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Kerstmarkt in Dorpshuus een gouden greep
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jaargang 19
december 2018

Wat een lastige keuze voor de organisatie van de kerstmarkt op zaterdag 8 december; kan deze wel buiten op het
pleintje voor ‘t Dorpshuus doorgaan?

In deze
Plaggensteker o.a.

De weergoden hadden niet veel goeds in
de zin op deze dag. Heel veel regen en
harde wind, heel harde wind. Natuurlijk
is het ‘t leukst als de markt buiten kan
plaats hebben met de grote dorpskerstboom en vuurkorven, maar de weersomstandigheden kunnen echt roet in het
eten gooien. Dus werd na spoedoverleg

sisteerd door onze eigen kerstman die,
naar de redactie heeft vernomen in het
geruchtencircuit, nu ook een zangcarriérre overweegt.
Er lagen prachtige producten in de kramen en wat de inwendige mens betreft
was het echt super goed verzorgd. In
meerdere kramen was overheerlijk eten

besloten om met de kerstmarkt naar de
grote zaal te gaan en dat was de beste
keuze van de dag. De organisatie, ‘t
Dorpshuus en OCH, hadden dan ook
echt hun best gedaan om
een heel passend sfeertje
te maken en dat is ze met
verve glukt. Bij binnenkomst in het dorpsgebouw was het al kerst wat
het klokje sloeg en dat
bleef zo.
De kraampjes in de grote
zaal stonden langs de
muren en zo ontstond ook
een pleinidee, met zitjes
in het midden. Daar zat
ook een pianist te spelen
en die man voegde zeker
veel toe met zijn uitstekende spel. Bij een aantal
nummers werd hij geas-

aanwezig en men kon zich dan ook zo
een paar uurtjes vermaken op de Hoenderlose kerstmarkt. Bij sommige mensen
kwamen herinneringen naar boven naar
de kerstmarkten van
vroeger van de DCH.
Die hebben deze in een
grijs verleden ook georganiseerd in ‘t Dorpshuus en ook toen beviel
dat prima. De bezoekers
konden nu lekker droog
en zonder dat het haar in
de war zou raken in alle
rust de artikelen bewonderen en proeven van het
eten en de uistekende
sfeer.
Compliment organisatie,
de keuze om naar binnen
te gaan was perfect.
Fijne kerst allemaal!
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De laatste NP van dit jaar.
Natuurlijk met het
jaaroverzicht van 2018!

Een heel gezellig samenzijn
alleen was de aanleiding
zeker niet leuk.

Hé René! Van wie heb je
die bloemen gekregen?
Iets met biljarten?

Zo iets heftigs hoop je
toch nooit mee te maken.
Wat een ravage!

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

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in 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 !?
Januari
8
16
26

Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark
Winteruitvoering VIOS

Februari
2
4
10
20
23

Feestavond Onderling Hulpbetoon
Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus)
Klaverjassen Dorpshuus
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

Maart
4
9
20
30

Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus)
Uitvoering HTC (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

Klaverjasmarathon
De klaverjasmarathon in ‘t Dorpshuus is verzet
naar zondag 10 februari. Deze stond gepland op
3 februari, maar door de feestavond van
Onderling Hulpbetoon op 2 februari is deze een
week verzet.

April
1
17
20

Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

Mei
6
15
25

Het klaverjassen is zoals gebruikelijk van 07:00
tot 19:00 uur op dus zondag 10 februari.
Opgeven bij Ruud van der Kuij (06-83651764)
of Joop Kennis (06-30378332).

Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

Juni
3
6
19
21

Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus)
Seniorentocht
Dineren in ‘t Dorpshuus
?????????????????????

Juli
1
5
6
17
24
28
31
31

Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus)
Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)

Augustus
4
7
14
18

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

September
2

Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus)
Oktober

7

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

Colofon

Gezellig lekker wijnen proeven

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

Op donderdag 29 november was het weer zover, al weer voor het vijfde jaar organiseerden we de jaarlijkse wijnproeverij met de Hoenderlose wijnclub bij Jans Hols in
de Mariahoeve. Er waren 25 deelnemers, zowel jong als oud en allemaal woonachtig
in Hoenderloo. Dit keer was het thema niet een land of streek, maar betrof het wijnen
gemaakt van de vermentino druif en de GSM combinatie (Grenache, Syrah en
Mourvedre). Er werden 4 witte wijnen en 4 rode wijnen blind geproefd uit diverse
prijsklassen en van diverse wijnmakers. Het geheel was weer super gezellig en leerzaam en volgend jaar proberen we het aantal proeverijen nog iets te verhogen. Wil je
ook deelnemen, zend dan een mailtje naar o.zuiden@upcmail.nl. Met vriendelijke
groet, Oskar en Erika van Zuiden.

Dorpskerstboom

website

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

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 19 januari
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 29 januari
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

De HZV heeft er dit jaar ook weer voor gezorgd dat er een prachtige dorpskerstboom
staat bij ‘t Dorpshuus. Hans Essenstam had met zijn mannen de boom in het bos
omgezaagd en naar de tijdelijke standplaats gebracht, waarna andere HZV-leden de
lampjes er in hebben gehangen. Het is ook nu een prachtig gezicht, dat grote baken
van gezellige lampjes in het centrum van ons dorp. Toch wel altijd een prachtige tijd
met al die (kerst)lichtjes in Hoenderloo. Genieten!
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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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Het jaar 2018 loopt ondertussen alweer redelijk op zijn eind en zoals u als trouwe lezer van de Nieuwe Plaggensteker gewend bent
wordt het laatste nummer van het jaar voor een groot deel gevuld met het jaaroverzicht van dat jaar. Daar is de redactie in 2009
mee gestart en dus wordt er voor de tiende keer een Hoenderloo's Jaaroverzicht gemaakt. En elke keer als de edities van dat betreffende jaar worden doorgespit om er een chronologisch verantwoord geheel van te maken, is het weer verbazingwekkend hoe
Hoenderloo bruist. Wat er allemaal in zo'n 12 maanden gebeurd is, het is bijna niet te geloven. Hoe veel er georganiseerd wordt,
hoe ontzettend veel werk er verricht wordt op vrijwillige basis, hoe veel plezier velen hebben door de inzet van anderen enz. De
N.P. van december is steevast wat dikker dan de andere nummers, ondanks de hogere drukkosten en portokosten, maar anders is
het gewoon niet te doen. Dan moet je zo veel weglaten of maar zo kort noemen dat het dan niet leuk meer is. Uiteraard moeten er
wel steeds keuzes gemaakt worden over wat er wel en niet in komt te staan en daarbij is echt geprobeerd een zo goed mogelijke
verdeling te maken. We hopen dan ook dat niemand zich te kort gedaan voelt en als dat wel zo zou mogen zijn, onze excuses.
Maar nu genoeg ……. veel plezier met het jaaroverzicht van 2018 en beleef dat jaar nog maar eens een keertje.
gehad. Een dag later, 9
januari dus, was het
weer een mooie dag
voor een aantal trouwe
leden in 't Dorpshuus,
maar dan nu van
Januari, dé maand van de nieuwjaarsre- Eensgezindheid. Daar
cepties en op maandag 8 januari was werden zelfs 5 mensen
zoals ieder jaar een deel van de eerste in het zonnetje gezet en
repetitieavond van VIOS ingeruimd voor samen hadden ze maar
hun receptie. Traditiegetrouw werden liefst 250 jaar clubliefde.
toen ook de jubilarissen gehuldigd en dat Willy van Veldhuizen
waren er dit keer 3. Zeker niet de min- 40 jaar lid, Arine van
Houtum
12½ jaar, Willy Essenstam 60 jaar, Riek Zwanenburg en Riek Barten
70 jaar lid! De eerste
open dag van de nieuwe
basisschool in ons dorp
vond plaats op 13 januari en wat was het druk.
De naam van de nieuwe den er al naar uit gekeken, de winschool zou bekend ge- teruitvoering van VIOS op 27 januari.
maakt worden en de in- Hun geduld werd beloond, want het werd
zending van Marijke de een geweldige VIOS-avond in 't DorpsJongh bleek de nieuwe huus. Uiteraard door de prachtige muziek
sten. De jongste van dit trio is Liza
van zowel de fanfare als de slagwerkBruggeling, die 25 jaar lid is van de
groep, maar ook omdat Bertus van HuHoenderlose muziek en niet alleen haar
nen voor zijn grote inzet voor de verenipartijen dapper mee blaast, maar tevens
ging in de 70 jaar dat hij er lid van is.
actief is o.a. binnen het bestuur. Dat is de
Deze avond had een extraatje voor hem.
andere muzikante ook die 25 jaar lid is,
Sjanie Wortman. Zij is nu bijvoorbeeld
de voorzitster van die club. Bertus van
Hunen spande op deze avond de kroon
wat verenigingsjaren betreft, aangezien naam te bevatten, IKC Hei&Bos. Flink
hij dit jaar maar liefst 70 jaar lid is van wat schade, ook in Hoenderloo, na de
VIOS. Een mensenleven zou je zo kun- storm die op 18 januari volop raasde.
nen zeggen. Jaren en jaren is hij bijzon- Vooral bomen moesten het ontgelden,
der actief geweest voor de vereniging maar ook sommige gebouwen hadden
waar hij altijd alles voor over heeft stormschade. De muziekliefhebbes hadDe Nieuwe Plaggensteker - pagina 7

BEZORGERS
BEDANKT
Langs deze weg bedankt HAJO de bezorg ers van de Nieuwe Plaggensteker.
Door weer en wind de dorpkrant bezorgd.

