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De lintjesregen dit jaar heeft ook een
mooi Hoenderloo’s tintje gekregen
aangezien Leida van den Brink-Honders
er één kreeg opgespeld door burge-

In deze
Plaggensteker o.a.

meester Berends van Apeldoorn. Plaats
van handeling de Keizerskroon vlak bij
Paleis ‘t Loo. Een warme en lange zit,
maar dat kwam met name omdat de burgervader er een heel knus en persoonlijk
gebeuren van maakte.
De heer Berends had voor iedereen
mooie woorden en hij deed dat op een

voorzitter van EHBO Hoenderloo. Ook
was ze 14 jaar lang voorzitter en vicevoorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo
en de Vereniging Hoenderloo's Belang.
In die periode heeft ze meegewerkt aan
totstandkoming van de Dorpsvisie. Verder is ze bestuurslid van Vrienden van de
Hoge Veluwe en van Afasie Vereniging
Nederland en is ze actief voor Stichting

Dit is echt verleden tijd.
Die goeie ouwe tijd. Of niet
Eef?

Wat een ge-wel-di-ge
Koningsdag was dat in ons
dorp! Fabultastisch!
zeer leuke wijze. En dan duurt het ietsje
langer wellicht, maar het was dan ook
een geweldig moment voor degenen die
een lintje opgespeld mochten krijgen op
die 26-ste april.
Wat hebben wij nu met
Radio Kootwijk te maken?
Let maar op!

Pittig klusje Harry.
Spierpijn gehad de volgende dag?

Wil je voor een lintje in aanmerking
komen, dan moet je toch wel speciale
dingen gedaan hebben of nog steeds
doen. En dat bleek ook wel bij alle
gedecoreerden; naast het gewone werk
deed iedereen van alles op het vrijwilligersvlak.
Leida kennen we in Hoenderloo natuurlijk als een zeer druk baasje, die bij heel
veel activiteiten aanwezig is of zich
inzet. Ze is 30 jaar werkzaam geweest op
de Hoenderloo Groep, waar ze ook weer
zich op meerdere vlakken heeft ingezet
voor de jongeren. Daarnaast is ze de

Hulphond.
Deze activiteiten stonden op het papiertje
van de burgemeester, maar praktisch
iedereen weet dat ze nog veel meer doet
en gedaan heeft. Ze doet veel vrijwilligerswerk op de Hoge Veluwe, je kunt
bijna niet om haar heen. En wat te
denken van 15 jaar in de organisatie van
de Hoenderlose seniorentocht zitten.
Leida woont nu samen met Geerten weer
op de oude plek van de voormalige dokterspraktijk aan de Krimweg, na een
ingrijpende verbouwing. ‘s Middags had
ze een leuk feestje in Beekbergen bij
Riant en het overgrootte deel van de gasten hoorde toen pas dat ze koninklijk
onderscheiden was. Iedereen gunde het
haar en vond het zeer terecht. Net als de
redactie van de Plaggensteker, dus Leida,
van harte gefeliciteerd!!!!
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in uw vereniging speelt. Zijn er data die leuk zijn voor iedereen om te weten, geef die dan aan ons
door. Nooit verkeerd toch om te laten zien waar een vereniging mee bezig is en wanneer !?
Juni
7
20
23
29
30

Seniorentocht
Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Koetsiersexamens (hele dorp)
Muziekfeest (Heldringkerk)
Open dag Imkerij BijDaan

Juli
6
7
18
25

Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)

Augustus
1
8
9
10
11
12
15

Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Zomerfeest Hoenderloo (kermisterrein)
Braderie (Muziekbos)

September
15
29

Hoenderrun (obstaclebaan)
Hoenderloo Fair + Hoenderrit (Muziekbos)

Oktober
27

Bier&Broajen (Muziekbos)
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon

Eef lekker met pensioen

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

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

Als je het werk nog zo leuk vindt is het toch best wel een beetje lastig om er mee te
stoppen. Toch viel ons aller Eef van Ark ten deel dat hij met pensioen mocht. En als
we het hem heel eerlijk vroegen vond hij het ook zeker welletjes na 40 jaar hard
werken bij Kisjes. Eef was zeker een bekend gezicht achter het stuur van zo’n groene
vrachtwagen en ook bij de klanten was hij een graag gezien persoon. Op 26 april reed
hij voor de laatste keer in de voor hem zo
vertrouwde vrachtwagen, die behangen
was met spandoeken. Eén daarvan vroeg
andere weggebruikers even te toeteren om
Eef te bedanken. Die heeft hij na een tijdje
weggehaald want hij werd er naar eigen
zeggen helemaal gek van. Het zal voor Eef
(en Hoenderloo) wel even wennen zijn dat hij nu elke dag thuis is, maar we hopen dat
hij er volop van gaat genieten. Bij Kisjes zullen ze hem inmiddels al wel missen: Eef
met zijn vakmanschap en zijn tomenloze inzet. Veel geluk en plezier Eef!

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 16 juni
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 26 juni
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier
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Voor al uw meubel
stoffeerwerk
Versleten zitmeubelen
worden weer als nieuw in
ons atelier.
Alles wordt duurder, daarom
opknappen i.p.v. nieuw kopen!
Vraag vrijblijvend een
prijsopgave aan huis
Meubelstoffeerderij La Estel
Boumanlaan 2
6731 AM Otterlo
Tel. 0318-592 045
Email: info@la-estel.nl
Bezoek onze website: www.la-estel.nl
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Vrijwilligers DingeDoen bedankt
Op dinsdag 17 april waren alle
vrijwilligers van Dinge Doen
uitgenodigd
door
Sandra
Thomassen en Eef Sundermeijer
bij Lokaliteit in Hoenderloo
voor de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Ze werden verwend met een kop koffie of thee
met een heerlijke Petitfour.
Sandra heette iedereen welkom
in het bijzonder de nieuwe vrijwilligers. Dinge Doen telt op dit
moment 14 vrijwilligers. Waarvan 3 coördinatoren. Het
afgelopen jaar is Dinge Doen
actief geweest met o.a. vervoer naar de
diverse ziekenhuizen en andere zorginstellingen, rijden voor de soos, de huis-

bezoekjes en spelletjesmiddagen. Sandra
werd in het zonnetje gezet omdat ze 5
jaar vrijwilligster bij Dinge Doen (de

Kap) is. Tot vorig jaar gebeurde dat tijdens de Dankjewel-bijeenkomst, maar
met ingang van 2018 gebeurt
dat op de bijeenkomst van de
organisatie zelf. Er werd
verteld over 'Het Nieuwe
Initiatief.’ Een samenwerking
tussen de Dorpsraad Hoenderloo, Het Nieuwe Oud, en
Dinge Doen (de Kap).
Inmiddels heeft iedereen
hierover een flyer in de
brievenbus gekregen. Daarna
was het tijd voor een voortreffelijke lunch. Eerst een soepje
vooraf en daarna een aantal
schalen vol met heerlijk
belegde broodjes. Het werd
verder nog een hele gezellige lunch, waar
contacten tussen vrijwilligers gelegd of
verstevigd werden.

