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De gebroeders Van Buren
gaan een prachtig avon-
tuur aan. In ons dorp!

Toernooidirecteur Ron
onder de indruk van zo
veel kwaliteit!

Geen oorkonde, maar wel
een belangrijk moment
voor deze mannen!

Nog meer zangeressen die
een jubileum te vieren had-
dan. 

Twintigste jaargang van de Plaggensteker

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo

De Nieuwe Plaggensteker is ooit begon-
nen als informatieblad voor de vrijwil-
ligers van ‘t Dorpshuus, maar de wens
om voor het hele dorp een ‘krant’ te ma-

ken was er al snel bij de initiatiefnemers
Theo Engbers en Rob Spelde. Het eerste
nummer moest echter bekostigd worden
en het toenmalige bestuur van ‘t
Dorpshuus zag dat niet zitten. Bij HAJO
zag men er toen wel iets in en die hebben
de eerste editie betaald. Theo en Rob
werden meteen lid van deze vereniging. 
De krant werd gelukkig zeer goed ont-
vangen en vanaf nummer 2 kunnen de
onkosten betaald worden door de adver-
teerders. Zonder hun echt geen dorps-

krant! Inmiddels gaat de N.P. in het jaar
dat Hoenderloo 180 jaar bestaat het twin-
tigste jaar in en in al de jaren is deze elke
maand nog uitgekomen. Er zijn mensen
die ze allemaal nog hebben en die hebben
een leuk ‘geschiedenisoverzicht’ van de
laatste 20 Hoenderlose jaren. 

De redactie hoopt nog lang door te kun-
nen gaan, ook dankzij de input van de
Hoenderlose bevolking. Hartelijk dank
daarvoor!

Jubilarissen Eensgezindheid

De eerste repetitieavond van het nieuwe
jaar wordt door zangvereniging Eensge-
zindheid altijd benut om de jubilarissen
in het zonnetje te zetten. Het waren er op
dinsdag 8 januari zes, alleen was Chris
Schouten, die 5 jaar lid is, niet aanwezig.
De dames die een jubileum te vieren had-
den waren er wel en maakten deel uit van
een gezellige bijeenkomst in de sooszaal
van ‘t Dorpshuus. Het bevalt heel goed
om de eerste avond te benutten om elkaar
het beste te wensen voor het nieuwe jaar. 

Als eerste werden Dina de Bondt en Tiny
Brandsma naar voren geroepen. Beide
dames zingen al 12½ jaar bij de Hoen-

derlose zangvereniigng en komen stee-
vast vanuit Otterlo naar ‘t Dorpshuus om
hun vocale aandeel te leveren. Geweldig
dat ze dat er iedere keer weer voor over
hebben. Omdat 12½ jaar een officieel
jubilem is kregen deze dames naast de
fraaie bos bloemen ook een oorkonde uit-
gereikt als aandenken. Verdiend hoor!
Tot haar grote verbazing werd Tine Vis
vervolgens genoemd. Ze moest voor-
zichtig de thee wegzetten toen ze te
horen kreeg dat ze 15 jaar lid is van
Eensgezindheid. Uiteraard lag er ook
voor haar een fraaie bos bloemen klaar. 

(lees verder op pagina 7)
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.

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

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

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

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

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

2 Feestavond Onderling Hulpbetoon
3 Klaverjassen Dorpshuus
4 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
7 Vrijtijdsbeurs (Dorpshuus, 14.00 - 17.00 uur)
20 Dineren in ‘t Dorpshuus
23 Ophaaldag Mark rond de Kark

4 Jaarvergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
9 Uitvoering HTC (Dorpshuus)
20 Dineren in ‘t Dorpshuus
30 Ophaaldag Mark rond de Kark

1 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
17 Dineren in ‘t Dorpshuus
20 Ophaaldag Mark rond de Kark

6 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
15 Dineren in ‘t Dorpshuus
25 Ophaaldag Mark rond de Kark

3 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
6 Seniorentocht
19 Dineren in ‘t Dorpshuus

1 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
5 Hoenderpop (Muziekbos)
6 Mark rond de Kark (Heldringkerk)
17 Braderie (Muziekbos)
24 Braderie (Muziekbos)
28 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
31 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

Braderie (Muziekbos)

4 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
7 Braderie (Muziekbos)

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
14 Braderie (Muziekbos)

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
18 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

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

7 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)

4 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)

Februari

Maart

April

Mei

Juli

September

Oktober

November

Juni

Augustus

Jaarvergadering
Dorpsraad

Op 4 maart vindt de jaarvergadering
plaats van de dorpsraad van

Hoenderloo, Hoenderloo’s Belang 
in ‘t Dorpshuus.

Leden kunnen daar van het bestuur
horen waar men het afgelopen jaar

allemaal mee bezig is geweest, hoe het
er voor staat met de vereniging en wat
er nog meer speelt rondom en in het

dorp Hoenderloo. 
De relevante stukken zullen binnenkort
op Hoenderloo.nl komen te staan zodat

men dit alvast kan doorlezen.
Niet-leden kunnen, na zich ter plekke
te hebben opgegeven via een inschrijf-

formulier, de vergadering ook 
bijwonen.

Aanvang: 20.00 uur!



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

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

alle Hoenderlose huishoudens.

Redactie:
Rob Spelde  055-3781363 en 

06-20683177

Vormgeving/foto’s: Rob Spelde

contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242

klachten bezorging:
robspelde@planet.nl

Advertenties
robspelde@planet.nl

06-20683177

Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.

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

E-mail: 
robspelde@planet.nl

Krimweg 11
7351 AS  Hoenderloo 

website
www.hajo-hoenderloo.nl

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 16 februari

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

dinsdag 26 februaridinsdag 26 februari
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Winnaars koppeldarten

De darters van Beatrix zijn het jaar 2019 begonnen met een koppeltoernooi op vrijdag
4 januari. Ze houden de naam Beatrix in ere omdat het darten ooit begonnen is  bij de
helaas ter ziele gegane Hoenderlose voetbalclub. Via het lot werden er op deze avond
koppels gevormd en werden eerst poules afgewerkt. Vervolgens moest men proberen
middels een knock-out systeem steeds een ronde verder te komen om uiteindelijk in
de finale te proberen de titel in de wacht te slepen. Uiteindelijk kon toernooidirecteur
Ron van de Heuvel het koppel Melvin Bloem en Zino van Westerneng uitroepen tot
de grote winnaar en hun huldigen. Een goed begin van het nieuwe jaar voor deze 2
darters. Inmiddels is de tweede helft van het seizoen voor de darters, die tweeweke-
lijks op vrijdagavond bijeen komen in ‘t Dorpshuus om een onderlinge competitie te
spelen, van start gegaan. Het is de vraag wie aan het einde van het seizoen gehuldigd
kan gaan worden als de nieuwe kampioen. Het lijkt er op dat met name één speler hard
op weg is deze felbegeerde titel in de wacht te gaan slepen. Zijn opponenten hebben
het echter nog zeker niet opgegeven. 

Kom ook naar de inloopochtenden

Het Nieuwe Initiatief is gestart met inloopochtenden op de vrijdagmorgen in ‘t
Dorpshuus en heel veel hebben al ervaren hoe leuk en nuttig die zijn. Gewoon binnen
lopen voor een praatje, koffie, spelletje, hulp of wat dan ook. Wilt u er eventjes uit?
Vrijdags van 9.30 tot 11.30 uur staan de deuren van ‘t Dorpshuus wagenwijd open!
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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



Terwijl in de sooszaal van ‘t Dorpshuus
Eensgezindheid de eigen nieuwjaarsre-
ceptie hield vond deze van de biljarters

van Veldheim daarnaast in de serre
plaats. Een avond vol gezelligheid met
de partners aan een mooi gedekte tafel.
De mannen van de biljartvereniging ge-
noten met hun partners van een overheer-
lijk buffet en lekker drankjes als start van
de tweede seizoenshelft van de onder-
linge competitie. Traditioneel blikte
voorzitter Jan Wolffensperger terug op

plezier iedere dinsdagavond in ‘t
Dorpshuus een onderlinge competitie.
Een aantal keren per jaar worden de part-
ners ook betrokken bij  een activiteit en
de nieuwjaarsreceptie is er daar één van.
De tafel was sfeervol gedekt en het buf-
fet, dat netjes was neergezet op het biljart
(hoe toepasselijke) smaakte overheerlijk.
De sfeer was goed en het was bijzonder
leuk dat iederen er was. 
Voorzitter Jan Wolffensperger blikte
even terug in zijn nieuwjaarsspeech op
het jaar 2018 dat flinke (persoonlijke)
hobbels kende. Na zijn praatje kon hij
ook aan tafel en genoot zichtbaar van het
eten. 

een voor sommige leden heftig jaar 2018.
Uiteraard werd de hoop uitgesproken dat
het huidige seizoen en het jaar 2019

voorspoedig zal gaan verlopen en
dat men op de dinsdagavonden
veel plezier zal blijven beleven
aan de gezamenlijk hobby en
sport, het biljarten. De biljarters
van Veldheim, het café waar de
roots liggen van deze groep en de
naam daarvan blijven ze hand-
haven, spelen inmiddels met veel
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(vervolg van de voorpagina)

Vervolgens werden Dicky Nijkamp en
Annie van Veldhuizen naar voren ge-
roepen. Deze nachtegaaltjes zingen alle-
bei al maar liefst 45 jaar bij De Zang.

