De Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant
voor het dorp Hoenderloo
Heerlijk dagje uit voor de senioren
De jaarlijkse Hoenderlose seniorentocht vond dit jaar op 7 juni plaats en
toen de dagreizigers in de fraaie bus
stapten wist alleen de organisatie waar

In deze
Plaggensteker o.a.

de reis heen zou gaan. In totaal gingen
ruim 50 65-plussers uit ons dorp mee
en de stop was in Urk.
Gelukkig had de bus een goede airco,
want het was buiten goed warm. De sfeer
was prima en men had er duidelijk zin in.
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moesten rijden en wist ze heel veel wetenswaardigheden over elk plekje, elk
dorpje, elk hoekje op te noemen. Dat
deed ze tot grote hilariteit ook nog op een
bijzonder leuke manier. Dat was even
een welkome aanvulling!
Na de lunch kon iedereen op eigen hout-

Een mooi getal. En op de
één of andere manier in
deze editie aanwezig!

Twee krasse dames die al
heel lang lid zijn van ........?
Lees het in deze NP.

Je lijkt heel verbaasd
Geerten. En wat is dat?
Flesje wijn? Waarvoor?

Meerdere Nederlandse
Kampioenen in deze editie! Top!

Na een mooie rit werd in een restaurant
met uitzicht over de haven van Urk koffie met gebak genuttigd en kon men
eventueel een kijkje in de haven nemen.
De chauffeur vertelde op veel plaatsen
van allerlei wetenswaardigheden.
Vervolgens werd in de bus onthuld dat de
hoofdbestemming van de dag Hindeloopen was. Een geweldig leuk oud vissersplaatsje met een schaats- en elfstedentochtmuseum. En een knus restaurant
waar iedereen lekker aan de pannekoek
ging.
Op de weg naar Hindeloopen was de bus
echter in één of ander gehucht staande
gehouden door een dame in klederdracht.
Dat doen ze daar blijkbaar als ze de normale lijndienst gemist hebben in het
verre Noorden. Het bleek om Baukje te
gaan, die vroeg of ze mee mocht rijden
naar Hindeloopen. De sympathieke
chauffeur had daar ook geen bezwaar
tegen en dus nam ze plaats. Als tegenprestatie vertelde ze precies hoe we

je Hindeloopen bekijken en velen kwamen uiteindelijk op de dijk naar het
IJsselmeer terecht waar een weldadig
windje zooooo lekker was! (zie foto)
Rond 4 uur terug naar Hoenderloo waar
iedereen afscheid nam van de buschauffeur, die overigens met pensioen is, maar
graag voor de Hoenderlose seniorentocht
een uitzondering maakt (gelukkig maar!)
bij Activiteitencentrum De Krim. Daar
kreeg iedereen een super lekker diner
voorgeschoteld, waarvoor hulde. VIOS
kwam de deelnemers traditioneel muzikaal welkom heten. Aangezien ook De
Krim een totale verrassing was en men
eventueel met een vervoersprobleem zou
kunnen zitten, bracht De Veluwe Taxi
iedereen die wilde gratis naar huis in één
van de twee taxi’s. Super bedankt!
Het was een geweldige dag met fantastisch mooi weer en daarmee had men
geluk. De volgende dag goot het werkelijk.
Meer foto’s op www.hajo-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:

Een veilige haven in
moeilijke dagen

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

Christiaan Geurtsweg 24 - 26
7335 JV Apeldoorn
055 - 5414089 (dag en nacht)
www.rouwcentrum-rouwenhorst.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

Verbouwing IKC Hei & Bos zo goed als afgerond!
Waarschijnlijk is tegen de tijd dat deze
Plaggensteker bij u in de brievenbus ligt,
de verbouwing van IKC Hei & Bos helemaal klaar. Alleen met het buitenterrein
is men nog bezig. De verwachting is dat
dit halverwege juli ook klaar zal zijn. Het
Kindcentrum is prachtig geworden wij
zijn er erg trots op!
Directeur Kim Meerema-Schreurs heeft
inmiddels haar kantoor ingericht en is
dan ook vanaf nu regelmatig in het
Kindcentrum te vinden. Nieuwsgierig
hoe het geworden is? Kom gerust een
keertje binnen kijken als de school open
is!
Om alvast een klein inkijkje te geven hoe
prachtig het in de school geworden is en
om u wellicht wat nieuwsgieriger te
maken alvast een foto. Eén van de hal die
zo te zien wel een metamorfose heeft
ondergaan.

>> De sleutel van de school wordt door aannemer Willem Wolfswinkel terug gegeven
aan het bestuur van IKC Hei&Bos na de schitterende ingrijpende verbouwing.

Plaaggeest

IKC Hei & Bos zoekt vrijwilligers
Zoals jullie al hebben kunnen lezen gaat per 27 augustus
IKC Hei & Bos officieel van start!
Het gebouw is prachtig verbouwd en aan de 'buitenboel' zal
de komende tijd nog worden gesleuteld.
Om alles in deze prachtige staat te houden zijn wij op zoek
naar vrijwilligers!
Zo kunnen wij hulp gebruiken bij:
Het werken in de schooltuin. Denk hierbij aan de
moestuin, kruidentuin, het verzorgen van de kippen, etc.
Algemene werkzaamheden om het buitenterrein in
stand te houden.
Diverse klussen in en om het gebouw. Denk aan
het schuren van een aantal stoelen en bankjes die reeds
aanwezig zijn, maar ook aan hand en span diensten binnen
de school op afroep, als er iets kapot is.
Creatievelingen;
En alle andere helpende handjes!
Dus kun jij iets heel erg goed of wil je ons gewoon een
handje helpen? Neem dan contact op met IKC Hei & Bos
via info@heienbos.nl of bel met Kim Meerema-Schreurs ,
tel. 06-15447701. Alvast bedankt!

Ook in ons dorp kom je op meerdere plekken helaas de
Japanse Duizendknoop tegen zoals op de foto op de
Weikamperweg op de Hoenderloo Groep. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen.
Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van
de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te
veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Probeer de
plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per
groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en plantenresten
af in de grijze bak (restafval). Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven.
Controleer en reinig kleding en machines na werkzaamheden. Deze exoot helemaal weg krijgen is praktisch onmogelijk, zeker als het al in grote aantallen is gegroeid. Over de
bestrijding is geen eenduidige tip te geven. Probeer op internet te kijken welke tips men zoal geeft en probeer daar de
voor u beste uit te filteren.
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Politienieuws
Ondanks dat het toeristenseizoen al volop begonnen is en
het lekker gezellig is in het dorp, komen er gelukkig
niet veel extra meldingen bij.
In de afgelopen periode was er een conflict in een
winkel en sprong er een waterleiding. Er waren ook
klachten over motoren, die vooral in het weekend in
grote getalen Hoenderloo aan doen. Een caravan
werd niet goed op de trekhaak bevestigd, waardoor deze eraf schoot en op zijn kant belandde. Ook
kwamen een auto en een motor met elkaar in aanraking. Letsel en schade vielen gelukkig mee. Voor
wat de dieren in en om Hoenderloo betreft werd er helaas een ree doodgereden en waren er nu ook
zwijnen op een bungalowpark. Op een camping vond er huiselijk geweld plaats. Erg jammer dat
ook kinderen daarbij aanwezig waren. Een ieder zal begrijpen dat dit zeer zeker niet wenselijk is
voor kinderen.
In totaal rukte de politie vijf keer uit ivm verwarde personen. Deze zijn van allerlei aard. Ook werden er drie verdachte situaties gemeld, was er een loos alarm en werd de politie gebeld voor een
dronken persoon. Tot slot werd er door iemand van de
gemeente een vleermuis onderzoek gedaan. Het belang- Met vriendelijke groeten,
rijkste is dat men kijkt of en waar er broedplaatsen zijn Petra van Doorn
van de vleermuizen. De gemeente wil dit beter in kaart petra.van.doorn@politie.nl
Twitter polhurk
brengen.