Mooie lezing in museum De Kleine Arcke
Het was druk in museum ‘de kleine
Arcke’ op zondag 29 april. Dat had te
maken met de allereerste lezing die in het
knusse museum gegeven werd en daarvoor had men niet de eerste de beste naar
Hoenderloo weten te halen. Harry van
Rijn (94) kwam terug op de plek waar hij
in zijn jeugd gewoond had.
Als zevenjarig jongetje kwam Harry van
Rijn in 1930 bij het opvoedingsgesticht
Hoenderloo terecht. Daar kwam hij
terecht nadat zijn moeder was overleden.
In Museum de kleine Arcke, dat in 2017
werd geopend op het terrein van De
Hoenderloo Groep gaf hij een lezing over
zijn twee boeken ‘Huilen in de zon’ en
‘Beste Harry, brieven aan mezelf’.
In het auto-biografische boek ‘Huilen in
de zon’ beschrijft van Rijn zijn
meeslepende en vaak ontroerende peri-

ode van 1930 tot de na-oorlogse jaren.
Het geeft een prachtig beeld over zijn
leven op het internaat. Het vorig jaar uitgebrachte ‘Beste Harry, brieven aan
mezelf’ schreef van Rijn na het overlijden van zijn echtgenote, waarmee hij 66
jaar was getrouwd. Dit boek kan overigens nog gekocht worden bij Arend
Jetten. Hij heeft er nog een aantal.
Het was een mooie lezing waarin degenen die de moeite hadden genomen er
naar toe te komen geanimeerd naar geluisterd hebben. Het was dan ook zeker
interessant om te horen hoe het er
vroeger aan toe ging op het internaat.
Dan worden de fraaie oude foto’s die in
de expositie hangen in het museum

wellicht meteen duidelijker over het
leven vroeger op het opvoedingsgesticht
Hoenderloo.
Men wil in het museum regelmatig lezingen houden op de laatste zondag van
de maand tijdens de openings van het
museum en die zijn dan gratis toegankelijk. Van 14.00 tot 15.00 uur zal een
spreker proberen iets interessants te
vertellen. Het zal echter niet makkelijk
zijn om de lezing van Harry van Rijn te
evenaren. Arend Jetten nog bedankt voor
de foto’s!!
De volgende spreker zal Rob Spelde zijn
(24 juni), die les gegeven heeft van 1981
tot en met 1998 op de Meester
Gangelschool op het Jongenshuis.
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 7

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

Nieuwe directrice Kim stelt zich voor
Het was flink druk tijdens de bijeenkomst van IKC Hei&Bos op woensdag
16 mei in ‘t Dorpshuus. Deze werd hier
gehouden omdat er in het schoolgebouw op dat moment nog flink verbouwd werd.
Naast een aantal belangstellenden uit het
dorp waren ook ouders van eventuele
leerlingen van onze nieuwe school aanwezig om meer te horen over IKC
Hei&Bos. En men was ook benieuwd
naar de directeur van de school, die op
deze avond kennis maakte met iedereen.
Kim Meerema-Scheurs stelde zich voor
en is iemand die al 15 jaar ervaring heeft
in het onderwijs, ook een aantal jaren als
directeur.
Ze kwam heel enthousiast over en
ondanks dat ze pas officieel op 1 juni in
dienst treedt is ze al heel actief voor de
nieuwe Hoenderlose school!
Ze gaf onder andere aan dat er straks
vanaf augustus gewerkt gaat worden bij
het IKC Hei&Bos met een zogenaamd
continurooster, wat inhoudt dat de kinderen tussen de middag op school blijven. De school gaat uit om 14.30 uur,
maar dan kunnen de kinderen indien
nodig en gewenst tot 19.00 uur opgevangen worden door de buitenschoolse
opvang. Het Pommetje is iedere werkdag
open van 07.00 tot 19.00 uur.

IKC Hei&Bos is een zogenaamde éénpitter en dat houdt in dat het als school
alleen werkt en niet is aangesloten bij een
grotere organisatie.
Het hangt helemaal af van de inschrij-

vingen hoe er in augustus gestart gaat
worden. Hoeveel leerlingen worden aangemeld in een bepaalde leeftijdscategorie
gaan bepalen met welke (combinatie)
groepen er begonnen wordt. De geluiden
zijn positief in die zin dat er toch wel
animo blijkt te zijn voor de nieuwe
school. Er wordt zelfs al gesproken over
meer dan 1 groep. Men heeft in ieder
geval voor 5 jaar overheidssubsidie
gekregen en dan zou men op 200 leer-

Dorpshuusperikelen
Beste mede dorpsbewoners. Hier weer nieuws over 't
Dorpshuus.
Vanaf nu plaatsen we alleen een stukje als er ook iets te
melden is.
Ondertussen zijn we na het laatste schrijven weer 3 maanden
verder.
In maart hebben wij onze jaarvergadering gehouden. Er
waren redelijk veel aanwezigen. Er waren geen schokkende
mededelingen. Buiten het feit dat Gertie ons nu echt gaat verlaten. We moeten dus een oplossing zoeken voor het aanvullen van de bar en schoonmaken van de ruimtes., toiletten
enz. We gaan in gesprek met wat mensen om te kijken of we
het kunnen oplossen. Zou u het leuk
vinden om eens in de zoveel weken te
helpen. Meld je dan bij mij aan.
Het Dorpshuus klimt weer op uit het
dal en gaat de goede kant op. Dit
hoort ook zo. Het moet een plek zijn
waar iedereen bij elkaar kan komen.
Wel wilden we graag weer het
Koersbal toernooi organiseren voor
verenigingen. Echter heeft niemand

lingen moeten zitten. Laten we hopen dat
dit gaat lukken!
De ouders konden op deze infoavond
volop hun vragen kwijt en men had ook
een leuke activiteit bedacht om niet
alleen maar binnen te zitten luisteren. Helemaal in
de visie van het
onderwijs
dat
straks
gegeven
gaat worden.
Op 5 maart is
begonnen met de
verbouwing van
het schoolgebouw
en onder andere
Aannemingsbedrijf Wolfswinkel
en schildersbedrijf
Erik van Hunen
zijn er volop aan
het werk. Door die werkzaamheden was
men op deze informatieavond dus uitgeweken naar ‘t Dorpshuus, maar het
volgende moment hoopt men toch echt in
het schoolgebouw te kunnen zitten.
Volgens de mensen van het bestuur en
Kim moet dat echt heel mooi worden.
We gaan het allemaal zien en meemaken,
maar benieuwd zijn we zeker. Kijk ook
gerust op de mooie site van IKC
Hei&Bos, www.heienbos.nl.

zich gemeld om te willen helpen. Dus ging het helaas niet
door. Wat wij heel jammer vinden.
19 mei was er de Kunst en Hobby markt.
Helaas niet heel veel bezoekers maar wel zeer gezellig.
Misschien wordt het een volgende keer een iets andere opzet
en wellicht in de wintermaanden.
Er zijn diverse bijeenkomsten van nieuwe groepen in het
Dorpshuus. Dus er is genoeg te regelen en organiseren.
De school gaat in augustus zijn deuren openen. Wij hebben
een goede samenwerking met hen over de verhuur van
ruimtes. Wij denken dat dit een goede combi kan zijn om
mensen onder dak te kunnen brengen.
Het is al weer bijna zomerstop. Nog enkele weken. Dan staan
de braderieën al weer voor de deur. Na de zomer komen we
bij u terug. We wensen een ieder alvast
een hele fijne vakantie toe.
Volgende keer weer meer nieuws.

