
dan door de voorzitter in het zonnetje ge-
zet en getracteerd met een oorkonde, bos
bloemen en soms nog een mooi aan-
denken. De eerste repetitieavonden van

zowel VIOS als Eensgezindheid worden
(deels) gebruikt voor deze feestelijke
gebeurtenis. En beide verenigingen mo-
gen zich zeer gelukkig prijzen met wel
heel trouwe leden. Mensen die heel veel
over hebben voor de vereniging waar ze
al vele, vele jaren lid van zijn. En alle-

maal nog actief ook! Verderop in deze
eerste Nieuwe Plaggensteker van 2018
meer over de mensen die op deze pagina
op de foto’s staan, maar ze verdienen

stuk voor stuk een plekje op de voorpa-
gina. Opgeteld zijn deze mensen maar
liefst 372½ jaar lid van een Hoenderlose
vereniging. Wat een ervaring zeg!
En er komen nog meer zeer trouwe ver-
enigingsleden aan. Hou de volgende
Plaggensteker maar in de gaten!
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Nummer 211
jaargang 19
januari 2018

In deze
Plaggensteker o.a.

De eerste storm van 2018
heeft ook over Hoender-
loo geraasd. Met gevolg!

Proost dames! Maar
waarop hebben jullie ei-
genlijk het glas geheven?

Ook jij had iets te vieren
Marcel. Heb je soms bulls-
eye uitgegooid?

Chris, een lekkere sigaar
en een biertje. Heb je iets te
vieren soms?

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Maar liefst 372½ jaar verenigingsliefde
Januari is natuurlijk de  maand van de
nieuwjaarsrecepties en heel wat vereni-
gingen huldigen op dat moment de
trouwe leden. De jubilarissen worden
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.

Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en 
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).

In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden 
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.

Fysio - Hoenderloo Fysio - Orden
Heldringsweg 1                     Laan van Orden 312
7351 BE  Hoenderloo 7312 KX  Apeldoorn

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

Laat ons weten wat er in uw vereniging speelt. Zijn er data die leuk zijn voor iedereen om te weten, geef die dan aan ons
door. Nooit verkeerd toch om te laten zien waar een vereniging mee bezig is en wanneer !?

5 Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus, 19.45 uur)
10 Klaverjasmarathon (Dorpshuus, 07.00 - 19.00 uur)
21 Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur
24 Ophaaldag Mark rond de Kark

5 Jaarvergadering Dorpsraad (Dorpshuus, 19.45 uur)
17 Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)
21 Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur
31 Ophaaldag Mark rond de Kark

9 Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus, 19.45 uur)
18 Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur
21 DoeDag
28 Ophaaldag Mark rond de Kark

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

20 Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur

6 Hoenderpop (Muziekbos)
7 Mark rond de Kark (Heldringkerk)
18 Braderie (Muziekbos)
25 Braderie (Muziekbos)
29 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)

1 Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)

5 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)
8 Braderie (Muziekbos)

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
15 Braderie (Muziekbos)

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
19 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

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

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

Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl 



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl

Zou jij een baantje willen alsZou jij een baantje willen als
afwashulp bij een gezelligeafwashulp bij een gezellige

familierfamilierestaurant?estaurant?

Neem contact op met ons!Neem contact op met ons!

Hotel rHotel restaurant Buitenlustestaurant Buitenlust
055 - 3781362055 - 3781362

info@hotelbuitenlust.nlinfo@hotelbuitenlust.nl
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ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave van HAJO en is bestemd voor

alle Hoenderlose huishoudens.

Redactie:
Rob Spelde  055-3781363 en 

06-20683177

Vormgeving/foto’s: Rob Spelde

contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242

klachten bezorging:
robspelde@planet.nl

Advertenties
robspelde@planet.nl

06-20683177

Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.

Aanleveren van ideeën en copy kan
rechtstreeks bij de redactie of via 

E-mail: 
robspelde@planet.nl

Krimweg 11
7351 AS  Hoenderloo 

website
www.hajo-hoenderloo.nl

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 17 februari

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

dinsdag 27 februaridinsdag 27 februari
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

De N.P. op reis .............
Als inwoners of oud inwo-
ners van Hoenderloo op reis
gaan hoopt de redactie dat er
een dorpskrant mee de koffer
in gaat. Zodat men er mee op
de foto gaat en de N.P. dus in
vele delen van de wereld
komt. Sinds december is
daar De Verenigde Amiraten
bijgekomen en wel in de stad
Dubai. Coen Spelde is met
zijn vriendin Cynthia en een
nichtje naar deze vakantielo-
katie gegaan. Op de foto
staat hij voor de burj khalifa,
het hoogste gebouw van de
wereld. Het was een prach-
tige vakantie waar ze erg
genoten hebben. Ook de
excursie naar het Formule 1
circuit van Abu Dhabi was
indrukwekkend.
Zo Dubai staat ook op de
lijst! Als u waar dan ook naar
op vakantie gaat, neem a.u.b.
de N.P. mee!! Bedankt!

Chris met pensioen

Op 16 januari verscheen bovenstaande foto op facebook. Chris Gorsseling is met pen-
sioen en hij vond het ook wel welletjes. Na 51 jaar werken was hij er ook wel aan toe.
Men hoeft echt niet bang te zijn dat hij in een zwart gat zal vallen. Hij vermaakt zich
echt wel, al is het alleen al door te genieten van de kleinkinderen. Chris, we wensen
je een geweldig fijne pensioentijd toe in goede gezondheid. Proost!
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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



100% verdiende was een fraaie speld
voor zijn 70-jarige lidmaatschap, een
prachtige oorkonde en een beste bos
bloemen.

De tweede die gehuldigd werd was Liza
Bruggeling, die 25 jaar lid is van VIOS.
Ze begon als 9-jarige met les te krijgen

van Jaap van Buren, die al snel in de
gaten had dat Liza een talentje was. Ze
blies al snel haar partij mee in het orkest
met een solo hier en een solo daar. Ze zat

al snel op de eerste
rij. Ze is VIOS altijd
trouw gebleven. Ze
zit inmiddels ook al
10 jaar in het be-
stuur als secretaris. 
Liza nam naadloos
het woord over na
haar huldiging om-
dat de voorzitster,
Sjanie Wortman,
zelf gehuldigd
moest worden voor
het 25-jarig lid-
maatschap. Ook be-
gonnen in 1993 bij
VIOS en ook op
trompet. Sjanie is
een echte regelneef
en dat ze in 2001 in

het bestuur zitting nam was eigenlijk een
kwestie van tijd geweest. Vier jaar later
kwam de functie van voorzitter vrij en

die vult ze sindsdien in. Ze heeft
leuke zaken geregeld voor de
vereniging als een reisje naar
Berlijn, leuke concerten en muziek-
dagen in het Muziekbos. Een prima
voorzitster en een echte vereni-
gingspersoon.
Vanaf deze receptie hangt de
oorkonde vast bij deze mensen thuis
ergens aan de muur. Eentje die ze
alledrie verdiend hebben en uiter-
aard hoopt men bij VIOS dat de
vereniging nog een flink aantal jaren
deze goede muzikanten, maar zeker
ook fijne mensen, binnen de gelede-
ren te kunnen houden. Vanaf deze
plek nog van harte gefeliciteerd!
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 7

Bertus van Hunen al 70 jaar VIOS-man
Op maandag 8 januari werd door de
muzikanten van VIOS voor de eerste
keer in 2018 geoefend in ‘t Dorpshuus.
Deze avond helemaal niet oefenen is
nooit een optie,
want het winter-
concert van 27
januari komt er
snel aan. Dus, voor
de pauze repeteren
en erna de nieuw-
jaarsreceptie.