Met een grote mate van enthousiasme
namen ze de bloemen in ontvangst. Zo
lang lid zijn van een vereniging is snel op
papier gezet, maar het is nogal iets. Al

die keren oefenen, al die jaren mee zin-
gen op de uitvoeringen, extra activiteiten
die er altijd weer zijn, ga er maar aan
staan 45 jaar lang!
Hulde dames! Ie-
dereen gefeli-

citeerd.
Er werd deze a-
vond ook afscheid

genomen van iemand. Marlene was sta-
giaire op De Hoge Veluwe en is zeer
muzikaal. Ze heeft een aantal maanden
op de repetitieavonden piano gespeeld

als extra ondersteuning. Geweldig dat ze
dit zo maar wilde doen uiteraard. Nor-
maal gesproken speelt de dirigent de

begeleiding op de piano, maar door
Marlene kon hij zijn aandacht heel
anders inzetten. Heel prettig. Men vond
het dan ook heel jammer dat de stage van
Marlene er (toen bijna) op zat en dat ze
de laatste keer aanwezig was. De bloe-
men waren zeer verdiend!!

Nieuwjaarsreceptie Biljarters Veldheim
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Hoenderlose broers gaan het avontuur aan
De broers Maik en Jeffrey van Buren
zijn al een tijdje praktisch dag en
nacht, 7 dagen in de week bezig om een
droom te laten uitkomen en een avon-
tuur aan te gaan. Een weloverwogen
avontuur met hun nieuwe restaurant
De Veluwe aan de Krimweg 28. 

Dat is toch het adres van ..... juist! De
Zaak. Het is inmiddels wel volop bekend
dat de vorige eigenaren het verkocht heb-
ben en wel aan Arthur van Roekel
(Deelen). Maik en Jeffrey huren het voor
de komende 5 jaar en in die tijd willen ze
iets neerzetten. Uitgaande van de eigen
kracht, kwaliteiten en ervaringen die ze
volop hebben.

Jeffrey (26) heeft ondanks zijn jonge
leeftijd als kok meerderemalen bewezen
dat hij grote kwaliteiten heeft in de keu-
ken. Zijn opleiding is dan ook niet één
van de minste; hij heeft de hoogste koks-
opleiding in
Nederland gevolgd, de
Cas Spijkers
Academie. Deze heeft
hij afgerond op niveau
4, het hoogst haalbare.
Wat hij als kok kan
heeft hij de laatste
jaren laten zien bij De
Krim en velen hebben
daar gesmuld van zijn
creaties. Ook velen op
Curacao hebben het
voedsel gegeten die
hij bereid heeft.
Koken is absoluut zijn
grote hobby, zo niet
zijn passie. 
Tel daarbij zijn broer
Maik (27), die zeker in

de horeca al zijn sporen heeft verdiend en
dit vak ook absoluut prachtig vindt, en je
hebt een gouden koppel. Maik heeft een
aantal jaren geleden zo’n 4 jaar in De
Zaak gewerkt en kent het pand dus al
door en door. Nu zijn ze druk dat van
binnen helemaal te veranderen  naar ei-
gen inzicht en smaak. Het meubilair van
De Zaak blijft al komt er een loungeset

binnen waar men even lekker kan borre-
len voor aan tafel te gaan. In eerste
instantie willen Jeffrey en Maik starten
met 50 tot 60 zitplaatsen om zelf te kun-
nen wennen en de kwaliteit en service te
kunnen bieden die ze willen. Jeffrey als
chefkok in de keuken en Maik  samen
met de vriendin van Jeffrey, Dinkenesh
en regelmatig de vrouw van Maik, Tess
in de bediening. In de toekomst willen ze
groeien naar 75 tot 85 plaatsen.
Aangezien Jeffrey ook zijn leermeesters-
diploma heeft gehaald en er al contact is
geweest met de Cas Spijkers Academie,
zal er waarschijnlijk volgend jaar een
leerling in De Veluwe het vak gaan leren.
Met alleen maar verse spullen van een
goede kwaliteit en een nette prijs. Jeffrey
drukte ons op het hart in het gesprek dat
we hadden, dat hij in zijn keuken alleen
met verse gerechten zal gaan werken. 

Op 1 februari vieren de gebroeders de
opening met familie en
vrienden en vanaf 2
februari is men van
harte welkom om iets
te komen drinken en
eten. De bar  blijft
staan en daar kan men
ook terecht tijdens de
openingstijden: door
de week van 10.00 tot
21.30; op vrijdag en
zaterdag sluit De
Veluwe om 00.00 uur.
De keuken sluit elke
dag om 20.00 uur

Op de foto hiernaast
Maik en Jeffrey in hun
restaurant dat nog
volop in opbouw is. De

wanden in een heel smaakvolle kleur
groen en aan de muur hangen al een paar
geweldige grote foto’s van de hand van
top-natuurfotograaf Henri van Vliet.
Foto’s gemaakt in Hoenderloo! De
broers willen in en met hun restaurant de
Veluwe eer aan doen en dit prachtige
gebied van alle kanten uitstralen.

De redactie wenst iedereen bij restaurant
De Veluwe veel plezier en succes toe.
Dat jullie maar een prachtig bedrijf
mogen neerzetten!

Om de opening met de klanten te vieren kan men
van 2 februari t/m zondag 17 februari een 3-gangen

keuze menu komen eten voor 25 euro p.p.



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

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

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

• 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 

055 - 355 19 27  | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN
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een runderlapje, een runderlapje, 
andijvie met room en aardappelpuree andijvie met room en aardappelpuree 

HopjesvlaHopjesvla
Inloop vanaf 17.00 uur

Opgeven en afmelden uiterlijk 
zaterdag 16 februari bij
Carla Schol 0620171838

Menu voor       20 februari:Menu voor       20 februari:

Goed rentmeesterschap op  DE GROOTE
MODDERKOLK in Loenen
Het kan geen verrassing meer zijn, of je
nu de actualiteit bijhoudt of niet.  Onze
manier van  voedsel produceren en con-
sumeren  moet anders. Kan nog beter.
Met meer respect voor natuur, milieu en
landschap. Met positieve effecten voor
de volksgezondheid. Voor hoe dat dan
moet, bestaan geen pasklare recepten.
Vandaar dat er behoefte is aan en ruimte
nodig is voor nieuwe initiatieven. In de
Stentor hebt u  misschien al de enthousi-
aste berichten gelezen over het initiatief
om in 2019 op de gronden van De Groote
Modderkolk in Loenen een coöperatief
boerenbedrijf te beginnen.
Een boerderij die uitsluitend voor de
leden van de coöperatie verse en gezonde
groenten, fruit, vlees en eieren van biolo-
gische kwaliteit levert. De herenboerderij
kan voorzien in ongeveer 60% van het
eten dat je nodig hebt.  Coöperatieleden
leggen eenmalig  per twee-of meerper-
soonshuishouden 2000 euro in. Daar-
naast betaalt elk huishouden per persoon
een vast wekelijks bedrag. Een profes-
sionele boer runt de boerderij. Hij hoeft
geen winst te maken om zijn bedrijf
draaiende te houden. Hij is in loondienst
en doet het werk. En de herenboeren, die
volgen belangstellend en betrokken hoe
het gaat met de boerderij en ze verdelen
de opbrengsten in natura onder elkaar.
Voor de start van het bedrijf heeft de
stichting Herenboeren minimaal 150
leden nodig. Zover zijn ze nog niet.  Het
idee is voor veel mensen erg nieuw. Op 4
februari om 20.00 uur willen ze in