Huren/Info ruimtes
Dorpshuus:
Helna Solleveld
Telefoon: 055-3781466
Helna.solleveld@gmail.com
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055-3782188

Een veilige haven in
moeilijke dagen

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

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

Het Nieuwe initiatief
De informatieavond op 23 mei
jongstleden in 't Dorpshuus was
druk bezocht.
Zoals toegelicht is Het Nieuwe
Initiatief een samenwerking tussen de Dorpsraad Hoenderloo, Het
Nieuwe Oud en Stichting De Kap.
Het Nieuwe Initiatief wil bereiken
dat wij, ongeacht leeftijd, persoonlijke situatie en achtergrond, oog
hebben voor elkaar en als dorp
zorgen voor elkaar. Dat kunnen wij
alleen samen en mét elkaar bereiken.
Het Nieuwe Initiatief is er dus voor jong
en oud. Het Nieuwe Initiatief onderzoekt
de mogelijkheden om nieuwe manieren
van sociaal contact te faciliteren en het
huidige aanbod bij te stellen op grond
van wat wij met elkaar als meest passend
bij Hoenderloo vinden. Hoe gaan wij dat
doen?
De buurtcontactpersoon
Om de (collectieve) behoeften in beeld te
brengen, gaan wij werken met zogenaamde "buurtcontactpersonen"(BCP).
Deze BCP'en zijn de ogen en oren in een
bepaalde wijk en/of straat in Hoenderloo.
Zij weten wat er speelt en leeft bij de
betreffende inwoners in hun gebied en
inventariseren de behoefte. Hiermee
wordt concreet invulling gegeven aan het
begrip "persoonlijke aandacht". Gezien
het vertrouwelijke karakter van deze
functie is niet iedere vrijwilliger geschikt
of bereid om deze functie te vervullen.
Daarom zullen de vrijwilligers na een
zorgvuldige werving en selectie aangesteld worden. Bovendien zullen zij getraind worden en wordt hen om een Verklaring omtrent Gedrag gevraagd.
De verzamelde informatie zal niet op
persoonsniveau te herleiden zijn en verspreid worden.
De kartrekkersgroep
In aanvulling op de Buurtcontactpersonen is een samenwerking aangegaan met "Het Nieuwe Oud"(HNO). Zij
helpen ons om Het Nieuwe Initiatief op
gang te brengen. Zij zullen in de zogenaamde kartrekkersgroep, bestaande uit
inwoners van Hoenderloo, invulling
geven aan Het Nieuwe Initiatief.
Daarbij staan vier thema's centraal :
*
Ontmoeting:
Elkaar (beter)
leren kennen, plannen maken en uitvoeren
*
Informatie en voorlichting: Hoe

blijf ik gezond, flexibel en vitaal ? Hoe
geef ik vorm en inhoud aan mijn volgende levensfase ? Hoe voorkom ik
ongewenste afhankelijkheid?
*
Iets voor elkaar doen: Modern
nabuurschap, elkaar helpen als het even
niet meezit
*
Iets van elkaar leren en samen
doen: Eigen kennis en vaardigheden
inbrengen en omzetten in initiatieven en
creativiteit
En daarna?
Zowel uit de inventarisatie van de buurtcontactpersonen als uit de kartrekkersgroep komen voorstellen om de leefbaarheid en het sociaal contact te
faciliteren. Het aanbod zal vraag-gestuurd worden opgebouwd.
Wij bedenken dus niet vooraf wat "goed"

Menu voor

is voor onze inwoners, maar bouwen de
structuur op door in gesprek te gaan met
de inwoners van Hoenderloo en brengen
hiermee de (collectieve) behoeften
in kaart. Deze behoeften kunnen
zowel op korte termijn (binnen 1
jaar) als op (middel) lange termijn
spelen (2-5 jaar). Deze behoeften
worden gebundeld en omgezet in
één of meerdere initiatieven, die
wij in 2019 opstarten.
Waar moet ik dan aan denken?
Op voorhand staat de invulling van
de initiatieven niet vast. Maar om een
idee te geven van wat mogelijk is:
a.
Een knutselclub
b.
Een huis van ontmoeting
c.
Een huiskamer voor kwetsbare
ouderen
d.
Een Alzheimer café
e.
Bijeenkomsten lotgenoten rond
scheiding, ziekte en rouwverwerking
f.
Formulierenbrigade
g.
En nog veel meer
Meer informatie of belangstelling?
Voor meer informatie, of als u belangstelling heeft voor de buurtcontactpersoon of wilt u meepraten in de
kartrekkersgroep? Dan kunt u contact
opnemen met Paul de Jongh.
U kunt hem telefonisch bereiken of
appen op 06-20992276 of via dorpsraad@hoenderloo.nl

20 juni:

Soepje vooraf,
spaghetti en als toetje pudding
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
donderdag 14 juni bij
Carla Schol 0620171838
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Politienieuws
Het weer is ondertussen lekker geworden en dat is op
straat ook te merken. Het wordt steeds drukker.
Gelukkig houden de meeste mensen rekening met
elkaar. Er werden wel twee dronken personen
aangetroffen, die gelukkig voor niet teveel overlast
zorgden.
De inwoners van Hoenderloo letten goed op, er werden drie verdachte situaties gemeld. De politie moest een aantal keren te hulp schieten bij oa een
gevallen mountainbiker, overlast van crossende motoren, geluidsoverlast, twee keer een huiselijke
twist en twee keer schoten de collega's te hulp, nadat daarom gevraagd was. Helaas vonden er twee
inbraken plaats: één in een woning en één in een bedrijf. Ook werd er stroomdraad vernield en werden er kentekenplaten van een auto weggenomen. Ook lieten helaas twee reeën en twee zwijnen het
leven bij een aanrijding en vonden er nog twee aanrijdingen plaats. Tot slot ging er twee keer
ergens een alarm af, hetgeen loos bleek te zijn en vond er een bijtincident plaats met een hond.
Ik hoop dat we weer een paar mooie weken tegemoet
gaan met heerlijk weer en weinig problemen. Probeer
een beetje rekening met elkaar te houden en als er iets
is, bespreek dat dan met elkaar.

Beste Plaggensteker lezer,
Graag wil het Comité Red de Rust
in Hoenderloo u op de hoogte
houden van de gevolgen en
ontwikkelingen voor ons Dorp
wat betreft de Vliegroutes van
en naar Lelystad die gepland
zijn vanaf 2020. Al eerder is er
in de Plaggensteker informatie
hierover verschenen en een oproep
om uw stem te laten horen. Ook
proberen wij met spandoeken en flyer
informatie uw aandacht hierop te vestigen. Op Landelijk niveau zijn er in vele
dorpen op de Veluwe, Friesland en
Overijssel actieve groepen gevormd om
de burgers op de hoogte te stellen en de
gang van zaken rond dit dossier bij het
ministerie aan te kaarten. En niet zonder succes. De burgerparticipatie en
discussie hierover is flink aangewakkerd, de vliegroutes zijn op sommige
plaatsen verlegd. Maar we zijn er nog
lang niet. Ook Hoenderloo en de natuur
moet ontzien worden. In de volgende
link ziet u hoe dramatisch Hoenderloo
wordt getroffen met laagvliegende
Airbussen in de toekomst. Dit heeft écht
grote gevolgen voor de leefbaarheid, het
toerisme, en de stilte en rust in onze
natuur. Door de "heen en weer" route
worden Hoog Baarlo en de bungalowparken en campings ten zuiden van de
Krimweg het meest getroffen door
geluidoverlast. En onderschat de verbrande kerosine-uitstoot op deze laagte
niet, welke een zeer onaangename geuren fijnstofvervuiling geeft.