Top. Hulde!

De Hoenderlose vlag
Vlaggen te koop in de originele Hoenderlose kleuren!
Gevelvlaggen: 100x150 cm à €25,Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm (beperkt) à €45,Wimpels: 300 cm (beperkt) à €30,Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling!
Alleen verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, 06-20683177

In ons dorp worden door meerdere inwoners plastic doppen
gespaard voor een heel goed doel. Met elke harde plastic dop
steunt men de hulphond (www.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken melk, vla, potten pindakaas, schoonmaakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en levert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500 kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen.
In Hoenderloo zijn sinds januari maar liefst 12 vuilniszakken met doppen bijeen gespaard en naar het goede
doel gebracht.
Bij deze een oproep om de doppenspaarders 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
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Op deze avond werd hij namelijk
benoemd tot ere-lid!! Het concert dat
door de beide takken van VIOS werd
gegeven was regelmatig aanleiding tot

kippenvel bij de volle zaal. Wat een con-

dit toernooi dat ooit begon bij SV
Beatrix. Deze maand werd bekend dat er

helaas geen uitvoering van HTC zou
plaats vinden door een operatie van één
van de speelsters. Balen! Weet u het nog,
dat de Woeste Hoefweg bijna een maand
afgesloten zou gaan worden! Waarvoor
wist praktisch niemand. Dat gaf wel wat
onrust. Achteraf viel het heel erg mee en
na een onderzoekje van de redactie bleek
het om bomenkap te gaan en was ook
even niet gecommuniceerd dat de weg
alleen tussen 09.00 en 15.00 uur dicht

cert! In deze maand nog meer jubilarissen. Op de eerste verenigingsavond van
DCH, 31 januari, werden vijf dames in
het zonnetje gezet. (FOTO) Ati Hols (25
jaar), Eef Sundermeijer (25 jaar), Janny
Weilandt (40 jaar), Co de Groot (40 jaar)
en Nardy Westerveld (25 jaar).

Als het even kan slaat dan ook niemand
een dag over. Deze maand konden de
eerste bewoners de nieuwe woningen aan
de Paalbergweg betrekken. De Nieuwe
Plaggensteker heeft de bouw van deze
fraaie blokken nauwkeurig gevolgd en er

een overzicht van geplaatst in het februarinummer. Nadat de Timp de deuren
had gesloten gaf dit ruimte aan Danny
Zwanenburg om op zijn droomlocatie de
winkel te openen en hij verhuisde voor
de derde keer in Hoenderloo. Maar nu zit
zou gaan. Achteraf bleken de werkzaamheden
ook veel sneller gereed
te zijn dan gepland.
Gelukkig maar! Deze
kwestie gaf maar weer
eens aan hoe een beetje
betere communicatie een
heleboel onrust kan
voorkomen. Op 13 februari kreeg 't Dorpshuus
een grote schoonmaak.
Drie medewerkers van
DROS schoonmaakdiensten waren een
volle dag bezig met o.a. de berging van
de grote zaal en de grote zaal zelf. De

Op 11 februari vond de klaverjasmarathon in 't Dorpshuus plaats en de 19
mannen en 1 dame hebben genoten tijdens 12 uur lang lekker kaarten. Gelukkig niet met het mes op tafel, maar wel
lekker fanatiek. Want winnen wil
iedereen natuurlijk graag om de felbegeerde titel in de wacht te slepen. De
beste klaverjasser van deze dag was Wim
van der Steeg, een trouwe deelnemer aan

groep die lekker iedere week beweegt.

Danny's Bloem & Zo dan echt op zijn Alocatie. In februari kon gelukkig volop
geschaatst worden in Hoenderloo en dan
met name op de ijsbaan van De
Zevensprong. Terwijl het in omliggende
plaatsen niet lukte om een schaatsbaan te
realiseren lukt dat Marcel en Co wel.
Overal vandaan kwam men dus naar
Hoenderloo en er was dan ook volop
schaatsplezier.

ouderengym in 't Dorpshuus; wat een
gezellige middag en zeker ook zeer nuttig voor de deelnemers. Het is een hechte
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

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

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

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

De Imme
Kindercentra van Prokino

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

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

Hoenderlose aanwezig bij aanbieden petitie
De overhandiging van de petitie van
Gelders Statenlid Astrid Vollebregt (SP)
tegen de laagvliegroutes van Lelystad
Airport namens de kinderen van morgen
en al het leven in de natuur op de Veluwe
op 4 december heeft een storm aan
media-aandacht opgeleverd. Van RTV
Apeldoorn, De Stentor en Omroep
Gelderland tot Hart van Nederland en de
NOS, tientallen media waren getuige van
het verhaal van Astrid over de achtergronden van de massale eikensterfte op
de Veluwe. De woordvoerders Luchtvaart Cem Lacin (SP, Suzanne Kröger
(GroenLinks), Lammert van Raan (Partij
voor de Dieren), Corrie van Brenk
(50Plus), Gijs van Dijk (PvdA) en
Veluwenaar Chris Stoffer (SGP) namen
alle tijd.
Cem Lacin was op 5 maart jl nog op
werkbezoek in Hoenderloo om de gevolgen voor inwoners en (recreatie)ondernemers van de laagvliegroutes te kunnen
zien en horen.
Mede-overhandigers van de petitie en de
talloze handtekeningen waren Leonhard
Beijderwellen (Laagvliegroutes Friesland NEE) en Odile Rijken en Marjolein
Rotsteeg (beiden Werkgroep Red
Gelderland).

en Lammert van Raan om een deel van
de 15 meter lange dode eik met eigen

gegaan en krijgt een bijzondere plaats op
de Veluwe.

ogen te bekijken. Dat het verhaal van
Astrid en de petitie indruk hebben
gemaakt op de Kamerleden, bleek onder
meer op 5 december tijdens het
Algemeen Overleg Luchtvaart van de
Tweede Kamer met minister Van
Nieuwenhuizen, waarbij diverse woordvoerders luchtvaart hieraan refereerden.

>> Leonhard Beijderwellen (Laagvliegroutes Friesland NEE) met het houten
petitieboek, Suzanne Kröger (Groen
Links), Odile Rijken en Marjolein
Rotsteeg (beiden Red Gelderland),
Lammert van Raan (PvdD), Cem Lacin
(SP) en petitionaris Astrid Vollebregt
(SP Gelderland) poseren gezamenlijk bij
een deel van de dode eik. Foto: Ank van
der Bilt/Werkgroep Red Gelderland

De dode eik is overigens mee terug
Voor de officiële overhandiging kwamen
Kamerleden Suzanne Kröger, Cem Lacin

Wist u dat:
. GTH dames Trim groepen op de
maandagmiddag en -avond in ‘t Dorpshuus heeft?
. ze gezellig en trouwe groepen zijn?
. de groepen werken aan conditie en
uithoudingsvermogen naast kracht en
lenigheid?
. valpreventie ook aandacht krijgt?
. de middaggroep startte als 50+ groep,
maar nu ondertussen 65+ is geworden?
. wij nieuwe leden zoeken om onze
groepen te versterken, jong en gevorderde leeftijd?
. eigen wensen sterk mee tellen in de
les?
. er veel met muziek wordt gewerkt?
Kom gezellig een keer mee doen!
Maandag
13.00 - 14.00 voor de sportieve fit
14.00 - 15.00 voor de minder ervaren
sportieveling
18.30 - 19.30 voor de jongere sportieveling

Menu voor

16 januari:

soep,
stamppot boerenkool met spekjes en
rookworst,
een toetje
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 12 januari bij
Carla Schol 0620171838
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Politienieuws
Sinterklaas is het land alweer uit en we gaan
weer richting de kerstdagen. Langzaam maar
zeker wordt het steeds gezelliger in het dorp
vanwege de vele soorten verlichting die
weer opgehangen worden.
De afgelopen weken is het relatief
rustig geweest voor de politie in Hoenderloo. Er was één parkeerprobleem en dit keer
maar één melding van een dood gereden ree.
Langs de Otterloseweg werd een verdachte situatie gemeld en vanaf een recreatieterrein werd een golfkarretje weggenomen. De volgende dag werd deze weer teruggebracht en ism de eigenaar van de camping werden de joyriders aangehouden. Er was
de nodige schade aan de golfkar.
Het meest druk was de politie met hulpverlening. Dit keer kwamen de vier meldingen
binnen.
Het spreekuur zal vanaf 8 januari 2019 weer als vanouds op de dinsdagavond van
19.45 tot 20.45 uur plaatsvinden.
Ik wens iedereen heel fijne feestdagen toe!

