
de Heldringkerk. Eentje die op meerdere
gebieden van grote waarde is voor de
fraaie witte kerk op de bult, maar zeker
ook voor Hoenderloo.

Deze dag brengt mensen echt bij elkaar.
Aan de ene kant trekt het evenement

natuurlijk publiek en gelukkig waren er
dat dit jaar ook weer heel wat. Aan de
andere kant bindt het ook de mensen die
zich elk jaar weer inzetten voor de markt
en dus voor de kerk. Er zijn zelfs al sinds
jaar en dag mensen die op ‘t Veluws Hof
staan en iedere keer weer graag mee hel-
pen.

Er is dan ook heel wat werk te verzetten;
van te voren met het ophalen van bruik-
bare spullen bij mensen thuis tijdens de
ophaaldagen. Die spullen moeten alle-
maal opgeslagen worden en dus heeft
men sommige objecten meerdere malen
in de handen. Op de dag zelf moet alles
namelijk ook weer naar het rommel-
marktterrein gebracht worden. Als alles
er staat staat het er, maar het moet alle-
maal wel even gebeuren. 
Er hingen geruime tijd donkere wolken
boven de Mark rond de Kark en dat was
dan figuurlijk gesproken. Dit jaar was het

de 24-ste keer dat het gehouden werd,
maar het leek er op dat de 25-ste
jubileumeditie er niet zou komen. Dat
had er mee te maken dat er geen opslag-
plek zou zijn omdat men het oude
Harreltje kwijt zou raken. De Dorpsraad
heeft tegenwoordig zeggenschap over

dat gebouw en die heeft aangegeven dat
men er voorlopig de spullen nog rustig
neer kan zetten. Volgend jaar dus de 25-
ste keer Mark rond de Kark. YES!

Maar de 24-ste gaat de boeken in als een
warme (hete) en droge editie. Op een
zonovergoten terrein werden heel wat
spulletjes voor een prikkie van de hand
gedaan en in de kerk lagen weer honder-
den (duizenden?) boeken te wachten op
een nieuwe lezer. De sfeer was heerlijk
en iedereen had er schik in. Het liep over
de hele dag genomen ook aardig door
met bezoekers en potientiële kopers.
Toch prima gezien de extreme weersom-
standigheden. Wat de exacte opbrengst is
weet de radactie op dit moment nog niet,
maar daar hoopt men uiteraard nog
achter te komen. Hopen dat het heel veel
is, aangezien het geld volledig gaat naar
het onderhoud van de Heldringkerk. En
die moet blijven. Ja toch, niet dan?!
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Arend ........ Wat heb je nu
dan weer gedaan. Dat lijkt
op een lekker borrel!

Uiteraard meer over een
fantastische editie van
Hoenderpop!

Een kennismaking met
twee inwoners die naar een
WK willen. Welke?

Dit reed steeds door ons
dorp. Aftellen, maar voor
wie was dat dan?

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Hete, geslaagde Mark rond de Kark
De eerste zaterdag van juli en dus stond
een legertje vrijwilligers al vroeg op om
mee te kunnen helpen met de jaarlijkse
Mark rond de Kark, dé rommelmarkt van
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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 uw vereniging speelt. Zijn er data die leuk zijn voor iedereen om te weten, geef die dan aan ons
door. Nooit verkeerd toch om te laten zien waar een vereniging mee bezig is en wanneer !?

1 Braderie (Muziekbos)
8 Braderie (Muziekbos)

Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
9 Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
10 Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
11 Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
12 Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
15 Braderie (Muziekbos)
25 Opening IKC Hei & Bos
31 Lezing Hans Bulder (Hoog Baarlo)

8 Open Monumentendag
9 Open Monumentendag
15 Hoenderrun (obstaclebaan)
29 Hoenderloo Fair + Hoenderrit (Muziekbos)

27 Bier&Broajen (Muziekbos)

3 Uitvoering Zang (Dorpshuus)
17 Intocht Sinterklaas

8 Kerstmarkt (Dorpshuus)

26 Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus)

6 Seniorentocht

Augustus

Januari

Geef activiteiten door:
Geef, als u een activiteit heeft die ook voor anderen

bestemd is, deze vroegtijdig door aan de redactie,
zodat deze verwerkt kan worden in de

Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl 

September

Oktober

November

December

Juni

Verderop in deze Plaggensteker



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl



Geboren in ........
Leuk hoor dat we
weer de geboorte
van een nieuwe
wereldburger mo-
gen vermelden.
Dan moet die op
de één of andere
manier iets met
Hoenderloo heb-
ben en dat is zeker
het geval. Elize
Willemijn, die op
17 juli geboren is,
mag zich gelukkig
prijzen met Arla
en Wim van
Mourik als de zeer
trotse oma en opa.
Deze mooie dame is namelijk de dochter
van Willem en Angela van Mourik. En

nog zusje van een trotse Anna ook. Hoe
geweldig is dat!
Iedereen van harte gefeliciteerd en heel,

heel veel geluk en gezondheid met el-
kaar.
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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 19 augustus

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

dinsdag 29 augustusdinsdag 29 augustus
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Op 21 juni hadden
Alie en Jacques van
Kooten een feestje te
vieren en dat hebben
ze met de hele buurt
gedaan. In de Plag-
genstekersweg gaat
een mijlpaal als 50
jaar getrouwd echt
niet ongemerkt voor-
bij. De voortuin was
mooi versierd want
iedereen mocht na-
tuurlijk weten dat dit
lieve stel al zo lang
getrouwd is. Naast
het huis was een
grote party-tent neer-
gezet en daar werden
de bloemetjes even
buiten gezet voor de-
ze mensen die altijd
zo veel voor Hoen-
derloo gedaan heb-
ben. Jacques en Alie,
nog van harte gefe-
liciteerd!!!!!!
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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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Nieuw rieten dak voor kabouterhuis
Misschien kunt u zich het fraaie kabou-
terhuisje herinneren van de optocht van
vorig jaar. Deze Hoenderlose kabouters
wonnen er toen de tweede plaats mee.

