
plaats en dan maar hopen dat alles goed
geregeld is en dat het aanslaat bij de deel-
nemers. Het lijkt er sterk op dat het op
beide vlakken wel goed zat.

In totaal hadden zich 17 teams opgege-
ven en de teamcaptains daarvan waren op
7 juni om 18.45 uur in restaurant De
Veluwe aanwezig om een korte uitleg te
krijgen en een tas met attributen die
gebruikt moesten worden en daarin ook
het quizboek, met 100 vragen en op-
drachten.
Vervolgens ging men naar de eigen plek
die men uitgekozen had om aan de slag te
gaan. Wel in de gaten houden dat er op
gezette tijden een opdracht uitgevoerd
moest worden. Een muziekquiz bij Karel
Wolffensperger, het laten zien van een
gevulde koffer en koemelken in ‘t Dorps-
huus, de geheime opdracht in ‘t
Dorpshuus (een stokpaard-
jeparcours lopen), het zoeken
van een aantal rode zakdoeken
in etalages en het ophalen van
een flinke portie bitterballen
bij De Zevensprong. Het
quizboek eerst goed door-
lezen was één van de tips
die men kreeg bij de uitleg,

maar of dat ook door ieder team gedaan
is?
Op 17 plekken in ons dorp werd hard
gezocht naar de antwoorden op de soms

heel pittige vragen. Het thema van deze
Dorpsquiz was ‘Wild West Hoenderloo
Best’ en veel vragen hadden dan ook met
dat thema te maken. Maar er waren uiter-
aard ook vragen over Hoenderloo en heel
algemene vragen. Om tot antwoorden te
komen mocht men van alles inzetten:
internet, boeken, bellen enz. 
Op de lokaties werd hard gewerkt, maar
was het ook bijzonder gezellig. Saamho-
righeid alom. Dat was er zeker ook toen
de complete teams het quizboek vóór
23.00 uur moesten inleveren in De
Veluwe. Alle teams gingen op de foto en
men kon heerlijk napraten en nagenieten

van een zeer geslaagde
avond. Het was nog een
paar uurtjes heel gezellig in
De Veluwe. Hopelijk
wordt het dat ook op 5 juli

bij Hoenderpop, als rond
21.00 uur de uitslag van de
Dorpsquiz bekend ge-
maakt gaat worden. Wie o

wie wint??????
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In deze
Plaggensteker o.a.

VIOS in de buitenlucht.
Een mooi concert bij de
Muziektent met hulp. 

De beste darter van
afgelopen seizoen van de
Hoenderlose darters. 

Fietsen, fietsen, fietsen en
een mooie maar pittige
route op hemelvaartdag.

Zo’n 50 senioren uit ons
dorp hebben een heerlijke
seniorentocht gehad!

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Veel enthousiasme bij eerste Dorpsquiz
Vrijdag 7 juni moest de apotheose wor-
den voor de leden van HAJO. Na maan-
den en maanden van voorbereiding vond
de allereerste Hoenderlose dorpsquiz
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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!

1 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
4 Handwerkgroep HNI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
5 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

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

Koetsiersexamen (hele dorp)
12 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
17 Handwerkgroep HNI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
19 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
24 Braderie (Muziekbos)
26 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
28 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
31 Handwerkgroep HNI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)

2 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
4 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
7 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)

Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

8 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
9 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)

Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
10 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
11 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
14 Braderie (Muziekbos)

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
16 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
18 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
21 Braderie (Muziekbos)
23 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
30 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

2 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
6 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
13 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
14 Open Monumenten Weekend
15 Open Monumenten Weekend
20 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 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)
7 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
11 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
18 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 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)
22 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
29 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

Juli

September

Oktober

November

Augustus

Koetsiersexamen
Op 6 juli gaan in totaal 7 kandidaten

proberen het felbegeerde koetsiersexamen
te behalen. Ze doen hun examen en zullen

met hun combnatie door delen van
Hoenderloo rijden om te laten zien dat ze

het diploma waard zijn!
Hou een beetje rekning met ze!

WE WENSEN ZE SUCCES!!!!!!!

Doppen sparen
In de maand mei zijn er in

Hoenderloo maar liefst 
8 vuilniszakken met doppen 

weggebracht voor de Stichting
Hulphond!!

Dat brengt het totaal aantal 
vuilniszakken vanaf januari op 20.

Het gaat uitstekend tot nu toe!
Bedankt daarvoor.

Groeten van
Janny, Marja en Ria.



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl
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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 20 juli

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

dinsdag 30 julidinsdag 30 juli
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

De Plaggensteker in Volendam

Ter voorbereiding op de Dorpsquiz heeft het team de Bende van Ellende een team-
building weekend georganiseerd in Volendam. Ze hadden een weekend vol opdracht-
en en raadsels en vooral veel gezelligheid. Ze gingen op 7 juni dan ook vol vertrouwen
de Dorpsquiz te lijf en waren er van te voren al van overtuigd dat ze veel punten
zouden gaan scoren. Het kan ook eigenlijk niet anders, want ze hebben per slot van
rekening een eigen joker in het team. (red - het lijkt er op dat het alleen maar jokers
zijn!!!!). Gelukkig nam De bende van Ellende de Plaggensteker mee naar Volendam
en zo is de eerste ‘Plaggensteker op Reis’ van deze zomer een feit. Bedankt Bende van
Ellende. Het ziet er top uit. En even voor de lezers ...... dat hoofdje achter de
Plaggensteker ...... dat is Bea Hol!!!!!!!

De Plaggensteker op Pinkpop

En we kregen er nog eentje ...... YES!!! Onze dorpskrant is ook meegegaan naar
Pinkpop. Hoe geweldig is dat! Gebroeders Ron en berend v.d. Heuvel en Johnny
Kennis hebben de N.P. gekoesterd zo te zien in Landgraaf. Deze mannen in hun
tweede jeugd hebben echt genoten op het jaarlijkse popfestijn en waarschijnlijk zullen
ze even nodig hebben gehad om bij te komen na Pinksteren. Maakt het uit! 
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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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Dat was even een fietstochtje .... pittig, maar mooi
Hemelvaartsdag in Hoenderloo houdt in
dat er normaal gesproken deelgenomen
kan worden aan de dorpsdauwtraptocht.
Altijd zijn twee
verenigingen aan
de beurt om deze
te organiseren en
om het stokje
steeds soepel door
te kunnen geven is
er een flink draai-
boek waar alles in
staat. Vorig jaar
was de Dorpsraad
Hoenderloo’s Be-
lang één van de
verenigingen en
die hadden voor
dit jaar het CPO er
bij gevraagd. De
groep jongeren die zich verbonden
hebben om in eigen beheer betaalbare
huizen voor zichzelf te kunnen gaan
bouwen. 

Er was wat verwarring rondom het wel of
niet gratis De Hoge Veluwe op mogen,
maar dankzij vrijwilligster van het Park
Hanneke van Kan mocht iedereen na de
start gratis over het nationale park rich-
ting Schaarsbergen fietsen. Een pittig
stuk aangezien het voornamelijk licht (of
sterk) omhoog gaat. In combinatie met
wind tegen en miezerregen was het een
zwaar gedeelte. De koffiestop net buiten
het park in Schaarsbergen was dan ook
zeer welkom. Iedereen werd daar dan
ook hartelijk ontvangen door het kers-
verse echtpaar Saskia Noomen en Ilja
Hengeveld. De koffie en cake ging er
maar wat goed in.

