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Na allebei 31 jaar ziel en zaligheid te
hebben gegeven aan de brandweer namen Hans Modderkolk en Joop Kennis
op zaterdag 18 mei officeel afscheid van

In deze
Plaggensteker o.a.

het vrijwillige korps van Hoenderloo in
de voor hun zo vertrouwde brandweerkazerne van ons dorp. Ze waren op 1 januari al gestopt, maar tot een echt afscheid
(met een hapje en een drankje) was het
nog niet gekomen.
In bijzijn van familie, vrienden en oud
brandweercollega’s werd het een af-

wethouder aan en waren ze toch wel even
stil toen ze de versierselen behorende bij
deze eer kregen opgespeld.
Van een hoge functionaris van de brandweer kregen ze allebei een oorkonde en
een prachtig beeldje overhandigd.
Daarna uiteraard ook de felicitaties van
alle aanwezigen in de brandweerkazerne.
Zo kon het een heel mooi feestje worden

Hans, heb je een houten
rollator gebouwd? Of is het
toch iets anders?

Oud en nieuw naast elkaar.
De grote grijze container is
er niet meer.

Hans, je hebt het weer
prima gedaan, het spelen
van de Last Post!

Sommige grijze containers waren al 40 jaar oud.
Ze zijn er nu niet meer!

scheid om nooit te vergeten. Het illustere
duo werd traditioneel eerst op een bank
voorop de brandweerauto door het dorp
gereden. Er gingen geruchten van het
eerste Hoenderlose homo-brandweer
koppel, maar dat kon niet geheel hard gemaakt worden.
Terug in de kazerne bleek wethouder
Detlev Cziesso aanwezig en een collega
uit Uddel werd door de waarnemende
burgemeester voor zijn inzet voor het
brandweerkorps daar verheven tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. Joop en
Hans zagen de bui al hangen, want zelfs
zij hadden toen door dat er voor hun ook
iets stond te gebeuren. En ja hoor .... het
had Zijne Majesteit behaagd om ook
onze dorpsgenoten te benoemen tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau. Bescheiden zoals beide mannen zijn hoorden ze de mooie woorden van de

ter ere van de geridderden en als dank
voor wat ze allemaal betekend hebben
voor Hoenderloo en omgeving.
Wie Hans en Joop kennen weten dat ze
de medaille bij elke mogelijkheid zullen
gaan dragen, maar laten we daar niet te
moeilijk over doen. Het is hun gegund!
Het werd een mooi feestje in de brandweerkazerne met de brandweermannen,
hun vrouwen en ook de oud-brandweermannen van Hoenderloo met hun echtgenotes waren aanwezig.
De huidige spuitgasten hadden nog een
soort quiz opgezet voor Hans en Joop.
Op een bepaalde vraag schoot het antwoord Joop niet te binnen, maar we
zullen hem alsnog even helpen. AJAX
Joop!!!
Mannen, bedankt voor alles wat jullie
gedaan hebben! 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 ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
Juni
3
5
6
7
13
19
23
21
28

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
Seniorentocht
Dorpsquiz Hoenderloo Wild West Hoenderloo Best
Bijeenkomst vrijwilligers Mark rond de Kark (consistorie, 20.00 uur)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
A. den Doolaard Memorial Day (de kleine Arcke, 12.00 - 16.00 uur)
Koersbaltoernooi (Dorpshuus)
Koersbaltoernooi (Dorpshuus)

Juli
1
5
6
24
28
31

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)

Augustus
4
7
8
9
10
11
14
18
21

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)

Bijeenkomst
Mark rond de Kark
Donderdag 13 juni is er een
bijeenkomst voor alle vrijwilligers
van de "Mark rond de Kark".
Aanvang 20.00 uur in de consistorie
van de Heldringkerk.

DEELNEMERS
AAN DE
S E N I O R E N TO C H T

September
2
14
15

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Open Monumenten Weekend
Open Monumenten Weekend

Oktober
7
19
20
26

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
Bier&Broajen (Muziekbos)

November
2
4

Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
December

2

VEEL
PLEZIER!!!

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Heb je examen gedaan? - Sterkte met de spanning de
komende weken
Ben je geslaagd? - Gefeliciteerd en geef het door en je
komt de volgende maand in de Nieuwe Plaggensteker
bij de geslaagden te staan!
robspelde@planet.nl
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon

50-jarige Strukenduker

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.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 15 juni
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 25 juni
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Soms kan een éénmalige actie (naar eigen zeggen) nog heel lang gevolgen hebben.
Daar kan Richard Hoeve ook een beetje over meepraten. Een ‘jeugdzonde’ wordt hem
nog steeds nagedragen en was zeer welkom om te gebruiken voor een spandoek. Die
sierde dan ook de tuin op 14 mei, toen Richard de leeftijd van 50 jaar bereikte. Met
een pop werd de actie nog even extra benadrukt; een pop bovenop de heg. Maar waar
gaat het allemaal over? Na een feestje met o.a. flink wat kleine glaasjes obstler was
de wandeling naar huis toch wel een echte opgave. Helemaal ongeschonden heeft hij
het destijds niet gered. De volgende dag werd hij wakker met bloed op het gezicht en
wat schaafwonden. Allemaal opgelopen met een duik in een heg onderweg. De heg
heeft het gelukkig ook overleefd. Deze actie is bij veel vrienden blijven hangen en dus
gebruikt voor Richards 50-ste verjaardag. Richard, niet te veel bij stil blijven staan
anders krijg je alleen maar grijze haren. Eeeeh! Nou ja, je snapt het. Nogmaals van
harte gefeliciteerd met je verjaardag en als je nog eens een flink feestje hebt, wie weet
ligt er iemand op de loer om een foto te maken van wellicht nog een strukendukeractie!

Gratis maaltijden per week
Tot onze grote verbazing ontvingen wij van het hoofdkantoor van de Spar een mail
waarin stond dat iemand uit
ons dorp de prijs had gewonnen van 2 gratis maaltijden
per week. Na even verder gelezen te hebben begreep ik
dat er iemand in het dorp was
die had gereageerd op de
advertentie in de folder van
enkele weken geleden. De
prijs is gewonnen door Annie
van Hunen. Wij hebben
vorige week deze prijs uitgereikt aan haar en ze was er
heel blij mee. Zo hoeft ze als
ze druk is 1 dag in de week
niet te koken en toch een
lekkere maaltijd op tafel. Wij
wensen haar Eet Smakelijk!
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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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Nieuwe plantenbakken geplaatst
Op 9 mei begon een gespecialiseerd
bedrijf rond een uur of 8 ‘s morgens
met het plaatsen van nieuwe plantenbakken aan het begin van de Krimweg. Allemaal om het over een maandje vol te hebben hangen met een zee
van bloemen om ons dorp nog fleuriger te maken.

groeien en de medewerkers hebben
verzekerd dat er straks echt grote
bollen bloemen aan de lantaarnpalen hangen. “Je kunt dan de
bloembakken zelf niet meer zien,”
gaf één van de medewerkers aan.
“Zo rijk aan groen en bloeiende
bloemen zal het worden.”