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

Een onderzoek en Analyse van de
economische schade door laagvliegroutes Lelystad Airport door Ing.
J.C. Baumann 1-2-2018 Heerde,
geeft aan hoe ernstig de situatie in Gelderland en
daarmee ons dorp is. Ik
citeer: " Friesland,
Overijssel en Gelderland
hebben een grote vrijetijdseconomie, en de verblijfsrecreatie
in deze provincies zullen door de implementatie van de laagvliegroutes zwaar
getroffen worden. De Kernwaarden rust,
stilte en natuur zullen onherstelbaar
aangetast worden door geluid en
vervuiling".
" De bedrijven in dit gebied zullen
direct geraakt worden in de kernwaarden van hun commerciële aanbod: rust
stilte en natuur. De omzetten zullen
zwaar negatief getroffen worden en
uiteindelijk zal met name dit deel van de
recreatiesector met verliezen, faillissementen en werkeloosheid te maken krijgen. Daarbij zullen de uitstralende
effecten, ook veel verder in de regionale
economie, dusdanig voelbaar worden
dat ook de leefbaarheid in het getroffen
gebied in het geding zal komen. De
totale kosten zullen dan ook veel hoger
uitvallen dan in dit rapport gepresenteerd wordt, omdat hier slechts een
gedeelte van de vrijetijdseconomie
bekeken wordt", aldus de analyse van de
heer Baumann.
Op 30 Mei is er een belevingsvlucht
gepland over deze nieuwe route om de
burger een idee te geven wat de gevolgen zijn, oftewel.. "Om een idee te krij-

gen van de werkelijke situatie, als
Lelystad Airport in bedrijf is als
vakantievliegveld". Deze eenmalige
vlucht is niet representatief voor wat de
werkelijke beleving zal zijn als dit
lawaai in 2020 vele malen per uur met
piekmomenten in de ochtend en avond,
zeven dagen per week nonstop over uw
hoofd komt!! Zeker in de stille uren zal
deze hinder volgens rekenmodellen 10X
ernstiger beleefd worden. Ik zou zeggen:
reis af rondom Schiphol om écht een
idee te krijgen.
Indien u hiervan schrikt, en toch uw
stem wilt laten horen, kunt u zich
opgeven bij
redderustinhoenderloo@gmail.com
Op 23 juni is er een landelijke manifestatie op verschillende plaatsen in
Nederland. Wellicht kunt u deze datum
reserveren. Wij hopen u dan verder op
de hoogte te kunnen houden, te adviseren wat te doen om mee te helpen
deze wildgroei van het luchtverkeer in
"normale banen" te leiden en ons dorp
te beschermen tegen deze desastreuze
destabiliserende ontwikkelingen. Meer
informatie vindt u o.a. op
www.stichtingreddeveluwe.nl . Tot de
volgende Plaggensteker. Namens Red de
Rust in Hoenderloo.
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Smaak van Hoenderloo opent de deuren
Op zaterdag 12 mei is het nieuwe restaurant ‘De Smaak van Hoenderloo’ aan de Krimweg 160 officieel geopend. Samen met
de totaal vernieuwde entree van De Rimboe en De Woeste Hoogte. Men weet niet wat men ziet, wat een verschil er gemaakt
is vergeleken met een aantal maanden geleden. Er is
sprake van een ware metamorfose. Ook de receptie
en het totaal nieuwe zwembad konden bewonderd
worden. Aangezien het op deze dag prachtig zonnig
en warm weer was werd een groot deel van deze
mooie gebeurtenis buiten gehouden en sommigen

namen een lekkere duik in het zwembad. Het werd een
zeer gezellige opening, die helemaal een extra impuls
kreeg toen de immens populaire volkszanger Jannes een
aantal nummers ging zingen. Daarna zorgde Danny
Terp er ook nog voor dat de stemming er volop in bleef
zitten. Zo kon het een heel geslaagde opening worden,
waar toch heel wat inwoners van Hoenderloo getuige
van waren.

Geen drukke, wel gezellige hobbymarkt
Wat was het jammer dat er maar zo
weinig publiek kwam, we hebben zo ons
best gedaan een gevarieerd aanbod te
bieden. Arend Jetten hielp met het maken
van de flyer, Landal Miggelenberg sponsorde ons door het kopieerwerk voor haar
rekening te nemen en ondergetekende

heeft ca. 400 flyers door het dorp verspreid. In de hoop dat er veel mensen
zouden komen kijken....
Ondanks de tegenvallende bezoekersaantallen waren de standhouders en de
organisatie enthousiast, de sfeer was
goed, veel standhouders bleken toch nog
redelijk verkocht te hebben (niet
geheel onbelangrijk natuurlijk) en
de soep die Tonny Westerveld tussen de middag ons voorschotelde
was in één woord heerlijk!
Helna en ik hebben met diverse
mensen gesproken en we staan open
voor ideeën om de hobbymarkt beter
bezocht te krijgen!
We beraden ons nog even
of er direct volgend jaar
een vervolg komt, al dan
niet in gewijzigde opzet, of
dat we een jaartje overslaan, gezien de hoeveelheid werk die de organisatie van een dergelijke
markt met zich meebrengt.
Wel ben ik blij dat ik de
zangvereniging wederom
een donatie kan doen! Daar
was deze markt in eerste

instantie om te doen.
Wij zijn van plan om de komende winter
een experiment uit te voeren! Uit de
diverse gesprekken bleek dat er verschillende mensen geïnteresseerd zijn in het
breien van sokken!! Wij willen op
woensdagmiddag (of middagen, indien
nodig) een workshop hierover geven, in
het Dorpshuus, lekker centraal bereikbaar. We kunnen ook, in samenwerking
met bv. Majanka van der Lee, een workshop kaartenmaken aanbieden en wie
weet bedenken we nog meer.
Wie schrijft zich hiervoor in? Dit kan via
Helna, of via mij, Anly.
Anly van Oostendorp
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Bezoek onze winkel en maak kennis
met het complete assortiment:
ɷ.DPSHHUDUWLNHOHQ
ɷ,QVWDOODWLHDUWLNHOHQ
ɷ+XLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
ɷ%RVWXLQHQSDUNPDFKLQHV
ɷ2XWGRRUNOHGLQJHQVFKRHQHQ
ɷ6WURRL]RXWHQVQHHXZVFKXLYHUV
ɷ,-]HUZDUHQHQJHUHHGVFKDSSHQ
ɷ:HUN EHGULMIVNOHGLQJ LQFOERUGXUHQ

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

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

www.wolfswinkel.nl

Heel veel animo voor dodenherdeking
Het klinkt misschien een beetje apart
als men leest dat er veel animo was
voor de dodenherdenking op 4 mei,
maar het blijkt ieder jaar weer
drukker en drukker te worden.
Dat was ook de constatering dit jaar.
Rond de 250 belangstellenden hebben de
Hoenderlose herdenking meegemaakt
met een prachtige verdeling tussen jong
en oud en tussen inwoners van Hoenderloo en anderen zoals toeristen. De
manier waarop deze vierde mei rond
20.00 uur bij ons oorlogsmonument
wordt ingevuld maakte indruk. Bij de
dorpelingen, hoewel die het vaker meemaken, maar zeker ook bij verschillende
toeristen die het heel mooi en waardig
vonden. En eigenlijk, als je er goed over
nadenkt heeft deze ceremonie buiten ook
zeker iets: het half stok hangen van de
wapperende Nederlandse en Canadese
vlaggen, het spelen van mooi koralen
door muziekvereniging VIOS, het
prachtig spelen van de Last Post door
Hans Berkhof (hulde!), dé twee minuten
stilte, het Wilhelmus, de saluerende militairen, het langzaam in top hijsen van de

vlaggen, het leggen van de kransen door
de Hoenderlose militairen en de

Jan Pasveer. De herdenking op 4 mei bij
de Heldringkerk is prachtig en heel

Hoenderlose jeugd en als afsluiting dat
iedere aanwezige een bloem bij het monument mag leggen. Langzaam groeide
de bloemenzee bij ons oorlogsmonument, die weer prachtig onderhouden en
voorzien was van mooie viooltjes door

waardig. En met dit jaar perfecte weersomstandigheden.
Kijk naar meer foto’s en
in kleur op
www.hajo-hoenderloo.nl