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Vorige maand heeft u mijn verhaaltje
even moeten missen aangezien ik door
ruimtegebrek plaats gemaakt heb voor
het artikel van ‘Red de rust in Hoenderloo’. Iets waar we allemaal baat bij
hebben en tja ... soms moet je prioriteiten stellen.
Het heeft niets met mijn ‘functie’ van
dorpscontactpersoon te maken, maar ik
wil het er toch even over hebben. Op 7
juni ben ik voor de eerste keer mee
geweest met de seniorentocht van ons
dorp. Ho ho, als organisatie dan wel te
verstaan. Ik ben nog lang geen 65 en
dus om mee te mogen moet ik nog een
paar jaartjes aan vast plakken. Als ik
de dag nog een keer de revue laat
passeren weet ik wel, dat als ik niet
meer in de organisatie zou zitten en ik
de leeftijd zou hebben, ik me meteen op
zou geven om mee te gaan. Wat was dat
een super gezellige dag zeg. We hadden

ook wel geluk met het weer, maar geluk
dwing je af laten we maar zeggen. Als
broekie bij de organisatie heb ik lekker
mee kunnen varen met de twee
doorgewinterde seniorentochtorganisatoren Tonnie en Margriet. Wat een
toppers! Dat wilde ik effe kwijt als u het
niet erg vindt. Ik hoop dat er volgend
jaar op 6 juni 2019 weer heel veel mensen mee gaan en dat ik dan ook weer van
de partij mag zijn.
De bloembakken aan de lantaarnpalen
zijn inmiddels weer gevuld dankzij de
mensen van de HZV en als de bloemen
straks volop gaan bloeien zal dat een
extra vrolijk tintje geven aan het Hoenderlose zomer straatbeeld. Ik heb ze al
één keer samen met Hans Essenstam
water mogen geven en hoop dat ik dat
nog een flink aantal keren mag doen deze
zomer. Dan wordt het namelijk geweldig
mooi en zonnig weer en dat willen we
toch eigenlijk allemaal wel. Lekker

vakantieweer, braderieweer, kermisweer, enz. Ik nu al zo’n zin in!
Ik zal proberen u als inwoner op de
hoogte te houden van zaken die bij mij
langs komen betreffende Hoenderloo.
In de Nieuwe Plaggensteker helaas
maar één keer in de maand, maar via
de site van ons dorp, www.hoenderloo.nl, kan dat bijna dagelijks.
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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Bram Westerveld Nederlands Kampioen biljarten
Dat Bram Westerveld een aardig balletje
kan biljarten is geen verrassing voor degenen die hem al wel eens op het groene
laken hebben zien spelen. Wekelijks vertoont hij zijn kunsten bij biljartvereniging Veldheim in ‘t Dorpshuus waar hij
al zeker 50 jaar lid van is. In 2017 was hij
de winnaar van hun
onderlinge competitie,
maar Bram biljart ook
nog bij sv Orderbos in
Apeldoorn. Daar speelt
hij bij de derde klasse
libre in de recreantenklasse. Van die vereniging uit heeft hij al vaker
meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen, maar echt
heel ver is hij daarin niet
gekomen. Tot dit jaar,
want hij haalde na een
aantal wedstrijdrondes
uiteindelijk de finale op
5 juni in Bussum.
De eerste horde waren
de districtskampioenschappen en alleen
de kampioen van die dag mocht door
naar de Gewestelijke kampioenschappen.
Die horde nam hij en uiteindelijk won hij
die gewestelijke wedstrijden ook nog
eens.
Dus op 5 juni naar Bussum waar hij het
tegen de kampioenen van de andere 3
gewesten moest gaan opnemen als
afgevaardigde van de Vereniging Dagbiljarten Stedendriehoek.

De eerste wedstrijd was Bram direct al
op dreef en wist gelijk afstand te nemen
van zijn tegenstander en had zijn 70
carambole in 22 beurten al snel op het
scorebord staan.
De tweede partij moest hij spelen tegen
iemand die ook zijn eerste wedstrijd had

gewonnen. Bram begon zijn tweede wedstrijd net als hij in zijn eerste wedstrijd
ook heeft gespeeld, maar halverwege
deze wedstrijd stokte zijn ritme door wat
dubieuze beslissingen van de scheidsrechter waardoor hij uit zijn spel kwam.
Zijn tegenstander wist langszij te komen
en op drie carambole verschil verloor
Bram deze pot op het nippertje.
De derde en laatste partij moest worden
gewonnen om nog aanspraak te kunnen

maken op het Nederlands kampioenschap. Dit gebeurde fortuinlijk in 24
beurten versloeg hij zijn tegenstander.
Hij moest vervolgens afwachten tijdens
de laatste partij van de dag waarin een
naaste concurrent de druk waarschijnlijk
niet goed aan kon en verloor. Allebei 4
punten,
maar
het
gemiddelde van Bram
was beduidend beter:
hij had een gemiddelde
van 2,49, tegen zijn
tegenstrever 1,90. En
Bram had maar liefst
98,571%
op
zijn
caramboles, tegen de
nummer 2 83,333%.
Dus mocht hij zich
laten kronen tot de
Nederlandse Kampioen
van de 3e Klas Libre
Dagbiljarten 2018. En
dat op zijn 75-jarige
leeftijd; het Wilhelmus
werd mede voor hem
gespeeld en is iets wat
zeker niet iedereen kan zeggen! Dat
pakken ze je nooit meer af Bram, een
Nederlands Kampioenschap. Dat ze
zowel bij Orderbos als bij Veldheim trots
op je zijn (en nog veel meer mensen) is
wel duidelijk.
Bram van harte gefeliciteerd en of je
deze stunt volgend jaar in de tweede
klasse ook kunt herhalen gaan we
afwachten. Eerst volop genieten van dit:
van harte gefeliciteerd!

