
ook zeggen. Wat hebben we weer een
paar mooie dagen achter de rug met het
Zomerfeest en dat allemaal dankzij de
vrijwilligers van OCH en Bennie Jonker.
Zij zorgen er ieder jaar weer voor dat
anderen intens kunnen genieten. Hulde!

Dat het augustusnummer al 20 jaar lang
vol staat over ‘de kermis’ zal niemand
verbazen en dit jaar is daar geen uitzon-
dering op. Maar wat zet je op de voor-
pagina? Er waren zo veel hoogtepunten.
Maar er is toch een keuze gemaakt voor
bovenstaande foto. Een uniek plaatje.
Kim Rian Fluit is de eerste vrouwelijke
schutterskoning van Hoenderloo en daar
schrijft ze geschiedenis mee. Goed ge-
daan hoor! Ze heeft later de prijsuitrei-
king verricht van het jeugdonderdeel en
samen met Wim van de optocht. Ze deed
het hartstikke goed! Ze moest eerst wel
even wennen aan het idee van de nieuwe
koningin, maar daarna was het alsof ze
het al vele keren eerder was geweest.
Wim Wolfswinkel zag een droomwens
in vervulling gaan toen hij na goed mik-
ken de vogel ter aarde zag storten en een
immens gejuich hoorde op het feest-
terrein. Nu moet gezegd dat de vogel al
zeker 5 tot 10 schoten daarvoor al had
kunnen vallen. Hans Westerveld vlak

voor Wim had de vogel voordat Wim aan
de beurt was al helemaal op scherp gezet.
In het 319e schot was het dus raak en wat
een geweldig mooie schutterskoning kon
er gekroond worden. Wim doet al vanaf
zijn 18e jaar ieder jaar mee en was nog

nooit schutterskoning geweest. Na 50
jaar (!) dus eindelijk wel en wat werd het
hem gegund. Wim vulde zijn koningsrol
uitstekend in: hij was bij alle verdere
evenementen aanwezig en genoot er van.
Ook van de ronde in de prachtige oude
oldtimer tijdens de optocht, samen met
Jannie en uiteraard Kim Rian die Maud
had meegevraagd.
Er was vijf dagen kermis in Hoenderloo
en vier dagen volksfeest met activiteiten
en een feestavond. Velen, zeer velen heb-
ben ontzettend veel plezier gehad en door
verder in deze Nieuwe Plaggensteker te
kijken kunt u daar weer even een klein
beetje getuige van zijn.
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Robin, alweer een vier-
daagsekruisje. In deze
N.P. nog wat ‘collega’s’

Heerlijk. Er kunnen deze
keer 2 baby’s voorgesteld
worden!!!!

Steven, zie je door de
bomen het bos ... eeh de
foto’s nog wel?

Henk, betrappen we je nu
weer met voedsel tussen je
kaken? Waar dan?

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Wat een heerlijk Zomerfeest weer!!!!
Je hebt dorpsfeesten en je hebt dorps-
feesten. Ieder dorp zal zeggen dat zij het
mooiste dorpsfeest van allemaal hebben
en wij in Hoenderloo kunnen dat zeker
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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 Fysio - Orden
Heldringsweg 1                     Laan van Orden 312
7351 BE  Hoenderloo 7312 KX  Apeldoorn

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

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

30 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

1 Dorpslunch (Dorpshuus 12.00 - 14.00 uur)
2 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
6 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

Vossenjacht HAJO (muziektent, 18.30 uur)
13 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
14 Open Monumenten Weekend
15 Open Monumenten Weekend
18 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
20 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

Koersbaltoernooi (Dorpshuus, 20.00 uur)
27 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
28 Hoenderloo Fair (Muziekbos,14.00 - 19.30 uur)

4 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Koersbaltoernooi (Dorpshuus, 20.00 uur)

7 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
11 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
12 Concert VIOS met St. Callistus (Dorpshuus, 19.3- - 22.00 uur)
16 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
18 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

Koersbaltoernooi (Dorpshuus, 20.00 uur)
19 Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
20 Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
25 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
26 Bier&Broajen (Muziekbos)

1 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
2 Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
4 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
8 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
15 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
20 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
22 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
29 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

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

15 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
25 Winterconcert VIOS (Dorpshuus)

19 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

18 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

15 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Februari

Maart

April

Mei

Januari

September

Oktober

November

December

Augustus

Durf je een leuke
uitdaging aan?

Kijk op pagina 28.
Maar bedenk....

ik ben toch slimmer
dan jullie!



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl



Lucca). Jaysen is thuis op de Bijdamweg
geboren.
Als tweede melden we de geboorte van
Midas Daemen. De zoon van Giedo

Jansen en onze oud dorpsgenoot Cilia
Daemen. Midas is op 18 juli om 15.27

uur geboren en woog toen 3594 gram en
was 53 cm lang. Midas woont met zijn
papa en mama in Lent, maar dat ze nog
wel in Hoenderloo zullen komen zal toch
haast wel. Opa Jan en oma Caroline
wonen aan de Weikamperweg en de
grote ooms van de Daemen-clan wonen
ook allemaal in Hoenderloo. 

Allemaal van harte gefeliciteerd met
deze twee mooie jongens en heel veel
geluk en plezier en een geweldige
toekomst gewenst!
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ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave 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.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 14 september

De volgende N.P. komt uit opDe volgende N.P. komt uit op

dinsdag 24 septemberdinsdag 24 september
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Geboren in .....
Ja hoor ..... wat leuk dat er deze keer
weer melding gemaakt kan worden van
geboortes. Deze maand zijn twee jongens
geboren, de één in ons dorp zelf en de
ander heeft door zijn familie nu al heel
sterke banden met Hoenderloo. 

Op dinsdag 16 Juli om 10.42 uur moch-
ten Karin (32) en Wilco (39) van Zeijst
opnieuw mama en papa worden van weer
een zoon. Hun zoon heet
Jaysen Danley van Zeijst
en was 55 centimeter lang
en woog 4060 gram bij de
geboorte. Jaysen heeft al
een grote broer, Givano

JAJAYSENYSEN

MIDASMIDAS

Angela ziet Sara
Angela van Egmond is op 16 au-
gustus 50 jaar geworden. Ze is
in Haarlem geboren en woont
met Erwin sinds 1 januari in
Hoenderloo op Plaggenstekers-
weg 8 (het oude huis van Erik en
Ellen Rijken). Ze hebben het erg
naar hun zin in Hoenderloo en
hebben ook echt genoten van de
kermisactiviteiten. Angela is
werkzaam in het Gelre als labo-
rant en echografist, zowel in
Apeldoorn als Zutphen. Verder
is ze natuurcoach en geniet im-
mens van de natuur op de Velu-
we. 
Angela, nog even van harte en
op naar de volgende mijlpaal in
goede gezondheid!!!
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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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Prachtige schutterskoningen in 2019
Op de voorpagina heeft u al kunnen
lezen dat Wim en Kim Rian zich naar
eeuwige roem hebben geschoten door
de vogel het genadeschot te geven. Wat
een geweldige koningen en dus voor
het eerst een koningin bij de jeugd. 