Lekker de handen uit de mouwen op de DoeDag
De weersomstandigheden waren perfect
om mee te helpen met de eerste Doedag
van 2018, maar dan moet je het toch nog

weg, of het controleren van het
Klompenpad door deze praktisch helemaal te lopen, of het opknappen van de

het bouwen van een kippenhok t.b.v.
IKC Hei&Bos, of het maken van zeer
fraaie nieuwe plantenbakken die op
bepaalde plekken bij de invalswegen van
Hoenderloo zullen komen te staan, of het
bladruimen in het Muziekbos, het draagt
allemaal bij in de leefbaarheid en de uitstraling van Hoenderloo. Plaatselijke
bedrijven en andere inwoners hebben de
handen ineen geslagen en het was deze
keer weer, naast heel nuttig, ook heel
gezellig. Na afloop werd iedereen getrakteerd op een heerlijke lunch in 't Dorpshuus, aangeboden door één van de leden
van de organiserende Hoenderlose Zaken
Vereniging en dit keer was dat de Lierderhoeve uit Beekbergen. Samen even
napraten en daarna met een voldaan
gevoel naar huis.
HZV en andere inwoners van Hoenderloo die meegeholpen hebben, bedankt!!!
Er is weer heel veel werk verzet.

maar doen. Ruim 70 inwoners van
Hoenderloo hebben zich op 21 april
ingezet voor hun dorp, om het op één of
andere manier te verfraaien. En of dat nu
was met het oprapen van vuilnis langs de

omgeving van het oorlogsmonument bij
de Heldringkerk, of het schoonmaken
van stoelen, 't Dorpshuus zelf of borden
in het dorp, of het verwijderen van knap
dikke stoeptegels van het schoolplein, of

Kijk naar meer foto’s en
in kleur op
www.hajo-hoenderloo.nl
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Koningsdag 2018 in Hoenderloo kan in
één woord beschreven worden, maar je
kunt er ook een boek over volschrijven.
Dat laatste doen we hier maar niet, maar
verzin dan maar eens een woord die de
lading dekt. We dachten aan een nieuw
woord: fabultastisch! Een samenvoeging
van fabuleus en fantastisch of zoiets.
Voor degenen die deze 27-ste april niet
hebben meegemaakt toch even een korte
schets:
Het organiserende Oranje Comité had er
voor deze oranje dag voor gekozen om
het kindergedeelte en de volwassen activiteiten van elkaar los te koppelen en als
eerste waren de kinderen aan de beurt.
Waar die allemaal vandaan kwamen?
Maar het was super druk met kinderen en
ouders. Vast en zeker waren er veel
toeristen, maar het was dan ook een feest
voor iedereen. Iedereen mocht op eigen
tempo en in eigen volgorde de spelletjes
afwerken in werkelijk fantastisch weer.
De opstelling van de kraampjes en het
podium was heel compact en knus, daar
was goed over nagedacht.
De middag ging naadloos over in de

avond en men hoefde echt niet naar huis
om iets te eten. Vier bedrijven waren met
een kraam aanwezig om iets lekkers te
maken. Keuze genoeg! De Zevensprong,
De Krim, de Ruggestee en de Lierderhoeve hebben hun beste beentje voorgezet om de klanten iets lekkers te bieden.
Na de prijsuitreiking van de kinderen
konden de ‘groteren’ hun kunsten vertonen. Was het in andere jaren dat teams
het in een ‘zeskampvorm’ tegen elkaar
opnamen, op deze Koningsdag Nieuwe
Stijl kwam het aan op persoonlijke
prestaties. Deze nieuwe opzet was wel
een verrassing voor wat aanwezigen die
gerekend hadden op teaminzet. Daar was
men echter snel overheen leek het zo.
Deelnemers vinden voor de activiteiten

als Kop van Jut en balzitten was nog best
lastig aangezien menigeen het zich al een
tijdje gezellig aan het maken was geweest met de lekker drankjes van de
drankkraam. Toch waagden sommigen
zich er aan, maar ook al deed je niet mee
..... maakte niet uit, het was toch gewoon,
laten we het maar gewoon zeggen, donders gezellig.
Groot aandeel in de heerlijke dorpsgezelligheid werd geleverd door Partyband
ReMixx. Wat die formatie met z’n drietjes neerzette was geweldig. Lekker in
het gehoor liggende muziek waar men
volop kon losgaan. En dat gebeurde dan
ook met jong en oud en het kon niet lang
duren voor er polonaisse werd gelopen in
het Muziekbos. Zo kon het nog lange tijd
heel gezellig blijven op Koningsdag
2018 in Hoenderloo. Voor wie het frisjes
begon te worden waren vuurkorven
aangestoken, alhoewel die er ook waren
voor de sfeer.
OCH en de andere mensen die zich
ingezet hebben voor deze Koningsdag;
het was echt super gezellig en geslaagd
en iedereen die er was is jullie dankbaar
voor wat jullie hebben neergezet.

Winnaars
Kop van Jut:

Rodeo dames
`
heren

Kijk naar meer foto’s en in kleur op
www.oranjecomitehoenderloo.nl
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1. Hans van Westerneng
2. Remy van Ark
3. Maarten Arkenstein
1. Maud
2. Marcelle
1. Bartje
2. Stefan
3. Hans Westerveld

Wat een super leuke dauwtraptocht
Dit jaar waren er gelukkig weer twee
verenigingen die de organisatie van de
dauwtraptocht op Hemelvaartsdag op
donderdag 10 mei voor hun rekening
hebben genomen. Muziekvereniging
VIOS had vorig jaar al meegedaan en ze
hadden voor dit jaar een goede partner
gevonden in de Dorpsraad.
Via een duidelijke routebeschrijving
werden de circa 90 fietsers naar Radio

Kootwijk gebracht en werd daar een
schitterend rondje gefietst. Het is dan

ook een prachtig gebied. Zag men eerst
het oude zendgebouw aan de rechterkant

staan, later stond die links.
De grote vraag was of het vandaag droog
zou blijven tijdens de Hoenderlose
dauwtraptocht.
Iets wat grote
invloed heeft op
het slagen er van.
Alleen de vroege
starters,
08.00
uur, hebben de

regenjas even moeten
aantrekken. Het miezerde in het eerste
begin een beetje, maar
later werd het droog
en het bleef droog!
Soms kwam het zonnetje er zelfs ook even door. De temperatuur was goed te doen. Niet te warm en
niet te koud, dus
eigenlijk gewoon perfect.
Onderweg kon men
een aantal vragen

huis van Jan de Hoop en zijn partner
kreeg iedere deelnemer een lekker bakje
koffie of thee en een plakje cake. Later
kreeg iedereen een appel of een peer en

uiteraard was er op de laatste stop een
(broodje) worst.
Het is de organisatie gelukt om, voor
sommige deelnemers althans, een route
te maken over een stuk goed begaanbaar
fietspad waar men nog nooit geweest
was. Dat is zeker knap, aangezien er al zo
veel jaren een Hoenderlose dauwtraptocht wordt georganiseerd dat deze praktisch overal al wel eens geweest is.
De Hoenderlose dauwtraptocht van 2018
gaat de boeken in als een heel leuke

beantwoorden en
een spel doen, hoe-

fijzer gooien. Dat was
om een winnaar te kunnen bepalen en uiteindelijk bleek Arla van
Mourik de beste te zijn,
gevolgd door haar man
Wim.
Hans
van
Stokrom was derde.
Op taktisch goede
momenten was er een
stop om even bij te
komen. Vlak bij het

