De Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant
voor het dorp Hoenderloo
Geslaagde Nieuwjaarslunch HNI
De eerste activiteit van Het Nieuwe Initiatief in het nieuwe jaar was de
Nieuwjaarslunch op 5 januari. Gezellig
aan het begin van het jaar elkaar het beste

In deze
Plaggensteker o.a.

wensen voor het nieuwe jaar en heerlijk
bijkletsen. Hoe leuk is het dan om dat te
kunnen doen onder het genot van een
goede lunch.
De animo was heel goed. Ruim zestig
mensen hadden zich opgegeven en
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januari 2020

dit een leuk initiatief vonden, maar dat
ook jongeren het de moeite waard in vinden. Hoe geweldig is dat en zo kunnen de
gesprekken opeens over heel andere
zaken gaan.
Het Nieuwe Initiatief is weer een nieuw
jaar ingegaan en ook voor 2020 heeft

Januari. Dé maand van de
jubilarissen. Er zijn er
nogal wat!

Herkent u ze? Ze zijn geen
spat veranderd en inmiddels al vele jaren samen!
schoven aan voor de
ruime gesorteerde buffettafel. De keuze was
reuze en iedereen kon
met een goed gevulde
buik weer huiswaarts
gaan na afloop.
Een hele pagina met
baby’s! Vier nieuwe
werelburgers! Hoe mooi!

Laten we er voor zorgen
dat deze 2 niet te verwaand worden. Alstublieft

deze organisatie voldoende plannen op stapel
staan. Uiteraard worden
die in onze dorpskrant
aangekondigd. Hou het
in de gaten dus!

Aangezien er iemand jarig was
werd er uiteraard
ook een luid ‘lang
zal hij leven’gezongen en was
deze persoon echt
jarig.
Opvallend en heel
leuk was ook, dat
tijdens deze lunch
niet alleen (wat)
oudere inwoners
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1

De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
Februari
2
3
3
4
7
10
11
14
17
18
19
21
24
25
28

Klaverjasmarathon (Dorpshuus, 07.00 - 19.00 uur)
Yoga HNI (Dorpshuus, 09.00 - 10.15 uur en IKC 20.00 - 21.15 uur)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Spelletjesmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur)
Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Yoga HNI (Dorpshuus, 09.00 - 10.15 uur en IKC 20.00 - 21.15 uur)
Spelletjesmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur)
Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Yoga HNI (Dorpshuus, 09.00 - 10.15 uur en IKC 20.00 - 21.15 uur)
Spelletjesmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Yoga HNI (Dorpshuus, 09.00 - 10.15 uur en IKC 20.00 - 21.15 uur)
Spelletjesmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur)
Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

Maart
2
2
3
6
9
10
13
16
17
18
20
21
23
24
27

Yoga HNI (Dorpshuus, 09.00 - 10.15 uur en IKC 20.00 - 21.15 uur)
Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang, Dorpshuus, 20.00 uur)
Spelletjesmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur)
Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Yoga HNI (Dorpshuus, 09.00 - 10.15 uur en IKC 20.00 - 21.15 uur)
Spelletjesmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur)
Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Yoga HNI (Dorpshuus, 09.00 - 10.15 uur en IKC 20.00 - 21.15 uur)
Spelletjesmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)
Yoga HNI (Dorpshuus, 09.00 - 10.15 uur en IKC 20.00 - 21.15 uur)
Spelletjesmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur)
Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

April
6
12
15
27

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Paasspektakel OCH
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Koningsdag

Mei
6
20

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Juni
1
4
12
19

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Seniorentocht
Dorpsquiz Hoenderloo
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Juli
3
4
6

Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Augustus

5
6
7
8
9

Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon

Winnaars koppeldarten

De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
Redactie:
Rob Spelde 055-3781363 en
06-20683177
Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242
klachten bezorging:
robspelde@planet.nl
Advertenties
robspelde@planet.nl
06-20683177
Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.
Aanleveren van ideeën en copy kan
rechtstreeks bij de redactie of via
E-mail:
robspelde@planet.nl
Krimweg 11
7351 AS Hoenderloo
website

www.hajo-hoenderloo.nl
Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

De darters van Hoenderloo komen steevast om de week bijeen in ‘t Dorpshuus om een
onderlinge competitie af te werken. Mooie avonden met regelmatige heel verrassende
uitslagen. Twee keer per jaar wordt er een koppeltoernooi gehouden. Helemaal aan het
einde van het seizoen om dat verenigingsjaar af te sluiten en op de laatste avond van
het oude kalenderjaar óf de eerste van het nieuwe jaar. Dit jaar kwam het zo uit dat op
de eerste vrijdag van het nieuwe jaar het koppeldarten plaats vond. De darters hadden
zich dan ook op vrijdag 3 januari verzameld in ‘t Dorpshuus. Er werd gespeeld op 2
borden (normaal is dat 4) en die waren op het podium neergezet. De koppels werden
door loting bepaald en daarbij werd gelet op de plek op de ranglijst. Zo speelde altijd
iemand van 1 tot en met 10 met iemand van 11 tot en met 20 samen. Er werden leuke
en spannende wedstrijden gespeeld. Iedereen wilde wel winnen, maar zeker niet ten
koste van alles. En soms moet je ook wat geluk hebben. Dat hadden de winnaars van
deze avond zeker het meeste: Wil van Ark en Tijmen van Roekel werden eerste in hun
poule en wonnen de grote finale tegen de nummer 1 van de andere poule. Het doet
pijn, maar toch wel met overmacht. Gelukkig bleef dit koppel heel rustig en werd de
overwinning heel ingetogen gevierd. Duhhh!

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 15 februari
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 25 februari
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Inmiddels zijn de darters al bezig met de tweede helft van de competitie en de strijd
wie zich straks tot kampioen mag laten kronen staat nog helemaal open. Ze gooien nu
op nieuwe borden, gesponsored door DeRo dienstverlening. TOP!
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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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Januari. Dé maand bij heel wat verenigingen waarin de trouwe leden gehuldigd worden. De mensen die een bepaalde periode lid
zijn en zich veelal flink hebben ingezet voor hun vereniging. In deze eerste maand van het nieuwe jaar worden die leden in het
zonnetje gezet op de eigen nieuwjaarsreceptie. Lekker knus met de eigen leden, die veelal volop aanwezig zijn. We gaan even een
aantal jubilarissen op een rijtje zetten.

Vera 12½ jaar VIOS
Ondanks dat Vera Solleveld al een tijdje
in Apeldoorn woont is ze nog heel vaak
in haar dorpie te vinden. In ieder geval
op de maandagavonden, want dan oefent
haar vereniging VIOS in ‘t Dorpshuus.
Ze is een enthousiast lid en laat als het
even kan niet verstek gaan. Ook bij
optredens draagt ze haar steentje volop
bij en niet alleen met een instrument.
Ook op organisatorisch vlak heeft ze inmiddels volop laten zien dat ze niet te
beroerd is zich in te zetten. En als ze zegt
dat ze iets gaat doen, dan gebeurt dat
ook. Bij VIOS hopen ze uiteraard dat
Vera nog jaren in het fanfareorkest blijft
met haar saxofoon en gezien het feit dat
ze een echt verenigingsmens is, lijkt de
kans redelijk aanwezig dat ze straks ook
gehuldigd gaat worden als 25 jaar lid.