Vervolgens verder over de Delenseweg
richting Arnhem
en net voordat
men onder de
snelweg door zou
gaan linksaf langs
de snelweg. Heel
veel deelnemers
aan deze dauw-
traptocht waren
daar nog nooit
geweest en wat
een mooi stuk
bleek dat te zijn.
Na daar een lus
gemaakt te hebben
gingen de fietsers

(en 1 scooterrijder) weer richting Hoen-
derloo over de Hoenderloseweg. Bij het
Rustpunt van de familie Van Roekel was

de volgende stop,
de worstenstop.
Lek-ker genieten
van een drankje én
na-tuurlijk van een
(broodje) warme
worst. Inmiddels
was het al een tijd
droog en de tem-
peratuur was zeker
niet verkeerd. Net
voor het Rustpunt
was het weer even
flink klimmen,
dus de stop kwam
ook weer op een
tactisch perfect moment.
Tijdens deze rustpauze kon men punten
proberen te scoren met boerengolf om
kans te maken op de hoofdprijs van deze
dauwtraptocht. Iedereen kon onderweg
namelijk ook antwoorden proberen te
geven op een aantal vragen.

Na de welverdiende rust
kon men meteen weer aan
de bak, het Deelerwoud
op. Deze prachtige route
richting de Woeste Hoeve
ging over een breed onver-
hard pad en, u raadt het
waarschijnlijk al, het ging
regelmatig omhoog.  Maar,
vlak voor de Woeste
Hoeve stond Paul de Jongh
met een lekkere appel of
peertje. Hij had de geluk-
makende mededeling dat
we over de helft waren! 
Al kijkend op de verdere

route werd duidelijk dat er uiteindelijk op
de Spoekweg richting het Lierderholt
gefietst moest worden. Iedereen die dat
wel eens gefietst heeft weet dat dit een
heel pittig stukje .... ja hoor .... omhoog
is. Gelukkig kreeg men de tip van de
organisatie dat er ook al eerder linksaf
geslagen mocht worden, over de
Krimweg. Ook wel omhoog, maar beter
te doen dan de Spoekweg. En men kwam
over het kersverse nieuwe fietspad, een
prachtig fietspad. Iedereen die de
Krimweg heeft genomen heeft bij
terugkomst bij ‘t Dorpshuus 40 km in de
benen gehad. Iedereen had het er over,
ook de mensen met een electrische fiets,
dat het een heel pittige, maar mooie tocht
was. En, dat is heel knap, met een
gedeelte waar de Hoenderlose dauwtrap-

tocht nog nooit geweest is. Dat was het
gedeelte van de Koningsweg richting
Arnhem de delenseweg op en dan voor
de snelweg links het bos in. 

Bij terugkomst in het Dorpshuus kon nog
even nagepraat worden, maar menigeen
ging naar huis met de benen omhoog.
Moe maar zeker voldaan van een mooie
fietsdag die iedereen op zijn of haar
eigen tempo kon fietsen. En rou-
teuitzetter Stijn Daemen als bezemwagen
arriveerde als laatste terug. Iedereen was
binnen!
Prijswinnaars:
1. John Radstaat, 2 en 3. Hans Modder-
kolk, Claudia Berkhout en Hans Berk-
hof. Ze hebben de bonnen inmiddels
misschien al en anders komen ze snel!

Kijk naar meer foto’s en
in kleur op

www.hajo-hoenderloo.nl
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Heerlijk middag met vier muziekkorpsen
Wat een geweldig gave middag in het
Muziekbos op zondag 2 juni. Het was
warm, misschien wel iets te warm
soms, maar het was droog en het zon-
netje scheen weldadig. Ideale om-
standigheden voor een buitenconcert
van VIOS en onze plaatselijke fanfare
kreeg hulp van nog drie korpsen.
Smullen!

Het begon eigenlijk allemaal met de
overname van een instrument door VIOS
van fanfare St. Judocus uit St. Joost uit

Limburg. Voorzitter Martijn Hekelaar
kwam in gesprek met de Limburgers en
die wilden wel een keer met de hele ver-
eniging naar Hoenderloo komen. Samen
een concert geven was al snel beklonken
en VIOS wist ook Ugchelen en Prins
bernard enthousiast te krijgen. Zo was
het op die tweede juni lekker vol met
muzikanten rondom de muziektent.
‘s Morgens hadden de Hoenderloërs hun
gasten al verwelkomd in ‘t Dorpshuus,
die vervolgens gingen boeren golfen bij
de familie Van Roekel op Deelen. Toen
de grote Limburgse groep weer terug was
in Hoenderloo had VIOS hun optreden al
gegeven. De fanfare en de slagwerkgroep

speelden om en
om en aangezien
de dirigent van
VIOS niet kon
nam de dirigent
van Ugchelen de
honeurs waar.
Uitstekend zelfs!
De verschillende
korpsen speelden
om en om en
zochten steeds
voor hun optreden

een stukje scha-
duw. Want in de
zon was het eigen-
lijk niet te doen. 

De Limburgse
gasten hadden
echt een heel mooi
groot korps. En
met een hele grote
groep jeugd dus de
toekomst ziet er
voor hun zeker
rooskleurig uit.

Ze speelden ook geweldig ook al waren
ze het laatste korps, ze hadden alle aan-
dacht van het publiek dat zich volop ver-
maakte in het Hoenderlose Muziekbos. 
Helemaal mooi was de afsluitende mars,
die door alle nog aanwezig muzikanten
samen gespeeld werd. Zo veel instru-
menten, dat klinkt helemaal super gaaf.
Voor het publiek een schitterende afs-
luiter van een heerlijke muziekmiddag. 

Voor de muzikanten hoefde het nog niet
afgelopen te zijn, want hun middag werd
afgesloten met een gezellige gezamen-
lijke barbecue. De redactie heeft be-
grepen dat het prima verzorgd was (dat

kun je wel aan Richard Hoeve overlaten),
dat het uitstekend smaakte en heel gezel-
lig was. Een geweldige middag in het

centrum van Hoenderloo. St. Judocus,
Prins Bernard, Ugchelen en VIOS,
bedankt! 

meer foto’meer foto’s ops op
wwwwww.hajo-hoenderloo.nl.hajo-hoenderloo.nl

enen
wwwwww.hoenderloo.nl.hoenderloo.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

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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Mooie dag uit voor Hoenderlose senioren
De eerste donderdag van juni, dus de dag
van de Hoenderlose seniorentocht. Het
vertrek ‘s morgens vanaf ‘t Dorpshuus en
Veldheim van de bus met bijna 50
dagreizigers had een kleine vertraging,
maar voor men het wist was men onder-
weg. De inmiddels vaste chauffeur, die
enorm veel dingen weet te vertellen
onderweg en door de kleinste straatjes

weet te komen, bracht iedereen zonder
problemen naar het historische plaatsje
Buren. Onderweg een paar flinke buien,
maar in Buren was het droog en het bleef
de rest van de dag heerlijk weer; droog
en heerlijk zonnig. 
In Buren werd genoten van een kopje
koffie en werkelijk overheerlijk appelge-
bak. Helaas kon het mooie dorpje verder
niet bekeken worden want in Leerdam
lag een rondvaartboot te wachten. Snel
aan boord waar een heel goed en smake-
lijk buffet klaar stond. Iedereen kon net

zo veel eten als men maar wilde en zo op
een boot eten, terwijl de oevers langzaam
aan je voorbij gaan, is zeker hartstikke
leuk. 
Na het eten lekker uitbuiken en menigeen
vond een plekje buiten in de zon. Dat
was nou echt quality time! De boottocht
duurde zo’n 2 uurtjes en terug aan wal

moest een stukje
gelopen worden
naar de glasfa-
briek van Leer-
dam. Daar werd
de groep in tweeën
verdeeld en iedere
groep kreeg ver-
volgens een rond-

leiding in de his-
torische fabriek,
waar nog op de
ouderwetse ma-
nier kristal wordt
geblazen. Wat een
proces zeg en dan
snap je waarom

het zo peperduur is.
Deze rondleiding duurde voor sommigen
een beetje (te) lang. Het was ook veel
staan en ondanks dat de afstand niet echt
veel was die gelopen moest worden,
waren meerderen
blij dat men ver-
volgens in de
winkel even kon
zitten. Daar kreeg
men volop te
drinken en kon
men in de winkel

de prachtigste
kristallen voor-
werpen bewon-
deren. Enkelen
hebben ook iets
gekocht als aan-
denken aan de
seniorentocht van