dankzij de deelnemers, maar zeker ook
door de inzet van de vrijwilligers van
VIOS en de Dorpsraad. Bedankt daarvoor! De laatste zal volgend jaar ook
weer tekenen voor de organisatie met een
nieuwe vereniging. Welke, dat wordt
volgend jaar bekend gemaakt.
Kijk naar meer foto’s en
in kleur op
www.hajo-hoenderloo.nl
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De lamp die we vorige maand op de foto hadden hangt aan de muur bij
Rust een Weinig. De foto is al enige tijd geleden gemaakt, toen het blad
nog niet aan de bomen zat. Het ziet er nu
wat mooier uit en als de verhalen kloppen gaat het er straks gelukkig helemaal
beter uit zien. Rust een Weinig is verkocht! Aan wie en wat het allemaal gaat
worden hopen we voor u te kunnen volgen in de dorpskrant van Hoenderloo. In ieder geval
fijn dat er daar weer activiteit gaat komen!
Deze maand een veel makkelijkere. Dit vogelhuisje van Hoenderlose fabrikaat staat nog
steeds ergens in de vooruin. Het hoeft niet alleen maar functioneel te zijn om de vogels in de
winter bij te voeren. Het is ook een stukje verfraaiing van de tuin. Maar waar?

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

J.T. van Lopik

caravanonderhoud

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

*
*
*
*

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

*
*
*
*

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

Krimweg 34 - 7351 AX Hoenderloo - Telf.: 06- 20 71 89 36 / 055- 378 19 01 - WWW.JTVANLOPIK.NL
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Fietsen, groen, zorg en glasvezel
De Dorpsraad heeft een druk voorjaar.
Niet alleen samen met VIOS een geslaagde dauwtraptocht organiseren,
maar ook de zorg om het netjes houden
van het openbaar groen vroeg wel even
wat aandacht. Na wat storingen op dat
laatste gebied lijkt het nu weer goed te
gaan, gelukkig.
Op dit moment, half mei, spelen natuurlijk twee zaken verder nog een grote rol.
"Het Nieuwe Initiatief", de bezorgdheid
van de Dorpsraad en anderen over de
toekomst van de zorg in ons dorp, heeft

een goede aftrap gehad met de informatiebijeenkomst op 23 mei.
En daarnaast speelt voor het buitengebied van ons dorp de mogelijke komst
van glasvezel en dus eindelijk snel internet een belangrijke rol.
De firma Glasvezel Buitenaf heeft dit
met dorpsraden, gemeente en waterschap twee jaar lang uitvoerig voorbereid. Nu loopt de zogenaamde vraagbundeling: als minimaal 50 % van de
mensen ja zegt, ligt er binnen een jaar
glasvezel in huis en kan men op de
Achterkrim, Hoog Baarlo en in de
Weikampen ongestoord tv kijken, bellen

en vooral: snel internetten. Maar dan
moet om te beginnen wel de helft meedoen. Later aansluiten kan natuurlijk
ook, maar is veel duurder. Hoenderloo's
Belang schrok nogal toen ineens een
tweede aanbieder van glasvezel zich
meldde. Inmiddels is bekend dat daar
vooral KPN achter zit, die probeert de
markt voor Glasvezel Buitenaf een beetje te bederven in de hoop verwarring te
kunnen zaaien. Dat is op andere plekken
in het buitengebied ook al gebeurd en
dat is niet in het belang van
Hoenderloo.
Nu is het geven van een advies altijd
lastig, maar we adviseren om, als u wel
glasvezel in uw huis wil, toch vooral te
kijken naar het aanbod van Glasvezel
Buitenaf. Daar wordt u nog verder over
geïnformeerd. Baris Brugman en Werner Ludwig zijn aanspreekbaar als "ambassadeur" en we overwegen nog een
aparte informatie-avond, ergens in de
tweede helft van juni. Wilt u eerder
informatie? Laat het even aan de dorpsraad weten en we proberen er iets aan
te doen.

Naam
: .................................................................................................
Voorletters
: .................................................................................................
Tussenvoegsel
: ..........................
Adres
: .................................................................................................
Huisnummer
: ..........................
Postcode
: .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats
: .................................................................................................
________________________________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's
Belang om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):………………………………………………………
Ten name van :
Handtekening:
U kunt dit inleveren bij Rob Spelde, Krimweg 11
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers
geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan.
januari 2010
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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U wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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Berry Essenstam de allerbeste darter
Op vrijdag 18 mei werd het seizoen voor
de darters in ‘t Dorpshuus afgesloten met
het traditionele koppeltoernooi. De competitie was toen al afgerond en de kampioen was bekend. Een ware kampioen!

nish van het seizoen, 116. Verschillende
anderen kregen ook edelmetaal omdat ze
een 180-er hadden gegooid.

Na afloop van het gezelligheidstoernooi
werd Berry Essenstam gehuldigd als de
terechte kampioen van seizoen 20172018. Hij dart al vele jaren bij de
Hoenderlose darters en het feit dat hij
elke keer uit Deventer moet komen om in
‘t Dorpshuus z’n pijltjes te gaan gooien is
al bewonderingswaardig. Al vele jaren
zit hij tegen de eerste plaats aan, maar
steeds weer lukte het net niet. Dit jaar
wel dus en dat hij dit jaar voor de eerste
keer de punten bijhoudt en dus verantwoordelijk is voor de stand is bij de
andere darters geen aanleiding om te
twijfelen aan zijn eerste plaats.
De gewezen Hoenderloër had er ook
flink wat voor over om tot dit zo lang
gekoesterde resultaat te komen. Op zijn
werk werd ruimte en tijd gemaakt voor
zijn ambities en Berry liep in den lande
verschillende toernooien af om ervaring
op te doen en zo veel mogelijk dart-

minuten te maken. Het heeft zeker zijn
vruchten afgeworpen. Hij was de meest
constante darter. Oké, sommige anderen
waren ook wel aarig constant, maar dan
constant minder.
De enige die Berry op een bepaald moment nog had kunnen bedreigen was Jacco van Buren, maar net op dé momenten
lukte het niet. De strijd om de derde
plaats was verbeten. Een aantal darters
maakten hier nog kans op, maar Marcel
van der Loo troefde in de laatste weken
zijn broertje af en hij mocht ook plaats
nemen op het denkbeeldige podium.
Tijdens de prijsuitreiking kreeg Lammert
Jansen een medaille voor de hoogste fi-

door de tweetallen tegen elkaar gestreden
voor vooral een plekje in de winnaarsronde. De verliezersronde voelt toch als

een troostprijs. Iedereen kwam
lekker veel aan darten toe en de
sfeer was zeer ontspannen.
Uiteindelijk ging de finale tussen
Zino van Westerneng/Rob
Spelde en Robert Jeths/Marcel
van der Loo. De terechte finale
en Marcel en Robert waren
hierin net te sterk (of gelukkig)
en zij schreven dit toernooi dus
uiteindelijk op hun naam. De
verliezersronde werd gewonnen
De laatste prijs die
voor de competitie
werd uitgereikt viel
te beurt aan Rob
Spelde, de nummer 5
in de competitie dit
jaar. Hij kreeg de felbegeerde ‘Bollo-troffee’ uitgereikt. De prijs die iedereen
wel graag zou willen hebben.
Waarom hij die kreeg gaat
hier te ver om uit te leggen,
maar vraag hem er maar
gerust eens naar.
Koppeltoernooi
Bij het koppeltoernooi werden de deelnemers door het
lot aan elkaar gekoppeld. Om
het eerlijk te houden werd een speler uit
de bovenste regionen van de competitie
gekoppeld aan iemand die wat lager
stond. In twee poules werd vervolgens

door het koppel Melvin Bloem en Wil
van Ark.
Hei seizoen zit er op, maar na de zomer
worden de pijlen weer opgepakt.
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*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