Zoals u in het blokje hiernaast kunt lezen
lag de vogel er bij de jeugd al redelijk
snel af. De 6 deelnemers konden wel
lekker vaak schieten. Wellicht ook om te
oefenen voor het grote werk als ze 18
jaar zijn. Net zoals bijvoorbeeld Lars van
Ark, die vorig jaar nog de jeugdschut-
terskoning was en nu voor de eerste keer
met de groten mee mocht doen. 

In totaal hebben
zo’n 120 inwoners
en oud-inwoners
geprobeerd zich
naar eeuwige roem
te schieten. Lang-
zaamaan vielen er
splinters of soms
zelfs hele brokken
naar beneden na
een welgemikt
schot. De vogel
werd steeds klein-
er en kleiner en
uiteindelijk had
iedereen aanwezig
het idee dat het
wel eens heel snel
zou kunnen gebeu-
ren.  Daarmee nam

de spanning ook
toe bij zowel de
deelnemers als het
publiek. Door het
318e schot van
Hans Westerveld
kwam de vogel
nog meer op
scherp te staan en
een welgemikt
schot zou wel eens
het begin kunnen
zijn van een mooi
feestje. Wim
Wolfswinkel leg-
de aan, mikte goed
en raakte de vogel
blijkbaar op het zwakste punt en spleet in twee stukken waardoor hij naar beneden

viel.  Op de drie
foto’s hieronder pre-
cies zoals het ging. 
Wat een immens
gejuich ging er
meteen op. Jammer
natuurlijk voor
degene die net na
Wim kwam, maar
voor Wim ging een
lang gekoesterde
droom in vervulling.
Uiteraard kreeg
Wim de felicitiaties
van iedereen op het
schietterrein, maar
die van zijn eigen
Jannie was natuur-
lijk de allermooiste.
Tuurlijk!

Volwassenen Jeugd
52
116
125
174
319

r. vleugel
l. vleugel
staart
kop
romp

Henry Zeevalking
Ilse Plant
Miquel Raven
Davy de Bie
Wim Wolfswinkel

12
22
43
72
97

kop
staart
L. vleugel
R. vleugel
romp

Milet Barten
Jack Brouwers
Kim Rian Fluit
Jack Brouwers
Kim Rian Fluit
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Dit jaar staat Landgoed Varenna (Woeste
Hoeve/Hoenderloo) in het middelpunt
van de Hoenderlose Open Monumenten-
dagen op 14 en 15 september.

Geschiedenis:
In 1845 kocht de Haarlemse officier van
Justitie Mr. A. A. del Court van Krimpen
tussen Hoenderloo en Woeste Hoeve een
gebied van ruim 800
hectare van de
Speldermark als jachtter-
rein. Hij noemt het
Varenna ('gebied voor
besloten jacht'). De uit
Hoenderloo afkomstige
Bijdam en zijn zonen
waren er generaties lang
'bosbazen'. Het laatste
huis van de familie
Bijdam werd tot 1951
bewoond en is daarna
afgebroken. Op die plek
staat nog een gedenk-
steen. Het gehele land-
goed is in de tachtiger
jaren door Staatsbosbe-
heer gekocht.

Route:
Comité Hoenderloo heeft
een wandelroute uitgezet
van ruim 1.5 km lang.
Deze voert u langs inte-
ressante plaatsen in dit
bosrijke gebied. Het start-
punt, waar hand-outs van
deze route beschikbaar
zijn, is de jachthut op
Landgoed Varenna. De
start is toegankelijk via
een bosweg vanaf Oude
Arnhemseweg (ca 60m
noord van hoek Woes-
tehoefweg/Oude Arn-
hemseweg). Om alvast
meer te weten te komen
over de geschiedenis kunt
u onder het genot van een
gratis kopje koffie of thee
een diapresentatie be-
kijken. 
De route voert over het
terrein van Fletcher
Hotels (Victoria). Hier
was vroeger een pels-
dierenfokkerij. En er heeft
ooit een bronwaterbedrijf
gestaan waar het zoge-
naamde Juliana bronwater

werd geproduceerd. 
Daarna komt u aan bij de oude pleister-
plaats aan de weg Arnhem-Apeldoorn;
Herberg de Woeste Hoeve. Het verhaal
gaat dat Napoleon hier ooit overnachtte.
Er kan tegen betaling van een versnape-
ring worden genoten. 
Schuin tegenover de Woeste Hoeve is
een schapenkerkhof. 

Iets verder op de Oude Arnhemseweg,
richting zuiden, vindt u het oorlogsmo-
nument waar op 8 maart 1945 wille-
keurig 117 mensen werden doodge-
schoten als represaille voor de aanslag op
SS generaal Hanns Rauter.
De route kan eventueel per fiets worden
afgelegd, maar de wegen zijn deels
onverhard. Natuurlijk wordt er ook weer
met paardenkoetsen gereden (12.00-
16.00 uur) 

Open Monumentendagen 
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Mooi feestje dat Vrijdagmiddagfestival
Op de derde dag van het zomerfeest, vrij-
dag 9 augustus, stond de middag in het
teken van het Vrijdagmiddagfestival.
Voorheen de Ouderenmid-
dag, maar sinds het een vier-
tal jaren geleden omgedoopt
werd tot het Vrijdagmid-
dagfestival zijn ook meteen
de wat jongere ouderen pre-
sent op deze gezellige mid-
dag. Het bevalt inmiddels
duidelijk want hele groepen
komen toch echt ieder jaar
terug. Zeker als je aan een
gezellige tafel zit kun je een
geweldige middag hebben.
En aan de andere kant......
gezellighed moet je zelf
maken.
Dankzij de Veluwe Taxi
konden sommigen aanwezig zijn; men
was opgehaald door één van de 2 taxi’s
en men wist dat er ook weer een thuis-
brengritje in zat na afloop. Geweldig dat
Brenda en Arion hun auto’s en tijd
beschikbaar hebben gesteld. 

Bennie Jonker zorgde voor een leuke
binnenkomer voor iedereen, aangezien
de koffie en de koek door hem waren
aangeboden. Zoals gebruikelijk op deze
middag werd aan tafel bediend door een

flink aantal vrijwilligers. En de eerste
twee daarvan waren voor rekening van
het OCH. 
Tijdens deze middag kon iedereen gezel-
lig met elkaar kletsen en zanger/enter-
tainer Eddy van Slimming zong een flink
aantal liedjes in een zeer breed reper-
toire. Gaandeweg de middag werd de
stemming vrolijker en vrolijker (reden?)
en dat kwam zeer zeker door Eddy. 

Het is inmiddels een mooie en lekkere
traditie geworden dat de middag wordt
afgesloten met een gezamenlijke maal-

tijd. Twee jaar
geleden had Ben-
nie Jonker voor
zijn jubileum een
zeer uitgebreide
Chinese maaltijd
laten aanrukken en
dat was zo goed
bevallen dit jaar
ook bakken vol
met dit eten werd
gebracht. Dit jaar

gesponsored door
Bennie Jonker,
cafetaria de Ze-
vensprong, Wolfs-
winkel groentech-
niek en SING. 