Het bezoek aan het schaatsmuseum (met
uiteraard veel aandacht voor de Elfstedentocht) tijdens de Seniorentocht, was voor
één van de Hoenderloërs wel heel speciaal.
Henk Pluim heeft deze monsterschaatstocht
namelijk een keer helemaal uit geschaatst
en wel in 1985. Hij heeft dus het felbegeerde Elfstedentochtkruisje in zijn bezit en
naar dat de redactie weet kan hij daarmee
wel eens de enige zijn in ons dorp die deze
heeft. Mocht het anders zijn dan horen we
dat graag. Vooral de vitrine uit 1985 trok
Henks aandacht uiteraard, alleen hij stond er
niet in. Jammer voor deze schaatstopper!
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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

Herman en Gijsje van
Hunen 65 jaar
getrouwd
Op 20 mei j.l. was het groot feest voor
Herman en Gijsje van Hunen. Op die
dag was het 65 jaar geleden dan zij in
het huwelijks bootje stapten. Een hele
tijd en dat mocht niet ongemerkt voorbij gaan.
Na jaren aan de Delenseweg in
Hoenderloo te hebben gewoond, wonen
ze nu samen in het verzorgingshuis
Heerenhof te Apeldoorn
Achter het Heerenhof, waar zij beiden
inmiddels al weer een paar jaar wonen,
zit een leuk theehuis alwaar de familie
werd uitgenodigd om dit heugelijke feit te vieren. Na de felicitaties van de familie in ontvangst te hebben genomen, kwam
ook speciaal voor hen de loco burgermeester Cziesso om ze te feliciteren met dit heuglijke feit. Hij had een prachtig bord van
de gemeente bij zich en de dag ervoor was er al een grote bos bloemen bezorgd.
Tot grote verrassing kwam ook muziekvereniging V.I.O.S. nog een mooie serenade brengen. Herman is nog steeds betalend
maar rustend erelid van de vereniging en het was zeker genieten voor hem, deze serenade.
`Dit had ik nooit verwacht` waren zijn woorden toen V.I.O.S. de hoek omkwam.
Terug kunnen kijken op zo´n mooie dag en genietend van het fotoboek, dat ze van
de kinderen, kleinkinderen en inmiddels 17 achterkleinkinderen hebben gekregen is echt fantastisch. Op naar de 70 jaar, maar of zij dat mogen halen?.. we
zullen het zien.

Carel en Aartje van Wakeren ook!!!!!!!!!!!
Elders in deze Nieuwe Plaggensteker heeft u kunnen lezen dat een wethouder
van Apeldoorn richting Hoenderloo was gereden om een echtpaar te feliciteren,
nou op zondag 10 juni kon er weer eentje naar ons dorp komen en nu naar de Meester gangelweg. Naar Carel en Aartje van
Wakeren. Loco burgemeester Mark Sandmann werd verwacht om 15.00 uur en hij was mooi op tijd. Hij kon meteen aanschuiven in de achtertuin die net zo mooi versierd was als de voortuin. Een
dag daarvoor was al een prachtige bos bloemen bezorgd en nu had de heer
Sandmann een fraai presentje bij zich vanuit de gemeente, een fraai model
van het Apeldoornse gemeentehuis. Die kreeg meteen een mooi plekje in de
kamer , waar deze lieve mensen nog lekker samen wonen.
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Het Nieuwe Initiatief van start!
Eind mei hebben wij op een informatieavond de aanwezige inwoners
geïnformeerd over de achtergrond en
aanpak van Het Nieuwe Initiatief.
Inmiddels zijn er 10 inwoners, die zich
actief willen inzetten voor het
behouden en uitbouwen van de
mogelijkheden tot ontmoeting in
Hoenderloo.

zij voeren met de inwoners, halen zij het
gezamenlijk (geanonimiseerde) beeld
van de behoeften die onder de inwoners
van Hoenderloo leven. Met deze inventarisatie gaan wij als Het Nieuwe
Initiatief aan de slag om bestaand aanbod
bekend(er) te maken en zonodig bij te
stellen en nieuwe activiteiten, gericht op
het thema Ontmoeten, op te starten.

Een aantal wil graag meewerken aan het
verbeteren van bestaande activiteiten en
het uitwerken en uitvoeren van nieuwe
activiteiten. Anderen willen graag als
buurtcontactpersoon aan de slag. En een

Aanmelding als buurtcontactpersoon
In onze eerste bijeenkomst hebben wij
met elkaar afgesproken om binnen onze
directe omgeving verder te zoeken naar
kandidaten voor de rol van buurtcontactpersoon. Met 5
buurtcontact-personen is de buurt
per persoon te
groot. Wij streven
naar minimaal 10
buurtcontactpersonen en zoeken
dus nog minimaal
5 buurtcontactpersonen. De geplande opleiding
wordt
aangehouden tot het
moment dat wij
voldoende buurtcontactpersonen hebben, zodat wij gezamenlijk de opleiding kunnen volgen.
Lijkt het u leuk om als buurtcontactpersoon aan de slag te gaan? Meldt u zich
dan aan via dorpsraad@hoenderloo.nl of
telefonisch bij Paul de Jongh, 0620992276.
Na de zomerperiode zullen wij de buurtcontactpersonen bekendmaken, zodat u

paar inwoners pakken beide rollen op.
Vanwege deze samenloop is besloten om
beide rollen in één werkgroep onder te
brengen: de werkgroep Het Nieuwe
Initiatief.
Het Nieuwe Oud
Tijdens de informatiebijeenkomst heeft
Het Nieuwe Oud zich gepresenteerd als
samenwerkingspartner. Gezien de reacties hierop, hebben wij geconstateerd dat
hun verhaal onvoldoende aansloot bij de
bredere doelstelling van ons initiatief.
Daarom hebben wij in goed overleg
besloten om de samenwerking niet voort
te zetten. Wij pakken het dus als inwoners helemaal zelf op.
Wat doet een buurtcontactpersoon?
Van de inwoners, die zich actief willen
inzetten voor Het Nieuwe Initiatief,
willen 5 personen de rol van buurtcontactpersoon vervullen. De buurtcontactpersoon zijn in hun directe omgeving
(buurt/straat) het aanspreekpunt voor Het
Nieuwe Initiatief en gaan graag met u het
gesprek aan over welke activiteit u zou
willen doen of als verrijking voor
Hoenderloo ziet. Uit de gesprekken, die
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weet wie de buurtcontactpersoon in uw
directe omgeving is en u hen actief kunt
benaderen.
Bekendheid met beschikbaar aanbod
Tijdens de informatieavond bleek dat er
binnen Hoenderloo, naast de bekende
verenigingen, er tal van andere activiteiten worden georganiseerd, maar dat deze
niet bij iedereen bekend zijn.
Het eerste resultaat kan daarom behaald
worden door deze activiteiten bekend te
maken via de
De Nieuwe Plaggensteker en de website
www.hoenderloo.nl. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om Facebook
te benutten, om vooral jongeren te
bereiken.
Wij hebben al een goed zicht op diverse
verenigingen. Maar er zijn ook tal van
activiteiten, die buiten verenigingsverband door inwoners van Hoenderloo
worden georganiseerd. Denk aan
bijvoorbeeld Nordic Walking, fietsclub
of boekleesclub. Met name aan deze
groepjes willen wij vragen de contactgegevens aan ons door te geven, zodat
deze activiteiten bij meer inwoners bekend worden en zij hieraan kunnen deelnemen. Doorgeven kan via dorpsraad@hoenderloo.nl of telefonisch bij
Paul de Jongh, 06-20992276. Na de
vakantie zullen wij het totale aanbod dan
opnemen in de Dorpsgids en publiceren
op de website www.hoenderloo.nl.