Eerder hingen er ook plantenbakken,
maar nu heeft de Hoenderlose Zaken
Vereniging een bedrijf gezocht die het
plaatsen en onderhouden van o.a. dit
soort lantaarnpaalplantenbakken tot hun
specialiteit hebben gemaakt. Twee
medewerkers van Flower en shower uit
Beekbergen plaatsten eerst nieuwe
beugels aan elke lantaarnpaal waaraan
bakken moesten komen en vervolgens
twee buitenbakken en twee binnenbakken. Die binnenbakken waren al
gevuld met drie soorten bloemen met
mooie kleuren. Bloemen die flink

Het plaatsen van de bloembakken
ging echt in een recordtijd. In een
paar uurtjes hadden de mannen de
circa 70 lantaarnpalen voorzien
van de plantenbakken. HZV heeft
geregeld dat deze bakken er gekomen zijn. Deze ondernemersvereniging heeft hiervoor bij de gemeente een subsidie aangevraagd
en gekregen en verder hebben de
leden er aan bij gedragen met hun
contributie. Het wordt door sommigen
nog wel eens onderschat wat HZV allemaal voor Hoenderloo betekent en op

welke gebieden ze iets doen voor de leefbaarheid van ook hun dorp. Hulde daarvoor!

Bloembakken bij ‘t Dorpshuus
Ook op 9 mei werden de houten bloembakken bij ‘t Dorpshuus gevuld met potgrond en fraaie fleurige bloemen die ‘s morgens
klaar stonden. Verantwoordelijke daarvoor is Edwin Essenstam (Essie Tweewielers); hij heeft de bloembakken er ooit
neergezet en sponsort ook al sinds jaar en dag de inhoud ervan. Staat de Plaggensteker er toch wel een stuk vrolijker bij.
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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 8 vuilniszakken met doppen bijeen gespaard en naar het goede
doel gebracht. Vorig jaar hebben we 20 zakken in totaal
kunnen brengen.
Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
in te leveren bij:
Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink (Miggelenbergweg 8)
Ria Junge (Miggelenbergweg 2.
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BIJ VOORBAAT DANK

Veel belangstelling voor dodenherdenking
Om met een pakkende titel aan te geven
hoe de dodenherdenking op 4 mei in
Hoenderloo wordt beleefd, is ‘Kippenvel’ er eentje die de lading volledig dekt.
In alle jaren dat de Plaggensteker uitkomt is die echter al vaker gebruikt, dus
nu maar een keer niet. Toch zou het zeker
weer boven dit artikel hebben kunnen
staan.
De tendens van de laatste jaren dat er
veel inwoners, toeristen en andere passanten aanwezig zijn bij dit waardige
moment werd ook dit jaar voortgezet,
Het was echt heel druk rond de klok van
achten.
VIOS verleende weer volop medewerking aan deze 4 mei. Ze speelden een
aantal koralen en Hans Berkhof wist de
Last post ook dit jaar met veel gevoel te
spelen. De twee minuten stilte die daar
op volgden waren indrukwekkend.
Hoenderloo was stil ...... muisstil! Alleen
de wind en de vogels hielden zich niet
aan de landelijke stilte. En de wapperende vlaggen die stevig bewogen in

een kil windje. Een goede jas aan was
wel nodig, maar gelukkig was het droog
en scheen er een fijn zonnetje.

Hoenderlose militairen een krans bij het
monument namens alle militairen en veteranen, gevolgd door Naomi en Sophie
Sundermeijer die de krans netjes legden

Na
de
twee
muniten intense
stilte werden tijdens het spelen
van Wilhelmus
door VIOS de
Canadese vlag en
de Nederlandse
driekleuren langzaam naar de top
van de vlaggenmasten gehesen.
Hierna legden 2

namens de Hoenderlose bevolking. Dat
was tevens het einde van het officiële
gedeelte van deze herdenking, maar de
aanwezigen konden zelf ook nog een
bloem neerleggen bij het monument
waardoor er langzamerhand een mooie
zee van bloemen bij het monument groeide. Allemaal ter ere die hun leven hebben
gegeven voor onze vrijheid. Iets was
zeker leeft bij de Hoenderlose bevolking,
jong en oud! Fijn dat het Comité 4 Mei
dit ieder jaar weer wil organiseren voor
zo veel mensen.

EHBO-ers!!!!!!!
Het was best spannend op donderdagavond 16 mei
in school voor de zes cursisten die examen deden
voor hun officiële EHBO-diploma. Maar ze
haalden het allemaal en ze konden dus met een
grote glimlach op de foto. Acht weken lang
hebben ze les gehad van instructrice Gerrie
Pannekoek en naast het feit dat het toch ook best
wel pittig was, heeft deze gezellige groep ook heel
veel plezier beleefd. Op de foto achteraan vlnr
Colin van der Waal, Peter van der Waal, Gerrie
Pannekoek, Daniël Schilstra. Op de bank vlnr
Desiree van der Waal, Kristen Goorman, Mieneke
en Peter Roodenbrug. De laatste had al een paar
dagen daarvoor examen gedaan op zijn werk, maar
had de cursus in Hoenderloo samen met Mieneke
gedaan. Allemaal van harte gefeliciteerd en we
zien jullie straks graag in gele jassen rondlopen!
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

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

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

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

De Imme
Kindercentra van Prokino

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

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

Grote grijze container uit het straatbeeld verdwenen
Je kunt het gerust het einde van een tijdperk noemen, het feit dat de grijze container voor restafval op 29 april opgehaald werd door een bedrijf op verzoek
van de gemeente Apeldoorn. Na 40 jaar
wordt het restafval niet meer bij iedereen
thuis opgehaald, maar moet het in het
vervolg zelf weggebracht worden naar
ondergrondse containers. Dat is even
wennen!

gedachte is dan dat men verwacht dat
over een paar jaar ook voor betaald moet
gaan worden voor het ophalen van het
platsicafval. Dat hebben de gemeente en

ner overvol als deze 1 keer in de maand
geleegd werd. Nu wordt deze om de
veertien dagen geleegd en dat is zeker
niet verkeerd.

Circulus tegengesproken en beloofd dat
dit niet het geval is. Het wordt in de gaten
gehouden door o.a. de dorpsraad!

Uiteraard is deze nieuwe situatie flink
wennen voor velen, maar het blijkt dat
het ook wel het effect heeft dat men toch
bewuster het afval gaat scheiden. Die
geluiden zijn al zeker gehoord. Nieuwe
ondergrondse containers voor de mensen
‘achter in het dorp’ wordt zeker warm
gehouden en nauwlettend gevolgd!

