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voor het dorp Hoenderloo
Wim van der Steeg wint klaverjasmarathon
Nummer 212
jaargang 19
februari 2018

De klaverjasmarthon van Hoenderloo
werd op 11 februari voor de tweede keer
in ‘t Dorpshuus gehouden. Daarvoor
stond het al vele, vele jaren op de vaste

activiteitenagenda bij sv Beatrix, maar,
om een lang verhaal kort te maken, men
moest op zoek naar een nieuwe kaartlokatie. Die werd vorig jaar gevonden in

aard geluk hebben met je kaarten. Maar
verstand van het spel hebben is toch ook
wel van groot belang.
Na de lunch, Rien Sipkes was er volgens

‘t Dorpshuus en dit jaar hebben de 20
deelnemers er weer prachtige uren vertoefd met hun gezamenlijke passie:
klaverjassen. Twaalf uur lang kaarten,
dan moet je het wel heel leuk vinden. En
dan vinden de 19 mannen en 1 dame ook;
er werd zelfs een verjaardag voor afgezegd omdat al beloofd was om mee te
doen.
Naast het klaverjassen is de gezelligheid
met elkaar, inclusief het nakaarten, natuurlijk ook een doelstelling. Gelukkig
maar dat de organisatie, bestaande uit
Simone Essenstam, Ruud van der Kuy en
Joop Kennis, ieder jaar de moeite nemen
om dit evenement op zich te nemen.
Het was een lang dagje; terwijl de meeste
mensen nog op één oor lagen (07.00 uur)
begon de marathon al. Voor de inmiddels
vaste deelnemers uit Harderwijk uiteraard helemaal een vroeg opstaan.
Door te loten werd steeds bepaald met
wie men een boompje (zo heet een potje)
moest gaan spelen, maar ook tegen welke
tegenstanders. Het lot bepaalde en dat is
wel het eerlijkst. En dan moet je uiter-

traditie om ook de soep te maken, mocht
er alcohol genuttigd worden, daarvoor
zeker niet.
Bij de meeste klaverjasmarathons werden er in totaal rond de dertien boompjes
gespeeld. Dit jaar liep het waarschijnlijk
heel vlot, want om 19.00 uur waren er
maar liefst 15 boompjes gespeeld. Toch
wel erg veel, maar dat was absoluut geen
probleem natuurlijk.

In deze
Plaggensteker o.a.

Karel, je hebt weer ergens
vol overgave gedraaid.
Waar dan nu weer?

Bertus, vorige maand ook
al op de voorpagina! Vond
je het nog niet genoeg?

Wat een zooitje in ‘t
Dorpshuus! Was vast zo
gepland!

We hadden nog meer
jubilarissen beloofd. Hier
zijn ze dan!

Wie zich nu uiteindelijk tot winnaar
mocht laten kronen was dit jaar uitermate
spannend. Zo’n vijf deelnemers wisselden in de laatste rondes steeds van de
eerste stek en de beslissing viel in het
allerlaatse potje. Wim van der Steeg
pakte daarin met zijn maat Dilco Barten
maar liefst 1953 punten en dat was te
veel voor de concurrenten. Het verschil
met nummer 2 Joop Kennis was na 15
potjes slechts 15 punten. Niet te geloven
eigenlijk, maar Wim is net als in 2015 de
klaverjaskampioen van Hoenderloo.
Gefeliciteerd. Op pagina 7 de totale uitslag voor de liefhebbers.
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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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 !?
Maart
5
10
17
21
31

Jaarvergadering Dorpsraad (Dorpshuus, 19.45 uur)
Werkochtend IKC Hei&Bos (9.00 - 12.30 uur)
Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur
Ophaaldag Mark rond de Kark

April
1
9
18
21
27
28

Paasspektakel OCH
Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus, 19.45 uur)
Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur
DoeDag
Koningsdag OCH NIEUWE STIJL!!!!
Ophaaldag Mark rond de Kark

Mei
7
16
19
26

Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus, 19.45 uur)
Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur
Hobbymarkt (‘t Dorpshuus)
Ophaaldag Mark rond de Kark

Juni
7
20

Seniorentocht
Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur

Juli
6
7
18
25
29

Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)

Dit jaar geen toneeluitvoering
HTC
Het had de verenigingsclimax van dit jaar
moeten worden van de Hoenderlose Toneel
Club (HTC), de toneeluitvoering van 17
maart in 't Dorpshuus. Helaas heeft men de
moeilijke beslissing moeten nemen dat het
geen doorgang kan vinden. Doordat één van
de dragende toneelspeelsters geopereerd moet
worden en die rol niet zo één, twee drie
overgenomen kan worden, kon men niet
anders dan te beslissen dat er in 2018 geen
toneelstuk opgevoerd kan gaan worden.
Helaas, maar waar. Het toneelstuk, waar de
regisseur en spelers laaiend enthousiast over
zijn, zal worden bewaard voor het volgende
jaar.
Janny, succes met de operatie en het herstel!

Augustus
1
5
8
9
10
11
12
15
19

Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
Kermis (kermisterrein)
Kermis (kermisterrein)
Kermis (kermisterrein)
Kermis (kermisterrein)
Kermis (kermisterrein)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)

Als iemand slaagt in ons dorp is dat uiteraard nieuws voor
de Nieuwe Plaggensteker.
Op 13 februari is afgestudeerd:

LAURIAN ESSENSTAM
Master of science in Marketing
Van harte gefeliciteerd!!! Top gedaan
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon

Jubilarissen DCH

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:
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aansprakelijkheid voor fouten die in
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De eerste verenigingsavond van de Dames Contactgroep
Hoenderloo (D.C.H.) vond plaats op woensdag 31 januari
in ‘t Dorpshuus. Deze damesvereniging komt daar steevast bijeen op de laatste woensdag van de maand.
Deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar wordt altijd
gebruikt om de jubilarissen van dat jaar te huldigen en dit
jaar heeft dat een heel speciaal tintje. DCH bestaat dit jaar
namelijk 60 jaar. Twee dames zijn ook net zo lang lid en
die gaan later in het jaar gehuldigd worden op een jubileumfeest op 30 mei. Maar voor deze avond bleven er nog genoeg trouwe leden over
die in het zonnetje gezet konden worden. Op de foto vlnr Ati Hols (25 jaar lid), Eef
Sundermeijer (25 jaar lid), Janny Weilandt (40 jaar lid), Co de Groot (40 jaar lid) en
Nardy Westerveld (25 jaar lid). Deze dames kregen naast applaus een fraaie ruiker en
een nog fraaiere broche als aandenken aan deze mijlpaal. Andere jaren kregen de jubilarissen een grote schaal als bedankje naast een bos bloemen. Op de avond vond men
deze zware schalen erg mooi (en dat waren ze ook!), maar in de paraktijk was deze
echter vaak niet erg bruikbaar. Vandaar dat het bestuur het over een andere boeg is
gaan gooien en hebben ze gekozen voor een kleiner, maar zeker prachtig en persoonlijk cadeau, de broche. De dames vonden het een goed idee en ze waren heel blij met
dit teken van waardering. Dames, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 17 maart
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 27 maart
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier
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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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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00
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Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302