Er werd goed
gegeten en het
mag zeker gezegd
worden; het
smaakte geweldig.
Er was meer dan
genoeg keuze voor
iedereen en de
bakken zaten ook
overvol. Iedereen

aanwezig kon aan het einde van een zeer
geslaagde middag met een goed gevulde
buik naar huis gaan. Uiteraard als

absolute afsluiter een lekker
ijsje van Co. 
Het Zomerfeest van dit jaar
heeft veel geluk gehad met de
weersomstandigheden (geluk
dwing je af!). Bij alle buitenac-
tiviteiten was het droog en de
temperatuur was ook goed. Het
heeft maar één keer echt flink
geregend en dat was tijdens het
Vrijdagmiddagfestival. Geluk-
kig vooral toen de mensen voor
het grootste deel al in de tent
zaten. Het heeft ook wel weer
iets: binnen lekker droog een
feestje vieren en buiten een
wolkbreuk. Op het moment dat

de meesten moe/vol en voldaan weer
naar huis ging was het ook weer droog.
Op de eén of andere manier hebben
Arion en Brenda na deze middag altijd
wat meer mensen die ze een lift geven
dan voor aanvang. Hoe kan dat toch?



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

0 5 5 - 3 7 8 2 1 8 80 5 5 - 3 7 8 2 1 8 8

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

• 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 

055 - 355 19 27  | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN
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was op een stukje kermisterrein een mooi
groot opblaasbaar parcours geplaatst en
de deelnemers mochten proberen zo snel
mogelijk van de ene naar de andere kant
te komen. 
Vooral de eerste keer dat de kinderen de
hindernisbaan probeerden was het knap
lastig, maar iedereen mocht een paar
keer. Ze werden er steeds handiger in en
uiteindelijk zoefden ze er doorheen. Er
werden steeds scherpere tijden neergezet

Op het moment dat de meeste
(!) bezoekers van het vrijdag-
middagfestival weer naar huis
waren en meerderen vast met
de voetjes op de bank waren
gaan liggen (slapen?), mocht
de jeugd om 18.00 uur lekker
vrij gaan draaien. Voor niets zo
lang de voorraad strekte in een
aantal kermisattracties. Wie
zich niet misselijk had gedraaid
en gesprongen kon daarna mee-

doen aan het zomerfeestonderdeel ‘klim-
men, klauteren, gliejen moar’. Daarvoor

en aan het einde mocht de
jeugdschutterskoningin de
prijzen uitreiken aan de snel-
sten. Maar grootste winst
was het grote plezier bij de
kinderen.
Uitslag jonge kinderen:
1. Luka Hoeve
2. Raf Wilbrink
3. Nikki Jeths
Uitslag oudere kinderen: 
1. Evan v.d. Heuvel

2. Hasse Wilbrink
3. Devin Plant

Lekker uitleven: klimmen, klauteren, gliejen moar

Boerendarten lastig genoeg
De activiteit voor de volwassenen op de
‘kermisvrijdag’ was de laatste jaren het
bijlwerpen. Een best wel technisch on-
derdeel dat steevast veel deelnemers
trok. OCH wilde iets anders proberen en
had gekozen voor boerendarten. Dat
bleek ook best wel lastiger te zijn dan
menigeen in het begin dacht. 
Iedere deelnemer mocht met 3 hooivor-
ken gooien en het was zoeken naar de
juiste techniek. Na twee beurten hadden
de meesten het toch wel aardig door hoe
men het beste de hooivork naar de roos

moest gooien zodat die er ook in bleef
staan. En dan natuurlijk ook het liefst in
of zo dicht mogelijk bij de roos. Bij één
van de balen was dat eventjes lastig,
aangezien die van zijn ‘sokkel’ rolde.
Gelukkig konden technische, sterke jon-
gens deze weer op zijn plek krijgen.

Nadat iedereen twee keer aan de beurt
geweest was werd bepaald door de scores
wie in de finale nog een keer mocht gaan
gooien. Bij de mannen 6 en mooi detail
daarbij is dat er twee leden van de Hoen-
derlose dartclub bij zaten. Bij de dames

mochten alle 7 deelneemsters in de finale
laten zien dat ze toch echt de eerste plaats
waard waren. 
De organisatie moest nog even de scores
goed bij elkaar optellen en dus moest
even flink nagepraat worden. Bij de
prijsuitreiking in de tent, bij velen die
buiten stonden is die totaal aan hun voor-
bij gegaan, bleek wie zich de eerste
boerendartkampioenen van Hoenderloo
mogen noemen. Bij de dames was dat
Iris Dros en bij de mannen Klaas Knop.
Gefeliciteerd allebei. Goed gedaan!
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Politienieuws
De vakantie is nog in volle gang. We hebben
hele mooie weken gehad en nu de laatste
dagen wat regen, maar ook dat is prima. Ik

denk daarbij nog even aan vorig weekend
en de mooie kermisoptocht. Prima weer

hadden we toen en wat gezellig druk was
het in Hoenderloo. 

Om met de wildaanrijdingen te beginnen: er werden er zes gemeld: 5 zwijnen en 1 vosje.
Er ging een loos alarm af en er werd een melding gedaan dat er ergens een persoon stond
die mogelijk onder invloed was en weg wilde rijden. Van één van de recreatiebedrijven
kwam geluidsoverlast vandaan en ook waren er twee conflicten op een recreatiebedrijf.
Helaas kwam een fietser ongelukkig ten val en om bij het verkeer te blijven: er was weer
overlast van scheurende motoren. Tot slot konden twee partners het even niet goed met
elkaar vinden en werd de politie gebeld. 

Weet dat het aantal woninginbraken in een ander deel van mijn wijk weer wat toeneemt.
Het wordt alweer sneller donker. Wees waakzaam en let goed op uw en de eigendommen
van uw buren. Meldt een verdachte situatie bij 112!

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

Nieuws van de dorpscontactpersoon
De vakantietijd komt inmiddels voor de
meeste mensen alweer aan het einde of
men is al weer aan de slag gegaan.
Hopelijk bent u dan lekker uitgerust
weer begonnen.

Uiteraard kan ik ook in mijn column
niet om het Zomerfeest heen. Er heeft
rondom dit grandiose evenement weer
zo ontzettend veel plaats gehad, te veel
om op te noemen. Wat hebben de vrij-
willigers van ons Oranje Comité, de
organiatie die overigens volgend jaar
al zijn 75-jarig bestaan mag gaan
vieren, weer giga veel werk gemaakt
voor ons allemaal. In de voorbereiding
hebben ze al vele, vele uurtjes gestoken,
maar op de kermisdagen zelf al hele-
maal. Ik zou een boekwerk kunnen
volschrijven over de mooie schutters-
koningen, optocht, spelvreugde enz.
Dat ga ik nu maar even niet doen. Wat
ik echter zeker niet onbenoemd wil
laten is de immense saamhorigheid die
tijdens deze feestdagen altijd weer naar
voren komt. Elkaar helpen waar kan,
gezellig met elkaar een biertje (mag

gerust ook iets anders zijn) drinken,
plezier hebben, contact maken, ieuwe
inwoners die lekker kunnen inburgeren
enzovoorts. Het is een immens cliché,
maar het is zeker weer van toepassing ...
waar een klein dorp groot in kan zijn!
Dat hebben bijv. honderden mensen kun-
nen zien tijdens de optocht. Wat een werk
is daar weer ingestoken zeg. Hulde!