Gemeente Apeldoorn noemt het ‘omgekeerd inzamelen’. Daarvoor moesten de
240 liter grijze containers ingeleverd
worden en op verzoek kreeg men er een
140 liter container voor terug. Helaas zat
er veel tijd tussen het inleveren van de
oude en het krijgen van de nieuwe
kleinere container. Deze kleine container
wordt alleen opgehaald op verzoek; men
moet zelf bellen/een appje sturen en dan
wordt het ophalen ingepland. Dat kan
wel een flink aantal dagen duren, dus op
tijd doorgeven is zeker slim.
In de nieuwe (huidige) situatie moet men
het restafval zelf wegbrengen naar de
ondergrondse containers op de hoek van
de Speldermarkweg/Meester Gangelweg
en aan de Paalbergweg bij Veldheim.
Hiervoor heeft men een afvalpas gekregen. Prima voor de mensen daar in de
buurt, maar de mensen die verder weg
wonen een crime. Men moet door het
dorp om een zak met afval op de fiets of
in de auto weg te brengen. Zeker met de
auto lekker milieuvriendelijk, maar ja dat
zal wel een andere portefeuille zijn.
De dorpsraad heeft veel contact gehad
met de gemeente en Circulus over deze
materie en er heeft een gesprek in
Apeldoorn plaats gevonden met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren van de gemeente. Eén van de resultaten was dat men mee wilde denken aan
nog een extra punt voor ondergrondse
containers. Enkele weken na het gesprek
is de dorpsraad daarwerkelijk met gemeenteambtenaren en iemand van Circulus een aantal potientiële plekken voor
een nieuwe locatie bekeken. Die heeft
men nu in beraad. Tot die tijd moeten
heel wat inwoners, die geen kleine container hebben genomen, met hun zak
afval een ritje maken.

Met het verdwijnen van de grijze container hoopt men dat er nog beter afval
gescheiden gaat worden en menigeen
had al wel iedere keer de plastic contai-

Menu voor

19 juni:

gebonden selderijsoep
gevulde kippendij met gehakt omwikkeld
met spek, rauwkostsalade, gebakken aard appelen en als toetje verse kersen.
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 15 juni bij
Carla Schol 0620171838

Op 29 april moesten ook de plastic containers aan de weg gezet worden zodat
deze gechipt konden worden. Logische
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Politienieuws
De maand mei is alweer meer dan de helft
voorbij. Het is lekker lang licht buiten en
de temperatuur stijgt. Alle ingrediënten
om lekker buiten te gaan zitten. Denkt u
daarbij ook aan uw buren? Nodig ze
uit of zorg er in ieder geval voor
dat ze geen overlast van u
ondervinden. De eerste meldingen zijn al binnen gekomen.
Een hert en een ree werden aangereden en bij de laatste aanrijding was een
motorrijder betrokken die helaas ook het nodige letsel op liep.
Door de politie werd twee keer hulp verleend en er werden drie verdachte situaties gemeld. Helaas werden er drie aangiftes opgenomen; twee van mishandeling en één van vernieling. In een ondergrondse container ontstond brand. Voor
mij is onbekend of de brandweer ook ter plaatse is geweest. Het is ook te merken
dat de toeristen weer op pad gaan. Twee campers werden naar een camping cq
de camperplekken in Apeldoorn verwezen. De laatste weken probeert de
bestuurder van een zwarte Opel Mokka in het dorp pannen- en bestekcassettes
te verkopen. Advies is om goederen niet aan de deur te kopen. Vaak worden de
goederen wel geleverd, maar betaalt u wel een hoofdprijs. De verkoper ziet er
over het algemeen netjes verzorgd uit en
begint met een vriendelijk praatje, maar Met vriendelijke groeten,
voert na enige tijd wel de druk op. Mensen Petra van Doorn
die hier niet tegen bestand zijn, worden petra.van.doorn@politie.nl
nog weleens de dupe van deze praktijken.
spreekuur: dinsdagavond van
19.45 uur tot 20.45 uur

Eerste paal Wandelnetwerk Veluwe geslagen
Op donderdag 16 mei is de eerste paal voor een groot wandelnetwerk op de Veluwe een stuk de grond in geslagen door wethouder Mark Sandmann van gemeente Apeldoorn. Dat vond plaats op het terrein van Landal Miggelenberg, achteraan tegen de
afrastering aan. De eerste paal van velen, voor juli moeten er nog 185 geplaatst worden met daarbij 480 borden. Wandelnetwerk
biedt meerdere mogelijkheden om het
dorp en de omgeving al wandelend
prima te ontdekken. Met behulp van
een kaart van het wandelnetwerk in
Hoenderloo heb je niet alleen een
prachtig overzicht van het gebied, ook
kun je heel makkelijk een eigen wandelroute plannen! Het netwerk bevat

bestaande routes die aangevuld worden nieuwe en nu nog oude, al lang niet meer
gebruikte, routes. Dat Hoenderloo de wandelhoofdstad van de Veluwe wordt is een
wens waar de Dorpsraad, de HZV en de recreatieondernemers al jaren mee bezig zijn.
Voor sommige aanwezigen was de eerste paal de kroon op heel erg veel werk. Als
ondersteuning van het wandelnetwerk is er een website gelanceerd en komt er deze
zomer nog een informatiemap. Wandel ze!!
www.routesopdeveluwe.nl
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Ilja en Saskia getrouwd
Onze dorpsgenoten Ilja Hengeveld en Saskia Noomen hebben elkaar op zaterdag 18 mei het ja-woord gegeven op een zonovergoten en verder ook werkelijk schitterende dag. Dat hebben ze gedaan op kasteel Hoekelum in Bennekom, een prachtige
lokatie. De dagen voor de bruiloft werd er hard gewerkt om de trouwauto pico bello in orde te krijgen en dat is met verve gelukt.
De redactie wenst deze twee jonge Hoenderloërs, die al enige jaren in het ouderlijk huis van Saskia wonen aan de Middenweg
tegenover de school, heel veel geluk toe in de nabije en verre toekomst.
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Eind mei, het voorjaar in
Hoenderloo is al een eind op
dreef. Dat is aan alles te merken.
Het dorp is weer groen, de bloemen verschijnen, de voorjaarsdoedag is al lang achter de rug en
Hoenderloo neemt de aanloop
naar de zomer.
Hoenderloo's Belang is voor en
achter de schermen druk geweest.
Met het verkeer bijvoorbeeld: de
maatregelen aan de Deelenseweg
bijvoorbeeld, maar ook de
Otterloseweg. Van die laatste
mogen we nu melden dat het laatste onderdeel waar we ons tegen
hebben verzet, nu ook is opgelost.
De provincie wilde de rechtsafstrook naar het dorp weghalen.
Dat is beleid, zo werd gezegd. Wij
hebben betoogd dat wij het idee
hebben dat de bestaande situatie
toch beslist veiliger is. Ze moesten
er veel over nadenken, maar
uiteindelijk hebben we gelijk

ondanks herhaalde toezeggingen
dat ze met spoed zouden worden
bezorgd. Een schande om zo met
mensen om te gaan die nu eenmaal weinig keus hebben en die
om dreigden te komen in volle
afvalzakken die nergens heen konden. Wordt vervolgd!
gekregen: de rechtsafstrook blijft
gewoon in stand. Net zo goed als
dat er ook geen wildrooster in de
Otterloseweg komt. Zo zie je
maar: soms moet je heel erg druk
zijn om alles te laten zoals het is…
Over de afvalbakken en het nieuwe
gemeentelijke beleid zijn we nog
niet uitgepraat. Er is Hoenderloo
veel beloofd, maar het is afwachten of dat uit gaat komen, en wanneer. Extra ondergrondse containers: het studeren daarop duurt
wel heel erg lang. En de mensen
die een kleine afvalcontainer hadden besteld, hebben daar zo'n drie
weken op moeten wachten,