2019 in Leerdam. 
De geweldige chauffeur had de bus
inmiddels zo dicht mogelijk bij de winkel
gezet. Iedereen instappen en terug op
weg naar Hoenderloo waar de bus weer
zou stoppen bij Wien’s voor het afslui-
tende diner. Er stond een overheerlijk
buffet klaar en iedereen kon meer dan

genoeg eten. Wieneke en haar personeel
hadden alles uit de kast getrokken om het
de thuiskomers naar de zin te maken en
dat is met verve gelukt. 
Na het eten weer even lekker buiten op
het terras bijkomen en VIOS kwam de
senioren een muzikaal welkom thuis
brengen. Wat een gave traditie en VIOS
werd dan ook bedankt door iedereen met
een welverdiend applaus.
Het diner was een perfecte afsluiter van
een heerlijke dag uit. De seniorentocht
2019 gaat de boeken in als zeer geslaagd.

Zeker ook dankzij de senioren die mee
gegaan zijn en er duidelijk heel veel zin
in hadden. De organisatie (Tonny Wes-
terveld, Margriet Schol en Rob Spelde)
wil graag iedereen bedanken die meege-
weest is en met hun iedereen die ervoor
gezorgd heeft dat het zo’n leuke dag is
geweest. 

meer foto’meer foto’s ops op
wwwwww.hajo-hoenderloo.nl.hajo-hoenderloo.nl

enen
wwwwww.hoenderloo.nl.hoenderloo.nl
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Politienieuws
Opvallend was dat er de afgelopen weken rond
Hoenderloo op diverse plekken explosieven cq
munitie werd gevonden. Hilarisch was het wel

dat één van de explosieven een parfumfles
bleek te zijn. 

Door een oplettende inwoner werd in de
nacht een voertuig met daarbij drie man-
nen gezien. De inwoner hield de mannen in de gaten en kennelijk voelden ze zich op een
gegeven moment betrapt en gingen ze er vandoor. Kenteken werd aan de politie
doorgegeven en kentekenhouder was geen onbekende van de politie. Goed opgetreden
van de inwoner. Er werd twee keer melding gedaan van geluidsoverlast. Houd rekening
met elkaar als je 's avonds laat in de tuin zit. 
Bij één van de bungalowparken ontstond een ruzie binnen de familie. Verder werd ook
drie keer de hulp van de politie gevraagd om probleempjes op te lossen. Op één van de
campings streek een bijzondere man neer, waar we als politie niet veel mee konden. Met
een paar warme dagen achter de rug kwam ook een melding binnen van een hond in
een voertuig met de ramen maar een klein stukje open. Het viel gelukkig mee. Let wel
goed op want de temperaturen in een voertuig stijgen snel als de zon op het voertuig
staat. Het zal al wel bekend zijn, maar ik wil het toch nog benoemen dat er van een graf,
dit keer een beeldje en een vogelhuisje, zijn weggenomen. Echt geen woorden voor!
Aangifte is opgenomen. 

Op de Otterloseweg werden een das, een zwijn en een ree doodgereden. Het blijft opletten
op de wegen rond Hoenderloo met overstekend

wild. Tot slot: het is bijna juli en dan gaat ook het
verbod in om een mobiele telefoon op de fiets (als je
fietst) in de hand te hebben. Boete bedraagt 95 euro
+ 9 euro administratiekosten.   

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
spreekuur: dinsdagavond van 
19.45 uur tot 20.45 uur

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Vorige maand was ik er even niet met
mijn verhaaltje, aangezien er zo veel
kopy was binnen gekomen dat er
ruimtegebrek was. Gelukkig maar dat
ik mijn plekje af moest staan, want dat
houdt in dat vanuit het dorp heel wat
informatie binnen is gekomen en dat
er veel heeft plaats gevonden. Dat is
nu ook weer het geval, maar er is nu
wat ruimte over en dat gat dicht ik met
liefde.

Afgelopen maand heb ik de eer gehad
met de seniorentocht mee te mogen.
Wat een intens leuke dag. Ik heb er
echt van genoten; de gezelligheid,
saamhorigheid, activiteiten, de samen-
werking met Margriet en Tonny,
super! Enige persoonlijke minpuntje
was, dat op die dag ook een jubileum-
feestje was van Caroline Habets, een
oud-collega van me op het Jongens-
huis. Sorry, maar het is voor mij nog
steeds Jongenshuis, want zo heette het
toen ik er in de jaren 80 en 90 van de
vorige eeuw voor de klas stond. Omdat
ik er niet bij kon zijn heb ik een aantal

oud collega’s gemist, maar dat haal ik
hopelijk later nog wel een keertje in. En
als ik dat jubileum dan toch ergens voor
zou moeten missen was de seniorentocht
een zeer goede reden. 
Verder heb ik genoten van VIOS in het
Muziekbos en de andere korpsen. De
dauwtraptocht! Ik heb dagen spierpijn
gehad, maar een mooie tocht was het
zeker. De Dorpsquiz. Wat een geweldig
iets dankzij de medewerking van zo veel
Hoenderloërs. Ik heb ook genoten!!!!

Afgelopen maand heb ik even contact
opgenomen met de gemeente over het
raadselachtige ‘Groenendaalbord’ bij
Buitenlust. Ze wisten nergens van, ik

ook niet, maar ze stuurden een team
om het na een paar dagen weg te
halen. Was het een geintje, een wed-
denschap? Tot op heden weet ik het
nog niet, maar als ik er achter kom
hoort u het van me! Fijne julimaand!

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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De Nijmeegse vierdaagse lopen voor Stichting 'kLEEF
Onze dorpsgenote Marjan Bredewold gaat van 16 tot en met
19 juli voor de tiende keer de Nijmeegse Vierdaagse wande-
len en dit jaar trekt zij in ieder geval een shirtje aan van de
Apeldoornse stichting 'kLEEF. Sinds bij haar man Jan
prostaatkanker is geconstateerd staat hun leven op z'n kop en
in deze extreem moeilijke tijden heeft Jan ontzettend veel
steun aan de stichting. Bij 'kLEEF gaat hij wekelijks sporten
en koken en de puur op vrijwilligers draaiende stichting is
hem en het gezin immens tot steun. Praten met lotgenoten
en/of met goed getrainde vrijwilligers helpt enorm. Het
voorbestaan van 'kLEEF is afhankelijk van giften van parti-
culieren en bedrijven. Hoe meer mensen er van af weten hoe
beter en daarom heeft Marjan besloten tijdens de Vierdaagse
via het t-shirt te proberen 'kLEEF nog meer in beeld te breng-
en. Ze hoopt dat er nog meer
mensen zijn, wie weet ook
Hoenderloërs, die in een
'kLEEF t'shirt willen lopen,
want uiteraard "Hoe meer
hoe beter!" Want voor de
behandeling van kanker is
nooit genoeg geld!!!!

