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Een en al concentratie. Maar er 
staat ook wel iets op het spel na-
tuurlijk tijdens de kerstbingo.

Er kon heel kort geschaatst worden 
in ons dorp. Waar? Bij Marcel na-
tuurlijk.                

Een gezellige nieuwjaarsborrel. En 
wie waren er natuurlijk weer?!  
Proost mannen!

Er komt weer een carnavalsdisco. 
Hou de datum van 18 februari vrij 
als je op de basisschool zit!

receptie in de sooszaal van ‘t Dorps-
huus.  
 
Er wordt speciaal iets eerder gestopt met 
oefenen, ook al staat de winteruitvoering 
op zaterdag 28 januari natuurlijk snel op 
de agenda. Toch is het samenzijn altijd 
zeer waardevol en komen ook oud leden 

langs. Wat te denken van Joop Rolfes, bij 
wie de tamboers van VIOS toch wel heel 
diep in het hart zit. 
 
Voorzitter Hans Berkhof wenste iedereen 
uiteraard een heel mooi 2023 en had ook 
even mooie woorden voor het oudste ere-
lid van de Hoenderlose Muziekvereniging 
Chris Staal, die op deze tweede januari 93 
jaar geworden was. Chris kon niet bij de 
receptie aanwezig zijn, maar de waarde-
ring voor wat hij voor de vereniging heeft 
betekend zoals het opleiden van vele leer-
lingen en de felicitaties zijn zeker over ge-
bracht.  
 
Vervolgens werden de jubilarissen naar 
voren gehaald en had Hans ook voor deze 
bevlogen muzikanten mooie woorden. Ui-
teraard ging het drietal ook even op de 
foto. Carine Nijkamp is een trouw lid van 
de slagwerkgroep. De familie Nijkamp is 
een zeer muzikale en iedereen van dit 
gezin speelt bij VIOS. Carine doet dat in-
middels al weer 12½ jaar en ze is niet al-
leen op de woensdagavonden aanwezig 

om te oefenen voor de slagwerkgroep, 
maar ook op de maandagavonden om bij 
de fanfare te spelen. Ze is heel wat met 
VIOS bezig dus. 
Als tweede werd Fenny Pluim gehuldigd. 
Ze is al maar liefst 40 jaar lid van VIOS 
en wat is men blij bij dé muziek dat ze er 
weer iedere keer bij kan zijn. Op haar 

saxofoon heeft ze een belangrijke partij in 
het muzikale gedeelte van de vereniging. 
Dat ze zelf ook geniet van het muziek 
maken bij haar cluppie is heel duidelijk 
zichtbaar. Dat ze blij zijn met Fennie is 
ook volkomen duidelijk. 
 
Dat is men ook met degenen die van deze 
drie muzikanten het langst lid is van 
VIOS, nemelijk Wim Nijkamp. Je zou 
zeggen dat hij geboren is met trommel-
stokken. Zoals hij de trommelstokken han-
teert lijkt het heel makkelijk, maar dat 
blijkt toch wel heel anders te zijn. Wim 
staat als het even kan altijd klaar voor 
VIOS en net als zijn dochter Carine speelt 
hij ook iedere avond mee met de fanfare 
en zal hij straks bij de winteruitvoering 
weer heel druk zijn. Hij speelt mee met 
zijn slagwerkgroep en de fanfare, dus 
moet hij bij ieder nummer dat gespeeld 
wordt aan de bak.  
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd met 
jullie VIOS-mijlpaal en hopelijk kunnen 
jullie er nog vele jaren met veel plezier aan 
vast plakken. 

Op de eerste repetitieavond in het 
nieuwe jaar van onze muziektrots VIOS 
in ‘t Dorpshuus worden steevast de ju-
bilarissen gehuldig. Lekker knus met de 
eigen leden tijdens de eigen nieuwjaars-
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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!

, 18.30 - 20.00 
 
 
28 Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus) 
 

 
 
3 borrelavond (Dorpshuus, 20.00 - 23.00 uur) 
5 Klavermarathon (Dorpshuus) 
7 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus,19.45 uur) 
15 Dineren in ‘t Dorpshuus 
17 Film Hoenderloo in 1959 (Dorpshuus, 10.30 en 14.30 uur) 
18 Carnavalsdisco HAJO (Dorpshuus, 18.30 - 20.00 uur) 
 
 
 
3 borrelavond (Dorpshuus, 20.00 - 23.00 uur) 
15 Dineren in ‘t Dorpshuus 
25 Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus, 19.30 uur) 
 
 
 
1 Bingo (Dorpshuus) 
14 borrelavond (Dorpshuus, 20.00 - 23.00 uur) 
19 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
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

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.  
 

Extra: 
vrijdag 17 februari: 

Film Hoenderloo in 1959 
10.30 uur 

en 
14.30 uur. 

Kom je ook naar de gezellige carnavalsdisco  

van HAJO?
Kijk verderop in de Plaggensteker!
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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 februari 

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

(onder voorbehoud) 
 

Veel leesplezier! 

 

Maaike op een verre reis!