Ketting strak....gebak
Het is een vaststaand feit en overal kent men de
term ‘ketting strak ..... gebak’. Als het je gebeurt
weet je dat aan de beurt bent bij je collega’s en
dat het je gebak kost. Die ‘schuld’ kun je dan
maar beter heel snel inlossen, anders wordt het
je nog langer ingepeperd. Als je met een auto,
trekker of wat dan ook ergens zo vast komt te
zitten dat je er uit getrokken moet worden, dan
kost je dat gebak. De ketting om je er uit te
sleuren komt straks te staan en dus ben je de
Sjaak. In het geval bij Bedrijfsvoering bij De
Hoge Veluwe, Jeremy. Deze timmerman van
het Park zat muurvast en op de één of andere
manier is de redactie in bezit gekomen van deze
foto. Toen hij weer kon rijden is hij meteen naar
de bakker gereden. Goede actie Jeremy! En eeh,
het is anderen ook wel overkomen hoor!

De eerste vrijdag van juli komt al weer
snel dichterbij en dat houdt in dat HAJO
weer volop bezig is met het opzetten van
Hoenderpop, de hoofdactiviteit van de
vereniging. Men is heel blij weer een
goede, betaalbare band te hebben gevonden die heel veel zin heeft om vrijdag 6
juli het Hoenderlose publiek te tracteren
op een avondje goede en mooie muziek.
TENX is een allround-rockband in de
breedste zin van het woord. Wij onderscheiden ons door de veelzijdigheid van
het gekozen repertoire. Serieuze ballads
worden afgewisseld door stevige rock,
maar af en toe een goed feestnummer
tussendoor is ons ook niet vreemd. Naast
het repertoire is de afwisseling ook goed
te vinden in de zang. Met afwisselende
leadzangers houden we het voor het publiek verrassend. Hoewel TENX gebruik
maakt van bestaande muziek, is in een
groot deel van het repertoire een
duidelijk hoorbare eigen inbreng aanwezig. Er wordt met name veel aandacht
besteed aan meerstemmige zangpartijen.
TENX bestaat al ruim 24 jaar en staan
garant voor een muzikaal geslaagd feest
of evenement. TENX bestaat uit vijf
ervaren muzikanten die met veel plezier
op het podium staan en dit ook, met hun
allround muziekspel, overbrengen naar het publiek.
Dat klinkt zeer
hoopgevend en
HAJO hoopt dan
ook dat heel veel
mensen naar deze
band komen luisteren. En als het
even kan een beetje
op tijd. Voor TENX
is het ook niet leuk
om voor een bijna
leeg Muziekbos te
moeten spelen als
ze rond 20.00 uur

beginnen te spelen. Daarnaast krijgt
HAJO ieder jaar vergunning voor
Hoenderpop tot 00.00 uur. Dan zal het
ook stoppen aangezien er wel rekening
moet worden gehouden met het feit dat
dit evenement midden in het dorp in het
Muziekbos plaats vindt. Wie naar de
band wil luisteren en gezellig iets wil
komen drinken en van de sfeer wil
proeven heeft daar 4 uurtjes de tijd voor.
Als je dan relatief laat komt zou je jezelf
dus in feit wat te kort doen. En de
vereniging HAJO die Hoenderpop kost
wat kost gratis toegankelijk wil houden.
De enige opbrengst voor de vereniging
komt binnen via de verkoop van de
drankjes en de broodjes worst. En als
er dan een piek ligt van slechts 2
uurtjes is het een moeilijk verhaal
om alleen al kiet te draaien. Winst
hoeft niet gemaakt te worden,
want het is voor het dorp. Als
er echter ieder jaar geld bij
zou moeten gaat dat uiteindelijk ten koste van het
evenement is het niet
meer haalbaar dit te
organiseren. Dus,

a.u.b. kom lekker op tijd en maak er
samen met TENX en HAJO een
geweldige avond van. Er zijn goede contacten met het KNMI en Piet Paulusma
dat het met Hoenderpop in ieder geval
droog zal zijn. Daar gaan we dan ook
maar voor.
HAJO hoopt in ieder geval er weer een
heerlijk muzikaal (dorps)feestje van te
kunnen maken, samen met heel veel
inwoners van Hoenderloo en andere
belangstellenden.
HAJO is nog bezig met een muzikale
verrassing voor Hoenderpop 2018, maar
op het moment van het ter perse gaan
zoals dat zo mooi heet van deze editie
was daar de definitieve klap nog niet op
gegeven. Het zou aan deze Hoenderpop
een fraai extra (oud)Hoenderloo’s tintje
kunnen geven en oud gedienden dit
Hoenderlose muziekfeest weer laten beleven. Of het lukt is nog maar de vraag,
maar niet geschoten is altijd mis.
Nieuwsgierig geworden? Gewoon komen dan op vijdag 6 juli in het
Muziekbos in Hoenderloo!!!!!!
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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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Het vogelhuisje van vorige maand staat te pronken in de voortuin van
Paalbergweg 5. Het is een bekende creatie van de plaatselijke handige Aad
v.d Brink, die menig van dergelijke vogelhuisjes gemaakt heeft, naast andere
zaken als houten speelgoed en dergelijke.
Naar we hebben begrepen maakt hij ze nu
niet meer, dus reclame maken we hier
niet! Toch wel jammer, want het waren leuke, mooie, aparte vogelhuisjes.
Op de foto van deze maand een fraai oud raam. Eentje zoals ze tegenwoordig niet (zo snel)
meer maken en dat houdt dan waarschijnlijk in dat het in een oud gebouw zit. De geruchten
gaan dat ook dit gebouw inmiddels verkocht is (net als Rust een Weinig). Wat er dan mee gaat
gebeuren? Heel benieuwd. Niet te ver uit het centrum zoeken hoor!

Maandag/ donderdag/zaterdag gesloten
Dinsdag
9.00-12.00 + 18.00-21.00
Woensdag/vrijdag
9.00-17.30

Middenweg 17, 7351 BA, 055-3781270
whatssapp 0654261831

J.T. van Lopik

caravanonderhoud

Het adres voor het onderhoud van houten, kunstof en aluminium Sta-caravans

*
*
*
*

Aanbouw / verbouw
Opnieuw bekleden buitenkant
Winterklaarmaken van de caravan
Veranda's - Pergola's.