Stichting 'kLEEF heeft als
doelstelling mensen met
kanker en hun naasten te
ondersteunen bij het opti-

maal houden van hun kwaliteit van leven. Het inloophuis is
er voor mensen met kanker, voor, tijdens en na de behan-
delingen.
Het huis biedt ruimte om stil te staan bij alles wat men
overkomen is. Er is aandacht voor verhalen van mensen, ver-
halen van ontreddering en onzekerheid. Het huis is een open
huis waar mensen de gelegenheid krijgen elkaar te ont-
moeten, een huis waar men verdriet, angst en ook boosheid
kan delen. Ook goed nieuws kan er gevierd worden. Een huis
waar men in eigen tempo en op een eigen manier een vorm
kan zoeken om verder te gaan en zo een nieuwe balans te vin-
den in een veranderende situatie. 

Ruim 80 betrokken en enthousiaste vrijwilligers zijn werkza-
am bij de stichting, waarvan
er ongeveer 30 werken als
gastvrouw/gastheer. De
overige (professionele) vrij-
willigers zijn onder meer
werkzaam als docent van een
activiteit (bijv. schilderen,
yoga, tai chi, mindfulness in
beweging), masseuse, raads-
vrouw, ICT medewerker,
kok, dirigent e.a. Een breed
aanbod, voor ieder wat wils.
Broodnodig!
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Zomer! Hoenderloo's Belang kijkt
nu al met genoegen terug op een
aantal activiteiten die specifiek
voor ons dorp en haar bewoners
waren zoals de dauwtraptocht op
Hemelvaartsdag en natuurlijk de
Dorpsquiz.
De Dauwtraptocht leek even wat
tegenslag van het weer te krijgen,
maar dat bleef gelukkig uit. Hon-
derd deelnemers, waarvan de
meesten ook een routebeschrijving
kwamen halen, en zoals dat hoort
tegenwind onderweg maar op ge-
zette tijden ook veel plezier en ge-
zelligheid. Onderweg bij de koffie
en verderop bij Arthur van Roekel
in Deelen. Voor Hoenderloo's
Belang was dit het tweede en dus
laatste jaar dat we deze (pittige)
tocht organiseerden, voor de
vereniging CPO Hoenderloo was
het de eerste keer. Die mogen vol-
gend jaar weer, dan weer met en
andere vereniging. Daar hebben
we alle vertrouwen in, want het
fanatisme waarmee de leden van

CPO werkelijk alle details regel-
den, was aanstekelijk. De vragen
waren hier en daar best lastig, het
Boerengolf ook, maar hulde aan
John Radstaat die de eerste prijs
heeft gewonnen!
Maar werkelijk verbluffend was
het enthousiasme en de degelijk-
heid van de eerste Dorpsquiz! De
leden van Hajo hebben er zeker
een half jaar aan gewerkt en dat
was te merken. De opkomst van
ruim het dubbele van waar men op
had gerekend en nu al zijn er men-
sen die het jammer vinden dat ze
niet mee hebben gedaan of er niet
waren. Dat belooft nog wat voor
volgend jaar, maar eerst wachten

we rustig en gelaten op de uitslag
van de quiz, die heel slim pas be-
kend wordt gemaakt bij de vol-
gende activiteit van Hajo, Hoen-
derpop. 
En als u dit leest hebben we de
herdenking van de 25e sterfdag
van A. Den Doolaard oftewel Bob
Spoelstra, alweer achter de rug.
Kortom: voor de zomervakantie
staat het dorp bol van de activi-
teiten voor de dorpsbewoners zelf!
De zomer gaat beginnen, het
belooft weer mooi en prettig druk
te worden in ons dorp. Voor som-
migen betekent dat het sluiten van
de deuren en eventjes weg, ander-
en gaan gewoon door. De open
inloop van Het Nieuwe Initiatief in
het Dorpshuus gaat in juli en
augustus op de vrijdagochtenden
gewoon door.
Hoenderloo's Belang wenst
iedereen een hele mooie zomer en
indien van toepassing, een hele
fijne en welverdiende vakantie toe.

Naam : .................................................................................................
Voorletters : .................................................................................................
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



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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Aad en Jeannette weer naar CAI Beekbergen
Onze dorpsgenoten Aad en Jeannette van
Marwijk gaan einde deze maand al weer
voor de vierde keer naar het CAI Beek-
bergen. Drie dagen topsport voor mens
en dier en ze kijken er immens naar uit. 

Er wordt hard geoefend en men kan de
beide bevlogen sporters dagelijks door
het dorp zien rijden met hun enkelspan.
Of met de 16-jarige merrie Kira of met
de 11-jarige ruin Dejavu. Met de laatste
gaan ze net als vorig jaar deelnemen in
Beekbergen, waar ze toen op een knappe
vierde plek eindigden. Jammer dat ze
toen wat pech hadden en ze mikken dit
jaar dan ook op een tweede plaats. Eerste
zou natuurlijk nog mooier zijn, maar met
een tweede plek zouden ze al heel erg
tevreden zijn. 
De dagelijkse trainingsrondjes doet het
echtpaar om en om met één van de paar-
den. Soms echter gaan ze op één dag met
allebei de paarden op pad. Wie ze ziet rij-
den ziet dat ze er van genieten. 
Het duo is heel goed op elkaar ingespeeld
en Jeannette is van heel groot belang
voor de prestaties van het team. Haar rol
als groom moet men niet onderschatten

en volgens Aad heeft Jeannette heel veel
kijk op paarden. Ze zijn enorm blij met
de geweldige paarden die ze hebben en
daar zouden zo maar prijzen mee gehaald
kunnen worden. 
In een ruimte bij huis hangen vele rozet-
ten van wedstrijden waar het span aan
deelgenomen heeft. Ze doen steeds meer
ervaring op in de, zoals Aad dat noemt,
uit de hand gelopen hobby, die nu 10 jaar
fanatiek beoefend wordt. Ze hebben een

stijgende lijn te pakken en gaan vol
vertrouwen naar Beekbergen toe. Wie
weet waar dat toe kan leiden zo vlak bij
huis. Op vrijdag de dressuur, op zaterdag
de marathon en op zondag de vaar-
digheid. Drie dagen aan de bak en uiter-
aard weer meer ervaring opdoen. Aad en
Jeanette hebben dit jaar al meerdere wed-
strijden gereden en prima gepresteerd.
We wensen de beide dorpsgenoten heel
veel plezier en succes toe!

Geboren in ....
Op 12 juni zijn Robert Mulder en
Linda Koenen voor de eerste keer
papa en mama geworden toen hun
prachtige dochter Jolijn Suze

geboren is. Bij de
geboorte was deze
mooie meid 48 cm lang
en woog ze 3365 gram.
Jolijn zal vast veelvuldig
in Hoenderloo te zien
zijn, de plaats waar haar
vader is opgegroeid en
altijd gewoond heeft. En
omdat opa en oma
Mulder er wonen natuur-
lijk! Jolijn is het tweede
kindje van een hechte
Hoenderlose vrienden-
groep en er volgen er
nog meer. Kersverse
papa en mama, andere
familieleden, vrienden
enz. allemaal van harte
gefeliciteerd en heel,
heel veel geluk gewenst!
Geniet van Jolijn. 

We hebben de volgende namen kunnen achter-
halen van geslaagden in Hoenderloo.

TTristristan Barbis an Barbis 
Britt EssenstBritt Essenstam am 
Merel HeekelaarMerel Heekelaar
TTom Heekelaar om Heekelaar 

Femke van der Loo Femke van der Loo 
CJCJ PoelmanPoelman

Luke van VLuke van Velsenelsen
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Wanted Posters

wild west

hoenderloo best



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 19

meer foto’meer foto’s ops op
wwwwww.hoenderloo.nl.hoenderloo.nl

enen
wwwwww.hajo-hoenderloo.nl.hajo-hoenderloo.nl
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Huisnummer 15 van vorige maand, een heel fraai huisnummer, was van
Frits Hartgers en Jolanda ter Heegde, dus aan de Miggelenbergweg 15. Als
je het goed bekijkt, wat een plaatje met die twee mooie bomen zo voor de
deur. Nog excuses Frits voor de bij-
naam die we noemden, maar destijds
bij sv Beatrix kende men je eigenlijk
niet anders. 