De redactie kreeg in 2022 al een foto en een verhaaltje van onze dorpsgenote Maaike 
van Ark vanuit de andere kant van de wereld. Toen net te laat voor het decembernummer, 
maar dit is zo leuk dat we het u als lezers niet willen onthouden. Komt ie: 
 
In Oktober ben ik naar Australië vertrokken, en ik dacht dat het misschien wel leuk was 
om hierover wat meer te vertellen voor een mogelijk stukje in de Plaggensteker. Ik heb 
deze zomer besloten om een tussenjaar te nemen, en na wat sparen voor mijn ticket ben 
ik na ongeveer 30 uur reizen via Zuid Korea en Sydney aangekomen in het prachtige 
Hobart, Tasmanië op 19 oktober. Hier ben ik hoofdzakelijk aan het werk als au pair bij 
een geweldig gezin. Ik pas op 3 kinderen, een jongen van 5, en twee meiden van 8 en 
12. Wanneer de kinderen op school zijn werk ik nog extra uren in een magazijn. 
Tasmanië is een prachtig eiland met adembenemende natuur, waar ik al redelijk van 
heb kunnen zien. Ik heb hier al veel vrienden gemaakt, en samen met 3 andere au pairs 
ga ik regelmatig op avontuur. De foto die ik heb toegevoegd is gemaakt op Bruny Island, 
een hele mooie plek met unieke witte wallabies. Ook bezoek ik Monica Hols regelmatig, 
die ongeveer een half uurtje rijden verderop woont. Mijn plan is om in februari Nieuw 
Zeeland te bezoeken, en vanaf eind maart door Australië te reizen, van Melbourne naar 
Cairns. Aangezien ik deze zomer al 3 weken zelfstandig met mijn backpack door Europa 
heb gereisd, heb ik vertrouwen dat dit allemaal ook wel goed moet komen. Ik verwacht      
in mei weer terug te komen in Hoenderloo.  

Waar dit over gaat wordt volgende maand duidelijk. 
Hou in ieder geval zaterdag 25 maart maar vrij! 

Voor een mooi avondje in ‘t Dorpshuus. 
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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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Jong en oud luiden samen het nieuwe jaar in! 

Liesbeth Hop 
 

Onder het genot van een grote schaal met 
nog heerlijk verse oliebollen werd op 6 ja-
nuari het nieuwe jaar ingeluid tijdens de 
Hoenderloo Nieuwjaarsborrel in ons ge-
zellige Dorpshuus. Alle dorpsgenoten 

waren hier voor uitgenodigd. Jong en oud 
waren aanwezig en er werden dan ook een 
aantal oudhollandse spelletjes uit de kast 
gehaald, terwijl de rest de goede voorne-
mens voor hopelijk een topjaar uitwissel-
den. Het werd weer prima verzorgd door 
de mensen van het Dorpshuus in de vorm 

van lekkere hapjes en echte snert! Laten 
we hopen dat deze geslaagde Nieuwjaars-
borrel het begin is geweest van een gezel-
lig en gezond nieuw jaar in ons mooie 
dorp Hoenderloo! Op naar het volgende 
feestje! 
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Rigoreuze aanpak bomen in het Muziekbos
Van de zomer was het al wel duidelijk dat 
er iets moest gaan gebeuren met het bo-
menbestand van het Muziekbos, midden 
in ons dorp. 
 
Op dit stukje Hoenderloo, dat eigendom is 
van muziekvereniging VIOS, staan heel 
wat fraaie beuken, maar helaas ook zeker 
wat minder fraaie. Ze staan allemaal 
prachtig aan de rand van het grasveld als 
een natuurlijke omlijsting.  
Vooral in het voorjaar, de zomermaanden 
en het najaar vinden er, met toestemming 
van VIOS, heel wat activiteiten plaats. Wat 
te denken van Hoenderpop. Dat is eigen-
lijk het eerste evenement waarvoor de 
lange streng met lampjes van boom tot 
boom gehangen wordt. Vervolgens blijft 
die hangen tot ‘na het seizoen’ en bij ieder 
evenement dat tot in het donker duurt 
brengt deze streng extra sfeer.  
 
Na Hoenderpop is het Muziekbos het epi-
centrum van de activiteiten. Koningsdag, 
concertjes van VIOS, stopplaats van de 

wandelvierdaagse, het startpunt van fiet-
sen met de gids, uiteraard 5 keer een bra-
derie en als enorme afsluiter Bier & 
Broajen.  En dan tussendoor nog wel wat 
meer gezellige momenten. Waar ook niet 
aan voorbij gegaan mag worden is, dat 

ieder jaar duizenden mensen in het Mu-
ziekbos vertoeven. Lekker genietend van 
een ijsje van Co, als tussenstop om even 

bij te komen van een autorit of fietstocht. 
In ieder geval komen er ontzettend veel 
mensen in het Muziekbos en dus moet de 
situatie veilig zijn. Met zo veel bomen be-
tekent dat onderhoud plegen. Belangrijk 
want je wilt natuurlijk niet dat er iets erg 

gebeurt dat met die staat van de bomen te 
maken heeft. 
Met dat grote onderhoud is op half januari 

gestart en dat gaat betekenen dat in ieder 
geval een aantal van die grote jongens het 
veld moeten ruimen. Er heeft een nauw-
keurige inspectie plaats gevonden van de 
staat van de bomen en een aantal zijn zo 
slecht dat ze echt weg moeten. Dat levert 
dan helaas wat gaten op in de bomenrij, 
maar veiligheid is belangrijker. 
 
De eerste boom is al op stam gezet zoals 
dat in vakjargon heet is en die kan later he-
lemaal weggehaald worden. Verder is er 
op het moment van schrijven van dit arti-
kel ook al flink gesnoeid en is er al heel 
wat dood hout afgezaagd. Je moet dan wel 
weten wat je doet, maar gelukkig zit dat 
wel snor. De klus wordt geklaard door een 
geboren en getogen inwoner van ons dorp, 
Giel Plant. Hij is nu een aantal jaren voor 
zichzelf bezig als ZZP-er en één van de 
bedrijven waar hij regelmatig klussen voor 
doet heeft de opknapklus van het Muziek-
bos gekregen. Dat Giel die klus mag uit-
voeren vindt hijzelf uiteraard ook 
helemaal geweldig. Op de plek waar hij 
zelf ook al vele malen is geweest en waar 
hij menig feestje gevierd heeft. 
 