Wat ik in deze rubriek ook zeker niet
onbenoemd wil laten, het ligt in dezelfde
lijn als het verhaaltje hiervoor, is de ten-
toonstelling van ons eigen Historisch
Hoenderloo in Beeld. De tentoonstelling
is ontzettend goed bezocht en dat ver-
diende deze ook zeker. Wat een werk is
daar de afgelopen jaren in gaan zitten en
hoe mooi had men het in elkaar gezet.
Zeer velen, ook van ver buiten de plaats,
zijn meerdere keren geweest omdat er zo
veel te zien was. Wilde je alles in je opne-
men, dan kon je dat niet redden in één
keer. En .... men kwam ook soms oude
bekenden tegen en dan gaat de tijd hele-
maal snel. Praten over vroeger, oude
herinneringen ophalen, nagenieten van

wat eens was. Heerlijk. Allemal dankzij
de mensen van HHIB.

Mijn blokje zit bijna vol, dus ik ga maar
afronden. Ik wens iedereen een mooie
maand toe en wie ziek is wens ik sterk-
te en een spoedig herstel

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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hajo is er bijzonder trots op dat deze

groep de dorpsquiz had gekozen als

thema voor hun wagen. bedankt!!
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Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

T: 055-378 12 14
F: 055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl
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Boomstamrollen blijft vermakelijk
De zomerfeestzaterdag was de dag van
het boomstamrollen, inmiddels een heel
vast onderdeel van de Zomerfeesten. In
totaal hadden zich 8 teams opgegeven en
dat is wel eens meer geweest. Het waren
echter heel leuke en sportieve teams die
tot het uiterste gingen om een zo snel
mogelijke tijd te halen met zo min
mogelijk strafpunten.

Voor sommigen was de draaimolen hele-
maal aan het begin wel het zwaarst. Een

halve minuut rond gedraaid worden door
een concurrerend team was zeker pittig.
Daarna de juiste richting te vinden viel
lang niet altijd mee. 
Daarna was het belangrijk om een goede
mix te vinden tussen snelheid en voor-
zichtigheid. Iets wat men over het alge-
meen toch snel in de smiezen had. 
De groene zeephelling en de (koude)
waterbak aan het einde waren vooral
spectaculair en je hoorde menigeen langs
de kant zeggen: “zij liever dan ik”. Het

kijkspel was hartstikke leuk. 
De deelnemers deden het toch maar en
om ze te bedanken een foto van allemaal
op deze pagina. 

De beste teams waren:
Dames
1. Pipi Langkous
2. Dreamteam
Heren
1. Memmets dreamteam
2. Team JB
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Weer een optocht van een hoog niveau
Het Hoenderlose Oranjecomité be-
staat volgend jaar 75 jaar en van een
oudere inwoner van ons dorp heeft de
redactie vernomen dat het wel eens zo
zou kunnen zijn dat dan ook de 75-ste
optocht zal worden gehouden. Zo ver
hij weet heeft er na de oorlog ieder
jaar een optocht plaats gevonden. In
dat geval gaat de 74-ste de boeken in
als een bijzonder mooie.

Deze optocht was misschien niet één van
de langste met de meeste deelnemers,
maar wat mee deed was bijzonder fraai.
Wat een klus moet dat geweest zijn voor
de jury zeg! Maar, in dezelfde lijn als de
vorige jaren, kreeg de jurywinnaar ook
de publieksprijs. 
Wat een werk is er ook dit jaar weer
gestoken in de karren, wagens, loop-
groepen. En het mooie is, dat veelal alles
zelf gemaakt is. Kijk nu naar bijvoor-
beeld de Saloon: volledig gerecycled.
Schroeven e.d. van de wagen van vorig

jaar, het hout afkomstig van pallets, de
tralies van de gevangenis waren van de
trampoline die verwoest was nadat er een
boom op gevallen was enz enz. Hulde.
En wat te denken van de winnaars met de
Nachtwacht. Maanden zijn tweedehands
zaken afgestruind om oude velours
gordijnen te vinden waar de kleding zelf
gemaakt werd, net als alle attributen. We
hebben zo ook begrepen dat de knop van
een wandelstok de bal van de hond was
(de tandafdrukken zaten er nog in) die
zilver gespoten is. Ook bij deze wagen,
wat een werk. Door de andere deelne-
mers niet te noemen willen we ze zeker
niet tekort doen. Ook die hebben vele
vrije uurtjes gestopt in een creatie waar
men een paar uurtjes mee kon pronken.
En dat kon men!
Uiteindelijk heeft de immense wagen
van het Rijksmuseum, met de nacht-
wacht gewonnen bij de vakjury en het
publiek. En wat was men daar blij mee.
De maanden werk kregen een ultieme

bekroning, maar de saamhorigheid die
steeds groter wordt in de
Brouwersweg/Weikamperweg is miss-
chien nog wel een veel mooier pluspunt. 
Honderden mensen hebben langs de
route genoten van een heel mooie op-
tocht en van de straten die versierd wa-
ren. Dat zou zo maar een steeds groter
iets kunnen worden; laten we het hopen.
Wat een waardige afsluiter was de
optocht van het Zomerfeest 2019. Vijf
geweldig mooie dagen en vertier voor
iedereen die daar behoefte aan heeft. Als
de redactie goed geïnformeerd is heeft er
niets vervelends plaats gevonden en is
het dorpsfeest een dorpsfeest geweest
zoals dat hoort te zijn

Op www.hoenderloo.nl, www.hajo-
hoenderloo.nl en de site van OCH kan
men de vele foto’s die gemaakt zijn tij-
dens het Zomerfeest nog eens bekijken
en nog een keertje nagenieten van al dat
moois en leuks. 
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Fietsen, karren, loopgroepen
1. De wolf is los
2. 50 jaar maanlanding
3. Hoenderloo 2040
4. Essenberkjes
5. Ik leg de lat hoog
6. Dog Glamping
7. Politiewagen
8. Vliegeniers

Grote wagens
1. Rijksmuseum
2. Krap an (saloon)
3. Heel Holland kakt
4. Dabbelo
5. Grootmoeders huisje
6. Producent rups
7. Out of space
8. Barlet
9. Het Nieuwe Initiatief
10. Out of the boks
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De fraai gekleurde schoenen die we vorige week in deze rubriek hadden bleken van
Hans Berkhof te zijn en hij had ze aan de voeten tijdens de laatste repetitieavond van
VIOS in het Muziekbos. Het mag gezegd .... een fraai stel stappers hoor! En het leuke
is dat ze nog herkend zijn ook. Zijn moeder
maakte Hans er op attent dat hij in de Plaggen-
steker stond. Nou ja.... zijn schoenen. Nu dus,
om het te bewijzen, Hans in volle actie met zijn
sjieke schoentjes!
Om een beetje in stijl te blijven! Deze foto
kreeg de redactie van een trouwe lezer voor Ken
je dorp. We mogen gerust stellen ... een paar
kromme poten. Maar van wie???????

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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Tentoonstelling HHIB grandioos succes
Na jaren voorbereiding van de enthou-
siaste vrijwilligers van HHIB moeten
ze enorm genoten hebben van de grote
animo en het enthousiasme van de
bezoekers tijdens de 5 openstellingen.
Een kroon op echt enorm veel werk.

