en er 
waren zeer pittige werken bij.  
Na 4 muziekstukken van de slagwerkers 

mocht voor de pauze de fanfare weer aan 
de bak. Iedereen in de zaal kon steeds 
meer horen dat ook deze muzikanten 

flinke kwalitatieve stappen hebben gezet. 
Verantwoordelijke daarvoor kan alleen 
maar de nieuwe dirigent Thomas Lowe 

zijn, die nog maar 3 
maanden voor het or-
kest stond op dat mo-
ment.Dat men blij is 
met hem is zeer be-
grijpelijk; een open 
man met immens 
veel muzikale kwali-
teiten en die zichtbaar 
geniet van de presta-
ties van zijn mannen 
en vrouwen. Hij staat 
vol elan voor het or-
kest en moet wel in-
spireren. 
In het tweede mu-
ziekblok zaten o.a. 
‘Cent Mille Chanson’ 
en ‘The Greatest 

Showman’. Werkelijk magnifiek 
en zeer dynamisch gespeeld. Echt 
genieten! Zeker hoogtepunten van 
de avond. 
 
Na de pauze ook een paar hoogte-
punten, zowel bij de fanfare als de 
slagwerkgroep. Men heeft het zich 
echt niet makkelijk gemaakt met 
de keuze van de nummers, maar 
men bracht het er heel goed vanaf. 
De fanfare speelde nog twee blok-
ken van twee nummers en de slag-
werkers een blok van 3 nummers.  
Uiteraard werd het geweldige con-
cert afgesloten met een gezamen-

lijke muziekstuk, 
‘African Symfony’ 
en wat is dat genieten 
als de beide onderde-
len van onze plaatse-
lijke muziektrots 
samen spelen. De 
staande ovatie van de 
zaal was zeker dub-
bel en dwars ver-
diend. Met deze twee 
‘leidsmannen’ lijkt de 
kwalitatieve toe-
komst van VIOS zeer 
zeker verzekerd. 
Waar gaat dat naar 
toe?  
 
In ieder geval: VIOS, 

bedankt voor een heerlijke muzikale 
avond. Het Winterconcert van 2023 gaat 
de boeken in als een zeer geslaagde! 
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Kijk voor meer foto’s op www.vioshoenderloo.nl
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In de bijenkast van de imker
Het is nog fris buiten. In de bijenkast of 
korf, zit middenin de tros van enkele 
duizenden bijen, hun koningin. Zij al-
leen kan zorgen voor het voortbestaan 
van het volk. De werksterbijen helpen 
haar de winter door met hun lichaams-
warmte. 
 
Stuifmeel 
Er wordt gezegd dat de koningin begint 
met eitjes leggen wanneer het stuifmeel 
loskomt uit de hazelaar katjes. Stuif-
meel is het voedsel voor een larfje, nau-
welijks met het blote oog te zien, dat na 
ca 3 dagen uit een eitje tevoorschijn 
komt. Als het niet te koud is, vliegen 
bijen uit, om stuifmeel te halen, waar 

Het witte piepkleine “wormpje” is een 
werksterbij geworden. 
 
Denk eens aan vroeg-bloeiende wilgen, 
hazelaars, bloembollen enz., bij het in-
richten van dorpsgroen of tuin! 
 
H.Boers 
www.imkervereniginghoenderloo.nl 

dan ook, binnen enkele kilometers af-
stand. 
Voor iedere larf, en dat zijn er duizenden 
in hun duizenden kamertjes, moet een bij 
tientalle malen uitvliegen, om even zo 
vele malen met kleurige stuifmeelklomp-
jes aan hun achterpoten terug te keren. 
Vaak is dat goed te zien. 
 
Snel 
En dat stuifmeel moet een beetje snel in 
de kast komen. 
Want na 4 dagen gaat de deur dicht van 
het kamertje en zit de larf opgesloten. 
Tot ze 14 dagen later, wanneer ze ge-
groeid en getransformeerd is, de deur 
opent en haar entree in haar volk maakt. 