110 jaar zangtalent
De eerste repetitieavond van Eensgezindheid op 7 januari werd ingeruimd
voor een heel gezellige nieuwjaarsreceptie. Heel veel leden waren op deze dinsdagavond aanwezig. Zij maakten mee dat
maar liefst 3 trouwe leden in de bloemetjes gezet worden. Tot haar eigen grote
verbazing was Arine van Houtum de
eerste die opgenoemd werd. Ze blijkt
alweer 12½ jaar lid te zijn van de Hoen-

derlose zang. Daarna kreeg
Marja van de Brink te horen
dat ze dit jaar al 55 jaar lid is.
Ondanks dat dit geen officieel
verenigingsjubileum is toch
een fraaie bos bloemen. Het is
dan ook niet niks zo lang lid

zijn. Artje Heuvink is 40 jaar lid en dat is
wel een officieel jubileum bij Eensgezindheid. Dus bloemen en een fraaie
oorkonde voor haar. In het bijzijn van
haar beide zoons Erik en Henri en haar
schoondochter Berlinda. Wat straalde ze
op deze avond!
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Eerste proefbord voor de
Veluwe in Hoenderloo geplaatst
De Veluwe wil de meest gastvrije vakantieregio van Nederland zijn. Daar
hoort bij dat de gasten op een welkome manier worden ontvangen en op een
prettige en correcte manier geïnformeerd worden.
De samenwerkende partijen in de VeluweAlliantie zagen dat de bestaande
borden aandacht verdienen: ze zijn nogal eens versleten, geven incorrecte
informatie en er is een ratjetoe aan stijlen. Niet iets wat past bij de hoge
kwaliteit van de natuurbeleving op de Veluwe en ook niet bij de ambitie van
de Veluwse samenwerking. Dit jaar komt er een gemeenschappelijke stijl voor
de recreatieve bebording. De Veluwe gaat 5 proefborden plaatsen om te kijken
welke het beste bevalt en bij de Veluwe past. Dit wil men tot uiting laten
komen in de recreatieve borden: wegwijzers, informatiepanelen en borden die
de bezoekers welkom heten. Het is de bedoeling dat er bebording komt met
een natuurlijke uitstraling, die mooier en makkelijker is voor de toeristen en
bewoners van de Veluwe. Het eerste nieuwe Veluwebord is in december in
Hoenderloo geplaatst op de Krimweg, een stukje voorbij de Woeste Hoefweg
vanuit het dorp bekeken. De kans is groot dat de andere 4 proefborden inmiddels ook zijn geplaatst en wel in Nunspeet, Renkum, Ermelo en Harderwijk.
Hoenderloo had echter de primeur met het eerste bord.

Renovatie
Poortgebouw
Het poortgebouw van het Deelerwoud
bestaat uit 2 woningen die echt toe zijn
aan een grondige restauratie. Naast de
restauratie van de exterieur zoals het ver-

vangen van de leien op het dak, het
vernieuwen van het houtwerk, stucwerk
en het geheel schilderen van het poortgebouw komt ook het interieur aan bod.
De woningen zullen geïsoleerd gaan
worden om aan de huidige eisen van
comfort te voldoen. De kozijnen zullen
worden voorzien van monumentenglas,
waardoor het uiterlijk niet verandert
maar wel de warmte isolatie heeft van
isolatieglas. Ook zal zowel de elektrische- als de verwarmingsinstallatie geheel vernieuwd gaan worden. Deze
maand is de renovatie begonnen als het
goed is. Feit is dat het Rijksmonument
dit jar grondig opgeknapt gaat worden.
Wordt het nog meer een plaatje!
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Ab trouw biljarter
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van biljartvereniging Veldheim op dinsdag 7
januari werd trouw lid Ab Bruil gehuldigd voor zijn 40-jarige lidmaatschap
van de vereniging. Een verrassing voor
de biljarter in hart en nieren? Nee, niet
echt, aangezien Ab alles bij houdt wat de
vereniging betreft. Standen, gemiddelden, hoe lang men lid is enz. Dus dat hij
er al 40 jaar bij zit zal hij vast wel
geweten hebben. De huldiging was een
hoogtepuntje op een toch al geweldige
avond. Een aantal leden had alles tot in
de puntjes geregeld en verzorgd. Gezelligheid met de partners er bij, lekker
drinken en een overheerlijk stampottenbuffet. Wat een topavond en voor Ab
hopen we dat over 10 jaar weer
gehuldigd gaat worden.

Popkoorkanjers
Korengroep Eensgezindheid is er trots op
2 koren te hebben. Het zangkoor had op
dinsdag haar avond en het popkoor Unity
heeft dat steevast op donderdagavond in
‘t Dorpshuus. Op die 9 januari was het
een gezellige bijeenkomst van deze toch
al hechte groep. Eén van de drijvende
krachten achter dit koor is de dirigente,
Elni Vaassen - Schwengle. Ze staat al
heel lang voor Unity en op deze
bijeenkomst werd duidelijk dat dit al
zelfs 20 jaar is. Daarvoor werd ze uiteraard bedankt door ‘haar’ zangeressen! Ze
ging samen op de foto met nog een trouw
lid, te weten Carline Kooij, die al 15 jaar
haar vocale steentje met verve bijdraagt
aan popkoor Unity!

Sorry, maar het kan niet anders
Sinds het begin dat HAJO begonnen is met de Nieuwe
Plaggensteker zo’n 20 jaar geleden, hebben we de dorpskrant gratis bij iedereen in Hoenderloo in de brievenbus kunnen laten vallen. De allereerste werd bekostigd door HAJO
zelf omdat men er in geloofde en vanaf het tweede nummer
hebben de adverteerders de kosten van het drukken van de
krant en de bezorging ervan opgebracht. Er zijn zelfs adverteerders die er vanaf dat moment in staan en daar zijn we
heel trots op. Maar we dwalen af .........
Ook al redelijk snel kreeg de redactie de vraag of ook mensen
van buiten het dorp de maandkrant iedere keer weer zouden
kunnen krijgen. Men wilde een beetje op de hoogte blijven
van het reilen en zeilen van Hoenderloo. Zo konden oud
inwoners ook het wel en wee van hun oud dorpsgenoten blijven volgen. De mogelijkheid om een abonnement te nemen
werd bedacht en sindsdien worden elke maand weer een aantal Plaggenstekers opgestuurd naar mensen. Netjes in een
enveloppe. De kosten daarvan zijn het probleem niet

aangezien we die kopen bij de Action. Tien stuks voor een
euro. Oké, het is voor iedere abonnee iedere keer weer 10
cent, maar de kosten die uit de hand lopen liggen op het vlak
de postzegels. De afgelopen jaren moest er steeds een porto
van 3,48 opgeplakt worden. Een jaarabonnement bedroeg 35
euro per jaar, dus iedereen kan uitekenen dat we daar al op
toelegden. Dit jaar zijn de tarieven door Post NL weer
aangepast en dus opgeschroefd. Dat zou gaan betekenen dat
we er nog meer op zouden moeten leggen en dat redden we
financieel niet. Daarom moeten we helaas de prijs voor een
jaarabonnement opschroeven naar 45 euro per jaar. Een
grote verhoging en daar balen we ook van, maar het kan niet
anders.
Abonnee’s krijgen in de maand dat ze moeten verlengen een
nieuwe factuur van 45 euro en kunnen da beslissen of men
verder wil. Tegenwoordig staat de Nieuwe Plaggensteker
ook iedere maand in kleur online op:
www.hajo-hoenderloo.nl en www.hoenderloo.nl
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

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

Buiten spelen, buiten slapen en gezond eten
Persoonlijke en huiselijke sfeer
Gebruik van handige Prokino app
Heel veel exibiliteit
`
Betrokken en ervaren medewerkers
Onze visie is: Spelend leren

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:
Imme Zuid / locatie Ugchelen (óók Ugchelen Buiten!)
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)
Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken
Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126

De Imme
Kindercentra van Prokino

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

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

Nieuws en activiteiten
Nieuwjaarslunch
Op zondag 5 januari 2020 organiseerden
wij een Nieuwjaarslunch van 12 tot 14
uur in het Dorpshuus: een gezellige
activiteit waar wij elkaar het beste
hebben gewenst voor 2020. Dit alles
onder het genot van een heerlijke lunch.
Er waren ruim 60 inwoners aanwezig.
Inmiddels denken wij al weer na over een
volgende activiteit in april.
Cursus valpreventie
Op 15 januari was er een voorlichtingsbijeenkomst. Hier kwamen helaas maar
weinig mensen op af. Bij voldoende
belangstelling organiseren wij in februari
een cursus valpreventie, gespreid over 4
bijeenkomsten. Er zijn nu 5 aanmeldingen binnen en wij hebben 10 mensen
nodig om dit kostendekkend te kunnen
aanbieden. De kosten voor de deelnemers bedraagt 40€ per persoon voor de
volledige cursus. Als het bij 5 aanmeldingen blijft, moeten wij helaas deze
cursus annuleren i.v.m. te hoge kosten
voor HNI en de deelnemers. Aanmelden
kan nog tot vrijdag 31 januari via
hni@hoederloo.nl.

