
Scheg zou moeten gaan. Maar laat het nu
precies vlak voor en in de voorjaarsva-
kantie hard te gaan vriezen. En als zo’n
vorstperiode wordt aangekondigd wordt

ijsmeester Marcel van Ark ‘wakker’ en
begint het bij hem flink te kriebelen. Dan
staan hij en verschillende vrijwilligers
meteen klaar met de tuinslang om laagje
voor laagje water op zijn grasveld te
spuiten. Enkele jaren terug heeft hij geïn-
vesteerd om daar een soort bak te maken
waar het water in kan blijven staan als hij
dat wil. Zomers is het een grasveldje
waarop gespeeld wordt en ‘s winters kan
er een schaatsbaan gemaakt worden. 

Terwijl op heel veel plekken
om Hoenderloo heen poging-
en tot het verkrijgen van een
mooie schaatsbaan hopeloos
mislukten, kreeg Marcel het
weer voor elkaar. Het heeft
hem dan ook wel wat flink
koude momenten gekost; ga
maar met een koude oosten-
wind ‘s avonds laat met een
tuinslang een volgend dun
laagje opbrengen. Maar hij
deed het en de ijslaag werd

steeds iets dikker. Tot het moment dat de
schaatsbaan open ging en niet alleen
vanuit ons dorp werd daar volop genoten
van een geweldige ijsbaan. Vanuit

Apeldoorn kwamen velen naar
Hoenderloo rijden met kinderen om te
kunnen schaatsen, vanuit de dorpen,
vanuit Barneveld enz. enz. En Marcel
maar genieten van zoveel plezier, zoveel
lachende gezichten, zo veel kinderen die
hun eerste stapjes op de schaats zetten op
zijn schaatsbaan. “Daar doe je het toch
voor!” gaf hij aan.
Twee woorden zijn zeker van toepassing
op dit schaatsplezier:

MARCEL BEDANKT!
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Toch lekker schaatsen bij Marcel
Het zag er lange tijd naar uit dat de
schaatsen dit jaar niet uit de doos zouden
komen en dat men om op de ijzers te
kunnen staan toch bijvoorbeeld naar de
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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 !?

31 Ophaaldag Mark rond de Kark

1 Paasspektakel OCH
9 Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus, 19.45 uur)
18 Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur
21 DoeDag
27 Koningsdag OCH NIEUWE STIJL!!!!
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

7 Seniorentocht
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)
Kermis (kermisterrein)

9 Kermis (kermisterrein)
10 Kermis (kermisterrein)
11 Kermis (kermisterrein)
12 Kermis (kermisterrein)
15 Braderie (Muziekbos)

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

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Laatste kans! 
Meld je aan en doe mee met de
Hobbymarkt Hoenderloo in het

Dorpshuus op 19 mei. 

Informatie bij Anly van
Oostendorp-van Beusekom 

06-42554455.

50 jaar getrouwd
Op 15 maart waren Berend en Lenie van veldhuizen 50 jaar ge-
trouwd. De redactie is ook naar hun huis gereden om een foto te
maken, maar zag dat er niet versierd was en dat dit echtpaar er mis-
schien niet te veel ruchtbaarheid aan wilde geven. Hun goed recht.
Echter ..... deze mensen verdienen in het zonnetje gezet te worden
en dus is er in het archief gekeken. In 2008 is deze foto gemaakt bij
het 40-jarig huwelijksfeest in De Zaak. Een mooie foto van een
mooi echtpaar. Lenie en Berend, nog van harte gefeliciteerd met
jullie gouden huwelijk!!!!!! 



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl
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ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave van HAJO en is bestemd voor

alle Hoenderlose huishoudens.

Redactie:
Rob Spelde  055-3781363 en 

06-20683177

Vormgeving/foto’s: Rob Spelde

contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242

klachten bezorging:
robspelde@planet.nl

Advertenties
robspelde@planet.nl

06-20683177

Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.

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

E-mail: 
robspelde@planet.nl

Krimweg 11
7351 AS  Hoenderloo 

website
www.hajo-hoenderloo.nl

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 14 april

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

dinsdag 24 aprildinsdag 24 april
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Karsten legt ook een krans

Waardige Hoenderlose inbreng bij de herdenking op 8 maart bij het monument op de
Woeste Hoeve. Het feit herdenken dat op 8 maart 1945 117 mannen gefusilleerd wer-
den door de Duitse bezetters als represaille voor de per ongeluk aanslag op de hoog-
ste Duitse politiegeneraal en hoofd van de SS in Nederland, Rauter. Elke jaar weer
een moeilijk moment voor nabestaanden die er toch ondanks alles bij willen zijn. En
dat was dit jaar net als in 2017 met veel, heel veel regen. Stoelen moesten droog
gemaakt worden en de paraplu was een noodzakelijk attribuut. Er werden bossen
bloemen gelegd en een aantal kransen en bloemstukken. Eentje door wethouder
Nathan Stukker van de gemeente Apeldoorn. Leerlingen van basisschool De
Touwladder uit Ugchelen hebben ieder jaar ook een rol tijdens de herdenking; twee
leerlingen lazen een zelf gemaakt gedicht voor en ze legden bloemen, veel bloemen.
Eén van die leerlingen is Hoenderloër Karsten van Meerten. Hij voelde net als zijn
klasgenootjes prima de sfeer van de herdenking aan.

Verbouwing gestart

Begin maart is een begin gemaakt met de verbouwing van de oude Kakelhof om het
gereed te krijgen voor de nieuwe IKC Hei&Bos. Die moet in augustus de deuren gaan
openen voor de eerste schooldag. Velen in het dorp zijn echt heel benieuwd hoe de
nieuwe school er van binnen uit komt te zien. We gaan het zien!
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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



Op 5 maart heeft Tweede Kamerlid Cem
Lachin van de SP een bezoek gebracht

aan Hoenderloo, samen met een tweetal
Sp-ers uit de gemeentelijke politiek. Hij
werd in ‘t Dorpshuus ontvangen door
leden van de Stichting Red de Veluwe,
die zich met ziel en zaligheid inzet tegen
de laagvliegroutes vanuit Lelystad Air-
port, die grote gevolgen kunnen hebben
op de leefbaarheid in ons dorp. 