Dorpshuusperikelen
Beste mede dorpsbewoners. Hier weer nieuws over 't
Dorpshuus.
Vanaf nu plaatsen we alleen een stukje als er ook iets te
melden is.
Zo is het jaar alweer een poosje aan de gang. Alle verenigingen zijn in volle gang aan het oefenen, sporten of gewoon
samen wat leuks doen.
De muziekuitvoering is weer geweest. Dit was weer een succesvolle avond.
Afgelopen week is Dros schoonmaakdiensten in ons
Dorpshuus geweest om de jaarlijkse
grote schoonmaak te houden. Ze
hebben alle werkzaamheden op
hoogte, de berging, zaal en ramen
weer schoon. Het grootste deel hiervan wordt door hen gesponsord. Hier
zijn wij heel blij mee en willen hen
hiervoor dan ook hartelijk bedanken.
Daarnaast wilden we dit jaar ook
graag het Koersbal toernooi organ-

iseren voor verenigingen. Echter heeft de ouderensociëteit
aangegeven ons niet meer te kunnen helpen hiermee. Dit is
begrijpelijk maar wel jammer.
Nu is onze vraag: "Wie wil ons helpen om dit te organiseren
en te zorgen dat we tellers en scheidsrechters hebben welke
op die avonden ingezet kunnen worden." (Men moet dan wel
goed de regels weten uiteraard). Mocht je denken, dit lijkt me
wel wat dan kun je mij een bericht doen of even bellen. Het
zou jammer zijn als deze gezellige leuke avonden ter ziele
gingen.
De laatste maandag van maart houden wij onze jaarvergadering. Hier kunt u ideeën kwijt en vragen stellen.
Wij nodigen u hierbij dan ook van harte
uit om te komen.
Volgende keer weer meer nieuws.

Huren/Info ruimtes
Dorpshuus:
Helna Solleveld
Telefoon: 055-3781466
Helna.solleveld@gmail.com

Grote schoonmaak
Op 14 februari hebben
3 medewerkers van
Dros Schoonmaakdiensten de hele dag
in ‘t Dorpshuus gewerkt om een deel
daarvan een grote
schoonmaakbeurt te
geven. Onderdelen
waar men met de normale schoonmaak niet bij komt. De mannen begonnen met alles (!)
uit de berging te sjouwen, waarna de vloer daar goed gereinigd en in de was gezet kon
worden. Terwijl dat een aantal uren moest drogen hebben ze het dak van de gymzaal
aangepakt. Met een speciale hoogwerker kwam men helemaal tot bovenin om op de
planken en vooral de balken al het stof weg te halen. Met een borstel en een stofzuiger
gingen ze het stof te lijf. Ondertussen werd de sportvloer extra goed gedweild en werden de ramen van het gebouw later ook nog schoongemaakt. Toen de vloer in de berging opgedroogd was moesten alle spullen weer terug gezet worden. Even een klusje!
Maar het is allemaal gelukt en het bestuur van ‘t Dorpshuus en de gebruikers kunnen
heel blij zijn met deze grondige schoonmaakbeurt, die voor een groot deel gesponsord
is door Dros. Een geweldig mooi gebaar natuurlijk, want zo’n dag kan anders flink in
de papieren lopen voor een verenigingsgebouw. Dus, Dros, bedankt!!!!!
Het gebeurt vaker dan men zo denkt dat inwoners als individu, maar zeker ook met hun bedrijf, zich inzetten voor het
dorp. Daar staat men vaak niet zo bij stil, maar als het gedaan
is, is het heel gewoon dat het heeft plaats gevonden. Een
voorbeeld daarvan is de dorpskerstboom. Het is al weer even
geleden, maar daar heeft men toch ook maar weer tijd voor
vrij gemaakt ten gunste van Hoenderloo. Sommigen hebben
hun bedrijf toch voor een dagdeel ‘in de steek gelaten’, of
voor machines/personeel gezorgd. Dus voor de inzet bij het
plaatsen/verwijderen van de dorpskerstboom nog even
bedankt: Nico Willemsen, Jaap Wortman, Gerrit Dros,
Ronald Dros, Hans Berkhof, Erik van Hunen, Hans
Essenstam, Jan Wolffensperger en Rob Spelde.
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055-3782188

Een veilige haven in
moeilijke dagen

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

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

Pssst…
Noteer 1e paasdag maar vast in je agenda.

GE
EN

GR
AP

Want 's avonds is het tijd voor het OCH
Paasspektakel!
We schminken, zoeken paaseieren met de kleintjes,
spelen het eierspel tot 11 jaar en hebben iets
nieuws…
Het allereerste OCH PST Hoenderloo!
Of wel, het Paas Squash Toernooi.
Gekker wordt het niet!!
In teams van twee personen strijden we op een hilarische en spannende manier om de eerste plaats.
Deelname is op eigen risico, maar missen wil je het
niet.
Dus schrijf je nu alvast in via:
Facebook Oranje Comité Hoenderloo of een
WhatsApp berichtje naar 06 - 83 976 999.
Zoals altijd zorgen wij voor een vuurtje en zijn hapjes
en drankjes natuurlijk verkrijgbaar.
Doe dus lekker mee, kom aanmoedigen of geniet van
de gezelligheid.
Wij kijken uit naar jullie komst!
Locatie: terrein brandweerkazerne Hoenderloo
Welkom vanaf 18.45 uur
Aanvang eieren zoeken: 19.00 uur 0-6 jaar
Aansluitend: eierenspel 7-11 jaar & ca. 19.45 uur het
PST Hoenderloo vanaf 11 jaar