Voor de nieuwe foto is de redactie ook weer rond gaan fietsen om apartere dingen vast te
leggen voor Ken je dorp. Zagen we ergens iets wat lijkt op een kerstversiering. Maar die
valt eigenlijk alleen maar op als het donker is en de stekker in het stopcontact wordt
gedaan. Nu valt het bijna niet op, dus het zal misschien best lastig zijn om dit te vinden.
Goed opletten als u op zoekt bent door tussen de bomen langs de weg te kijken. 

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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Dorus bezorgde DCH een geweldig leuke avond
De Dames Contactgroep Hoenderloo

(DCH) komt altijd op de laatste
woensdag van de maand bijeen in ‘t
Dorpshuus voor een gezellige ver-
enigingsavond. Het bestuur
probeert altijd ook een leuke,

mooie, fijne, interessante (enz.)
invulling te geven aan een deel van de

avond. Het valt niet mee om steeds weer
iets te bedenken en te vinden dat aanslaat

bij de leden. 
Dat is echter voor de laatste bijeenkomst van het seizoen 2018 -
2019 zeker gelukt. De vereniging komt niet bij elkaar in de zomer-
maanden, maar wat er op 29 mei heeft plaatsgevonden, daar kan
men wel even mee vooruit om over na te praten. Dorus heeft een
diepe indruk achtergelaten bij de dames. Uiteraard was het niet de
in 1972 overleden Tom Manders, de komiek en cabaretier die met
name zeer bekend werd met zijn typetje Dorus. Het betrof een vol-
gens de aanwezige dames zeer goede imitator. De man gaf een per-
fect optreden en eigenlijk was hij Dorus helemaal. Veel dames had-
den gehoor gegeven aan het feit dat men een introducee mee mocht
nemen en zo kon het een zeer geslaagde avond worden.
Op 25 september start DCH weer voortvarend met het nieuwe
seizoen. Dames die nog geen lid zijn, maar een keer een avond
willen mee maken zijn dan zeker ook van harte welkom.

Mieps de pettenman
Men kan hem bijna elke dag wel door het dorp zien rijden op
zijn driewieler en rekening houden met dat hij er rijdt is
misschien niet onverstandig. Mieps van der Loo heeft een
nieuwe hobby en eigenlijk, wie weet dat nog niet! Mieps
spaart petten! Hij zal er alles aan doen om zijn verzameling
nog groter te maken en hij gaat regelmatig in zijn voorma-
lige kippenhok, omgedoopt tot pettenwalhalla, zitten. Tus-
sen een groot deel van zijn verzameling. Het begon allemaal
met een pet die hij kreeg van een neef en dat vond hij zo leuk
dat hij aan het sparen is gegaan. Op het moment van het
gesprek dat we met hem hadden zat hij bijna op 300 petten,
maar inmiddels is hij er al een stukje overheen. Mieps heeft
petten van overal vandaan en hij wil zijn collectie zeker nog
verder uitbreiden. Dubbele geeft hij aan school (IKC
Hei&Bos), waar ze er erg blij mee zijn. Hij houdt zich aan-

bevolen voor nieuwe petten. Alle petten zijn welkom. Mieps geniet er erg van en dus zit hij niet in de put maar in de pet. 
Mieps, bij deze hebben we de belofte ingelost dat je een keer met je fraaie pettencollectie in de Plaggensteker zou komen. Dus
de volgende keer kun je gewoon doorfietsen! Succes met je verzameling!

TUINKA-
Soms maak je een rondje door het
dorp en zie je iets waar je of van
schrikt, of wat je zeer verbaast. Dat
was ook het geval toen er een soort
opstopping was op de Plaggenste-
kersweg. Daar is iets aan de hand
was de conclusie en ja hoor ...... een 

BOUTER
bezienswaardigheid. In eerste instantie
werd gedacht dat er een nieuw beeldje
in een tuin stond. Tot het (wel in slow
motion) bewoog en zelfs iets in de tuin
deed. Er werd gewerkt! Ogen wrijven,
maar het was waar. We hebben een
tuinkabouter gezien! Een echte!
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06-40866349



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 23

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: februari 2011
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Als u dit
leest begin
juli, kijken
we hopelijk
terug op
een  ge-
slaagde
junimaand met de in samenwerking met CODA georgani-
seerde verhalentafel, de feestelijke herdenking van Den
Doolaards- sterfdag en de prachtige tentoonstelling met
werk van Jaap en Tita van der Weele.
In mei en juni hebben we twee keer de expositieruimte ter
beschikking gesteld aan dorpsgenoten Wim van der Meer
met foto's van Jemen en Jaap van der Weel met de
beschilderde eieren  en het sierknipwerk van Tita en zijn
eigen werkstukken van karton. Wilt u weten hoe leuk het
kan zijn, vraag hen naar hun ervaringen en vraag bij de
commissie naar de mogelijkheden. In augustus is ons muse-
umpje gesloten en nemen we even vrij af. Na de zomer gaan
we verder met exposanten en verhalenvertellers van eigen
bodem  zoals -onder anderen- Tiny Janssen, Wim
Wolfswinkel, Wim van Dam en Arend Jetten.

In juli zijn we open op zondag 14 juli van 11 tot 15 uur.
Mocht u die zondag de tentoonstellingsruimte willen
gebruiken om uw collectie of hobby aan het publiek te laten
zien, neem dan contact op met  commissie De Kleine Arcke.
Het kan nog!
Wij wensen jullie een inspirerende zomer.

Comité De Kleine Arcke

NIEUWS VAN DE KLEINE ARCKE

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in

zijn geheel ook bekijken op internet, hele-
maal in kleur.

Kijk op:
www.hoenderloo.nl of www.hajo-hoenderloo.nl

en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!

Beschilderde eieren

Op 9 juni was er een expositie in muse-
um de Kleine Arcke, verzorgd door de
heer van der Wehl. Te zien waren be-
schilderde eieren en knipwerk van Tita;
zijn in februari jl overleden vrouw. 
Daarnaast toonde hij van papier/karton
gemaakte doosjes door hem zelf
gemaakt. 
De expositie was druk bezocht en
iedereen was onder de indruk van de fijne en precieze
kunstwerkjes. 
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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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De activiteiten voor
komende maand juli

Inloopochtenden ook tijdens de
zomermaanden!
Iedere vrijdagochtend is er de inloop-
ochtend van 10 tot 12 uur in 't Dorps-
huus. Voor een gezellig kopje koffie of
thee, een spelletje en een praatje met
elkaar. Ook tijdens de zomermaanden
gaan wij door, en bij lekker weer gaan
wij naar buiten! Er is altijd plek genoeg!
Dus aarzel niet en kom gezellig aan. 

Handwerkgroep
Ook de komende maand organiseren wij
de handwerkgroep in 't Dorpshuus. Op
woensdagochtend van half 10 tot half 12

Handwerkgroep vanaf 6 september op
vrijdagochtend
De handwerkgroep op de woensdag was
een proef. In overleg met Anly hebben
wij besloten om de handwerkgroep vanaf
6 september naar de vrijdagochtend te
verplaatsen en dan wekelijks! 
We trekken de tijden gelijk met de tijden
van de inloopochtend. Dus vanaf vrijdag
6 september is er wekelijks de handwerk-
groep van 10-12 uur in de Soosruimte in
't Dorpshuus.