Hoenderloo een keukentafelgesprek or-
ganiseren om al uw vragen over dit initi-
atief te beantwoorden. De informatie ont-
vangt u van de Hoenderlose kartrekker
Hillegonda Lindekamp. Aanmelden voor
deze informatie-avond kan via haar
mailadres  lindekamp@planet.nl vóór
zondag 3 februari. Via de mail ontvangt
u ook informatie over de plaats van

samenkomst. Wilt u zich oriënteren op
het samen herenboeren, kijk dan op
grootemodderkolk.herenboeren.nl of
bezoek de informatieavond op dinsdag 5
februari of overdag op zaterdag 23 febru-
ari op De Groote Modderkolk.
Zaterdag 12 januari bezocht  de Gelderse
gedeputeerde P. Drenth, verantwoor-
delijk voor vitaal platteland, De Groote
Modderkolk en hij stak zijn aanstekelijke
enthousiasme voor dit initiatief niet
onder stoelen of banken.  
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Politienieuws
Alweer de eerste Nieuwe Plaggensteker van
2019. Ik hoop dat het een mooi jaar wordt
voor iedereen. Trouw krijg ik van Rob Spelde

een berichtje dat het weer zover is en of ik
ook weer een stukje wil schrijven. Ik ga

achter de computer zitten en kijk wat
zich er de laatste weken heeft afge-
speeld in Hoenderloo: Er werden vijf verdachte situaties gemeld. Ik ben daar blij
mee, want dat betekent dat u goed oplet en dat is belangrijk. Er werd namelijk ook
twee keer geprobeerd om in een woning in te breken. In de ene woning is men niet bin-
nen geweest, in de andere wel, maar het lijkt erop dat er niets is weggenomen. Blijf
alert!
Een keer werd er ingebroken in een voertuig bij een recreatie-gelegenheid. Ook werd
er een paar keer melding gedaan van parkeeroverlast en moesten er relatieproblemen
worden uitgesproken hetgeen gepaard ging met het nodige kabaal. Wat de laatste tijd
vaker voorkomt is dat er personen met hoofdzakelijk busjes rondrijden en proberen
machines (kleine aggregaten, gereedschapswagens e.d.) te verkopen. Ze geven
meestal aan dat ze op een beurs hebben gestaan en naar een beurs in het buitenland
moeten en dan van de spullen af moeten. Waarde van de spullen is dan een behoor-
lijk bedrag en je kunt het dan voor een veel lager bedrag kopen. Het gaat meestal om

nieuwe spullen. Deze zijn meestal niet van diefstal afkomstig, maar kwalitatief niet
heel erg goed en uiteindelijk betaal je dan toch de hoofdprijs. Ik zou niet aan de deur

kopen, maar naar de winkel gaan of via een goede site online mijn spullen bestellen. Zit
je altijd goed en kun je nog eens terugvallen op iemand als er iets niet goed mocht zijn.

Tot slot wel een leuk verhaal: een van de jon-
geren van de Hoenderloo Groep was op een

avond weggelopen en hoorde op een gegeven
moment de nodige zwijnen om zich heen. Hij werd

bang en durfde niet meer verder en heeft toen de
politie gebeld, die hem mocht komen 'redden'…..

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
spreekuur: dinsdagavond van 
19.45 uur tot 20.34 uur

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Vindt u het in het begin van een nieuw
jaar ook altijd zo wennen om dat
nieuwe jaartal te moeten invullen op
formulieren of zo? Of zou dat aan mijn
leeftijd te liggen. U hoeft hem echt niet
in te koppen als u mij op straat tegen-
komt hoor; mijn grijze haren heb ik in-
middels volledig geaccepteerd.

Hopelijk heeft u een mooie december-
maand gehad met fijne feestdagen en is
het begin van 2019 ook prima verlopen.
Wat je vaak hoort is dat januari dan
zo’n saaie maand is en dat deze maar
niet voorbij lijkt te gaan. Nou, ik moet
zeggen dat de tijd in deze eerste maand
van het jaar toch ook weer is omgevlo-
gen. We zitten al weer bijna in februari
en voor je het weet pakken velen de kof-
fers al weer in voor een welverdiende
zomervakantie.
Oké, zo ver is het nog niet. Op het
moment dat ik dit stukje zit te typen is
het overdag onder nul en heeft het ‘s

nachts tegen de 10 graden gevroren.
Geweldig voor de schaatsliefhebbers,
maar het is natuurlijk altijd even af-
wachten hoe lang zo’n vorstperiode
duurt. Er is inmiddels al weer geschaatst
bij ijsmeester Marcel bij de Zeven-
sprong? Gewekdig toch! IJspret.
In de eerste weken van 2019 is er weer
van alles gebeurd zoals u in deze Nieuwe
Plaggensteker kunt lezen. Het 20e jaar
waarin in deze dorpskrant verslag wordt
gedaan van ons mooie en actieve dorp en
daar ben ik zeker trots op. Gelukkig leest
men het klaarblijkelijk nog steeds graag
en daar ben ik misschien nog wel bijer
door. Ik hoop nog jaren door te kunnen
gaan met de Nieuwe Plaggensteker en ga
zeker voor het 25-jarig jubileum. 

Achter de schermen hebben heel veel
vrijwilligers de draad weer volop opge-
pakt om de activiteiten en evenementen
van 2019 voor te bereiden. Geweldig
toch!? Vele, vele uurtjes gaan daar in zit-

ten en bij deze wil ik alle vrijwilligers
een hart onder de riem steken en nu al
bedanken voor hun inzet. 

Ik zal proberen u als inwoner op de
hoogte te houden van zaken die bij mij
langs komen over Hoenderloo. Als u nu
iets heeft waar u mee zit en ik zou er
eventueel iets in kunnen betekenen,
neem contact op! Praten kan altijd!
Ik ben te bereiken, het liefst via de mail
robspelde@planet.nl of met een briefje
in de bus, Krimweg 11.
Ik hoor graag van u!

Met hartelijke groet,
Rob Spelde
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06-40866349
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Hoe gaat het met uw goede voorne-
mens? Vereniging Hoenderloo's
Belang zal het gehele jaar zijn
goede voornemens volhouden om op
te komen voor ons dorpsbelang.
Belangen zoals de laagvliegroutes
van Lelystad, aanpassingen aan de
N804 en N304, zorg, woningbouw
voor jongeren, etc. Zoals u wellicht
in de media hebt vernomen staat de
toekomst van officiële dorps- en
wijkraden van de gemeente Apel-
doorn ter discussie. Het gaat daarbij
om de juridische status en wijze van
toekenning van subsidies voor de
dorpen en wijken van Apeldoorn.
Wij strijden voor het behoud van de
huidige status. Maar maakt u zich
geen zorgen: ook zonder de status
van dorpsraad zullen wij als vereni-
ging ons blijven inzetten voor de
belangen van ons dorp.
Rond vliegveld Lelystad is afgelopen
tijd weer veel gebeurd. Het voorstel
van de minister voor de verdeling
van vliegverkeer is afgewezen door
de Europese Commissie. Zodra daar
een nieuw voorstel voor komt, zullen

we daartegen een bezwaar indienen.
Verder hebben wij wederom onze be-
zwaren tegen de opening van vlieg-
veld Lelystad en de laagvliegroutes
geuit in een reactie op de voorge-
stelde wijziging van het luchthaven-
besluit door de minister. U kunt tot
21 februari ook zelf uw zienswijze
indienen en u aanmelden voor een
informatieavond op 14 februari in
Orpheus (shortlink:
https://goo.gl/92CxBo). 
2019 is ook het jaar dat A. den
Doolaard wordt herdacht: 65 jaar
geleden kwam hij in Hoenderloo
wonen en 25 jaar geleden is hij in
Hoenderloo overleden en begraven.
Museum De Kleine Arcke zal dit
jaar extra aandacht voor hem
hebben: volg dus het nieuws op
www.museumdekleinearcke.nl . Wel
kunnen we alvast een tip van de

sluier oplichten: we gaan proberen
een straat naar hem te laten vernoe-
men.
Het nieuwe jaar van Hoenderloo's
Belang wordt traditioneel ingeluid
met de algemene ledenvergadering.
Op 4 maart bent u vanaf 19.30
welkom in 't Dorpshuus, waar om
20.00 de vergadering zal beginnen. 
Tijdens de vergadering zullen wij
afscheid nemen van Oskar van
Zuiden als penningmeester. Hij heeft
zich afgelopen jaren met veel
energie ingezet voor de dorpsraad,
alsook voor de Hoenderloo Fair, zijn
geesteskind. Oskar is al bezig zijn
beoogd opvolger John Troch in te
werken. Meer introductie volgt, mits
hij in maart verkozen wordt door de
leden.
Het jaarverslag zal voor die tijd op
hoenderloo.nl gepubliceerd worden.
Deze zal tevens in de vergadering
uitgedeeld worden, tezamen met het
financieel jaarverslag. Bent u nog
geen lid? Meld u dan snel aan met
onderstaand formulier.
Wij hopen velen van u daar te zien.