Op het moment van schrijven was er één 
boom helemal kaal gezaagd en was al 
flink wat dood hout verwijderd. Wie weet 
is de klus ondertussen geklaard en kan 
men weer veilig en met een goed gevoel 
gebruik maken van ons Muziekbos. Een 
prachtig plekje, centraal in ons dorp!
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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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Ouderbetrokkenheid op het IKC
Op IKC Hei & Bos zijn we grote voor-
standers van ouderbetrokkenheid en we 
hebben het geluk dat we een ontzettend 
betrokken oudergroep hebben die, 
samen met de groei van nieuwe leerling -
en, blijft groeien.  
 
Iedere laatste vrijdag van de maand orga-
niseren we onze Workshops. Alle kinde-
ren, van groep 1 tot en met 8, mogen zich 
inschrijven voor een workshop naar keuze. 
De kinderen verheugen zich erg op deze 
middagen en wij ook! Want wat is het bij-
zonder om kinderen zo actief betrokken te 
zien tijdens het honing slingeren, een bloe-
menpers maken en paarden verzorgen. Dat 
we zulke speciale workshops kunnen aan-
bieden komt mede door de hoge betrok-

kenheid van onze ouders.  
De laatste donderdag voor de kerstvakan-
tie hadden we een sfeervolle en gezellige 
kerstviering. Eerst genoten we van een 
kerstdiner met alle kinderen samen aan 
grote tafels, waarna we de lichtjes volgden 
naar de prachtig versierde Heldringkerk. 
Wederom kon dit alleen zo’n prachtige 
viering zijn, dankzij de hulp van onze ou 
ders.  
Maar naast ouders, zien we ook de betrok-
kenheid vanuit het dorp. Zo hebben we tij-
dens het thema ‘de fiets’ een rondleiding 

gekregen in de Rooth66, mochten de kin-
deren tijdens het thema ‘het restaurant’ 
frietjes komen eten in Restaurant De Ve-
luwe, brachten de kleuters een zieke ko-
nijnenknuffel naar Dierenkliniek De 
Vijfsprong voor een behandeling tijdens 
het thema ‘de dokter’, hebben we al meer-
dere malen mogen genieten van het ijs van 
IJs en Co tijdens een feestelijke dag en als 
we een kookles hebben en boodschappen 
doen, worden we altijd vriendelijk ont -
vang en in de Spar.  
 
We hopen dat we samen met de inwoners 
van Hoenderloo en in het bijzonder samen 
met alle ouders en kinderen van IKC Hei 
& Bos er een leerzaam en mooi 2023 van 
mogen maken. Zonder al deze fijne hulp 
zouden wij niet het onderwijs kunnen bie-
den wat we voor ogen hebben, dus dank 
allemaal! 

Fotowedstrijd
Heeft u nog mooie, leuke, prachtige winterfoto’s thuis liggen? U kunt er ook iets mee 
doen en deze opsturen naar de mensen van museum de kleine Arcke en daarmee kans 
maken op een fraaie wisselbokaal, de gouden camera. U zou die dan overnemen van 
Tiny Janssen, die vorig jaar met een prachtige foto de allereerste winnares was van deze 
wedstrijd. 
 
Stuur de deelnemende foto voor 5 februari op naar info@museumdekleinearcke.nl.  
 
DKA zal vervolgens de foto’s afdrukken en zorgen voor een omlijsting. De foto’s worden dan kritisch bekeken door een vak-
kundige jury en tijdens de expositie van alle inzendingen op 12 februari kunnen deze bewonderd worden en zal de winnaar / 
winnares bekend gemaakt worden.  
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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:

Stand van zaken verduurzaming gebouw 
Inmiddels hebben we offertes ontvangen van een aantal aanne-
mers om het gebouw te verduurzamen. De plannen worden ge-
presenteerd op 30 januari tijdens de vergadering van het 
Algemeen Bestuur. Als het bestuur instemt met de plannen zul-
len we vervolgens moeten kijken op welke manier we de maatre-
gelen kunnen financieren. De hoop is daarbij met name gericht 
op subsidie van de provincie Gelderland, want de kosten liegen 
er niet om… Duidelijk is al wel dat de plannen zoals ze er nu 
liggen niet voor de zomerperiode kunnen worden uitgevoerd. We 
houden u op de hoogte! 

Nieuwjaarsborrel op vrijdag krijgt vervolg! 
Uit de ideeënbus is naar voren gekomen dat veel dorpsgenoten – met name jongeren – een plek in het dorp missen waar 
ze kunnen samenkomen voor een praatje en een drankje. Daar moet natuurlijk iets aan gedaan worden, want de jeugd 
heeft de toekomst! Besloten is dit jaar te beginnen met een maandelijkse ‘borrelavond’ in het Dorpshuus op een vrijdag-
avond van 20.00 tot 23.00 uur. Op elke avond wordt er door een enthousiaste groep een activiteit georganiseerd. Voor elk 
wat wils dus! De komende maanden onderzoeken we aan de hand van het aantal bezoekers en hun reacties of zo’n ‘bor-
relavond met activiteit’ aanslaat. Komt dus allen op een (of alle!) van onderstaande data naar het Dorpshuus voor een ge-
zellige avond, dan maken we er samen een succes van!  
Tijdstip: van 20.00 tot 23.00 uur. 
• vrijdag 3 februari 
• vrijdag 3 maart 
• vrijdag 14 april 
• vrijdag 12 mei 
• vrijdag 23 juni 
En we kunnen alvast verklappen: als dit initiatief  
aanslaat zetten we dit ook na de zomerperiode door! 

dorpshuushoenderloo@gmail.com 

Enquête 
Zijn we als Dorpshuus goed bezig 
voor de Hoenderlose bevolking? 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 be-
paalde doelgroepen te weinig te doen 
is? Om op al die vragen een ant-
woord te krijgen werkt een groep uit 
het Algemeen Bestuur aan de opzet 
van een enquête, die we in het voor-
jaar in het dorp willen uitzetten. We 
verwachten met de uitkomsten van 
deze enquête je nog beter van dienst 
te kunnen zijn. Meer hierover in het 
volgende nummer! 
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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: 
 

Om te beginnen hebben we ge-
merkt dat de brievenactie bij niet-
leden van Hoenderloo’s Belang 
werkt: er hebben zich veel nieuwe 
leden aangemeld, de afgelopen 
tijd. Daar zijn we blij mee, want 
als vereniging van dorpsbewoners 
zien we natuurlijk het liefst dat ie-
dereen gewoon lid is. En naar de 
buitenwereld toe is het goed om te 
kunnen laten zien dat we een 
groeiend aantal leden hebben die 
wij vertegenwoordigen en waar we dus 
goed naar luisteren. 
 