Het was even een dingetje waar het na de
optocht naar toe zou gaan; het was te
mooi om af te breken. Gelukkig kreeg
het mooie gebouwtje vervolgens een
tweede leven bij Activiteitencentrum De
Krim. Daar komt deze mooi uit de verf
en de bouwers vonden het super dat hun
bouwsel ergens een plekje kreeg in
Hoenderloo. Als bedankje kregen ze er
een compleet verzorgde avond met volop
eten en drinken voor terug. Als we de
verhalen moeten geloven was dit een

legendarische avond. Alleen was het toen
en beetje jammer geweest dat Ronald
eerder weg moest. Of ging! 
Na de fikse storm die in januari van dit
jaar over Hoenderloo raasde zat er helaas
geen dak meer op het huisje. Het is
echter te mooi om weg te doen en dus
werd besloten er een nieuw dak op te
laten maken. Eerst werd het met houten

platen dicht gemaakt en begin van deze
maand heeft een echte rietdekker er een
dagje flink werk
aan gehad om het

van een fraaie rieten kap te voorzien.
Stevig genoeg om een volgende storm te
kunnen weerstaan. Het mag zeker gezegd
worden dat het er nu weer geweldig mooi
uit ziet. Dat is even vakwerk!

Arend 30 jaar bij H.T.C.

Tijdens de jaarvergadering van onze eigen Hoenderlose Toneel Club (H.T.C.)
werd zeer trouw lid Arend Jetten bedankt voor het feit dat hij al maar liefst 30 jaar
lid is van ‘het toneel’. De mensen die wel eens (of heel vaak) naar een toneelstuk
zijn gaan kijken waar Arend in schitterde,
weten dat Arend een bevlogen toneelspeler
is, die eigenlijk (bijna) niets te gek is. Een
vaste kwalitatieve waarde op meerdere
vlakken voor de vereniging, zoals het
maken van foto’s en het programmaboekje.
Arend heeft meerdere talenten, maar is
bovenal een heel fijn mens en een geweldig
lid van het toneel. In de mail die de redac-
tie kreeg werd dan ook aangegeven: “We
hopen dat hij zeker nog 30 jaar lid blijft!” 
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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
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Bert Westerveld met pensioen

Op vrijdag 20 juli stapte het personeel van Aannemer Wolfswinkel rond de klok van drieën op een
witte fiets bij de ingang van De Hoge Veluwe om met elkaar richting het Jachtslot te fietsen. Het was
de laatste werkdag voor de zomervakantie, maar dit uitje had toch heel ergens anders mee te maken.
Bert Westerveld was een dag eerder officieel met pensioen gegaan en stopte dus met werken na maar
liefst 49 jaar bij zijn werkgever Wolfswinkel zich met ziel en zaligheid te hebben gegeven voor het

bedrijf. Zijn laatste werkgever
Willem was vier toen Bert er begon. In die
jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een all-round bouw-
vakker, die je voor elke klus op pad kon sturen. En wat hij
deed werd met veel energie en vakmanschap gedaan. Of het
nu timmeren was, een muurtje metselen of een vloer egalis-
eren (zie inzet in 2015 bij de verbouwing van ‘t Dorpshuus),
hij kon het allemaal en draaide er de hand niet voor om.
Dergelijke veelzijdige vakmensen zijn schaars tegenwo-
ordig en hij zal dan ook zeker gemist worden bij
Wolfswinkel. Ook als collega waar je terecht kon voor een

geintje, voor advies en voor hulp. 
Bij het jachtslot ging men even op de foto,

waarna men een rondleiding kreeg door
het prachtige pand. Vervolgens weer

op de fiets richting het centrumge-
bied, alwaar in het Parkrestaurant lekker gegeten en gedronken werd. Vast en zeker zal
er ook even gekeken zijn bij de grote bouw van het nieuwe landhuis. Hun vakgebied,
al is dat op een iets grotere schaal. Hierna weer terug naar het bedrijf waar men de
deur voorlopig even dicht kan laten aangezien men lekker op vakantie kon gaan.
Een mooie afsluiter voor het bedrijf na een jaar hard werken en voor Bert een mooi
einde van een heel lange werkperiode. Bert het gaat je goed en iedereen heeft er vertrouwen
in dat je niet ergens stil achter de geraniums terecht komt. We hopen dat je nog heel lang echt
mag genieten van je welverdiende pensioen. 



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

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

Een veilige haven in 
            moeilijke dagen

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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Op vrijdag 6 juli gaven Bea Schouten,
gedeputeerde van provincie Gelderland
en René Verhulst, burgemeester van
gemeente Ede, om 14.30 uur het officiële
startsein voor het realiseren van het
Nieuwe Hart van Het Nationale Park De
Hoge Veluwe. Gekleed in veilig-
heidshelm en -vest legden zij symbolisch

de eerste strook van de fundering voor
het nieuwe centrumgebouw.
Onder meer de architecten, aannemer
Rots Bouw B.V., ingenieurs- en advies-
bureau Antea Group, enkele
medewerkers, de
Ondernemingsraad en enkele leden
van de Raad van Toezicht en de
Raad van Advies van de Stichting
Het Nationale Park De Hoge
Veluwe waren aanwezig bij dit
feestelijke moment. Zo ook de oud
burgemeester van Apeldoorn Fred
de Graaf en de huidige burge-
meester John Berends.
Namens Stichting Het Nationale
Park De Hoge Veluwe reikte

Nieuwbouw Hoge Veluwe
officieel van start

directeur Seger van Voorst tot Voorst de
eerste editie van een speciaal magazine
over 99 jaar archi-
tectuur in het Park
uit aan de gede-
puteerde en de
burgemeester.
Anton en Helene

Kröller-Müller, de
grondleggers van
het Park, brachten
natuur en kunst
'tot nut en genot
der gemeenschap'

bijeen, met als icoon het Jachthuis Sint
Hubertus dat in 1920 werd geopend. In
2019, 99 jaar later, voltooit het Park de
bouw van een nieuw iconisch gebouw.

Om dat te vieren geeft het Park een
magazine uit dat on- en offline verschijnt
in 6 edities, vanaf 6 juli.

Het Nieuwe Hart van De Hoge Veluwe
Het nieuwe Centrumgebouw van Het
Nationale Park De Hoge Veluwe wordt
het hart van het Park, de plek waar

bezoekers elkaar treffen en samen de
schoonheid van natuur, kunst en archi-
tectuur kunnen beleven. Het multifunc-
tionele gebouw zal het Parkrestaurant,
een informatiecentrum, zalen en de
Parkwinkel huisvesten. Het ontwerp is
van de hand van de architectencombi-
natie Monadnock/De Zwarte Hond, ter-
wijl Antea Group verantwoordelijk is
voor de uitvoering. Het nieuwbouwpro-

ject is mede tot stand gekomen
dankzij aanzienlijke bijdragen van
de Provincie Gelderland, sponsors,
begunstigers, fondsen en particu-
lieren.