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



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

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

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl
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Na alle feestelijkheden in het jubileum-
jaar van de Kap (mocht u het gemist
hebben, de Kap bestond dit jaar 50
jaar!), was het zaterdag 8 december de
dag van de jaarlijkse Dankjewel
bijeenkomst. Deze dag wordt elk jaar
georganiseerd voor alle vrijwilligers
van de Kap en dit jaar was de locatie
'de Cantharel' in Apeldoorn. We ging-
en met 4 personen uit Hoenderloo van Dinge Doen
daarheen.

We werden in het Auditorium 'de Hoge Veluwe' ontvangen
en welkom geheten door de directeur van de Kap, Erna
van Bussel en de coördinator van de vrijwilligers, Ineke
Lely. Beneden aangekomen stond er personeel van de
Cantharel klaar met voor iedereen een glaasje Prosecco.
Ik de auditoriumzaal ging daarna het programma officieel
van start. Eerst deed Erna uitgebreid verslag van alle
activiteiten die er het afgelopen jaar vanwege het
jubileumjaar hadden plaats gevonden, met als hoogtepunt
de Kap Parade op 15 September. Daarna volgde er een
quiz met allerlei vragen over de Kap.
Daarna volgde de huldiging van de jubilarissen. De '5-

jarigen' waren in het afgelopen
jaar al geëerd in kleinere
bijeenkomsten maar de '10-jari-
gen' werden één voor één op het
podium geroepen om hun speld in
ontvangst te nemen, ook 'onze'
Wim Junge!!! Daarna werden de
namen van '15-jarigen' opge-
noemd waarna een '20-jarige en

een '25-jarige' hun huldiging nog in ontvangst mochten
nemen op het podium. Wat mooi toch om te zien dat er
zoveel vrijwilligers al zo lang hun steentje bijdragen aan
de maatschappij.

Daarna volgde toch voor de meeste mensen het gedeelte
van deze dag waar het meest naar uitgekeken werd, het
buffet. In de hal werd dit nog opgeluisterd door coverband
Backsound. Al met al weer een fantastische avond!

Mochten er onder u nog mensen zijn die denken: vrij-
williger worden bij Dinge Doen lijkt mij ook wel wat of
mocht u meer willen weten over wat Dinge Doen voor u
kan betekenen, neem dan contact op met Sandra
Thomassen (06-83128188).

Dankjewel bijeenkomst de Kap 2018

Dorpshuusperikelen
Beste mede dorpsbewoners. Hier weer nieuws over 't
Dorpshuus. 
De feestdagen zij achter de rug en het nieuwe jaar is weer
begonnen.
"t Dorpshuus wenst iedereen dan ook een prachtig actief jaar
toe.
Na de vele nieuwjaarsrecepties gaan we weer van start met
een nieuw seizoen.
Deze wintermaanden vinden er enkele workshops  plaats.
De eerste is al geweest en was erg
gezellig. In februari en maart volgen
er nog twee.
Je kunt je nog steeds opgeven hier-
voor via Faceboek van 't Dorpshuus.
Deze site wordt beheerd door iemand
die er steeds onze activiteiten op
bijhoud.
In het najaar willen we nog meer
workshops gaan doen.
Dus heb je een leuk idee meld dit bij

ons en we gaan kijken wanneer dit plaats zou kunnen vinden. 
Ook heeft Het Nieuwe Initiatief al enkelen inloopochtenden
gehouden.
Deze zijn goed bezocht en zeer gezellig. Dus kom gerust eens
buurten op de vrijdagochtend.
Wanneer dit blad verschijnt is net de uitvoering van VIOS
achter de rug en staat de uitvoering van HTC al weer voor de
deur. Daarnaast hopen we dat er nog vele leuke activiteiten
zullen volgen.
Houdt u daarom onze Faceboek, Informatiebord en
Hoenderloo.nl goed in de gaten.
We zien jullie graag bij ons in 't Dorpshuus.

Huren/Info ruimtes
Dorpshuus:

Helna Solleveld   
Telefoon:  055-3781466

Helna.solleveld@gmail.com

Ha Hoenderloërs, een huishoudelijke mede-
deling: het eenpersoonshuishouden Helga
Scheeres is van de Krimweg 4c helemaal
naar Raalte verkast. Het was mooi geweest,
veertigplus jaar lang mooi geweest. 
Ook wij kinderen hebben een toffe tijd
gehad, maar toch niet zo lang als Helga. Ook onze actieve
volleybaltijd heeft zelfs in de optelsom niet zo lang ge-
duurd. Zeker zijn wij ook niet zo vaak in de Plaggenhut en

de Zaak geweest. Mede namens Helga
willen wij Hoenderloo en de Hoenderloërs
bedanken voor alle schoonheid, gezel-
ligheid, betrokkenheid en dergelijke. Wij
zullen onze koppen zeker nog wel eens
laten zien bij een VIOS-uitvoering en op de

braderie.
Dank jullie wel!
Helga, Nicolien en Joris



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 18

De laatste Nieuwe Plaggensteker van 2018 is zoals gebruikelijk voor de kerstdagen bij de lezers op de mat gevallen en
daardoor was het jaar niet geheel compleet. Daarna is er namelijk ook nog van alles gebeurd en om het jaar 2018 compleet
te maken in dit eerste nummer van 2019 nog even een terugblik op de laatste weken van 2018.

In december hebben 2 mede-Hoenderloërs
de mooie leeftijd van 50 jaar bereikt en als zij
tegenwoordig ‘Abraham’ genoemd worden kun-
nen ze daar niets tegenin brengen. De eerste was de
volgende in de rij dit jaar van de vriendengroep Dolle Her-
man en het betrof Gerben Essenstam. Hij bereikte deze mijl-
paal tijdens een vakantie in de sneeuw op 25 december. Zijn
50-ste verjaardag is goed gevierd. Eerst in Oostenrijk met de
daar aanwezige dorpelingen. Toen de familie na een gewel-
dige vakantie echter terug kwam in Hoenderloo hadden
velen het immens versierd aan de Speldermarkweg.
Meerdere spandoeken, het Dolle Herman kalf, lichten én ....
een knop waar je NIET op mocht drukken. Dus .... iedereen

drukte er op en elke keer weer begon een
geweldig vrolijk liedje te spelen. Dat is honder-

den keren te horen geweest. 
De tweede vijftiger is onze plaatselijke militair

André Slob  en de eretitel Abraham heeft hij achter zijn naam
staan sinds 30 december. Deze stoere bink kreeg als bejaarde
in de dop een stoere grote pop voor het huis aan de
Delenseweg 33. Deze sportieve vijftiger komt oorspronkelijk
uit Gouda en verleent ieder jaar zijn medewerking aan de
Dodenherdenking op 4 mei in ons dorp. Als militair legt hij
een krans voor degenen die hun leven hebben gegeven voor
onze vrijheid. 
Nog van harte gefeliciteerd mannen!!!!!!

Geslaagde kerstbingo in ‘t Dorpshuus
Velen kunnen zich de grote kerstbingo van de HZV in ‘t
Dorpshuus vast nog wel herinneren. In de grote zaal
waren de vele tafels volop bezet en de leden van de
ondernemersvereniging hadden voor mooie prijzen
gezorgd. Dit was tevens ook de avond van de bekend-
making van de winnaar van de HZV-december zegel-
tjesactie. Al jaren vond er echter geen bingo meer plaats,
sinds Beatrix gestopt was. Het Dorpshuusbestuur vond
het wel weer eens tijd om een kerstbingo te houden en
dat was een prima idee. De serre en de soosruimte zaten
op 15 december afgeladen vol met liefhebbers van het
wegstrepen van de cijfers die opgenoemd werden op de
bingokaarten en velen gingen na een leuke avond met
een fraaie prijs naar huis. En zoals dat altijd gaat, op
sommige tafels vielen veel prijzen en op andere werke-
lijk geen één. Ach ja, als men maar lol had!
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Onderling Hulp Betoon
Op 14 december zaten veel mannelijke leden van de oud-
ste vorm van ziekenfonds van Nederland in ‘t Dorpshuus
voor de jaarvergadering van Onderling Hulpbetoon. Die
bestaat in 2019 maar liefst 115 jaar en volgende maand
wordt dat dan ook gevierd met een vijfjaarlijkse feest-
avond. De jaarvergadering was ook een feestje: na de vaste
agendapunten die door het bestuur (zie foto rechts) werden
afgewerkt en een langer durende pauze hield voorzitter
Wim van Dam het traditionele medische praatje bij
afwezigheid van Geerten van den Brink. Een zeer toepas-
selijk onderwerp en Wim zal graag aan een ieder die het
(nogmaals) wil horen zijn relaas uit de doeken doen. Er
werd nog tot in de late uurtjes vergaderd en genoten van de uitstekende gevulde prijzentafel. Het was zoals gebruikelijk
wederom een historische avond.