Bij VIOS is het
inmiddels de tradi-
tie om de jubilaris-
sen op deze avond,
knus onderling
met de eigen le-
den, te huldigen.
Dat waren er dit
keer 3, waarvan
Bertus van Hunen
de kroon spande
met maar liefst 70-jaar lidmaatschap. Al
die jaren heeft hij lief en leed met de
vereniging gedeeld. Bertus is wekelijks

aanwezig op de repetitieavonden
als bevlogen muzikant. Maar
naast het zijn van een muzikant
heeft hij daarnaast ook heel veel
voor de vereniging betekend. Zo
heeft hij veel muzikanten opge-
leid en nog steeds staat hij klaar
als iemand hulp nodig heeft.
Bertus heeft 29 jaar in het be-
stuur gezeten, waarvan 13 jaar
als voorzitter. Hij was o.a. actief
betrokken bij het Alpen Spek-
takel en de verbouwing en on-
derhoud van de muziektent. Hij
wordt gezien als een echte
VIOS-man en dat heeft hij ver-
diend. Wat hij ook voor de volle
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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30 
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

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



Op pagina 7 staan de jubilarissen van
VIOS, maar bij Eensgezindheid weten ze
ook wat trouw aan de vereniging in-
houdt. Kon de
vereniging vorig
jaar al iemand
huldigen die maar
liefst 80 jaar lid
was van ‘De Zang’,
dit jaar bereikten
een aantal dames
ook een extreem
lang lidmaatschap.
De vijf mensen
hiernaast op de foto
hebben samen
maar liefst ruim
250 jaar zang-
ervaring, ga er
maar aan staan!

De dames werden
terecht in het zon-
netje gezet tijdens
de nieuwjaarsreceptie van Eensge-
zindheid op dinsdag 9 januari in ‘t
Dorpshuus. De eerste repetitieavond
werd ingewisseld voor de nieuwjaarsre-
ceptie. Een gezellige en drukke bij-
eenkomst. Zeker ook omdat een aantal

familieleden van de jubilaris-
sen deze mijlpaal van hun
moeder/oma zeker mee wil-
den maken. 

Willy van Veldhuizen staat
helemaal links op de foto
bovenaan de pagina en zij
zingt al 40 jaar heel trouw
mee bij het grote koor van
Eensgezindheid. Ze kreeg
daarvoor ook een fraaie speld
opgespeld. Naast haar Arine

van Houtum die gehuldigd werd voor
haar 12½ jaar lidmaatschap. Vervolgens
twee dames die al een mensenleven lid

zijn: Riek Zwanenburg en Riek Barten.
Zij zijn al maar liefst 70 jaar lid! Zij kun-
nen zich waarschijnlijk geen leven
voorstellen zonder hun zang. Beide
dames kregen naast de bloemen en
oorkonde ook een fraaie hanger als aan-

denken en dank van het bestuur voor zo
veel trouw lidmaatschap. Helemaal
rechts op de foto Willy Essenstam. Zij

kreeg een mooie
speld voor het feit
dat ze al 60 jaar
zingt in het
Hoenderlose koor.
Ga er maar aan
staan.
Voorzitster Helna
Solleveld gaf aan
uiteraard heel blij
maar vooral ook
trots te zijn op zulke
leden. En dat mag
ze zijn ook! Deze
dames zingen alle-
maal nog actief mee
en dragen hun
belangrijke steen bij
tijdens de uitvoe-
ringen. 
Dames, allemaal

nog van harte gefeliciteerd met jullie
geweldige prestatie. We kennen jullie als
heel trouwe leden die als het even kan
nooit verzaken. We wensen jullie toe dat
jullie dit nog vele, vele jaren in goede
gezondheid mogen blijven doen!
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Heel trouwe zangeressen Eensgezindheid



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

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

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

Een veilige haven in 
            moeilijke dagen

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN



Basisschool, kinderopvang, VSO en
BSO onder één dak. Volgens het bestuur

wordt het een centrum met een uniek
concept, aangezien het leren met de na-

tuur centraal staat. Met het bekend
maken van de nieuwe naam werd het glas
geheven met de aanwezigen. 

En nu maar hopen dat er een heleboel
aanmeldingen komen voor IKC Hei en
Bos, dat in augustus van dit jaar de
deuren zal gaan openen. Dan heeft de
school vijf jaar de tijd om te laten zien
een stabiele factor te zijn binnen de
Hoenderlose gemeenschap. En daar-
buiten, aangezien men ook mikt uit de
dorpen en zelfs steden in de wijde
omgeving van Hoenderloo. IKV Hei en
Bos heeft namelijk een regionale functie
geeft het bestuur aan.

Meer informatie op www.heienbos.nl.
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Hoenderlose school heet IKC Hei en Bos
Veel inwoners van Hoenderloo, maar
ook veel van buitenaf, waren op 13 janu-
ari aanwezig in de oude basisschool de
Kakelhof voor de eerste open dag van de
nieuwe school, de integrale streekschool.
Er werden wel zo’n 100 mensen geteld,
hartstikke leuk natuurlijk voor het be-
stuur die deze open dag georganiseerd
had. 

Heel wat inwoners waren ook benieuwd
hoe het er met het gebouw voor stond
waar ze zelf vroeger bijvoorbeeld jaren-
lang bijna dagelijks naar toe gingen. Dat
er heel wat moet gebeuren om het ge-
bouw ‘lesklaar’ te krijgen werd wel dui-
delijk, maar de verbouwingsplannen zijn
er.

De aanwezigen op de open dag konden
het gebouw bekijken en kennis maken

met de nieuwe school en informatie
inwinnen. Voor kinderen was er van alles
te doen zoals het maken van een vogel-
slinger. Daar werd gretig gebruik van
gemaakt en de vogels hebben zich na de
open dag op veel plekken tegoed kunnen
doen aan meerdere vogelheerlijkheden.