Op de foto hieronder de situatie
van voortgang van de bouw op 20
juni. Er was toen een start gemaakt
met het plaatsen van de immense
vloerdelen. Uiteraard is er onder-
tussen al veel heel veel gebeurd,
maar daarover later meer!
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Politienieuws

Het is al een periode volop zomer! Goed voor
Hoenderloo en ook te merken aan het aantal bezoe-
kers in het dorp. Het is gezellig druk. Ik weet niet of
het daar door komt, maar er waren de afgelopen tijd
wel 4 aanrijdingen, waarbij twee bestuurders de
plaats van het ongeval hebben verlaten, zonder
zijn/haar identiteit bekend te maken, zoals dat netjes heet. Behalve dat daar materiele schade
ontstond hebben helaas ook weer vijf reeën, twee herten en een zwijn een aanrijding niet overleefd.
Om bij de dieren te blijven is er opnieuw vleermuisonderzoek gedaan in Hoenderloo. 

De spanningen liepen hoog op, op twee recreatieparken tussen twee echtparen. Bij de eerste casus
moesten we zelfs twee keer optreden en werd de man aangehouden omdat hij de collega's beledigde.

Bij de andere casus bleek de man nog 88 dagen te goed te hebben en werd hij gelijk door de colle-
ga's ingerekend. Er vond een mishandeling plaats en verder werden er een aanhangwagen voor een

motor gestolen, heeft men geprobeerd brandstof uit een auto weg te nemen en werden er pasjes  uit
een telefoon uit een fietstas weggenomen. In een woning was een brandje, maar gelukkig hebben we
daar de brandweer voor. Iemand belde omdat er veel overlast werd ondervonden van het omzagen van
bomen. Bij controle bleek daar vergunning voor afgegeven en werd er dan ook niet opgetreden. Twee
keer was er een melding van een verdachte situatie en tot slot werd er drie keer aan de politie gevraagd
of ze hulp konden verlenen, hetgeen we natuurlijk gedaan hebben. 

Omdat het vakantietijd is en blijkt dat het spreekuur in de vakantie weinig wordt bezocht zijn er de
komende dinsdagavonden tot en met 11 september geen spreekuren. Ik ben voorlopig nog gewoon aan
het werk en als ik zelf vakantie heb, wordt vervanging geregeld.

Mocht u de politie nodig hebben: bel dan bij spoed met 112 en anders met 0900-
8844. U kunt ook via www.politie.nl een contactformulier invullen.

Fijne vakantie toegewenst voor wie er nog weggaan!

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

Documentairefilm
over Lelystad in 
première gegaan
Op donderdag 11 juli is de documen-
tairefilm "Lelystad Airport in nevelen
gehuld" van cineast Rob de Wind in
première gegaan. Een belangrijke
film, zeker voor Hoenderloo dat te
maken gaat krijgen met twee
vliegroutes van en naar Lelystad.

Oud-politicus Jan Terlouw, die de pre-
mière in Dalfsen van deze documentaire-
film vooraf inleidde, reageerde door de
filmmaker alleen maar te kunnen compli-
menteren. 
"Het is een erg mooie film, kwalitatief
mooi, heel volledig, alle onderwerpen
worden belicht, helder gesproken door
iedereen. Een prachtfilm." Na deze eerste
filmvertoning volgde een staande ovatie
in de bomvolle zaal.

"Je ziet dat het kapitaal, dat geld wil ver-
dienen door de markt uit te breiden, altijd

weer lijkt te winnen. Je ziet ook dat mi-
nisteries ook niet ongevoelig zijn voor
die krachten. De regering is voor een
groot deel eigenaar van Schiphol, ja en
dan is het moeilijk, dat zie je", aldus oud-
politicus Jan Terlouw, die het ope-
ningswoord deed bij de première van de
film 'Lelystad Airport in nevelen gehuld'.

De film, gemaakt door producent/regis-
seur Rob de Wind, geeft o.a. inzicht in de
gebrekkige informatievoorziening rond-
om de aanleg van Lelystad Airport. In de
film geven een groot aantal deskundigen
(waaronder een luchtvaartdeskundige,
een arts en een oud secretaris generaal
van de internationale luchtverkeerslei-
ding) hun visie en komen ook de
gemaakte afspraken met het ministerie
van I & M aan de orde.

De film is te bekijken op Youtube:
https://youtu.be/yoDo5i18FMY . Verder
is de film ook te vinden door de titel
"Lelystad Airport in nevelen gehuld" in
de zoekbalk van Youtube in te typen.
Deze film duurt 3 kwartier, maar is zeker
de moeite waard.

Glasvezel voor
Buitengebied
Hoenderloo
Het zal weinigen ontgaan zijn dat er van
alles aan de hand is betreffende de aanleg
van glasvezel in het buitengebied van
Hoenderloo. Een tijdje geleden hebben
twee aanbieders een informatiebijeen-
komst gehouden in het dorp. Eén daar-
van, Glasvezel Buitenaf, heeft inmiddels
bekend gemaakt dat het daadwerkelijk
glasvezel gaat aanleggen in het buitenge-
bied van Veluwe Oost en dus ook in
Hoenderloo. De andere partij, Digitale
Stad, is afgehaakt. Inwoners van het
buitengebied hebben nu een kans op een
supersnelle netwerk. Het lijkt er op dat
veel inwoners die het betreft, in  zijn
gegaan op het actieaanbod van deze aan-
bieder. Dus zullen degenen die zich
hebben aangemeld straks thuis als het
goed is niet meer de ellende hebben van
bijv. extreem langzaam internet. Dat zal
een beste bron van ergernis weghalen
voor een heleboel mede-dorpelingen.
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Geslaagd muziekfeest voor jubilerende Heldringkerk
De Heldringkerk staat er dit jaar al
maar liefst 160 jaar en om dit te vieren
heeft men een Muziekfeest georgani-
seerd bij de kerk. Omdat het schitte-
rend weer was kon dat buiten op de
parkeerplaats plaats vinden op vrijdag
29 juni.

Dit feest kon niet plaats vinden zonder de
hulp van de Hoenderlose muziekver-
enigingen en toen die gevraagd werden
door de initiatiefnemer Stichting Vrien-
den van de Heldringkerk kreeg men me-
teen de medewerking toegezegd. De
Hoenderlose koren en VIOS waren direct
bereid te komen zingen en spelen.

Eensgezindheid beet de muzikale spits af
en zong vanaf het podium dat naast de
kerk was opgebouwd een aantal liederen,
begeleid door de dirigent op een orgel.