In ‘t Dorpshuus werd duidelijke taal
gesproken en Lachin was het duidelijk
eens met de zorgen die Red de Veluwe
naar voren bracht. De Rotterdammer
deelde die zorgen volkomen en hij zegde
ook toe het onderwerp volop op de poli-
tieke agenda te houden. 

Na een uurtje ‘crisistaal’ (zoals de
Stentor dat ij de krant zette) te hebben
gesproken in ‘t Dorpshuus kwam Harald
namens SPAR Mulder een lekker lunch
brengen. Onze supermarkt had deze

lunch aangeboden. De tijd om uitgebreid
te gaan eten met elkaar was echter tame-

lijk beperkt, aan-
gezien er ook in-
woners van ons
dorp te kennen
hadden gegeven
iets tegen het
tweede Kamerlid
te willen zeggen
of iets te vragen.
Aangezien de tijd
die Lachin had
beperkt was en
het buiten
prachtig weer was
werden die mo-
menten gecombi-
neerd met een
wandelingetje door een deel van
Hoenderloo. Uiteraard liep de route langs
IJs van Co, waar men een overheerlijk
ijsje aangeboden kreeg. Voor de
Rotterdammer het eerste Hoenderlose

ijsje. Te zien aan zijn reactie vond hij
deze zeker lekker.

Vervolgens werd gewandeld en gepraat
richting IKC Hei&Bos, op de dag dat de
werkzaamheden van de verbouwing pre-
cies waren begonnen. Verder wandelen
richting de SPAR, mede ook om aan te
geven dat het toerisme net als voor veel
inwoners/ondernemers van Hoenderloo,
ook voor deze winkel van levensbelang
is. De wandeling werd verder afgewerkt
over de Paalbergweg richting ‘t Dorps-
huus langs de fraaie nieuwe huizen om
aan te geven dat woningbouw ook van
levensbelang is voor ons dorp. 

De mensen van Red de Veluwe waren
zeer te spreken over het bezoek van het
tweede Kamerlid. Ze hadden het gevoel
dat Lachin betrokken was, zich al goed in

de materie had verdiept maar zeker de
verhalen wilde aanhoren en gebruiken
voor het verdere verloop van dit hele pro-
ces. Eéntje die voor de levensvatbaarheid
van ons dorp heel belangrijk kan zijn. 
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SP-lid Tweede Kamer bezoekt Hoenderloo
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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



Opeens stonden er borden in de buurt van
de Weikamperweg en de Arckelaan dat
er wegwerkzaamheden zouden komen op
de kruising van deze twee wegen. Wat
zou daar gaan gebeuren? Even navragen

en het werd snel duidelijk dat er op deze
plek een plateau gemaakt werd. Iets wat
eigenlijk voor vorig jaar al gepland stond
maar toen niet heeft plaats gevonden. Dat
het maken van zo’n plateau niet zo maar
even een werkje is was wel duidelijk.

Maar wel nuttig omdat het wellicht een
stukje snelheid weg neemt van de
weggebruikers op dit punt.
Binnenkort zal er nog meer aan wegen
gewerkt gaan worden in ons dorp. De

Bijdamweg, Mr. Gangelweg en Spel-
dermarkweg gaan van klinkers voorzien
worden. Een ingrijpende klus. De nieuwe
laag op de Mr. Gangelweg en een deel
van de Speldermarkweg van vorig jaar
was een zogenaamde ‘pleisterlaag’. Er

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9

Ook heerlijk schaatsen op De Hoge Veluwe
Een flink koude periode zorgde
ervoor dat er volop geschaatst kon
worden zoals u op de voorpagina al
heeft kunnen lezen. Voordat op de
vijver bij jachtslot Hubertus echter
een goede ijslaag ligt die dik genoeg
is om er op te mogen duurt het echter
wel iets langer. Het was dan ook jaren
geleden dat daar geschaatst kon wor-
den, maar het heeft plaats gevonden.
Het jaar 2018 gaat de boeken in dat er
weer geschaatst is op De Hoge Ve-
luwe. Vooral voor degenen die wat
langere rondjes wilde maken was het
hier uiteraard fantastisch. En een
geweldige entourage; wat een plek om
te kunnen schaatsen. Op Facebook
heb ik velen langs zien komen met
fraaie foto’s die hier de ijzers onder
gebonden hebben. En .... heel graag had ik hier een aantal winterkiekjes gemaakt. Echter ...... wat was het gigantsich koud op
de dagen dat men hier het ijs op kon. Op de intens koude schaatsdagen kwam het er niet van om er naar toe te gaan. Oké, het
was gewoonweg veel te koud! Zondags was het veel beter en toen meteen op de fiets gestapt om foto’s te maken. Echter de
omstandigheden waren in 1 nacht zo verslechterd dat men toen al niet meer het ijs op mocht. Vele plassen op het ijs, het was
ook niet meer vertrouwd. De foto geeft dat wel duidelijk aan. En wees nou eerlijk ..... ook een mooi plaatje toch?!

Wegwerkzaamheden in Hoenderloo moest iets gebeuren en dus is destijds een
tijdelijke laag aangebracht. Nu gaat het
landelijker en duurzamer worden met
klinkers. Hiervoor wordt door de
gemeente nog een bewonersavond geor-
ganiseerd en daarover hopen we u in een
volgende Plaggensteker meer te kunnen
melden. 