HNI 
Zoals zo langzamerhand wel bekend is, 
zijn de dinsdag en de vrijdag de vaste in-
loopdagen van het Nieuwe Initiatief in het 
Dorpshuus. Vanaf nu zijn iedere tweede en 
iedere vierde dinsdagmiddag van 2 tot 4 
ook mensen aanwezig die speciaal zijn op-
geleid om te helpen bij “digitale handig-
heid”: iedereen die wel wat op wil steken 
of nog handiger worden in het omgaan 

omgeving. De komende maanden 
komen ook de statushouders, asiel-
zoekers die een verblijfsvergunning 
hebben gekregen. Dit alles gebeurt 
met een vergunning van de ge-
meente Ede, waartegen wij beroep 
hebben ingesteld bij de rechtbank, 
omdat de stikstofgegevens en de 
verkeersgegevens niet zouden klop-
pen. Op verzoek van de gemeente 
Ede wordt al vanaf september de 
behandeling van dat beroep iedere 

keer uitgesteld en dat valt ook de komende 
maanden niet te verwachten. Daarom heb-
ben we na zorgvuldige afweging samen 
met enkele direct omwonenden een zoge-
naamde voorlopige voorziening gevraagd 
bij de rechtbank. Dat kan gezien worden 
als een verzoek om een spoedbesluit, dat 
verdergaande activiteiten op kan schorten 
totdat er wel een goede vergunning ligt. 
De behandeling daarvan zal eind ja-
nuari/begin februari zijn. Via de website 
houden wij u uiteraard op de hoogte van 
nieuws. 

met de digitale diensten van de overheid, 
maar ook gewoon het omgaan met laptop, 
tablet of computer, kan hier zijn of haar 
licht opsteken en wordt verder geholpen.  
 
Kop van Deelen 
Tot slot nog een korte mededeling zonder 
dat we de afloop al kennen. Zoals bekend 
hebben we bezwaar gemaakt tegen de 
komst van 600 mensen op de Kop van 
Deelen. De arbeidsmigranten zijn er al en 
het dorp heeft daar niet echt veel last van, 
behalve af en toe wat overlast in de directe 
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In december lag de Nieuwe Plaggensteker 
al vroeg in de maand bij de lezers in de 
brievenbus. Dat heeft te maken met het 
feit dat de redactie graag wil dat de sorps-
krant al voor de kerstdagen bij de mensen 
thuis ligt. Dan kan men deze editie lekker 
op de vrije dagen op het gemakkie door-
nemen en onder andere het jaarverslag 
lezen. 
 
Nadeel van dat de krant vroeger in de bus 
ligt is, dat bepaalde activiteiten die na de 
verschijningsdatum plaats vinden niet 
meer mee kunnen. Dan kun je er voor kie-

zen om deze maar weg te laten omdat de 
volgende editie pas eind januari uit komt. 
Mosterd na de maaltijd wellicht, maar toch 
heeft de redactie er voor gekozen toch nog 
wat berichten de plaatsen. Voor de mensen 
die daar waren toch leuk om er over te 
lezen en voor de organisaties ook zeker te 
ervaren dat hun evenement niet vergeten 
is. 
 
Ik, Rob, moet helaas wel melden dat ik 
door fysiek ongemak (laat ik het zo maar 
noemen) niet in staat geweest ben om bij 
alle evenementen aanwezig te zijn. Ik had 

dat echt heel graag gewild, maar het 
lukte me gewoonweg niet. Wat te 
denken van het Top 2000 café in mu-
seum de kleine  Arcke en het carbid 

schieten door de enthousiaste groep men-
sen uit ons dorp op oudjaarsdag. Stro-
mende regen en toch heeft men er 
blijkbaar een geweldig gezellig gebeuren 
van gemaakt. De knallen heb ik zeker ge-
hoord. Sorry dat ik er niet kon zijn! Dat 
geldt ook voor de schaatsbaan bij de Ze-
vensprong. Het was even heel koud en er 
kon even geschaatst worden. Super om fo-
to’s te maken, maar het zat er helaas niet 
in. Gelukkig heb ik een paar foto’s op in-
ternet gevonden en toestemming gekregen 
deze elders in deze N.P. te plaatsen.

Op 17 december was er een kerstbingo in 
‘t Dorpshuus en het blijkt dat daar toch 
echt veel liefhebbers voor zijn. De schuif-
wand was tussen de sooszaal en de serre 
open gedaan en zo ontstond een mooie 

ruimte waar de liefhebbers een fijn plekje 
konden vinden. 
Op het biljart stond een keur aan mooie 
prijzen en de spanning om er daar in ieder 
geval ééntje van mee naar huis te mogen 
nemen was algemeen. De cijfers die opge-
noemd werden wegkrassen en de kaart 
steeds voller zien worden. En dan uitein-
delijk “bingo” te kunnen roepen. en naar 
voren te mogen lopen. 

Jong en oud hebben een leuke avond 
gehad met een stukje spanning en gezel-
ligheid met elkaar. Toch heerlijk dat er een 
bingo was en dat gaat later in het jaar her-
haald worden. Op 1 april en dat is zeker 
geen grap!!!! Een bingo, georganiseerd 
door een aantal Hoenderlose inwoners en 
waarvan de opbrengst geheel ter beschik-
king komt aan ‘t Dorpshuus. Hoe gewel-
dig is dat! 