Fotowedstrijd de kleine Arcke
Het was de tweede keer dat de vrijwilli-
gers van museum de kleine Arcke een fo-
towedstrijd hadden uitgeschreven en men 
hoopte uiteraard op heel wat foto’s waar 
uiteindelijk uit gekozen kon worden. Het 
is niet helemaal gegaan zoals men had ge-
hoopt, maar daarover later meer. 
 
Uiteindelijk hingen van zo’n 18 fotografen 
foto’s in het kleine en knusse museum op 
zondag 12 februari foto’s, die gemaakt 
waren binnen het thema ‘Winter’. Prach-
tige foto’s waarbij men de moeite had ge-
nomen een mooi wintertafereel op de 
gevoelige plaat vast te leggen. Het viel op 
dat er veel inzendingen binnen waren ge-
komen van mensen buiten Hoenderloo. 
Gelukkig ook wel van inwoers van ons 
dorp, maar veel dus ook niet. Maar dat 
maakt in principe niet uit aangezien er een 
vrije inschrijving was.  
 
Ergens is er iets niet helemaal goed gegaan 
en de mensen van de kleine Arcke baalden 
daar enorm van. Op de één of andere ma-
nier waren er foto’s van verschillende in-
zenders niet afgedrukt en die hingen dus 
niet tussen de foto’s. Daar zaten in ieder 
geval 4 inzendingen van Hoenderloërs bij. 
Uiteraard gaat men uitzoeken waar het 
fout heeft kunnen gaan om dat bij een vol-
gende keer echt te voorkomen. 
De mensen die hun foto niet zagen op de 
tentoonstelling hadden zeker een foto in-
gezonden. Hoe ging dat te werk: je moest 
een foto mailen naar een vast mailadres en 
de organisatie ging de foto’s afdrukken en 
voorzien van een lijstje. Volgens de orga-
nisatie zijn de foto’s wel binnen gekomen 

en die werden doorgestuurd naar iemand 
die ze ging verwerken. Of dat daar ook is 

gebeurd is de vraag en dat wordt uitge-
zocht. Uiteraard was er wel teleurstelling 
bij in ieder geval twee personen die naar 
de prijsuitreiking waren gekomen en daar 

hoorden dat hun foto’s er niet bij zaten. Er 
werd voldoende over gezegd en er werd 
ook om gelachen. De organisatie heeft ui-
teraard excuses aangeboden en en ze 

hoopt dit in het vervolg 
te voorkomen. En ver-
der ........ 
 
De bezoekers aan de 
tentoonstelling hadden 
allemaal kunnen kiezen 
voor wat zij de mooiste, 
beste foto’s vonden. Het 
liep tussen 11.00 en 
15.00 uur lekker door-
wat bezoek betreft en 
zo konden toch heel wat 
stemmen meegenomen 
worden. De foto’s hin-
gen netjes uitgestald in 

de tentoonstellingsruimte en rond 15.00 
uur werden de stemmen geteld.  
 
Jan en Willemien maakten bekend welke 
drie foto’s als mooiste waren beoordeeld 
en voor deze was een leuk pijsje geregeld. 
Uiteindelijk bleek de eerste plaats voor 
ene Jonathan, maar waar hij vandaan komt 
is niet bij de redactie bekend.  Op de bo-
venste foto houdt Willemien de winnende 
foto omhoog en ze zullen zorgen dat de 
winnaar zijn winnaarspakket thuis bezogd 
krijgt. Ook de tweede en derde plaats 
ging en niet naar een dorpsgenoot. De win-
naar van de tweede plaats kwam bijv. uit 
Apeldoorn en was ook heel leuk aanwezig 
om zijn prijs in ontvangst te nemen. 
 
Er was weer een leuke activiteit in de 
kleine Arcke en het is te hopen dat er nog 
vele zullen zorgen. 
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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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Karel, bedankt!!!

In deze Nieuwe Plaggensteker kunt u lezen dat er weer een 
kinderdisco heeft plaats gevonden en dat veel kinderen, ou-
ders en de leden van HAJO heel veel plezier hebben gehad.  
Bij een disco is de muziek uiteraard van groot belang en 
voor het slagen van zo’n avond is de persoon die de muziek 
draait dus een heel belangrijke. Wat is HAJO blij dat er een 
Karel is. Hoenderloo mag daar helemaal blij mee zijn, aan-
gezien hij bij veel evenementen het geluid verzorgt. Daarom 
een extra huldeblijk Karel! Straks ook weer een muziekquiz 
bij de Dorpsquiz hé! Het thema is nog even geheim!
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In deze rubriek kijken we terug in het verleden naar oude nummers van de Nieuwe Plaggensteker. Zoals de titel aan-
geeft gaat het steeds om een editie van 100 nummers geleden. De voorpagina van 100 nummer terug dus! 