Rond de klok van vieren werd door het
bestuur en een dame van kinderdagver-
blijf ‘t Pommetje, die participeert in het
concept, de nieuwe naam van de school
bekend gemaakt. Uit in totaal 45 inzen-
dingen was de suggestie van Marijke de
Jongh - Bles gekozen en het centrum heet
vanaf nu Integraal Kindcentrum Hei &
Bos. 
Deze voorziening is bestemd voor kin-
deren in de leeftijd van 0- 13 jaar.
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Nieuws van de dorpscontactpersoon
Tja, januari is alweer bijna voorbij.
Het is dan niet meer gepast om iemand
het allerbeste te wensen voor het
nieuwe jaar. Maar stiekem zou je dat
soms nog best willen doen. Ik doe het
niet in mijn column, maar ik hoop wel
dat het een mooi jaar voor u wordt. Een
jaar waarin ook in Hoenderloo weer
heel veel mooie dingen mogen gaan
plaatsvinden. Elk jaar als ik met het
jaaroverzicht voor de Plaggensteker
bezig ben besef ik weer hoe veel er in
ons dorp plaats vindt en wat een werk
er verricht wordt door vrijwilligers.
Die mensen moeten er toch maar hun
vrije tijd in stoppen om anderen een
fijne tijd te geven. Geweldig toch. Dan
kun je alleen maar super trots zijn op je
mede-dorpsbewoners en dat ben ik dan
ook.

Al eerder heb ik aangegeven dat ik met
een dorpsgids bezig ben met heel veel
relevante informatie van ons dortp er
in. Belangrijke telefoonnummers,

verenigingen, bedrijven enz. Ik kwam
daarop om iets te maken voor de nieuwe
bewoners van ons dorp, om die iets in
handen te geven waarin ze al een heel
stuk hun weg kunnen vinden. Het niet
bestaan van een dergelijk document
ervoer en ervaar ik als een gemis.
Vroeger heeft de toenmalige secretaris
van ‘t Dorpshuus Ton van Leeuwen ook
een aantal keren een soort dorpsgids
gemaakt, maar dat hield helaas geen
stand. 
Nu hoop ik wel iets te maken waar alle
inwoners van ons geweldige dorp iets
aan hebben. Om aan informatie te komen
heb ik al wel eens een oproepje geplaatst
in de N.P., maar dat werkt blijkbaar niet.
Toen heb ik mensen gemaild en gebeld of
persoonlijk gevraagd. Dat werkt dus be-
ter. Ik besef dat er soms wat informatie
wijzigt en daarom wil ik de Dorpsgids,
indien ik de nieuwe informatie door
krijg, steeds melden op www.hoender-
loo.nl en dan kan men zelf de desbetref-
fende pagina uitprinten en vervangen.

Politienieuws
Zondagavond 19.15 uur. Ik zit achter de computer. Rob
(Spelde) heeft me weer een berichtje gestuurd dat hij
graag weer kopij wil ontvangen voor de Nieuwe
Plaggensteker. Natuurlijk ga ik daar weer even voor zit-

ten. Ik pak mijn notitieboekje en kijk welke meldingen
er dit jaar in Hoenderloo zijn geweest. 

Op de Hoge Veluwe hebben vier jongeren wat bonnen gekregen omdat ze zich daar misdroegen.
Hopen dat ze er iets van leren, want het kost ze best een paar centen. Begin van de maand werd er
ingebroken in een woning in het dorp. Ook werd er een auto vernield waarbij het bekend was wie
dat heeft gedaan. Verdachte is aangehouden en heeft een verklaring afgelegd. Er was een melding
van geluidsoverlast. Op de Woeste Hoefweg werd een dode das aangetroffen en ook kwam er een
melding  binnen dat er veel zwijnen op de Woest Hoefweg zouden lopen. Er werd één verdachte sit-
uatie gemeld. Mensen die hun hond los hadden lopen in het bos en deze niet onder controle had-
den, raakten hun hond kwijt. Deze ging achter een groepje mountainbikers aan. Bij ons is niet bek-
end geworden of de hond inmiddels weer is verenigd met zijn baasje. Dat zal haast wel, anders was

er vast een nieuwe melding gekomen. Twee jongeren werden doorverwezen naar bureau Halt,
omdat ze voor de tweede keer in een stal waren, waarvan ze wisten dat ze er niet mochten komen.

Het is nog onbekend wat de jongeren voor een straf krijgen.

Tot slot was er natuurlijk de storm. De brandweer heeft vele bomen van de weg gehaald. Vooral langs
de Woeste Hoefweg gingen de nodige bomen om. Ook ontstond er schade aan diverse gebouwen. Voor
zover ik weet hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan in Hoenderloo.

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

Deze Dorpsgids zal altijd in ontwik-
keling zijn en ik hoop het op de
Jaarvergadering van de Dorpsraad (5
maart) te kunnen laten zien.

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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Naam : .................................................................................................
Voorletters : .................................................................................................
Tussenvoegsel : ..........................
Adres : .................................................................................................
Huisnummer : .......................... Postcode : .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats : .................................................................................................
________________________________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's
Belang om éénmaal per jaar een bedrag van € 2,50 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):………………………………………………………
Ten name van :
Handtekening: 

U kunt dit inleveren bij Rob Spelde, Krimweg 11

Twaalf uur klaverjassen in ‘t Dorpshuus
De één vindt het helemaal niets, maar de
ander vindt het ‘t mooiste wat er is.
Twaalf uur lang klaverjassen met
anderen die het ook geweldig vinden om
te doen. 

Deze traditie van een klaverjasmarathon
is er al vele, vele jaren in Hoenderloo,
maar vorig jaar werd het voor de eerste
keer in ‘t Dorpshuus gehouden. Even
wennen natuurlijk na zo vele jaren in het
clubhuis van sv Beatrix gekaart te heb-
ben. Maar het beviel de klaverjassers
best wel en men heeft besloten om het dit
jaar weer te organiseren. En te kijken wie
de titel gaat afpakken van één van de
betere klaverjassers Eric Barten (zie
foto). Die heeft het toernooi, dat gaat om
gezelligheid maar ook wel om te willen
winnen, al meerdere malen op zijn naam
geschreven. 
De klaverjasmarathon wordt gespeeld op
zondag 11 februari van 07.00 tot 19.00

uur in ‘t Dorpshuus. Kosten bedragen
€15,- en dat is inclusief koffie bij
aankomst en een heerlijke lunch.

Opgeven kan bij Joop Kennis, 06-
30378332 en Ruud van der Kuy, 06 -
83651764    vol = vol!



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

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

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl

Maandag/ donderdag  gesloten 
Dinsdag      9.00-12.00 (juni t/m aug)
Woensdag/vrijdag        9.00-17.30
Zaterdag     9.00-14.00

Middenweg 17, 7351 BA, 055-3781270
whatssapp 0654261831

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in

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

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

en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!
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Hoge Veluwe krijgt een nieuw hart
Achter de schermen loopt het proces
om een compleet nieuw Hart op Het
nationale Park De Hoge Veluwe te
realiseren uiteraard al vele jaren. En
er hebben ook al zeker werkzaamhe-
den plaats gevonden in de voorberei-
ding daarvan, maar daar had het pub-
liek dan nog weinig hinder van.