Nog even terug naar december
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Kerstviering Heldringkerk in ‘t Dorpshuus
Om maar aan te geven hoe multi-functio-
neel ons dorpsgebouw gebruikt kan wor-
den vond er twee dagen na de bingo, op 19 
december dus, een geweldige kerstviering 
plaats in dezelfde ruimte.  
 
Deze kerstviering vond eerder bijvoor-
beeld in Rust een Weinig plaats onder de 
titel ‘Kerstfeest in de herberg’. De laatste 
jaren echter heeft het een zeer fijne plek 
gevonden in ‘t Dorpshuus. Deze kerstvie-

ring voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft of het gezellig vindt wordt georgani-
seerd door de Heldringkerk en tijdens deze 
dienst wordt er dan ook gezongen, voor-
gelezen, gebeden e.d. en ook dominee de 
Graaf is aanwezig om de dienst te leiden. 
Deze kerstviering voldoet zeker aan een 
behoefte, want alle tafels waren heel goed 
bezet. Men genoot naast de kerstviering 
ook van een overheerlijke en gezellige 
maaltijd. Tussendoor zong het kerkkoor 

kerstliederen en het mag gezegd: wat een 
geweldig koor is dat. Een mooi aantal 
leden, een prima mengeling van mannen- 
en vrouwenstemmen en er wordt ondertus-
sen fantastisch meerstemmig gezongen. 
Het klinkt als een klok. 
 
Dankzij de Heldringkerk hebben veel 
mensen een zeer geslaagde, gezellige en 
smakelijke kerstviering gehad. Top. 
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Grandioze PaasBingo waarvan de opbrengst 
volledig ten gunste van ’t Dorpshuus valt! 
 
Haas & Paars organiseren samen met vele 
vrijwilligers een grote PaasBingo. 
 
Wij gaan begin februari mooi prijzen bij el-
kaar gesponsord zien te krijgen in ons dorp. 
In de volgende Plaggensteker volgt meer in-
formatie. 
 
Reserveer deze datum vast in uw agenda! 
Het belooft naast de grandioze Bingo ook 
een gezellige avond te worden waarbij zeker 
ruimte is voor een gesprek met natuurlijk de 
mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en drankje. 
 
Zien wij jullie ook? 

Beste inwoners uit Hoenderloo

Voorheen stonden wij elke woensdag van 10.00 tot 17.30 bij de spar. Maar per 1 Februari
staan wij op een ochtendmarkt in Beekbergen. Hierdoor staan wij in de middag bij spar
Mulder, in Hoenderloo. U kunt dan van 14.00 tot 18.00 bij ons terecht voor een heerlijk visje.

Omdat wij u graag als klant bij ons aan de kraam blijven willen zien, hebben wij de gehele
maanden februari en maart leuke aanbieden:

3 Lekkerbekken normaal 12,-

Nu 10,- + de 4e gratis

Familiezak kibbeling normaal 12,50

Nu 10,- + gratis saus

5 haringen 10,- + 6e gratis

Diverse ovenschotels normaal 6,95 per stuk

Nu 2 voor 10,-

500 gram verse vis naar keuze

Nu 10,-

Tegen het inleveren van deze advertentie krijgt u van ons een heerlijke gerookte makreel.

Benieuwd waar wij staan in Beekbergen?

Wij staan van 08.00 tot 13.00 aan de Kerkallee.

Vis bestellen? Dan kunt u bellen naar 0680187432

Trouw lid Unity

Geweldig dat het Hoenderlose popkoor 
Unity nog steeds doorgaat en ondanks de 
toch wat magere bezetting wekelijks oe-
fent op de donderdagavond in ‘t Dorps-
huus. Na het opheffen van het grote koor 
van zangvereniging Eensgezindheid be-
sloten de leden van Unity door te gaan 
omdat het zo’n immens gezellige groep 
mensen is, ze allemaal heel veel plezier 
beleven aan het zingen en ze een gewel-
dige dirigente hebben in Elni Vaassen-
Schwengle. Tijdens een repetitieavond 
werd een trouw lid gehuldigd, te weten 
Frida van der Werf. Frida is alweer 10 jaar 
een zeer trouw lid en zingt haar partij 
volop mee en straalt plezier uit. Frida, ge-
feliciteerd en ga nog vele jaren door met 
zingen. Een genot voor het oor!
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Schaatspret 

Als het maar even een beetje begint te 
vriezen begint het ook te kriebelen bij ijs-
meester Marcel en staat hij met de tuin-
slang klaar om het grasveld bij zijn 
Zevensprong onder te spuiten. Hij heeft 
imiddels flink ervaring met het maken van 
een ijsbaan en in de loop van de jaren heb-
ben heel wat jongeren en ouderen hun 
rondjes kunnen maken op het ondergelo-
pen grasveld. Half december van het vo-
rige jaar was het opeens even een paar 
dagen flink kouder, met ‘s nachts nacht-
vorst en overdag amper boven nul.  
Menig schaatsbloed begon te koken en de 
schaatsen werden uit het vet gehaald. Ook 
bij Raf en Hasse Wilbrink, die meteen naar 
de Zevensprong gingen om daar nog wat 
schaatsmeters te maken. Geweldig broer 
en zus. En bedankt dat de redactie jullie 
foto’s mag gebruiken voor in de Plagge-
steker! Top! Hebben we gelukkig toch 
schaatsfoto’s!

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Een grote foto van volgens ons een mooi plaatje. Niet alleen bij stralend mooi weer kunnen 
prachige foto’s gemaakt worden. Ook als de weersomstandigheden heel anders zijn kan men het fototoestel pakken en proberen een 
mooi kiekje te maken. Dat is bij deze foto wel heel aardig gelukt. Kou, mist, de Heldringkerk deels verstopt achter een waas en het 
lieve paard dat lekker rustig toch nog iets te eten probeert te vinden. Geeft rust deze foto, vindt u ook niet?!
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Ben jij de Hovenier die wij zoeken?