 
                                       De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: augustus 2014

100 nummers geleden



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 22

- Pedicure 
- Medisch pedicure 
- Oncologische Voet verlener

Huisartsenpraktijk Dieleman     Gezondheidscentrum Papenberg
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De eerste presentatie van HHiB van dit jaar is al weer een feit. Van HNI hebben wij het verzoek gehad om eens een film te pre-
senteren. De bekende film van V.I.O.S. uit 1959 m.b.t. de actie van het uniformenfonds. De 2 presentaties zijn bijzonder goed 
geslaagd een zeer goede opkomst. menigmaal werd film stilgezet vanwege aanvullingen en discussies. De mensen die twijfelden 
hebben echt wat gemist. 
 
Voor dit nummer hebben we een verzoek. We hebben een groepsfoto, waarschijnlijk een uitje van het personeel staatsbosbeheer. 
We hebben al wel wat namen kunnen noteren maar er ontbreken er nog wel wat. 
De rijen staan wat onregelmatig maar we hebben er toch maar 4 rijen van gemaakt. Mocht je de rijen niet helemaal kunnen 
volgen geen probleem. Gooi een briefje in de brievenbus aan de Meester Gangelweg 16 (of achterum) of bij één van de andere 
H.H.i.B.-ers in de brievenbus, mar t kump goed. 
De rijen zijn zoals gewoonlijk van boven naar beneden en van links naar rechts. 
Bovenste rij: 1 Geert v.d.Loo, 2 ?, 3 ?, 4?, 5?, 6 Gerrit Oosterkamp, 7 Peter 
Burgers, 8 Gerrit Veenhuizen. 
2e rij : 1 Sjaak v. Laar, 2 Willem Freriks, 3 Wim Barten, 4 Willem Wensink, 5 
?, 6 Bertha Oosterkamp. 
3e rij : 1 ?, 2 Siny Freriks, 3 Riek Barten, 4 ?, 5 Jan Essenstam, 6 ?, 7 ?, 8 ?, 9 
?, 10 ?. 
4e rij :  1e ?, 2 ?, 3 Willem v.d. Essenburg, 4 Derkje v.d. Essenburg. (destijds 
wonende "aan" de Ugchelse Berg.) 
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Van je glimlach je werk maken! 
 
Ben jij dat commercieel talent met een stralende glimlach en 
een enorme passie voor horeca & food. 
 
Ben je minimaal 16 uur per week beschikbaar en flexibel  
inzetbaar, ook ‘s avonds en in het weekend?  
 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Nieuwsgierig, laat je CV achter t.a.v. Michel van Meerten  
via mail of kom gezellig langs.

Krimweg 152 - Hoenderloo 
055 - 3781777 

info@veluwshof.nl
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Om de foto van vo-
rige maand te heb-
ben kunnen vinden 
moest men naar het 
Muziekbos. Op de 

muziektent staat een plaquette met daarop onder andere ‘anno 1925’. Als 
u wist dat deze muziektempel uit dat jaar komt was het een eitje om op 
deze plek uit te komen. Laten we hopen dat we weer een jaar hebben dat 
er veel geslaagde activiteiten rond de muziektent plaats gaan vinden. 
Voor de foto van deze maand moet u naar een heel ander stukje Hoen-
derloo. Dan kan men vele kanten op, maar kijk goed waar het voorwerp 
op de foto van gemaakt is. Dat geeft al een flinke indicatie van waar deze 
foto gemaakt is. 