Een tijd geleden hebben de HZV,
de recreatie-ondernemers en
Hoenderloo's Belang de koppen
bij elkaar gestoken, o.a. om van
Hoenderloo de wandelhoofdstad
van de Veluwe te maken. Routes
beter op elkaar afstemmen, de
bewegwijzering aanmerkelijk verbeteren en misschien nog wat
nieuwe routes toevoegen. Half Mei
was het zo ver: de eerste paal van
het nieuwe wandelnetwerk is geslagen, in een hoekje achter op de
Miggelenberg. Er zullen er
spoedig nog vele volgen. Daarmee
zijn we weer een stukje gastvrijer
voor bezoekers van ons dorp.

Naam
: .................................................................................................
Voorletters
: .................................................................................................
Adres
: .................................................................................................
Huisnummer
: ..........................
Postcode
: .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats
: .................................................................................................
________________________________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's
Belang om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):………………………………………………………
Ten name van :
Handtekening:
U kunt dit inleveren bij Rob Spelde, Krimweg 11
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Bezoek onze winkel en maak kennis
met het complete assortiment:
ɷ.DPSHHUDUWLNHOHQ
ɷ,QVWDOODWLHDUWLNHOHQ
ɷ+XLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
ɷ%RVWXLQHQSDUNPDFKLQHV
ɷ2XWGRRUNOHGLQJHQVFKRHQHQ
ɷ6WURRL]RXWHQVQHHXZVFKXLYHUV
ɷ,-]HUZDUHQHQJHUHHGVFKDSSHQ
ɷ:HUN EHGULMIVNOHGLQJ LQFOERUGXUHQ

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

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

www.wolfswinkel.nl

De activiteiten voor
komende maand juni
Inloopochtenden
Iedere vrijdagochtend is er de inloopochtend van 10 tot 12 uur in 't Dorpshuus. Voor een gezellig kopje koffie of
thee en een praatje met elkaar. En de
sjoelcompetitie mag u niet missen. En de
meiden van De Hoenderloo Groep kunnen uw nagels lakken en zorgen voor iets
lekkers bij de koffie. Kortom: het is
reuze gezellig en u bent van harte
welkom! Inmiddels begroeten wij wekelijks 15-20 inwoners van Hoenderloo en
Hoog Baarlo. Maar er is altijd plek
genoeg! Dus aarzel niet langer en loop
eens gezellig aan.

woendagochtend van half 10 tot half 12
wisselen wij kennis uit, drinken koffie of
thee, handwerken we en hebben een
gezellige ochtend! De leiding is in handen van Anly van Oostendorp. De ochtenden vinden om de 14 dagen plaats: De
komende maand dus op 5 en 19 juni!
De toegang is gratis. Voor materialen
wordt een vergoeding gevraagd, net als
voor de koffie of thee, zoals gebruikelijk
bij de inloopochtend op vrijdag. Je bent
van harte welkom!

Handwerkgroep
Ook de komende maand organiseren wij
de handwerkgroep in 't Dorpshuus. Op

Financiële steun welkom!
Het Nieuwe Initiatief is gestart als pilot
in het eerste kwartaal van 2019. Na dit

Op bezoek bij ....... Dineren in ‘t Dorpshuus
Hoe lang bestaat de club/vereniging?
Bij de opening van Veldheim in
1995/1996 zijn daar allerlei activiteiten
opgestart. Een van die activiteiten was
"dineren in Veldheim". Bij de sluiting
van Veldheim is de activiteit voortgezet
in het Dorpshuus en heet het dan ook
"dineren in het Dorpshuus". Het dineren
in het Dorpshuus is een particulier initiatief en wordt sinds enkele jaren geleid
door Carla Schol en zij wordt geholpen
door Bep van de Brink.
Met hoeveel deelnemers zijn jullie?
Gemiddeld komen er 25 mensen eten. Er
wordt gegeten in de serre van het
Dorpshuus en daar is maximaal plaats
voor 30 personen. Voor 2 vrijwilligers en
de warmhoudvoorzieningen is dit ook
het maximale aantal.
Wat zijn jullie activiteiten?
Het gezamenlijk eten in het Dorpshuus.
Dit is een gezellig en sociaal gebeuren
met lekker en betaalbaar eten. Sinds een
jaar wordt het eten verzorgd door Menu
Service Van der Weijden uit Apeldoorn.
Dit is een commercieel bedrijf dat maaltijden maakt en deze vers of ingevroren
aanlevert. Het bedrijf doet aan maaltijdbezorging en ook aan catering.
Waar en wanneer komen jullie bij
elkaar?
Iedere 3e woensdag van de maand wordt
er gezamenlijk gegeten. Carla en Bep
zijn dan al om 16.00 uur aanwezig. Zij

doen de voorbereiding zoals tafels
dekken. Het eten is in buffetvorm zodat
de deelnemers verder alleen maar hoeven
op te scheppen en te genieten van het
eten. De inloop is om 17.00 uur. Het eten
wordt bezorgd rond 17.15 uur en om
17.30 uur kan er worden gegeten. Rond
18.30 uur sluit men dan af. Carla en Bep
ruimen daarna op en wassen af. Tijdens
de vakantiemaanden juli en augustus
wordt er niet samen gegeten want dan is
er geen animo voor. In december is er
altijd een heerlijk kerstdiner.
Moet je lid zijn om te komen eten?
Nee. De enige voorwaarde is dat je je
tijdig aanmeldt uiterlijk de zaterdag voor
de woensdag dat het eten plaats vindt. Er
geldt geen leeftijdsgrens.
Wat kost het?
De maaltijd kost € 8,45 en het toetje en
de soep elk € 1,75. Vooraf moet je
aangeven wat je wil eten en op de woensdag zelf contant afrekenen. Als je wat
wilt drinken dan kan dit. De drankjes
komen van het Dorpshuus en moeten ook
contant betaald worden. Daarnaast wordt
er per persoon € 1,00 gevraagd voor de
huur van het Dorpshuus. Er wordt geen
winst gemaakt omdat de opbrengsten
gelijk zijn aan de kosten. Dineren in het
Dorpshuus ontvangt geen subsidie.
In de Nieuwe Plaggensteker wordt iedere
maand de datum en het menu voor de
desbetreffende woensdag aangegeven.