Ben jij de Hovenier die wil werken aan ons mooie park voor
enthousiaste vakantiegasten?

Iedere dag zetten wij ons in voor onze vakantiegasten. We
zorgen ervoor dat ze er echt even tussen uit kunnen en dat
alles goed voor ze is geregeld. 

Bij De Rimboe ervaren vakantiegasten en medewerkers een
prettige vakantiesfeer. Wij zoeken versterking om onze
vakantiegasten een optimale vakantie ervaring te bieden!

Goede werksfeer, leuke collega’s, professioneel
gereedschap, leuke bedrijfsuitjes en heel divers werk
waarbij geen dag hetzelfde is. Lijkt jou dit wat?

Ga dan aan de slag bĳ De Rimboe en zorg dat
ons park er strak bĳ ligt voor de vakantiegasten! 

Vakantiepark De Rimboe & Woeste Hoogte
Krimweg 160 - 170

055 - 378 17 93
info@derimboe.nl

Functie mogelijk voor part- fulltime

Kom jĳ langs voor 
een bakje koffie?

Ga aan de slag als zelfstandig werkend kok 
bij De Smaak van Hoenderloo

Werken als kok bij de Smaak van Hoenderloo, betekent
verantwoordelijkheid, vrijheid en afwisseling. Het team is
betrokken, persoonlijk en hecht. De gezellige werksfeer
zorgt voor extra energie om hard te werken! Uiteraard
wordt dat afgewisseld met plezier en grappen. Er is ruimte
om mee te denken en te leren van onze ervaren chef-kok.
Vanzelfsprekend zorgen we ook goede voorzieningen om de
lekkerste gerechten te maken. Naast hard werken gaan we
graag op een uitje met het bedrijf.

Ben jij er klaar voor om de mooiste en lekkerste gerechten
te bedenken en te creëren voor onze gasten? Dan komen
we graag met je in contact. Als nieuwe collega verwelkomen
wij je hartelijk en laten we je kennis maken met ons
restaurant, onze werkwijze en ons hechte team. Tot snel!  

Ga jĳ binnenkort aan de slag binnen ons
gezellige team? Bekĳk de vacature nu

De Smaak van Hoenderloo
Krimweg 160

055 - 378 17 93
info@derimboe.nl

Functie mogelijk voor part- fulltime

Kom jĳ langs voor 
een bakje koffie?
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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: juli 2014

Nummer 169
jaargang 15 

juli 2014

In deze
Plaggensteker

Zomertijd is braderietijd.
Weer lekker druk op de
woensdagavonden.

Hé groep 8! Jullie hebben
een top-musical op de
planken gebreacht.

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo

Ja, ja, goed nieuws. Een
geboorte in ons dorp. In
dus in de N.P.

Dranghekken in ons dorp
en wachtende mensen.
Waar was dat dan?

Geslaagde Hoenderpop op nieuwe locatie
Normaal gesproken vindt Hoenderpop,
het buitenpop-gebeuren van HAJO, op
de eerste vrijdag van juli plaats. Er be-
stond echter een kans dat het Nederlands

voetbalelftal dan op het WK zou moeten
spelen en dan zou er natuurlijk bijna nie-
mand komen op Hoenderpop. Dus een
weekje uitgesteld en zo vond dit festijn
plaats op vrijdag 11 juli.

De weersvoorspellingen waren voor die
dag niet erg gunstig en toen Marcel van
Ark aanbood om Hoenderpop eventueel
in zijn ‘voetbaltent’  te laten plaatsvin-
den, werd dit door de mensen van HAJO
als een zegen ontvangen. 
Wel even contact zoeken met de ge-
meente om te kijken of het zou kunnen
wat betreft de vergunning. Deze werkte
fantastisch mee en ze gaven ons toestem-
ming. Bedankt daarvoor!
Naast het feit dat het de leden van HAJO
ontzettend veel opbouw- en afbreekwerk
scheelde was de locatie ook geweldig
knus. En men kon droog staan. Tijdens
de opbouwwerkzaamheden aan het begin
van de avond kon een wolkbreuk geen
roet in het eten gooien. Er werd de avond
voor Hoenderpop nog een podium gere-
geld en daarvoor wil HAJO Angela ont-
zettend bedanken.

De mensen van de band Jezzyandsoul
vonden de plek ook heerlijk om te spelen
en ze hebben er weer een mooi concert

van gemaakt. Ze speelden een grote vari-
atie aan nummers en ze wisten een deel
van het publiek weer lekker los te krij-
gen. Net als DJ Tycho in de pauzes!
Jammer genoeg was het niet echt druk

deze avond. Maar het was wel begrij-
pelijk aangezien velen al een aantal
avonden in de Hoenderlose voetbaltem-
pel had doorgebracht tijdens de wedstrij-
den van Oranje. 

HAJO is Marcel van Ark heel veel dank
verschuldigd. Naast het feit dat hij zijn
locatie aanbood heeft hij op de dag zelf
ook veel geholpen. Marcel, eeuwige
dank. Karel ook super bedankt voor je
inzet en het koppel Frank en Hans
Solleveld was ook van grote waarde.
Joery, bedankt voor het helpen opruimen
op zaterdag. HAJO was ook blij dat ze
dit jaar een professionele fotograve had-
den weten te strikken. Esmee Barten
volgt een fotografieopleiding en ze was
maar wat graag bereid om de hele avond
foto’s te maken. En wat voor foto’s. Su-
per gedaan. 
HAJO wil deze mensen en degenen die
Hoenderpop 2014 bezocht hebben gigan-
tisch bedanken. Foto’s (van Esmee)
verderop en op de site van HAJO.