DoeDag op 21 april
De eerste DoeDag van 2018 vindt plaats
op zaterdag 21 april. Een morgen aan de
slag gaan om op verschillende plekken
het dorp op te ruimen, te verfraaien, op te
knappen. Inowners en bedrijven van
HZV slaan de handen in elkaar om het
dorp klaar te maken voor de komende
zomer. Onder het motto ‘Aan de slag
voor een kleurrijke zomer’ samen de
schouders er onder zetten.
Als u mee wilt helpen, kom dan om
09.00 uur naar ‘t Dorpshuus om te begin-
nen met een kopje koffie of thee. Daar
wordt dan ingedeeld wie welke klus gaat
aanpakken. Dan lekker en gezellig met
elkaar aan de slag gaan en aan het einde
van de morgen gezamelijk aflsuiten en
napraten tijdens een lunch die door één
van de HZV-leden wordt aangeboden.
Kom helpen; nuttig en heel gezellig!
Kijk ook naar de poster op bladzijde 15
van deze Plaggensteker. 



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
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Paasspektakel

Noteer 1e paasdag maar vast in je agenda. 

Op Eerste Paasdag is het 's avonds 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 Paas Squash Toernooi  Hoenderloo! 

In teams van twee personen strijden we op een hilarische en span-
nende 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 gezel-
ligheid. 

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

Mark rond de Kark
Op zaterdag 7 juli vindt de Mark rond de Kark weer plaats bij de
Heldringkerk. De rommelmarkt die de nodige financiën oplevert om
het onderhoud van de fraaie witte kerk op de bult te kunnen bekosti-
gen. Mensen die nog bruikbare spullen hebben staan die op die dag
verkocht mogen worden kunnen contact opnemen met één van de
onderstaande mannen om het te komen ophalen. Wel enige dagen van
te voren contact opnemen graag.
Ophaaldagen:  31 maart, 28 april en 26 mei.

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

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!
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Politienieuws
De klok is inmiddels verzet en de winter zal nu ook wel zo
langzamerhand voorbij zijn. Het is weer langer licht en dat
betekent dat er ook weer meer mensen naar buiten gaan
en het toerisme weer op gang gaat komen. De afgelopen

periode is het voor de politie relatief rustig geweest in
Hoenderloo. Één keer werd er hulp verleend. De
overlast van wilde zwijnen blijft nog wel bestaan, maar dat was ook in de krant te lezen. Behalve dat
er inwoners zijn die overlast ondervinden van zwijnen, werd er ook overlast ondervonden van jeugd.
Helaas werd er ook weer een zwijn aangereden en behalve het zwijn liet ook een das het leven. Door
iemand werd gezien dat een zwerverstype een vuurtje aan het stoken was langs de Miggelenbergweg.
Vuurtje werd gedoofd. Had geen verdere gevolgen. Door over-correctie botste op de Otterloseweg
een auto tegen een boom. De bestuurder kwam gelukkig met de schrik vrij. Bij een van de
vakantieparken werd een auto gestolen en deze werd niet lang daarna beschadigd een eind verderop
weer teruggevonden. Aan de Woeste Hoefweg werd helaas weer een auto opengebroken. De leus:
Op slot, buit eruit! geldt nog steeds. Eenmaal werd er een verdachte situatie gemeld.

Zoals jullie weten bestaat er een Whatsapp groep in Hoenderloo: Veilig Hoenderloo. Vier inwoners
van Hoenderloo zijn coördinator van deze groep en hebben daar, zeker aan het begin veel tijd in

gestoken en steken er nog steeds veel tijd in en dat allemaal vrijwillig en voor een goed doel: de vei-
ligheid van Hoenderloo. Iets waar we allemaal bij gebaat zijn. Toen er dan vanuit de politieorgani-
satie de mogelijkheid zich voordeed om netwerkpartners die iets met veiligheid doen (in mijn wijk) te
bedanken voor hun inzet een hen een leuke avond te bezorgen, wist ik gelijk dat ik dit viertal ging aan-

melden. 
Op 13 maart hadden we een onvergetelijke avond in het trainingscentrum van de
politie in Zutphen. Helaas kon-
den Wouter Aukema en Coos
Bergman niet aanwezig zijn,
maar Bea Wrekenhorst en
Hans Agte waren wel van de

partij. Ze werden door het sectorhoofd van de
regio Noord- en Oost Gelderland naar voren

geroepen en  in het zonnetje en op de foto gezet. Kregen een bos bloemen en een
duimpje.
Daarna werd een voorlichtingsfilm gedraaid en volgde een rondleiding door het
trainingscentrum langs de sportzaal, de dojo en de oefenstraat waar wat wo-
ningen, een bank, een kroeg en een multifunctionele ruimte zijn nagebouwd. Hier
worden door de politieagenten casussen geoefend. 

Tot slot ging het richting de schietbaan, waar met het dienstpistool en met een semi-automatisch wapen mocht worden
geschoten! Wat een brede grijnzen op de gezichten van Bea en Hans!
Daarna nog even een (alcoholvrije) borrel en wat hapjes en de avond was weer
voorbij, maar het nagenieten nog lang niet!!
Wouter, Coos, Bea en Hans hartelijk dank voor jullie inzet. Ik ben trots op jul-
lie dat jullie je zo inzetten voor de veiligheid van Hoenderloo!

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

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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Einde van een tijdperk in het Park
Bezoekers aan het nationale Park De Ho-
ge Veluwe kunnen sinds 20 maart iets
eten en drinken in het tijdelijke restaurant
op het marchantplein. Inmiddels is het
algemeen bekend dat het bestaande Park-
restaurant gesloopt wordt omdat het niet
meer voldoet aan de huidige normen en
eisen. 

Personeel liep er ook steeds tegenaan dat
het gebouw oud en op was en proberen
dat allemaal aan te passen en op te knap-
pen was in feite geen doen meer.
Besloten werd tot nieuwbouw en de vaste
bezoekers aan het Park hebben het hele-
maal mee kunnen maken dat er een tij-
delijk restaurant is gebouwd op een deel
van het centrumgebied. Die bouw heeft
maanden in beslag genomen maar er
staat een prachtig tijdelijk restaurant.
Eentje waar men toch wel zeker een jaar
de kopjes koffie gaat bestellen en dus
moest het ook wel representatief zijn.
Dat is wel gelukt. Op 16 maart zijn de
laatste spullen vanuit de Koperen Kop

met man en macht naar dit tijdelijke
Parkrestaurant verhuisd en heeft men
geprobeerd het sfeervol in te richten.