Heerlijk toch om zo lekker in de buiten-
lucht het publiek te trakteren op een aan-
tal mooie liederen. Vervolgens was het
de beurt aan popkoor Unity. Het groepje
was niet zo groot, maar ze wisten toch
het publiek volop te vermaken met de
wat modernere liedjes op deze zeer sfeer-

volle plek. Het klonk als een klok, een
leuke woordspeling op deze plek!

Na de pauze met een lekker bakje koffie
of thee met een overheerlijk zelf ge-

bakken koekje, gemaakt en aangeboden
door de Hoenderloo Groep, was het de
beurt aan muziek-

vereniging VIOS.
Uiteraard hadden ze
wat meer volume
door de instru-
menten, waarmee
ze overigens flink
hadden uitgepakt.

Alles hadden ze hierheen gesleept, ook
het drumstel en de pauken bijvoorbeeld.
De fanfare en de slagwerkgroep speelden
zo’n beetje om en om en ook zij trakteer-
den de aanwezigen op geweldige num-

mers. 
Dit muziekfeest werd afge-
sloten met het gezamenlijk
zingen van het Hoenderlose
volkslied, door de fanfare ge-
speeld. Dit feest om de dona-
teurs van de Heldringkerk te
bedanken was een schot in de
roos en het deed velen denken
aan het evenement ‘Muzikaal
Hoenderloo’, dat in het verle-
den een aantal malen ge-
houden is. Dat was destijds

ook al zo leuk. Wie weet is hier een
mooie nieuwe traditie geboren!



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



Aad van Marwijk en zijn vrouw Jeanette
willen dolgraag meedoen aan het WK
mennen die van 28 augustus tot en met 2
september gehouden wordt in Horst en ze
lijken daar aardig naar toe op weg. Al ligt
de uiteindelijke beslissing in handen van
de bondscoach.

Het echtpaar woont sinds begin 2016 in
Hoenderloo aan de Paalbergweg, het ou-
de huis van Janny van Hunen (links naast
De Ruif). De geboren Pijnakkenaar be-
drijft al 40 jaar paardensport, maar naar
eigen zeggen rijdt hij pas sinds een jaar
of 8 pas goed bij wedstrijden. Eerst bij
dressuur en later als springruiter. Door
een ongeval moest hij het roer drastisch
omgooien, aangezien hij er blijvend let-
sel aan overhield. Niets meer met paar-
den doen was geen optie en toen kwam
het mennen in beeld. Nu is hij met zijn
groom Jeanette (groom = de persoon die
achterop de koets staat) hard op weg om
in zijn para-klasse een nationale topper te
worden, als hij dat al niet is. De rol van
de groom is van uitzonderlijk groot
belang en dat zijn vrouw Jeanette daar zo
bedreven in is maakt het plaatje alleen
maar nog mooier. Samen beleven ze dan
ook heel veel plezier aan hun gezamen-
lijke hobby. 

Door zijn handicap bedrijft Aad nu het
para-equestrian mennen en voor de ken-
ners B-kader. Bij een zoektocht op inter-
net naar zijn naam rolt er al snel een
mooie ere-lijst uit met twee absolute
hoogtepunten. In 2014 won hij met het
team waarin hij toen zat maar liefst zilver
op het WK Paramennen in Sandringham
in Engeland. Zijn individuele hoogtepunt
was het behalen van brons op het WK
mennen in 2016 in Beesd. Verder is hij
bij vele wedstrijden steevast bij de top 4
geëindigd en een aantal keren was het

fanatieke span zelfs eerste. De meeste
successen heeft hij behaald met zijn
paard Kyra (15 jaar), die hij zelf getraind
heeft. Nu wisselt hij af en toe af met hun
andere paard D.J. van Dejavu, die 10 jaar
is. 
WK

Het meedoen aan
het WK is het
grote doel van het
echtpaar en daar
doen ze werkelijk
alles voor. Hun
leven draait com-
pleet om de men-
sport en het leven
is er compleet op
ingedeeld. Veel
oefenen en een
goede verzorging
van de paarden en
het materiaal.

Fysiek vergt het wel veel van mens en
dier en dus is het elke avond vroeg naar
bed. Gelukkig hebben ze nog wel steeds
enorm veel plezier aan hun flink uit de
hand gelopen hobby. “Dat kan ook niet
anders met twee van zulke geweldige
paarden”, geeft Aad aan. “We rijden nu
elke dag dus de mensen kunnen ons vaak

door het dorp zien rijden. En poep schep-
pen, want dat hoort er ook bij! We rijden
de ene dag met Kyra en de volgende met
D.J. In de weekenden rijden we soms
zelfs 2 keer. We kunnen hier geweldig
rijden in en om Hoenderloo. Wat een
geweldige plek om te oefenen. We
hebben er zeker geen spijt van dat we
hier zijn komen wonen.” 

Om naar het WK te mogen moet er bij
meerdere wedstrijden goed gepresteerd
worden. De Hoenderloërs hebben bij
twee selectiewedstrijden in Exloo en
Horst een fraaie derde plaats behaald.
Begin augustus is er weer een wedstrijd
in Wierden en goed presteren daar is het
ultieme doel. De lat ligt hoog, maar dat
moet ook vindt Aad. “Anders moet je
geen topsport beoefenen”. Hij vindt het
wel jammer dat de mensport soms flink
wordt ondergewaardeerd. . “Het vergt
veel oefenen en vaardigheid. Bij een
wedstrijd heb je zo’n 30 doorgangen met
maar 10 cm ruimte aan beide zijden over.
En dan heb je nog de pionnen met de bal-
letjes er op. Een balletje er af is strafpun-
ten. Elke hindernis moet je goed in je
hoofd hebben, dus die moet je van te
voren goed bekijken. Goed onthouden
hoe je deze zo goed en snel mogelijk
moet rijden.”

Wie Aad en Jeanette aan het werk wil
zien kan dit volgende maand dicht bij
huis doen. Hij doet van 10 tot en met 12
augustus mee aan de internationale men-
wedstrijden bij Riant in Beekbergen.
Vorig jaar wist hij daar een prachtige 3e

plaats te halen in zijn eigen speciale
klasse met Kyra, al had er een hogere
klassering in gezeten. Daar gaan ze nu
zeker voor. Op vrijdag met de dressuur,
op zaterdag met de marathon en op
zondag de vaardigheid. 