100 nummers geleden



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 22

- Pedicure 
- Medisch pedicure 
- Oncologische Voet verlener

Huisartsenpraktijk Dieleman     Gezondheidscentrum Papenberg
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Op verzoek van HNI gaan wij weer 2 film 
momenten in het Dorpshuus verzorgen, 
n.l. op 17 februari om 10.30 uur en om 
14.30 uur aanvang film. Na een zeer ge-
slaagde foto presentatie vorig jaar en een 
drukke trouwfoto presentatie nu de film 
over Hoenderloo van 1959, al menig keer 
vertoont, maar de oude beelden doen het 
nog steeds goed. Want tijdens de voorbe-
reidingen hebben onze mensen vele beel-
den weer opnieuw bekeken want je ziet 
steeds weer iemand en dan denk je van wie 
was dat ook al weer. Op het hoesje van de 
dvd staat o.a. beelden van Hoenderloo uit 
1959, maar rechts onder staat een klein 
meisje met boodschappen in haar hand, 
wie was dat meisje ook al weer ?? 
 
 
 
 

 
 
De andere foto is voor ons nog een een zoekplaatje, we hebben met de 
afbeelding al menig hoenderloer gevraagd, reactie was “komt me wel be-
kend voor”, maar wie het is ? Dit keer maar via de Nieuwe Plaggensteker, 
de herkomst van de foto heeft een link naar De Hoenderloo Groep, maar 
zeker is het niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reageren graag via wimvanmourik48@gmail.com 
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Op de foto van vo-
rige maand stond de 
onderkant van een 
fraaie, grote metalen 
schaal, die op oog-

hoogte pronkt op een houten voet. Deze foto is gemaakt bij de Kolen-
schuur, waar de schaal voor het huis staat te pronken. Of er in de 
zomermaanden ook bloemen in groeien? Geen idee eigenlijk, maar we 
gaan het zien. 
Dan de nieuwe foto; de eerste foto van de 24-ste jaargang van de Hoen-
derlose dorpskrant. Op naar de 25 jaar dus! Zoals u kunt zien is er op de 
foto iets wat al heel oud is. En over 2 jaar dus zelfs 100 jaar oud is. Maar 
wat zou dat zijn? Niet te ver uit de buurt gaan zoeken hoor!

18 februari18 februari
18.30 - 20.00 uur18.30 - 20.00 uur

gratis toegang
gratis toegang
Dorpshuus
Dorpshuus

Voor alle kinderen in de 

Voor alle kinderen in de   basisschoolleeftijd
basisschoolleeftijd

DJ Karel zorgt weer
DJ Karel zorgt weer   

voor de muziek!
voor de muziek!

KOM LEKKER SWINGEN!!!!!!!!!KOM LEKKER SWINGEN!!!!!!!!!

Kom je ook mooi verkleed? Hoeft natuurlijk niet!Kom je ook mooi verkleed? Hoeft natuurlijk niet!
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Nieuws van onze dorpsagente Petra 
Het nieuwe jaar is alweer een paar weken ‘oud’. De eerste vorst en sneeuw zijn 
een feit. Vandaag, het moment van schrijven van dit stukje, schijnt de zon en 
merk ik dat de dagen alweer langer worden. Op naar het voorjaar. 
In de tijd voor oud en nieuw werd er toch nog het nodige vuurwerk afgestoken. 
Er zijn diverse meldingen binnen gekomen, meer dan voorgaande jaren. 
Verder hebben we diverse keren hulp verleend en vond er een aanrijding tussen twee voertuigen plaats, waarbij 
een licht gewonde viel. 
 

Ook kwamen er drie meldingen binnen van een aanrijding met een hert / ree. 
Deze overleefden de aanrijding niet. Wat langere tijd heeft er een voertuig ge-
parkeerd gestaan op de Oude Arnhemseweg nabij de Woeste Hoefweg. Dat 
voertuig is inmiddels ook weggehaald. 

 
Met vriendelijke groet 

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

Runderbouillon met paddenstoelen  
Boerenkool, rookworst, jus, piccalilly  

Verrassing dessert 
Inloop vanaf 17.00 uur. Op-

geven en afmelden uiterlijk 
zaterdag 11 februari bij 

Tonny Westerveld  
06 - 57551350 

Menu voor 15 februariMenu voor 15 februari

Foto-tentoonstelling 
Op zondag 12 februari 2023 organiseert 
museum De Kleine Arcke een fototen-
toonstelling met als thema WINTER. Tus-
sen 11.00 en 15.00 uur kunt u de expositie 
met de foto’s van de deelnemers bekijken 
en de foto’s  beoordelen.  Om 15.00 uur 
wordt de winnaar bekend gemaakt en aan 
hem/haar de Gouden Camera (wisselprijs) 
uitgereikt. 
 
Deelnemen kunt u door uw foto digitaal 
aan te leveren voor zondag 5 februari  op 
info@museumdekleinearcke.nl  Wij druk-
ken de foto’s  voor u af en lijsten ze in, 
zodat de foto’s uniforme maten en lijsten 
hebben en daardoor makkelijker te verge-
lijken zijn. 
 
Hoenderloo-got-talent 
Op zondag 12 maart hervatten wij deze 
reeks met kunstenaars en kunst van eigen 
bodem.  Geïnteresseerd in deze mogelijk-
heid om te exposeren? Neem contact met 
ons op via info@museumdekleinearcke.nl 
   
Literatuur lezen in de kleine Arcke 
Het museumpje is ook de uitvalsbasis voor 
’n leesclub. Beter gezegd clubje.  Met 
maar drie leden. Een minimumaantal. 

Nieuwe leden zijn dan ook van harte wel-
kom. Nieuwsgierig? Mail naar heelhoen-
derlooleest@gmail.com dan kunnen we u 

een leeslijst toesturen. Omdat DKA ook 
een collectie van A. den Doolaard her-
bergt, zijn we het jaar begonnen met het 
lezen en bespreken van zijn boek De Her-
berg met het Hoefijzer. 