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
Zo, al weer de laatste Nieuwe Plaggensteker van 2018. Op naar 2019, maar
eerst de kerstdagen. Misschien heeft u
dan tussen de lekkere hapjes, maaltijden, drankjes en veel gezelligheid tijd
om het jaarverslag in dit nummer weer
eens door te lezen. En dan ook weer te
ervaren hoeveel er in 2018 weer heeft
plaats gevonden in ons dorp. Echt
veel en daarbij bedenk je dan hoe veel
vrijwilligers hun tijd, energie en enthousiasme hebben gegeven om voor
anderen van alles te organiseren.
Zonder die mensen zou het in ons
dorp maar stil en saai zijn.
De HZV heeft als motto “samen
werken en verbinden” en dat is iets
wat voor heel Hoenderloo geldt. Bij
welke vereniging je ook komt, dit
motto is overal van toepassing en het
zou dan ook zo maar de leus van
Hoenderloo kunnen zijn. Zonder een
te sentimentele ouwe kwast te worden

krijg ik toch echt een heel warm gevoel
van veel wat in ons dorp gebeurt. Ook als
het eens een beetje tegenzit bij dorpsbewoners, iedereen maakt dat toch mee, is
het hartverwarmend hoe anderen reageren,helpen en meeleven. Dat is zoals
het hoort, maar elders in den lande hoor
je toch wel eens andere verhalen. Laten

we blij zijn dat samen bij ons nog heel
algemeen is en ons dat ook beseffen.
Genoeg sentimenteel gedoe .... ik
wens iedereen heel fijne feestdagen en
een fijn, goed en gezond 2019.
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!
Rob Spelde
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Zo rond de jaarwisseling kunnen we
al bijna terugkijken op 2018. Maar
we wachten nog even.
De nieuwe site Hoenderloo.nl is
bijna goed, zodat we 'm kunnen
gebruiken om speciaal met de dorpsbewoners contact te kunnen houden.
Volgt u svp de berichten op de site
en de aankondigingen in dit blad.
We kunnen alvast terugkijken op een
heel geslaagde Doedag in november,
maar ook op de politieke behandeling van de klachten uit Hoenderloo
dat alles wat lawaai kan maken, zich
opstapelt in en boven Hoenderloo:
de mogelijke komst van de
laagvliegers, de aangekondigde
komst van helikopters en zware
transportvliegtuigen op Deelen,
opgeteld bij het dagelijkse schiet-

lawaai in Harskamp. Wij vragen ons af of we daarmee,
alles bij elkaar opgeteld, zo
langzamerhand niet buitensporig veel hinder zullen gaan
krijgen. Enfin, de dames en
heren bij de gemeenten weten
het niet, en de dames en heren
in Den Haag hebben aangekondigd
daar nog even op te moeten studeren. Kortom: vragen zat, maar geen
antwoorden.
Een tijdje geleden leek het erop dat
we bevrijd zouden blijven van vrij
ingrijpende maatregelen op de
Otterloseweg, in de buurt van de Vijf
Woningen. Maar de provincie lijkt in
grote wijsheid toch iets anders te
gaan besluiten: er moet een wildrooster komen in de provinciale weg (snelheid minimaal
80, dus oordopjes voor het
hele dorp gewenst) en de afslagstroken naar Hoenderloo
moeten worden weggehaald.
Dat vermindert de kans op
flankaanrijdingen. Niet dat
die er ooit waren, maar kop-

staartbotsingen lijken de voorkeur
van de provincie te krijgen. Enfin:
we zijn nog dringend in gesprek om
te kijken of we daar iets aan kunnen
doen, overigens samen met de directie van Nationaal Park De Hoge
Veluwe. Onze oplossing: geen wildrooster, maar snelheid minderen
door de aanleg van een rotonde bij
de kruising naar Hoenderloo.
Dat zijn in ieder geval al twee
onderwerpen om onder de kerstboom nog eens verder over te
filosoferen. In het nieuwe jaar gaan
we daar full speed weer mee verder.
Hoenderloo's Belang wenst iedereen
in het dorp een mooie kerst en alvast
een hele goede jaarwisseling! Tot in
2019

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
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Bezoek onze winkel en maak kennis
met het complete assortiment:
ɷ.DPSHHUDUWLNHOHQ
ɷ,QVWDOODWLHDUWLNHOHQ
ɷ+XLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
ɷ%RVWXLQHQSDUNPDFKLQHV
ɷ2XWGRRUNOHGLQJHQVFKRHQHQ
ɷ6WURRL]RXWHQVQHHXZVFKXLYHUV
ɷ,-]HUZDUHQHQJHUHHGVFKDSSHQ
ɷ:HUN EHGULMIVNOHGLQJ LQFOERUGXUHQ

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

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

www.wolfswinkel.nl

Begin maart is er een begin gemaakt met
de verbouwing van het Hoenderlose
schoolgebouw. Spannend hoe dat er

werd verleend. Een professioneel bedrijf
had een inspectie uitgevoerd en de
gemeente constateerde hetzelfde. Op 10
maart, tijdens de landelijke actie NL
Doet werd de boom door Eddie Plant
omgezaagd, maar de boom was zo slecht
dat het alleen veilig was (zo dicht bij het

derloo de openbare ruimtes zelf goed
kan onderhouden. Op 20 maart sloten de
deuren van één van de markante gebouwen en blikvangers van De Hoge
Veluwe, de Koperen Kop. Deze gaat ge-

uiteindelijk uit zou gaan zien. Op 5
maart kwam SP Tweede Kamerlid Cem
Lachin naar Hoenderloo om meer te
horen over de impact van de plannen
voor vliegveld Lelystad voor Hoenderloo. Hij werd in 't Dorpshuus ont-

vangen en bijgepraat. Samen met wat
Hoenderloërs maakte hij ook een rondje
door het dorp. In maart werd er gewerkt
aan een plateau in de Weikamperweg ter
hoogte van de Arckelaan om de snelheid

er daar uit te halen. Hopen dat het effect
gaat hebben. Eén van de bomen op de
parkeerplaats van 't Dorpshuus was zo
slecht dat er een kapvergunning voor

gebouw) om deze om te zagen m.b.v. de
kraan van Essenstam. De boom was echt
slecht. Tegelijkertijd werd onder dezelfde paraplu ook gewerkt door vrijwilligers aan het schoolplein. Er werden ver-

schillende zaken aangepakt, waaronder
een wilgentenenhut. Een aantal
coördinatoren van de Whatsapp groep
Veilig Hoenderloo hebben op 13 maart

sloopt worden om plaats te maken voor
een moderner gebouw, op de toekomst
voorbereid. Het ging uiteraard gepaard
met gemengde gevoelens, maar de
vooruitgang hou je niet tegen. Nog even
een plaatje van de Koperen Kop. Het
einde van een tijdperk. Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart kon
iedereen gelukkig weer in eigen dorp
gaan stemmen. De Apeldoornse inwoners in 't Dorpshuus en de 'Edenaren' in
restaurant Buitenlust. Gelukkig maar!

Op 25 maart werd de tentoonstelling 'De
scholen van Hoenderloo' geopend in
museum de Keine Arcke, een tentoonstelling waar veel zorg aan besteed was.
Voor de opening waren meerdere sprekers aanwezig.
een bedankavond gehad in het trainingscentrum van de politie in Zutphen. Een
geweldig leuke, onvergetelijke avond.
De beheerovereenkomst 'Hoenderloo in
eigen beheer' werd op 16 maart ondertekend door dorpsraadvoorzitter Werner
Ludwig en wethouder Detlev Cziesso.
Plaats van handeling 't Dorpshuus en de
ondertekening geeft aan dat de gemeente
er voldoende vertrouwen in dat HoenDe Nieuwe Plaggensteker - pagina 17

Vanuit de Hoenderloo Groep en IKC
Hei&Bos en uiteraard kon iedereen alles
goed bekijken in dit knusse museum. De
HZV had voor de voorjaarsvergadering
op 28 maart een wel heel speciale man
uitgenodigd als spreker. Natuurfilmer en
maker van de prachtige natuurfilm
'Wild', Luc Enting gaf in De Krim een

voor het feit dat ze al 25-jaar lid is van de
Hoenderlose sportvereniging. Na een

winter op stal te hebben gestaan mochten
de koeien van de familie van Roekel op
Deelen op 14 april weer lekker naar
buiten. Men had de Hoenderloërs uitgenodigd om dit speciale moment mee te
geweldige lezing en uitleg over het tot
stand komen van deze bioscoopfilm.
Men hing aan zijn lippen.