Uiteraard gaat het gepaard met senti-
menten dat de Koperen Kop, gebouwd in
1948, gesloopt gaat worden. De naam
was al veranderd in Parkrestaurant, maar
in de volksmond bleef het gewoon
Koperen Kop. Dat zou waarschijnlijk
ook wel altijd zo gebleven zijn. Het was
dan ook een karakteristiek gebouw met
dat hout en de rieten kap. En van binnen
met die balken, de open haard enz. Nu
zwijmel ik ook al weer weg in sentiment,
maar ondanks dat dit fraaie gebouw best
wel gemist gaat worden moet er ook
reëel gedacht worden. Als het extreem
druk was waren er heel lange wachttijden
met slechts 2 kassa’s en als je in de rij
van één van die kassa’s stond blokkeerde
je de mensen die eten kwamen halen.
Eén reden om te vernieuwen, maar zo
zijn er nog veel meer. Praat maar eens
met personeel van het restaurant, dan ben

je snel overtuigd.
Feit is een feit dat er een nieuw landhuis
gebouwd gaat worden en uiteraard zal
dat gevolgd gaan worden in de Nieuwe
Plaggensteker en op www.hoenderloo.nl.  
Velen hopen wel dat de intieme sfeer van
de Koperen Kop behouden zal blijven.
We gaan het zien. 
Op donderdag 15 maart kon voor de laat-
ste keer wat besteld worden in de
Koperen Kop en je hoorde het veel
bezoekers zeggen: “Het laatste kopje
koffie hier.” Maar ook voor personeel
was het misschien best wel een moment-
je om de deur waar je zo lang gewerkt
hebt achter je dicht te hebben moeten
doen. Of niet Nicole Bijdam. Je loopt
daar per slot van rekening toch al 23 jaar
rond! Maar van het personeel heb ik  ook
begrepen dat zij blij zijn met een fraai
nieuw restaurant, aangepast aan de huidi-
ge tijd en die nog vele jaren mee kan.
Oké, ik ben ook een sentimentele kwast
en dus nog even weg zwijmelen bij ‘De
Koperen Kop’. 
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Kap boom bij Dorpshuus noodzakelijk
Er bestond een vermoeden dat de Es-
doorns op de parkeerplaats van ‘t Dorps-
huus niet helemaal fit meer waren. Coen
Spelde van het gelijknamige  boomver-
zorgingsbedrijf heeft de boom vervol-
gens bekeken en zijn conclusie was dat
één van de bomen echt slecht is en dat
met de ander niet veel mis is.  Na contact
met de gemeente kwam er iemand van
hun kijken en er werd inderdaad een
kapvergunning verleend voor één boom.
Er werd een aanvraag gedaan bij NLDoet
om de kosten (of een deel daarvan) van
het verwijderen vergoed te krijgen en dat
werd gehonoreerd.

Op één van de dagen van NLDoet (10
maart) hebben vrijwilligers vervolgens
de boom omgezaagd en afgevoerd. Dat
ging echter niet zonder slag of stoot. 

Nadat Eddie Plant een valkerf had ge-
zaagd gutste het water er lettelijk uit. Dat
de boom rot zou zijn was geen vraag
meer, maar wel hoe erg. Besloten werd
om er een kraan bij te halen om de rich-

ting van de val te kunnen sturen. Als een
boom heel erg verrot is in de kern zou hij
zo maar een verkeerde kant op kunnen
vallen. Bijvoorbeeld op ‘t Dorpshuus
zelf. Er werd geen risico genomen er het
was even wachten, onder het genot van
een kopje koffie, op Wim Huysman met
de kraan. Dat was maar goed ook, want
toen de boom uiteindelijk lag bleek hij in
de kern toch wel erg verrot te zijn

geweest. De kap was dus zeker noodza-
kelijk. 
Hierna was het zaak de boom op te rui-

men en dat klusje kun je
aan professional Eddie
Plant wel overlaten. In no
time lag de boom op zijn
uitrijwagen, die hij voor
deze klus beschikbaar had
gesteld. Net als Essenstam
er met de kraan stond. Die
was ook nodig om de
stronk er meteen ook uit te
halen. Er was een klik-
melding gedaan en dus
wist Wim precies waar hij
zijn gang kon gaan. Echt

makkelijk ging het niet, maar het was
zeker niet de eerste stronk die Wim ver-
wijderd heeft. Na een tijdje lag de beste

stronk op het grond en kon
ook deze afgevoerd wor-
den. Het gat netjes op-
vullen, eromheen oprui-
men en in een paar uurtjes
zag je bijna niet meer dat
op die plek een boom ge-
staan heeft. Eentje waar
nog wel eens iemand te-
genaan gereden is.
Bedankt vrijwilligers!!!!!
Hiernaast nog een actie
van NLDoet van 8 maart
in ons dorp. 
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Schoolplein Hei&Bos verder opgeknapt

Tegelijkertijd was er op het schoolplein
van IKC Hei&Bos ook heel wat vrijwil-
ligersactiviteit te bespeuren. Verschillen-
de mensen waren hier naar toe gekomen
om een aantal werkzaamheden te ver-
richten om het natuurlijke schoolplein
verder gestalte te geven. 

De meest in het oog springende was het
maken van een wilgentenenhut. Die werd
gebouwd op de plek waar vroeger die
grote geel/rode rioleringsbuis heeft gele-
gen. Gaandeweg de dag kreeg deze best
flinke hut meer gestalte en het resultaat
aan het einde van de dag ziet u hier onder
op de foto. Mooi hutje geworden toch?!