De leden van HHIB waren alle 6 de
momenten dat de tentoonstelling open
was aanwezig. Zeker ook om nieuwe
informatie te krijgen van bezoekers en
dat is volop gelukt. Wat zijn ze daar blij
mee. Ze hebben vele uurtjes in het

Dorpshuus gezeten om iedereen netjes te
ontvangen en te woord te staan. En zoals
gezegd om nieuwe informatie te krijgen.
De reacties van de bezoekers waren erg
positief. Regelmatig zag je ook mensen
een fotootje maken met de telefoon van
één van de foto’s op de tentoonstelling.
Foto’s waarvan men vaak het bestaan
niet eens af wist. Hoe gaaf is dat!
Om de tentoonstelling te mogen bekijken
moest men 4 euro betalen, maar dat was
inclusief 1 consumptie en men mocht dan
alle keren naar binnen. Het geld heeft

HHIB hard nodig om te kunnen blijven
verzamelen, scannen, printen en te sea-
len. Met de hoeveelheden die deze bevlo-
gen mensen bij elkaar weten te krijgen
een kostbare aangelegenheid.
Er is een gigantische dank op zijn plaats
voor HHIB voor wat ze ook nu weer
hebben neergezet. Er is intens van
genoten. Sommigen hebben elkaar na
vele jaren weer gezien. Het had soms
meer weg van een reünie. Hoe gaaf is
dat! Hulde voor al jullie werk, ook in de
toekomst!

Wij van HHiB zijn zeer onder de indruk van de vele, vele bezoekers en vooral
van de laatste 2 tentoonstellingsdagen. We waren al blij met de tot dan toe aan-
tallen bezoekers, maar wat ons de de laatste 2 tentoonstellingsdagen is over-
komen overtrof al onze verwachtingen. Ongelofelijk wat een bezoekers. Ook veel
oud Hoenderloërs, maar ook in het bijzonder ook jeugdige interesse doet ons
goed. De reacties na hun bezoek is voor ons een hart onder de riem om hier mee
door te gaan. Ook met het perfectioneren van het geheel zijn we nog niet klaar,
steeds weer zien we weer verbeterpunten. We hopen dan ook om in 2021 weer
een tentoonstelling te kunnen organiseren, maar dat kunnen wij niet zonder om
alle sponsoren te bedanken en ook de nieuwe sponsoren die zich spontaan
hebben aangemeld daarvoor hartelijk te bedanken.

In het bijzonder de gastvrijheid van het (ons) "Dorpshuus"  benoemen, want zon-
der hen was dit niet mogelijk geweest.BEDANKTBEDANKT
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06-40866349



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. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: april 2011
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Overzichtstentoonstelling  Tiny Janssen
Op zondag 8 september exposeert Tiny Janssen (1947) in museum De Kleine
Arcke. Vanaf 1965 woont en werkt zij in Hoenderloo. Tekenen, schilderen,
borduren, tiffany, maken van poppen en kaarten en werken met klei.
Werkend naar de natuur of vanuit haar verbeelding. Tiny Janssen is 'n
veelzijdig kunstenares.  Het creatieve loopt als 'n rode draad door haar
leven. Zij zelf spreekt niet over kunst, maar over een uit de hand gelopen
hobby. Het huis is inmiddels te klein geworden. Tijd voor een overzichtsten-

toon-
stelling. Na Beekbergen, Apeldoorn en Ede nu ook in
Hoenderloo. Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 8
september 2019 tussen 11.00 en 15.00 naar De Kleine
Arcke.

Meer talent?
Voor de herfstmaanden hebben we nog meer
Hoenderloos talent benaderd en onder contract
gesteld. Mocht u nog toe willen treden tot dit illustere
gezelschap, er is nog plaats in 2020. Aarzel niet en
neem contact op met Commissie De Kleine Arcke via
info@museumdekleinearcke.nl of
gmeuleman@pluryn.nl.

HOENDERLOO GOT TALENT IN DE KLEINE ARCKE

1. Hoe lang bestaat jullie vereniging?
GTH Torpedo is een multi-sportvereni-
ging in Hoenderloo. De letters GTH
staan voor Gym Trim Hoenderloo. De
vereniging is officieel opgericht op 17
juli 1979. Dat betekent dat GTH Torpedo
afgelopen maand officieel 40 jaar be-
stond. Op de ledenlijst staan ook leden,
die al sinds 1970 lid zijn. Dit betekent dat
de vereniging al langer bestaat, maar dat
het de eerste jaren geen officiële vereni-
ging was.
2. Met hoeveel leden/deelnemers zijn
jullie?
Ons ledenaantal schommelt de laatste
jaren rond de 100. Wel merken we dat
het ledenaantal in vergelijking met 10
jaar afneemt. Dit heeft er onder andere
mee te maken dat er weinig jeugd en
jonge gezinnen in Hoenderloo zijn. Daar
lijkt inmiddels weer wat verandering in
te komen.
3. Wat zijn jullie activiteiten?
Volleybal is de grootste afdeling binnen
de vereniging. Deze tak bestaat uit 2 da-
mesteams die deelnemen aan de competi-
tie en 2 meisjesteams die één keer (meis-
jes B) of twee keer (meisjes A) in de week
trainen en deelnemen aan de competitie.

Daarnaast is er ook een dames- en heren
recreantenteam die wekelijks op de dins-
dagavond een onderlinge wedstrijd spe-
len. Verder is er bij GTH Torpedo de
mogelijkheid om deel te nemen aan
Dames-trim op de maandagmiddag en
Callanetics op de maandagavond.   
Verder kent GTH Torpedo dreumes- en
peutergym. De allerjongste inwoners
(van 2 tot 4 jaar) van Hoenderloo kunnen
op de vrijdagochtend samen met een
(groot)ouder meedoen aan bewegings-
lessen in het Dorpshuus. Doordat wij
echter voor deze groep op dit moment
geen gekwalificeerde begeleiding heb-
ben, waren wij genoodzaakt om hier na 2
jaar tijdelijk mee te stoppen. Wij zijn
bezig om een passende oplossing te vin-
den, zodat we snel weer kunnen starten.
4. Waar en wanneer komen jullie bij
elkaar?
De trainingen van de diverse sport-
afdelingen GTH Torpedo vinden alle-
maal plaats in het Dorpshuus. De trai-
ningsdagen en -tijden staan op onze web-
site, www.gth-torpedo.nl.
5. Moet je lid zijn van jullie vereniging?

Als je mee wilt doen met één of meerdere
sportactiviteiten word je lid van GTH
Torpedo. De eerste drie keer kan je vrij-
blijvend meedoen.
6. Kennen jullie een contributie?
Zoals elke vereniging kennen wij ook
contributie. De hoogte van de contributie
is afhankelijk van welke sport/ activiteit
je kiest. Meer info over de contributie
kan je lezen op onze website, www.gth-
torpedo.nl.
7. Zijn jullie op zoek naar nieuwe deel-
nemers?
GTH Torpedo is altijd op zoek naar
nieuwe deelnemers voor iedere afdeling.
Lijkt het jou leuk om aan één van de
activiteiten deel te nemen, neem dan con-
tact met ons via de mail of door gewoon
een keer langs te komen als er getraind
wordt. Heb je, wellicht samen met vrien-
den of bekende, interesse in een nieuwe
activiteit, neem dan contact met ons op
via de mail info@gth-torpedo.nl. Wij
zullen dan kijken hoe wij dit idee kunnen
realiseren.