Tennisles in Hoenderloo
Sinds de tennisbanen op de Hoenderloo Groep er niet meer zijn is het niet mogelijk
om in Hoenderloo buiten tennisles te krijgen.
Dat kan nu wel weer!!!!!!!
Kijk naar de advertentie op pagina 28 voor meer informatie
over een basiscursus tennis!
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Politienieuws
Heerlijk, het is alweer langer licht 's middags! De
afgelopen dagen een beetje vorst gehad, maar wel met
mooie blauwe luchten! De schemer valt in, als ik weer een
mailtje van Rob Spelde krijg. Gelukkig op tijd. Het is nu
donderdag. Dinsdag gaat de Nieuwe Plaggensteker
naar de drukker, dus of ik voor die tijd iets kan aanleveren. Omdat ik een paar dagen vrij ben, kan ik het nog mooi even doen, tijdens de dienst.
De afgelopen maand was er een schoorsteenbrand waar wij niet veel werk mee hadden. Meer een
melding voor de mannen van de brandweer. Er ging een alarm over, gelukkig was het loos.
Twee meldingen kwamen er over een verdachte situatie van een Bulgaarse auto. Een van de melders
heeft de bestuurder aangesproken en is de auto een stuk achtervolgd. Onderbuik gevoel was niet
goed. De Bulgaarse auto ging er vandoor en is, als hij verkeerde dingen wilde doen, uit Hoenderloo
verjaagd. Bij een bedrijf werd een hoeveelheid drank weggenomen. Hierbij zijn de namen van vier
verdachten genoemd. Deze moeten zich op het bureau verantwoorden.
Op een camping werd ingebroken in een chalet en tot slot was er een melding van een dood zwijntje langs de weg lag.

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

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Jeetje, maart komt alweer in zicht en
het uitkomen her en der van sneeuwklokjes, krokusjes e.d. doet vermoeden
dat de lente er weer aan gaat komen.
Maar dat het ook nog best koud kan
zijn is op sommige dagen goed te voelen. Jezelf een beetje goed inpakken en
je kunt ook daar tegenop. De zon wint
echter al wel wat aan kracht heb ik de
indruk, of is het zo dat ik dat graag wil
voelen. Nou ja, in dat geval, laat me!
Zoals ik al wel eens eerder gemeld heb
kan ik bij de vergaderingen van de
Dorpsraad aanschuiven om op de
hoogte te blijven van hetgeen er speelt
in ons dorp en waar deze groep vrijwilligers zoal mee bezig is. Als het
maar even kan zit ik er bij en ik kan
zeggen dat men daar echt opkomt voor
de belangen van Hoenderloo en zijn
inwoners. Dat niet iedereen dit altijd
ziet of wil zien, daar kunnen zij ook
niets aan doen. En, het is zo makkelijk
om de oordelen, maar er zelf iets aan

proberen te doen is toch wel iets beter.
Er wordt tijdens de vergaderingen ook
naar mijn mening geluisterd en men doet
er ook iets mee als dat van belang is. Dat
is wel zo fijn, want anders heb je zo’n
‘spek en bonen gevoel’ en dat heb ik nu
zeker niet.
De afgelopen maand kreeg ik opeens
meerdere keren de vraag of ik wist
waarom de Woeste Hoefweg zo’n lange
tijd dicht zou gaan. Ik baalde ervan dat
ik dat niet wist en nog meer ergerde het
me dat het in Hoenderloo blijkbaar helemaal niet bekend was. Er worden zo borden neer gezet en men moet dan maar
gaan gissen. Dat geeft onrust en dat kan
allemaal zo makkelijk voorkomen worden. Communiceren heet dat! Ik heb de
gemeente gebeld en kreeg al snel een
reactie. Gelukkig maar want toen kon ik
via www.hoenderloo.nl snel aan de dorpelingen kenbaar maken wat er zou gaan
gebeuren. Elders in de Plaggensteker
wordt dat uitgelegd. Ik zal er voor blijven

‘strijden’ dat de communicatie vanuit
bepaalde instanties naar ons als bewoners beter gaat. Hoe moeilijk kan het
zijn allemaal!
Uiteraard houd ik u als inwoner op de
hoogte van de ontwikkelingen op dit en
op elk ander Hoenderloos gebied. In de
Nieuwe Plaggensteker helaas maar één
keer in de maand, maar via de site van
ons dorp, www.hoenderloo.nl, kan dat
bijna dagelijks.
Ik ben te bereiken, het liefst via de mail
dorpscontact@hoenderloo.nl of met
een briefje in de bus, Krimweg 11.
Ik hoor graag van u!
Met hartelijke groet,
Rob Spelde
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op heden denkt die nog na over wat ze
hiervan moeten vinden.

Goed nieuws: nadat er een aantal maanden van onduidelijkheid heeft bestaan
over mogelijke maatregelen aan de
N304, de weg van Otterlo naar
Apeldoorn, heeft de provincie besloten
om alle voorgenomen maatregelen
achterwegE te laten. Dat is goed nieuws
voor de bewoners van de vijf woningen
(fietspad wordt niet verlegd) maar
eigenlijk voor het hele dorp. Immers: de
provincie wilde ook een wildrooster
leggen in de weg, waar 80 km gereden
wordt (of harder). Dat hoor je zelf aan
de andere kant van het dorp nog. Ook
dat wildrooster komt er niet. Het enige
dat nu nog op de planning staat is de
kruising met de Brouwersweg. Die
wordt veiliger gemaakt.
Verder zijn we blij met de steeds concreter wordende plannen voor weer een
echte school, Hei en Bos. Omdat de
verwachting is dat die school bij het
begin van het nieuwe schooljaar niet
meteen helemaal vol zal zijn, is er ook
ruimte voor andere activiteiten die we
hebben geïnventariseerd. We leggen
momenteel de laatste hand aan de
besprekingen met het schoolbestuur en
de gemeente om dat allemaal in goede
banen te kunnen leiden.
Eind vorig jaar is de dorpsraad benaderd
door de gemeente met de vraag of er
interesse bestaat om het fonteintje, dat
ooit heeft gestaan aan het einde van de
Harskampweg, bij de kruising met de
Otterloseweg, daar weer opnieuw te
plaatsen. Omdat dat deel uitmaakt van
het bijzondere karakter van de historische omgeving en -ontwerp van de
vijf woningen, hebben we daar in beginsel positief op gereageerd. Het vraagt
nog veel overleg om zo ver te komen,
maar dat is zeker in goede handen bij
Historisch Hoenderloo.