Op een andere
plek waren vrij-
willigers bezig
om het insecten-
hotel, dat al
eerder ook door
vrijwilligers was
gebouwd, verder
op te vullen. De
vakken van dit
grote houten
bouwwerk wer-
den met verschil-
lende matrerialen

opgevuld met gaten van
verschillende omvang. Zo
kunnen later heel wat ver-
schillende soorten insecten
er een plekje vinden om te
schuilen, eitjes te leggen
enz. Jong en oud hebben
zich ingezet om dit voor
elkaar te krijgen en net als
bij ‘t Dorpshuus was het
hier ook heel gezellig. Met
elkaar een gezamenlijke
klus aanpakken schept een
band en voor de school is
dat uiteraard van groot
belang. Over een paar

maanden als
de school de
deuren weer
opent, dan
moet het
echt gaan ge-
beuren. Ja-
r e n l a n g e
v o o r b e r e i -
dingen moe-
ten dan samenkomen tot
een daadwerkelijke nieuwe
Hoenderlose school. En

iedereen die op welk gebied dan ook
geholpen heeft, kan zeggen daar een
steentje aan bijgedragen te hebben. 
Dat gold op 8 maart ook voor de mensen
die weer een paar fruitbomen hebben
geplant en meteen een heleboel troep
hebben opgeruimd. Dat zal over een paat
jaar een mooi gezicht zijn als die vrucht-
bomen bloesem krijgen en in een nog
later stadium dat ze vruchten gaan dra-
gen. Geweldig aanschouwelijk voor de
leerlingen.
Opvallend was wel hoeveel troep er
tussen het blad en de aarde opgeruimd
moest worden. Het leek wel een vuilnis-
belt. Maar het is opgeruimd en vele han-

den maken licht werk. Ook al zijn het
nog maar handjes. Geweldig gedaan
iedereen. Hulde!
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De fraaie plaquette die we vorige maand op de foto hadden gezet is beves-
tigd op het huis van Ilja Hengeveld en Saskia Noomen aan de Middenweg
tegenover de school. Toen de foto gemaakt
werd lag er nog een laagje sneeuw, maar laten
we hopen dat we daar voorlopig weer van af
zijn. De fraaie afbeelding met het hert bevindt
zich rechts van de voordeur. 

Voor de nieuwe foto moet gezocht worden in een ander stukje van Hoenderloo. Een wijk die een
nauw verband heeft met de naam van deze Hoenderlose krant. Het is een mooie glas-in-lood lamp
en de stukjes glas hebben allemaal een fraaie kleur. Natuurlijk hebben we de lamp flink uitvergroot.
Ook, omdat links van de foto het huisnummer hangt en rechts van de lamp een naambordje beves-
tigd is. Dan zou het wel heel makkelijk worden. Het moet wel een uitdaging blijven!

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

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

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

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

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

Middenweg 17, 7351 BA, 055-3781270
whatssapp 0654261831
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Paprikasoep , gestoofde kip met rataPaprikasoep , gestoofde kip met rata--
touille en gegratineerde aardappelen.touille en gegratineerde aardappelen.

Toetje ijs met slagroomToetje ijs met slagroom

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven bij

Carla Schol 0620171838

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven bij

Carla Schol 0620171838

Menu voor       18 april:Menu voor       18 april:

Tijdens de jaarvergadering van Hoen-
derloo 's Belang is o.a. opgemerkt dat
er eigenlijk iedere maand iets in de NP
zou moeten staan over de situatie rond
Lelystad Airport. Nu is de NP niet de
krant van Hoenderloo 's Belang, maar
we doen hier toch even een poging. 
Het is iedereen ernst om te voorkomen
dat straks vliegtuigen erg laag over ons
dorp komen vliegen. Tot op heden heeft
de dorpsraad zich na uitgebreid overleg
met anderen, andere dorpen binnen
Apeldoorn, de provincie, politici en
actiegroepen, achter het standpunt
geschaard dat het vliegveld in Lelystad
pas open zou mogen als het luchtruim
van Nederland daar ook voor geschikt
gemaakt is. Volgens het kabinet wordt
daaraan overigens pas vanaf 2023 ge-
werkt, wanneer dat klaar is, weet nie-
mand. De bedoeling hiervan was dat in
een geschikt luchtruim het niet nodig is
om vliegtuigen laag over de Veluwe te
laten scheren.
Medio maart heeft Stichting Red de
Veluwe een goed bezochte informatiebij-
eenkomst in Apeldoorn gehouden. Het
standpunt van Red de Veluwe is min of
meer gelijk aan dat van de Dorpsraad,
maar daar is onlangs nog aan toege-
voegd dat vliegtuigen op minimaal 6000
meter hoogte moeten vliegen, wil dat
acceptabel zijn. 
Echter: uit één van de belangrijkste pre-
sentaties bleek hoe het luchtruim nu
voor verschillende soorten vliegverkeer
is verdeeld, in zones voor het overko-
mende verkeer, zones voor het (zeg
maar) Europese vliegverkeer en het mil-
itaire verkeer en daaronder dan de
laagvliegzone voor het nieuwe verkeer
dat van en naar Lelystad gaat, o.a. over
Hoenderloo heen. Wie die plaatjes be-
studeert, komt heel gemakkelijk bij de
conclusie dat hoe je het luchtruim ook
opnieuw gaat indelen, het eigenlijk on-
mogelijk lijkt om het Lelystad-verkeer
hoger te laten vliegen. De vraag is dan
wat verstandiger is: strijden voor hoger
vliegen (tegen beter weten in?) of veel

harder duidelijk maken dat de Lelystad-
plannen met alle gevolgen voor de Ve-
luwe en voor ons dorp beter maar hele-
maal geschrapt kunnen worden. Dat is
voer voor overleg met deskundigen en
collega-dorpen, dat we al voeren, maar
ook voor overleg met dorpsbewoners.
Zoals het bestuur heeft toegezegd zullen
we daar rondom de bestuursvergadering
van de dorpsraad op 9 april aandacht
aan besteden. Omdat de dorpsraad dit
soort zaken niet alleen kan en wil op-
pakken, denken we aan een aparte
werkgroep die zich hier inhoudelijk
goed over wil en kan buigen. 