Vragen of meer weten?
Voor vragen over dit bericht, of wil je
meer weten over Het Nieuwe Initiatief?
Neem dan contact op met Paul de Jongh,
06-20992276 of stuur een mailtje naar
hni@hoenderloo.nl

hebben een gezellige ochtend! De leiding
is in handen van Anly van Oostendorp.
De ochtenden vinden om de 14 dagen
plaats: De komende maand dus op 4 juli,
17 juli en 31 juli. De maand augustus is
er geen handwerkgroep in verband met
de vakantie.
De toegang is gratis. Voor materialen
wordt een vergoeding gevraagd, net als
voor de koffie of thee, zoals gebruikelijk
bij de inloopochtend op vrijdag. Je bent
van harte welkom!

HNI op bezoek bij de
handwerkclub

Hoe lang bestaat jullie club?
De handwerkclub is een gezellige club
van 16 vrouwen in verschillende leeftij-
den en bestaat al zo'n 40 jaar. Mevr.
v.d. Veen was één van de oprichtsters.

Wat zijn jullie activiteiten?
We hebben allemaal verschillende inte-
resses. Je bepaalt zelf wat je doet, ha-
ken, breien, borduren of kaarten maken.
En soms zijn we alleen maar aan het
praten met elkaar. 1x per maand wordt
er een workshop gegeven door Marijke
Kuper. Er wordt gezamenlijk voor de
koffie gezorgd en om de beurt neemt één
van de dames iets lekkers mee.

Lief en leed
We vieren gezellig samen Sinterklaas
met cadeautjes voor elkaar.  We hebben
ook een lief en leed potje, dat wordt
gebruikt voor bijzondere gelegenheden,
zoals verjaardagen, trouwdagen en ook
bij ziekte. De laatste bijeenkomst in mei
wordt er iets leuks gedaan met z'n allen
als afsluiting van het seizoen. Dit jaar
hebben we koffie gedronken bij Wien's.
In september starten we weer.

Waar en wanneer komen jullie bij
elkaar?
We komen om de 2 weken op woens-
dagochtend van 9.30 - 11.30 uur bij

elkaar in de consistorie van de
Heldringkerk.

Moet je lid zijn van jullie club?
Ja, je moet wel lid zijn van onze club.

Hebben jullie een contributie?
Ja, we betalen contributie en voor de
benodigde materialen voor de work-
shops.

Zijn jullie op zoek naar nieuwe deel-
nemers?
Nee we zijn niet op zoek naar nieuwe
deelnemers. Er is plek voor 16 dames en
op dit moment zitten we vol.

Noot redactie: 
Vanaf september is er ook een hand-
werkgroep in 't Dorpshuus tijdens de
inloopochtenden op vrijdagochtend van
10-12 uur. Zie het bericht van Het
Nieuwe Initiatief elders in deze Nieuwe
Plaggensteker.

De inloopochtenden op vrijdag hebben
een vaste structuur en een vertrouwd ver-
loop. Meestal met dezelfde mensen en
met dezelfde activiteiten. Er kan veel
meer, maar dan moeten we weten wat
mensen missen, zoeken en waarderen.
Op de vrijetijdsbeurs in februari  hebben
we ideeën verzameld  over wat Hoender-
loërs nog meer gerealiseerd zouden
willen zien in het eigen dorp. Yoga, brid-
gen, plantjes ruilen, oogstfair, leesclub
en nog veel meer.

Eerste Hoenderlose oogstfair
Na de zomer -waarschijnlijk in oktober-
willen we een oogstfair organiseren. U
kunt daar laten zien wat u maakt van de
oogst uit uw tuin of hoe mooi uw pom-
poenen zijn uitgegroeid. Dus als u de
komende maanden in de tuin en de

keuken bezig bent, denk dan eraan dat u
uw product in plaats van in de kast te
zetten ook aan het kritische en bewon-
derende oog van uw mededorpsbewoners
kunt laten zien en door een vakkundige
jury kunt laten keuren. Locatie en datum
worden later bekend gemaakt, maar u
kunt alvast aan de slag.

Leesclub
Wat we ook na de zomer zouden willen
beginnen is een leesclub. In de Stentor
heeft u misschien op 4 juni het enthousi-
aste verhaal gelezen van  de leesclubs
van  stichting Senia uit Olst. Deze organ-
isatie zorgt voor de boeken en voor de
leeswijzers zodat het gesprek over de
boeken een heldere structuur heeft.
Uiteraard kan dat niet allemaal gratis.
Kosten 35 euro voor een heel jaar.  Kijk

voor informatie op de site van Senia. Bij
Senia is het mogelijk om boeken te lezen
in verschillende categorieën: biografieën,
kunstgeschiedenis, filosofie, moderne lit-
eratuur in het Nederlands en in verschil-
lende vreemde talen. Mocht u interesse
hebben om samen met anderen in een
groepje te lezen,  meld u dan aan via
hni@hoenderloo.nl  vóór 1 september en
geef ook aan welke categorie uw eerste
interesse heeft, dan nemen wij contact
met u op.



Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:

Henk Sundermeijer 055-3781591
Wim Hut 055-3781315
Rein Westerveld 055-3781645
Evert Arendsen 055-3781564
Jan Hendriks 055-3781850
Janny van Oort 055-3781201

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!

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
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Voor de 25e keer 
de Mark rond de Kark
Op zaterdag 6 juli a.s. wordt voor de 25e
keer de rommelmarkt, Mark rond de
kark, gehouden. Het heeft
er om gespannen of men
dat zou halen omdat men
op een gegeven moment
geen opslagruimte meer
had. Maar dankzij de
inspanningen van meer-
dere betrokken dorpsbe-
woners mag men gebruik
blijven maken van de
oude peuterzaal en is
daarmee de 25e rommel-
markt toch mogelijk
geworden.

De Mark rond de Kark is
een begip in een wijde
omtrek en vanuit grote delen van het land
komt men kijken naar koopjes. Naast de
vele bruikbare artikelen die op deze dag

verkrijgbaar zijn, is de unieke sfeer en de
locatie in en om de witte kerk op de Bult,

de Heldringkerk, een belangrijke pijler
van het succes. 
Belangrijk voor de marktcommissie om

de Mark rond de Kark jaarlijks de markt
te organiseren is het sociaal belang. De
rommelmarkt is voor veel dorpsbewo-
ners, met name de wat ouderen, een dag
van ontmoeting, een praatje maken met
deze en gene (al dan niet onder het genot
van een kopje koffie of thee met iets
lekkers erbij gemaakt door een aantal

vrijwilligers), gezellig een beetje
snuffelen naar leuke spulletjes en
meteen een gesprekje voeren met
één van de ruim 60 vrijwilligers.

Ontzettend leuk is, dat de groep
enthousiaste vrijwilligers bestaat
uit dorpsbewoners en niet Hoen-
derloërs (bijvoorbeeld vaste
toeristen), maar ook uit kerk-
gangers en mensen die niets met
de kerk/geloof hebben. Zij hebben
het prachtige historische gebouw
in hun hart gesloten en willen
graag dat het gebouw tot in lengte
van jaren blijft bestaan. In dat
kader is de opbrengst natuurlijk

ook van heel groot belang. Het geld dat
de markt oplevert komt volledig ten
goede aan het onderhoud van het kerkge-
bouw. Geld wat echt hard nodig is om de
Heldringkerk, één van de gezichtsbe-
palers van Hoenderloo, in stand te kun-
nen houden.

Zino de beste Hoenderlose darter
De darters van DartV. Beatrix hebben
hun seizoen weer afgerond en de kam-
pioen in het zonnetje gezet. Al geruime
tijd was het niet echt spannend wie de
titel in de wacht zou gaan slepen.