Wandelen met lunch
Wandelen is een gezonde bezigheid.
Daarom willen wij wekelijks op een
maandag-, dinsdag, woensdag- of donderdagmorgen om 11 uur starten bij het
Dorpshuus. De wandeling zal ongeveer 5
km zijn. Aansluitend gaan wij genieten
van een heerlijke lunch, bereid door jongeren van DHG. Op deze oproep in de
nieuwsbrief zijn 5 aanmeldingen binnenkomen, helaas met voorkeur voor
verschillende ochtenden. Ook zijn wij in
overleg met DHG in hoeverre de lunch
bij DHG nog mogelijk is gezien de
ontwikkelingen rond DHG. Wat daar ook
uit komt: wij vinden wel weer een
oplossing. Wij horen graag wie er nog
meer belangstelling hebben voor deze
activiteit en naar welke ochtend uw
voorkeur uitgaat.
Yoga-maandag
Wekelijks is er op maandagochtend van
9 tot 10.15 uur yogales onder leiding van

Menu voor

Sandi Wieferink in het Dorpshuus en op
maandagavond van 20 tot 21.15 uur in
IKC Hei&Bos. Beide lessen worden
begeleid door Sandi Wieferink. Voor het
volgen van de yoga-lessen wordt gewerkt met een strippenkaart voor 5 of 10
keer en je neemt je eigen matje mee. De
eerste kennismakingsles is gratis.
Inloopochtenden
De inloopochtend op vrijdag tussen tien
en twaalf uur in het Dorpshuus loopt nu
al een jaar en gaat gezellig door. Het is
een laagdrempelige inloop voor iedere
inwoner die daar behoefte aan heeft of
het gewoon leuk vindt om anderen te ontmoeten. Voor een kopje koffie, voor
advies en hulp op vele vlakken (computers, reparaties en formulierenhulp), voor
een praatje of een spelletje. Kortom:
Elkaar gezellig ontmoeten en helpen.
Tijdens de inloopochtend op vrijdag kunt
u ook handwerken.

19 februari:

Nieuw: Spelletjesmiddag op dinsdag
Vanaf dinsdag 14 januari 2020 organiseren wij een inloopmiddag van 1
uur
in het Dorpshuus. De eerste keer was al
goed bezet! Je kunt genieten van een kop
koffie met wat lekkers, een goed gesprek
en je kunt allerlei spelletjes doen.
Kortom: een gezellige middag!
De moestuin-kennis gevraagd!
Naast het Dorpshuus ligt een stuk grond,
wat braak ligt. Wij hebben het plan
opgevat om deze grond dit voorjaar om
te vormen in een moestuin. Het beheren
van de moestuin is een mooie aanvulling
op de activiteiten van de inloop op dinsdag en vrijdag. Wij zijn daarom op zoek
naar inwoners, die hier meer verstand
van hebben dan wij: hoe richt je een
moestuin in: in welke periode moet er
wat gezaaid/geplant worden, om het hele
jaar door te kunnen oogsten. Vindt u het
leuk om hierin mee te denken of te doen:
mail of bel dan even!

Gebonden bloemkoolsoep met
gehaktballetjes, sukadelapje, worteltjes
met peterselie, aardappelpuree,
tutti frutti
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 15 februari bij
Tonny Westerveld - 0657551350
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Politienieuws
Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand
oud. Gelukkig worden de dagen alweer wat
'langer'. Om met de verkeerszaken te beginnen: er vonden vier aanrijdingen plaats
(buiten de bebouwde kom) met alleen
materiële schade. Eén bestuurder lette
niet op, corrigeerde en reed daarbij
tegen een boom. Ook werden er een zwijn en een edelhert aangereden. Vier keer werd
er gebeld over een verdachte situatie en drie keer werd de politie gebeld om hulp te verlenen. Er werd één keer aangifte gedaan van mishandeling en ook werd er een groene
container weggenomen. Misschien heeft iemand de verkeerde container per ongeluk in de
tuin staan??
Helaas moet ik ook een (poging) woninginbraak melden in het buitengebied van
Hoenderloo. Laten we met z'n allen scherp zijn en blijven op verdachte situaties! Tot
slot nog het volgde: Er komen diverse klachten van school IKC Hei & Bos aan de
Middenweg ivm de overlast van hondenpoep. Zowel ouders en kinderen stappen regelmatig in de hondenpoep rond de school. Zou u als hondenbezitter hier wat meer rekening mee kunnen houden en de poep op willen ruimen als uw hond binnen de bebouwde
kom poept? Iets verder doorlopen en uw hond kan lekker zijn/haar behoefte in het bos
doen! Dit voorkomt een hoop overlast !
Vast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Zoals Petra hierboven al aangegeven
heeft (ze heeft het gras mooi voor mijn
voeten weggemaaid) is de eerste maand
van 2020 al weer bijna voorbij. Ieder
jaar denk je dat het een saaie en lange
januarimaand wordt, zo na de feestdagen. Maar eigenlijk kom je ook ieder
jaar weer tot de conclusie dat je in een
poep en een scheet al in februari zit.
2020. Een nieuw jaar en Hoenderloo
zal vast en zeker weer bruisen! Veel
activiteiten, veel vrijwilligers die actief
zijn, hopelijk heel veel plezier!
Inmiddels kan ik melden dat de commissie voor de seniorentocht bijeen is
gekomen en dat die binnenkort op pad
gaat om te kijken of wat ze bedacht
hebben voor dit jaar haalbaar en leuk
is.
De mensen die me al jaren kennen
zullen wel verwachten dat ik het in mijn
column ook moet hebben over de
Hoenderloo Groep. In de tijd dat ik er
zo’n 18 jaar voor de klas heb gestaan
op de Meester Gangelschool was het
nog het Jongenshuis en dat zal het voor

mij ook altijd blijven. Hetgeen er nu
speelt doet me ontzettend pijn. Voor de
meeste oud medewerkers geldt dat het
internaat toch in je hart blijft zitten en
dat merk ik ook als ik oud leerlingen
spreek. Natuurlijk hebben ze hun
tijdelijke verblijf destijds wel eens
vervloekt, maar de meesten kijken toch
terug op een best mooie tijd met de kans
op een nieuwe en betere toekomst. Dat
kwetsbare jongeren nu de dupe zouden
kunnen worden van het gezeik (sorry) en
gekonkel over geld is verschrikkelijk.
Eigenlijk is schandalig een nog veel
beter woord. Naast de immense invloed
die een eventuele sluiting heeft op de
jongeren, werken er natuurlijk ook enkele honderden mensen, waaronder mededorpsgenoten. Die mensen dreigen hun
baan te verliezen. En dan uiteraard nog
de invloed voor het dorp. Het grootste
zwaard van Damocles hangt boven de
dokterspraktijk en ik moet toch niet
denken dat ......... nee, daar moet ik zeker
niet denken. Wat zou een dorp zijn zonder zo’n goede dokterspraktijk als die we
nu hebben. Als het goed is ben ik op het
moment dat u dit leest mee geweest met