Op 20 december hield de gemeente Apeldoorn een
inloopavond voor de bewoners van de Meester Gangelweg en
(een deel van) de Speldermarkweg over de werkzaamheden die
vanaf medio februari gepland staan. Het asfalt op die betref-
fende wegen is aan vervanging toe en nadat het verwijderd is
zal het vervangen worden door fraaie rode klinkers. Voor een
veel landelijkere uitstraling en ook als er calamiteiten zijn kan
men er veel makkelijker bij. De aanwezige bewoners konden
kun vragen en opmerkingen volop kwijt en kregen verder nut-
tige informatie. De mensen van de gemeente waren prima voor-
bereid, maar kregen van enkele inwoners zeker ook soms zaken
te horen waar men nog niet van op de hoogte was. Zoals gezegd
gaat het half februari beginnen, afhankelijk uiteraard van de
weersomstandigheden.

Top 2000 café
Alleen maar muziek vanaf vinyl, schitterende hoezen die de
moeite waard zijn om als schilderij aan de muur te hangen,
geweldige persoonlijke verhalen, koffie, thee en van allerlei
lekkers maakten het eerste Top 2000 café op 30 december in
De Kleine Arcke tot een enorm succes. Disckjockey Leo
Visscher wist de naald van de platenspeler precies op de
juiste plek te laten dalen zodat de juiste nummers te beluis-
teren waren. De bezoekers hadden zelf de LP’s en singles

meegenomen die voor hun iets betekenden en zo kon deze
middag er eentje worden die immens leuk en gezellig was.
Het zou zo maar kunnen, en degenen die er waren hopen
daar op, dat op deze dag een nieuwe jaarlijkse traditie gebo-
ren is. Wat een top-idee!

Mega knallen
Het Top 2000 café moet nog een traditie worden, het carbid
schieten op de laatste dag van het jaar is dat inmiddels al! Op
meerdere plekken in ons dorp vindt dat plaats, maar het epi-
centrum is toch wel op de wei voor de Heldringkerk. De jon-
geren die dit organiseren houden de veiligheid goed in de ga-
ten om het zo goed en gezellig mogelijk te laten verlopen. De
knallen waren soms enorm en de ballen werden helemaal naar
de andere kant van de wei geschoten. Er kwam zelfs een bal
bij de familie Woensdregt in de tuin wordt gezegd! Voor
iedereen was er iets lekkers te drinken en zo hebben heel wat
Hoenderloërs genoten van een middagje carbid schieten! 
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Kunt u zich de foto van december nog herinneren? Dat mooie witte paard
dat in een hek bevestigd is. In een rondgang door Hoenderloo had u op de
Elisabethweg terecht moeten komen om dit te vinden. Heel mooi dat dit
steigerende paard in een hek naar een
weiland verwerkt is. Maakt er toch
een extra hek van.
Dan de eerste foto van 2019. We

hebben op de foto rechts één deel van iets uitvergroot maar we denken dat het toch nog
wel herkenbaar is. We hebben het er in de Plaggensteker al heel vaak over gehad en de
plek waar de foto is gemaakt kan zeker historisch genoemd worden voor ons dorp. Zeer
velen hebben hetgeen hier staat volop bewonderd en een groep mensen heeft hier maan-
denlang veel plezier beleefd. Een aanwinst voor Hoenderloo, dat is het zeker!

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

Middenweg 17, 7351 BA, 055-3781270
whatssapp 0654261831
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Nieuwe vogel observatieplaats nabij Hoenderloo
Op De Hoge Veluwe wordt volop ge-
bouwd aan het nieuwe Landhuis in het
centrumgebied. Na de sloop van de
Koperen Kop is men hard aan de slag
gegaan met de realisatie van dit immense
gebouw. Hoe het gaat worden wordt
steeds meer duidelijk en men doet er
alles aan om de opening in juni te halen. 

Op een stuk kleiner niveau is er vlak bij
de ingang van Hoenderloo ook volop
gebouwd en hard gewerkt, maar dan door
vrijwilligers. Aan de Prins Hendriklaan
is een heel mooie nieuwe vogelobserva-
tieplaats gerealiseerd. Daar vlakbij was
er al eentje, naast de camping van De
Hoge veluwe, maar die is oud, aan ver-
vanging toe zoals op onderstaande foto

wel blijkt. En daar komt bij dat de plek
ook niet meer optimaal blijkt te zijn om
vogels te kunnen bekijken en te

fotograferen. Een nieuwe was noodzake-
lijk en degene die nu gebouwd wordt is
zal vast en zeker vele jaren meegaan om
aan vogeliefhebbers een prachtige plek
bieden. Deze hut bekijken? Ga, als u De
Hoge Veluwe vanuit Hoenderloo in rijdt
of loopt, de eerste asfaltweg rechts in
(Prins Hendriklaan). Vervolgens gaat u
het eerste zandpad links in en dan ziet u
het bouwwerk al rechts liggen. 

Het is zeer stevig en gedegen gebouwd
door de timmerploeg van het Park en het
is echt vakwerk hoor! Daar is duidelijk
met overleg, veel plezier en vakman-
schap aan gewerkt. Deze vogelhut is
inmiddels geheel gereed en er even een
kijkje nemen is zeker de moeite waard.

Inmiddels is
er ook al een
gat gegraven
waar een
vijver/water-
partij kan
komen om de
vogels naar
deze plek te
lokken. Deze
moet nog ver-
der worden
afgewerkt.
Voor de N.P.
is de bouw
van de hut op
de voet ge-
volgd door de
redactie en

hiernaast een beeld daarvan in grote lij-
nen middels een aantal foto’s. Eén van de
nieuwe aanwinsten van het Park!
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Vios Hoenderloo, fanfare met een dorpshart
Word jij ook lid of donateur?
Vios? Wat is dat?
Vios Hoenderloo is een fanfare. Dat betekent dat wij, behalve saxo-
foons, geen houten instrumenten hebben, maar wel koperen instru-
menten, zoals trompetten en trombones en natuurlijk het drumstel.
Wij hebben ook een slagwerkgroep. Hierin vind je instrumenten als
de grote en kleine trom. 

Gevarieerd en betrokken
Onze fanfare heeft rond de 25 leden, van jong tot oud. Ons pro-
gramma is gevarieerd, net als onze optredens. We zijn van de partij
bij allerlei evenementen in Hoenderloo, zoals Sinterklaas en de ker-
mis, maar geven ook vaak concerten met bijvoorbeeld andere verenigingen uit de omgeving.
Natuurlijk hebben we ook leerlingen, en daar zijn we heel trots op! 

Bijna honderd jaar
Vios Hoenderloo is in 1921 opgericht en bestaat dus bijna honderd jaar. Iets waar we óók trots op
zijn, want op een inwonertal van rond de 1.500 is het niet vanzelfsprekend om een fanfare en slag-
werkgroep te hebben én te houden. Onze leden steken regelmatig de handen uit de mouwen, niet
alleen tijdens concerten, maar ook om het dorp een stukje mooier te maken tijdens de doe-dagen
gedurende het hele jaar.

Interesse?
Wil je eens komen kijken tijdens een repetitie van de fanfare of de slagwerkgroep? Dat lijkt ons
leuk! De fanfare repeteert elke maandagavond van 19:45 tot 22:00 uur in het Dorpshuus aan
Paalbergweg 26. Om 21:00 uur hebben we pauze. Je kunt gewoon binnenlopen, er is altijd iemand
die je kan vertellen hoe het bij Vios gaat.
De slagwerkgroep repeteert elke woensdagavond van 19:45 tot 21:30 uur in het gebouw van IKC
Hei & Bos aan Middenweg 31.