Iets vrolijker onderwerp nu: de school.
Deftig gezegd het Integraal Kindcen-
trum Hei en Bos. Recent heeft de
wethouder onderwijs het schoolbestuur
en de dorpsraad gevraagd hem eens bij
te praten over de plannen, de voortgang

en de verwachtingen. Dat was een uit-
stekend overleg, waarbij tot ieders
genoegen bleek dat als alles goed gaat,
de school eind augustus weer de poort
kan openen. Omdat het schoolbestuur
de verantwoordelijkheid heeft gekregen
om het hele schoolgebouw te beheren, is
het ook verstandig dat het schoolbestuur
overlegt met die mensen die belang-
stelling hebben om (met een maatschap-
pelijk doel) de nog niet gebruikte ruimte
in de school te kunnen gebruiken. We
hebben daar inmiddels goede afspraken
over en roepen iedereen die zich de
afgelopen tijd bij de dorpsraad heeft
gemeld, op om contact op te nemen met
het schoolbestuur.

We begonnen dit stuk met de opmerking
dat de NP niet de krant van de dorps-
raad is. Omdat we de communicatie wel
graag zo snel en goed mogelijk willen
doen, werken we samen met de HZV
aan de modernisering van de site hoen-
derloo.nl. We hopen nog voor de zomer
ook als dorpsraad zelf snel en slim
berichten op de site te kunnen plaatsen
en waar mogelijk ook via de mail met
alle inwoners contact te kunnen krijgen.
Zo lang we de NP maar niet overbodig
maken….

De voorzitter gaf nog aan er trots op te
zijn samen met de bewoners veel voor
elkaar gekregen te hebben.



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 22



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 23

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

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: november 2009
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U wordt gehaald en gebracht in HoenderlooU wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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avond (tot middernacht) over ons zullen
komen. 

Het aantal vliegbewegingen van Lelystad
zal uiteindelijk 45.000 per jaar bedra-
gen, bijna allemaal vakantievluchten

naar het zuiden en dus pal over Hoen-
derloo.

Behalve het lawaai krijgt Hoenderloo
ook last van de uitstoot van CO2 en fijn-
stof, heel schadelijk voor de gezondheid.
Niet alleen voor de inwoners van
Hoenderloo heeft dit grote gevolgen, ook
de ondernemers zullen dit gaan merken,
voornamelijk diegenen die werkzaam
zijn in de toeristensector. Zij zullen dat in

de portemonnee gaan voelen omdat
toeristen Hoenderloo door het vlieg-
tuiglawaai zullen mijden.

Er is een aantal actiegroepen dat zich
inzet om het laagvliegen te bestrijden.

Voor Hoenderloo
zijn dit de Stichting
Red de Veluwe
https://www.sticht-
ingreddeveluwe.nl/
en Hoog over Ede
h t tps : / /hoogov-
erede.nl/

De minister heeft,
na vele protesten,
een aantal aan-
passingen in de
vliegroutes door-
gevoerd, maar
helaas bij Hoen-
derloo is niets ver-
beterd. Het is van
belang om onze
stem nu duidelijk te
laten horen.
Omdat procedures
niet correct zijn
gevolgd, heeft
Stichting Red de
Veluwe geklaagd
bij de Europese
Commissie. De
Europese Commis-
sie heeft het
Ministerie van
I&W gevraagd om

te vertellen hoeveel mensen in Nederland
tot en met 2023 last hebben van lawaai
van vliegtuigen. 

De minister heeft aantallen in een
'actieplan' gezet en maatregelen bedacht
om de hinder te beperken. "Mooi!", zou
je denken. Alleen.... ze is 'vergeten' de
Europese Commissie te vertellen over de
uitbreiding van Lelystad Airport en de
laagvliegroutes!
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Laagvliegroutes over Hoenderloo
Tijdens de jaarvergadering van de
Dorpsraad Hoenderloo’s Belang kwam
het verwijt van een aantal aanwezigen
dat er té weinig in de Nieuwe Plaggen-
steker zou staan over de verwikkeling
omtrent Lelystad Airport. Afgesproken is
dat die personen zelf
iets aanleveren om
het zo ook duidelijk,
zo actueel mogelijk
en uit eerste hand te
kunnen publiceren. 

Daarbij wel de aan-
tekening dat de
Hoenderlose dorps-
krant een maand-
krant is en dat infor-
matie over een in-
grijpend onderwerp
als de laagvlieg-
routes boven ons
dorp dagelijks en
soms zelf per uur
kunnen veranderen.
Er kan dus alweer
van alles plaats
hebben gevonden in
de tijd dat deze
krant in elkaar gezet
is, bij de drukker
geweest is en door
de bezorgers bij u in
de bus is gedaan.

Hoenderloo komt
onder twee laag-
vliegroutes te liggen
van vliegtuigen van en naar Lelystad. En
laag is erg laag, namelijk 1800-2700
meter. Afgelopen zomer is het aantal
vluchten van en naar Schiphol behoorlijk
toegenomen. 

De vliegtuigen die we nu horen vliegen
op een hoogte van 4,5 tot 6 kilometer en
hoger. Daar komen dus nog de
laagvliegende vliegtuigen bij die vooral
in de vroege ochtend (6 uur) en late
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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

06-40866349
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Hoenderloo's Belang organiseert op donderdag 7 juni a.s. weer de jaarlijkse seniorentocht.
We hebben weer een mooie dag georganiseerd die van 9.30 uur tot ongeveer 19.00 uur zal
duren.
We sluiten af in het Dorpshuus met een warm buffet.

Bent u 65+ en inwoner van Hoenderloo, ga dan gezellig mee!