*
*
*
*

Schuren en blokhutten
Dichtmaken van de onderkant
Vervangen van dakleer, singels of dakpanplaten
Kortom voor al het werk aan uw caravan

Krimweg 34 - 7351 AX Hoenderloo - Telf.: 06- 20 71 89 36 / 055- 378 19 01 - WWW.JTVANLOPIK.NL
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Er gebeurt veel in ons dorp. Gelukkig
is het lang niet altijd de Dorpsraad
die daarachter zit. Het dorp maak je
met elkaar. Recent nog de samenwerking tussen steeds meer mensen om op
het gebied van de zorg wat te doen, en
nog korter geleden een hele zaterdag
Hoenderloo op RTV Apeldoorn, met
medewerking van de politiek, maar
ook van de nieuwe schooldirecteur en
verenigingen. Allemaal zaken om trots
op te zijn. We halen er deze keer even
twee mensen uit die wel eens wat

extra aandacht mogen hebben.
De eerste is onze dorpscontactpersoon, Rob Spelde. Hij is nu zo'n
anderhalf jaar bezig en het is alsof ie
er altijd al was. Rob is de vliegende
kraai die altijd wel iets vangt, maar
ook de man die soms in stilte zaken
constateert, ziet of hoort en dan zorgt
dat dat voldoende aandacht van
anderen krijgt. Dat werkt alleen als er
voldoende vertrouwen is in hem, en hij
daar ook goed mee om gaat. Dat doetie, dus alle reden voor een groot com-

pliment voor deze onmisbare schakel
in het dorp. Hulde Rob! Hij is geen
bestuurder van Hoenderloo's Belang,
maar daar malen we niet om. Hij
trouwens ook niet, hij doet alle bestuursvergaderingen vol-enthousiast
mee.
De tweede persoon die even in het
zonnetje moet, is Anly van
Oostendorp. Waarschijnlijk kent ook
iedereen haar nu wel, ze was prominent op RTV Apeldoorn, niet alleen
om de zang te promoten, maar ook de
Mark rond de Kark even te pluggen.
Da's mooi, maar wat we bijzonder
vonden was dat Anly voor iedereen die
eerder dit voorjaar de knutsel- en
hobbymarkt bezocht, van Anly persoonlijk een zakje met zelfgeoogstte
pitten van kalebassen kreeg, vergezeld
van de serieuze aanbeveling ze vooral
uit te zaaien. We hopen dat menigeen
het gedaan heeft. Dus ook voor Anly:
hulde! Al die pompoenen komend
najaar zullen ons nog vaak aan je
laten denken.

Naam
: .................................................................................................
Voorletters
: .................................................................................................
Tussenvoegsel
: ..........................
Adres
: .................................................................................................
Huisnummer
: ..........................
Postcode
: .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats
: .................................................................................................
________________________________________________________________
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:
U kunt dit inleveren bij Rob Spelde, Krimweg 11
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers
geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan.
februari 2010
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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U wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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Aanbod van Veluwe Express breidt uit
Vorig jaar is de Veluwe Express voor het
eerste jaar gaan rijden als pilot en er is
flink gebruik gemaakt van deze mogelijkheid die door de gezamenlijke Hoenderlose recreatiebedrijven en Van de
Valk Catharel is opgezet en al heel snel
door de provincie en gemeente Apeldoorn werd omarmd.

zal iedereen uitvoerig informeren, maar
ook op veluwe-express.nl.
De bus rijdt van eind april tot en met eind
augustus twaalf keer per dag; 6 keer ‘s
morgens en 6 keer ‘s middags. Tijden
van heen- en terugreis kan men vinden
op de site.

autobewegingen in Hoenderloo wil proberen te verminderen. En voor het milieu
is het ook een goede zaak.

De Veluwe Express is na veel overleggen
tot stand gekomen om het de toeristen
makkelijk te maken om naar attracties en
musea te kunnen gaan. In eerst opzet was
echter ook heel belangrijk dat men de

aliseerd bij de Lokaliteit. Deze bus rijdt
over Deelen en men is dan ook een stuk
sneller met deze bus dan met de gewone
lijndienst bijvoorbeld naar Burgers’Zoo.
Wil men bijvoorbeeld naar het zandsculpturenfestijn, dan kan men daar ook
naar toe met de Veluwe Express. Voor
€12,50 is men uit en thuis en kan men
daar naar binnen. De mogelijkheden
staan uitgebreid op de site en in een folder die verkrijgbaar is bij de deelnemende recreatiebedrijven in Hoenderloo.

Zoals gezegd gaat de bus nu ook richting
Arnhem waar de bus stopt bij het station.
Opstappunt komt of is inmiddels gere-

Reed de bus in 2017 alleen nog maar
richting ‘Hotspots’ in Apeldoorn, daar
zijn dit jaar Arnhem en richting Barneveld bijgekomen. Reden ook om de
fraai met Apeldoornse items bestickerde
bus te vervangen door witte bussen.
Hoe werkt het concept
Met de Veluwe Express kan men naar de
leukste attracties en musea op de Veluwe
door een voordelige combiprijs te betalen voor de bus en de toegang tot de
attractie. Men wordt bij de opstapplaatsen opgehaald en aan het in de van de
dag weer thuis gebracht. Lekker ontspannen en men bespaart parkeerkosten.
Verder hoeft men bij de attracties niet
meer in de rij te staan aangezien men al
een kaartje heeft en men krijgt minimaal
20% korting op de toegangsprijs en het
vervoer.
De tickets kunnen gekocht worden bij de
balies van de Hoenderlose recreatiebedrijven (Rimboe/Woeste Hoogte,
Veluws Hof, Bungalowpark Hoenderloo,
Landal Miggelenberg, De Pampel, Heideheuvel, ‘t Schinkel) en het personeel

Plantenbakken sieren Dorpshuus
Opeens stonden er plantenbakken naast de Plaggensteker voor ‘t Dorpshuus om
het fraaie pleintje nog meer op te vrolijken. Deze bakken zijn gesponsord door De
Veluwe Specialist en Essie Tweewielers. Edwin heeft ze ook gemaakt en volgezet
met
fraaie,
kleurrijke ruikers. En ook
in de heel
warme en droge periodes
(laten we hopen dat we er
daar deze zomer nog heel
wat van krijgen) worden
ze goed verzorgd en voorzien van voldoende water!

Inwoners Hoenderloo
Ook inwoners van Hoenderloo kunnen
gebruik maken van de Veluwe Express
en op die manier goedkoper en makkelijker een dagje uit te gaan.
Het succes van de Veluwe Express wordt
door veel gemeentes nauwlettend in de
gaten gehouden worden. In ieder geval
heeft Harderwijk het concept al opgepikt
en daar gaat het ook van start. Het lijkt er
op dat dit Hoenderlose idee zich als een
(positieve) olievlek over Nederland gaat
uitspreiden. Mooi toch?!
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marketing
JUDȴVFKGHVLJQ
GUXNZHUNHQSULQW
SURPRDUWLNHOHQ
ZHEVLWHV