Donateur worden
Je kunt ook donateur worden van Vios als je de vereniging een warm hart toedraagt. Met jouw
donatiebedrag kunnen wij in Hoenderloo mooie muziek blijven maken op goede instrumenten! Als je
donateur wilt worden, kan je een mailtje sturen naar onze secretaris, Liza Bruggeling op
l.bruggeling@live.nl. Doneren kan al vanaf een paar euro per jaar. Kijk ook eens op onze website:
www.vioshoenderloon.nl
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: september 2010
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De Hoenderlose vlagDe Hoenderlose vlag
Vlaggen te koop in de originele Hoenderlose kleuren!
Gevelvlaggen: 100x150 cm à €25,-
Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm (beperkt) à €45,-
Wimpels: 300 cm (beperkt) à €30,-

Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling!

Alleen verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, 06-20683177

Twee toezichthoudende bestuurs-
leden voor IKC Hei & Bos gezocht
De Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo is een vrijwillig schoolbestuur van één basisschool/ IKC (éénpitter) in
Hoenderloo. Wij zijn gestart in augustus 2018 en vanwege de omvorming van het huidige oprichtingsbestuur (dat bestaat uit
ouders) naar het one-tier model, zoeken we twee toezichthoudende bestuursleden. Vanuit het huidige bestuur blijven twee
ouders in het uitvoerend deel van het bestuur.
Het mandaat van de toezichthoudende bestuurders is geldig voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om voor één
periode te verlengen. De functie is onbezoldigd, het toezichthoudend bestuur ontvangt een reiskostenvergoeding.
De leden van het bestuur zijn in staat om de hoofdlijnen van het beleid van de SISH te beoordelen. Individuele leden van het
stichtingsbestuur kunnen specifieke deskundigheden hebben, echter alle leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
integrale inzicht en toezicht.

Zie voor verdere informatie de site van Hei en Bos, www.heienbos.nl bij vacature bestuursleden.

Belangrijke data:
Sluitingsdatum: 8-2-2019
In de week van 18-2-2019 vinden de gesprekken plaats. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur mevr. Inge Bodingius tel.nr.
06-51582949. Of met de directeur-bestuurder mevr. Kim Meerema tel.nr. 06-15447701, info@heienbos.nl.

De Kleine Arcke kijkt terug en weer vooruit
TOP-2000 op 30 december 2018
De Kleine Arcke mag terugkijken op een
geslaagde Top-2000-happening in De
Kleine Arcke. Dierbare lp's waren opge-
doken, afgestoft en meegetroond.  DJ
Leo Visscher gaf de platen een  VIP-be-
handeling, nadat eerst een mooie, inlei-
dende anekdote was verteld over ver-
loren liefdes, jeugdzonden en gouden
jaren.

De kniepertjes van Annemarie en de
wafels van Caroline zorgden samen met
de glühwein voor de rest. Van het ene
verhaal kwam het andere, het volgende
nog mooier dan het vorige. Volgend jaar
gaan we zeker verder met deze activiteit.
Met nog meer gasten en vergeten
muziek.

Hoenderloo-Got-Talent
Op 9 februari 2019 openen we het
expositiejaar met natuurfoto's van jon-
geren van de Hoenderloo-groep  in De
Kleine Arcke. Bijzondere foto's die niet
zouden misstaan in een glossy of natuur-
tijdschrift. Later in het jaar willen Wim
Wolfswinkel , Margriet Schol, Gerda
Plant, Wim van Mourik, Arend Jetten ,
Tiny Janssen en vele anderen jullie mee

laten genieten van hun bijzondere ver-
halen en talenten. Op de tweede zondag
van de maand zijn we geopend van 11.00
tot 15.00 uur voor Hoenderlooërs en pas-
santen.

Den Doolaard
Den Doolaard is in juni 1994 overleden
in Hoenderloo na veertig jaar in ons dorp
gewoond te hebben. Vijfentwintig jaar
later willen we dat graag  herdenken op
zondag 23 juni.  Plannen zijn er genoeg .
De komende maanden zal het program-
ma voor die dag zijn definitieve vorm
krijgen , maar zondag 23 juni kunt u
alvast in de agenda zetten.

Stuurgroep De Kleine Arcke
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

marketing

WERK.
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Buurtcoaches kunnen aan de slag!
Op 15 januari hebben de buurtcon-
tactpersonen van Het Nieuwe Initiatief
(HNI)  Hoenderloo hun opleiding bij
de Apeldoornse buurtcoöperatie Zuid-
doet-Samen succesvol afgerond.  Het
gaat om Hanneke van Kan, Jan
Daemen, Rob Swennenhuis en Paul de
Jongh. Uiteraard was De Nieuwe
Plaggensteker bij dit feestelijke
moment!

Wat doet een
buurtcontactper-
soon?
De buurtcontact-
persoon onder-
steunt inwoners
met wat zij willen
en waaraan zij be-
hoefte hebben en
bevordert daarmee
de eigen kracht en
autonomie. Daar-
naast signaleert,
stimuleert en
nodigt de buurt-
contactpersoon uit
tot betrokkenheid
op straat-, buurt-
en dorpsniveau. 

De buurtcontactpersoon ondersteunt dit
proces door verbindingen te leggen met
actieve bewoners of groepen. Dit gebeurt
in samenwerking met professionele
organisaties, actieve buurtbewoners en
andere vrijwilligers. Uit de gesprekken
die de buurtcontactpersonen voeren met
de inwoners, halen zij het gezamenlijke
(geanonimiseerde) beeld van de
behoeften die onder de inwoners van
Hoenderloo leven.

Prijsvraag naam buurtcontactpersoon
Wij worstelen nog een beetje met de
naam "buurtcontactpersoon". Deze naam
ligt niet zo makkelijk in de mond en kan
al snel tot verwarring leiden met de
"dorpscontactpersoon" (Rob Spelde). 
Daarom willen wij u vragen een naar uw
mening passende naam als alternatief
voor de "buurtcontactpersoon" te be-
denken. Lever uw suggesties aan via
hni@hoenderloo.nl of doe een briefje in
de bus bij Paul de Jongh, Krimweg 17.
De uiterste inleverdatum is 15 februari
2019.
Daarna kiezen wij de leukste naam en
krijgt de winnaar een BOL-cadeaubon

van €25. 

Inloopochtenden ook in februari en
maart
Onder de naam Het Nieuwe Initiatief zijn
wij deze maand begonnen op de vrij-
dagochtenden tussen half tien en half
twaalf met bijeenkomsten in het
Dorpshuus. 

>> Vlnr: Paul de Jongh, Rob
Swennenhuis en Jan Daemen. Helaas
was Hanneke verhinderd, maar haar cer-
tificaat staat als bewijs op de foto!

Hier kunnen inwoners een praatje
maken, koffie drinken, een krantje lezen,
een spelletje doen, 3D-kaarten maken,
iets laten repareren of computerhulp krij-
gen of formulieren laten invullen. De
leerlingen van de Hoenderloo Groep
bakken speciaal heerlijke koekjes voor
de gasten en de dames kunnen door hen
hun nagels laten lakken. Kortom: Elkaar
gezellig ontmoeten! De eerste bijeen-
komsten zijn inmiddels achter de rug en
zijn stimulerend en smaken naar meer.
Daarom hebben wij besloten om deze
bijeenkomsten ook in februari en maart
te houden. Wij willen u van harte uit-
nodigen. En neem gerust anderen mee.

Vrijetijdsbeurs
Veel Hoenderloërs weten goed wat er in
de wereld en zeker In Hoenderloo te
koop is aan clubjes, verenigingen en
stichtingen. Iedereen heeft ook zijn of
haar blinde vlekken. "Goh, ik wist niet
dat dat in Hoenderloo kan", hoor je dan.

Daarom organiseert Het Nieuwe
Initiatief op zaterdag 9 februari in het
Dorpshuus tussen 14.00 en 17.00 uur een
Vrijetijdsbeurs. Komt daarom allen op 9

februari a.s.  naar de
Vrijetijdsbeurs in
het Dorpshuus van
Hoenderloo.