GTH Torpedo wil Hoenderloo, van jong
tot oud, in beweging houden.

oopp  bbeezzooeekk  oopp  bbeezzooeekk  
bbiijjbbiijj
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

marketing

WERK.
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Nieuws en de activiteiten voor
komende maand september
LET OP, LAATSTE MOGELIJK-
HEID AANMELDEN DORPSLUNCH
HNI organiseert op zondag 1 september
2019 van 12.00 tot 14.00 uur een gezel-
lige dorpslunch in 't Dorpshuus voor alle
leeftijden. Kinderen van 0 tot 2 jaar zijn
gratis, kinderen van 2 tot 12 betalen €5
en de kosten voor oudere personen zijn
€7,50 per persoon.

Dit evenement mag je niet missen. Geef
je alsnog op door te appen naar Paul de
Jongh (06-20992276) of te mailen naar
hni@hoenderloo.nl. Er zijn 50 plekken

en vol is vol!  Vergeet niet je naam, adres
en het aantal personen door te geven.
Betalen kan contant tot vrijdag 30 augus-
tus bij Paul de Jongh, Krimweg 17.

Inloopochtenden, ook nu de zomer
afloopt!
Ook de komende maanden gaan wij
door! Er is altijd plek genoeg. Iedere vrij-
dagochtend is er de inloopochtend van 10
tot 12 uur in 't Dorpshuus. Voor een
gezellig kopje koffie of thee, een spelle-
tje en een praatje met elkaar. Dus aarzel
niet en kom gezellig aan. 

Handwerkgroep vanaf september
naar de vrijdag
Vanaf 6 september is er wekelijks een
handwerkgroep, gelijk met de inloop-
ochtend op de vrijdagen van 10-12 uur in
't Dorpshuus. De handwerkgroep wordt
begeleid door Anly van Oostendorp en
de toegang is gratis. Voor materialen
wordt een vergoeding gevraagd, net als
voor de koffie of thee, zoals gebruikelijk
bij de inloopochtend op vrijdag. 

Wat was het weer een fantastisch feest de afgelopen kermisdagen
Samen met Milou Reurings hebben we onze bijdrage geleverd door een stuk van de Krimweg te gaan versieren. De hele

Krimweg was nog even een te grote stap, maar wellicht dat we volgend jaar een groter stuk kun-
nen versieren. 
Wij hebben kransen gemaakt en deze aan een lat/mast/boom in de tuin bevestigd. Dit werd goed
ontvangen, want we kregen diverse reacties. Een van de reacties was “hoe kunnen wij volgend
jaar ook zo’n mooie krans bemachtigen.  Daar hebben we het volgende op gevonden. Wij stellen
een pakketje samen waar alles in zit om de krans te gaan maken. Ook een werkbeschrijving en
geloof ons ...... iedereen kan dit. 
Een ander voorstel is dat er voor de Krimweg een soort van wijkwaarnemer is. Deze zorgt net
zoals wij dat gedaan hebben voor de inventarisatie van een gedeelte van de Krimweg. Ook daar
mag je je voor aanmelden bij ons. De Krimweg is zo lang, dus dat zou wel heel fijn zijn.
Laat ons dit weten door een berichtje te sturen dan zorgen wij ervoor dat het pakket bij je komt. 
Ons mobiele nummer: 
06-51292920 (Claudia Berkhout)
06-45242648 (Milou Reurings). 
Je mag ons bellen of appen en dan pakken we dit verder op.

Groetjes van Milou en Claudia.
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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

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

i.v.m. vakantie 
gesloten van
2 tot en met 

15 september
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De geschiedenis van Hoog Baarlo
en haar bewoners in kaart gebracht
Op 31 augustus vindt, voorafgaand aan
de jaarlijkse barbecue van de Hoog
Baarlose Buurtvereniging de presentatie
van het boekje "Hoog Baarlo's Naober-
schap" plaats, geschreven door Viathou
Peletier en Henri Peers, uitgegeven in
nauwe samenwerking met de gemeen-
tearchivaris van Ede. 

Wethouder Willemien Vreugdenhil zal
het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Ook een gelijknamige nazaat van Prof.
Dr. J.W. Gunning, die in het verleden een
van de eigenaren van Hoog Baarlo was
en veel voor het buurtschap heeft bete-
kend, zal aanwezig zijn.   
Vlak bij Hoenderloo op de Veluwe ligt

een veel oudere woongemeenschap
Hoog Baarlo. Meer dan drie generaties
lang leven daar de buurtbewoners, van
plaggenhut tot woningen anno 2019, in
naoberschap met elkaar. In het boekje
wordt de geschiedenis van Hoog Baarlo
en haar bewoners in kaart gebracht,
vanaf de late middeleeuwen tot nu, met
mooie verhalen en foto's van enkele oud-
ste bewoners, die nog leefden met de ele-
menten en de natuur. Opdat de
geschiedenis van het buurtschap en de
basis waarop Hoog Baarlo ontstaan is,
niet verloren gaat.   

Het  boekje verschijnt in de serie Histor-
ische Berichten van het Gemeentearchief
Ede. Het heeft een beperkte oplage, kost
€ 15,00 en is vanaf 31 augustus uitslui-
tend verkrijgbaar via Mary Ascherman,
info@ascherman.nl.

VeiligHoenderloo groei plannen
De buurtpreventie-groep VeiligHoender-
loo bestaat ruim vier jaar en de aanloop
daarnaartoe is niet altijd zonder slag of
stoot verlopen. Toch is de app-groep der-
mate succesvol, dat we al sinds een aan-
tal maanden geen nieuwe deelnemers
meer kunnen toevoegen.

Inmiddels hebben we een oplossing
gevonden, waardoor we toch verder kun-
nen groeien. Deze oplossing èn ons ent-
housiasme daarover, willen we graag met
heel Hoenderloo delen.

Toen onze wijkagente Petra van Doorn in
2015 een oproep deed in de Plaggen-
steker, is er door een aantal mensen - met
hulp van Petra - de app-groep Veilig-
Hoenderloo gemaakt. De groep wordt
beheerd door vier inwoners, te weten:
Bea Wilbrink-Wrekenhorst, Coos Berg-
man, Hans Agte en Wouter Aukema.

Zeker in het begin was er veel discussie
over het exacte doel van de app-groep.
Wat meld ik wel en wat niet? Mag ik per-
soonskenmerken vermelden bij ver-
dachte situaties? Wanneer bel ik 112?
Ook als beheerders van deze groep
hebben we - soms zeker terecht - onze
portie kritiek gekregen en geprobeerd
hier zo goed mogelijk naar te handelen.
Naar blijkt zijn we hier redelijk in ge-
slaagd, want we krijgen steeds meer
positieve reacties over het soort mel-
dingen en de reacties daarop. Het aantal
mede-bewoners dat Veilig Hoenderloo
bereikt, is een aantal maanden geleden al
de 250 gepasseerd. We hebben zelfs een
wachtlijst, omdat we de limiet van
Whatsapp hebben bereikt.