Steevast de eerste activiteit van ons eigen
Oranje Comité Hoenderloo is het Paasspektakel en dat viel op 1 april. Tegenwoordig op het grasveld achter de
school. Eerst voor de kinderen met eieren
zoeken en hoe fijn is het als je een ei, ver-

stopt door de paashaas, vindt! Vervolgens spelletjes voor de kinderen en daarna voor de groteren. Dit jaar het allereerste Paas Squash Toernooi, wat zeker leuk

bleek om te doen. En verder uiteraard
veel gezelligheid tot in de late uurtjes.
Tijdens de jaarvergadering van GTH op
9 april werd Yvonne Dros gehuldigd
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komen maken en sommigen hadden er
gebruik van gemaakt. Er werd een gezellige happening van gemaakt. En …. Wat
kunnen koeien rennen zeg! In het zuiden
van het land leverden vader en zoon
Heekelaar een geweldige prestatie samen. Nico en Tom reden de toerversie

van de Amstel Gold Race, effe 150 km.
Kanjers! In het aprilnummer kon bekend
gemaakt worden dat IKC Hei&Bos een
directrice had aangetrokken in de

persoon
van Kim Meerema-Scheurs. Die ging een
mooie uitdaging aan! Deze maand lagen

er op meerdere plekken zogenaamde verkeerslussen om de snelheden te meten.
Het is algemeen bekend dat op heel veel
plekken veel en veel te hard gereden

wordt. Heel benieuwd of de resultaten
ooit naar buiten komen. In de Nieuwe
Plagsgensteker is regelmatig aandacht
besteed aan de vorderingen van de fraaie
plaggenhut, die door vrijwilligers ge-

bouwd werd. Elke keer weer werd het
mooier en mooier. Deze maand kon ook
gemeld worden dat de nieuwe dorpsgids
die gemaakt is door Rob Spelde aan de
eerste nieuwe bewoners was uitgedeeld.
Deze eer viel te beurt aan Frans van
Hoorn en Marlon van Efferink aan de

Krimweg 61. Op 17 april kregen de vrijwilligers van DingeDoen een vrijwilligersbijeenkomst aangeboden in de
Lokaliteit. Toppers, deze vrijwilligers.

Zo, misschien bent u even toe aan een
kopje koffie of thee?! Proost!

De eerste DoeDag van 2018 vond plaats
op 21 april en overal in het dorp werden
verschillende projecten aangepakt. Zo
ook weer op het schoolplein, om het

gereed te maken voor de start van het
nieuwe schooljaar later in 2018. De lintjesregen ging dit jaar niet aan Hoenderloo voorbij. Op 26 april kreeg Leida
van den Brink de versierselen voor het

saamhorig feest met wie er ook was.
Jong en oud. In museum De Kleine
Arcke werd op 29 april een start gemaakt met een serie lezingen en voor
deze dag was schrijver en oud bewoner

van het Hoenderlose internaat Harry van
Rijn gekomen om te vertellen over zijn
ervaringen in de jaren 30 van de vorige
eeuw. Het was druk en indrukwekkend!

Het lijkt ieder jaar wel
drukker en drukker te worden
bij de dodenherdenking op 4
mei bij ons eigen monument
bij de Heldringkerk. Het is en
blijft dan ook wel een kippenvelmoment pur sang en jong
en oud wil daar blijkbaar bij
lidmaatschap in de Orde van OranjeNassau opgespeld door burgemeester
Berends in de Keizerskroon in
Apeldoorn. Een zeker verdiende grote
eer voor haar! Een dag later liep Leida
als kersverse 'geridderde' ook in het
Muziekbos tijdens een werkelijk immens
geweldige Koningsdag. Op 27 april was
het hartstikke druk, geholpen uiteraard
door het schitterende weer, maar ook
door de geweldige organisatie en ongedwongen sfeer. Het was één groot

zijn uit respect. Dit jaar was de organisatie van de Hoenderlose dauwtraptocht
in handen van VIOS en de Dorpsraad. Ze
hadden voor 10 mei een geweldig mooie
tocht uitgezet die de circa 90 deelnemers

druk met o.a. Hoenderloërs toen op 12
mei De Smaak van Hoenderloo op de

Rimboe haar deuren officieel opende.
Schitterende weer en om deze opening
extra luister bij te zetten was volkszanger
Jannes naar Hoenderloo gekomen. Er
was veel animo op 16 mei in 't Dorpshuus om o.a. kennis te maken met de

nieuwe directrice van IKC Hei&Bos,
Kim Meerema-Scheurs. Ze stelde zichzelf voor en vertelde over haar visie en
plannen met de nieuwe Hoenderlose
school. Het was echt jammer dat er maar
zo weinig publiek was afgekomen op de
hobbymarkt in 't Dorpshuus op 19 mei.
Er was zo'n mooi aanbod en de aanwezi-

gen hadden het zeker heel gezellig. Zo'n
evenement verdient gewoon veel
publiek. Jammer hoor! Op de laatste
dartavond van de darters op 18 mei
kon Berry Essenstam eindelijk als de
kampioen gehuldigd worden.

richting Radio Kootwijk bracht. Met
onderweg uiteraard de traditionele stops.
De opening van een nieuw restaurant
maak je niet elke dag mee en dus was het
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Jaren zat Berry er vlak tegenaan, maar dit
jaar was het dan echt raak. En terecht dit
jaar. Het Nieuwe Initiatief is iets waar
veel inwoners van Hoenderloo heel veel
baat bij kunnen gaan hebben en dit werd
op 23 mei in 't Dorpshuus gepresenteerd.
Dit extra stukje zorg leeft bij veel

Een groen lintje voor Marjolein Rotsteeg
op 4 juni. Die kreeg ze op Wereldmilieudag voor haar inzet voor stichting
Red de Veluwe, de actiegroep die zich in
zet tegen de laagvliegroutes op de Veluwe. Ons dorp heeft er een Nederlands
Kampioen bij in de persoon van Bram
Westerveld. Dat werd hij op 5 juni in
Bussum in zijn favoriete sport biljarten.

de Meester Gangelschool op het
Jongenshuis. Gelukkig ging het aardig

goed! De oplevering van het nieuwe
schoolgebouw was een feit en toch wel
weer even een momentje hoor! Aanmensen en men wilde er graag van de initiatiefnemer Paul de Jongh meer over
horen. Het lijkt bijna onmogelijk dat ze
niet Nederlands kampioen worden, maar
de Overlopers moeten het toch elke keer
maar wel weer doen. Toch flikten de
jachthoornblazers het op 26 mei weer om

Hij was van het hele land de beste in de
categorie derde klasse libre in de recreantenklasse. Het jaarlijkse dagje uit van
de Hoenderlose senioren viel dit jaar op
7 juni en wat een schitterend weer hadden de ruim 50 ouderen
toen ze naar Hindeloopen
gingen, met een tussenstop
in Urk. Zonovergoten en
een geweldig gezellige
sfeer maakten de dag tot
een groot succes, die
afgesloten werd met een
overheerlijke maaltijd bij
De Krim. Deze maand
stond ook in de dorpskrant

nemer Willem Wolfswinkel gaf symbolisch de sleutel terug aan het bestuur van
de school. Een hartstikke leuk buitenconcert op een unieke locatie; het Muziekfeest op de parkeerplaats van de
Heldringkerk op 29 juni. Met medewer-

de beste van Nederland te worden. Dat
deden ze in Wapenveld en de beste zijn
blijft geweldig! DCH vierde op 30 mei in
de Cantharel hun 60-jarig bestaan met
een geweldige avond. Twee leden zijn al

van Hoenderloo dat Geerten van den
Brink benoemd was tot erelid van de
Hoenderlose EHBO voor zijn grote ver-

die jaren al lid en werden uiteraard flink
in het zonnetje gezet; Eef Wolfswinkel
en Eef Essenstam. Allebei al 60 jaar lid.
Ga er maar aan staan!

denliefhebbers. Het was smullen op de
Picknickweide op 30 juni en 1 juli.
diensten voor de vereniging. De tweede
lezing in museum de Kleine Arcke werd
op 24 juni gegeven door Rob Spelde, die
vertelde over de periode van 1981 tot en
met 1998 dat hij als leerkracht werkte op
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king van Korengroep Eensgezindheid en
VIOS. Schitterend weer en mooie
muziek. Genieten! Het weekend van het
Paard op De Hoge Veluwe is één van de
hoogtepunten van het jaar voor veel paar-

Na de storm eerder in het jaar had het
dakje van het kabouterhuisje van de kermis van het jaar daarvoor (gemaakt door
de familie Woensdregt), die geschonken
was aan de Krim, het begeven (officiële

een geweldig dorpsfeest. Lekker los
gaan! Dat deed Gwendolynn ook met een
heerlijke rap als intermezzo. De Mark
rond de Kark viel dit jaar op 7 juli en wat
een mooie dag was het. Het was warm,
zeg maar gerust heet, maar wat een drukte en gezelligheid in en om de Heldringkerk. Hulde aan de vrijwilligers die er
gidsen aanwezig om meer te vertellen.
Een leuk initiatief, die meerdere edities
verdient en meer deelnemers.

versie). Op 3 juli werd het voorzien van
een nieuwe, professionele rieten kap. Het
werd een plaatje! Na de sloop van restaurant De Koperen Kop begon men meteen
met de voorbereidingen voor het nieuwe
gebouw en op 6 juli ging de bouw officieel van start met een officiële hande-

samen weer een groot succes van hebben
gemaakt. Tijdens de jaarvergadering van
HTC werd het bevlogen en zeer trouwe
lid Arend Jetten in het zonnetje gezet
voor zijn 30-jarige lidmaatschap van het
Hoenderlose toneel. Met een lekker bor-

ling door een aantal belangrijke mensen.
Een feestje waard! In de avonduren werd
er een werkelijk spetterend topfeest ge-

rel. Proost Arend. Juli is de eerste
maand van de Hoenderlose braderie, die dit jaar voor de eerste
keer 5 keer zou gaan plaats vinden.
Veel vertrouwde dingen, maar ook
nieuwe. Zoals de nieuwe generatie
oliebollenbakkers. Op 29 juli werd
vierd in het Muziekbos! De eerste vrijdag
van juli, nu dus 6 juli, dus Hoenderpop.
De weersomstandigheden, het publiek en
zeker ook de band TENX zorgden voor

de eerste dooltocht van ons dorp
gehouden georganiseerd door de werkgroep van museum De Kleine Arcke.
Een korte route bracht de deelnemers,
helaas niet zo veel mede door een communicatiemisverstand, langs een aantal
historische speerpunten uit ons dorp,
waaronder de plaggenhut. Overal waren