Nieuws van onze dorpsagente Petra 
 
 
Het was weer zover. Altijd netjes op tijd, krijg ik een seintje dat het weer tijd is 
voor een stukje in de Nieuwe Plaggensteker. Zo ook nu weer. Er kwam een aan-
gifte van vernieling binnen en ook twee meldingen van aanrijding met wild. In dit geval een ree en een hert. Verder 
werden er twee verdachte situaties gemeld en kwam de politie zeven keer naar Hoenderloo om hulp te verlenen.  
Ook werd er aangifte gedaan van diefstal van een kat. U heeft daar vast via een andere weg over gelezen of ge-
hoord. Mocht u weten waar de kat verblijft, laat het dan weten! Tot slot zorgde een persoon tot drie maal toe voor 

overlast. Dit werd op een passende manier opgelost.  
 
Met vriendelijke groet 

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

Dineren in ‘t DorpshuusDineren in ‘t Dorpshuus
Menu voor woensdag 15 maartMenu voor woensdag 15 maart

Runderbouillon met paddenstoelen  
Boerenkool, rookworst, jus, piccalilly  

Verrassing dessert 
Inloop vanaf 17.00 uur.  

Opgeven en afmelden uiterlijk 
zaterdag 11 maart bij 

Tonny Westerveld  
06 - 57551350 
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De Plaggensteker op reis 

Ook in ons dorp hebben we zeer reisluchtige mensen die veel 
van de wereld hebben gezien en/of willen gaan bekijken. Me-
nigeen denkt er aan een Nieuwe Plaggensteker in de koffer 
mee te nemen en daar mee op de foto te gaan voor de rubriek 
“DePlaggensteker op reis”. Iedere keer is de redactie heel blij 
als er weer zo’n foto binnen komt en onze dorpskrant weer 
ergens ver op de foto is gegaan. Inmiddels is deze al op heel 
veel plekken geweest. 
Waar we vaker bericht van 
hebben uit Verweggistan 
zijn Naomi Jansen en Leo-
nie Essenstam. Deze vrien-

dinnen zijn zeer reislustig en krijgen ook wel eens de  opmerking: “gaan jullie alweer weg?” 
“Hebben jullie een abonnement bij de vliegtuigmaatschappij?” “Geldboom in de tuin staan?” 
Maar feit is dat ze al hun geld apart zetten en sparen voor deze reizen. Je kunt het slechter beste-
den! Deze keer staan ze met de krant op de foto bij één van de 7 wereldwonderen, namelijk Chit-
zen Itza in Mexico. Dit vrolijke span heeft het duidelijk naar hun zin en we hopen dat het weer 
een geweldige reis voor ze is (geweest). Bedankt meiden voor jullie bericht! Top!
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Oh jeee, soms gaat het ergens niet helemaal goed bij een bepaald bericht en als 
het dan ook mis gaat treedt de wet van Murphy in werking en blijft het fout gaan.  
Hoe vervelend en pijnlijk is dat voor de mensen die het betreft en voor degene 
die de misser elke keer weer maakte. (Ik dus - Rob .... zucht!) 
Het betreft de geboorte van een heerlijk kereltje, te weten Duncan Henri Hol, die op 20 
augustus 2022 geboren is. So far so good. Uiteraard kreeg hij ook een plekje in de lijst 
in het jaaroverzicht van baby’s die geboren waren. Daar werd vermeld dat Duncan de 
zoon is van Esther en Henri Hol. Oeps ...... blunder! En het heeft wat te weeg gebracht: 
de redactie kreeg een brief en die willen we de lezers niet onthouden. 
“Na ontvangst van de Plaggensteker is er in huize Hol een stevige rel ontstaan. Esther 
en Henri hadden het nodige uit te leggen. DNA onderzoek heeft het probleem opgelost. 
Marco blijkt toch de vader vn Duncan te zijn. Wat een klein foutje al niet teweeg kan 
brengen. Het is je vergeven Rob, we hebben er smakelijk om gelachen”.  