Dat is inmiddels al wel veranderd, want
waar gewerkt wordt is er nu eenmaal wat
overlast. Er moet van alles gebeuren om
de veranderingen te kunnen doorvoeren
en medewerkers van loon- en grond-
verzetbedrijf Essenstam waren begin jan-
uari al volop met voorbereidingen bezig. 
Zo is een deel van de speeltuin bij het
Parkrestaurant verwijderd, het terras is
leeg gehaald, er zijn een flink aantal sleu-
ven gegraven (en inmiddels al weer dicht
gegooid) om leidingen, buizen e.d. in te
leggen en er is flink aangepakt om het
tijdelijke Parkrestaurant te bouwen. 

Om dat te kunnen neerzetten moest de
fraaie boom voor het Museonder ver-
dwijnen. Er is nog even overwogen om
de boom te verplaatsen, maar er waren al
wat aanwijzingen dat de boom niet hele-
maal goed meer zou zijn. En dat bleek
ook overduidelijk toen de boom uitein-
delijk door Eddie Plant werd omgezaagd;
onderin de stam was de boom over een
flinke oppervlakte al helemaal rot. Er zat
een best gat in de boom en verplaatsen
was dus zeker geen optie geweest. 

Het gat dat ontstond nadat de boom en
stronk waren verwijderd was groot en
Hans Essenstam en zijn mannen hebben
flink wat aarde moeten aanbrengen om er
weer klinkers te kunnen neerleggen.
Daarop staat namelijk het tijdelijke
restaurant, niet even een grote tent, maar
een compleet gebouw van hout waar men

straks iets kan eten en drinken. Dat is
nodig omdat het huidige Parkrestaurant,
de voormalige Koperen Kop, gaat plaats-
maken voor een Landhuis. Sentimenten
zijn er te over als het gaat over het fraaie
oude restaurant met zijn rieten kap. Maar

het gebouw blijkt echt niet meer te vol-
doen en vertoont vele gebreken. Opknap-
pen blijkt geen optie, mede ook omdat er
op zeer drukke dagen gewoonweg een
groot capaciteit tekort is en opknappen
vele problemen die nu ervaren worden
niet oplossen.

De plannen voor een nieuw hart van de
Hoge Veluwe houden in:

* de bouw van een duurzaam en multi-
functioneel gebouw met informatiecen-
trum voor bezoekers, ontvangst- en edu-
catieruimten, Parkwinkel, Parkrestaurant
en sanitaire voorzieningen inclusief ter-
ras, speeltuin, ontsluitingsweg en -fiets-
pad, parkeerplaats en WKO (warmte-
koude-opslag). Dit gebouw is het land-
huis.
* Verbouwing van het Museonder en

vernieuwing van de expositie. Zo
ontstaat een museum over de natuur van
de Veluwe en de invloed van de mens op
het landschap. Het Museonder blijft op
de huidige locatie. De verbouwing (dus
geen sloop) vindt gefaseerd plaats.
* Herinrichting van het Marchantplein en
ontwikkeling van een evenemententer-
rein. De fietsenherstelwerkplaats wordt
verplaatst en de fietsenstalling wordt uit-
gebreid. In harmonie met de natuurlijke
omgeving. Een toegankelijke, open plek
in het bos. 

Op www.hoenderloo.nl kunt u kijken om
regelmatig op de hoogte gehouden te
worde van de ontwikkelingen en de
vorderingen. Voor meer informatie
vanuit het Park zelf op hun eigen pagina
in deze Nieuwe Plaggensteker op blad-
zijde 35. 
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Oké, we zitten alweer bijna in februari van 2018, m
ker van december vorig jaar zijn er natuurlijk ook n
dorpskrant voor de kerst bij u alleen thuis te hebb
gekomen. Op deze pagina’s kijken we dan toch no
die echt wel de moeite waard waren. Even in de tij

Op woensdag 20 december werd de jaarlijkse kerstviering van de Dames Contact-
groep Hoenderloo gehouden in ‘t Dorpshuus. In de serre van ‘t Dorpshuus was alles
in kerstsfeer gebracht en om de avond extra glans te geven was er een heuse trou-
badour uitgenodigd. De bekende Gery Groot Zwaaftink was uit Vorden naar Hoen-
derloo gekomen en vulde een belangrijk deel van de zeer gezellige avond in met het
zingen van eigen liedjes en balladen, allemaal uit het leven gegrepen en herkenbaar
voor menigeen. Daarnaast vertelde hij oude en nieuwe volksverhalen en de dames
hingen aan zijn lippen. Als Groot Zwaaftink een troubadour-voorstelling geeft heeft
hij in zijn 'rugzak' liedjes, anekdotes, ballades en een groot aantal korte verhalen.
Het is al weer een maand geleden dat deze avond heeft plaats gevonden, maar de
aanwezige dames kunnen er waarschijnlijk nog steeds met veel plezier op terug
kijken. Een geslaagde verenigingskerstviering dus!

Kerstviering DCH

Ons kerstdorp
Oké, zo langzamerhand kijken
velen al flink uit naar de lente,
maar toch kunnen we het niet
laten nog even een kerstboom
in de Plaggensteker te zetten.
Sowieso een prachtige kerst-
boom met een heleboel fraaie
lampjes in de voortuin van de
familie Bruil aan de Midden-
weg. Dat werd helemaal een
plaatje toen er een flinke la-
ding sneeuw was gevallen! Je
zou zeggen, een kerstkaart
waardig!
Met deze kerstboom wil de
redactie alle mensen in ons
dorp, die op één of andere ma-
nier ook dit jaar Hoenderloo
tot een fraai kerstdorp hebben
gemaakt, van harte bedanken.
Als je zo door het dorp kwam
was het een geweldig mooi
gezicht. Overal versieringen,
vele lampjes en zo. Geweldig!

De darters van Dart V.Beatrix, deze dartgroe
Beatrix en heeft daar vele, vele jaren haar thu
plezier in ‘t Dorpshuus en op de laatste spee
peltoernooi gespeeld. De leden worden door
staan opgesteld in de serre van ‘t
verschillende poules afge-
koppel door naar de vol-
je toevallig verloor.
echt een probleem,
december op tv de
van Gerwen en
gespeeld werd.
kijken was ook de
einde van een
konden uiteraard
worden als de kop-
Jeths en Berry Essen-
meeste geluk gehad. Of
Waarschijnlijk was het dat laat-
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maar na het verschijnen van de Nieuwe Plaggenste-
nog een aantal dingen gebeurd in ons dorp. Om de
ben liggen was deze vroeger dan gebruikelijk uit-
og even terug op de gebeurtenissen van eind 2017
ijd terug dus!