Dé kermismaand! Dit jaar heeft de
feestweek voor de eerste keer de naam
Zomerfeest Hoenderloo meegekregen
van het organiserende OCH. Of ze een
vooruitziende blik hadden? Vast, want
het werd een subliem zomerfeest. Uiteraard in dit jaaroverzicht heel veel over
deze dagen, die voor menigeen hét hoogtepunt van het jaar is. Wat de volksfeesten betreft begon het met het vogelschieten op 9 augustus en wat een geweldig
mooie schutterskoningen heeft dat dit
jaar weer opgeleverd. Bij de volwassenen was het Michiel van der Kuy die in

de voetsporen van zijn vader trad en bij
de jeugd wist Lars van Ark de vogel het
genadeschot te geven. Op de derde kermisdag, de tweede met activiteiten, stond
het Vrijdagmiddagfestival als eerste op
het programma. De oudere jongeren hadden in de feesttent een geweldig leuke en

gezellige middag, voorzien van muziek,
een hapje en een drankje.
Lang verhaal hé! Tijd voor iets lekkers!
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Na deze geslaagde activiteit was het de
beurt aan de jeugd, die met elkaar de
strijd kon aangaan bij het Gliejen Moar.
Zo snel mogelijk een schitterende hin-

dernisbaan afleggen en dan de bel luiden.
Als laatste activiteit van deze 10 augustus was het bijlwerpen. Het viel lang niet
mee om de zware bijl zo goed mogelijk
in de roos te gooien, maar bij de vrouwen
bleek Dominique van Buren dit het beste

cotheek Dynamite. Of een optreden van
volkszanger Peter Beense of een
geweldige band. Zondag 12 augustus
was volgens velen alweer jammer genoeg de laatste dag van het Zomerfeest.
Maar dus ook dé dag van de optocht en
woorden doen eigenlijk aan alles en
iedereen te kort om deze te beschrijven.
We doen een poging: prachtig, geweldig,
spectaculair, subliem, oogstrelend ….
We houden er maar mee op, maar de
boodschap is waarschijnlijk duidelijk!
Een monsterklus voor de jury om er winnaars uit te halen, maar de groep van
Hans Essenstam won met een ook wel

beviel prima. De laatste vond plaats op
15 augustus, met onder andere het
standwerkersconcours. In die 5 weken

heeft de braderie vooral schitterend weer
gehad, veel publiek, gezelligheid en
iedere avond wel een muzikale invulling
o.a. van de Buntbloasers. Het waren vijf
geslaagde avonden waarop ook een aantal Hoenderlose verenigingen de clubkas
weer lekker hebben kunnen spekken.

echt schitterende wagen en voorstelling
met als thema Noord Korea. Bij de loopgroepen ging de eerste prijs naar Milet
Barten die heel veel werk had gemaakt
te kunnen en bij de mannen Frits
Radstaat. Dé activiteit van de kermiszaterdag was het Open Kampioenschap
Boomstamrollen. Spektakel voor de
deelnemers en het publiek. Het parcours
bleek beest pittig, al was de grote muur
en uit gehaald. Bij de vrouwen bleek

Wat een feestelijke dag, 25 augustus. De
nieuwe school van Hoenderloo, Integraal
Kind Centrum Hei & Bos opende haar
deuren officieel. Wethouder Nathan
Stukker en oud wethouder van onderwijs
Johan Kruithof waren ook aanwezig om
dit historische moment bij te wonen. Het
was een dag van vreugde, zeker ook voor
de Vijf Moeders die alles in gang gezet
hebben en daadwerkelijk door veel

van Frozen. Sinds enkele jaren is er ook
een publieksprijs voor de mooiste wagen
en die ging dit jaar ook (en weer) naar de
groep Essenstam. Hulde! Dit jaar vijf
keer braderie in plaats van zes. In goed
overleg was daartoe besloten en het

'Women in Black' het er het beste te
hebben afgebracht en bij de mannen
Bijmekaargeraaptzooitje. Overigens, in
de jaarverslag hebben we het steeds over
de activiteiten. In de late uurtjes vond er
uiteraard steeds een geweldig feest plaats
in de feesttent met bijvoorbeeld disDe Nieuwe Plaggensteker - pagina 22

doorzettingsvermogen hét voor elkaar
gekregen hebben. Zij mochten het
nieuwe naambord op de buitenmuur
onthullen. De school begon met 13 kinderen verdeeld over alle groepen en 12
op het kinderdagverblijf. Wat kon die
man vertellen en schilderen. Het betreft
de Apeldoornse kunstschilder Hans
Bulder, die op 31 augustus een lezing
gaf over zijn schilderijen en hoe die tot
stand zijn gekomen voor buurtvereniging
Hoog Baarlo. Deze vereniging heeft
ieder jaar een speciale lezing en een

buurtfeest. Hans Bulder was een schot in
de roos en gaf een geweldige lezing waar

veelanimo voor was. En wat een prachtige schilderijen.

Beide dagen, 8 en 9 september, waren
zeer geslaagd. Start was in de school,
waar men al veel historische informatie

over Hoenderloo kon krijgen. Daarna
kon men via een mooie route langs
meerdere Hoenderlose historische bezienswaardigheden. Lopend, op de fiets
óf in een koets. De één klaverjast graag,

hoogste drankrekening. Gelukkig is de
politie niet gebeld op 14 september en
ook in de Veilig Hoenderloo app is geen
melding gekomen van vreemde snuiters
die door Hoenderloo liepen. Er was
gelukkig niets aan de hand, het was de
vossenjacht van HAJO. De kinderen
moesten de vossen zoeken en gelukkig
was een aantal Hoenderloërs bereid in
gekke kleding door het dorp te lopen.
(zie de foto onder aan de pagina) Het was
een leuke activiteit, ook dankzij de
kinderen! Een dag later, 15 september
dus, waagden een kleine 400
sportievelingen zich aan de vijfde HoenderRun. Zes kilometer ploeteren door de
modder, in (koud) water terecht komen,

Als een inwoner van een dorp een mooie
prestatie levert hopen we van de N.P.
daar van op de hoogte te worden
gebracht. Al eerder was gemeld in de
dorpskrant dat Aad en Jeanette van
Marwijk naar het WK Paramennen
mochten om daar mee te doen voor een
de ander vindt jokeren leuker. Op 12 september zaten allemaal pokeraars uit heel

prijs. Dat deden ze op 2 september,
aangezien ze daar heel knap brons
haalden. Op een WK! De Hoenderlose
volksdansgroep De Krimdansers bestaat
in 2018 25 jaar en dat hebben de leden op
6 september op een fijne wijze gevierd
met een overheerlijk etentje bij De Krim.

Open Monumentendagen in Hoenderloo.
Niet meer weg te denken. Gelukkig
maar, want het zijn mooie dagen die ook
dit jaar weer best veel publiek trok.

Nederland in De Krim
voor een
toernooi.
Mét twee
teams met
Hoenderloërs! Ze
hebben hun
best
gedaan, maar
konden in
de eindrangschikking geen
potten breken. Leuk vonden
ze het zeker. Ze waren wel
kampioen wat betreft de

je grenzen tegen komen. De weersomstandigheden waren beter dan vorig jaar,
het was nu droog! Dankzij de organisatie, waar het helaas de laatste run voor

was, en een legertje vrijwilligers en
sponsoren hebben heel veel mensen
intens kunnen genieten en vast en zeker
grenzen verlegd. Persoonlijke overwinningen.
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Organisatie, die dit grandioze evenement
heeft opgezet en vijf jaar heeft georganiseerd …. Bedankt! Het goede doelenkoor Matrozenkoor Apeldoorn was op
20 september aanwezig op de Hoenderloo groep om een cheque van maar

liefst 1500 te overhandigen aan de stichting Paardrijden gehandicapten. Die oefenen met het mennen vanuit de Otthohoeve en men was uiteraard heel blij met
deze mooie gift. Natuurlijk ging de uitreiking gepaard met een mooi optreden
van het koor. Twee imkers, 5 en 89 jaar.
Raf Wilbrink kan heel veel leren van

nuttig. Marjolein steunt met hetgeen het
opbrengt het initiatief 'Home for a day'
voor vluchtelingen op Lesbos. Later in
het jaar is ze daar naar toe gegaan om te

helpen en te geven. De objecten die 'bestippeld' werden waren prachtig. Een geweldige dag op 29 september. Dé dag
van de Hoenderloo Fair en de Hoenderrit. Deze oldtimerrit had dit jaar de start

ganiseerd, was Fred Bloem. Benieuwd
wanneer hij de lucht in gaat. Leida van

den Brink gaf op 30 september in een
lezing blijk van een heel druk leventje.
Deze veelzijdige Hoenderlose heeft veel
interessante hobby's en kon daar heel
bevlogen
over
vertellen.
Het