kwartaal hebben wij als werkgroep van
Het Nieuwe Initiatief de conclusie
getrokken dat de inloopochtenden een
succes zijn en besloten om de pilot om te
zetten in een doorlopende groepsactiviteit. De pilot is betaald door de
Vereniging Hoenderloo's Belang. Inmiddels hebben wij voor dit burgerinitiatief
een subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. Wij verwachten voor de
zomer de toekenning van deze subsidie.
Met deze subsidie wordt (volgens de subsidieregels) 75% van de kosten afgedekt.
Dat betekent dat Het Nieuwe Initiatief
aanvullende financiële steun kan
gebruiken. Wilt u een bedrag overmaken? Neem dan even contact op met
ondergetekende.
Verantwoording gift
Op 3 mei ontvingen wij tijdens de
inloopochtend een gift van €50 van de
heer W. in verband met zijn verjaardag.
Na een rondje koffie of thee voor de aanwezigen resteerde een bedrag van €30.
Dit bedrag zullen wij gebruiken voor
extraatjes zoals traktaties bij de koffie en
andere aardigheidjes. Dus uw gift is zeer
welkom en zullen wij verantwoord uitgeven aan de groepsactiviteiten.
Voor vragen over dit bericht, of wil je
meer weten over Het Nieuwe Initiatief?
Neem dan contact op met Paul de Jongh,
06-20992276 of stuur een mailtje naar
hni@hoenderloo.nl
Hierin staat ook het telefoonnummer van
Carla vermeld.
Wie bepaalt het menu?
Het menu wordt bepaald door de leverancier. Zij weten goed wat de mensen
lusten. Wel is alles mogelijk, ook met
betrekking tot diëten, als maar doorgegeven wordt wat men wel en niet mag.
Het menu voor de volgende maand wordt
aangekondigd in de Nieuwe Plaggensteker.
Leuke anekdote
Tijdens een recente woensdagavond
kreeg men bij een bepaald gerecht maximaal 4 gehaktballetjes per persoon. Een
van de deelnemers wilde er toch perse
vijf.
Tegen het einde van de maaltijd vond hij
het toch wel wat vervelend dat hij er vijf
had genomen en bleef er een eenzaam
gehaktballetje op zijn bord achter.
Hiervan is nog gauw een foto gemaakt en
waarna hij het gehaktballetje onder veel
gelach toch maar heeft opgegeten.
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Hoenderloo weet Koningsdag te vieren!!!!
Wie anders dan het Oranje Comité Hoenderloo zou Koningsdag moeten en kunnen organiseren in ons dorp. In de aanloop naar 27 april 2019 heeft het deze
vrijwilligersgroep heel wat kopzorgen
opgeleverd. De weersvoorspellingen waren niet best; ze waren zelfs uiterst
slecht.
In de aanloop naar het feest in het
Muziekbos werd besloten een grote tent
te huren om wat minder last van de voorspelde regen te hebben. Het stond ook

die toch allemaal vandaan kwamen en
zeer waarschijnlijk kwamen veel kinderen en ouders van de recreatieparken.
Super, Koningsdag in Hoenderloo
is voor iedereen!
Er werd zeker
genoten van de
spelletjes en OCH
had dan ook flink
uitgepakt: leuke
kleinere spelletjes
als zaklopen, blik-

cabedrijven stonden met een kraam
waarin een culinaire aanbieding werd
bereid in het Muziekbos. Men kon dus

gooien blijken het
altijd nog te doen,

zonder weg te gaan lekker op het feest
blijven en genieten van het trio Remixx.

maar een springkussen is toch ook
altijd heel erg
leuk.
Gelukkig
was het voornamelijk droog (en
soms zonnig) en
dus kon daar
volop van genoten worden. Een van een
heuse klimtoren en rodeostier. Wat
hebben de kinderen (en dus de ouders)
nog
hartstikke
leuk en ondanks
dat het met de
regen ontzettend
mee viel was de
tent toch een
uitkomst.
Het
regende af en toe
een beetje en op
die momenten kon
men er lekker
even
schuilen.
Even iets drinken
of heerlijks eten
en daarna weer lekker verder.
Bij de kinderspelletjes was het ontzettend druk. Velen vroegen zich af waar
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Ze brachten met hun nummers een extra
stuk sfeer in de tent en daarbuiten.
Gelukkig was het nog steeds goed weer
en kon er ook af en toe in een lekker zonnetje heerlijk gekletst, gedronken,
gegeten en genoten worden. Op een
bepaald moment kwam Party Harry de
gezelligheid nog een extra impuls geven.
Dat lukte volop en zo kon deze
Koningsdag dankzij de inzet van velen
een grandioos succes worden. Koningsdag 2019 is in stijl gevierd, Hoenderloo
weet dat wel te vieren.
OCH bedankt!

genoten!
Na de prijsuitreiking van de kinderen
was het tijd voor de ouderen, maar weggaan hoefde zeker niet. Meerdere hore-
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Het was waarschijnlijk niet echt te geloven dat een langer iemand de nok
van het rieten dak op de foto van vorige maand staand vanaf de grond zou
kunnen aanraken, maar nevenstaande foto bewijst dat het wel kan. Het dak
staat namelijk al jaren op de grond bij
Hillegonda Boers aan de Harskampweg. Het zou ooit gebruikt gaan worden voor ...... tja dat weten we eigenlijk niet precies. Maar het staat al vele, vele jaren op dezelfde plek.
Voor de foto van deze maand moet men in een heel andere kant van ons dorp gaan zoeken.
Dat het een huisnummer is lijkt wel duidelijk; echt standaard huisnummerplaatjes zijn het
zeker niet en of er meerdere van zijn in Hoenderloo is aan ons niet bekend. Maar in combinatie met de achtergrond wordt het misschien wel duidelijk. Of niet dikke Frits!

Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:30-13:00
Woensdag: 08:30-17:30
Donderdag: 12:00-20:00
Vrijdag: 08:30-17:30
Zaterdag: 08:00-13:00
Zondag: gesloten

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709
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Bezig blijven bij de Hoenderlose plaggenhut
Met de realisatie van de plaggenhut is het
nog niet klaar voor de vrijwilligers die dit
gebouw hebben gebouwd. Elders in deze
Plaggensteker staat al dat men ook in de
(moes)tuin aan de slag is om het er zo
authentiek mogelijk te laten uitzien. Het
blijft de mannen bezig houden.
Vorige maand hebben we al melding
gemaakt dat ze het dak nat maakten om
de plaggen water te geven tijdens een
droge periode. Afgelopen maand hebben
de enthousiastelingen een houtstapel bij
de plaggenhut gemaakt. Een ronde houtmijt zoals dat vroeger ook veel gedaan
werd. De wind en zon hebben vrij spel
bij het hout dat op deze manier is
opgestapeld. Daarnaast is bij de deur een

deurstopper gemaakt. Het wordt maar
mooier en mooier. Gelukkig maar, want
het gebouw trekt heel veel mensen.