een groep mensen naar het hoofdkantoor van Pluryn om daar te protesteren
en de gevolgen van een sluiting duidelijk te maken. Of het nut heeft gehad?
Geen idee. Vaak zijn die lui keihard en
gaat het alleen maar over de cijfertjes
en dat is het enige dat telt.
Ik zal proberen u als inwoner op de
hoogte te houden van zaken die bij mij
langs komen over Hoenderloo. Als u nu
iets heeft waar u mee zit en ik zou er
eventueel iets in kunnen betekenen,
neem contact op! Praten kan altijd!
Ik ben te bereiken, het liefst via de mail
robspelde@planet.nl of met een briefje
in de bus, Krimweg 11.
Ik hoor graag van u!
Met hartelijke groet,
Rob Spelde
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding
* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting
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2020 gaat voor
Hoenderloo een op zijn
zachtst gezegd interessant jaar worden.
Tegen het einde van het
vorige jaar was de
gemeenteraad een hele
avond op bezoek in ons
dorp. Men wilde in
gesprek met het dorp.
Wat leeft er, wat houdt
het dorp bezig en hoe kan de
gemeenteraad daar zo goed als
mogelijk rekening mee houden, dat
waren de vragen. We hebben de
raadsleden laten zien waar
Hoenderloo mee bezig is: de successtory van onze school Hei &
Bos, de plannen voor het centrum
van het dorp en de Krimweg, de
steeds zichtbaarder vorderingen
van Het Nieuwe Initiatief en natuurlijk de woningbouw voor jongeren. Stuk voor stuk konden deze
onderwerpen rekenen op de warme

belangstelling van de gemeenteraad. De vraag is natuurlijk wat
ermee gedaan gaat worden en of
Hoenderloo op iets meer dan
alleen mooie woorden mag rekenen. De afspraak is om in april te
kijken wat zowel in het dorp als bij
de gemeente aan vorderingen
zichtbaar is. Uiteraard houden wij
u op de hoogte.
Wat in december natuurlijk niet
onbesproken kon blijven was de
aangekondigde sluiting van De

Naam: ..................................................................................
Voorletters: ..........................................................................
Adres : .................................................................................
Huisnummer : .............. Postcode
: .........................
Plaats : .................................................................................
Telefoonnummer : ..................................
______________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de
vereniging Hoenderloo's Belang om éénmaal per jaar een
bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):……………………………….
Ten name van :
Handtekening:

Hoenderloo Groep, later
in 2020. In het begin was
erg veel onduidelijk, en
de mededelingen zijn
vooral als een behoorlijke schok binnen
gekomen.
Hoenderloo's Belang is
in januari verder
gegaan. Na een flink
aantal gesprekken, met
medewerkers, oud-medewerkers,
wethouders, directie en andere
betrokkenen is zoveel wel
duidelijk: Pluryn ziet er als grote
landelijke organisatie geen heil
meer in en wil nu zoveel als
mogelijk verdienen aan de verkoop
van De Hoenderloo Groep.
Tegelijkertijd is een groep mensen
bezig de herstart van de
Hoenderloo Groep in de vorm van
een zorgpark dat is gespecialiseerd
in complexe jeugdzorg, voor te
bereiden. Vanuit Hoenderloo's
Belang proberen we vooral zo
goed mogelijk de belangen van het
dorp voor ogen te houden. Uit alle
gesprekken, ook in het dorp zelf,
trekken we de conclusie dat de
huidige functie van het gebied (een
derde van het dorp ongeveer)
eigenlijk het beste past bij wat
Hoenderloo nu is en in de
toekomst zou kunnen zijn.
Alternatieve en soms heel commerciële bestemmingen zoals een golfbaan, nog meer vakantiebungalows, een asielzoekerscentrum of
zelfs een hele nieuwe woonwijk
zijn voor dit gebied niet wenselijk,
want die voegen stuk voor stuk
weinig tot niets toe aan het dorp
en de toegankelijkheid van het
gebied. Integendeel. Dat komt ook
door de bijna 170 jaar van gezamenlijke geschiedenis.
Om die reden hebben we, ook na
gesprekken met betrokkenen bij de
herstartpogingen, besloten om hier
alle mogelijke steun aan te geven
en dit zo mogelijk ook actief uit te
dragen.
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Bezoek onze winkel en maak kennis
met het complete assortiment:
ɷ.DPSHHUDUWLNHOHQ
ɷ,QVWDOODWLHDUWLNHOHQ
ɷ+XLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
ɷ%RVWXLQHQSDUNPDFKLQHV
ɷ2XWGRRUNOHGLQJHQVFKRHQHQ
ɷ6WURRL]RXWHQVQHHXZVFKXLYHUV
ɷ,-]HUZDUHQHQJHUHHGVFKDSSHQ
ɷ:HUN EHGULMIVNOHGLQJ LQFOERUGXUHQ

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

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

www.wolfswinkel.nl

We zijn inmiddels alweer praktisch aan het einde van de eerste maand van 2020, maar het is toch de moeite waard nog even terug
te kijken naar de laatste maand van vorig jaar. Na het uitkomen van het decembernummer hebben er nog heel wat activiteiten plaats
gevonden die niet in onze dorpskrant hebben gestaan. Dus, nog even naar december 2019!

Kerstfeest voor de ouderen
Op 16 december
was het druk in ‘t
Dorpshuus tijdens
het
Kerstfeest
voor de ouderen,
een initiatief van
de kerk. Gezellig
gedekte tafels en
na een dienst door
de dominee en
zang, begeleidt op
een orgel, was er
een overheerlijke
maaltijd voor de
aanwezigen. Het koor de Cantorij liet horen dat ze in een jaar flink gegroeid zijn op
vocaal gebied tijdens het zingen van meerdere kerstliederen. Al met al een heel geslaagde en smakelijke activiteit.

Kerstviering op
Hei&Bos
Op 19 december werd er volop kerst gevierd op school. In het eigen gebouw
werd er lekker en heel gezellig gegeten.

Drukke kerstbingo in ‘t Dorpshuus
Flinke drukte in ‘t Dorpshuus op 14 december. De kerstbingo stond op het programma en zowel jong als oud(er) was gekomen om te proberen één van de fraaie
prijzen in de wacht te slepen. Spanning tijdens de bingo zelf om te proberen als
eerste ‘bingo’
te mogen roepen en een keuze te mogen
maken op de
rijke prijzentafel. Een geslaagde activiteit in ‘t Dorpshuus; er blijkt
zeker voldoende animo voor
te zijn voor een
bingo!

Wat een sfeertje zeg! Daarna langs een
met waxinelichtjes verlichte route naar
de Heldringkerk die helemaal volgepakt
was met kinderen, familie en leerkrachten. De kerk was prachtig versierd en alle
kinderen hebben meegewerkt aan het
kerstfeest. Wat een gave kerstviering!
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Rinus en Ans Aartsen hadden in
december nog een leuk feestje te
vieren met hun familie. Op de
12e waren ze namelijk maar
liefst 50 jaar getrouwd en dit
prachtige echtpaar heeft dat
gezellig en heerlijk gevierd. Eerst
in hun knusse huis op Hoog
Baarlo met heerlijk gebak en de
houtkachel aan en vervolgens
ging men naar restaurant De
Veluwe. Het werd een super
lekker en gezellige dag waarop
uiteraard heel veel herinneringen
werden opgehaald en er volop
gelachen werd. Dat zit in deze
familie wel goed!
Zoek de verschillen tussen de
oude en de nieuwe foto en als we
de plek waar de foto genomen is
even buiten beschouwing laten en ons focussen op de feestvarkens, zou je toch kunnen zeggen ...... bijna geen spat veranderd!
Rinus en Ans, jullie zijn alweer volop op weg naar 51 jaar getrouwd, maar nogmaals van harte gefeliciteerd voor het behalen
van deze mooie mijlpaal en graag nog vele, vele jaren erbij in goede gezondheid!