Beweegweekend op De Hoge Veluwe
trekt jaarlijks vele honderden, zo niet
duizenden mensen die willen wandelen
of hardlopen. Op 6 oktober waren de
in Doetinchem, met heel wat Hoenderlose deelnemers. Schitterend weer en
een enorm mooie route die eindigde op
de Hoenderloo Fair, waar het vele pu-

buurman Teunis van Veldhuizen op het
gebied van bijen houden en alles wat
daar bij komt kijken. Mooi, jonge enthousiaste dorpelingen met een hobby.
HDKS staat voor Houdt De Ketting Strak
en het betreft een gezellige fietsgroep die
wekelijks samen gaat fietsen. Ze bestaan

wandelaars aan de beurt, die konden
kiezen uit verschillende afstanden. Op 7

bliek de prachtige oude
bolides
volop
kon
bewonderen. Ook de
Fair was een groot succes waarop jong en oud
volop iets te genieten
had. Vooral ook voor de
inwendige mens. Winnaar van de loterij, door
de Zevensprong geordit jaar 25 jaar en in het kader daarvan
zijn ze op 26 september op de foto
gegaan in Otterlo. Die dames gaan ook
overal naar toe! Deze maand werd een
aantal keren een zogenaamde stippencursus gegeven door de Hoenderlose Marjolein Vermeulen. Volgens de deelneemsters hartstikke leuk, maar zeker ook heel
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oktober hadden de hardlopers voorrang
op het Park. Je grenzen opzoeken op een
afstand die geschikt voor je is. Wat een
organisatie zo'n beweegweekend, maar
het voldoet zeker aan een behoefte.
Voorpaginanieuws uiteraard, het winnen
van de Apeldoornse publieksprijs voor
IJs van Co tijdens de Business Award
avond in Orpheus op 11 oktober. Gerrit
en Miranda waren uiteraard super blij
met deze waardering voor hun bedrijf,
hun medewerkers en hun product.

Het wereldberoemde ijsje. De publieksprijs is en blijft de mooiste prijs van de

een heel belangrijke rol gaan spelen. Op
28 oktober heeft Klary Docter 'bezit
genomen' van museum

popkoor Unity te luisteren. Het was een
heerlijke zangavond en Hoenderloër
Wouter had de avond van zijn leven
avond; het is de waardering van de
klanten en daar doet ieder bedrijf het
voor. Een groepje van de sporters die aan
hun conditie en lijf werken bij de buurtsportcoaches Gerrie en Redouan wilden
graag een ultieme uitdaging aangaan en
hebben daarvoor hard getraind. Op 13

de
Kleine
Arcke met
haar schilderijen. Vol
enthousiasme vertelde ze er over en er
werd van genoten.

De tweede Doedag van het jaar was op 3
november en er waren wat minder vrijwilligers dan normaal. Kan te maken
hebben gehad met het feit dat het knap
koud was 's morgens vroeg. Het werd
oktober is men naar Amsterdam gegaan
om mee te doen aan de Strong Viking
Run. En ze hebben het allemaal gehaald!
Hulde toppers. Deze maand kon gemeld
worden dat het goed gaat met IKC Hei &
Bos. De kinderen en leerkrachten hebben
het geweldig naar hun zin en er zit groei
in: er zitten nu al 17 leerlingen op de
school en er staat een nieuwe leerkracht
aan te komen. Deze maand stelden de
buurtsportcoaches van Hoenderloo zich
voor, Redouan en Gerrie. Zij stellen in-

aangezien hij ook een nummer mocht
dirigeren. Het mag gezegd …. Hij heeft
talent! Lekker spannend in het donker
met een lampion door een deel van
Hoenderloo lopen; spannend! En dan
ook nog met het mooi zingen van liedjes
snoepgoed verdienen. Het kon allemaal
op 11 november tijdens Sint Maarten

verder schitterend (werk)weer en er zijn
een heleboel klussen aangepakt om ons
dorp winterklaar te maken en te verfraaien alvast voor het volgende jaar.
Wethouder Wim Willems was ook aanvan HAJO. Veel kinderen en ouders
hebben deelgenomen en dat is helemaal
top! Een dag om naar uit te kijken, de

woners van Hoenderloo in staat op elke
week sportief verantwoord bezig te zijn
en fitter te worden in de oude gymzaal
van de Cornelis Beetsschool. Ook kon
gemeld worden dat Het Nieuwe Initiatief
van start is gegaan en dat men heel enthousiast aan de slag is gegaan. Deze
vorm van zorg in ons dorp kan wel eens

wezig en hij heeft ook flink de handen uit
de mouwen gestoken. Het hoogtepunt
van het jaar voor korengroep Eensgezindheid is de uitvoering op de eerste
zaterdag van november. Dit jaar was dat
op 3 november en 't Dorpshuus was lekker gevuld om naar Eensgezindheid en

intocht van Sinterklaas. Die viel dit jaar
op 17 november en de Goedheiligman
met zijn vele Zwarte Pieten werden op
het schoolplein onthaald.
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Ze werden door heel veel kinderen en
(groot)ouders welkom geheten ging een
lange stoet via Veldheim en de Plaggenstekersweg naar 't Dorpshuus. Daar werd
vervolgens een super gezellig kinderfeest
gevierd waarbij de Sint en de Pieten heel
benaderbaar waren. Zoals dat hoort!

Gedurende ongeveer een jaar hebben
vrijwilligers hard gewerkt aan de Hoen-

derlose plaggenhut. Stukje bij beetje
groeide dit prachtige gebouw en met het
steen van de plaggen werd de eindfase
echt ingeluid. Wat een mooi moment dat
de plaggen gelegd konden worden. Daar
Geboren
Sol - 5 januari
Elize Willemijn - 17 juli
Tijs - 9 augustus

Piet en Jannie Woensdregt - 16 oktober

Getrouwd
Dewy Wolffensperger en Joost Klein
Middelink - 20 april
Raymond Radstaat en Talita van der
Weiden - 7 september

65 jaar getrouwd
Herman en Gijsje van Hunen - 20 mei
Carel en Aartje van Wakeren - 10 juni

60 jaar getrouwd
Meneer en mevrouw Buitenhuis - 7 juni

30 jaar getrouwd
Henry en Bea Hol - 30 september

Pensioen
Chris Gorsseling - 16 januari
Eef van Ark - 26 april
Bert Westerveld - 20 juli

50 jaar getrouwd
Berend en Lenie van Veldhuizen - 15
maart
Jacques en Alie van Kooten - 21 juni

50 jaar
Marcel van der Loo - 6 januari
Arjan Barten - 24 januari
Edwin Dros - 31 januari
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hebben de mannen maanden naar toe
gewerkt en wat is het door de plaggen
helemaal een plaatsje geworden.

Zo, dat was een best stuk. Kwam er weer
van alles naar boven? Nu nog even wat
persoonlijke wetenswaardigheden van
2018.
Renata Veldkamp-Essenstam - 9 juni
Jenno van Veldhuizen -20 augustus
Karin Kuipers - 26 augustus
Erik van Hunen - 2 oktober
Richard van Kooten - 4 november
Geslaagd
Lars van Ark, Devin Barten, Milet
Barten, Tycho Berkhof, Niek
Bredewold, Martin v.d. Brink, Jochem
Dijkstra, Laurian Essenstam, Djamilla
Essenstam, Kira Hazenleger, Lars
hazenleger, Susan Nijdeken, Demi
Radstaat, Jeske van Roekel, Sietse van
Roekel, Sietse Schöder, Manon van
Veelen, Sydney van Veldhuizen,
Ruud van Westerneng, Jordy
Wildschut, Deliah van der Zeeuw.

NOG EVEN NAGENIETEN
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Op de foto van vorige maand het bord met Brinkenberg er op, weet u het
nog. Het zal vast niet zo heel moeilijk geweest zijn om de plek te bepalen
waar dat bord hangt. Het is namlijk de fraaie houten schuur aan de
Brinkenbergweg, achter de Heldringkerk, waar dit bord op bevetigd is. Het
bord is vast zelf door iemand gemaakt
en daar bevestigd. Mooi bord!
Dan de laatste foto van het jaar 2018. Dus ook alweer de twaalfde foto van dat jaar. De
Plaggensteker komt iedere mand uit en het is soms best wel een toer om iets te vinden dat
herkenbaar is, maar niet te makkelijk en niet te moeilijk. Volgens de redactie is dat het
geval bij de foto van deze keer. Een fraai metalen hekwerk en daarin heel fraai een paard
verwerkt. Het is een hek naar een weiland, dat zal weinigen verbazen. Maar waar! Succes!