Nieuwkomer Zino van Westerneng viel
vanaf de eerste speeldag al op door zijn
uitstekende dartspel en werd meteen de
gedoodverfde kampioen. Die faam heeft
hij volledig waargemaakt en hij werd met
een straatlengte voorsprong de kampioen
van seizoen 2018 - 2019 met 389 punten.
De enige die hem een beetje kon
bijhouden was de kampioen van vorig

jaar, Berry Essenstam met 323 punten.
Nummer 3, Rob Spelde had 214 punten.
Het verbaasde niemand dat Zino ook de
hoogste uitgooi van het seizoen op zijn
naam heeft staan met 116. 
De Hoenderlose darters gooien hun
pijlen om de veertien dagen op vrijdag-
avond in ‘t Dorpshuus. Uiteraard gooit
iedereen om te winnen, maar de gezel-
ligheid met elkaar is zeker ook één van
de belangrijkere doelstellingen van deze
groep Hoenderloërs.

Koppeltoernooi
De traditionele afsluiter van het seizoen
is steevast het koppeltoernooi waarbij
ieder koppel kan winnen doordat een
speler die wat ho-
ger op de ranglijst
staat gekoppeld
wordt aan eentje
die wat lager staat.
Sowieso moet het
koppeldarten je
een beetje liggen.
De darters spelen
rond kerst altijd
een koppeltoer-
nooi en aan het
einde van het
seizoen en dat
laatste toernooi is

gewonnen door Vincent v.d. Brink en
Remco van der Loo. Deze laatste maakt
flinke sprongen wat betreft zijn dart-
niveau sinds hij van zijn werkgever
volop de ruimte krijgt om ook op de
werkvloer hard te werken aan zijn dart
kwaliteiten. Samen met Vincent vormde
hij het sterkste koppel en dus konden zij
gehuldigd worden aan het einde van een
memorabele avond. Leuk dat ze toer-
nooidirecteur Ron v.d. Heuvel er ook bij
haalden voor de foto. Komt die ook eens
in de Nieuwe Plaggensteker. Hoewel ....
elders in deze editie komt hij ook al voor.
Twee keer in een maand!!!!!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor het juni nummer een foto gevonden van naar wij denken de mini play back show o.l.v. Karel Wolffensperger met zijn
drive in discotheek.
We zijn opzoek naar de namen van de artiesten en in welke periode dit zich heeft afgespeeld.

Zoals u wel zult zien en lezen in de media zijn wij voor de komende tentoonstelling al een heel eind op weg zoals details
bespreken laatste puntjes op de i wie doet dit en wie doet dat.
Nu hebben wij de afgelopen weken alles gesorteerd en de "fouten er uit gehaald" ook weer een klus van meerdere dagdelen.
Ook het aanvoeren van alle materialen voor het opbouwen van de tentoonstelling, indelingen maken, alles op thema uitleggen
en kijken wat past bij wat staat weer strak op papier want we
moeten wel op tijd klaar zijn. Maar dat gaat lukken misschien
met een klein over-uurtje maar dat moet kunnen. Een
voorzichtige indeling gemaakt en ... de grote zaal is te klein

Op de foto van het mei nummer hebben wij één reactie gehad van
een ras Hoenderloër n.l. Tinie Blotenburg. Zij belde en had even
een check uit gevoerd en kon ons toch 3 namen vertellen van op
de foto aanwezige personen t.w. 2e van links Tinie Bloem, 2e
van rechts Jannie van de Brink en geheel rechts Geurtje
Essenstam.

W a a r ,
w a a r o m
en wie er
nog meer
opstonden
kon zij niet vertellen.
Zelf hebben wij ook nog een rondje Hoenderloo gedaan maar helaas
geen aanvullende informatie. Maar wie weet we zetten de foto er nog
een keer op.

Reacties graag naar:   wimvanmourik48@gmail.com

Foto van vorige maand



Op 5 juli vindt de volgende editie van
Hoenderpop plaats in het Muziekbos.
Het gratis popconcert en de organisatie
HAJO is er trots op dat de topformatie
Meneer van Zanten komt spelen. Dit is
mogelijk gemaakt door Björn
Willemsen met zijn bedrijf
Sing!

Meneer van Zanten draait in-
middels al ruim tien jaar mee.
Vijf muzikanten die weten
waar ze het over hebben en die
alleen maar eigen nummers
spelen. Nummers in het genre
“Nederlandstalige rock”, dat
wel.

In 2003 kroop Meneer van Zanten uit de
schaduw met het debuutalbum “Zomaar
ineens”, waarvan de single “Daniëlle”
afkomstig is. “Daniëlle” komt nog steeds
regelmatig voorbij op diverse landelijke
en regionale radiostations. Bovendien is
ze vereeuwigd op enkele gerenommeer-
de nederpop/rock-verzamel cd’s. Op die
cd’s staat Meneer van Zanten (letterlijk)
tussen de allergrootsten uit het genre: De
Dijk, Blöf, Marco Borsato, De Kast en
anderen. Daar is niets vreemds aan.

Meneer van Zanten klinkt zonder meer
lekker op CD maar komt het best tot zijn
recht op het podium. Het echte live-werk
is het grote kenmerk van de band. Er is
geen optreden van Meneer van Zanten

dat niet tot ongeremd enthousiasme leidt
bij het publiek. 
Radiostations vinden Meneer van Zanten
een leuke stevig-vrolijke band, muziek-
critici een belofte voor de toekomst.
Zaaleigenaren en programmeurs van de
live-podia vinden Meneer van Zanten
altijd voor herhaling vatbaar. Uit recen-
sies van CD’s en optredens. En uit het
feit dat Meneer van Zanten al drie keer
speelde tijdens het Oerol-festival en op
het Koetstockfestival en twee jaar achter

elkaar in het voorprogramma van De
Dijk in De Vereeniging in Nijmegen. En
uit het feit dat Meneer van Zanten door
het hele land heen wordt gevraagd om te
spelen. 

Meneer van Zanten vindt
Nederland leuk en groot
genoeg. De band heeft geen
buitenlandse ambities.
Hoewel: een uitnodiging om
in 2006 enkele weken in
Canada te komen spelen tij-
dens het internationale Tulip
Festival, kon natuurlijk niet
worden afgeslagen. 

In 2011 zag Vallen en
Opstaan het levenslicht.

Twaalf nummers met een inhoud zo
breed als het leven zelf. Rock, een beetje
ballad en een beetje luister. Songs die het
verdienen gehoord te worden. Beleefd te
worden. Thuis, in de auto, maar vooral:
LIVE! Op het podium. 

Tijdens deze Hoenderpop zal rond 21.00
uur de prijsuitreiking plaats vinden van
de Dorpsquiz Wild West Hoenderloo
Best. Deelnemers daarvan, kom op tijd.
Wie weet hebben jullie wel gewonnen!!
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Topband Meneer van Zanten speelt op Hoenderpop
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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

7

7 4 3

735
328

653
71589

95642

2 8 9
1 9 6 2

9 8

Hulp van Bel-
gische vrienden
De jachthoornblazers van De Overlopers
blazen iedere eerste zondag van de
maand op hun 'thuisbasis' Het Nationale
Park De Hoge Veluwe. Op 2 juni kregen
ze hulp van Belgische vrienden.