Volleybalwedstrijden  
GTH Torpedo 
Woensdag 1 februari:  
Dames 1: 19.00 uur  
Dames 2: 21.15 uur 
Woensdag 11 februari:  
Dames 2: 19.30 uur 
Woensdag 1 maart:  
Dames 2: 19.00 uur 
Dames 1: 21.15 uur 

Nieuws van de kleine Arcke
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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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7

4 8 1
3 7 6

1 7 6 4
5 2 1

2 8
6 8 5 1 7
5 6 3

4 1 3 9 8
198

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

Beste mensen, 
                               
Het idee is ontstaan om een weggeefkastje te plaatsen 
op de parkeerplaats bij de Heldringkerk. Dat idee is 
niet van onszelf. Op een groeiend aantal plaatsen in 
ons land wordt dit gedaan voor de mensen die, door 
verschillende oorzaken, het moeilijk hebben in ons 
huidige economische klimaat. De opzet is om in dit 
kastje goederen als bijvoorbeeld blikgroenten, sham-
poo, tandpasta neer te zetten, wat men maar kan en 
wil missen.  
De mensen die het nodig hebben kunnen dat er gratis 
uitpakken. Het initiatief is van de Heldringkerk. Haar diaconie begeleidt dit en zal de 
eerste artikelen plaatsen. Is hier behoefte aan in Hoenderloo? Dat weten we uiter-
aard nog niet, maar het is het proberen waard.    
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad van de Heldringkerk, 
Willem van Wassenberg 
(scriba)  
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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
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Aanplanten van rijk strooiselsoorten
In Het Nationale 
Park De Hoge Ve-
luwe worden er 
momenteel bijna 
50.000 bomen aan-
geplant. De bomen 
die aangeplant 
worden zijn onder 
andere de berk, 
wintereik, ratelpo-
pulier, boswilg, ha-
zelaar, 
veldesdoorn, 
boomhazelaar en 
elsbes. De bomen 
worden aangeplant 
op dertien ver-
schillende locaties, 
waarvan het me-
rendeel in omge-
ving Hoenderloo. 
 
Deze aanplant wordt gedaan in 
het kader van de subsidie ver-
sneld natuurherstel. Het doel 
van deze subsidie is revitalise-
ring van de bossen, op locaties 
waar de bossen wat ‘hol staan’. 
Dit houdt in dat er op deze plek-
ken  meer bomen moeten komen 
ter vulling van het bos. Ook 
wordt er geplant op plekken 
waar de fijnspar is afgestorven.  
 
Steenmeel 
Om de bomen een zo goed mo-
gelijke kans te geven, wordt er 
op sommige locaties steenmeel 
toegevoegd. Sinds 2015 vindt er 
in Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe onderzoek plaats naar 
de effecten van steenmeel. 
Steenmeel is een fijngemalen ge-
steente, wat mogelijk de bodem-

chemie en bodemmineralogie duurzaam 
kan herstellen. Dit herstel is nodig, 

omdat door de ex-
treem toegenomen 
verzuring de afgelo-
pen decennia de mi-
neralen in de bodem 
versneld zijn verweerd 
en uitgespoeld. Aan-
gezien de toevoeging 
van steenmeel nog ex-
perimenteel is, voegen 
we dit zorgvuldig toe 
en monitoren we de 
ontwikkeling. 
 
Bescherming tegen 
vraatschade door 
wild 
De aangeplante 
bomen moeten be-

schermd worden tegen vraatschade van 
wild. Hiervoor plaatsen we een groot 

raster om het nieuw beplantte 
gebied heen, of er worden indi-
viduele rasterkokers om de 
bomen heen geplaatst. Binnen 
de grote rasters groeit de hoe-
veelheid bomen doordat het bos 
zelf aanvult, met natuurlijke 
verjonging. Dit gebeurt bij-
voorbeeld door vallende noten, 
zaden en vruchten. Op de 
plaatsen waar de bomen ge-
plaatst zijn met individuele ras-
terkokers komt minder 
natuurlijke verjonging voor, 
doordat er om de kokers heen 
wel gegeten wordt door wild. 
De bomen worden in een raster 
geplaatst tot het moment dat de 
bomen boven de vraatgrens ge-
groeid zijn, daarna kan het ras-
ter verwijderd worden. 



VW T-Cross Automaat 110pk     
Climatronic, Cruise control, Stoelverwarming, 
Lichtmetalen velgen, Navigatie, Apple Carplay 
Mistlampen, Armsteun, Parkeersensoren V+A   
Bluetooth, en vele andere opties. 
 
BJ 2022    7.700 km!!!          € 29.950,-

AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND
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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 Zwart met. 2014 € 10.950,- 
Dacia Dokker 1.2 TCe Stepway Navi, Cruise, Trekh. Blauw met. 2015 € 12.750,- 
Dacia Dokker 1.3 TCe Navigatie, Cruise control enz.D. grijs met. 2020 € 18.950,- 
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 Corsa 1.4-16v Satellite 5 deurs 97.000km D. Grijs met. 2011 €  6.950,- 
Opel Zafira 2.2 Automaat 7 Pers. Cruise, Trekh. enz.Zilvergrijs met. 2006 Verwacht 
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 € 15.950,- 
Renault Kangoo 1.2 TCe Pers. uitvoering Cruise cont.Wit 2014 € 13.950,- 
Renault Modus 1.2 Yahoo Airco Hoge zit 59.000km !!D. grijs met. 2013 €  6.250,- 
Renault Modus 1.2 Hoge zit, Airco, Radio/CD Zwart met. 2011 €  3.450,- 
Renault Scenic 1.2 TCe Trekhaak, Cruise control. Bruin met. 2013 €  8.950,- 
Toyota Yaris 1.3-16v 5 deurs Airco, Trekhaak enz. D. grijs met. 2010 €  5.950,- 
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 Polo 1.2TDI 5 deurs Navigatie, Trekhaak enz. Zilvergrijs met. 2012 €   5.950,- 
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 