Muziekfeest, voor en door Hoenderloërs
Op vrijdagavond 29 juni wordt er een muziekfeest gehouden door en voor Hoenderloërs. Muziekvereniging VIOS en de
koren Unity en Eensgezindheid verzorgen een leuk en afwisselend muziekprogramma.
Initiatiefnemer voor het muziekfeest is het bestuur van de Stichting Vrienden van de Heldringkerk die daarmee alle donateurs van de stichting wil bedanken.
Het merendeel van de gezinnen in Hoenderloo is donateur van de stichting. Gelukkig maar want de jaarlijkse donaties zijn
van essentieel belang om het grootste monument van ons dorp, dat dit jaar 160 jaar bestaat, te onderhouden en in stand te
kunnen blijven houden.
Iedereen is welkom, ook niet donateurs. Aanvang 20:00 uur en de toegang is gratis.
Locatie: parkeerplaats naast de Heldringkerk.

GEZOCHT !!!!
Nieuwe juf voor ouderpeuter beweeguurtje!
Onze 11 enthousiaste peuters zoeken een
nieuwe leidster voor hun wekelijkse
ouder-peuter beweeguurtje. Elke vrijdag
ochtend klimmen en klauteren we onder

Bijeenkomst over de ruiter
en menroutes in gebieden
van Staatsbosbeheer

leiding van een juf in
het Dorpshuus en op
korte termijn zijn we
op zoek naar een
nieuwe en enthousiaste
begeleidster.
Lijkt het je leuk om
deze peuters wekelijks
een
gezellige
en
beweeglijk uurtje te
bezorgen? Schroom
niet en mail ons via
info@gth-torpedo.nl
of bel via 0615619043

Net als een aantal jaar geleden is er ook
dit jaar weer een bijeenkomst over het
beheer en onderhoud van de ruiter en
menroutes in de gebieden van Staatsbosbeheer.
Omdat Staatsbosbeheer zelf geen financiën meer heeft, is er de afgelopen maanden gewerkt aan een plan om de ruiter en
menpaden duurzaam in stand te houden.
Graag informeren we u tijdens de
bijeenkomst in Miggelenberg over de
stand van zaken. Omdat we begin 2019
willen starten met het onderhoud waarin
particulieren en ondernemers een rol
gaan spelen horen we ook graag van u
welke bijdrage u zou willen leveren aan
het onderhoud van de ruiter en menpaden
bij Hoenderloo.
Datum:
Tijd:
16:30 uur
Locatie:

8 juni 2018
Aanvang 15:00 tot
Landal Miggelenberg

Graag vooraf even aanmelden door een
email te sturen naar l.jansen@staatsbosbeheer.nl.

Heb je examen gedaan en ben je geslaagd?
Geef het door aan de redactie en dan kun je in de
volgende Plaggensteker gefeliciteerd worden!
Stuur een mailtje naar robspelde@planet.nl of
een appje naar 06-20683177.
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06-40866349

In ons dorp worden door meerdere inwoners plastic doppen
gespaard voor een heel goed doel. Met elke harde plastic dop
steunt men de hulphond (www.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken melk, vla, potten pindakaas, schoonmaakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en levert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500 kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen.
In Hoenderloo zijn sinds januari maar liefst 12 vuilniszakken met doppen bijeen gespaard en naar het goede
doel gebracht.
Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en schone doppen
(visueel gehandicapten zoeken de
doppen uit, vandaar graag schoon)
in te leveren bij:
Janny Verschuur
(Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink
(Miggelenbergweg 8)
Ria Junge
(Miggelenbergweg 2.
BIJ VOORBAAT DANK
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Prachtige trouwdag voor Dewy en Joost
Je trouwdag kan maar zo de mooiste dag
van je leven zijn en dat zou voor Dewy
Wolffensperger en Joost Klein Middelink ook zeker kunnen opgaan. Ze hebben elkaar op een zonovergoten 20 april
het ja-woord gegeven in Hoenderloo.
Er was een prachtige trouwlocatie
gebouwd in de wei achter de familie
Essenstam, wat een geweldige plek om te
trouwen. En dat gewoon in ons eigen
dorp.
De redactie is niet bij de plechtigheid
geweest, maar gelukkig hebben we van
de professionele fotografen wat foto’s
mogen ontvangen, waarvoor uiteraard
onze hartelijke dank. Aan de foto hiernaast is duidelijk te zien hoe blij en verliefd het jonge echtpaar is. Wat een
geweldige dag voor dit leuke stel.
De lokatie van het feest was niet zo heel
ver verwijderd van de trouwplek. Men
heeft het lekker in Hoenderloo gehouden
en de loods van loon- en grondverzetbedrijf Essenstam was met heel
veel energie omgebouwd tot een schitterende en perfecte plek om een giga
feest te geven. Aangezien Dewy enthousiast lid is van HAJO waren de andere

leden ervan, en dus ook de redactie, hier
ook voor uitgenodigd en die heeft wel
meegevierd. Dat daar een paar dagen
herstel na afloop voor nodig was werd op
de koop toe genomen en men had het er
graag voor over.
Dé grote dag voor meneer en mevrouw
Klein Middelink was er echt eentje om
altijd met veel plezier op terug te kijken
en de leden van HAJO wensen Dewy en
Joost nog heel veel jaren geluk toe met
elkaar. De datum 20 april 2043 staat al in
de agenda aangekruist om het 25-jarig
huwelijk met hen te vieren. Nogmaals
bedankt voor een super feest en heel,
heel veel geluk samen!

Dewy nu een echte juf
Voor Dewy was er
nog meer om voor te
stralen aangezien ze
ook een poosje terug
haar PABO-opleiding
met goed gevolg
heeft afgerond en dus
juf is geworden.
Geweldig Dewy! Goe
gedoan deerntje. Heel
veel plezier en succes
voor de klas!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor het mei nummer hebben we een plaatje van VIOS
gevonden. Uiteraard weer met vele bekende gezichten,
maar een kleine opfrissing kan geen kwaad en we willen
de namen graag weer compleet hebben.
Van het april nummer met de Beatrix kampioenen van
1969 niet veel reacties, maar ja je hebt er maar één nodig.
In dit geval weer van onze vaste Beatrix medewerkers
Marian en Marten van Buren.
Boven van links naar rechts: Rik v. Veldhuizen, Berend v.
Veldhuizen, Bram Westerveld, Henk Tjoonk, Henk
Pluim, Jan Essenstam daarvoor Nico van Beek, Rinie de

Foto van vorige maand

Geit, Evert v Veldhuizen..
Geknield van links naar rechts:
Rein Westerveld, Arie Schut, André Brilhuis, Cor van
Veldhuizen, Wim Junge, Henk Nab.
Met als toevoeging en niet op de foto trainer in die periode de heer
Welmus.