De Overlopers hadden in het weekend
voor de tweede juni overigens nog deel-
genomen aan de Nederlandse kampioen-
schappen. Ze hebben die eretitel al vele
malen in de wacht gesleept, maar nu
liepen ze een nieuwe titel op slechts 1½
punt mis.
De teleurstelling was er zeker en ook een
week later kwam het nog even ter sprake,
maar om de hoofden erbij te laten hangen
zit niet in de Overlopers. Accepteren en
het volgend jaar weer net even iets beter
doen. Het publiek buiten bij het Museon-
der genoot van het spel van de Over-
lopers en van de Koninklijke Jachthoorn-
groep Brasschaat. Hun samenwerking
gaat al zeker 40 jaar terug en de
Nederlandse jachthoornblazers verlenen
ieder jaar hun medewerking aan de Sint
Hubertusviering van Brasschaat. Nu had
men de Belgische vrienden uitgenodigd
om op hun maandelijkse concert voor de
bezoekers van het Park mee te spelen en
het verschil te laten horen tussen de
Frans jachthoorn en de jachthoorns waar
de Overlopers mee spelen. Een groot ver-
schil! 
Van beide groepen kreeg men uitgebreid
uitleg van hetgeen gespeeld werd en van
het verschil in de hoorn waarop gespeeld
werd. Zo kon het een geweldig leuk con-
cert worden, waarna beide groepen
samen nog even lekker hebben nagepraat
en hebben geproost!



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

De familie Wolffensperger wil iedereen bedanken die een gift
gedaan heeft voor de doneeractie van Amber op doneeractie.nl.

Het bedrag staat op dit moment op zo’n

€3600,-
Daarmee zit ze op een kwart van het streefbedrag, maar er zijn
ook mensen die bij Karel en Roos een enveloppe met inhoud

hebben afgegeven. En vrienden van Amber hebben in de
Boerderij in Beekbergen een benefietavond voor haar

gehouden! Prachtig!
Het totaalbedrag is dus hoger, maar ze is er nog niet. Doneren

kan nog altijd en wordt zeer gewaardeerd.
doneeractie.nl/amberwilhaarleven terug.

BEDANKT
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Deel 43

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe
zijn een aantal zogenaamde pleegak-
kers, die jaarlijks worden ingezaaid met
akkerkruiden en gewassen die vroeger
in deze streken voorkwamen, zoals
boekweit, rogge, haver gerst en soms
tarwe. Daarnaast word er een zonne-
bloemmengsel toegevoegd. De bemes-
ting van de akkers bestaat uit ruige
stalmest die slechts om de 2 á 3 jaar
wordt gestrooid. Waarom we dit doen?
Om de akkers voor het bodemleven, de
insecten, vogels en zoogdieren weer
aantrekkelijk te maken.

Wat zijn pleegakkers?
Voor het Park houdt
een pleegakker in,
dat er akkerkruiden-
soorten worden inge-
zaaid die enorm be-
dreigd worden, of
soms zelfs bijna ver-
dwenen zijn, van de
akkers op de gehele
Veluwe. Voor veel
van de soorten die
we inzaaien is het
spreekwoordelijk 2
voor 12, wat betekent
dat als we niks doen,
deze soorten defini-
tief zullen verdwij-
nen.
Praktisch betekent
het dat we binnen het Park op zoek
moesten naar oude akkers die vele jaren
niet meer waren benut, in verval ge-
raakt of als wildweide hebben gefunc-
tioneerd. Voor deze zoektocht gaven
oude beheerkaarten van vele jaren
terug soms uitkomst. Er was wel een
belangrijke voorwaarde; het mochten in
geen geval akkers zijn geweest die we al
vele jaren inzaaiden met akkerkruiden,

omdat dit reguliere zaad wereldwijd zijn
herkomst kan hebben. Dit zou als gevolg
kunnen hebben dat er zaad in de bodem
zit wat weer ontkiemt, en zich kruist met
de juist gewenste inheemse kruiden.
Zaad uit onze eigen streken is tegenwo-
ordig namelijk praktisch niet te koop en
wordt voor regulier gebruik nauwelijks
gebruikt. 

Zaadbank voor zeldzame akkerkruiden
Met de provincie Gelderland is er een
plan gemaakt om bij de Terrein Behe-
rende Organisaties (TBO's) akkers te
beheren en de zeldzame akkerkruiden te
zaaien en te oogsten, om zo een zaad-

bank te creëren. Het zaad is bijeen
gezocht door enkele mensen die nog wat
plekjes in Gelderland en Brabant wisten
waar het te vinden was, op die manier
proberen we de soorten te behoeden
voor uitsterven.

De pleegakkers in het Park zijn afge-
lopen najaar ingezaaid met winter-
rogge, dit heeft het voordeel dat het

door zijn manier van groei niet-gewenst
onkruid -zoals kweekgras- kan onder-
drukken. Later in het najaar zijn de
akkerkruiden die in dit gebied thuis
horen gezaaid. 
Voor de liefhebbers, de soorten die
ingezaaid zijn: glad biggenkruid,
korensla, valse kamille, akkerleeuwen-
bek, akkerviltkruid, smal streepzaad,
slofhak, geel viltkruid, akkerviltkruid en
bleekgele hennepnetel. Verder is er nog
een basismengsel gebruikt waar onder
andere korenbloem in zit.
In de late nazomer zal het zaad geoogst
worden, geschoond (vrij gemaakt van
ongewenste soorten), gedroogd en be-

waard worden,
zodat we voor vol-
gend jaar weer
zaad hebben in de
zaadbank. De
zaadbank is erg
belangrijk voor de
diverse soorten
akkerkruiden en er
zal door de TBO's
graag gebruik van
worden gemaakt.
Ook zal er
waarschijnlijk op
de akkers zelf zaad
op de bodem
vallen. Om dat
zaad volgend jaar
een goede kans te

geven tot ontkiemen, gaan we de plee-
gakkers niet ploegen, maar met een
schijveneg bewerken. 

Dit jaar zijn de vier akkers in het Park
goed te herkennen aan de winterrogge.
Tussen de rogge zullen de akkerkruiden
zich kunnen ontwikkelen en uiteindelijk
geoogst worden. Er is inmiddels alweer
korensla gezien op een akker!

Pleegakkers in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Door boswachter 
Richard v.d. Vegte
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

VW Golf Variant 1.2 TSi Style
Navigatie, Cruise control, Climatronic, ESP,
ABS,, Carkit, Lichtmetalen velgen, Mistlampen,
Lederen stuur. Stoelverw. 62.000km! Zeer nette
en luxe auto

BJ 2011 € 11.950,-

*  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 €  4.450,-
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 Fiesta 1.3 Nieuwe APK 125.000km leuke auto Zilvergrijs met. 2002 €  1.250,-
Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv. Zwart met. 2015 € 14.750,-
Hyundai I-20 5 deurs Airco, Lm velgen 77.000km D. grijs met. 2014 €  7.950,-
Hyundai I-20 5 deurs Airco, Lm velgen 32.000km!! Wit 2013 €  8.450,-
Mazda MX-5 1.8-16v Lm velgen 105.000km D. grijs met. 2006 €  8.750,-
Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km! Kikker Groen met. 2017 € 12.950,-
Peugeot 207 1.4 5 deurs Airco Lm velgen, Carkit Zilvergrijs met. 2011 Verwacht
Renault Clio Estate 1.2 Tce Navigatie, Cruise enz. Zwart met. 2010 €  6.950,-
Renault Kangoo Automaat 1.6-16v 92.000km Zwart met. 2009 €  9.950,-
Renault Megane 1.4 Tce 130 pk 5drs 17 inch, Cruise D. blauw met. 2010 €  7.950,-
Renault Scenic 1.6-16V 87.000km,Trekhaak nwe APK Zilvergrijs met. 2001 €  1.750,-
Seat Ibiza ST AUTOMAAT zeer compleet 94.000km D grijs met. 2013 € 11.450,-
VW Golf Cabrio 1.2 TSI Zeer mooi 18 inch weinig km Zwart met. 2013 Verwacht
VW Golf Variant 1.2 TSI 63.000km!! luxe uitvoering Wit 2011 € 11.950,-
VW Golf Sportsvan 1.2 Tsi Automaat Navi 64.000km Bruin met. 2014 € 17.950,-
Volvo V70 2.4 Lm velgen, Cruise control, 148.000km Wit 2001 €  5.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:
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