provincie met het dorp is omgesprongen
in het hele proces rond de N804.
Duidelijk is al wel dat die weg echt niet
dicht gaat, maar er blijven nog wat
bezwaren en wensen over. Daarover
heeft de Dorpsraad in december nadere
tekst en uitleg gegeven aan de
onafhankelijke bezwarencommissie. Tot

Tot slot is van belang dat we weer zijn
begonnen met de voorbereidingen van
de Hoenderloo Fair, die dit jaar zal
plaatsvinden op 29 september
aanstaande. Fijn dat er een redelijke
groep vrijwilligers hier weer de schouders onder wil zetten. En tot slot:
Hoenderloo's Belang organiseert dit jaar
samen met VIOS de Dauwtraptocht op
Hemelvaartsdag. Kortom: genoeg te
doen!
5 maart aanstaande hebben we de
jaarvergadering van Hoenderloo 's
Belang. Iedereen is van harte welkom,
de agenda vindt u hier onder.
Dus graag tot dan, of anders een andere
eerste maandag van de maand.

Voorlopige agenda jaarvergadering
Vereniging Hoenderloo's Belang
Datum: 5 maart 2018
Locatie: 't Dorpshuus Hoenderloo
Aanvang: 20 uur
Deel 1:
1. Opening
2. Verslag jaarvergadering 2017 inzake 2016
3. Financieel jaarverslag 2017
-Akkoord kascontrolecommissie
4. Verslag vereniging 2017: Hoenderloo in vogelvlucht
5. Contributieverhoging van € 2,50 naar € 5,- per jaar
6. Wijzigingen bestuur:
- aftreden Noortje Waanders
- aantreden Frank Daemen
7. Wat verder ter tafel komt
Deel 2:
8. Presentatie IKC Hei & Bos : Inge Bodengius
9. Presentatie Dorpsgids: Rob Spelde
10. Afsluiting

Dan was er nog een kwestie met de
manier waarop wij vonden dat de
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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

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in
zijn geheel ook bekijken op internet, helemaal in kleur.
Kijk op:
www.hoenderloo.nl of www.hajo-hoenderloo.nl
en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!

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

Bus met lijsttrekkers naar Hoenderloo
Omroep Gelderland stelt in de weken
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een bus beschikbaar aan de lokale omroepen van
Gelderland. RTV Apeldoorn krijgt de
bus ter beschikking op 3 maart.

De uitzending vindt plaats vanuit een bus
die we gaan parkeren bij het Dorpshuis
(Parkeerplaats CODA bus).
Uiteraard is iedereen welkom om een
kijkje te komen nemen en mee te luisteren van wat er besproken wordt.

Deze bus is voorzien van een radio studio
en van daaruit wordt ter plaatse een uur
live radio gemaakt. Op 3 maart komt
RTV Apeldoorn naar Hoenderloo met
een bus vol lijsttrekkers. Vanaf 11.00
uur kan men met deze lijsttrekkers in
gesprek over de onderwerpen die u
bezighouden.
Het geheel is "live" te beluisteren via
Radio Apeldoorn op de 107.1 of 105.5
FM. Natuurlijk ook via de kabel.

Woeste Hoefweg afgesloten door kappen bomen
Toch wel onrust bij een groep inwoners
van ons dorp toen opeens uit het niets
borden waren neergezet dat de Woeste
Hoefweg afgesloten zou gaan worden
van 12 februari tot maar liefst 2 maart.
Blijkbaar was hier niemand over geïnfor-

de werkzaamheden alleen afgesloten zou
zijn tussen 09.00 en 15.00 uur. Wel jammer dat dit niet van te voren is gecommuniceerd met de inwoners van Hoenderloo. Het had een heleboel onrust kunnen
voorkomen.

geval meer tijd en ruimte om het vuur te
blussen. Heel belangrijk als elke minutt
zou kunnen tellen met zoveel inwoners
van Hoenderloo en de vele toeristen die
daar een plekje vinden in het toeristenseizoen.
Er wordt van alles gedaan om door het
kappen van de bomen een compartimentering van brandbare gebieden te realiseren, waardoor er bij bosbrand op deze
stroken (wegen) een vertraging ontstaat.
De Woeste Hoefweg wordt zo een belangrijke brandsingel op de Veluwe. Er
wordt zo een brandbuffer gecreëerd die
voorkomt dat een natuurbrand overslaat
naar de andere kant van de weg.

meerd en als je dan bijvoorbeeld dagelijks over deze weg moet om naar je werk
te gaan, wil je toch wel graag weten wat
er aan de hand is.
De redactie van de Plaggensteker heeft
vervolgens contact opgenomen met de
gemeente Apeldoorn om duidelijkheid
over deze afsluiting te krijgen. Al snel
werd de redactie terug gebeld met een
uitleg. Van wezenlijk belang was de mededeling dat de Woeste Hoefweg tijdens

De reden van deze afsluiting is dat op
verzoek van de brandweer met name
dennen worden gekapt langs deze verkeersader. Dennen en dan met name de
Grove den zijn brandbaarder dan loofhout. Daarnaast krijgen door het kappen
van de naaldbomen de loofbomen meer
ruimte om te groeien. Loofbomen bevatten meer vocht dan naaldbomen, waardoor bij een brand de temperatuur van
het vuur daalt. Het vuur zou dan kunnen
doven of het biedt de brandweer in ieder

Het plan om de natuurbranden op de
Veluwe met het maken van deze buffers
beheersbaarder te maken, komt van de
brandweer en daarbij werkt men nauw
samen met Staasbosbeheer en andere
partijen. Dergelijke acties komen dan op
meerdere locaties voor op de Veluwe en
dus niet alleen maar op de Woeste
Hoefweg.
Opvallend was toen de redactie een kijkje ging nemen in het weekend, toen de
weg gewoon geopend was, langs de weg
ook heel veel loofbomen liggen die omgezaagd zijn. Zal vast allemaal met de
plannen te maken hebben. De veiligheid
staat voorop en als er ooit een grote
brand zou komen, laten we echt hopen
dat dit nooit plaats vindt, en deze maatregel voorkomt veel ellende. Hulde!
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Geweldige VIOS-av