Ontzettend veel wandelaars van het
Plaggenstekerspad nemen er even een
kijkje. Het voorziet dus in een behoefte!

donderdag 30 mei
hemelvaar tsdag
Doe mee met de gezellige dorpsdauwtraptocht, dit jaar georganiseerd door het CPO en
de Dorpsraad Hoenderloo’s Belang. Start is zoals gebruikelijk bij ‘t Dorpshuus, maar
nu tussen 07.30 en 09.30 uur. De tocht gaat ook over de Hoge Veluwe. Daar kunt u
voor 08.00 uur gratis op, na 08.00 uur moet u in het bezit zijn van een geldig entreebewijs (beschermerskaart of een kaartje kopen).
Nu nog hopen op mooi fietsweer en dan lekker met elkaar
fietsen en genieten. Onderweg uiteraard weer wat lekkers
te drinken en wat te denken van het traditionele
broodje worst. Dus .............
DOE GEZELLIG MET ELKAAR MEE!

Jeu de boulers gezocht
Elke woensdag is een groepje enthousiaste jeu de boulers steevast tussen
13.30 en 15.30 uur te vinden op één van de jeu de boules banen bij de
ondergrondse containers op de hoek van de Speldermarkweg en de
Meester Gangelweg. Dan spelen ze gezellig een aantal rondes en
hebben ze samen veel plezier. Aangezien er nog maar 4 mensen
zijn die in dit groepje wekelijks komen jeu de boulen zoekt men
aanvulling. Ervaring is zeker niet vereist en er zijn ballen genoeg.
Men wordt dus niet op onkosten gejaagd. Gewoon een keer komen
en lekker meedoen! Men is van harte welkom.
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06-40866349
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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 2011
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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JUNIDRUKTE IN DE KLEINE ARCKE
PINKSTERZONDAG
Op Pinksterzondag 9 juni laat Hoenderlooër Jaap van der Weele in De
Kleine Arcke tussen elf en drie de beschilderde eieren en het kunstige
knipselwerk van zijn in februari gestorven vrouw Tita en zijn eigen werkstukken in karton zien.
WOENSDAG 19 JUNI
CODA Verhalentafels met als thema schrijver A. den Doolaard in De Kleine Arcke
Praat mee aan de CODA Verhalentafels!
Sinds enige tijd organiseert CODA de CODA Verhalentafels. De CODA Verhalentafel is dé plek om samen in een informele
sfeer herinneringen over Apeldoorn op te halen, te delen en vast te leggen. Elke CODA Verhalentafel staat in het teken van
een bepaald thema, vaak staat een wijk of buurt in Apeldoorn centraal. In juni organiseert CODA naast een Verhalentafel
over de wijk Orden, een tweede Verhalentafel met een bijzonder thema, namelijk de schrijver A. den Doolaard.
Heeft u herinneringen aan schrijver A. den Doolaard? Heeft u hem gekend? Kwam u hem in Hoenderloo tegen bij het boodschappen doen. Of heeft u hem aan het werk gezien in Hoenderloo? Al die antwoorden en verhalen horen we graag aan de
CODA Verhalentafel.
De aanleiding voor het organiseren van deze bijzondere CODA Verhalentafel is dat het in juni 25 jaar geleden is dat de
wereldreiziger, schrijver en journalist A. den Doolaard in zijn woonplaats Hoenderloo is overleden. In samenwerking met
museum De Kleine Arcke wil CODA herinneringen en verhalen naar boven halen van A. den Doolaard van de periode dat
hij in Hoenderloo heeft gewoond.
U bent woensdag 19 juni van harte welkom bij museum De Kleine Arcke in Hoenderloo om onder het genot van een kopje
koffie of thee herinneringen aan A. den Doolaard op te halen.
datum:
woensdag 19 juni 2019, 10.00-12.00 uur
locatie:
museum De Kleine Arcke, Heldringsweg 17 Hoenderloo, niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
contactpersoon namens CODA: Mirjam Timmerman; m.timmerman@coda-apeldoorn.nl / 055-5268550
Aanmelden van te voren is niet nodig. U bent van harte welkom!
ZONDAG 23 JUNI A. den DOOLAARD-MEMORIAL IN DE KLEINE ARCKE
Op 26 juni 1994 is A den Doolaard gestorven en later bijgezet op de begraafplaats in Hoenderloo. We willen dit feit na 25
jaar niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben zondag 23 juni 2019 gekozen om extra aandacht aan de zwerver, schrijver
en journalist te geven die 40 jaar, tot aan zijn dood, in Hoenderloo heeft gewoond. Museum De Kleine Arcke telt drie
kamers. Eén van de kamers wordt permanent ingeruimd voor een expositie over het leven en werk van A. den Doolaard, de
bekende en reislustige schrijver die een groot deel van zijn leven in Hoenderloo woonde. Als kind had A. den Doolaard in de
zomervakantie vaak in Hoenderloo gelogeerd. Hij verbleef dan bij de familie van Rossum in het Noorse landhuis De Arcke,
horend bij het Jongenshuis. Van hieruit zwierf hij dagenlang door de omliggende bossen. Na een leven vol zwerven, en
terugkerend van een verblijf in Joegoslavië vestigt hij zich hier in 1954. Van
1954 tot zijn dood in 1994 woonde A. den Doolaard met zijn gezin (vrouw Erie
en dochters Milja en Branda) in Hoenderloo.
Voor 23 juni hebben we een gevarieerd programma samengesteld. Zo wordt
door de familie van de schrijver het A. den Doolaardpad onthuld. Zal Albert
Koevoet een korte lezing geven over het leven van A. den Doolaard en zal het
geheel omlijst worden met de Balkan-klanken van de groep Zadar, die muziek
en liederen brengt gebaseerd op het boek "De bruiloft van de zeven zigeuners"
geschreven door A den Doolaard. En zullen de Krimdansers uit Hoenderloo
hierop dansen.
Voor elk wat wils. We hopen dan ook er met onze gasten een mooie dag van te
maken. De toegang is vrij. Tot ziens in juni bij De Kleine Arcke
Comité De Kleine Arcke

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

*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

T. 055-3030890 | info@hindz.nl | www.hindz.nl
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Apeldoorn
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Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:
Henk Sundermeijer
Wim Hut
Rein Westerveld
Evert Arendsen
Jan Hendriks
Janny van Oort

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

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!