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

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

Dinsdag:
Donderdag:

07.30 - 12.00 uur
gesloten

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit
* Dry needling
* Medical taping
Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.
Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!
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Wie Ronald Dros kent weet dat hij heel
veel heeft met volleyballen. Zelf heeft hij
jaren zijn kunsten zeer verdienstelijk vertoont op dit gebied bij GTH Torpedo en
nog steeds draagt hij die club een zeer
warm hart toe. En gezien de foto hiernaast zit de techniek er nog wel behoorlijk in; die verleer je niet zo snel!
Ook de volleybalvereniging Alterno in
Apeldoorn is een vereniging waar
Ronald veel mee heeft. Van 1999 tot en
met 2010 was hij de hoofdsponsor van
die club en droeg het de naam Dros
Alterno. Recentelijk heeft hij zijn gevoel
dat het nog niet helemaal klaar was met
deze vereniging bestalte gegeven door
opnieuw een sponsorcontract te tekenen
met Alterno, waardoor de oude naam in
ere hersteld wordt met ingang van het
nieuwe seizoen. Dros Schoonmaakdiensten zal de komende drie seizoen in
ieder geval de club ondersteunen.

Alterno heet weer Dros Alterno

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Met deze naamswijziging wil zowel het
bestuur als Ronald Dros benadrukken dat
het een sponsoring voor de gehele vereniging betreft. De ondersteuning is dus
niet alleen voor dames en/of heren 1
bedoeld, maar ook in grote mate voor de
jeugdopleiding van onze vereniging.

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.

Nadat de sponsorovereenkomst was
ondertekend werd dat even extra
bezegeld met een gezamenlijke foto!

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.

7

3
2
8

1
8
3

Oplossing
vorige maand

7
6

1

7

8 1
4

5

6

4
5

7

2

9

5
8

3
6

2
4

8
4

9
7
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

vof

DROS/IJS van CO

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

IJS ambachtelijk bereid

tevens groothandel voor de horeca

zie ook www.ijsvanco.nl

Deel 30

door senior beleidsmedewerker
Aafke Kylstra

Grenzen in het Nationale Park De Hoge Veluwe
Erfgoedfestival over grenzen in
Gelderland
In Het Nationale Park De Hoge Veluwe
vindt u niet alleen prachtige natuur,
maar ook een verscheidenheid aan
waardevol erfgoed. Daarom
doet het Park dit
jaar mee met het
nieuwe Gelderse
erfgoedfestival
"Over grenzen
van Gelderland",
dat op 23 mei
geopend wordt.
De Gelderse grenzen zijn van grote
invloed (geweest)
op de geschiedenis, het heden en
de toekomst van
Gelderland.
Tijdens het festival maakt u kennis
met de Gelderse
grensverhalen.
Heuveltjes van heideplaggen
De oudste grenzen door NP De Hoge
Veluwe zijn de limietgrenzen uit de
Middeleeuwen. Het huidige grondgebied van het Park was toen in vieren
gedeeld: de marken Otterlo, Deelen en
Reemst en het Schependom Arnhem.
(Een marke is een gebied dat bij een
dorp hoort.) In 1630 besloot het stadsbestuur van Arnhem om het grondgebied in kaart te laten brengen door
Nicolaes van Geelkercken. Hij liet de
grens markeren door pollen; heuveltjes
van opgeworpen heideplaggen, op de
knikpunten.
Kadaster en versnippering
In 1810 werd door de Fransen het

kadaster ingevoerd. De grenzen voor
het kadaster werden niet willekeurig
gekozen, maar vielen nagenoeg samen
met de vroegere 'limietscheidingen'.
Door de Markenwet van 1848 kwamen

heide- en zandgronden vrij: het begin
van de versnippering van de marke
Otterlo en de ontginning van de landgoederen Hoenderloo, Hoog Baarlo en
De Pampel.
In de 18e eeuw werden Reemst en
Deelen onderdeel van het landgoed
Rosendael. Lange tijd was het huidige
Park daarmee grotendeels in handen
van drie eigenaren. Het noordelijke deel
was in handen van de Geërfden van
Otterlo; Deelen en Reemst behoorden
tot het eigendom van de heer van
Rosendael en het zuidelijke deel was
van de stad Arnhem.
Grenspalen
Stadhouder Willem IV verleende in 1750
de burgers van de Veluwse schependom-

men het recht op de jacht; aanleiding
om de grenzen beter zichtbaar te maken
in het Veluwse landschap. De pollen
werden vernieuwd en tussen bestaande
pollen werden zogenaamde middenpollen aangelegd. Om de
pollen 'vast te leggen' werden in een aantal pollen
hardstenen palen geplaatst.
Binnen het Park staan vier
hardstenen grenspalen op
de grens tussen Ede en
Arnhem.
Anton Kröller
De heer van Rosendael liet
in de 19e eeuw de grens
met het schependom
Arnhem voorzien van een
dubbele rij beuken en een
lage aarden wal om zijn
bezit te markeren. In 1916
wist Anton Kröller Reemst
en Deelen te verwerven,
waarmee zijn landgoed drie
keer zo groot werd. Ter afronding kocht
hij landgoed Kemperberg, binnen
gemeente Arnhem. De gemeentegrens
tussen Ede en Arnhem, gemarkeerd
door zowel bomen als grenspalen, is
tegenwoordig nog steeds goed herkenbaar in het landschap. De grenspalen
zijn beschermd als gemeentelijk monument.
Grenspalenroute
Wilt u zelf deze historische markeringen
in het landschap ontdekken? Ga naar
www.hogeveluwe.nl en download via de
zoekfunctie de "Grenspalenpalenroute".
Deze wandeling van 4,8 km vertelt u
veel over de boeiende geschiedenis van
het gebied!
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AUTO VAN DE MAAND

Renault Clio 1.6-16VAutomaat
Climatronic, Navigatie, Stoelverwarming, Half
Leer, Metallic lak, Mistlampen, Lichtmetalen
velgen, Cruise control, ABS, ESP,
Boordcomputer, etc.Bj. 2013
74.000km!!
€ 10.950,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,-

Honda Jazz 1.2 Cool 11.000km hoge instap Als nieuw!

Grijs met.

2015 € 12.950,-

Hyundai I-10 comfort, Clima, Cruise 33000km

Zwart met.

2015 € 8.950,-

Mitsubishi Colt 1.3 Airco 58.000km zeer compleet

Zwart met.

2011

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

Beige

2012 € 15.950,-

€ 6.950,-

Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km! Kikker Groen met.

2017 Verwacht

Opel Astra 1.0 Sportstourer als nieuw 3200km

Wit

2016 € 16.950,-

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

Wit

2016 € 15.950,-

Peugeot 208 1.2 Allure 5 deurs Navi, Cruise, Clima.

Mat grijs

2016 € 13.450,-

Peugeot Partner 1.6-16V Zenith 94000km luxe uitv.

Grijs met

2005 € 5.450,-

Renault Kangoo 1.6-16V 110pk Airco, Lm velgen etc.

Zwart met

2008 € 7.950,-

Renault Twingo 1.2-16V Automaat 2 stuks!!

Rood en Zilvergrijs 2008 € 5.950,-

Renault Clio 1.6-16V Automaat 5 deurs Navigatie etc.

Zilvergrijs met

2013 € 10.950,-

Seat Altea 1.2Tsi Good Stuff mooie complete auto

Rood

2011

€ 9.950,-

Seat Ibiza 1.4-16V Copa 5 deurs Luxe uitv. 89 dkm

Zwart met.

2011

€ 8.950,-

Seat Ibiza 1.2 ST Tsi 105 pk Luxe uitv. 98 dkm

Zilvergrijs met.

2011

€ 9.450,-

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

Zwart met.

2011

€ 9.950,-

Toyota Yaris 1.3 VVT-i 5 Deurs 77.000km Airco etc.

Blauw met

2013 € 9.950,-

Volkswagen Polo 1.2 5deurs Airco etc. 45.000km

Zwart met.

2010 Verwacht

* Lid BOVAG/NAP

* Constant wisselend aanbod

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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