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

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

Plaggensteker op reis .....
Het was zo’n beetje begin
juni opvallend stil in
Hoenderloo.
Vanuit
Kreta kwamen echter
berichten binnen die er
niet om logen! Waarschijnlijk zal in eerste
instantie niemand een
verband hebben gezocht
tussen deze twee feiten,
maar gaandeweg werd
wel steeds duidelijker dat
dit toch het geval was.
Wat was er aan de hand:
een heel contingent
Hoenderloërs was voor
vakantie verkast naar het
grootste Griekse eiland in
de Middellandse Zee.
Voor vakantie weliswaar
en dan hoopt de redactie
altijd dat iemand van dit stelletje er in ieder geval aan gedacht zou hebben
om een Plaggensteker mee te nemen. Gelukkig was dat het geval en over
wie deze dorpskrant vast mocht houden was waarschijnlijk geen discussie:
die eer viel te beurt aan de kersverse vijftiger, Renata. Tijdens de vakantie
bereikte zij deze mooie leeftijd (welkom bij de Club!) op 9 juni. Op
Facebook konden de verrichtingen van dit koppeltje dorpsgenoten
nauwlettend gevolgd worden en deze mijlpaal is goed gevierd daar. Zo
hoort het ook als je met vrienden bij elkaar bent. En Renaat, als de redactie zo naar de groepsfoto kijkt haal je de gemiddelde leeftijd met je 50 jaar
nog een heel stuk naar beneden hoor! Renata zou misschien verwacht (of gehoopt) hebben dat het ‘Sara-schap’ in haar woonplaats ongezien voorbij zou gaan als ze er op dé datum niet zou zijn, maar dat was ijdele hoop! Daags voor de thuiskomst op
13 juni reden de trekkers met grond en de kraan van Essenstam heen en weer door het dorp om het een beetje ‘groen’ te
maken bij haar. Dat was wel even een thuiskomst van een heerlijke vakantie! De tuin helemaal vol met spandoeken, oude
sokken, lege flessen drank en veel geel zand, heel veel geel zand. En het zou zo maar kunnen dat ze niet meer afkomt van de
bijnaam ‘Kuulwief’. Renata, nog van harte gefeliciteerd en plak er vele, vele jaren in goede gezondheid en met veel lachen
aan vast!
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06-40866349

'Plaggenstekerspadsucces!'

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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Uit cijfers blijkt het Plaggenstekerspad, het
Hoenderlose klompenpad, populair te zijn en heel
goed bewandeld te worden. Er zijn nu in totaal 105
klompenpaden in Utrecht en Gelderland, 30 in
Utrecht en de anderen dus in onze provincie. In totaal
zijn er in 2017 175.000 downloads geweest in de app
van alle klompenpaden. Het Plaggenstekerspad had er
maar liefst 3.378 en daarmee komt het op de derde
plaats te staan. Daarbij moet echter wel vermeld worden dat dit 99-ste klompenpad van Nederland slechts
7 maanden 'open' was. Dat er bij genomen staat het
zelfs op nummer 1! Naast de downloads in de app
waren er ook nog eens 6.377 hits op de website en zijn
er 709 folders van verkocht. Er kan dus met recht
gesproken
worden
over
een
doorslaand
'Plaggenstekerspadsucces!'
De klompenpaden voorzien sowieso in een behoefte
als men bedenkt dat de website Klompenpaden.nl
inmiddels al meer dan 400.000 keer bekeken is, alle
klompenpadroutes bij elkaar al 600.000 keer bewandeld zijn (dat is gemiddeld 6000 per pad) en dat er in
totaal maar liefst 1000 mannen en vrouwen vrijwillig
hebben geholpen bij de ontwikkeling en het beheer
van de paden.

Tegenwoordig zijn de gala’s niet meer weg te denken en de redactie kon een paar fraaie foto’s en Hoenderlose examenkandidaten achterhalen. Wat zag iedereen er prachtig uit zeg!

Lars van Ark, Devin Barten (timmerman 3), Milet Barten, Tycho Berkhof,
Martin v.d. Brink, Jochem Dijkstra, Djamilla Essenstam,
Kira Hazeleger, Lars Hazeleger,
Susan Nijdeken, Demi Radstaat, Jeske van Roekel,
Sietse van Roekel, Deliah van der Zeeuw (Chinese
geneeskunde), Sydney van Veldhuizen,
Ruud van Westerneng, Jordy Wildschut.
i.v.m. de privacywet hebben we alleen namen genoemd van geslaagden die het aan de redactie
bekend hebben gemaakt en/of het zelf wereldkundig hebben gemaakt!!
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 29

Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in uw vereniging speelt. Zijn er data die leuk zijn voor iedereen om te weten, geef die dan aan ons
door. Nooit verkeerd toch om te laten zien waar een vereniging mee bezig is en wanneer !?
Juni
29
30
Juli

Muziekfeest (Heldringkerk)
Open dag Imkerij BijDaan

6
7
18
25

Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)

Mark rond de Kark

Augustus
1
8

Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Braderie (Muziekbos)
Lezing Hans Bulder (Hoog Baarlo)

9
10
11
12
15
31
September
8
9
15
29

Open Monumentendag
Open Monumentendag
Hoenderrun (obstaclebaan)
Hoenderloo Fair + Hoenderrit (Muziekbos)

Oktober
27

Bier&Broajen (Muziekbos)

Gezellige rommelmarkt
Zaterdag 7 juli
in en om de Heldringkerk!

Juni
6

Seniorentocht

Bloembakken fleur en Hoenderloo op
Leden van de Hoenderlose Zaken Vereniging hebben in hun vrije tijd de bloembakken aan de lantaarnpalen en de 4 piramidebloembakken, gemaakt op de Doedag van 21 april, voorzien van fraaie bloemen. Er ging heel wat grond en potgrond in om
de circa 600 plantjes te kunnen poten en het kostte een aantal mensen een paar uurtjes, maar dan heb je ook wat. Gelukkig
maar dat ze dit wilden doen en dat er ook groot materieel ingezet kon worden van loon- en grondbedrijf Essenstam,
anders was het echt een heel pittige klus geweest. Vrijwilligers, bedankt!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

In het mei-nummer hebben we een plaatje laten zien van V.I.O.S.
tijdens een concert vanwege het 60 jarig bestaan !921-1981.
Helaas hebben we niet veel reacties gehad. Maar niet getreurd
zelf op pad gegaan en dan denk je aan niemand minder dan Jaap
van Buren. Dan fluiten de namen je om de oren.
We hebben maar even voor het gemak de wat zichtbare gezichten genoteerd en daarbij komen de meest humor volle opmerkingen naar voren. "Mooi wark".
Een beetje op volgorde en van links naar rechts t.w. Bertus van
Hunen, Hans Junge, Willem Jansen, Rijk van Lunteren, Aartje
Harmsen, Jaap van Buren, Leo Busser, Jaap van de Slunt, Wim
van Buren, Fenny Pluim, Erik Bloem, Tonny Nijkamp, Henk
Beekman, Jaap Jansen, Bertus van Hunen en Henk Bruil.

Foto van vorige maand
Ongetwijfeld zien we iemand over het hoofd of zijn er nog leuke
verhalen we delen ze graag.
Voor het juni nummer iets heel anders, een krantenknipsel uit
gouden tijden met de verkiezing van de hoogste zonnebloem. De
eerste prijs was voor Mariska Wolffensperger met de andere
prijswinnaars daarbij vermeld. We vragen ons af wanneer was
dat ook al weer?