We hebben een website gemaakt
(www.veilighoenderloo.nl) waar infor-
matie (oa.: gedragsregels) wordt ver-
meld. Ook is op de web-site het proces
van aanmelden voor iedereen toeganke-

lijk is gemaakt en zijn we begonnen met
het versturen van emails aan de deelne-
mers, waarin we ontwikkelingen binnen
de app-groep aan de deelnemers commu-
niceren.

Misschien leuk om te vertellen dat we
qua app-groep uniek zijn ten opzichte
van andere buurt-preventie initiatieven in
de omgeving. In VeiligHoenderloo ver-
welkomen we iedereen in onze groep,
terwijl in de omliggende dorpen men
vaak maar een klein, select groepje
buurtbewoners toelaat die functioneert
als buurtpreventie. Wij geloven in één
app-groep voor heel Hoenderloo en voor
alle inwoners. Ongeacht de uitdagingen
die dit met zich meebrengt, bijvoorbeeld
omdat niet iedereen elkaar persoonlijk
kent.

Oplossing en Plan
Omdat we met VeiligHoenderloo binnen
Whatsapp de limiet hebben bereikt van
het aantal deelnemers in een groep,
hebben we besloten om VeiligHoen-
derloo te verhuizen naar Telegram.
Telegram is een zeer betrouwbare app,
die qua functies en eenvoud identiek is
aan Whatsapp, maar dan zonder deze
beperkingen. Telegram is ook gratis.
Binnenkort zullen we alle deelnemers

(incl. diegene op de wachtlijst) in een
persoonlijke mail een link sturen
waarmee de overstap naar Telegram een-
voudig is te doen. Mocht u hulp nodig
hebben, dan kunt u ons dit via de web-
site https://www.veilighoenderloo.nl
even laten weten, en zullen we graag
helpen. Nieuwe deelnemers nodigen wij
van harte uit om zich aan te melden op
onze web-site.

We hopen dat iedere mede-bewoner van
Hoenderloo en omstreken vanaf 1 sep-
tember aanstaande met ons mee verhuist
naar Telegram: Hoe meer ogen in ons
dorp die samenwerken, hoe veiliger het
wordt!

PS: 
Wilt u deze nieuwe app Telegram alvast
uitproberen? 
Bezoek dan deze link (https://t.me/vei-
lighoenderloo_test) vanaf uw telefoon. 
U wordt dan automatisch lid van onze
test groep, waarin u alles mag uit-
proberen wat u wenst.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor het augustus nummer hebben we nog een leuke oude van een optocht met de volgende vragen: wie zaten er in de mooie
grote klomp en wanneer was dat ook al weer ?

In het juni nummer hebben wij een foto getoond
van de mini play back show o.l.v. Karel
Wolffensperger.

Na het verschijnen van de NP waren er wel ge-
luiden m.b.t de foto, maar echte reacties hadden
we niet gehad. Totdat Ronald Woensdrecht zei
van daar weet ik nog wel wat van. Dat zijn v.l.n.r.
Irma Zirz, Miranda Jeths, Bianca van Buren,
Sylvia Bloem, Wilma Harmsen en Marleen
Westerveld en niet te vergeten centraal in het mid-
den achter de knoppen Karel Wolffensperger. Dus
compleet.

Reacties graag naar:   wimvanmourik48@gmail.com
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Braderie weer omgevlogen
Regelmatig werd een aantal weken
leden gevraagd wanneer de eerste
braderie weer zou plaats vinden. En
op het moment dat deze N.P. bij u in
de bus ligt heeft de laatste alweer
plaats gehad. Net zoals ieder jaar: het
braderietijdperk is werkelijk weer
omgevlogen.

Wat de weersomstandigheden betreft
hebben de braderiecommissie (Gerrit
Dros en Jan Wolffensperger), de kraam-
houders en bezoekers alles gehad. Er zat
een immens verschil tussen sommige
woensdagen. Op de ene dag vielen de
mussen dood van het dak door echt
extreme hitte en een andere dag zat er
toch wel regen in de lucht. Als een rode

draad liep wel door de 5  woensdagavon-
den dat de temperatuur altijd goed was.
Eigenlijk kan er niet geklaagd worden
over deze component en ook niet over de
sfeer op de avonden. Er werd alles aan
gedaan om van iedere avond een succes
te maken en dat is zeker gelukt. Vanuit
ons dorp waren VIOS elke week aan-
wezig met hun broodje hamburger en bil-
jartvereniging Veldheim met hun inmid-
dels befaamde (zomer)oliebollen. Iets
lekkers drinken kon op het terras van ‘t
Dorpshuus, waar de vrijwilligers zich
soms de benen uit het lijf liepen, en bij de
bierwagen van ‘t Dorpshuus. 
Leden van de EHBO waren iedere week
aanwezig om in te kunnen grijpen bij
eventuele ongelukken. Die werd op de

weg in ieder geval voorkomen door een
goed op elkaar ingespeeld korps van ver-
keersregelaars.
Al die vrijwilligers hebben er elke brade-
rieavond toch maar wel weer voor ge-
zorgd dat deze goed verliep. Met aan het
hoofd de opperbraderiemannen Gerrit en
Jan. Ook die stoppen hun vrije tijd er
volop in, ook in de voorbereiding. 
Op de vrijmarkt konden kinderen pro-
beren overtollige spullen te verkopen en
zo de spaarpot flink aan te vullen. En wat
voor hun weg mocht, kon zo maar bij een
ander heel welkom zijn.
Voor de muzikale ondersteuning hebben
de Buntbloasers en Alleen maar
Hollands gezorgd. Die brachten echt een
flink stuk sfeer extra.
Al met al kan geconcludeerd worden dat
de braderie in 2019 weer een heerlijk
succes was. Zeer de moeite waard.

Dit jaar konden de kinderen net als vorig jaar gebruik maken van de
kinderatrracties zonder dat de (groot)ouders daar steeds de knip moesten
pakken. Dankzij sponsoring mocht men elke avond weer lekker voor
niets op het springkussen of bijvoorbeeld in de draaimolen. Eigenlijk
vrij draaien dus gewoon! Dit was mogelijk gemaakt door de sponsoring
van: Spar Mulder - Landal Miggelenberg - Eeterij de Lierderhoeve -
Recreatiepark t Veluws Hof/Ruggestee - SING - HINDZ - ‘t
Pannekoekhuis Hoenderloo - Plant bos&landschapbeheer - Restaurant
de Veluwe - IJS van Co - M. v.d. Weele auto’s - HAJO.
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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.