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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Afscheid van een instituut: de Ouderensoos
Wat was het gezellig op 22 november in
hotel restaurant Buitenlust, maar hoe intens triest was de aanleiding. De mensen
die bijeen gekomen waren zaten voor de
laatste keer bijeen uit naam van de Ouderensoos. Hoe komt dat nu?

gaan bij Buitenlust. Als het dan de laatste
keer was dat men als Soos bij elkaar zou
komen, dan kun je het maar beter goed

achterin het fraaie restaurant. Uiteraard
werd daar verder geborreld, maar er
stond ook een overheerlijk warm buffet

De ouderen kwamen wekelijks bijeen in
‘t Dorpshuus om met elkaar te kletsen,
nieuwtjes uit te wisselen, te kaarten, te
koersballen enz. Eén keer per jaar ging
men een dagje weg en daar werd voor
gespaard. De Soos heeft jaren en jaren
voorzien in een behoefte en daarin
hebben ze verschillende lokaties gehad
waarin men bijeen kwam. Zo heeft men
in Veldheim jaren een thuisbasis gehad
en wat kon de koersbalmat daar goed uitgerold worden. Er is ook een periode geweest dat men in de kantine van Beatrix
de middagen had, maar de laatste jaren
was ‘t Dorpshuus dus de thuisbasis.
Wie op dinsdagmiddag eens een kijkje
nam in de serre van het dorpsgebouw
moet ook tot de conclusie gekomen zijn
dat er wel steeds minder ouderen naar de
Soos kwamen. Dat had te maken met het
feit dat mensen waren overleden, door
ziekte niet aanwezig konden zijn, het niet

doen. Er zat nog
wat geld in kas,
mede doordat men
door o.a. ziekte
het dagje uit dit
jaar niet door heeft
laen gaan, en dat

werd opgemaakt.
Terecht!

meer (fysiek) aan konden of wellicht waren er ook andere redenen. Feit was dat er
te weinig ouderen naar de Soos kwamen
en hoe moeilijk de beslissing ook was, de
keuze om de stekker er uit te trekken was
onvermijdelijk. Geruime tijd is geprobeerd dit moment uit te stellen, maar op
een bepaald moment kon het niet anders.
Om het einde (wat een rotwoord in deze
context) niet zo maar voorbij te laten
gaan hebben de soosleden, samen met de
partners, besloten met elkaar uit eten te

Bij
Buitenlust
werd eerst even
lekker geborreld
en het
was een best grote groep.
Maar dat kwam ook omdat de
partners er waren én de vrijwilligers die altijd voor de
bediening zorgden. Deze
mensen hoorden er natuurlijk
ook bij, want zij stonden
steeds klaar om alles
eromheen te regelen.
Na de borrel die bij sommige
aanwezigen heel lekker
smaakte, ging de groep
mensen naar de ruimte

klaar met een grote keuze aan lekker
eten. Er was meer dan genoeg en voor
degenen die wat slechter ter been waren
werd gezorgd en zo kon in stijl afscheid
genomen worden van een instituut, de
Ouderensoos. Het zij zo!
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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.
augsutus 2010
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Werken aan en met burgerparticipatie
Stel u heeft een idee dat uw dorp (of
gewoon uw eigen buurtje) beter, leuker
of mooier maakt. Wat doet u daar dan
mee? Vertelt u het op verjaardagsfeestjes
aan vrienden en buren in de hoop dat
iemand ermee aan de slag gaat? Gooit u
het via Twitter de wijde wereld in? Of
belt u de gemeente om hulp te vragen of
te stimuleren om dit toch wel heel goede
idee op te pakken?
Bij de gemeente hebben we eigenlijk nog
niet echt een 'loket' om ideeën en initiatieven te verwelkomen en verder te
helpen. Terwijl we wèl heel graag zien
dat mensen zich actief voor hun dorp
inzetten. Ook wel met een moeilijk
woord 'burgerparticipatie' genoemd.
Daar gaan we deze bestuursperiode, met
Wim
Willems
als
wethouder
'Burgerparticipatie en revitalisering', dan

ook hard aan werken. Kernvraag daarbij
is 'Hoe zorgen we ervoor dat mensen die
een goed idee hebben en/of initiatief
willen nemen om Apeldoorn/hun dorp
beter, mooier of leuker te maken,
geholpen worden om de stappen te zetten
die nodig zijn om het te realiseren?
Daarbij bouwen we ook aan een structuur
van hulpmiddelen zoals het vorig jaar bij
wijze van proef gestarte online crowdfundingsplatform 'Voor Apeldoorn' en
een gemeentelijke initiatievenfonds.
Ook gaan we aan de slag met uw
betrokkenheid bij nieuw gemeentelijk
beleid of bij projecten die zich in uw
wijk, buurt of straat afspelen. Wat wilt u
zelf en hoe realiseren we dat?
Zoals u mogelijk zelf ook ervaart en ook
uit onderzoek blijkt, willen mensen graag
direct betrokken zijn en zelf meepraten
als iets hun eigen directe omgeving en

Jan en Annie 50 jaar getrouwd

direct belang betreft. De herinrichting
van hun straat bijvoorbeeld. Maar hoe
doe je dat dan met elkaar? Organiseer je
als gemeente een bewonersavond in een
nabijgelegen school en heb je het dan
puur over de fysieke inrichting van de
straat, uitgaand van het budget wat daarvoor beschikbaar is? Of kijk je in overleg
met de bewoners naar een bij de straat
passende overlegplek en inhoud van het
overleg, zodat je misschien ook wel over
de sociale samenhang en zorg voor elkaar komt te spreken. Of over andere
onderwerpen die juist in die straat relevant zijn.
In Apeldoorn Zuid en De Maten lopen
momenteel drie 'pilot'projecten onder de
titel 'revitalisering'. In alle drie de
gebiedjes die het betreft wordt dit op een
andere manier ingestoken om zo als
gemeente en buurt samen te ervaren en
ontdekken wat past en als het meest prettig en constructief wordt ervaren.
En hoe zit het met de betrokkenheid bij
nieuw beleid? Nu worden vaak alleen de
Dorps- en Wijkraden betrokken of, veelal bij sociaal beleid, de WMO- en VWIraad. Regelmatig horen we dat ook
anderen zouden willen meepraten of suggesties doen. Daar gaan we mee aan de
slag. Zeker ook in gesprek met de
genoemde raden.
De ontwikkeling van nieuwe digitale
instrumenten wordt hierin zeker
meegenomen. Wat vinden we bijvoorbeeld van een online instrument
waarmee u geïnformeerd wordt over
aanstaande ontwikkelingen of gevraagd
naar uw mening? En wat vinden we van
een overzicht op de gemeentelijke website van de zogeheten 'vitaliteit' van alle
wijken, dorpen en buurten? Een systeem
waarbij in kleuren wordt aangegeven of
het goed gaat (groen), aandacht nodig
heeft (oranje) of echt direct actie op
nodig is (rood).
U ziet dat het onderwerp 'Burgerparticipatie' het nodige om het lijf heeft èn
dat we er zin in hebben om ermee aan de
slag te gaan. Het streven is om aan het
eind van deze bestuursperiode een goed
werkend 'participatiemodel' te hebben
dat past bij Apeldoorn en bij deze tijd.

Jan en Annie Wolffensperger waren op zondag 9 decmber maar liefst 50
jaar getrouwd. Op de valreep om nog vermeld te kunnen worden in dit
decembernummer. Dit is een heel beste prestatie (voor wie het meest laten we even in het midden). Van harte gefeliciteerd en nog vele, vele jaren
er bij in goede gezodheid en harmonie! Op naar de 55 jaar!!!!

En tot die tijd nodig ik u van harte uit om
uw goede ideeën en initiatieven met mij
als stadsdeelmanager te delen. Ik ben
bereikbaar via s.gerritsen@apeldoorn.nl,
of op 0654368246 en via Twitter op
@055dorpen.
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Apeldoorn

René van Buren 25 jaar lid biljartvereniging Veldheim
Op dinsdagavond 27 november werd in ‘t
Dorpshuus, na de jaarvergadering van
biljartvereniging Veldheim, de kampioen
van seizoen 2017 - 2018 bekend gemaakt
door voorzitter Jan Wolffensperger.
Dat dit niet eerder heeft plaats gevonden
kwam door ziektes van leden. Helaas
was op deze avond de kampioen ook niet
aanwezig door een ziekenhuisopname.
De voorzitter begon met de nummer 3 en
tot zijn grote verbazing heeft Wim van
Dam beslag gelegd op de derde plaats.
Hij was hier heel blij mee en stak dat ook
niet onder stoelen en banken. Jan wist het
niet, maar hij bleek zelf de nummer 2 te
zijn van het vorige seizoen. De biljarters
zijn uiteraard al volop bezig met het
nieuwe seizoen.
Er werd aan de leden gemeld dat Ab
Bruil de nummer 1 was, maar zoals
gezegd lag hij op deze avond in het
ziekenhuis. Hij kon dan ook niet op de
foto, maar in gedachten was dit trouwe
lid er zeker bij.