Reacties graag naar
wimvanmourik48@gmail.com
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Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers
Veldheim 6, 7351 CE te Hoenderloo. Tel: 055 - 378 11 77
Email: dehoofdpijnbalie@gmail.com
Website:
www.dehoofdpijnbalie.nl
De openingstijden van de praktijk:
Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

07.30 - 12.00 uur
07.30 - 12.00 uur
07.30 - 12.00 uur

Dinsdag:
Donderdag:

07.30 - 12.00 uur
gesloten

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit
* Dry needling
* Medical taping
Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.
Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!
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De Plaggensteker op...Pinkpop
De redactie heeft een geweldige foto gekregen van de onverwoestbare vriendengroep Dolle Herman, die de Plaggensteker heeft meegenomen naar Pinkpop.
Drie dagen feest, drie dagen geweldige
muziek, drie dagen iets minder gezond
eten waarschijnlijk, drie dagen drank,
maar bovenal drie dagen plezier in
Landgraaf.
Of deze mannen de maandag na deze uitputtingsslag vrij hadden genomen is aan
de redactie niet bekend, maar waarschijnlijk zou dat wel goed zijn geweest.
Heel eerlijk, de gemiddelde leeftijd van
deze mannen, met een stel vijftigers in
hun midden, is inmiddels al aardig
opgelopen. Ze waren op vrijdag 15 juni
al vertrokken, bepakt en bezakt met hun
tentjes, om alles mee te kunnen maken.
Veel optredens op de vijf podia zodat
men steeds een keuze kon maken waar
dan weer naar toe te gaan. Voor deze
doorgewinterde festivalgangers absoluut
geen probleem. Of zijn de jaartjes toch
een beetje gaan tellen? Geen idee eigenlijk.
Er stonden geweldige optredens in de
planning. Wat te denken van Bløff, Snow
Patrol, Pearl Jam, Miss Montreal, Di-rect
en nog vele, vele anderen.
Mannen, de redactie hoopt dat jullie een
geweldig lang weekend hebben gehad op
de 49-ste editie van Pinkpop en dat jullie
onze dorpskrant mee hebben genomen is
helemaal top! We zullen jullie de eerste
weken niet lastig vallen met diepte interviews zodat jullie rustig bij kunnen
komen, maar we zijn wel heel benieuwd
hoe jullie het gehad hebben.

Oplossing
vorige maand

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.

5 3
6 9
1

4
8

1

8

6
2

9

7

3

2
4

8
7
5

7
6
8

9

8

5
3

1

6

7

8

1
9

2
3

4
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

vof

DROS/IJS van CO

Krimweg 33d, Hoenderloo
Tel: 055-3781502
Fax: 055-3782105
Email: ijsvanco@ijsvanco.nl
Loket van 1 maart t/m medio oktober
* 7 dagen per week geopend *

IJS ambachtelijk bereid

tevens groothandel voor de horeca

zie ook www.ijsvanco.nl

Deel 31

Door beleidsmedewerker Leontien Krul
en masterstudent Meia van der Zee

Wildlife foto's bekijken voor onderzoek
Snapshot Hoge Veluwe
In Het Nationale Park De Hoge Veluwe
zijn we in samenwerking met de
Wageningen Universiteit gestart met
een nieuw 'citizen science' project:

Snapshot Hoge Veluwe. Citizen science
is een term voor het betrekken van publiek bij wetenschappelijke onderzoeken. Op deze manier kan er veel extra
data beschikbaar komen voor wetenschappelijk onderzoek én leert het publiek veel over het onderzoek en het
wild van de Hoge Veluwe.
Wat houdt het in?
Verspreid over Het Nationale Park De
Hoge Veluwe staan 70 cameravallen.
Een cameraval is een camera die is uitgerust met een bewegingssensor of
infraroodsensor. Ze worden gebruikt
om wilde dieren waar te nemen en te
registreren op beeld, zonder dat de
waarnemer daarbij aanwezig is.
De cameravallen in het Park maken al
sinds 2013 dag en nacht foto's van de
dieren die voorbij de camera lopen.
Jaarlijks levert dit meer dan een

miljoen foto's op. Door te analyseren
welke dieren op de foto's staan en welke
gedragingen er te zien zijn, gekoppeld
aan de informatie over de locatie van de
camera en tijdstip van de foto, wordt
veel duidelijk
over bijvoorbeeld gedrag,
verspreiding
en talrijkheid
van de dieren
in het Park.
Tot nu toe
hebben we met
vrijwilligers
slechts een
klein gedeelte
van alle foto's
kunnen bekijken en zo kunnen leren van
wat erop
stond. Met
Snapshot
Hoge Veluwe
worden de
foto's ook aan
het grote
publiek
aangeboden.
De foto's die
aangeboden
worden kunnen zowel
oude als
nieuwe foto's
zijn. Het verwerken van
deze foto's
zorgt voor
een rijke bron
aan informatie voor de wetenschap!

Het cameravallen netwerk van Het
Nationale Park De Hoge Veluwe is
uniek door een combinatie van factoren:
het grote aantal camera's, het feit dat ze
willekeurig verspreid staat over het hele
Park, de lange periode waarin ze al in
het Park staan en het feit dat er een hek
om het Park heen staat, wat het monitoren van de dieren in het Park makkelijker maakt. Door deze combinatie van
factoren kunnen we dingen te weten
komen over het gedrag van de dieren en
hun impact op het ecosysteem.
Meedoen?
Dat kan! We kunnen alle hulp goed
gebruiken, ongeacht het kennisniveau
over de dieren in het Park. De website
is speciaal ontworpen om ook mensen
met weinig kennis snel expert op het
gebied van dierenherkenning te maken.
Op www.hogeveluwe.nl/snapshot leest u
meer, en wordt u doorverwezen naar de

projectpagina waar u meteen kan beginnen.

Een uniek project
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AUTO VAN DE MAAND

Opel ADAM 1.0 Turbo
Airco, Luxe (Infinity) audiosysteem, Metallic
lak, Mistlampen, Lichtmetalen velgen, Cruise
control, Parkeersensoren, ABS, ESP,
Boordcomputer, bj 9-2017!!
4.500km!!
€ 13.950,-

Een greep uit ons aanbod:
Fiat Tipo 1.4-16v 10.000km!! zeer ruime auto

D. grijs met.

2016 € 13.650,-

Ford B-Max 1.0 Ecoboost Climatronic, Stoelverw.

D. grijs met.

2013 € 9.750,-

Ford C-Max Titanium 90.000km Navigatie enz.

Zwart met.

2010 € 9.950,-

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

Zwart met.

2015 € 16.950,-

Honda Jazz 1.2 Cool 11.000km hoge instap Als nieuw!

Grijs met.

2015 € 11.950,-

Hyundai I-10 comfort, Clima, Cruise 33000km

Zwart met.

2015 € 8.950,-

Nissan Qasqai +2 2.0 7 pers. Navigatie, Camera etc.

Beige

2012 € 15.950,-

Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km! Kikker Groen met.

2017 € 13.950,-

Opel Astra 1.0 Sportstourer als nieuw 3200km

Wit

2016 € 16.950,-

Opel Corsa 1.4-16v 150PK OPC-Line 5 deurs 17000km

Wit

2016 € 15.950,-

Peugeot 207SW 1.6-16V 120PK sportieve station

Blauw met.

2007 € 5.450,-

Renault Kangoo 1.6-16V 110pk Airco, Lm velgen etc.

Zwart met

2008 € 7.950,-

Renault Twingo 1.2-16V Automaat 2 stuks!!