Met de groetjes van de Hollies

Berend en Palmira 12½ jaar 
getrouwd

Op 27 februari waren Berend en Palmira v.d. Heuvel 12½ jaar getrouwd 
en als je aan de Speldermarkweg woont, het gedeelte tussen Krimweg 
en Paalbergweg, dan kun je er vergif op innemen dat er groen gemaakt 
gaat worden bij je woning. Dat is ook wel gebeurd en wel op 10 februari. 
Een beetje vroeg wellicht, maar daar was een goede reden voor. Die 
avond werd dit heuglijke feit namelijk al gevierd met een onovertroffen 
feest in restaurant de Veluwe. Compleet met DJ Karel, die destijds op 
hun bruiloft ook de muziek verzorgd had. Volgens de feestgangers was 
het een super gezellig en geslaagd feest en de redactie wil Palmira en 
haar Berend van harte feliciteren met deze mijlpaal en die wenst hun nog 
vele, vele jaren erbij in goede harmonie en gezondheid. We maken de 
afspraak dat we over 12½ jaar weer een foto gaan plaatsen. Waarschijn-
lijk zal die niet zo heel veel verschillen met deze foto; jullie lijken maar 
niet ouder te worden! 
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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

Telemarketing B2B – Online Marketing – Recruitment
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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

Lars pakt de beker 

We hebben al vaker een bericht geplaatst 
van onze dorpsgenoot Lars van Ark, die 
door keihard werken en een stuk talent, 
zich heel goed ontwikkeld in zijn sport, 
mountainbiken.  
 
Ook dankzij de onvoorwaardelijke steun 
van zijn familie weet Lars zich heel goed 
te ontwikkelen in deze zware sport en re-
centelijk wist hij de eerste prijs te pakken 
in de competitie waar hij aan mee doet. 
 
De ontknoping van de Veluwse Winter-
competitie voor mountainbikers vond 
plaats op zaterdag 18 februari bij de club 
waar Lars rijdt, MTB-vereniging BAR 
End.  
 
Na acht spectaculaire wedstrijden op elke 
keer weer een andere plek op de Veluwe 
pakte Lars de eerste plek in de in categorie 
8 - leeftijdsklasse 1994-2006. Hij was al 
een aantal keren als tweede geëindigd, 
maar door op zijn thuisterrein te winnen 
pakte hij ook de zege in het overall-klas-
sement.  
 
Het plan van aanpak had succes en leverde 
Lars uiteindelijk een voorsprong van 20 
seconden op zijn achtervolgers op. Meer 
dan genoeg voor de ritzege en het eind-
klassement.  
 
Nu gaat Lars de pijlen richten op de Drie 
Nations Cup, een criterium over acht wed-
strijden dat op 8 april van start gaat in Ol-
denzaal en daarna plaatsen in België, 
Duitsland en Nederland aandoet. Lars, 
heel veel succes en Willy en Atie ...... dat 
worden weer kilometers maken! 
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Door Aafke Kylstra, beleids-  
medewerker NPDHV

De Hoge Veluwe Erfgoedweken 
Van 18 februari tot en met 5 maart orga-
niseert Het Nationale Park De Hoge Ve-
luwe voor het eerst de Hoge Veluwe 
Erfgoedweken. Alle activiteiten in het 
Park staan dan in het teken van cultuur-
historie, het cultureel erfgoed, het erf-
goedbeleid, de collectie en de historische 
verhalen van het Park.  
 
Erfgoed  
Cultureel erfgoed is een breed begrip. 
Het kan bestaan uit voorwerpen in 
musea, landschappen, archieven, archeo-
logische vondsten of monumenten. Deze 
zijn door vorige generaties gebouwd of 
gemaakt en hebben nu een monumentale 
of museale waarde. Stichting Het Natio-
nale Park De Hoge Veluwe is in 1935 op-
gericht om het landgoed van het 
echtpaar Anton Kröller en Helene Kröl-
ler-Müller te behouden.  
Het ‘erfgoed’ van het Park, omvat daar-
mee vooral het 20e eeuwse landgoed van 
het echtpaar Kröller-Müller, met Jacht-
huis Sint Hubertus en andere gebouwen 
en kunstwerken, veelal aangewezen als 
monument.  