Sommige dames hebben in 2 dagen tijd 2 kerstvieringen kunnen meemaken. Links
op de pagina dus de viering van DCH, maar twee dagen eerder, op maandag 18
december, hadden de Hoenderlose 65-plussers ook al kunnen genieten van een
knusse ‘Kerstviering in de Herberg’. Deze vond altijd plaats in Rust een Weinig,
maar nu die gesloten is en nog steeds te koop staat moest de gezamenlijke kerken
een nieuwe plek vinden. Die werd gevonden in ‘t Dorpshuus, waar de serre en de
soosruimte samen werden gevoegd. Geweldig toch; even de tussenmuur wegklap-
pen en er onstaat een mooie ruimte. Daar hebben die dag maar liefst 75 ouderen uit
ons dorp een heerlijke avond gehad in 't Dorpshuus door een initiatief van de kerk.
Deze viering werd geleid door dominee De Graaf, die samen met de aanwezigen
gebeden, gezongen en gegeten heeft. Meerdere kerstliederen liepen als een rode
draad door de viering en na een laatste gebed kreeg men een heerlijke broodmaalti-
jd voorgeschoteld, beginnende met heerlijke zelf gemaakt soep. In totaal 6 pannen,
met één vegetarische er bij.

Ouderen vieren kerst

Maureen
ziet Sara
Als je op 24 december 1967
geboren bent kun je op 24
december 2017 vieren dat je
50 wordt. Dat was het geval
bij Maureen Vlaskamp. En
dat iedereen dit mocht weten
was wel duidelijk door de
versierselen die geruime tijd
bij haar thuis aan de Krim-
weg hebben gestaan. Deze
mijlpaal voor Maureen is
volop gevierd zoals we
begrepen hebben en zo hoort
dat ook. Maureen, nog van
harte gefeliciteerd met deze
mijlpaal, welkom bij de club
en op naar de 60, 70, 80
enzo. In goede gezondheid!

ep is destijds begonnen in het clubhuis van sv
uisbasis gehad, spelen tegenwoordig met veel
elavond van het jaar wordt steevast een kop-
r loting aan elkaar verbonden. De dartborden

Dorpshuus en de wedstrijden werden in
werkt. Na de poules ging je als

gende ronde en lag je er uit als
Sommigen vonden dat niet

aangezien op deze 29-ste
dartclash tussen Michael
Raymond van Barneveld
Die spannende wedstrijd
moeite waard. Aan het
super gezellige avond

twee spelers gehuldigd
pelkampioenen. Robert

stam hadden deze avond het
hadden gewoon het best gespeeld.

ste wel. Gefeliciteerd mannen!
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Op de laatste foto van 2017 in deze rubriek hadden we een stukje van het
reclamebord van schilder Herman van Hunen geplaatst. Delenseweg 37 is
de thuisbasis, de plek waar hij met zijn familie
enkele jaren geleden weer terug gekeerd is  na
een aantal jaren in Beekbergen te hebben
gewoond. Maar hier naar toe terug komen is
geweldig toch? Wat een plaatje deze boerderij

op deze plek. Had u overigens gezien dat Hermans advertentie pal onder Ken je Dorp staat?
Dan de nieuwe foto. Veel huizen in ons dorp worden opgesierd met fraaie afbeeldingen zoals de
vlinders hiernaast op de foto. Vlinders komen wel vaker voor, maar hier gaat het ook om de com-
binatie van deze twee exemplaren. Witte vlinders op bordeaux rood, mooi! Als u op zoek wilt gaan
moet u toch een beetje het buitengebied in. Waar Vijf een begrip is!

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

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

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

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

JJaannnniiee  vvaann  LLOOPPIIKKJJaannnniiee  vvaann  LLOOPPIIKK
voor  alllle  huishouddellijk  zorg  en  ddienstverllening!voor  alllle  huishouddellijk  zorg  en  ddienstverllening!

KKrriimmwweegg  3344  -  77335511  AAXX    HHooeennddeerrlloooo  -  KKrriimmwweegg  3344  -  77335511  AAXX    HHooeennddeerrlloooo  -  

IInnggeesscchhrreevveenn  bbiijj  ddee  KKaammeerr  vvaann  KKoooopphhaannddeell  nnrr..  00882211..77554433IInnggeesscchhrreevveenn  bbiijj  ddee  KKaammeerr  vvaann  KKoooopphhaannddeell  nnrr..  00882211..77554433

-  Huishoudelijke verzorging
-  Het verzorgen van maaltijden
-  Hulp bij post of administratie
-  Begeleiding van en naar het ziekenhuis
Voor informatie:
j.lopik@kpnplanet.nl

Telefoon: 06 - 10 38 94 73 
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Soep, runderstoofpotje metSoep, runderstoofpotje met
puree en groente en als toetjepuree en groente en als toetje

kwark met fruitkwark met fruit
Inloop vanaf 17.00 uur

Opgeven bij
Carla Schol 0620171838

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven bij

Carla Schol 0620171838

Menu voor       21 februari:Menu voor       21 februari:

Scholen van
Hoenderloo
Vanaf 25 maart zal in museum De Kleine
Arcke een expositie zijn over de scholen
van Hoenderloo: de dorpsschool en na-
tuurlijk de eerste school van Hoenderloo,
opgericht door dominee Heldring en
meester Gangel. Ook zal aandacht wor-
den besteed aan de nieuw opgerichte
school Hei & Bos. Op zondag 25 maart
zal de opening zijn om 15.00 uur.
Sprekers van Hei & Bos en van Pluryn
zullen een lezing houden over beide
scholen en de opening verrichten. Meer
informatie volgt in de volgende
Plaggensteker.

Oproep expositiemateriaal
Voor de expositie zijn wij op zoek naar
expositiemateriaal: vooral oude foto's,
maar ook films, schoolplaten etc. Denkt
u leuke spullen te hebben, dan horen wij
dit graag:
museumdekleinearcke@gmail.com of
kom langs op 28 januari bij het museum,
Heldringsweg 17, tussen 11-16 uur.

Van 5 t/m 23 februari (op weekdagen)
trainen de helikopters van de Koninklijke
Luchtmacht samen met militairen van de
Koninklijke Landmacht tijdens de oefe-
ning HWIC/TAC NL in het oosten van
Nederland. Tijdens deze oefening
vliegen de helikopters vanaf vliegbasis
Deelen en trainen de helikopterbeman-
ningen o.a. het vliegen onder verhoogde
dreiging en worden vliegers en loadmas-
ters opgeleid tot wapeninstructeurs.