Top 3 seizoen 2017-2018:
1. Ab Bruil - 307 punten
2. Jan Wolffensperger - 291 punten
3. Wim van Dam - 287 punten.
Voor één van de leden had deze avond
nog een extra staartje. Rene van Buren
was op 25 september al maar liefst 25
jaar lid van biljartvereniging Veldheim
en dat ging uiteraard niet ongemerkt
voorbij. Rene is een zeer trouw lid van de
vereniging en samen met Ben van Buren
de wedstrijdleider. Zij zorgen ervoor dat
er een wedstrijdschema is en ze sporen
de mensen aan er op tijd te zijn om de
wedstrijdavonden zo goed mogelijk te
laten verlopen. Rene kreeg een enve-

loppe met inhoud en voor Gisela een
fraaie bos bloemen. Die kon thuis komen
die avond!

ven en op een aantal avonden stonden ze
ook in de oliebollenkraam. Ze hebben
dat blijkbaar zo goed gedaan dat ze op

Biljartvereniging Veldheim staat bekend
als een hechte groep mannen met een
gezamelijke hobby, het biljarten.

deze avond een certificaat van waardering kregen. Zonder het te weten waren
ze tijdens hun oliebolbakprestatie kritisch bekeken door een speciale com-

Sinds jaar en dag
hebben ze als vaste verenigingsactiviteit in de zomermaanden het bakken van oliebollen op de
braderie in Hoenderloo. Elke braderieavond staan de mannen, geholpen
door de echtgenotes, in de kraam
de lekkerste oliebollen te maken.
Voor deze lekkernij in de zomer
blijkt steeds weer veel animo te
zijn. Ieder lid heeft zijn eigen taak
hierin en dan heb je mensen die
alles klaar zetten en je hebt bijv.
bakkers. Afgelopen jaar werden
twee nieuwe leden voor de
leeuwen geworpen en ook zij
mochten (moesten?) er aan gelo-

missie en ze worden gezien als welkome
oliebollenbakkers. Ze hadden dit eerbetoon zeker niet verwacht, maar vonden
het allebei toch hartstikke leuk.
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

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

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

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!

Voor een betaalbare boekhouding
* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting

Lokaliteit sluit helaas per 1 januari de deuren.
Wij willen alle gasten/klanten die bij mij zijn geweest de afgelopen
3.5 jaar bedanken hiervoor. En bovenal wil mijn collega’s ontzettend
bedanken voor de leuke samenwerking. Gelukkig komt er weer een
prachtig bedrijf terug op deze plek.
Wij wensen de nieuwe huurders heel veel succes en goede zaken.
Hartelijk groetend, Fred Lindenburg

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

Wat een heerlijk buurtfeest ‘Bier & Broajen’
Tja, je hebt een buurtfeest en je hebt
een buurtfeest. Bier & Broajen is misschien wel het buurtfeest der buurtfeesten. Zo nu hebben we dat woord
wel genoeg keren gezegd.
Waarschijnlijk hebt u deze
activiteit in de vorige
Nieuwe Plaggensteker gemist, aangezien het al op 27
oktober heeft plaats gevonden. Was het een overweging om het in het novembernummer niet te plaatsen?
Had de redacteur nog steeds
last van een geweldige
avond vol met lekker eten en
af en toe een biertje? Ten
tijde van het maken van de
N.P. gelukkig niet meer,
maar 28 oktober was geen
beste dag.
De mensen die Bier
Broajen hebben bedacht
er veel tijd en energie
stoppen om anderen in

&
en
in
de

buurt een feestje te geven verdienen het
om een plek te krijgen in de Hoenderlose
maandkrant en dus de overweging om er
alsnog een pagina aan te wijden. Het was
namelijk een super gaaf feest en dat zal
waarschijnlijk iedereen die geweest is op

dit besloten feest beamen. Het was goed
van eten en drinken in het Muziekbos, er
was gezellig passende en goede muziek
en de sfeer was er eentje van saamhorigheid. Bier & Broajen brengt mensen
die bij elkaar in dezefde buurt wonen nog
dichter bij elkaar. De kans dat
men elkaar op een andere
manier ziet dan normaal is
groot; men praat wellicht
over heel andere zaken. Om
een eventueel lang verhaal
korter te maken, het is een
geweldig gaaf feest voor
jonger en ouder die mensen
dichter bij elkaar brengt. En
dat omdat de mensen hiernaast op de foto een prachtig
idee hadden en dit samen met
heel veel andere vrijwilligers
daadwerkelijk tot stand hebben weten te brengen. Hulde
voor iedereen! Dit is samenwerken en verbinden ten top.
Bedankt voor een werkelijk
geweldige avond met top
entertainment!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor het december nummer hebben we een VIOS foto gevonden waarschijnlijk uit 1981 tijdens een jubileum optreden maar
waar ?.
Het ziet er allemaal strak uit, wellicht zijn er VIOS mensen die ons verder kunnen helpen.
Op de foto van de vorige NP van november hebben we
gelukkig meeerdere reacties gehad van o.a. Marian van Buren
en haar vader Marten en van Henk Determeijer, eigenlijk onze
vaste Beatrix adviseurs en daar zijn we heel erg blij mee.
Staande v.l.n.r. Evert van den Brink, Co Dros, ? , Ab
Dalhuisen, ? , Wim van Buren, Willem Freriks, Bertus Evers,
Bernhard Vink, Derk Dalhuisen en Cees Hijwegen.
Gehurkt: Bernhard Wrekenhorst, Evert van den Brink, Gerrit
van Buren, Tinus Bloem en Teunis van Veldhuizen.
Een mooi stelletje manschappen en aan de gezichtsuitdrukkingen
t e
zien

Foto van vorige maand

hebben ze er lol in.
Alleen we missen nog 2 namen van de staande heren met hoed, de
gezichten komen bekend voor. Er word op hoog niveau over
nagedacht maar wie o wie zijn het ?

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

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

Dinsdag:
Donderdag:

07.30 - 12.00 uur
gesloten

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit
* Dry needling
* Medical taping
Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.
Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!
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De Zwarte Berg volledig verwoest door brand
Dat er serieus iets aan de hand was in de
avond van 21 november was al snel duidelijk. De sirenes bleven maar komen en
dat er ergens brand was ....., maar waar.
Het bleek te gaan om het prachtige
karakteristieke pand De Zwarte berg aan
de Houtkampweg op de Hoge Veluwe.
De vlammenzee bleek zeer heftig te zijn
en al snel werd duidelijk dat dit pand met
zijn mooie rieten kap als verloren moest
worden beschouwd. Deze boerderij werd
niet permanent bewoond, maar diende
als gastenverblijf van het Park. Op het
moment van de brand waren er mensen
aanwezig in het gebouw en gelukkig
konden die op tijd weg komen. Gelukkig
kon de naastgelegen authentieke stal
behouden blijven.
De volgende dag bleek duidelijk wat een
ravage de brand had aangericht en dat er
geen sprake is van herbouw. Er zal een
heel nieuw pand gebouwd gaan worden.

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

vof

DROS/IJS van CO

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

IJS ambachtelijk bereid

tevens groothandel voor de horeca

zie ook www.ijsvanco.nl

Deel 37

Door Martin Koops
boswachter

Een winter met strenge vorst en sneeuw
Als we onze nationale weergoeroe Piet
Paulusma mogen geloven, staan we aan
de vooravond van een winter met veel
sneeuw en strenge vorst. Voor de winterliefhebbers onder ons iets om naar
uit te kijken, voor alle koukleumen juist
iets om vooral warm en knus voor de
(hout)kachel gekropen het voorjaar af
te wachten.

uw schoenen af en in ruil daarvoor
krijgt u leenschaatsen.
Onze schaatsbaan is gemaakt van een

Schaatsen bij het Jachthuis
Wat u er ook van mag vinden, met zo'n

Werk aan de winkel
Mocht Piet het bij het rechte eind hebben dan betekent dat, naast alle sneeuwen ijspret, ook werk
aan de winkel. Om
bij sneeuwval het
Park voor onze bezoekers toegankelijk te maken zijn
wij, samen met een
loonwerker, al ver
voor openingstijd

winter is natuurlijk helemaal niks mis
als u zich bedenkt dat het op Het Nationale Park De Hoge Veluwe prachtige,
sfeervolle en sprookjesachtig besneeuwde landschappen oplevert. Als prettige
bijkomstigheid de mogelijkheid om lekker te schaatsen op de vijver voor
Jachthuis Sint Hubertus. Zodra bij een
langdurige vorstperiode de ijsvloer op
de vijver voor het Jachthuis sterk
genoeg is wordt door onze 'ijsmeester'
alle energie aangewend om elke dag
weer de vijver om te toveren tot een
mooie ijsbaan waar baantjes getrokken,
of gewoon lekker gezwierd en gezwaaid
kan worden.

druk doende de
wegen- en fietspaden zo goed als
mogelijk sneeuwvrij en begaanbaar te maken en
te houden.
Nou is een
weersvoorspelling, zeker
over zo'n lange
periode, zeer
onzeker, en is het nog maar de vraag of
onze Piet het bij het rechte eind heeft.
Maar zelfs dan nog
kunt u dit jaar in het
Park de ijzers
onderbinden. In het
Centrum van het Park
verrijst deze winter
namelijk van 7 december tot en met 6 januari
een prachtige kunstschaatsbaan, pal naast
Parkrestaurant De
Hoge Veluwe. Het
gebruik van de schaatsbaan is gratis, u geeft

kunststof met dezelfde glij-eigenschappen als echt ijs. Hiervoor is bewust
gekozen omdat het koelen van een traditionele ijsbaan veel energie kost en
daarmee beduidend belastender is voor
het milieu.
En onze landschappen?...... ieder jaargetijde, met of zonder sneeuw, ze zijn en
blijven natuurlijk even fraai. Namens
alle collega's van het Park wens ik u
hele fijne feestdagen.
Kijk voor alle activiteiten tijdens de kerstvakantie op www.hogeveluwe.nl/agenda.
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