We wensen Aad en Jeanette heel veel
succes en de N.P. blijft jullie volgen!
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Hoenderloërs willen strijden op WK mennen



bands. Het is een uitdag-
ing en HAJO is zeker niet
over één nacht ijs gegaan,
maar men heeft ontzettend
geboft met de band TENX. Toen ze
aankwamen waren ze meteen heel

ontspannen en het spatte er van af dat ze
er ook zin in hadden. Dat
hebben ze de hele avond
vast kunnen houden en
mede dankzij hun werd het
een super gaaf feestje.
Ook belangrijk bij zo’n

succes is het
publiek. Hoen-
derloo liep
gelukkig weer
uit voor Hoen-
derpop en daar
is HAJO de
a a n w e z i g e n
echt bijzonder
dankbaar voor.
En ook het publiek had zin
om het eerste zomerfeestje
van Hoenderloo met elkaar te
gaan vieren en dat is volle
bak gebeurd. Heel oprecht:
bedankt iedereen die geweest
is!
Helaas blijkt het met een
evenement als Hoenderpop

dat het eigenlijk onmogelijk is om dit
voor elkaar te krijgen zonder de steun
van meerdere sponsoren. Het doet HAJO
ook goed dat zo veel bedrijven in ons
dorp deze activiteit omarmen en steunen.

Laten we eerlijk zijn, veel verenigin-
gen kloppen aan bij dezelfde bedri-

jven en ze ‘vissen allemaal in
dezelfde vijver’. Dat de bedri-
jven dan toch elke keer weer
hun steun geven is hartverwar-
mend. Dus, super bedankt spon-
soren die onderaan deze pagi-
na’s staan. Zonder jullie is
Hoenderpop ook ondenkbaar.

Nu er toch met bedankjes
gestrooid wordt, dan kan mu-
ziekvereniging VIOS er ook
één krijgen, voor het toestaan
dat het Muziekbos gebruikt
mocht worden.  Buurtbewoners
nog sorry voor de overlast! ‘t

Dorpshuus bedankt dat ook dit jaar de
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SPONSORENSPONSOREN
Activiteitencentrum De Krim - Bungalowpark Hoenderloo - Berkhof & Partners - Broo

De Veluwe Taxi - EHBO - Eetcafé De Zaak - Essie Tweewielers - Grond en loonv
M. v.d. Weele auto’s - OCH - schildersbedrijf Erik van Hunen - Rooth66 - schildersbedr

Hoenderpop     Hoenderpop      Hoenderpop kan zo ondertussen
beschouwd worden als de ‘hoofdactivi-
teit’ van HAJO, de Hoenderlose Activi-
teiten Jongeren Organisatie. In het
verleden, toen er echt nog heel veel jeugd
was in ons dorp, was het nog haalbaar
om zeer regelmatig iets
voor de plaatselijke jeugd
te organiseren. Sowieso
twee keer per jaar een
disco (Halloween en car-
naval), maandelijks een
film op groot scherm in ‘t
Dorpshuus met de reis-
bisocoop van Frank
Romijn, bingo’s en wat te
denken van de immens
gave playback shows.
Helaas is dat niet meer en
de leden van HAJO zetten
dan ook volledig in op
Hoenderpop. En dan is het best spannend
of het allemaal wel goed zal verlopen. 

Er zijn nogal wat factoren die van in-
vloed zijn op een evenement als Hoen-
derpop. Heel belangrijk zijn natuurlijk de
weersomstandigheden en menigeen weet
dat Hoen-
derpop en
slecht weer
helaas vaak
samen gaan.
Dit jaar was
daar gelukkig
een uitzonde-
ring op; het
was droog
met een heer-
lijk tem-
peratuurtje! O
wat was
HAJO blij!
Dan moet er
een band spe-
len die het
publiek kan
trakteren op een mooie muzikale avond.
Het budget van HAJO is niet giga groot
en omdat het een gratis toegankelijk feest
MOET blijven kan niet gekeken worden
in de muzikale database met de dure



toiletten konden worden gehuurd.
Gerrit en Miranda Dros voor ver-

schillende zaken, Karel Wolffens-
perger met het mee helpen
opbouwen en afbreken en het
beschikbaar stellen van de tap.

Joost Klein Middelink,  Hans
en Helna Solleveld voor het

helpen opruimen. Hoe fijn
is dat als je al de hele

dag bezig bent en je ‘s
nachts nog moet

opruimen. Eline
van Zeist, ook
super bedankt
dat je ons

geholpen hebt
bij de verkoop van de drankjes. EHBO
Hoenderloo ook heel erg bedankt dat jul-
lie aanwezig wilden zijn. Het was even
kort dag, maar jullie hebben er voor ons
de hele avond gezeten en dat is
tegenwoordig een vereiste, maar we
waarderen het enorm. De laatste die we
willen bedanken is Claudia. HAJO vond
het eens tijd voor nieuwe shirtjes en
Claudia heeft zich uit de naad gewerkt
om dat op tijd voor elkaar te krijgen. En
het zag er geweldig uit.
Jeetje, wordt er toch nog bijna iemand

vergeten. Er was van te
voren al gesproken over
een muzikale verrassing,
maar hetgeen gepland

stond ging niet door. Wat mooi dan dat
Gwendolynn, de pleegdochter van Jack
en Lysbeth Brouwers, toch zorgde voor

een gaaf intermezzo met een heerlijke
rap waarmee ze heel wat publiek enthou-
siast mee kreeg. Ze ging helemaal
SOLO.  En wat straalden Lysbeth, Jack

en de andere familieleden zeg!
Gwendolynn is overigens ieder jaar een
vaste gast van Hoenderpop, alleen was
dit het eerste jaar dat ze op het podium
straalde en niet alleen vanaf de dans-
vloer.

Al met al heeft HAJO een geweldige
avond gehad en kunnen ze terug kijken
op een zeer geslaagde avond. Ach, wat
kan het schelen, nog één keer ...... 

HOENDERLOO BEDANKT!

Kijk gerust voor nog een heleboel foto’s
op de site van HAJO. Beleef het feest
nog één keer mee!
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N BEDN BEDANKTANKT
odhuis Lokaliteit - Coen Spelde Boomverzorging - Drogisterij Ariska - De Boskantine -
verzetbedrijf Essenstam - Hotel restaurant Buitenlust - JB Trading - IJs van Co - 
rijf Herman van Hunen - Schnitselhuus De Zevensprong - Wolfswinkel Groentechniek!

   een topfeest!!  een topfeest!!

meer foto’meer foto’s ops op
wwwwww.hajo-hoenderloo.nl.hajo-hoenderloo.nl
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Het fraaie oude raam van vorige maand is het raam van de bovenverdieping
van de Kolenschuur, het voormalige Nederlandse Electriciteitsmuseum van
de heer Ritmeester. Een plek waar de laatste maanden veel activiteit was,
maar dat had er mee te maken dat veel van de unieke collectie er uit werd
gehaald. Het museum stopt te be-
staan en de spullen zijn verdeeld over
meerdere plekken. Wat er verder met

het gebouw (de gebouwen) gaat gebeuren is aan de redactie niet bekend, maar het schijnt
verkocht te zijn. Helaas geen idee nog!
Dat de foto van deze maand een brievenbus betreft lijkt niet zo heel moeilijk te bepalen.
Dat het geen standaard bus is waar de post de brieven erin moet stoppen is ook wel
duidelijk. Maar waar staat deze? Het is een rode en staat voor een witte muur. Succes!