Om veilig te kunnen opereren in een
missiegebied trainen helikopterbeman-
ningen van de Koninklijke Luchtmacht
het hele jaar door. Een groot deel van
training vindt plaats in simulatoren,
echter zal een deel altijd in praktijk beoe-
fend moeten worden. Doel van oefening-
en is om vliegers van helikopters gede-
gen en professioneel voor te bereiden op
missies en inzet in binnen- en buitenland.

Voor deze oefening wordt er samen met
militairen van de Landmacht vanaf vlieg-
basis Deelen gevlogen onder de naam
HWIC (Helicopter Weapon Instructor
Course)/TAC NL op weekdagen in de
periode van 5 t/m 23 februari.

Helikopters kunnen op zeer lage hoogte
vliegen. Doel van de oefening is om

vliegers van Apache, Cougar en Chinook
helikopters 'onder hoge dreiging' gede-
gen en professioneel voor te bereiden op
missies en inzet in binnen- en buitenland.
Om dit mogelijk te maken is de
Luchtmobiele Brigade aanwezig om het
grondoptreden te verzorgen. Ook worden
vliegers en loadmasters opgeleid tot
wapeninstructeurs.

Klachten 
Militaire oefeningen worden zorgvuldig
voorbereid. Dit is van essentieel belang
voor de oefenende eenheden, maar ook

voor de omgeving van de oefenlocaties.
Het kan zijn dat omwonenden toch over-
last ondervinden, bijvoorbeeld van de
vliegbewegingen. Eventuele klachten
kunnen worden ingediend via

www.luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor
vragen en eventuele geluidhinderklach-
ten is ook het gratis telefoonnummer
0800 - 0226033 bereikbaar.

Omwonendenmailing
Wilt u op de hoogte blijven van de
oefeningen en activiteiten van de
helikopters van de Koninklijke
Luchtmacht in uw regio? Stuur dan een
e-mail met daarin uw naam, emailadres
en woonplaats, zodat men u kan aan-
melden voor onze nieuwsbrief. Dit kan
naar DHC.SVC@mindef.nl

Oefeningen met helikopters
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: september 2009



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 24

U wordt gehaald en gebracht in HoenderlooU wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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Historische mitrailleursnesten koesteren

Als je er geen weet van hebt rij je er zo
langs en waarschijnlijk hebben zeer
velen dat al ontelbare keren gedaan
zonder te beseffen dat men langs his-
torische plekken reed. Waar doelen we
op? Op de mitrailleursnesten van de
Duitsers uit de  Tweede Wereldoorlog
langs de Delenseweg. 

De redactie werd hierop gewezen door
Jan Pasveer en nadat hij ter plekke
gewezen had op de ‘kuilen’ ga je ze her-
kennen. Zelfs als je er langs fietst en er
geen weet van hebt zie je de plekken, van
waaruit de Duitse bezetter vijandelijke
vliegtuigen die richting Fliegerhorst
Deelen vlogen bestookten, niet als aan-
gelegde verdedigingswerken. Het lijken
gewoon een paar heuveltjes, maar twee
symmetrisch liggende heuvels met daar-

tussen de ruimte voor de soldaten om te
liggen, is niet iets wat natuurlijk is ge-
vormd. En de in totaal vier schuttersput-
ten liggen op een gelijke afstand van 300
meter afstand van elkaar.  

Voor wie er eens naar wil gaan kijken:
vanuit Hoenderloo liggen de schutters-
putten aan de linkerkant van de weg en
de eerste is te vinden bij hm-paal 7.1.
Net na het hek van de plek waar de
dieren onder de Delenseweg door kun-
nen. Op het rechter heuveltje is een eik
gegroeid. De tweede is te zien op 6.8,
dan 6.5 en de laatste op 6.2. Daar ligt een
boom die tijdens de laatste storm is
omgewaaid, maar de schuttersput is wel
goed te zien. Let a.u.b. goed op het ver-
keer als u een kijkje gaat nemen. Het ver-
keer raast daar, maar dat weet u al!

Jan vreesde toen hij hoorde van plannen
dat de Delenseweg aangepakt zou wor-
den dat deze historische plekken wellicht
zouden verdwijnen en dat zou eeuwig
zonde zijn. Dan zou weer een stuje ge-
schiedenis verloren gegaan zijn. 

Er hebben al vaker mensen/organisaties
naar deze plekken gekeken en het is ook
vastgesteld dat het om schuttersputten
gaat, echter er is nooit actie ondernomen
om deze plekken te bewaren voor de
toekomst. Nu groeien er bomen en strui-
ken op, wat het nog moeilijker maakt om
ze te herkennen. Om ze duidelijk op een
foto vast te leggen is ook bijna onmo-
gelijk. Deze objecten zijn zeker de moei-
te waard om aandacht aan te schenken.
En om te koesteren als historische plek-
ken uit W.O. II.

Na het succes van eerdere jaren wil ik
in 2018 opnieuw een kunstige hobby-
markt organiseren. Daar heb ik natuur-
lijk standhouders voor nodig, vandaar
deze mail!

Zaterdag 19 mei staat gereserveerd
voor deze markt. Vanaf half 9 kunnen
we dan de grote zaal van het Dorpshuus
in Hoenderloo weer in om onze stand in
te richten en de zaal gezellig te maken.
De ervaring leert intussen dat de gezel-
ligheid vanzelf komt, als we met zijn
allen bezig zijn. 

Voor wie mag ik weer een kraam
reserveren? Een tafel is ca. 2 meter
lang en 1 meter breed, voor stoelen
achter de tafels wordt gezorgd. U mag
de kraam uiteraard volledig naar eigen
inzicht inrichten, maar als u aangeeft

dat u komt, verwacht ik ook dat de tafel
tot de eindtijd (uiterlijk 16.00 uur) bezet
zal zijn. Er is tenslotte niets zo verve-
lend als lege plekken in de zaal. 

Naast de gezelligheid en het promoten
van creativiteit organiseer ik  de markt
om extra inkomsten voor de zangver-
eniging te realiseren. Andere jaren kon
ik na aftrek van kosten (huur zaal, druk-
werk etc.) ongeveer 150 euro doneren.
Alles wat u zelf verkoopt is uiteraard
voor u zelf! Deelname aan de markt kost
enkel 15 euro, voor de tafel (en de
stoel), dit kunt u giraal of contant
vooraf betalen. 

Zoals bij sommigen wel bekend hou ik
zelf van handwerken in al zijn facetten:
haken, breien, quilten, kantklossen en
noem maar op, alles heb ik wel een keer

uitgeprobeerd en vind ik leuk. Daarom
kom ik meestal tijd te kort. Ik vind het
daarnaast erg leuk en waardevol om
andere mensen geïnteresseerd te maken.
Als u mij daarbij wilt helpen, neem dan
vooral de gelegenheid om tijdens deze
markt een demonstratie te geven van uw
vaardigheden of mensen in een work-
shop zelf te laten ervaren hoe het is om
iets volledig zelf te maken.