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

Geslaagde trip naar
Parijs voor jongeren
De Hoenderloo Groep
Behandelgroep Topaas van De Hoenderloo Groep had in april een bijzonder
weekendje weg naar Disneyland Parijs.
Voor de bekostiging van de reis hadden
de jongeren zelf geld ingezameld en
ontvingen ze bijdragen van diverse fondsen. Groepsleider Thijs Oude Groeniger
schreef een verslag over de geslaagde
trip naar Parijs.
Een opkomende ochtendzon liet op een
mooie vrijdag 12 april de vogels vrolijk
fluiten. Dit gefluit werd al snel overrompeld door het gezoem van de wekkers
van de jongeren van de groep Topaas.
Voor hen brak al vroeg in de ochtend een
spannende dag aan. De tot de rits
gevulde tassen van de jongeren konden
deze ochtend dan ook eindelijk van de
kamer komen en worden ingeladen in de
al draaiende bussen. Binnen de kortste
keren waren alle jongens, groepsleiding,
de tassen en hier en daar wat lekkers
ingeladen in de bus en konden we voorwaarts richting het land van stokbrood

en croissants. Hoewel er door de reisleider van dienst zes uur voor de trip richting Frankrijk werd gerekend, voelde het
alsof deze reis in een flits voorbij vloog.
Mede doordat verschillende groepsleiders muziek van Spotify plukten die
vroeger onder menig platenspeler
hebben gedraaid en andere Nederlandstalig hits die allang de revue gepasseerd waren, kwam er een gezellige sfeer
in de bussen op gang. Daarbij werden de
lachspieren door verschillende flauwe
grappen in de bus meerdere keren op de
proef gesteld.
We arriveerden, nadat we één keer in een
lange file hadden gestaan, op een typische Franse familiecamping waarbij we

Trouwe Hoenderlose EHBO-ers
Riek Zwanenburg is bij de
Hoenderlose EHBO vereniging in het zonnetje gezet omdat ze al maar liefst sinds 1975
lid is van de EHBO vereniging. En al 28 jaar penningmeester is. En dat verdient een
bloemetje. Ze zal een jaar lang
2 keer een bloemetje krijgen.
Natuurlijk verzorgd door
Danny Zwanenburg.

Theo Esmeijer werd bedankt
voor z'n optimale inzet met
het geven van de herhalingslessen en niet te vergeten de
reanimatielessen.
De EHBO Hoenderloo zit
flink in de lift, maar kan altijd
nieuwe leden gebruiken. Ze
oefenen in het schoolgebouw
op donderdag vanaf 19.30
uur. Kom gerust eens kijken!

onze intrek konden doen in de verschillende bungalows. Na een vrieskoude
nacht, doordat de verwarming niet
aansloeg, werd iedereen fris en fruitig
wakker. Vooral toen een aantal groepsleiders die ochtend heerlijke verse croissants gehaald hadden bij de bakker. Niet
veel later vertrokken we richting de
thuisbasis van Mickey Mouse. In het park
van Disneyland Parijs stonden we al
gauw klaar voor de beruchte Space
Mountain waarin de meeste jongeren
meerdere malen over de kop gingen.
Tijdens onze ronde in het park kwamen
we langs verschillende souvenirwinkels
waar de jongeren, mede dankzij de inzet
van verschillende fondsen, wat te besteden hadden voor een aandenken aan
deze dag. Na een aantal ronden over het
park en een goed bord patat was het rond
half tien wachten op de eindshow van het
park. Met lasers, een vuurwerkshow en
special effecten op het sprookjeskasteel
werden we door het park getrakteerd op
een mooie afsluiter van een geslaagde
dag. De volgende dag gingen we op
excursie richting het oude centrum van
Parijs. Onze reis begon bij de toen nog
rechtovereind staande Notre Dame. Tot
onze schrik vernamen we de volgende
dag dat deze was afgebrand. Vanaf de
Notre Dame begon onze tocht met de
hop-on-hop-off bus door het centrum van
Parijs. Gedurende de hele dag piekte de
Eiffeltoren in de verte al boven de
Parijse gebouwen uit en stond ons vizier
al op de toren gericht. Het duurde nog
een aantal ronden met de haren wapperend door de koude Parijse wind voordat we dan daadwerkelijk voor het
bouwwerk stonden en de ogen zich echt
tot de torenspits konden richten.
Sommige jongeren hadden een miniexemplaar van de toren ingeslagen voor
aan de sleutelbos. We eindigden de dag
met een afsluitende maaltijd bij de grote
gele M en kunnen spreken over een geslaagd avontuur.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Allereerst willen wij uw aandacht vestigen op onze komende tentoonstelling.
We hebben een gigantische vondst gedaan, iets wat 35 jaar lang een raadsel was van waar zou dat nou zijn gebleven. Niemand
heeft ook verwacht dat dit nog weer boven water zou komen maar wij hebben de primeur om dit te tonen tijdens onze zomer
tentoonstelling. We kregen een tip van ga daar eens kijken en na meerdere onderhandelingen kregen we de gelegenheid om
het over te nemen.
We denken hiermede uw nieuwsgierigheid te hebben gewekt en mocht u twijfels hebben gehad om onze tentoonstelling te
bezoeken de stap wat te hebben vergemakkelijkt.
Voor de foto van dit nummer hebben wij een foto gevonden waar we nog niets van weten en zijn benieuwd naar de reacties.
Het is een foto van 20 oktober 1947, althans dat staat er achterop. Verder ontbreekt ons ieder spoor. wie weet ?
Op de foto van het maart nummer hebben we toch nog een reactie gehad n.l. de naam van de dirigent was nog niet bekend en
doordat Henk Sundermeijer het toch niet los liet kwam hij tijdens
gesprek achter de naam. Dat was de heer van Voorst dus een
100% score.
Naar aanleiding van onze s.v. Beatrix foto in het aprilnummer
hebben we meerdere reacties gehad en daar zijn we blij mee.
Mede door reacties met een hoog Westerveld gehalte kwamen de
volgende namen te voorschijn:
Bovenste rij: Bennie Rensink, Wim van Buren, Eep Evers en Ap
Barten.
Middelste
rij: Bram
Westerveld, Hans
Westerveld, Rik Heijwegen, Rinie Pluim, Bram Evers, Gerrit Freriks en
Ap Bruil.
Onderste Rij: Kobus van Veldhuizen, Epie Barten, Roelie van Beek,
Rein Westerveld en Hammie Wissels.