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

5

3 5 7

642
235

194
318
85217

8 4 7
3 9

3 7 5

Vierdaagsekanjers
Natuurlijk hebben we het in de vorige
Nieuwe Plaggensteker al gehad over een
aantal deelnemers aan de Nijmeegse
Vierdaagse. Mannen en vrouwen die in
Hoenderloo wonen of sterke banden
hebben met ons mooie dorp. 
Iedereen die wel eens een stuk wandelt
voelt bijna de pijn die deze kanjers
hebben moeten doorstaan. Vier dagen
achter elkaar zo veel kilometers lopen,
dat gaat je niet in je koude kleren zitten. 
Het is al jaren een wens van de Nieuwe
Plaggensteker om de Hoenderlose deel-
nemers een keer tegelijk op de foto te
zetten, maar dat blijkt een utopie. Het is
zo lastig om iedereen bij elkaar te krij-
gen. De mensen hiernaast op de foto
hebben zich wel een keer verzameld en
zijn met hun welverdiende medaille op
de foto gegaan. En natuurlijk de
Hoenderlose driekleur die sommigen in
Nijmegen op de laatste dag hebben
meegedragen om te laten zien dat ze trots
zijn op hun dorpie. Mannen, Rowan en
vrouwen, nogmaals gefeliciteerd met jul-
lie topprestatie. Dat niet iedereen op de
foto stond blijkt wel uit het feit dat bijv.
Sanne Klein er niet op stond. En Robin
natuurlijk op de voorpagina. 
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 45

Wie afgelopen winter mee heeft gedaan
aan het evenement ‘Zaag je eigen kerst-
boom’ is het misschien wel opgevallen:
afzetlint en stalmatten langs de Wetweg
om de berm te beschermen. Nu zou u
wellicht kunnen denken dat dit een doel
op zich was, maar dat was het niet. Het
doel was om de eitjes van de herfstspin-
ner te beschermen.  

>> Herfstspinner eitjes

Wat maakt die herfstspinner zo bijzon-
der?
De herfstspinner is een dagactieve
nachtvlinder, wat inhoudt dat hij
overdag vliegt maar qua verdere ken-
merken een nachtvlinder is. De herfst-
spinner staat op de rode lijst van de
Vlinderstichting. Buiten De Hoge
Veluwe wordt de soort in Nederland
nergens aangetroffen. 
De rups is actief tussen eind april en
begin juli. In deze periode voedt hij zich
met een aantal specifieke planten, met
name biggenkruid en muizenoor. De
rups van de herfstspinner brengt vijf
stadia door en groeit uiteindelijk tot
zo’n 7 centimeter lengte. Onder de

grond verpopt deze tot vlinder. Ergens
tussen begin oktober en eind november
komt de vlinder boven de grond. Omdat
de vlinder geen functionele roltong heeft
en zich dus niet kan voeden, heeft het
dier slechts ongeveer één dag de tijd om
zich voort te planten voor hij sterft. Het
vrouwtje is te zwaar om te vliegen
omdat zij veel eitjes bij zich draagt. Ze
gaat op een stengel zitten op zo’n tien
centimeter boven de grond en verspreidt
daar haar feromonen om het mannetje
te lokken. Hij vliegt rond en met zijn
imposante geveerde antennes vangt hij
deze lokstoffen op. Na de paring zet zij
op verschillende stengels op slechts
enkele centimeters boven de grond in
totaal minimaal 150 eitjes af. Deze
overwinteren tot in april de cyclus
wordt herhaald.  

>> Rups van Herfstspinner op Muizen-
oor

Een kwetsbare leefomgeving
Eind 2018 bleek uit onderzoek van een

student van de Universiteit van
Wageningen dat de rups van de herfst-
spinner op nog slechts één locatie in het
Park voorkwam: links en rechts van de
Wetweg in een strook van 250 meter
lang en 2,5 meter breed. De fundering
van de Wetweg en mineralen die van
auto’s afspoelen beïnvloeden daar ter

plaatse de pH-waarde van de grond
waardoor deze meer geschikt is voor de
waardplanten waarmee de rups zich
voedt: naast muizenoor en biggenkruid
zijn dat bijvoorbeeld ook paardenbloem
en klein streepzaad.  

>> Herfstspinner

We proberen de herfstspinner te
behouden, onder andere door het struin-
verbod te handhaven en met parkeer-
maatregelen. Mede in dit kader zal
‘Zaag je eigen kerstboom’ dit jaar niet
weer aan het begin van de Wetweg
gehouden worden maar verderop aan
het Geitenspoor. Zo rijdt men langs de
eieren van de herfstspinner zonder er
bovenop te parkeren en kunnen we
hopelijk nog lang van deze zeldzame
verschijning genieten.  

De herfstspinner

Door 
Aylmer Graeler 
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Opel Mokka 1.4T 140pk 4x4
Cruise control, Climatronic, ESP, ABS, Carkit,
Lichtmetalen velgen, Lederen stuur. Stoel en
Stuur verw. Armsteun, Mistlampen,
Parkeersensoren V en A.    24.000 km
BJ 2013  1e eigenaar € 15.550,-

*  L i d  BOVAG /NAP     
*  O n d e r h o u d  e n  A P K   
*  S c h a d e  r e p a r a t i e s

*  C o n s t a n t  w i s s e l e n d  a a n b o d
*  V e r k o o p  v a n  a l l e  m e r k e n , o o k  n i e u w
*  R u i t  s e r v i c e  v e r v a n g i n g / r e p a r a t i e

Citroen C3 Hdi Zeer zuinig, Cruise control, PDC enz. D. grijs met. 2011 €  3.950,-
Daihatsu Cuore 1.0 5 Deurs Super voordelig rijden Blauw met. 2009 €  3.250,-
Fiat Grande Punto 1.3 JTD Diesel 156.000km D. grijs met. 2011 €  3.950,-
Fiat Punto Evo 1.2 5 drs Airco, Trekhaak, 58000km Zilvergrijs met. 2012 €  6.450,-
Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv. Zwart met. 2015 € 13.950,-
Hyundai I-10 1.0 Zeer luxe Stuur en stoelverw. Enz. Blauw met. 2015 €  6.750,-
Hyundai I-10 1.2 Zeer luxe, half leer 31.000km!! Grijs met. 2013 €  8.750,-
Nissan Note 1.6 Climatronic, ruime/hoge instap Zwart met 2006 €  3.250,-
Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km! Kikker Groen met. 2017 € 11.750,-
Opel Mokka 1.4T 4x4 luxe uitv. 24.000km !! 1e eig. Wit 2013 € 15.450,-
Peugeot 5008 1.6-16V 150pk Automaat Leer, Navi Zwart met. 2010 €  9.950,-
Peugeot 207 1.4 5 deurs Cruise control, Airco enz. D.rood met. 2007 €  3.950,-
Peugeot 207 1.4 5 deurs Airco Lm velgen, Carkit Zilvergrijs met. 2011 €  5.450,-
Peugeot 208 1.6 120pk 5drs luxe uitv 90.000km D.grijs met. 2013 €  9.450,-
Peugeot Partner 1.6 120pk pers uitv Luxe 86.000km Zwart 2010 €  9.950,-
Renault Clio Estate 1.2 Tce Navigatie, Cruise enz. Zwart met. 2010 €  6.950,-
Renault Kangoo 1.6-16V Pers, uitvoering Airco Rood met. 2006 €  3.450,-
Renault Modus 1.6-16v Nieuwe APK en nieuw distr. Rood met. 2004 €  2.450,-
VW Golf Variant 1.2 TSI 63.000km!! luxe uitvoering Wit 2011 € 11.450,-
VW Passat Variant 1.4TSi Navigatie, Cruise 18inch Zilvergrijs 2012 € 15.750,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:
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