Raadsleden op bezoek
Op 12 december zijn een heel stel raadsleden van gemeente
Apeldoorn op bezoek geweest in ‘t Dorpshuus. De inwoners uit

Hoenderloo waren daarvoor uigenodigd, maar echt storm liep het
niet. Waarschijnlijk zijn de raadsleden het nog erger gewend, want
men was tevreden over de opkomst zei men. Tijdens deze
bijeenkomst kwamen 4 onderwerpen aan bod die in ons dorp spelen, namelijk de bouw van betaalbare woningen door Hoenderlose
jongeren zelf die zich verenigd hebben in het CPO, Integraal Kind
Centrum Hei & Bos, Het Nieuwe Initiatief en het nieuwe dorpshart
van Hoenderloo. Van elk onderwerp werd wat verteld door direct
betrokkenen en de raadsleden hoorden het aan en sommigen hadden vragen of gaven opmerkingen. Het zou mooi geweest zijn als
er concrete toezeggingen zouden zijn gedaan om projecten zoals
het CPO verder te helpen, maar die werden niet gedaan. De raadsleden gaven aan deze avond als heel nuttig te hebben ervaren en
wie weet komt er nog eeen vervolg aan en kunnen er dan spijkers
met koppen geslagen worden.
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Kerstinloop HNI
De inloopochtend van Het Nieuwe Initiatief op vrijdag 13
deemer stond al voor een groot deel in het teken van de
toen nog aanstaande feestdagen. Er was een heerlijke
oliebol bij de koffie en er werden bij de kerstboom volop
fraaie kerststukjes gemaakt.

Tegelijkertijd vond er een vergadering in ‘t Dorpshuus
plaats met o.a.
wethouder Nathan Stukker en
die werd door
een pupil van
DHG aan zijn
jasje getrokken
over haar ongerustheid over het
sluiten van het
internaat. Slim!

Rustige jaarvergadering Onderling Hulpbetoon
De jaarvergadering van Onderling Hulpbetoon was het op 13 december knap stilletjes. Heel wat leden waren niet aan-

wezig en wellicht heeft het er mee te
maken gehad dat niet iedereen een uitnodiging in de bus had gehad en het dus
misschien
niet
wist.
De mannen die er
wel waren hebben
zeker een leuke
avond gehad. Na
de standaard vergaderonderwerpen
van het bestuur
(zie foto links)
hielden voorzitter
Wim van Dam en

“Super leuk dat Top 2000 café”
Op 29 december werd er voor
het tweede jaar op rij oude
vinyl platen gedraaid door DJ
Leo in de Kleine Arcke.
Geweldige muziek en zeker
ook net zulke mooie verhalen
die er mee gepaard gaan.
Persoonlijke herinneringen
van degenen die de muziek
hadden meegenomen. Onder
het genot van een kopje koffie
met wat lekkers en zo konden
de muziekliefhebbers het wel
een flinke tijd uithouden. En dat deed men dan ook en zo had men een
geweldig leuke middag. de reacties waren duidelijk: “super leuk dit! Laten we
hopen dat het volgend jaar weer plaats vindt.”

ere-voorzitter Geerten van den Brink het
traditionele medische praatje. Zoals die
twee daar naast elkaar zaten werden al
snel vergelijkingen gemaakt met “Snip
en Snap” en “Waldorf en Statler” (die
oudjes op het balkon bij de Muppets).
Oordeel zelf! Na deze nuttige informatieronde kreeg iedereen een lootje
voor de verloting en uiteindelijk mocht
iedereen een prijs halen op de mooie prijzentafel. Praktisch geen enkele prijs is
overigens meegenomen naar huis zoals
gebruikelijk. Het smaakte allemaal uitstekend en zo kon het een zeer geslaagde
jaarvergadering worden. Bestuur ...
bedankt.

12½ jaar getrouwd

Veel lol bij het carbid schieten
Een leuke traditie toch iedere oudjaarsdag weer, het carbidschieten. Dankzij
de inzet van een aantal jongeren wordt dit steevast ‘s middags gehouden op
het weiland voor de Heldringkerk. Ze zorgen er goed voor dat alles veilig
gebeurd en dat ze voldoen aan de regels. Om de onkosten een beetje te kunnen betalen zijn er altijd weer heel wat bezoekers die deze activiteit sponsoren. Zeker nodig, want er sneuvelt nog wel eens een melkbus en die
blijken best duur te zijn. En het carbid moet ook aangeschaft worden. Als
dank kan men dan een drankje pakken. Geweldig toch! Dit jaar had men
hekken geplaatst om de ballen niet steeds te moeten ophalen. Hoe slim!

Een feestje aan de Speldermarkweg en nu
waren Ilse en Eddie Plant de feestvarkens.
Aangezien ze op 29 juni 2007 getrouwd waren,
was 29 december dé dag dat ze 12½ jaar
getrouwd waren. Dat werd gevierd door de
buurt en uiteraard ging dit leuke gezin op de
foto. We moeten nog wel even iets kwijt .....
knap hoor Ilse!
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Kunt u zich de laatste foto van 2019 nog
herinneren? Die vogel waar we niet uren
voor op de loer hadden gelegen omdat het
een nepvogel is. Die staat trouw op een
plankje aan de voorkant van de schuur van
Aad en Bep van de Brink aan de Plaggenstekersweg.
De foto van januari 2020 staat rechts en het is meteen al wel duidelijk dat het een heks is. En ja
........ ook deze keer betreft het een beeld. Iedere gelijkenis met iemand zijn of haar buurvrouw
berust volkomen op toevalligheid en de redactie neemt daar dan ook geen verantwoordelijkheid
voor. De vraag is waar dit beeldje staat. U hoeft echt niet heel ver in een buitenwijk van ons dorp
te zoeken. Juist niet zelfs. Zoek in de buurt van het bos met regelmatig vrolijke klanken.

Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:30-13:00
Woensdag: 08:30-17:30
Donderdag: 12:00-20:00
Vrijdag: 08:30-17:30
Zaterdag: 08:00-13:00
Zondag: gesloten

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709
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Contactgroep Historisch Hoenderloo
De enthousiaste Contactgroep Historisch
Hoenderloo ( CoHH) wil graag haar bestaan weer onder de aandacht brengen.
Haar doelstelling is:
Inventariseren en actualiseren van
bestaande historische bronnen, die
zijn verzameld en ondergebracht bij
de inwoners van Hoenderloo of omringende dorpen, om te voorkómen,
dat dit verloren gaat en vervolgens een
mogelijkheid creëren, dit uit te breiden en met elkaar te delen voor projecten, artikelen, boekwerken, exposities, lezingen of andere cultuur- of
natuur -historische doeleinden. Een
subdoel van de contactgroep is ook,
om te publiceren over haar activiteiten
in boek- en artikelvorm. Daarnaast
wordt getracht om jongeren bij deze
groep te betrekken. Het is een
informele groep.
Wat wij sinds de oprichting in 2017
bereikt hebben is een enthousiaste verzamel- en onderzoekgroep. Wat wij al verwezenlijkt hebben is:
- Verschillende interviews met oudste
bewoners, die zijn uitgewerkt.
- Uitgave van het boekje "Geschiedenis
van Hoog Baarlo met haar bewoners in

kaart gebracht" door H. Peers en Viathou
Peletier, in samenwerking met het
Gemeentearchief van Ede. Op dit moment te koop bij Wolfswinkel of te verkrijgen
via
Mary
Ascherman:
info@ascherman.nl (zolang de voorraad
strekt)
Een
eigen
archiefruimte, vergaderruimte en
archief in het oude
gebouw van het
Harreltje.
Met
dank aan Wim
Wolfswinkel. En
met dank aan
Ronald Dros (archiefkasten), Jaap
van der Weel en
mede groepsleden,
die bijgedragen
hebben aan archief
materiaal.
- Het verzamelen
van historisch materiaal over de geschiedenis van Hoenderloo en omgevingen en de ordening en opslag hiervan.
De contactgroep bestaat naast de
Historische werkgroep Hoenderloo in