>> Bouw van het jachtslot Sint Huber-
tus 

Het erfgoedbeleid 
In de Cultuurhistorische Visie (2010) van 
het Park is het erfgoedbeleid op een ver-

nieuwende manier uitgewerkt, op basis 
van een gebiedsgerichte benadering. Wat 
het Park bijzonder en uniek maakt, is het 
landgoed van het echtpaar Kröller-Mül-

ler, waarin natuur, kunst en architectuur 
verenigd zijn. De Kröllers hebben hun 
landgoed vervlochten met de (oud-)Ve-
luwse landschappen. Een deel van de 
voormalige woeste gronden binnen de 
Parkgrenzen was tientallen of zelfs hon-
derden jaren geleden al ontgonnen als 
landgoed, andere delen van het Park be-
staan uit stuifzand, heide of heel oud ei-
kenbos. Het echtpaar heeft deze ver- 
   schil lende landschapstypen benut als 
decor. Het erfgoedbeleid is erop gericht 
om de identiteit van die verschillende 
landschappen te behouden en te verster-
ken.  
 
<< Het echtpaar Kröller- Müller aan 
het picknicken 
 
De ‘collectie’ van het Park 
Op dit moment wordt een update van de 
Cultuurhistorische Visie gedrukt. Nieuw 
daarin is dat het Park het erfgoed als een 
museale collectie waardeert. Het erfgoed 
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uit de periode van het 
echtpaar Kröller-Müller 
heeft de prioriteit en 
vormt de ‘permanente 
tentoonstelling’.  
 
>> Helene Kröller- Mül-
ler te paard 
 
Die collectie bevat alle 
creaties van het echtpaar, 
zoals buitenplaats Sint 
Hubertus, verschillende 
gebouwen en kunstwer-
ken in het Park. Maar 
ook het (oud-)Veluwse 
landschap van begin 
1900, dat ze benut heb-
ben als decor voor het 
ensceneren van die kunstwerken en ge-
bouwen, of hebben ingericht als leefge-
bied voor het wild, maakt deel uit van de 
collectie van het Park.  
 
Historische verhalen en activiteiten tij-
dens de Erfgoedweken 
Bij alle historische verhalen die het Park 
vertelt, ligt het accent op het verhaal van 
het echtpaar Anton Kröller en Helene 
Kröller-Müller. Bezoekers kunnen bij-
voorbeeld meer over hen te weten komen 
tijdens rondleidingen in Jachthuis Sint 
Hubertus. Tijdens de erfgoedweken zijn 
er diverse excursies, waaronder bijvoor-
beeld de Droom van Helene, waarbij be-
zoekers meer leren over de 

beweegredenen van He-
lene Kröller-Müller. Bo-
vendien wordt er tijdens 
deze wandeling een ex-
clusief bezoekje gebracht 
aan de graven van het 
echtpaar. Voor geïnteres-
seerden van WOII erf-
goed is het tijdens de 
erfgoedweken ook moge-
lijk om meer te leren over 
dit deel van de geschiede-
nis van het Park. Een 
gids neemt u mee om in 
het veld sporen van Flie-
gerhorst Deelen te leren 
zien in het Parkland-
schap. Dan zult u ervaren 
dat deze (veelal onder-

grondse) sporen uit die periode vooral in 
de vegetatie terug te vinden zijn.   
 
<< Historische schetstekening 
 
In maart 2023 komt het Landschappen-
boek Hoge Veluwe uit. Deze gids bevat 
een beschrijving van alle landschapsty-
pen in het Park. Een interessant boek 
voor iedereen die in de historische ont-
wikkeling, het beheer en bijzondere flora 
en fauna van de verschillende landschap-
pen in het Park geïnteresseerd is. 
 
Voor meer informatie over de Erfgoed-
weken kunt u kijken op 
hogeveluwe.nl/erfgoedweken.  

Hoenderloo, “het dorp op de Veluwe, tussen bossen en hei...”
1 April!De grote Paasbingo in Hoenderloo. “We kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Het is echt geen 
grap. Samen met een groep vrijwilligers geven wij de grote zaal in t Dorpshuus een echt Hoenderloo’s tintje. 
Op de tafels mooie paasstukjes, welke  
gemaakt worden door IKC Hei &Bos 
samen met Het Nieuwe Initiatief.  
Fantastische prijzen die door diverse per-
sonen en bedrijven belangeloos aan 
ons/’t Dorpshuus worden gegeven. Daar 
zijn we trots op! Dat maakt het voor ons 
nóg leuker om deze avond te mogen or-
ganiseren. En de opbrengst is volledig 
voor ‘t Dorpshuus. Ons Dorpshuus! 
We hopen op een geweldige opkomst, 
zodat we er een gezellge avond van kun-
nen maken! 