U kunt zich inschrijven door het onderstaande briefje in te leveren bij Tonny Westerveld of even met haar te bellen 
055-3781476  b.g.g. 06-20683177 Rob Spelde.
De kosten bedragen ook dit jaar weer 50 euro.
Het aantal plaatsen is beperkt, wilt u mee, geef u dan zo snel mogelijk op. 
Namens de organisatie: Tonny Westerveld, Margriet Schol en Rob Spelde
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik ga graag mee met de seniorentocht op donderdag 7 juni met ....... personen

naam ............................................................................................

adres ............................................................................................

telefoonnummer .................................................

voorkeur betalingswijze (kruis uw voorkeur aan)
o contant bij opgave (bij Tonny)
o geld wordt bij u opgehaald eind mei

voorkeur opstapplaats (kruis uw voorkeur aan) inleveradres:  Tonny Westerveld, Apeldoornsweg 8B, Hoenderloo
o Veldheim  9.15 uur (graag na 4 april inleveren ivm afwezigheid tot die datum)
o Dorpshuus 9.00 uur                                  

Nieuws van de dorpscontactpersoon
De maandelijkse column. Tja, daar
moet ik eens even voor gaan zitten.
Waar zal ik de lezer deze keer eens mee
gaan lastig vallen.

In ieder geval iets waar ik blij mee ben.
Onderaan deze pagina staat informatie
over de Hoenderlose seniorentocht.
Toen Leida van den Brink had
aangegeven dat ze na vele jaren in de
organisatie te hebben gezeten er mee te
willen stoppen, werd mij gevraagd of ik
haar wilde vervangen. Leida vervang je
dus niet zo maar eventjes en dus heb ik
er even over nagedacht. Omdat mijn
naam hieronder vermeld wordt kunt u
concluderen dat ik toch ja gezegd heb.
Het lijkt me namelijk geweldig leuk om
mee te helpen een gezellige groep ou-
deren uit ons dorp een prachtig mooie
dag te bezorgen. Lekker met een bus
mensen op pad en er samen een toffe
dag van maken.
Dan mag je dat ook nog eens samen
doen met twee bevlogen mensen in de

personen van Tonny Westerveld en
Margriet Schol. We hebben ondertussen
een keer bij elkaar gezeten om een
lokatie te bepalen waar de dagreis wel
eens naar toe zou kunnen gaan. Nadat
we iets hadden uitgekozen zijn we met
zijn drieën een dagje naar ..... oeps, zou
ik zo maar bijna de bestemming ver-
raden. Dat moet echter een verrassing
blijven. Degenen die meegaan zullen dat
op 7 juni zien. Ik kan wel verklappen dat
het een hartstikke leuke plaats is. Ik heb
er nu al zin in!
Tijdens de jaarvergadering van Hoen-
derloo’s Belang heb ik de dorpsgids mo-
gen presenteren. Een gids voor nieuwe
inwoners van ons dorp met allerlei nut-
tige informatie en vooral veel contact-
gegevens van bedrijven, verenigingen
enz. Als je in een nieuw dorp komt te
wonen weet je nog niet hoe alles reilt en
zeilt. Iets waarop je terug kunt vallen is
dan denk ik zeer welkom. De gids werd
goed ontvangen al zal deze altijd in ont-
wikkeling blijven. Dingen veranderen, ik

ben vast bepaalde zaken vergeten te
vermelden en zo kan het groeien tot een
hopelijk zeer bruikbaar boekwerkje.
Samen met u ls inwoner van Hoen-
derloo.
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
robspelde@planet.nl of met een briefje
in de bus, Krimweg 11.
Ik hoor graag van u!

Met hartelijke groet,
Rob Spelde

Seniorentocht 2018Seniorentocht 2018
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Van de foto van de vorige maand is dit de samenstelling die we van Marten van Buren met hulp van zijn dochter Marian
hebben kregen. 
Van boven naar beneden en v.l.n.r. staande:
Bertus van Wijlandt, Willem de Zwaan, Ben van Veld-
huizen, Alje v.d. Harst, Marius Feenstra.
gehurkt:
Marten v. Buren, Harm Haan, Wim v. Buren, Bernhard
Vink, Dirk Schuring, Bas v. Veldhuizen en Will Swaager.
Ook de mede puzzelaars Wim v. Deelen,  Henny Radstaat
en Jenny Radstaat niet te vergeten, ze hebben weer
geweldige discussies te weeg gebracht. De verhalen die
daarbij dan loskomen waren weer super.

Dit keer een plaatje van de majorettes van Vios tijdens een
rondgang in het dorp. Wij denken ter hoogte van het Dorpshuus.
Als we ons niet vergissen loopt Ariska Klein-van Hunen voorop.
Wij zijn eigenlijk benieuwd of er nog herkenbaren van onze
majorettes uit vroeger jaren te vinden zijn.

Reacties graag naar wimvanmourik48@gmail.com

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

De openingstijden van de praktijk:

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

Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers 

Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.

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

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit 
* Dry needling 
* Medical taping
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Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:

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

* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

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

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

3
7

9 4 2

65
35748

35
987

16

9 1
8 3 2 5

8 6

Overeenkomst
ondertekend
Op 16 maart hebben wethouder van de
gemeente Apeldoorn Detlev Cziesso en
voorzitter van Hoenderloo’s Belang
Werner Ludwig de beheerovereenkomst
‘Hoenderloo in eigen beheer’ getekend. 