Laat u mij voor 29 februari weten of u
meedoet? Dan kan ik eventueel daarna
nog de media inschakelen om extra
standhouders te werven. Mocht de zaal
al vol zijn voor deze datum, dan ben ik
alleen maar erg blij en ga ik flyers en
andere reclamemiddelen maken. 

Hartelijke groeten, 

Anly van Oostendorp-van Beusekom
Email: anly1965@hotmail.com 

Hobbymarkt in ‘t Dorpshuus
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Storm raast over Hoenderloo
De storm op donderdag 18 januari was
zeker aangekondigd en dit keer was dat
maar goed geweest ook. In onze regio
was zelfs code rood afgegeven en dat

was zeker niet voor niets. Het ging er,
zeker bij vlagen, flink op en windstoten
van 120 a 130 km zorgden er toch wel
voor dat er her en der bomen om gingen
of dat er schade was. Bomen tegen
huizen aan, bomen over wegen heen,
spandoeken die het begaven, op de

Hoenderloo Groep begaf een kasje van
de groenafdeling het, het fraaie huisje
van Sneeuwwitje van de optocht vorige
jaar van de familie Woensdregt + verloor

zijn dak. Dit
p r a c h t i g e
gebouwtje heeft
een mooi plekje

gekregen bij Acti-
viteitencentrum
De Krim, maar
kreeg helaas te

maken met een flinke windvlaag. Het
ging op een bepaald moment zo te keer
dat men bij de Hoge Veluwe zelfs
besloot het park
dicht te gooien.
Iedereen, bezoek-
ers en personeel,

moesten om half
11 het terrein ver-
laten, het was
gewoonweg te ge-

vaarlijk op het terrein. De volgende dag
kon het wel weer open en de ravage op
sommige plekken was enorm.
Een rondje door het dorp op donderdag-

middag, na een uur of 2 was het hevigste
van de storm gelukkig voorbij, maakte
duidelijk dat Hoenderloo ook niet
ontkomen was aan schade. Wat we
begrepen hebben gelukkig geen persoon-
lijke ongelukken, maar schade is toch
ook niet leuk. Overal kon je kettingzagen

horen en ook de brandweer had een druk
dagje die donderdag. Ze bleven maar
door het dorp rijden om daar waar het
nodig was in te grijpen. En ze hebben op
meerdere plekken de weg vrij moeten
maken om het verkeer de gelegenheid te
geven hun weg te vervolgen. Al met al
een spannend dagje. 
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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

Bel voor een afspraak
Tel. 06-40866349

Huisartsenpraktijk Dieleman
Heldringsweg 1 te Hoenderloo

-   MEDISCHE PEDICURE
- DIABETISCH VOET
- REUMAVOET
- NAGELREGULATIE
- ORTHESIOLOGIE
- SCHOONHEIDSSPECIALISTE
- VISAGIE
- MANICURE
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Iedereen nog hartstikke bedankt !!!!
Op 2 december van het vorige jaar be-
leefden Ida en Anika hun allerlaatste
dag in De Timp na 17 jaren. Op die dag
hebben ze heel veel aanloop gehad in
hun winkel en iedereen had zo veel lieve
woorden voor ze dat ze daar echt
immens dankbaar voor zijn. Ze kregen
heel positieve reacties over de winkel
die ze zo veel jaren gerund hebben en
over hoe ze dat altijd ingevuld hebben.
Velen hebben aangegeven dat ze het
gezellige winkeltje gaan missen, maar
ook de producten die ze verkochten. Dat
hoeft overigens niet helemaal, want op
internet gaan Ida en Anika gewoon
verder. Op de site www.verrassend-
veluws.nl kan men nog steeds heel wat
artikelen kopen. 

“We willen iedereen bedanken voor
een geweldige laatste dag in De Timp.

We hebben er van genoten.”

Danny’s Bloem & Zo
gaat verhuizen
Met het leeg komen van De Timp kwam
er een mogelijkheid om een aloude wens
in vervulling te laten gaan. Danny
Zwanenburg van Danny’s Bloem & Zo
droomde er jaren geleden al van om een
winkel op te zetten in dit pand. Helaas
mocht het destijds niet zo zijn, maar nu
gaat het dan toch echt plaats vinden. Op
donderdag 1 februari verhuist Danny
naar Krimweg 33b. 
Wat de Timp voorheen verkocht aan
Veluwse streekproducten en leuke sou-
venirs gaat hij ook doorzetten dus ook
daarvoor kunnen de mensen bij hem
terecht. Dus ook voor leuke wenskaarten
voor alle gelegenheden is men bij
Danny´s Bloem & Zo aan het juiste
adres.
Verder blijven de mooie bloemen, sa-
mengestelde boeketten, planten en blijft
hij de leuke creatieve workshops organi-
seren, waar velen al zo veel plezier aan
beleefd hebben. 

Danny: “Ik hoop op deze plek (wat ik
echt als mijn stekje zie) met de juiste
combinatie van mijn winkel met een stuk-
je Veluwe ,de juiste combinatie te vinden
om nog heel veel mooie jaartjes met
plezier mijn winkel te mogen hebben en
draaiende te kunnen houden.”

Danny, heel veel succes op je droomplek.



Paalbergweg 2
7351 AG Hoenderloo
Telefoon 055 - 3781482

06 - 22971986

Grondverzet
Bestratingen 
Loonwerk
Snoeiwerkzaamheden
Rioolontstopping
Buitenriolering aanleggen

Big Bag zakken
met  grind

metselzand
betonkies
hoogzand
grond
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Historisch Hoenderloo in Beeld

De foto die we gepubliceerd hebben in het december
nummer heeft wel de nodige reacties teweeg gebracht
maar uiteindelijk kwamen Marian en Marten van
Buren met de volgende namen:

Bovenste rij : v.l.n.r. Bas van Veldhuizen, Ab
Dalhuisen, Tinus Bloem,Bertus Evers, Bernard Vink.
Middelste rij: Bernard Wrekenhorst, Wim van Buren,
Evert v. d. Brink.
Onderste rij :  Evert v. Ark, Jan Meerveld, Ab Schut.

Voor het nieuwe nummer hebben we een foto gevonden op een
centrale plek in het dorp t.w. de aanleg van het wandelpaadje voor
de muziektent.
Daar zien we Jan van Veen als stratenmaker en als opperman
Carel van Wakeren. Wij zij eigenlijk benieuwd naar de naam van
de andere opperman, de derde persoon op de foto. 
Reacties graag naar wimvanmourik48@gmail.com

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

De openingstijden van de praktijk:

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

Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers 

Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.

Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!
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Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:

* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.

* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

1

2 7 6

47861
25763

9
734

642

1
3 1 9 5 8

8 7 5 6

Marcel een
vijftiger
Marcel van de Loo
is op 6 januari toe-
getreden tot de groep
vijftigers van ons
dorp. Hij werd die dag in de
‘Abrahamstand’ verheven en iedereen
mocht dat zien. Wie over de Paalberg-
weg reed op die dag en de dagen daar-
voor kon er echt niet omheen. Deels
waren daar zijn kameraden van vrienden-
groep Dolle Herman, die nog steeds
bestaat en activiteiten onderneemt, voor
verantwoordelijk. 

Dat leeftijd lang niet alles zegt bewijst
Marcel wel. Dit bevlogen lid van de
Hoenderlose dartgroep wordt met de
jaren beter in deze sport en als de redac-
tie de verhalen mag geloven is dat zeker
niet alleen het geval bij het darten.
Marcel kreeg niet voor niets als één van
de cadeaus voor zijn verjaardag een t-
shirt met de opdruk ‘Mighty Marcel’.
Dartliefhebbers herkennen dit meteen,
het verwijst naar dartvirtuoos Michael
van Gerwen. Dat niveau heeft hij nog net
niet behaald, maar Marcel komt er aan! 

‘s Avonds werd een prachtig feest
gegeven bij Marcel thuis in de tuin. Een
mooie grote tent zorgde voor een gave
feestlocatie. 

Marcel, nog vanaf deze plek van harte
gefeliciteerd met deze leeftijdsmijlpaal
en hopelijk plak je er nog vele jaren aan
vast in goede gezondheid met je familie!
Marcel verklapte ons overigens al, dat er
bij Dolle Herman dit jaar nog meer
vijftigers aan zitten te komen. Super!



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

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

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

tevens groothandel voor de horecaIJS ambachtelijk bereid

vof

zie ook www.ijsvanco.nl
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Deel 27

Het Nationale Park De Hoge Veluwe
start in het voorjaar van 2018 met de
bouw van een nieuw multifunctioneel
publieksgebouw. Het nieuwe gebouw
komt in het centrumgebied van het Park
en moet gereed zijn in de zomer van
2019. Misschien heeft u de eerste werk-
zaamheden al wel gezien. 

Stilstand is achteruitgang
De stichters van het Park, Anton en
Helene Kröller-Müller, waren echte
vernieuwers; Anton als het aankwam op
zakendoen, Helene op het gebied van
kunst. Tot op de dag van vandaag wordt
het Park geleid volgens diezelfde ge-
dachte: stilstand is achteruitgang, zon-
der vernieuwing blijft niets relevant.
In het centrumgebied wordt vanaf
komend voorjaar daarom gebouwd aan
een mijlpaal in de geschiedenis van het
Park: een compleet nieuw centrum. Niet
omdat vooruitgang zelf een doel is,
maar omdat we onze bezoekers op de
best mogelijke manier willen laten ge-
nieten van iets wat juist níet zal veran-
deren: Het Nationale Park De Hoge
Veluwe als een natuurgebied dat zijn
gelijke niet kent.

door Sabine Bootsma

Meer mogelijkheden
De bezoeker van vandaag verwacht veel
meer dan die van tien jaar geleden.
Onze huidige faciliteiten zijn prima,
maar ze geven ons niet langer de moge-
lijkheid aan te bieden wat we willen.

Het hypermoderne nieuwe gebouw bevat
daarom het nieuwe Parkrestaurant, een
informatiecentrum, ontvangst- en edu-
catieruimten en de Parkwinkel. Dit
nieuwe gebouw levert een boel prakti-
sche voordelen op, zoals bijvoorbeeld
meer beschikbare ruimte. 
In eerste instantie is het Park een na-
tuurpark, en dat zal nooit veranderen.

De ervaring van de bezoeker kan echter
wel veranderen, die kan een stuk com-
pleter, door middel van bijvoorbeeld
interactieve voorlichting en educatie. 
Fondsenwerving en sponsoring
De plannen voor de nieuwbouw liggen

er al langer, maar er waren jaren van
fondsenwerving nodig om de benodigde
financiële middelen bij elkaar te krijgen.
Diverse sponsoren dragen bij, net als de
Provincie Gelderland. Voor het overige
wordt de nieuwbouw bekostigd met
eigen middelen van het Park, verkregen
uit de entreegelden. Welke naam het
gebouw zal dragen is nog niet bekend.
Daarvoor wordt in een later stadium
een prijsvraag uitgeschreven onder
Parkbezoekers. Misschien heeft u al een
goed idee?

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in de vorderingen
van de bouw? Op vrijdag 23 februari
geeft Hoofd Bezoekersmanagement
Monique Kokke in het Park een lezing
over de herinrichting van het cen-
trumgebied. Aanmelden voor deze lezing
kan via hogeveluwe.nl. Ook kunt u zich
via de website aanmelden voor onze
speciale Bouw-nieuwsbrief. 

Vogels kweken op De Hoge Veluwe in heden en verleden
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Opel Astra Sportstourer 
Airconditoning, Cruise control, Led, Lichtmetalen
velgen, ESP, Lichtsensor, Bleutooth Carkit,
Parkeersensoren,enz. 3.200km!!!  1e eig.
Bj. 2016                             

€ 17.450,-

Audi A3 1.2 TFSi Sportsback Attraction Pro Zwart met. 2012 € 12.450,-
BMW 118 Cabrio Executive, Leer 86000km Zwart 2009 € 13.950,-
Ford Focus 1.4 Wagon Airco, Lm velgen nwe APK Blauw met. 2004 €  2.650,-
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 €  6.950,-
Nissan Qasqai +2 2.0 7 pers. Navigatie, Camera etc. Beige 2012 € 16.450,-
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 € 16.450,-
Renault Modus 1.2 Automaat 27000km! Cruise etc. Beige met. 2010 €  8.750,-
Renault Captur 1.2Tce Automaat 11.000km v Zwart/wit 2016 € 19.950,-
Renault Kangoo 1.6-16V Pers uitv. Airco nette auto Blauw. Met. 2007 €  5.950,-
Seat Altea 1.2Tsi Good Stuff mooie complete auto Rood 2011 €  9.950,-
Seat Altea 1.9Tdi Automaat Luxe uitv. 177 dkm. Zwart. met. 2007 €  6.450,-
Suzuki SX-4 1.6-16V Clima, lm velgen, Stoelverw. Zwart met. 2011 €  9.950,- 
Toyota Yaris 1.3 5 deurs Automaat Elek. ramen Groen met. 2003 €  3.950,-
VW Caddy Life 1.2 TSi 105PK 55.000km evt. 7 pers. D grijs met. 2010 Verwacht
VW Golf 1.2 TSi 5 deurs PDC V+A stoelverw. Trekh. Rood met. 2010 €  9.450,-
VW Golf 2.0 GTD Uniek 52000km!! 1e eig. Bomvol Wit 2012 Verkocht
Volkswagen Up! High Up 75 pk 5 deurs Navi 56 dkm D Blauw met. 2012 €  8.450,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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