Zaal open 19.30 uur 
Aanvang bingo 20.00 uur 

Heel graag tot dan.               
                      De bingo-groentjes en alle andere vrijwilligers die deze avond mogelijk maken.     



Opel Karl 1.0 Cosmo       
Climatronic, Schuif/kanteldak, Cruise control, 
Stoelverwarming, Stuurverwarming, Half le-
deren bekleding, Lichtmetalen velgen, Mist-
lampen, Parkeersensoren, Bluetooth, enz. 
 
BJ 2015    35.000 km!!!          € 9.750,-

AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NLWWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod  
BMW X1 18i S-Drive Automaat zeer mooi 47.000kmD. Grijs met. 2019 € 29.950,-  
Citroen Berlingo 1.6 VTi Pers. uitv. Luxe uitvoering Zwart met. 2012 € 11.950,-  
Dacia Duster 1.2 TCe Navigatie, Cruise contr, PDC D. Grijs met. 2017 € 14.450,- 
Dacia Dokker 1.2 TCe Stepway Navi, Cruise, Trekh. Blauw met. 2015 € 12.450,- 
Dacia Dokker 1.3 TCe Navigatie, Cruise control enz.D. grijs met. 2020 € 19.950,- 
Dacia Sandero Stepway 1.6 Airco, Trekhaak. D. grijs met. 2011 €  5.750,-  
Ford Kuga 2.5 4x4 Trekhaak 2100KG!!! 89.000km Zwart met. 2009 € 12.750,- 
Ford Tourneo Courier 1.0 Titanium Cruise, StoelverwZilvergrijs met. 2016 € 11.950,- 
Hyundai IX 35 1.6 Luxe uitvoering, Navi, Camera enz.Bruin met. 2015 € 12.950,- 
Opel Agila 1.2 Edition Hoge instap Airco, 89.000km Groen met. 2008 €  4.950,- 
Opel Corsa 1.4-16v Satellite 5 deurs 97.000km D. Grijs met. 2011 €  6.750,- 
Opel Karl Cosmo 35.000km zeer luxe 1e eigenaar D. Grijs met. 2013 €  9.750,- 
Opel Zafira 2.2 Automaat 7 Pers. Cruise, Trekh. enz.Zilvergrijs met. 2006 €  3.950,- 
Peugeot Partner 1.6 Vti Pers. uitv. Luxe uitvoering D. Grijs met. 2018 € 18.950,- 
Renault Kadjar 1.2 TCe Navigatie Stoelverw enz enz.Wit met. 2018 € 14.950,- 
Renault Kangoo 1.2 TCe Pers uitvoering 70.000km Zwart 2013 € 12.450,-  
Renault Kangoo 1.2 TCe Pers. uitvoering Cruise cont.Wit 2014 € 13.950,- 
Renault Megane Estate 1.6-16V 57.000km!! NavigatieBruin met. 2012 € 10.950,- 
Renault Modus 1.2 Yahoo Airco Hoge zit 59.000km !!D. grijs met. 2013 €  5.950,- 
Renault Modus 1.2 Hoge zit, Airco, Radio/CD Zwart met. 2011 €  3.450,- 
Renault Grand Scenic 1.2 TCe BOSE, Cruise, Navi. Bruin met. 2013 € 10.950,- 
VW Golf 1.4TSi Automaat 5 deurs luxe uitvoering Zwart met 2012 € 12.450,- 
VW Golf GTI 230pk Automaat 3 deurs Xenon Zwart met. 2014 € 19.950,- 
VW Golf Plus 1.4 TSi AUTOMAAT luxe uitv. Zwart met. 2012 € 12.450,- 
VW T-Cross 1.0 Automaat Cruise, Navi enz. 7700km!D. grijs met. 2022 € 29.950,-  

* Lid BOVAG / NAP * Constant wisselend aanbod  
* Onderhoud en APK  * Verkoop van alle merken, ook nieuw 
* Schade reparaties * Ruit service vervanging/reparatie 