J.T. van Lopik caravanonderhoud
Het adres voor het onderhoud van houten, kunstof en aluminium Sta-caravans

Krimweg 34 - 7351 AX  Hoenderloo   - Telf.: 06- 20 71 89 36 / 055- 378 19 01   - WWW.JTVANLOPIK.NL

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

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

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

Middenweg 17, 7351 BA, 055-3781270
whatssapp 0654261831
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Hoenderloo's Belang is in de eerste
plaats verheugd met het nieuws dat
het buitengebied van ons dorp aange-
sloten wordt op het glasvezelnetwerk
en daarmee de 21e eeuw binnenkomt.
Goed nieuws voor de ongeveer 250
woningen die in ons buitengebied zijn
gelegen. Het was wel spannend omdat
als een donderslag bij heldere hemel
zich ineens een concurrent (Digitale
Stad Veluwe) meldde voor Glasvezel
Buitenaf, die ook een glasvezelnetwerk
wilde gaan aanleggen, met nog meer

keuzemogelijkheden dan de concur-
rent. Niettemin hebben we kunnen
constateren dat er voor het aanbod
van Glasvezel Buitenaf meer belang-
stelling bestond dan voor Digitale
Stad Veluwe. Deze laatste had zo
weinig aanmeldingen dat men moest
besluiten geen netwerk aan te gaan
leggen. Wellicht een teleurstelling
voor sommigen, maar laten we onze
zegeningen tellen: voor diegene die
snel internet wil, bestaat vanaf nu die
mogelijkheid en binnen een jaar zal

dat werkelijkheid worden. 

We zullen deze zomer nog even extra
oplettend moeten zijn als het om de
N304, de Apeldoornse weg gaat.
Nadat er enkele maanden geleden
vanuit de provincie het bericht kwam
dat men afzag van verdere maatrege-
len aan deze weg nabij Hoenderloo,
ontvingen we recent bericht dat men
er toch nog niet helemaal uit is en dat
er nog steeds plannen bestaan voor
een wildrooster in de buurt van de Vijf
Woningen. Hoenderloo's Belang wijst
dit op alle mogelijke manieren af: het
hele dorp kan meegenieten van een
wildrooster waarover 80 en soms aan-
merkelijk harder zal worden gereden.
In Goed overleg met de Hoge Veluwe
zullen we ons er andermaal tegen
gaan verzetten en aandacht vragen
voor betere en veiliger oplossingen,
namelijk een rotonde bij de afslag
Hoenderloo. 
Wordt vervolgd.

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

U kunt dit inleveren bij Rob Spelde, Krimweg 11
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: maart 2010
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U wordt gehaald en gebracht in HoenderlooU wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

marketing

WERK.



we regelmatig op de vierde
zondagmiddag van de maand  een
Hoenderloos talent uitnodigen
om een lezing te geven aanslui-

tend bij het thema van de wisselende
expositie. Weet u iemand of bent u zelf

iemand,  die we  beslist een keer moeten
programmeren met een interessant ver-
haal en  een beetje lef laat het  weten aan
De Kleine Arcke.  Contact kunt u opne-
men met Willemien Smeenk, Hanneke
van Kan of Jan Daemen.

(Jan, bedankt voor het mooie verslag en
Arend, bedankt voor de gave foto’s)
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(van onze speciale verslaggever)

Zondag 24 juni was het zover.  Rob
Spelde, Hoenderloos sterreporter, dorps-
contactpersoon en onderwijsman  in hart
en nieren zou spreken in museum De
Kleine Arcke.  Aansluitend op de exposi-
tie over onderwijs in Hoenderloo zou hij
een lezing verzorgen over zijn ervaring-
en als leerkracht van de Mr. Gang-
elschool in de jaren tachtig en negentig.
Anekdotes bij foto's.  De huiskamer van
De Kleine Arcke was goed gevuld met
een aandachtig publiek. Robs verhaal
werd aangevuld door  twee oud-pupillen.
Een eerlijk verhaal over vallen en
opstaan, over de noodzaak om  als leraar
een relatie op te bouwen met  de klas als
voorwaarde om te kunnen werken  aan
onderwijsdoelen.  Eerst moet je in
figuurlijke zin met je leerlingen kunnen
lezen en schrijven, voordat je aan les-
geven toekomt. Geen strak door de
schoolleiding ontwikkeld lesrooster vol-
gen, maar al je creativiteit inzetten om de
leerlingen uit te dagen en te stimuleren
om weer plezier te krijgen in school.
Uiteraard is het dan wel fijn als je de
steun van de directie hebt. Sprookjes
duren geen twintig jaar. Wat het onder-
wijs van hem vroeg was na twintig jaar
niet meer op te brengen en vol te houden.

Een eerlijk verhaal over hoe mooi en
bevredigend het kan zijn om les te geven,
maar ook hoe frustrerend en uitputtend

het kan zijn.  
Rob, bedankt voor het delen van je
ervaringen. Door het intieme huiskamer-
karakter van De Kleine Arcke, koffie en
cake bij de hand,  kunnen er makkelijk
vragen worden gesteld, worden verhalen
door anderen aangevuld met tegenver-
halen en valt de drempelvrees voor de
spreker weg/mee. In de toekomst willen

Lezing Rob Spelde in De Kleine Arcke
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In ons dorp worden door meerdere inwoners plastic doppen
gespaard voor een heel goed doel. Met elke harde plastic dop
steunt men de hulphond (www.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken melk, vla, potten pindakaas, schoon-
maakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en le-
vert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500  kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen. 

In Hoenderloo zijn sinds januari maar liefst 12 vuilnis-
zakken met doppen bijeen gespaard en naar het goede

doel gebracht.

Bij deze een oproep om de doppen-
spaarders te helpen en schone doppen
(visueel gehandicapten zoeken de
doppen uit, vandaar graag schoon)
in te leveren bij:
Janny Verschuur
(Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink
(Miggelenbergweg 8)
Ria Junge
(Miggelenbergweg 2.