Iedereen die op zaterdag 27 januari ‘s avonds aanwezig was in ‘t Dorpshuus moet gewoonweg een fantastische avond gehad hebben bij het
concert op punt van beginnen stond en het eerste applaus van de avond door een goed gevulde zaal werd gegeven, kwamen zij vlak voor
VIOS net begonnen of de brandweerpieper ging en Erik van Hunen stoof naar de kazerne. Gelukkig voor hem viel het mee en was hij snel
werd benoemd voor zijn gigantische inzet voor ‘de muziek’ in de 70 jaar dat hij er lid van is. En hij stond even met zijn mond vol tanden, w
werkgroep hadden gekozen en ingestudeerd. Vlotte nummers, melodieus, lekker in het gehoor liggend en waarbij het lastig was om niet me
Een volgende talentvolle telg uit een muzikale familie. En later kwam er nog eentje, want haar broertje Iwan van 12 is leerling bij VIOS e
lo’ van Carine Nijkamp. Deze werd met veel plezier en vol overgave gespeeld. De trombonesectie liet ook even horen waar hun prachtige
familie, wat afwisseling en snelheid in het programma bracht. Overigens waren er zo’n 4 leden van de slagwerkgroep die de hele avond heb
begonnen en afgesloten met een gezamenlijk optreden van heel VIOS en wat is dat een geweldig iets. Daar kun je toch als Hoenderloër ni
werd geleverd met hun mensen. Het was een 'Top-VIOS-Avond' met puur hoogtepunten en daar was de redactie getuige van. Bedankt! VIO
nieten en een dansje maken op de altijd zoete klanken van discotheek Dynamite!

ERE

Kijk voor me
www.viosho
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vond in ‘t Dorpshuus

t winterconcert van VIOS. Allereerst Eef en Janneke van Ark, die iets aan de late een plekje gingen zoeken in de ‘concertzaal’. Terwijl het
het podium langs en leek het net of zij dat applaus kregen. Laten we ze in hun waan laten en dus .... ze kregen applaus! Vervolgens was
weer terug. Zo kon hij in ieder geval een groot hoogtepunt van zijn vader meemaken, die tijdens het concert door de vereniging tot ere-lid
wat heul veul zegt! Het was sowieso een avond vol met hoogtepunten. Op het muzikale vlak waren het de werken die de fanfare en de slagee te gaan bewegen. Een persoonlijk muzikale hoogtepuntje was zeker ook de solo die de 14-jarige Nathalie van de Beek ten gehore bracht.
n het duurt vast niet lang voordat hij ook in het orkest plaats neemt. Dat het soms heel speels was werd o.a. benadrukt door de ‘fietsbelsoe instrument toe in staat is. Heel wat in ieder geval. De fanfare en de slagwerkgroep speelden zo’n beetje om en om als één grote muziekbben gespeeld. Zij spelen ook bij de fanfare, dus die personen hebben die avond even 18 nummers gespeeld. Hulde! Het winterconcert werd
iet anders dan trots op zijn. De muzikale leiders Gerrit Klein Hulze van de fanfare en Jan van Lienden van de slagwerkgroep hebben puik
OS! Na de traditionele verloting, die voor sommigen in de zaal uitliep op de enige teleurstelling van de avond, kon men nog even flink nage-

ELID

eer foto’s op
oenderloo.nl
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Kunt u zich de vlinders van vorige maand nog herinneren? Als u op internet de Plaggensteker bekeken had kon u zien dat het witte vlinders waren
op een bordeaux rode achtergrond. Dat was de
kleur van een luik van de boerderij van Wim
en Kitty aan de Harskampweg. Wat een plek
om te wonen, zeker nadat ooit de doorgaande
weg hier vervangen werd door het fietspad.
Wat een plaatje toch dit huis. Helemaal straks in de lente en de zomer. Geweldig toch. Maar had u
ze gevonden deze vlinders?
Mocht u die vlinders nog gaan bekijken dan kunt u meteen op zoek naar de afbeelding hier rechts
op de foto. Ingemetseld in een woning en vanaf de weg te zien. Wellicht weet u het meteen al? Zo
niet, deze foto is niet in het buitengebied gemaakt. Maar wel in de buurt van hei en bos!

SUPERMARKT
VELUWSHOF ZOEKT JOUW!
Ben jij opzoek naar een leuk vakantiebaantje deze
zomer (of weet je iemand die opzoek is). Ben je
tussen de 15 en 19 jaar en lijkt het je leuk om in de
gezelligste (recreatie) supermarkt van de Veluwe te
werken? Stuur dan een mailtje met je gegevens en
wanneer je beschikbaar bent, naar:
supermarktveluwshof@attent.info
Dan word jij misschien wel onze collega deze zomer!!

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

*
*
*
*

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

*
*
*
*

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

Krimweg 34 - 7351 AX Hoenderloo - Telf.: 06- 20 71 89 36 / 055- 378 19 01 - WWW.JTVANLOPIK.NL
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Ouderengym: nuttig en heel gezellig
In bewegen zijn en vooral ook blijven
is voor iedere leeftijd van groot belang.
Als je wat ouder wordt is het toch vaak
lastig om hieraan te voldoen. Zeker
wat betreft bewegingen die wat moeite
kosten ben je snel geneigd om ze dan
maar achterwege te laten. En die dingen worden nu juist op verantwoorde
wijze wel verricht bij de ouderengym
in ‘t Dorpshuus.

De redactie heeft een sessie meegemaakt
en wat vooral ook opviel was een grote
mate van gezelligheid. Als je op je verjaardag verslag komt doen van deze
activiteit en je doet de deur open van de
soosruimte, dan begint de hele groep
meteen “lang zal hij leven te zingen”.
Het geeft duidelijk de sfeer binnen de
groep aan; super gezellig en attent!
Wat verder heel erg opviel was veel
acceptatie. De één kan dit weer even net
iets beter dan de ander, maar bij de ander
lukt een andere beweging weer net iets
fijner. Het maakt niet uit; iedereen doet
mee op zijn of haar eigen niveau onder
de vakkundige leiding van Lilian Jans uit
Apeldoorn. Zij staat sinds half oktober
voor deze groep die nu uit 10 mensen
bestaat en die heel trouw iedere donderdagmiddag aanwezig is van 14.00 tot
14.45 uur. En daarna natuurlijk nog even
gezellig nakletsen onder het genot van
een kopje koffie of thee. En daarmee
komt het sociale aspect ook flink om de
hoek kijken. Men houdt contact, nieuwtjes woren uitgewisseld, men is er even
lekker uit.
Lilian zorgt er voor dat veel verschillende bewegingen en spiergroepen aan
bod komen. Soms is dat door te lopen in
de kring, soms door met een bepaald
attribuut bewegingen te maken, staand
achter de stoel en ook zittend wordt
gezorgd dat men best actief bezig is. Er

wordt goed op de houding gelet en de
oefeningen/bewegingen zijn heel goed
doordacht. Ze zijn zeker niet moeilijk,
soms wel een beetje lastig. Ook worden
de hersenen getraind en dan is het
soms wel even
goed bij de les
blijven. Maar lukt
het even niet ...