Basiscursus bijenhouden bij
imkersvereniging Hoenderloo
Half februari start de imkersvereniging
van Hoenderloo weer met een nieuwe
basiscursus bijenhouden. Afgezien van
het feit dat het houden van bijen een zeer

fascinerende hobby is waarbij u versteld
zult staan van de wondere wereld van de
honingbij, leveren imkers een bijzonder
waardevolle bijdrage aan de biodiver-

Beeld (HHIB). En samen hopen
wij dat de geschiedenis in beeld en
andere
documenten
van
Hoenderloo en omgeving in de toekomst
behouden blijven. Wij zijn opzoek naar
mensen, die hierin geïnteresseerd zijn en
historisch materiaal ter beschikking
willen stellen voor het archief. Indien u
materiaal heeft, wilt u dan contact opne-

men met Wim Wolfswinkel of Henri
Peers? email en telefoon.
Wim Wolfswinkel tel: 0653896529,
email: wim@wolfswinkel.nl
Henri Peers tel: 0653193423, email:
henri@velzartmail.nl
siteit. Bijen nemen een belangrijke plaats
in voor de voedselketen en als bestuivers
zijn bijen verantwoordelijk voor ca. 80%
van alle voedselgewassen. Het leven zou
er zonder de bij voor iedereen een stuk
minder leuk van worden. Zonder hen
geen groenten en fruit, maar bijvoorbeeld
ook geen koffie en chocola. "Als de bij
uitsterft, heeft de mens nog 2 jaar te
leven", om Albert Einstein maar weer
eens te citeren.
De basiscursus is daarom niet alleen voor
mensen die zelf bijen willen gaan houden
interessant, maar voor iedereen die meer
over deze uitermate nuttige insecten wil
leren en eens van dichtbij wil meemaken
hoe bijen leven.
De cursus van de Imkersvereniging
Hoenderloo start half februari, kost
€155,00 en is gedurende het gehele
bijenseizoen tot eind september verdeeld
over 15 theorie- en praktijklessen, waarin
alle aspecten van het bijenhouden uitgebreid aan bod komen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de
website van de vereniging:
www.imkersvereniginghoenderloo.nl.
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woensdag 12.00 - 20.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur
vrijdag 12.00 - 00.00 uur
zaterdag 12.00 - 00.00 uur
zondag 12.00 - 20.00 uur

06-40866349
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 22

100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers
geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan.
september 2011
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Aquarellen van dieren en landschappen
Op zondag 9 februari vindt in museum de kleine Arcke een
verkoop expositie plaats van aquarellen van dieren en landschappen van de hand van Marijke de Jongh uit Hoenderloo. Men kan
er tussen 11.00 en 15.00 uur terecht en alles moet weg!
Elders in deze Nieuwe Plaggensteker staat een artikel over het
Top 2000 café, dat inmiddels twee keer heeft plaats gevonden in
het knusse museum aan de Heldringweg in ons dorp. Het is geen
geheim dat op dit moment de situatie op de Hoenderloo Groep
heel onzeker is en wat er daarmee
gaat gebeuren kan grote gevolgen
hebben voor het museum. De kleine
Arcke is namelijk een samenwerkingsverband tussen het dorp Hoenderloo en de Hoenderloo Groep. Het
risico dat het Top 2000 café echter
zal gaan verdwijnen is gelukkig van
de baan en dat is uitstekend nieuws.
Dit ‘fenomeen’ heeft inmiddels een
aantal trouwe fans en één daarvan
heeft aangeboden het café aan het
einde van het jaar in zijn grote
schuur te houden, mocht museum de
kleine Arcke noodgedwongen moeten
sluiten. Geweldig aanbod Ronald
Woensdregt!!!! Helemaal top!
75 jaar bevrijding Hoenderloo
Grote veldslagen, spannende oorlogsverhalen: landelijk is er veel aandacht voor de bevrijding 75 jaar geleden. Maar wat
gebeurde er tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de bevrijding nu eigenlijk in ons kleine dorpje? Dicht bij een belangrijk vliegveld op Deelen. En bij Arnhem, waar zwaar gestreden is, en waar evacués vandaan kwamen in 1944.
Op 17 april 1945 werd Hoenderloo bevrijd. Hebt u tastbare herinneringen of
kent u verhalen uit de oorlog en over de bevrijding van Hoenderloo, dan
horen wij graag van u. Want in april staat Museum De Kleine Arcke in het
teken van 75 jaar bevrijding. info@museumdekleinearcke.nl of 06-25343508
muzeum de kleine Arcke, Heldringsweg 17, 7351 BE Hoenderloo, www.museumdekleinearcke.nl

Ruimte voor Erfgoed in Apeldoorn
In de gemeente Apeldoorn is de Stichting
Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) de
verbindende schakel tussen 17 Apeldoornse Erfgoed-organisaties. Iedere
organisatie is op een specifiek erfgoed
onderdeel actief met het levend houden
en promoten van de Apeldoornse cultuurhistorie en bouwkunst voor hun
eigen leden en andere belangstellenden.
De stichting EPA organiseert, steunt en
brengt organisaties en activiteiten samen
zoals het Historisch Café, de Open
Monumenten Dagen, exposities, lezingen en wandel/fietsroutes langs het
erfgoed in de gemeente.
Via de facebookpagina en de (gratis) digitale nieuwsbrief Ruimte voor Erfgoed

worden de abonnees op de hoogte
gehouden van activiteiten en nieuws over
het Apeldoornse erfgoed.
Begin 2018 nam het Erfgoed Platform
Apeldoorn de nieuwsbrief over van de
afdeling Cultuur van de Gemeente
Apeldoorn. Inmiddels is het aantal abonnees bijna verdrievoudigd tot ruim 1100.
In Ruimte voor Erfgoed wordt niet alleen

nieuws en de activiteitenagenda beschreven, ook wordt aandacht besteed
aan (Apeldoorns) erfgoed via de rubriek
Uit het Geheugen van Apeldoorn en in
2020 in de nieuwe rubrieken Apeldoorns
Belle Epoque en 75 jaar vrijheid in
Apeldoorn. Laatstgenoemde rubriek laat
zien wat er 75 jaar geleden in de
Apeldoornse Courant stond.
Iedereen kan zich gratis abonneren op
Ruimte voor Erfgoed via:
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
(menu Nieuwsbrief).
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 25

marketing
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*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

T. 055-3030890 | info@hindz.nl | www.hindz.nl
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Apeldoorn

Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor de foto's van deze maand hebben we 2 onbekende jeugdherinneringen. De één is een opname uit we vermoeden de kindermiddag van onze jaarlijkse Oranjefeest. te zien aan de tent-vormen op de achtergrond. Maar we herkennen nog geen bekenden. Op de achterkant van de foto staat gedrukt Augustus 1989.
De 2e foto zien we 2
kinderen op/met een
trekkar/wagen zo te zien
een foto van augustus
1988
staat
op
de
achterkant.
We zij heel erg benieuwd
naar de namen en het
thema wat zij uitbeelden.