Foto van vorige maand

Reacties graag naar: wimvanmourik48@gmail.com
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Aardappels poten
Aardappels poten is op zich niet iets om
iedere keer te vermelden in de Nieuwe
Plaggensteker. Dit keer echter zeker wel,
want Hans Westerveld heeft dat eind
april op de ouderwetse manier gedaan in
de moestuin van de plaggenhut. Hans is
één van de vrijwilligers die deze hut gebouwd hebben en na het afronden van de
bouw houdt het niet op voor de mannen.
Vorige maand hebben we al gemeld dat
de plaggen nat gespoten werden door de
droogte.
De moestuin was al eerder weer in
gereedheid gebracht en wil er straks, net
als vroeger, weer van allerlei groentes
e.d. groeien moet het wel eerst in de
grond gestopt worden. Hans heeft de
aardappels gepoot op de manier zoals dat
gedaan werd in zijn jeugd, namelijk met
een zogenaamd pootstokje. Wel een
bewerkelijk klusje, maar als je het kalmpjes aan doet en met een weldadig zonnetje op de rug, is het prima te doen. Nu
maar afwachten tot er straks mooie aardappelplanten in de plaggenhutmoestuin
gaan groeien.

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

6
5
Oplossing
vorige maand
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3
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

DORPSQUIZ
HOENDERLOO
VRIJDAG 7 JUNI

Deel 42

Door boswachter
Henk Ruseler

Een veenmoeras vol bloeiende beenbreek
Wie van wandelen en natuur houdt komt
in Het Nationale Park De Hoge Veluwe
volop aan zijn trekken, want de diversiteit aan luisterrijke landschappen is
hier enorm. Al deze pareltjes van De
Hoge Veluwe heb ik in de ruim 38 jaar
dat ik voor het Park werk al vele malen
doorkruisd en ik vind ze stuk voor stuk
even mooi en interessant. Maar wanneer toch wordt gevraagd naar mijn
favoriete landschap, dan is dit zonder
twijfel het Deelense Veld.
Tegen de Oost-Veluwestuwwal in Het
Nationale Park De Hoge Veluwe ligt
deze quasi-Afrikaanse vlakte van
ongeveer 500 hectare. Zo op het eerste
gezicht lijkt deze Veluwse savanne
vooral begroeid met pijpenstrootje en
heide, maar wanneer je beter kijkt, sta
je versteld van het mozaïek aan landschapstypen. Zo vind je er natte- en
droge heidevegetaties, vennen,
hoogveenmoerassen en na een periode
van zware regenval stroomt hier zelfs
een echte heidebeek!
Het gebied werd vooral gevormd door

smeltwaterdalen uit de laatste twee ijstijden en verstoven zand vanuit de
enorme zandwoestijnen die rond de
Middeleeuwen waren ontstaan.
Het Deelense Veld is elk seizoen de
moeite waard,
maar in de zomermaanden is het er
wel heel erg mooi,
dan bloeit namelijk de beenbreek.
In een langgerekt
veenmoeras dat
van oost naar
west over het
Deelense Veld
loopt staan duizenden exemplaren van deze zeldzame lelieachtige.
Nog nergens heb ik tijdens mijn
zwerftochten door natuurgebieden
buiten het Park zo'n helder gele bloemenzee van bloeiende beenbreek gevonden.
Beenbreek groeit op voedselarme, natte

en vochtige delen in heide- en veenstreken. Opvallend zijn de gele trosvormige bloeiwijzen. Minstens zo opvallend zijn de helder-oranje vruchten die
daarna verschijnen. De plant staat op

de rode lijst als kwetsbaar maar komt in
het Deelense Veld nog volop voor.
Vroeger was de plant bepaald niet geliefd. Men dichtte de beenbreek duistere
krachten toe. Het vee dat van dit plantje
graasde zou weldra een ziekte krijgen
waarbij al hun beenderen zouden breken en vermolmen. Een veel aannemelijker verklaring voor deze botbreuken is
natuurlijk de kalkarme bodem waar de
plant groeit. Bij vee dat geruime tijd in
deze omgeving werd geweid ontstond
vanzelf een kalkgebrek met broze botten
tot gevolg.
Tegenwoordig komen liefhebbers van
heinde en verre naar het plantje kijken.
Toen ik vorig jaar voor mijn werk op
het Deelense Veld moest zijn werd ik
aangesproken door een man en vrouw
in zomerse wandelkleding en behangen
met fotocamera's. Met een typisch
Haags accent werd mij gevraagd;
"boswachtâh, waah staat de brekebeen?" Het is weer bijna zomer, de
beenbreek bloeit!
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AUTO VAN DE MAAND

Seat Ibiza ST 1.2 Automaat
Navigatie, Cruise control, Climatronic, ESP,
ABS,, Carkit, Lichtmetalen velgen, Mistlampen,
Lederen stuur. Stoelverw. 94.000km!
Zeer nette en luxe auto
BJ 2013

€ 11.450,-

Een greep uit ons aanbod:
Citroen C3 Hdi Zeer zuinig, Cruise control, PDC enz.

D. grijs met.

2011

€ 4.450,-

Fiat Grande Punto 1.3 JTD Diesel 156.000km

D. grijs met.

2011

€ 3.950,-

Fiat Punto Evo 1.4 5 deurs lm velgen Airco

Zilvergrijs met.

2010 € 5.450,-

Fiat Punto Evo 1.2 5 drs Airco, Trekhaak, 58000km

Zilvergrijs met.

2012 € 6.450,-

Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv.

Zwart met.

2015 € 14.750,-

Hyundai I-20 5 deurs Airco, Lm velgen 77.000km

D. grijs met.

2014 € 7.950,-

Hyundai I-20 5 deurs Airco, Lm velgen 32.000km!!

Wit

2013 € 8.450,-

Mazda MX-5 1.8-16v Lm velgen 105.000km

D. grijs met.

2006 € 8.750,-

Nissan Micra 1.2 5 Deurs Luxe uitv. 39.000km

Wit

2015 € 8.450,-

Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km!

Kikker Groen met.

2017 € 12.950,-

Opel Astra 1.4 140pk 5 deurs, Trekhaak 17 inch enz.

Zilvergrijs met

2011

Peugeot 207SW 1.4-16V Panorama dak, Lm velgen

Zwart met.

2010 € 6.950,-

Renault Clio Estate 1.2 Tce Navigatie, Cruise enz.

Zwart met.

2010 € 6.950,--

Renault Kangoo Automaat 1.6-16v 92.000km

Zwart met.

2009 € 9.950,-

Renault Twingo Nieuwe model 15.000km!!

Blauw met

2015 € 7.750,-

Renault Megane 1.4 Tce 130 pk 5drs 17 inch, Cruise

D. blauw met.

2010 € 7.950,-

Seat Ibiza ST AUTOMAAT zeer compleet 94.000km

D grijs met.

2013 € 11.450,-

VW Golf Variant 1.2 TSI 63.000km!! luxe uitvoering

Wit

2011

VW Golf Sportsvan 1.2 Tsi Automaat Navi 64.000km

Bruin met.

2014 € 17.950,-

Volvo V70 2.4 Lm velgen, Cruise control, 148.000km

Wit

2001 Verwacht

€ 7.950,-

€ 11.950,-

* 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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