Deze groep mensen zouden wel graag
wat nieuwe mensen willen begroeten bij
hun ouderengym. De laatste tijd zijn er
nog wel wat mensen afgevallen door

jammer! Er ligt
totaal geen druk
op, alleen maar
plezier
hebben
met elkaar door te
bewegen.
Lilian probeert hetgeen ze aanbiedt goed
te variëren zodat bepaalde lichaamsdelen
het niet te zwaar te verduren krijgen. Het
trainen van een stukje kracht laat ze
zeker ook niet achterwege. Al gaat het
allemaal heel speels en regelmatig op een
gezellig muziekje.

overlijden, verhuizen of dat men het niet
meer kan opbrengen bijv. Hun verzoek is
dan ook dat ouderen, ook mensen die
bijvoorbeeld herstellende zijn van een
bepaalde aandoening, eens zouden
komen ervaren hoe leuk en nuttig de
Hoenderlose ouderengym op donderdagmiddag in ‘t Dorpshuus is. Het is echt
heel laagdrempelig en iedereen is dus
welkom. Men mag sowieso 2 keer gratis
komen meedoen.
Meer informatie is te verkijgen bij Lilian
Jans, 055 - 8795390.

Menu voor

21 maart:

Soep, bami met saté kroepoek
atjar en als toetje hangop
met aardbeien
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven bij
Carla Schol 0620171838
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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.
oktober 2009
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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U wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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Nieuwe woningen Paalbergweg bewoond
Wat een heerlijk gevoel voor de bewoners van de nieuwe woningen aan de
Paalbergweg. Na een poosje in een
tijdelijke woning te hebben gewoond
(voor sommigen) heeft men inmiddels
hard kunnen werken om de nieuwe woning naar smaak te maken en in te richten en de eerste bewoners zijn inmiddels
in hun mooie nieuwe woonstek getrokken. De Nieuwe Plaggensteker heeft

maart 2017

juni/juli 2017

eind september 2017

de bouw van de woonblokken op de voet
geprobeerd te volgen. Op deze bladzijde
een foto-terugblik op het bouwproces.
Daarin worden nogal grote stappen
gemaakt, maar anders wordt het helemaal zo’n boekwerk. Grote stappen van
het dichtpurren van de oude woningen,
het plaatsen van de hekken, verwijderen
van asvest, de sloop, de grondwerkzaamheden en daarna uiteraard de verdere

opbouw van de woningen, waarvoor
regelmatig een immense kraan op het
bouwterrein stond. Wat gaat dat snel als
hele wanden en daken in één keer aangeleverd worden. Van de werkzaamheden die binnen verricht zijn (ook een
immense klus) hebben we geen foto’s
gemaakt.
We wensen de bewoners van deze huizen
heel veel woonplezier toe!!!!

april 2017

mei 2017

AUGUSTUS 2017

september 2017

oktober 2017

eind oktober 2017

november 2017

januari 2018
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Dank je wel bijeenkomst DingeDoen
Door een fout van de redactie heeft het
onderstaande artikel dat was aangeleverd
nog niet in de Nieuwe Plaggensteker gestaan. Daar zijn al excuses voor gegeven
en uiteraard willen we het de lezers alsnog niet onthouden.
Zaterdag 25 november 2017 vond op het
terrein van ‘s Heerenloo in Apeldoorn de
jaarlijkse Dankjewel bijeenkomst voor
vrijwilligers van Stichting de Kap plaats.
Omdat Dinge Doen in Hoenderloo sinds
een aantal jaren onder De Kap valt,
waren alle vrijwilligers van Dinge Doen
hiervoor ook uitgenodigd. Een verslagje
vanuit eerste hand:
“Bij aankomst lag de rode loper al voor
ons uit en bij binnenkomst werden we
welkom geheten door de directeur van de
Kap, Erna van Bussel. Nadat we de
jassen hadden weggehangen zochten we
met een kop koffie of thee een plaatsje in

de zaal, waarna de andere Hoenderloërs
al gauw bij ons aanschoven.
De bijeenkomst startte met een verhelderend verhaal door Erna van Bussel
over wat de Kap/ Dinge Doen allemaal
doet en nog gaat doen en tevens werden
alle jubilarissen van dit jaar gehuldigd.
Het waren er in totaal 75! dit jaar, maar
lang niet iedereen was aanwezig. Ook
Hoenderloo had dit jaar 3 jubilarissen
die allemaal al 5 jaar vrijwilliger zijn bij
Dinge Doen: Henk Sundermeijer, Jan
Verschuur en Liesbeth Bosch.
Na een glaasje wijn, bier of fris werd het
tijd voor entertainment en dat bestond uit
'de Kap de musical', een voorstelling
speciaal gemaakt voor deze gelegenheid,
geschreven en uitgevoerd door Kees
Posthumus met op piano Gery Versteegt.
En door het publiek werd af en toe een
bescheiden, actieve medewerking ver-

leend. Het verhaal speelde zich geheel af
in Apeldoorn, zodat er voor iedereen een
hoop herkenning was.
Na deze fantastische voorstelling gingen
de deuren naar de gang open, waarna de
heerlijke geuren van het Italiaanse buffet
ons al tegemoet kwamen. Ook hiervan
heeft iedereen uitgebreid kunnen genieten en nadat de jubilarissen nog hun
flesje wijn (aangekleed met een 'mantel',
gemaakt door de Passerel) opgehaald
hadden, zijn we weer huiswaarts
gekeerd, met een gevoel dat we als vrijwilligers echt gewaardeerd worden.
Mocht u nu denken " Vrijwilliger worden
bij Dinge Doen lijkt mij ook wel wat " ….
of mocht u meer willen weten over wat
Dinge Doen voor u kan betekenen, neem
dan contact op met
Sandra Thomassen (tel. 3781016) of
Eef Sundermeijer ( tel. 3781591)”