De oplossing van de foto uit het december nummer met Jaap Jansen en zijn prachtige
auto waar wij zochten naar het merk van de auto.
Die kwam verrassend via Rob Spelde, één van de nieuwe leden van de dinsdagavond
biljarters, waar we toch heel blij zijn dat wij de gespreksstof zijn tijdens de biljartwedstrijd.
Daar kwamen Huib
Hiemstra en Henry
Zeevalking met de
oplossing: een Fiat
Topolino waarschijnlijk uit 1938. Geweldig toch!.
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Passie, kennis en liefde voor bomen
www.houtvanbomen.nl
Uw vertrouwde contactpersoon in Hoenderloo: Coen Spelde: 06 - 29 56 81 41

Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302

Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:
Henk Sundermeijer
Wim Hut
Rein Westerveld
Evert Arendsen
Jan Hendriks
Janny van Oort
Willem van Wassenberg

055-3781591
055-3781315
055-3781645
055-3781564
055-3781850
055-3781201
055-7502759

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!

In ons dorp worden door meerdere
inwoners plastic doppen gespaard
voor een heel goed doel. Met elke
harde plastic dop steunt men de
hulphond
(www.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pindakaas, schoonmaakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en
levert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500 kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen.
Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
in te leveren bij:
Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink (Miggelenbergweg 8)
Ria Junge (Miggelenbergweg 2.

BIJ VOORBAAT DANK
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Geboren in .........
Het is altijd leuk om geboortes te mogen melden in de dorpskrant. Baby’s die geboren zijn en een raakvlak hebben met Hoenderloo.
Deze maand is het heel speciaal voor de redacteur, maar daar komt u als lezer vanzelf wel achter.

Lynn

Op 10 december is Lynn de Bie geboren, de dochter van
Davy en Eline. Het eerste kindje van deze jonge mensen en
voor de opa’s en oma’s het eerste kleinkind. Lynn woog bij
de geboorte 3345 gram en was 51 cm lang. Deze mooie
kleine meid doet het heel goed en is uiteraard zeer welkom
bij alle familieleden. Wat is men super trots en dat mag!

Dani
Op 29 december
is Dani in het leven
gekomen
van Niels en Marit Bloem. Ook
voor hun de eerst
geborene en ook
wat een mooi
kereltje is dat
zeg. Het drietal
woont in Ugchelen, maar ze zijn
nog heel vaak te
vinden in Hoenderloo, de plek
waar Niels is
geboren en getogen. Helaas hebben we geen gegevens van Dani
kunnen achterhalen, maar aan de foto te zien is het een mooie
kerel die net als de andere baby’s de papa en mama’s lekker
bezig houdt. We wilden Dani toch graag voorstellen!

Noud

De mooie gozer die op 15 december geboren is heeft de gave
naam Noud gekregen. Noud Spelde is iets te vroeg geboren
en woog bij de geboorte 2680 gram. Hij is een geweldig klein
propje en de eerste zoon van oud Hoenderloër Coen Spelde
en Cynthia Bomert. Zij heeft nog les gegeven aan de Kakelhof. Het drietal woont in Apeldoorn, maar aangezien opa en
oma Spelde in ons dorp wonen zal Noud nog wel eens in
Hoenderloo komen. Top! Hun eerste kleinkind. Noud
doet het ontzettend goed, evenals zijn papa en mama. Hoe trots kun je zijn!

Fedde
Zo ben je geen opa en
oma en voor je er erg
in hebt ben je het van 2
koters. Het betreft
Peter en Janny Mulder. Eerst van zoon
Robert die papa werd
en nu van dochter Ilse
die op 3 januari samen
met Martijn van de
Brink de trotse ouder
werd van Fedde. Hij
werd om 7.53 uur
geboren en woog toen
3360 gram en was 48
cm lang. Ilse en Martijn zijn allebei opgegroeid in Hoenderloo
en wonen nu in Apeldoorn. Voor opa en
oma Van de Brink is Fedde het eerste kleinkind en aangezien
alle grootouders in ons dorp wonen zal Fedde er nog regelmatig bewonderd kunnen worden. Wat een mooi kereltje!
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In 2020 herdenken we het beëindigen
van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar
geleden. We vieren dat we sindsdien
weer in vrijheid leven!
In 2020, op 5 mei om precies te zijn is het
óók 75 jaar geleden dat het O.C.H. werd
heropgericht! 75 jaar Oranje Comité
Hoenderloo! Een mijlpaal welke wij
zeker niet zomaar voorbij zullen laten
gaan. Een mooi moment voor een terugblik, maar ook om vooruit te kijken naar
toekomstige initiatieven & evenementen.
Waar wij natuurlijk iedereen bij nodig
hebben! Onze leden welke veel vrije tijd
in het comité steken en elke keer weer
proberen leuke evenementen in elkaar te
zetten. Jullie, mede inwoners van Hoenderloo, voor jullie bijdrage aan onze jaarlijkse collecte én komst naar onze activiteiten! Onze geweldige sponsoren,
onze recreanten en natuurlijk alle andere
mensen die het (mede) mogelijk maken
om onze activiteiten in uitvoering te
brengen op de diverse locaties!
Wij zullen dit jubileumjaar in elke
Plaggensteker een stukje geschiedenis
schrijven. Wanneer jullie aanvullende
leuke foto's of verhalen voor ons hebben,
graag! Dan kunnen wij onze archieven
aanvullen en verbeteren. Dit mag per
mail gestuurd worden naar: info@oranjecomitehoenderloo.nl of in één van de
brievenbussen van onze leden! En, voordat wij overgaan naar een klein stukje
geschiedenis; zet in jullie agenda, 21
november 2020 Jubileumfeest! Waarover later dit jaar meer.

Willem Essenstam erevoorzitter, Drikus Bloem, Jan Hols, Job van den Brink
Lid van verdiensten, Jan Jansen en Berend Hols.
voorzien van erebogen. (Zo leuk dat we
dit nog steeds terug zien door het versieren van de straten tijdens ons
Zomerfeest!)
's Middags werd het feest aangevuld met
een optreden van een Canadees muziek-

Hoewel bier toen bijna niet te krijgen
was, heeft men dit toch voor elkaar
gekregen! Onder leiding van bestuurslid
H. Bloem, werd er een vrachtwagen
geregeld en werd er bier gehaald in
Brabant.
Dat is tegenwoordig wel anders….
Daarover in één van de volgende
Plaggenstekers meer.
Huidige leden van het Oranje Comité:
Voorzitter: Arjan Barten, Secretaris:
Frank Solleveld, Penningmeester: Renata
Veldkamp - Essenstam, Maarten Arkesteijn, Devin Barten, Frank Daemen,
Anna Dijkstra, Menno Dijkstra, Ira
Gaartman, Wim Huysman, Tom
Huysman, Tim Kemper, John Klein,
Rowan Mulder, Eddie Plant, Giel Plant,
Berend van Veldhuizen, Gerda Vink,
Ellen Westerveld, Cjacco Wolffensperger en Tim Wolfswinkel.