Aanmelden club-
jes, verenigingen
en stichtingen
Iedere Hoenderlose
club, vereniging of
stichting  krijgt daar
de kans zichzelf te
presenteren. De
ruimte die we bie-
den is één tafel in de
Sooszaal, die u naar
eigen smaak en idee
mag aankleden. Wilt
u een demonstratie
geven in de vorm
van een kleine

show, optreden of voorstelling, dan kan
dat in de sportzaal. Grijp daarom deze
kans aan om u aan Hoenderloo en de
Hoenderloërs te laten zien. Laat zien dat
u klaar bent voor de toekomst en voor
nieuwe leden.
Als u zich tijdens de Vrijetijdsbeurs wilt
presenteren, neem dan contact op met
Caroline Habets, Hanneke van Kan of
Paul de Jongh. U kunt ook een mail
sturen naar hni@hoenderloo.nl

Enquête Toekomst Hoenderloo
Het Nieuwe Initiatief heeft vorige week
een nieuwsbrief met het enquêteformu-
lier huis-aan-huis verspreid. Wij willen
graag weten wat voor u bovenaan de
agenda voor de toekomst in Hoenderloo
komt te staan. Een verdere uitleg vindt u
op het enquêteformulier zelf. 

Wij willen u vragen de enquête in te
vullen en uiterlijk 31 januari in te leveren
bij De Spar of 't Dorpshuus. Ook kunt u
de enquête invullen en daarna een scan
mailen maar hni@hoenderloo.nl 
Wij streven er naar om in maart de resul-
taten van de enquête met u te delen.



Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel:     06-21395650 
Telefoon:  055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding 

* Financiële- en loonadminstratie

* Opstellen jaarstukken 

* Aangiftes vennootschaps- en 
inkomstenbelasting

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, schoon-
maakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en le-
vert 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 vuilnis-
zakken met doppen bijeen gespaard en naar het goede

doel gebracht.

Bij deze een oproep om de doppen-
spaarders 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

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

Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:

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

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 29

Muziekvereniging VIOS (Vooruitgang Is
Ons Streven) is opgericht op 1 oktober
1921 en bestaan dus al 97 jaar! De
vereniging bestaat uit een fanfareorkest
en een aparte slagwerkgroep. De Bunt-
bloasers zijn ook onderdeel van VIOS.
De fanfare en de slagwerkgroep bestaat
samen uit ongeveer 25 muzikanten in de
leeftijd van 15-80 jaar.  Daarnaast zijn er
en ook een aantal niet-spelende leden.
Bij optredens krijgt VIOS soms hulp van
leden van andere verenigingen, en spelen
leden van VIOS ook bij andere orkesten
mee.
VIOS geeft elk jaar op de laatste zaterdag
in januari een winterconcert in het
Dorpshuus. 
En zomers is er een buitenconcert bij de
muziektent.  Het repertoire bestaat uit
een mix van pop en klassiek, marsen en
concertwerken.  Bij de Kermisoptocht en
de intocht van Sinterklaas loopt VIOS
elk jaar mee. Verder staan ook optredens
bij andere verenigingen en diverse sere-
nades op het programma. Voorafgaand
aan de Kerstnachtdienst speelt VIOS bij
de Heldringkerk, en bij de  Doden-

Trouwe leden van jubilerend popkoor Unity
Een kroonjaar voor popkoor Unity in 2019.
Deze groep enthousiaste dames is in 1999 ge-
start en nog steeds zingt men wekelijks in ‘t
Dorpshuus en studeert men met veel plezier
nieuwe nummers in. Van de groep die 20 jaar
gelden begon zijn er nog steeds 2 dames lid en
die kregen dan ook tijdens de repetitieavond op
donderdag 17 januari een fraaie bos bloemen
voor hun trouwe lidmaatschap. Omdat het geen
officieel verenigingsjubileum betreft kregen ze
geen oorkonde hiervoor, dat zal er over 5 jaar
zeker in zitten. Sandra Thomassen kreeg wel een
oorkonde en wel voor het feit dat ze al 12½ jaar
haar vocale steentje volop bijdraagt. Deze
dames gingen graag op de foto met hun bloe-
men. Jammer was dat een ander trouw lid,
Tjerkje Visscher er niet op stond. Ze is 15 jaar
lid, maar werd op de avond dat de foto werd
genomen door een triest bericht weggeroepen
van de repetitieavond. Uiteraard zij ook, net als de andere dames, van harte gefeliciteerd met het trouwe lidmaatschap. Het pop-
koor zou overigens nieuwe leden van harte welkom heten. Dames, maar zeker ook mannen. De groep is heel gezellig en staat
al 19 jaar onder de vakkundige en enthousiaste leiding van dirigente Elni Vaassen-Schwengle. Wie interesse heeft kan altijd
een keer op een donderdagavond in ‘t Dorpshuus een kijkje komen nemen om te kijkje of het iets is. Meedoen kan altijd een
paar keer tot men definitief een beslissing neemt. Zeker de moeite waard!

herdenking van 4 mei speelt de fanfare
stemmige muziek en zorgt voor het
blazen van de Last Post. 

De Buntbloasers treden o.a. op tijdens de
eerste  braderieavond en andere dorpsac-
tiviteiten. Een aantal jaren geleden is de
Fanfare op uitnodiging zelfs naar Berlijn
(D) afgereisd om een aantal concerten te
spelen. Dat is zo goed bevallen dat er
wordt overwogen dit in de toekomst nog
eens over te doen.
De contributie is €6,50 per maand voor
een jeugdlid en €15 per maand voor een
volwassen lid. Om deze kosten laag te
houden verkoopt VIOS jaarlijks bloem-
bollen en tegen de Kerst ijs van Co. Ook
de opbrengst van de hamburgers op de
braderie komt ten goede aan de vereni-
ging. Een andere bron van inkomsten
zijn de vele donateurs in Hoenderloo die
elk jaar een bijdrage schenken.
Het orkest repeteert elke maandagavond
van 19.45 uur tot 22.00 uur in het
Dorpshuus.        De slagwerkgroep  elke
woensdagavond van 19.45 uur tot 21.30
in IKC Hei & Bos. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom! We
hebben nog plaats in zowel het orkest, als
in de slagwerkgroep. Ook muzieklessen
kunnen door VIOS worden geregeld.

Aanmelden als lid kan bij het secretariaat
l.bruggeling@live.nl 
Vrijblijvend komen kijken op een repeti-
tieavond kan ook.  Bovendien is VIOS
ook op zoek naar een nieuwe dirigent.
Voor informatie hierover kunt u contact
opnemen met Sjanieslech@hotmail.com
Tot slot nog een leuke anekdote: jaren
geleden bracht VIOS een serenade aan
een jubilerend echtpaar in het dorp. Na
het miniconcert werden de instrumenten
weer ingepakt en stond men op het punt
te vertrekken, toen er ineens een camera-
ploeg aan kwam rennen. Ze hadden
muziek gehoord en waren toevallig op
zoek naar een echte dorpsfanfare. Zij
wilden graag een opname maken. Dus
alle muzikanten hebben hun instru-
menten weer uitgeladen en het hele pro-
gramma opnieuw uitgevoerd, inclusief
het feliciteren van het jubilerende paar,
maar dan nu voor de camera. Een paar
weken later werd het optreden uitgezon-
den op TV.
Informatie over VIOS en de Bunt-
bloasers kunt u vinden op
www.vioshoenderloo.   

OPOP BEZOEK BIJBEZOEK BIJ
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Wij HHIB willen toch maar eens een benadrukken dat wij altijd weer kunnen terug vallen op een vast legioen van tipgevers,
speurders, namenzoekers al zijn de foto's ook 10 of 90 jaar (jaja) oud. Altijd weer kunnen wij weer een beroep op hen doen en
daar zijn we erg blij mee. Nooit een verkeerd woord, nooit een afwijzing altijd weer meedenken om tot een oplossing te komen.
Wij HHiB voelen ons zeer vereerd en zijn "onze medewerkers" veel dank verschuldigd want zonder hen lukt het nooit, dat
mag ook wel eens gezegd worden.

Voor onze komende tentoonstelling hebben we nu al meer dan
140 lijsten met namen op de rol staan van o.a van de O.L.S. de
Kakelhof, s.v. Beatrix (thema's van deze tentoonstelling) en
van moederkrans tot zangvereniging Eensgezindheid. Vele
lijsten vol, een enorme inspanning maar wel mooi. waar een
klein dorp groot in kan zijn.