Update IKC Hei & Bos
De ontwikkelingen rondom het IKC gaan nu snel! Begin
maart start de verbouwing van de school, welke uitgevoerd zal worden door aannemingsbedrijf
Wolfswinkel. Tevens is de sollicitatieprocedure voor een
directeur in volle gang, wij hopen begin april de
directeur bekend te maken.
Onze visie is verder uitgewerkt met onderwijskundige
Hanneke Oosting van Edupos. Dit is vormgegeven in een
document: een dag op IKC Hei & Bos. Wilt u dit document of onze algemene brochure ontvangen, stuur dan
een email naar info@heienbos.nl. Wij sturen dan de
digitale versie naar u toe!
Volg ons via facebook @StreekschoolHoenderloo of kijk
op onze website www.heienbos.nl voor het laatste
nieuws.
Hartelijke groeten, Bestuur IKC Hei & Bos

Maken van een (levende)wilgenhut
Op zaterdag 10 maart vindt NLdoet plaats. Vanuit het
Oranjefonds hebben we voor deze dag een bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling van het natuurlijk
speelplein. We gaan met z'n allen een (levende) wilgenhut bouwen!! Daarnaast zullen we het insectenhotel
vullen (met o.a. leem), twee fruitbomen en inheemse
struiken aanplanten.
Datum: zaterdag 10 maart
Tijd: 9.00 - 12.30 uur
locatie: IKC Hei & Bos
Iedereen is van harte welkom!!

Voor alle klanten van Fraai!
Voel je welkom om op zaterdag 10 maart van 11 tot 13 uur een
beschuitje te komen eten en Sol te ontmoeten. Sol is op 5 januari om 14.56 uur geboren en was 53 cm lang en woog bij de
geboorte 4280 gram.
Vanaf 1 maart ben ik weer volledig aan het werk in de salon,
de weken ervoor zal ik hier en daar weer een dagje aan het
werk zijn.
Misschien tot 10 maart en anders zie ik jullie snel weer in de
salon!
Janneke
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MEDISCHE PEDICURE
DIABETISCH VOET
REUMAVOET
NAGELREGULATIE
ORTHESIOLOGIE
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
VISAGIE
MANICURE

Bel voor een afspraak
Tel. 06-40866349
Huisartsenpraktijk Dieleman
Heldringsweg 1 te Hoenderloo
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

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

Nu al drie Dolle Hermannen Abraham
Dolle Herman is en vriendengroep
voor het leven blijkbaar. Deze groep
was vroeger heel actief en sportief en
de leden waren vaste prik als deelnemers op bijvoorbeeld de zeskamp op
Koninginnedag. Om dat te bewijzen
twee foto’s uit de oude doos (heul
oud), namelijk links uit 2003 en
rechts een jaartje later. De leeftijd
gaat inmiddels een beetje meetellen,
maar nog steeds gaat men jaarlijks
met elkaar op stap. Een traditie om in ere te houden. Inmiddels gaan de jaren echt
tellen, want op 6 januari werd het eerste lid in 2018 al 50 jaar; Marcel van der Loo
dus. Er zouden nog een paar volgen en dat is inmiddels gebeurd.

De tweede in de rij die deze leeftijdsmijlpaal behaalde was Arjan Barten,
hij werd namelijk 50 op 24 januari. In
de tuin twee prachtige spandoeken en
een weekje later een hartstikke gaaf
feest in De Zaak. Arjan is één van de
drijvende pijlers waarop het Oranje Comité
Hoenderloo drijft en laten we hopen dat hij
dat nog jaren kan doen in goede gezondheid. Arjan, nogmaals gefeliciteerd met
deze leeftijdsmijlpaal. Laten we hopen dat
er nog vele andere mijlpalen gaan volgen!

Op 31 januari behaalde Edwin Dros
de prachtige leeftijd van 50 jaar en de
koe was dus meegesleept naar Ede
om deze (oud)Hoenderloër, of (altijd)Hoenderloër in het zonnetje te
zetten. Verrassing Edwin, of niet?!
Van harte gefeliciteerd via de
Nieuwe Plaggensteker
en we hopen je binnenkort weer een
keertje te zien en te
spreken. Je bent en
blijft een Hoenderloër!
Gelukkig maar!
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Grondverzet
Bestratingen
Loonwerk
Snoeiwerkzaamheden
Rioolontstopping
Buitenriolering aanleggen

Big Bag zakken
met grind
metselzand
betonkies
hoogzand
grond

Paalbergweg 2

7351 AG Hoenderloo
Telefoon 055 - 378 1482
06 - 22971986

Historisch Hoenderloo in Beeld

In de NP van de vorige keer met de foto van de drie
muziekbospad leggers hebben we geen reacties gehad.
Het was ook wel erg moeilijk die ene persoon te
herkennen.
Deze keer weer een Beatrix plaatje met vele bekenden
erop, maar er staan er ook nog een paar onbekenden
voor ons op.
Dus we vragen o.a onze vaste Beatrix puzzelaars hun
"beste beentje" voor te zetten om het weer helemaal
compleet te krijgen.

Foto van vorige maand
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:
07.30 - 12.00 uur
Donderdag: gesloten

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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Danny heel blij op zijn nieuwe lokatie
Als je voor de derde keer in anderhalf
jaar tijd bent verhuisd met je bedrijf ben
je er wel klaar mee. Helemaal als de laatste verhuizing je gebracht heeft naar je
droomlokatie. Het plekje waar je eigenlijk altijd al graag naar toe wilde en als je
daar dan met je bedrijf zit kun je alleen
maar tevreden zijn.
En dat is Danny Zwanenburg dan ook
zeker. Hij heeft het bijzonder naar zijn
zin in de winkel waar jarenlang De Timp
in zat, vlak naast IJs van Co. Hij heeft de
ruimte gezellig en creatief ingericht tot
de prachtige nieuwe winkel van Danny’s
Bloem&Zo. De grote houten tafel in het
midden van de ruimte wordt regelmatig
gebruikt voor de druk bezochte creatieve
workshops die Danny daar geeft. Ondanks dat hij er net een maand zit heeft
de eerste er al plaats gevonden.
Danny's Bloem & Zo is het adres voor
mooie bloemen, planten, woonaccessoires en nog veel meer... Een selectie
van mooie vers gebonden boeketten
staan voor u klaar, in overleg stelt hij
graag een boeket naar wens samen.
Daarnaast kan men bij Danny's Bloem &
Zo ook terecht voor leuke cadeaus, modeaccessoires, kaarten en streekproducten. Kleine oplages en wisselende
plekken van inkoop zorgen ervoor dat
men als klant kunt rekenen op verrassende cadeau en woonaccessoires.
Danny, we wensen je heel veel succes op
je nieuwe lokatie. Hulde dat je elke keer
weer probeert je bedrijf een extra impuls
te geven. We hopen dat je nog jaren dé
bloemist van Hoenderloo blijft!