Rood en Zilvergrijs 2008 € 5.950,-

Renault Clio 1.6-16V Automaat 5 deurs Navigatie etc.

Zilvergrijs met

2013 € 10.950,-

Renault Laguna Estate 2.0-16V ruime station

Zwart met

2009 € 7.950,-

Seat Altea 1.2Tsi Good Stuff mooie complete auto

Rood

2011

€ 9.950,-

Seat Ibiza 1.4-16V Copa 5 deurs Luxe uitv. 89 dkm

Zwart met.

2011

€ 8.950,-

Seat Ibiza 1.2 ST Tsi 105 pk Luxe uitv. 98 dkm

Zilvergrijs met.

2011

€ 8.950,-

Skoda Fabia Combi 1.2 TSi 105pk 65000km

Grijs met

2013 € 11.950,-

Volkswagen Polo 1.2 5deurs Airco etc. 45.000km

Zwart met.

2010 € 8.450,-

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

Colofon

Overlopers heroveren nationale titel

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 Hoenderlose jachthoornblazers van de
Overlopers hebben op
26 mei in Wapenveld
de Nationale titel in
hun klasse heroverd.
Vorig jaar hadden ze
genoegen moeten nemen met een derde
plaats en de wil om
zich weer Nederlandse
kampioen te mogen
noemen was zeker aanwezig, alleen al
om deze (waarschijnlijk) op te dragen
aan de helaas veel te vroeg gestorven
mede-oprichter Willem Freriks begin
van dit jaar. Verwacht hadden ze deze
titel dan ook niet echt, maar men is er uiteraard niet minder blij mee.
Het Nederlands kampioenschap is deze
bevlogen groep jachthoornblazers overigens niet vreemd. Ze hebben van deze
hoogste eer al mogen proeven in 2016,

2015,
2014,
2012,
2010,
2009, 2008 en
2007. Voor 2007
vond het NK
steevast
in
Bronckhorst
plaats en in 2006
werden de Overlopers daar ook
al voor de vierde
keer Nederlands
beste. De reis daarnaartoe werd destijds
steevast aanvaard met hun eigen
geweldige en karakteristieke woonwagen. Een act en bezienswaardigheid op
zich toen. Dat is deze groep overigens
sowieso en ze genieten bekendheid in
binnen- en buitenland.
Dames en heren Overlopers ..... van harte
gefeliciteerd met het Nederlands Kampioenschap. Deze zal vast in stijl gevierd
zijn! Betsie, super bedankt voor de fraaie
foto’s!!!!!!

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 21 juli
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 31 juli
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5

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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DCH viert haar 60-jarig bestaan!
Wat een mooie verenigingen heeft
Hoenderloo en wat vind ik het leuk om
lid te zijn van een aantal hiervan. (De
zang, DCH, de handwerkclub).
DCH bestaat dit jaar 60 jaar,
knap om zo lang een vereniging draaiende te houden. En
dat terwijl we natuurlijk eigenlijk discrimineren ??. We zijn
de dames contactgroep en
alleen
in
uitzonderlijke
gevallen zijn er mannen
welkom. Woensdag 30 mei
werden we verwelkomd in de
Cantharel door ons bestuur
(Ingrid Huisman, Ans Aartsen,
Chris Schouten, Arine van
Houtum en Fenny Dros), om
17.00 uur werden we verzocht
aanwezig te zijn. Dit keer een
andere locatie en een ander tijdstip, maar
dames, wat was het gezellig! We werden
getrakteerd op een heerlijk buffet, heel
veel gezelligheid en kletsen, kletsen,
kletsen. En ja, twee dames waren zelfs al

60 jaar lid: Eef Essenstam en Eef
Wolfswinkel werden dan ook op deze
speciale bijeenkomst extra in het zonnetje gezet.

verrassen met een lezing of een activiteit
of andere avond. Deze avond was zonder
een georganiseerde activiteiten en in de
wandelgangen ving ik op dat ook juist
hierom de avond bijzonder werd gewaardeerd, ook door mij. Gewoon een
avond gezellig praten, kijken naar de
foto's die de hele avond vertoond werden en genieten van
het lekkere eten en kennis
maken met dames die ik heus
vaker gezien had, maar nog
niet mee gepraat had.
Een aantal leden hadden de
moeite genomen een lied in
elkaar te draaien en dat
hebben we gezamenlijk gezongen, dank!

In 1958 werd DCH opgericht, Ingrid had
wat leuke weetjes bij elkaar gezocht en
begon zoals we van haar gewend zijn de
avond met een welkomstwoord. Elke
maand slaagt het bestuur erin om ons te

Ik wil het bestuur graag bedanken voor alle moeite die
zij elke keer weer doen om
ons een fijne avond te bezorgen. Bovendien hoop ik dat DCH nog
heel lang mag blijven bestaan!
Anly van Oostendorp-van Beusekom

Ans,
bedankt
voor de
foto’s. Je
hebt talent!
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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00
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Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302

Meneer en mevrouw Buitenhuis 60 jaar getrouwd

Op 7 juni kregen meneer en mevrouw Buitenhuis hoog bezoek thuis vanuit de gemeente Apeldoorn. Wethouder en loco-burgemeester Nathan Stukker kwam het echtpaar feliciteren met hun 60-jarig huwelijk op die dag. Een fraaie bos bloemen en de felicitaties van de gemeente. Later heeft de familie nog samen deze fantastische mijlpaal gevierd met een prima etentje bij Buitenlust.
Meneer en mevrouw Buitenhuis, nog even van harte gefeliciteerd!

Groen lintje voor
Hoenderlose
Op maandag 4 juni heeft GroenLinks
Apeldoorn voor de veertiende maal haar
groene lintjes uitgereikt in het kader van
Wereldmilieudag en deze werden uitgereikt door Tweede Kamerlid Suzanne
Kröger.
De onderscheiding wordt uitgereikt aan
mensen in de gemeente Apeldoorn die
zich verdienstelijk hebben gemaakt op
gebied van milieu en duurzaamheid en
deze keer viel deze eer ook te beurt aan
Marjolein Rotsteeg uit ons dorp!
Groen Links:“Marjolein is hét gezicht
van Stichting Red de Veluwe. Stichting
Red de Veluwe is bekend als de
actiegroep die zich inzet tegen laagvliegende vliegtuigen (Boeings op 1800
meter) op de Veluwe. Marjolein heeft
zich met een heel team stevig verzet tegen
de onzalige plannen met betrekking tot
de plannen tot uitbreiding van Lelystad
Airport.”
Gefeliciteerd Marjolein! Top!

Erelid van de E.H.B.O.
In huize Geerten
van den Brink zitten tegenwoordig 2
mensen naast elkaar
op de bank met een
eretitel. Leida had
een
Koninklijke
onderscheiding mogen
ontvangen,
maar Geerten is begin mei erelid geworden van de
EHBO Hoenderloo.
Voor zijn grote verdiensten voor de
vereniging had men
bij de EHBO gemeend om onze voormalige
dorpsdokter deze mooie eer te
gunnen. Zeker te weten verdiend.
Maar wat geef je nu een Bourgondiër? Juist, een fles wijn met
eigen etiket.
Gefeliciteerd Geerten!
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