Van de foto uit vorige NP van december hebben we reacties
gehad van Bertus van Hunen en Jaap van Buren, we mogen wel
zeggen mede harde kernleden van ons aller V.I.O.S. Ze wisten
ook nog te vertellen dat het een uitvoering was in de schouw-
burg Orpheus te Apeldoorn begin '80er jaren. Waarvoor het
was wisten ze niet meer te vertellen maar wel dat het een zeer

a p a r t e
e r v a -
ring was op zo’n groot toneel en een hele grote zaal. We moeten toch
nog even iemand noemen en dat is de man uiterst rechts met de
schuiftrombone Chris Staal. Hij had veel ruimte nodig vanwege zijn
instrument. Genoemd kan nog worden dat het geheel onder leiding
stond van de heer Veldhuis vele jaren dirigent van V.I.O.S.

Als afbeelding voor het januari nummer bovenaan een keer wat anders
namelijk een afbeelding van de fototentoonstelling 2016.
Betreft een samengestelde afbeelding (montage Arend Jetten) van onze
wereldberoemde ijskoning Co Dros in het centrum van ons dorp.
Wij dachten in deze winterse tijden een toepasselijke plaat.

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

De openingstijden van de praktijk:

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

Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers 

Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.

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

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

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

* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

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

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

8 7 9

29
426

86439
417
365

4 1 8 5 2
8 3

7 6 2

Commissaris van de Koning legt steen bij nieuwbouw De Hoge Veluwe
Op 16 januari legde Clemens Cornielje,
commissaris van de Koning in de provin-
cie Gelderland, een steen om de bouw-
werkzaamheden van het nieuwe multi-
functionele publieksgebouw van Het
Nationale Park De Hoge Veluwe te
markeren.
Cornielje heeft goede banden met het
Park en is lid van de Raad van Advies.
De steenlegging is de laatste publieke
handeling die hij als commissaris van de
Koning in de Provincie Gelderland heeft
uitgevoerd. 
Na een welkomstwoord door de heer Van
Voorst tot Voorst, directeur van Het
Nationale Park De Hoge Veluwe, legde
de heer Cornielje de steen. Na het offi-
ciële gedeelte was er gelegenheid om de
bouwlocatie te bezoeken. Naderhand is
er in het tijdelijke Parkrestaurant getoast
op een goed verloop van het nieuwbouw-
project.

Het nieuwe publieksgebouw van Het
Nationale Park De Hoge Veluwe wordt
het hart van het Park, de plek waar
bezoekers elkaar treffen en samen de
schoonheid van natuur, kunst en archi-
tectuur kunnen beleven. Het multifunc-
tionele gebouw zal het Parkrestaurant,
een informatiecentrum, zalen en de
Parkwinkel huisvesten. 



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

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

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

tevens groothandel voor de horecaIJS ambachtelijk bereid

vof

zie ook www.ijsvanco.nl
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Deel 38

Wanneer het buiten kouder en guurder
wordt, zijn veel mensen geneigd lekker
binnen te blijven, in plaats van de na-
tuur in te gaan. Daar is natuurlijk niks
mis mee, maar het betekent wel dat u in

de winterperiode waarschijnlijk weinig
geluk heeft met het spotten van wild. 
Tegenwoordig is wildspotten gelukkig
niet voorbehouden aan de lente en de
zomer, maar is het ook mogelijk om
vanuit uw eigen luie stoel edelherten,
wilde zwijnen, moeflons en reeën te
spotten, dankzij het online onderzoeks-
project Snapshot Hoge Veluwe. Al vele
duizenden mensen uit binnen- en buiten-
land hebben de afgelopen maanden ont-
dekt hoe leuk en spannend het is om
online wild te kijken, wat niet zonder
gevolgen is gebleven; het project heeft
binnen acht maanden al meer dan een
miljoen waarnemingen opgeleverd. 

Snapshot Hoge Veluwe
In Het Nationale Park De Hoge Veluwe
staan sinds 2013 tientallen camera-
vallen die dag en nacht foto's nemen
van het wild dat voorbij komt lopen,
wat jaarlijks meer dan een miljoen

foto's oplevert. De foto's vormen een
enorme bron van informatie over het
gedrag van de verschillende diersoorten
op de Hoge Veluwe. Studenten en
onderzoekers van Wageningen

University &
Research gebrui-
ken deze informa-
tie, zij doen name-
lijk aan de hand
van de foto's eco-
logisch onderzoek
en proberen ant-
woorden te
formuleren op
beheervraag-
stukken van het
Park. 
Alle foto's moeten
bekeken en geca-
tegoriseerd wor-
den, zodat ze

gebruikt kunnen worden voor het onder-
zoek. Een bijna ondoenlijke taak, dus is
het project
Snapshot Hoge
Veluwe in het
leven geroepen.
Met dit project
vraagt De Hoge
Veluwe hulp
van het publiek
in binnen- en
buitenland voor
het bekijken
van de foto's.
Er lopen al
dergelijke pro-
jecten in Seren-
geti National
Park, het
Amazonegebied
en Antarctica, maar op dit moment is
De Hoge Veluwe het enige natuurgebied
in Nederland wat op deze manier hulp

vraagt van mensen over de hele wereld.

Interessante uitkomsten
De cameravallen brachten al eerder
interessante dingen aan het licht; de
dieren blijken bijvoorbeeld te weten wat
de openingstijden van het Park zijn;
direct na sluitingstijd worden ze actie-
ver. Ook zijn er bijzondere gedragingen
gespot op de foto, zoals een edelhert dat
een boom omver probeert te duwen,
vechtende mannetjesherten en parende
reeën.

Snapshot gaat door, help mee!
Een miljoen waarnemingen klinkt als
een heleboel, maar is nog lang niet
genoeg. Om goede wetenschappelijke
conclusies te trekken, is het noodzakelijk
dat er nog veel meer foto's worden
bekeken en beoordeeld. Daarbij wordt
de hulp van iedereen die het leuk vindt
om thuis wild te spotten enorm
gewaardeerd! Doet u mee? Aanmelden

is eenvoudig, u kunt direct beginnen met
wild spotten.
hogeveluwe.nl/snapshot

Wild kijken vanuit de luire stoel

Door Sabine Bootsma
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Skoda Fabia 1.2TSi 105pk

Cruise control, Climatronic ESP, ABS,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen, PDC Armsteun,
4x elek. Ramen, Dakrailing, Metallic lak enz.
65.000km!
BJ 2013 € 10.950,-

*  L i d  BOVAG /NAP     
*  O n d e r h o u d  e n  A P K   
*  S c h a d e  r e p a r a t i e s

*  C o n s t a n t  w i s s e l e n d  a a n b o d
*  V e r k o o p  v a n  a l l e  m e r k e n , o o k  n i e u w
*  R u i t  s e r v i c e  v e r v a n g i n g / r e p a r a t i e

Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway 26000km PDC. Enz. Koper met. 2013 €  8.350,-
Fiat Tipo 1.4-16v 10.000km!! zeer ruime auto D. grijs met. 2016 € 12.950,-
Fiat Punto Evo 5 deurs lm velgen Airco Zilvergrijs met. 2010 Verwacht
Fiat Punto Evo 5 deurs Airco, Trekhaak, 58000km Zilvergrijs met. 2012 €  6.750,-
Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv. Zwart met. 2015 € 14.950,-
Kia Ceed Wagon 1.4 Airco, Trekhaak nwe Navi Wit 2011 Verkocht
Nissan Note 1.6 Climatronic, hogere instap Zwart met. 2006 €  3.950,-
Nissan Note AUTOMAAT nwe model 19.000km!! Wit met. 2014 Verkocht
Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km! Kikker Groen met. 2017 € 12.950,-
Opel Corsa 1.4-16v 150PK OPC-Line 5 deurs 17000km Wit 2016 € 13.950,-
Peugeot 1007 1.4 Automaat 50.000km! Schuifdeuren Zwart met. 2005 €  3.950,-
Peugeot 207SW 1.4-16V Panorama dak, Lm velgen Zwart met. 2010 €  6.950,-
Renault Megane 1.4 Tce 130 pk 5drs 17 inch, Cruise D. blauw met. 2010 €  8.450,-
Renault Scenic 1.4 Tce Clima, Cruise, LM velgen etc. L. Blauw met. 2009 €  7.950,-
Skoda Fabia Combi 1.2 TSi 105pk 65000km Grijs met 2013 € 10.950,-
Suzuki Splash AUTOMAAT 46000km hoge instap Zilvergrijs met. 2009 €  7.950,-
VW Caddy Life 1.6 Family Dubbele schuifdeur Zilvergrijs met. 2009 €  8.950,-
VW Golf 1.6 Comfortline Xenon, Navigatie, PDC Zwart met. 2009 €  7.450,-
VW Polo 1.6 AUTOMAAT 5 deurs Airco Stoelverw. Zwart met. 2006 €  5.350

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36