Hoenderloo kende midden jaren 30 al
een Oranjevereniging maar deze werd
door het ontstaan van de oorlog opgeheven. Het eerste evenement na de
heroprichting in 1945 is geweest op 6
september dat jaar.
Dit werd gehouden aan de Delenseweg in
de wei bij de familie Langenbach. Voor
die tijd was het een groot feest zeker
omdat de middelen erg beperkt waren.
Hoenderloo werd door meerdere straten

aanwezig. Op het feestterrein was één
draaimolen en ja, ook een biertent! En ja,
daar was men al super blij mee.

orkest die op het Jongenshuis gelegerd
was. De hele Hoenderlose bevolking was
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Noteer de datum:

Dorpsquiz
12 juni 2020
Hou de Plaggensteker de komende maanden goed in de gaten
voor meer informatie!
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Red de jeugdzorg
Wij
Jeugdzorgmedewerkers en iedereen die
hart heeft voor onze jeugd.
constateren
Sinds de Jeugdzorg met een grote bezuinigingen naar de gemeenten is gegaan
stapelen de problemen zich op. De
Jeugdzorg is de dupe van verkeerde
politieke keuzes. Financiële belangen
gaan voor het welzijn van jongeren.
Hierbij is de Jeugdzorg het KIND van
de rekening. Het is tijd dat er verantwoordelijkheid genomen wordt en de
Jeugdzorg niet om geld maar het kind
gaat draaien
en verzoeken
Wij eisen dat Jeugdzorginstellingen
zoals De Hoenderloo-groep niet maar
gered worden. Wij eisen actie van Minister De Jonge dat hij voldoende gelden vrijmaakt om de zorg voor de jeugd
weer gezond te maken. Wij eisen dat
alle beleid in teken van de zorg komt te
staan in plaats van bankrekeningen. Wij
eisen dat jongeren, ouders en medewerkers serieus genomen gaan worden.
Wij luiden de noodklok, het is tijd: "Red
de Jeugdzorg"!
Teken de peitite op interniet: google bijv.
petitie Hoenderloo Groep en u vindt de
pagina om dit te doen!

Nieuwe Plaggensteker Sudoku
Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:
* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat.
Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 49

Door beleidsmedewerker
Aafke Kylstra

Koningswegen over De Hoge Veluwe
De Koningsweg
Wie vanuit het zuiden Het Nationale
Park De Hoge Veluwe bezoekt, rijdt
over een provinciale weg (N311) met de
naam Koningsweg. Deze naam verwijst
naar een oude verbinding vanuit Hof te
Dieren, via De Ginkel richting een
jachthuis in Ede. In werkelijkheid loopt
het historisch tracé iets noordelijker
dan de provinciale weg, door het Park.
En, dit is niet de enige 'koningsweg' die
door het Park loopt. Dat blijkt uit onderzoek door Peter Bijster en is te lezen
in zijn Masterscriptie Landschapsgeschiedenis: Snelwegen voor de Koning.
Passie voor de jacht

Koningswegen zijn als lange rechte wegen over de Veluwe aangelegd tussen
1675 en 1702 ten behoeve van (Koning)Stadhouder Willem III. Willem III
(1650-1702) had een passie voor de
jacht. Na zijn kroning tot koning van
Engeland kwam hij in het voor- en najaar naar Het Loo om op jacht te gaan
op de Veluwe. Zo'n jacht duurde meestal één of meerdere dagen en speelde
zich af over de hele Veluwe. Voor pauzes en overnachting maakte het jachtgezelschap gebruik van verspreid liggende jachthuizen en andere pleister-

om jachthuizen en pleisterplaatsen in
rechte lijnen met elkaar te verbinden.
Willem III ging graag op jacht in de
bossen ten noorden van kasteel Doorwerth, ook als er vanaf Het Loo werd
gestart. Om de afstand van 31 kilometer
(hemelsbreed) tussen deze twee plaatsen
te overbruggen, werd een rechte verbinding aangelegd. Deze langste koningsweg loopt dwars over de Veluwe.
plaatsen.
Fabel versus realiteit
Het beeld van grote jachtstoeten met
koetsen met gasten die zich over de
rechte koningswegen snellen, verwijst
Peter Bijster in zijn
scriptie naar "het rijk
der fabelen". Willem III
verplaatste zich voornamelijk met een klein
jachtgezelschap van
vertrouwelingen te
paard. Peter schrijft:
"Tijdens
zijn geliefde
parforce
jachten
bestreek hij
de gehele
Veluwe, dwars door bos en
heide, waarbij het er ruig
aan toe ging: ruiters sloegen over de kop en kwamen in weer en wind terug
met één hert".

Tracé herkenbaar in het Park
Net als de koningsweg tussen Dieren Ginkel loopt ook deze koningsweg door
het Park. Doordat hier het landschap de
afgelopen eeuwen nauwelijks is aangetast, is dit tracé nog terug te vinden in
het veld. Het deel van deze koningsweg
over het Deelense Veld staat op de
Parkplattegrond. Onder natte
omstandigheden is dit echter moeilijk
(of niet) begaanbaar.
Wilt u meer weten over koningswegen?
Zondag 2 februari geeft Peter Bijster
een lezing in het Park.

Rechte lijnen over de
Veluwe
De jachtkastelen Het Loo
en Hof te Dieren vormden
het uitgangspunt voor de
meerdaagse jacht. De koningswegen waren bedoeld
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AUTO VAN DE MAAND

Hyundai ix20 1.6i Automaat
Navigatie, Climatronic, Cruise control,
Achteruitrijcamera, PDC, Org. Carkit,
Armsteun, Stoel en Stuurverwarming,
Lichtmetalen velgen, Lederen stuur, Mistlampen,
PDC, Metaal lak, etc. etc.
€ 21.950,Bj 2019!!

Een greep uit ons aanbod:
Audi A3 S-Line Xenon, Navi, Cruise, Clima, 99dkm

D. grijs met

2011

€ 12.450,-

Ford Tourneo Courier pers uitv. Zeer luxe 15.000km

D. grijs met.

2017 € 16.750,-

Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv.

Zwart met.

2015 € 12.450,-

Hyundai ix-20 AUTOMAAT zeer luxe 1250km!!

D. rood met

2019 € 21.950,-

Mitsubishi Space Star Automaat Navigatie 2700km!!

Rood. Met.

2018 € 13.950,

Nissan Pulsar 1.2 Navi, Leer, 4x Camera als nieuw

Grijs met.

2015 € 13.750,-

Nissan Micra 1.0-12v 3 deurs Airco nieuwe APK

D. grijs met.

2002 € 1.450,-

Opel Mokka 1.4T AUTOMAAT zeer luxe uitv.

Zwart met

2018 € 23.750,-

Opel Zafira 2.2 AUTOMAAT 7p lm velgen Trekhaak

Blauw/Grijs met.

2003 € 2.950,-

Opel Zafira Tourer nwe model 1.4 140PK Navi etc.

Wit

2013 € 14.450,-

Peugeot 207SW 1.4-16v Panoramadak 94.000km

D. grijs met

2012 € 7.450,-

Renault Megane 2.0-16v AUTOMAAT 55.000km

D. grijs met.

2013 € 12.950,-

Renault Scenic 1.6-16V Airco, Trekhaak 94.000km

Champagne met.

2008 € 5.450,-

Renault Scenic 2.0-16v AUTOMAAT Navi 96.000km

Grijs met.

2009 € 9.950,-

Renault Clio Station 1.2 100pk Airco

D. rood met.

2009 € 4.450,-

Seat Mii Style 5 deurs 33.000km!! div opties

Rood

2017 € 7.950,-

Suzuki Swift 1.3 5 deurs Airco, LM velgen etc.

D. grijs met.

2011

Toyota Aygo Comfort 5 deurs Airco 85.000km

Rood

2006 € 3.450,-

Toyota RAV4 4x4 AUTOMAAT 46.000km! Als nieuw

D. rood met.

2011

VW Polo 1.4-16V Style 58.000km Airco Cruise PDC

Zwart met.

2012 Verwacht

€ 7.450,€ 18.450,-

* Lid BOVAG/NAP

* Constant wisselend aanbod

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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