BIJ VOORBAAT DANK

06-40866349

Rens
21-08-1978   21-08-2018

In liefdevolle 
herinnering

Familie Pijnaker
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In de vorige Nieuwe Plaggensteker hebben heel wat geslaagden
gestaan. Zoals ieder jaar komen er altijd nadat die editie is uit-
gekomen nog namen binnen. Die waren al geslaagd of hadden
nog een her en wisten alsnog hun diploma te halen, of men
slaagde gewoonweg pas later. Hier dus nog een paar jongeren die
ook met het halen van hun diploma een bepaalde fase in hun leven
hebben afgesloten. Jullie uiteraard ook nog van harte gefeliciteerd

Niek Bredewold, Jorrit Rengers, Sietse Schröder en Manon van Veelen!

Welkom bij de opening van IKC Hei & Bos! 
Op zaterdag 25 augustus 2018 is de officiële opening van ons IKC. U bent van harte welkom van 10.00-

12.00 uur. Rond 10.30 uur wordt de officiële openingshandeling verricht door o.a. directeur Kim
Meerema-Schreurs en wethouder Nathan Stukker. Met elkaar hijsen we de vlag van het nieuwe IKC!

Het wordt een gezellig feestje waarbij iedereen welkom is om een kijkje in de school te nemen. Voor
kinderen zijn er volop activiteiten en is er een springkussen aanwezig.

Leuk feitje: na de zomervakantie zullen er 25 kinderen starten op het IKC, verdeeld over 
basisonderwijs, peuterplus en kinderdagverblijf. Het basisonderwijs zal starten met kinderen variërend

van groep 1 t/m 7.

Tot ziens!
Bestuur en team IKC Hei & Bos

Nieuwe generatie oliebollenbakkers
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwe Plaggensteker zoals dat zo
mooi heet had er al weer één braderie plaats gehad. Inmiddels
hebben er al 1 of 2 meer plaats gehad, maar op die eerste was iets
opvallends aan de hand. Uiteraard staat biljartvereniging Veldheim
op elke braderie met hun inmiddels toch wel wereldberoemde
zomeroliebollen. Dat is niets nieuws dus. Echter, de vereniging
heeft twee nieuwe leden mogen begroeten en die haakten meteen
ook aan als oliebollenbakkers. Vrijwillig of verplicht nummertje is
niet bekend bij de redactie, maar het leek er op dat ze het nog leuk
vonden ook. Toch wel leuk, dat Chris en Rien zich op hun (hoge)
leeftijd nog ergens junior in mogen noemen. Ze zitten nog vol in de
opleiding en we wensen deze ‘junior-oliebollenbakkers’veel succes!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Bij de HHIBers wordt (met ondersteuning van een zeer deskundige
schoolnamen-zoekster) zeer hard gewerkt om alles voor de fototen-
toonstelling 2019 tot in de perfectie vele foto's compleet te krijgen.
Het wordt mooi dat beloven we iedereen.

Wat de foto van vorige maand hebben we helaas geen respons over
ons zonnebloem meisje ontvangen. Dus wanneer het nu precies
geweest moet zijn is ons nog niet geheel duidelijk.

Voor de nieuwe uitgave maar weer een Beatrix foto opgesnord. Daar
staat voor ons toch nog een onbekende op. Wie weet kunnen onze
vaste namen leveranciers er iets aan toe bijdragen.

Reacties graag naar
  wimvanmourik48@gmail.com

Foto van vorige maand
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Veldheim 6, 7351 CE te Hoenderloo. Tel: 055 - 378 11 77
Email:dehoofdpijnbalie@gmail.com
Website: www.dehoofdpijnbalie.nl

De openingstijden van de praktijk:

Maandag: 07.30 - 12.00 uur Dinsdag: 07.30 - 12.00 uur
Woensdag: 07.30 - 12.00 uur Donderdag: gesloten
Vrijdag: 07.30 - 12.00 uur

Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers 

Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.

Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit 
* Dry needling 
* Medical taping
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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
1 7 2 8 5

6128
295

13
78923
148

1
9 6 5

3 4 2 9

Zonnige dagen
van het paard
In het weekend van 30 juni en 1 juli vond
in Het nationale Park De Hoge Veluwe
het jaarlijkse weekend van het paard
plaats. Dit keer in zonovergoten omstan-
digheden en het gras van de picknickwei-
de, het epicentrum van dit evenement,
was zeker niet groen meer door de lang-
durige droogte. Het decor zo in het
prachtige natuurgebied bleef echter
schitterend en heel wat liefhebbers waren
er op af gekomen. Het ‘paardenaanbod’
was groot en zeer gevarieerd op beide
dagen. Van shetlandercarroussel tot acro-
batiek te paard, en van dressuur in
volledige vrijheid tot een indruk-
wekkende demonstratie achtspan rijden
met het grootste paardenras ter wereld,
de Shire. De politie liet zien hoe er bij
hun met paarden getraind wordt. De
Nederlandse Vereniging Voor Bereden
Wapenvaardigheid Par Saint Georges gaf
op zondag een knallende finale (foto).
Tevens kon er deze dag worden genoten
van een stoet historische rijtuigen. Een
hoefsmid kon de dieren die dat nodig
hadden voorzien van een nieuw hoefij-
zer. Fijn voor het dier en voor het publiek
mooi om te zien hoe dat in zijn werk
gaat. Al met al was het een warm, heel
warm weekend, maar er was heel veel te
beleven op het gebied van paarden. Al
sinds haar oprichting is het Park nauw
verbonden met het paard. Stichters
Anton en Helene Kröller-Müller gingen
graag te paard voor een buitenrit over
hun Park, alleen of met gasten. De huidi-
ge directeur van het Park zet deze traditie
met enige regelmaat voort met Park-
relaties. Het Park heeft uitgebreide rui-
terroutes en routekaartjes voor ruiters.



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

DROS/IJS van CO
Krimweg 33d, Hoenderloo
Tel: 055-3781502
Fax: 055-3782105
Email: ijsvanco@ijsvanco.nl

Loket van 1 maart t/m medio oktober
*   7 dagen per week geopend   *

tevens groothandel voor de horecaIJS ambachtelijk bereid

vof

zie ook www.ijsvanco.nl
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Deel 32

Binnenkort gaat de heide weer mooi
paars kleuren en zullen er vele insecten
weer nectar halen uit de bloempjes van
de struikheide. Een goed moment voor
een heerlijk dagje uit met de fiets, auto
of de benenwagen.