Na twee proefperiodes heeft de gemeente
er voldoende vertrouwen in dat de open-
bare ruimtes op een goede manier onder-
houden worden door Hoenderloo zelf.
Voor het grootste deel en met een zekere
regelmaat wordt dat ingevuld door mede-
werkers en pupillen van de Hoenderloo
Groep. Zo maaien zij de gazons en ber-
men, onderhouden ze de grindbermen,
wassen ze de verkeersborden e.d. Om dit
goed af te kaderen is in november 2017
hierover een drie-jarig contract getekend.
Ook kwamen de DoeDagen van Hoen-
derloo ter sprake bij de ondertekening en
daarmee maakt Hoenderloo echt indruk
bij de gemeente.
De wethouder roemde de zelfredzaam-
heid van Hoenderloo op het gebied van
het onderhouden van het dorp. "Dankzij
de inzet van de inwoners heeft men het
dorp naar een hoger niveau getild. Ik ben
heel blij met geen woorden maar daden
en daarmee is Hoenderloo een voorbeeld
voor veel andere dorpen en wijken."
Werner gaf aan blij te zijn met de samen-
werking en het vertrouwen van de
gemeente. De overeenkomst die op 16
maart getekend werd is er namelijk een-
tje die blijft doorlopen tot wederopzeg-
ging. Uit de ondertekening spreekt
vertrouwen vanuit de gemeente in Hoen-
derloo en nu is het aan ons om dat
vertrouwen waar te maken. Dat gaat
gebeuren! Dat doen we al jaren!



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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(door jachtopzichter Pieter Hidma)

Afgeworpen geweien 
Elk jaar laten de mannelijke edelherten
in het voorjaar hun geweien vallen. Het
tijdstip van afwerpen wordt door de
hoeveelheid mannelijk geslachtshor-
moon be-
paald. De
oudere herten
werpen ze als
eerst af (fe-
bruari-
maart), en
pas later
komen de
jongste
herten, in
maart-april.
Voor ons als
jachtop-
zichters van
Het Nationale
Park De
Hoge Veluwe
is dit een
drukke peri-
ode. Wij
houden de
edelherten
scherp in de gaten, en houden bij welk
hert heeft afgeworpen en welk hert nog
niet. De afgeworpen geweien proberen
wij te zoeken en te verzamelen.  
Dat zoeken en verzamelen doen we niet
zomaar. We doen dit voornamelijk
omdat de geweien van belang zijn voor
een globale leeftijdsaanduiding van de
mannelijke edelherten. Elk jaar vinden
we in het Park ongeveer 80% van de
geweien terug. 

Leeftijd bepalen 
De leeftijd van een edelhert is te zien

door Pieter Hidma

aan de dikte van het gewei, maar ook
aan het lichaam van het hert. Heeft het
edelhert bijvoorbeeld een rechte rug, of
heeft hij juist een hangende rug? Begint
zijn nek te hangen, of is hij nog mooi
recht? Dit zijn allemaal kenmerken
waaraan te zien is of het een jong of

oud hert is. De meest nauwkeurige
leeftijdsbepaling is door middel van de
kiezen in de kaken, aan de slijtage van
de kiezen kan er een redelijke leeftijds-
bepaling gedaan worden. Deze methode
is echter wel alleen mogelijk bij dieren
die niet meer in leven zijn.

Wildtellingen en biodiversiteit
Vanwege de optimale situatie voor de
biodiversiteit in het Park, moet er elk
jaar een aantal dieren geschoten wor-
den. De aanwezigheid van de ene soort
heeft namelijk direct invloed op de aan-

wezigheid van andere plant- en dier-
soorten in het Park. Deze balans moet
goed blijven. De wildtellingen worden
gehouden in maart en april en worden
gedaan door wildkenners en fauna-
beheerders. Als het afschot is bepaald,
wordt het over de maanden juli tot en

met februari
gerealiseerd.

Trofeeënshow
Aan het eind
van de
afschotperi-
ode worden
de geweien
van de edel-
herten
gekeurd op
een trofeeën-
show. Deze
keuring wordt
gedaan om te
kijken of er
goed afschot
is gepleegd.
De geweien in
combinatie
met de daarbij
behorende

kaken met kiezen worden gekeurd door
specialisten. Zij letten er ook op of het
jonge of oude herten zijn. Niet alleen de
mannelijke edelherten worden gekeurd,
maar ook de mannelijke damherten, vol-
wassen mannelijke wilde zwijnen en de
moeflonrammen. 

Ook in het Bezoekerscentrum van het
Park worden de geschoten trofeeën ten-
toon gesteld voor het publiek, tijdens de
Jacht- en Wildbeheertentoonstelling. U
kunt een kijkje komen nemen van 31
maart tot en met 20 april. 

Geweien en trofeeën op De Hoge Veluwe
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Ford B-Max 1.0 Ecoboost
Climatronic, Stoelverwarming., Bleutooth Carkit,
Metallic lak, Schuifdeuren, ABS
Voorruit verwarming, Boordcomputer, etc    
Bj. 2013           

€ 10.850,-

*  L i d  BOVAG /NAP     

*  O n d e r h o u d  e n  A P K   

*  S c h a d e  r e p a r a t i e s

*  C o n s t a n t  w i s s e l e n d  a a n b o d

*  V e r k o o p  v a n  a l l e  m e r k e n , o o k  n i e u w

*  R u i t  s e r v i c e  v e r v a n g i n g / r e p a r a t i e

BMW 118 Cabrio Executive, Leer 86000km Zwart 2009 € 13.950,-
Citroen Berlingo 1.6-16V pers uitvoering Airco etc. Blauw 2012 Verwacht
Citroen DS3 1.2 Vti Business Navi, Clima, PDC enz. Grijs met. 2013 €  8.950,-
Fiat Tipo 1.4-16v 10.000km!! zeer ruime auto D. grijs met. 2016 € 14.750,-
Ford B-Max 1.0 Ecoboost Climatronic, Stoelverw. D. grijs met. 2013 € 10.850,-
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 Micra 1.4 Automaat 3 drs Airco 94.000km Champagne met. 2004 €  3.650,-
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 € 11.750,-
Opel Corsa 1.4-16v 150PK OPC-Line 5 deurs 17000km Wit 2016 € 15.950,-
Peugeot Expert 1.6 Hdi Airco 50.000km nette bus Zilvergrijs met. 12-'12 Verwacht
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 €  9.750,-
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,-
Volkswagen Up! High Up 75 pk 5 deurs Navi 56 dkm D Blauw met. 2012 €  8.450,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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