Oplossing
vorige maand

Nieuwe Plaggensteker Sudoku
Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:
* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat.
Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.
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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 28

door

Martin Koops

Storm op De Hoge Veluwe
Minder bomen omgewaaid dankzij
Park De Hoge Veluwe zijn, hoe stabiel
actief beheer
en goed onderhouden ook, bomen
Het komt niet vaak voor dat de wind in
slachtoffer van de storm geworden,
het binnenland van ons land aanomdat ze dergelijk hoge windsnelheden
wakkert tot een zware storm met windniet wisten te trotseren. Toen duidelijk
snelheden tot 120 km per uur, zoals op
werd hoe heftig de storm zou worden
18 januari van dit jaar. De laatste keer
heeft de directie op 18 januari dan ook
dat dit gebeurde
was op 25 januari
1990. Hoewel
vergelijkbaar wat
betreft windkracht,
zijn er tijdens de
recente storm
echter veel minder
bomen omgewaaid
of afgebroken.
Enerzijds komt dit
door de veel kortere duur van de
storm, anderzijds
door het actieve
beheer in het Park.
Bij dit actieve
beheer wordt productiebos bijvoorbeeld langzaam
foto Wilbert Staal
omgevormd naar
bos met een meer
natuurlijk karakbesloten het Park te sluiten om gevaarter, waarin diverse lagen, boomsoorten
lijke situaties te voorkomen. Toch waren
en bomen van verschillende leeftijden te
daags na de storm de poorten van het
vinden zijn. Hierdoor zijn de bossen op
Park alweer geopend voor onze bezoeHet Nationale Park De Hoge Veluwe de
kers. Door alle andere werkzaamheden
afgelopen jaren veel stabieler gewortijdelijk stil te leggen en volledig te
den. Binnen dit actieve beheer neemt
focussen op het zo snel mogelijk weer
ook de systematische boomcontrole een
toegankelijk maken van het Park, was
belangrijke plaats in. Door regelmatige
deze klus aan het eind van diezelfde dag
controles worden zieke, kwijnende en
al geklaard. Prioriteit hierbij waren de
anderszins gevaar opleverende bomen
wegen en fietspaden. Aansluitend volgde
verwijderd.
controle en reparatie van het buitenraster om te voorkomen dat grofwild,
Snel in actie
zoals herten en zwijnen, onverwacht op
Ook in de bossen op Het Nationale

de openbare weg terecht kan komen. Als
laatste waren de onverharde paden aan
de beurt evenals de overige rasters.
Schade?
Op de vraag of er schade is als gevolg
van de storm maakt het Park een
duidelijk onderscheid. Kijkend
naar bijvoorbeeld
opstallen en rasters
is dit zeker het
geval. Uit het oogpunt van natuurbeheer ligt dit wat
anders; omgewaaide bomen in
bosverband maken
onderdeel uit van
een natuurlijk proces en zijn ecologisch gezien van
grote waarde. Ze
bieden een fantastische
(leef)omgeving
voor diverse
organismen; van
algen en zwammen
tot kevertjes.
Daarnaast zorgt de ontstane opening in
het kronendak voor licht op de bodem
waardoor ook natuurlijke verjonging
een kans krijgt.
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AUTO VAN DE MAAND

Ford Fiesta 1.6-16V Titanium
Airconditoning, Lederen bekleding, Cruise control, Lichtmetalen velgen, Stoelverw., Bleutooth
Carkit, Parkeersensoren,enz. zeer luxe uitvoering
Bj. 2011

€ 8.950,-

Audi A3 1.2 TFSi Sportsback Attraction Pro

Zwart met.

2012 € 12.450,-

BMW 118 Cabrio Executive, Leer 86000km

Zwart

2009 € 13.950,-

Fiat Sedici (Suzuki SX-4) 1.6-16V Dynamic

D. grijs met.

2009 € 6.950,-

Fiat Tipo 1.4-16v 10.000km!! zeer ruime auto

D. grijs met.

2016 € 14.750,-

Ford Fiesta 1.6-16v 3drs zeer luxe, Leer, 16 inch

Zwart met.

2011

€ 8.950,-

Dacia Sandero 1.2 Black edition 76000km luxe uitv.

Zilvergrijs met.

2011

Verwacht

Kia Picanto Dream Team 5 deurs Zeer compleet

Wit

2015 € 9.250,-

Honda Jazz 1.2 Cool 11.000km hoge instap Als nieuw!

Grijs met.

2015 € 12.950,-

Hyundai I-10 comfort, Clima, Cruise 33000km

Zwart met.

2015 € 8.950,-

Mitsubishi Colt 1.3 Airco 58.000km zeer compleet

Zwart met.

2011

Nissan Micra 1.2 5 deurs Connect edition 78000km

Grijs met.

2010 € 5.450,-

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

Beige

2012 € 15.950,-

Opel Astra 1.0 Sportstourer als nieuw 3200km

Wit

2016 € 17.450,-

Opel Astra 1.4 120Pk Sportstourer Navi, Half leer

Zwart met.

2012 € 11.950,-

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

Wit

2016 € 15.950,-

Renault Clio 1.5 Dci Navigatie, 72.000km!! PDC, enz.

Zwart met.

2014 € 10.950,-

Renault Twingo 1.2-16V Automaat 2 stuks!!

Rood en Zilvergrijs 2008 € 5.950,-

Seat Altea 1.2Tsi Good Stuff mooie complete auto

Rood

2011

€ 9.950,-

Suzuki SX-4 1.6-16V Clima, lm velgen, Stoelverw.

Zwart met.

2011

€ 9.950,-

VW Caddy Life 1.2 TSi 105PK 55.000km evt. 7 pers.

D grijs met.

2010 € 13.450,-

VW Golf 1.4-16V GOAL uitv. Zeer compleet uitgev.

Oranje/Koper

2006 € 6.450,-

VW Golf 1.2 TSi 5 deurs PDC V+A stoelverw. Trekh.

Rood met.

2010 € 9.450,-

Volkswagen Up! High Up 75 pk 5 deurs Navi 56 dkm

D Blauw met.

2012 € 8.450,-

€ 6.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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