Heidebeheer en -behoud
Het hebben en houden van heide is voor
terreinbeherende organisaties zoals Het
Nationale Park De Hoge Veluwe geen
vanzelfsprekendheid; er moet veel ener-
gie, kennis, werk, geld en materiaal ge-
bruikt worden om heidevelden te behou-
den. Vroeger maakte men nog gebruik
van het heidepotstalsysteem waardoor
de heide in stand bleef, maar dit sys-
teem raakte in ongebruik. Hierdoor ver-
dween een groot deel van de heide en
de daarbij behorende flora en fauna,
wat erg jammer is.
Om heide te hebben en te behouden
voeren we tegenwoordig verschillende
werkzaamheden uit, waaronder:
-  Maaien; in de wintermaanden worden
er stukken heide gemaaid en de afge-
maaide heide wordt in balen geperst en
afgevoerd. Dit maaisel wordt gebruikt
voor diverse zaken zoals filters in de
stallen, nokken op rietdaken en ge-
bruiksartikelen zoals borstels. De afge-
maaide hei zal, mits deze niet te oud is,
weer uitlopen en na enige jaren haar

mooie bloei weer laten zien.
-  Branden; in een mooie droge winter-
periode, eventueel met vorst, kun je er
ook voor kiezen om hei te branden.
Altijd weer leuk om te doen en voor de
(vrijwillige) brandweer een goede

oefening in natuur-
brandbestrijding. Bij het
branden worden stukken
hei met veel gras
aangestoken en rustig
tegen de wind in afge-
brand, waarna op de
afgebrande stukken het
heidezaad kiemt en er in
een mum van tijd weer
vele jonge heiplantjes
tussen de afgebrande hei-
depollen staan. Velden

die helemaal vol gras
(pijpenstrootje) staan
moeten enige keren (jaren)
achter elkaar worden
gebrand om de jonge heide
de kans te geven zich te
ontwikkelen.
-  Begrazen; met een
schaap, geit, rund of paard
kun je de heide begrazen.
De dieren eten grassen,
struiken, bomen, kruiden en
ook heide, en zorgen er op
die manier voor dat de heide niet veran-
dert in bos. De resultaten zijn zeer
uiteenlopend en erg afhankelijk van het
soort dier en de frequentie van begrazen
(begrazingsdruk).
-  Plaggen; met een heiplagmachine of
rupskraan met kantelbak wordt de vege-
tatie tot de minerale grond geplagd en
afgevoerd. Dit is een goede methode om
heide terug te krijgen, daar heidezaad
na vele tientallen jaren in de grond nog
kiemkrachtig is en deze methode erg
dicht bij het heidepotstalbeheer zit.

Nadelig bij deze methode is dat er ook
een groot gedeelte van de mineralen en
voedingsstoffen wordt afgevoerd, wat
niet meer terug komt. Het plaggen is
ongeveer 40 jaar terug begonnen en
heeft enorm bijgedragen aan de vele
heidevelden die we nu nog hebben en
waar we van kunnen genieten.
-  Chopperen; een dure, maar voor
kleinschalige projecten goede methode
om mooie heide terug te krijgen. Het
chopperen zit tussen plaggen en maaien
in, en zorgt ervoor dat niet al het orga-
nisch materiaal weggehaald wordt. 
Zoals u begrijpt vraagt heidebeheer veel
kennis van heide, van de groeiplaats,
historie van de plekken, flora en fauna
van heide en nog heel veel meer.
Mocht de heide deze jaren weer mooi in

bloei staan, bedenk u dan eens dat dit
mede te maken heeft met het heidebe-
heer wat wij uitvoeren. 
Wilt u zelf ook graag bijdragen aan het
heidebeheer in Het Nationale Park De
Hoge Veluwe? In navolging op de
buitengewoon succesvolle actie Zaag je
eigen Kerstboom gaat het Park bezoe-
kers de mogelijkheid bieden om in het
weekend van 18 en 19 augustus een
gratis bosje bloeiende heide te komen
knippen. Meer informatie over dit eve-
nement vindt u op hogeveluwe.nl. 

Beheren van droge heidevelden 

Door boswachter
Richard van de Vegte
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

VW Golf Variant 1.4 TSi '13
Panorama dak, Navigatie, Half leer, Cruise con-
trol, Stoelverwarming, PDC,  voor en achter,
Afneembare trekhaak,18 inch, A
ls nieuw en bomvol opties!
53.000km!! € 16.450,-

*  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

Fiat Tipo 1.4-16v 10.000km!! zeer ruime auto D. grijs met. 2016 € 13.650,-
Ford B-Max 1.0 Ecoboost Climatronic, Stoelverw. D. grijs met. 2013 €  9.750,-
Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv. Zwart met. 2015 € 16.950,-
Hyundai I-10 comfort, Clima, Cruise 33000km Zwart met. 2015 €  8.950,-
Hyundai IX-20 1.4 50.000km Zeer luxe hoge instap Zwart met. 2010 Verwacht
Nissan Note 1.4 Airco 62.000km zeer nette auto Grijs met. 2012 €  8.450,-
Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km! Kikker Groen met. 2017 € 13.950,-
Opel Astra 1.0 Sportstourer als nieuw 3200km Wit 2016 € 16.950,-
Opel Corsa 1.4-16v 150PK OPC-Line 5 deurs 17000km Wit 2016 € 15.950,-
Opel Meriva 1.4-16V Edition Camera 63.000km D. grijs met. 2008 €  6.450,-
Peugeot 206 1.4 5 deurs 85.000km!! Blauw met. 2003 €  2.450,- 
Renault Twingo 1.2-16V Automaat 2 stuks!! Rood en Zilvergrijs 2008 €  5.950,-
Renault Clio 1.6-16V Automaat 5 deurs Navigatie etc. Zilvergrijs met 2013 € 10.950,-
Renault Laguna Estate 2.0-16V ruime station Zwart met 2009 €  7.950,-
Renault Scenic 1.4 Tce Clima, Cruise, LM velgen etc. L. Blauw met. 2009 Verwacht
Seat Altea 1.2Tsi Good Stuff mooie complete auto Rood 2011 €  9.950,-
Seat Ibiza 1.6 Automaat 54.000km Zeer luxe D. grijs met. 2009 €  8.450,-
Seat Ibiza 1.4-16V Copa 5 deurs Luxe uitv. 89 dkm Zwart met. 2011 €  8.950,-
Skoda Fabia Combi 1.2 TSi 105pk 65000km Grijs met 2013 € 11.950,-
Volkswagen Polo 1.2 5deurs Airco etc. 45.000km Zwart met. 2010 €  8.450,-
Volvo XC 60 D5 diesel Automaat Leer etc. 1 eig. Zwart met. 2009 Verwacht

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:
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