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Werkelijk geweldig avondje HTC-toneel
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Men had op zaterdag 9 maart ‘s avonds
maar beter in ‘t Dorpshuus kunnen zitten
aangezien er een top-prestatie werd neergezet door de leden van HTC. Met het

In deze
Plaggensteker o.a.

blijspel ‘Zet het maar op de rekening’
hebben ze volop reclame gemaakt voor
(amateur)toneel en als de geruchten
kloppen heeft het ook een nieuw lid
opgeleverd.

Barten die een strenge belastinginspecteur speelde, iedereen zat geweldig
in zijn of haar rol en zoals ze later ook
aangaven: “Alles klopte deze avond, het
viel perfect in elkaar!”

Vanaf de eerste minuut was het genieten
van het toneelspel en de verwikkelingen
op het toneel. Waar het precies over ging
heeft niet zo veel nut om hier uit de
doeken te doen; men had er gewoonweg
bij moeten zijn.
Feit is dat het publiek in de volle zaal
genoeg had om van te genieten en de
lachspieren kregen genoeg te doen op
deze heerlijke toneelavond. Het lijkt wel
of er alleen maar positief gesproken kan
worden over HTC die
avond, maar dat is
ook gewoon zo.
Ook de acteurs hadden er echt plezier in
en dat straalden ze
volop uit. Of het nu
Janny Busser was die
wel heel vaak met
een rol wc-papier
over het toneel liep
“zo dat ben ik weer
kwijt”), tot Mariska

De avond had voor regisseur Mees Thomassen nog een extra staartje: hij is maar
liefst 40 jaar lid van HTC en kreeg daar
een prachtig beeldje voor. Een zeer
welverdiend applaus van de toneelspelers en het publiek.
Als men deze HTC avond zou moeten
vatten in één woord, dan komt genieten
echt in aanmerking. Kijk op meerdere
sites voor veel foto’s.

Zo dat is eventjes mooi zeg!
Zal nu al wel gesmolten
zijn denken we!

Oskar lacht altijd als er
wijn in het spel is.
Cadeautje soms Oskar?

Nico. Nu al schutterskoning geworden? Of is er
iets anders aan de hand?

Nu doet hij iets met oude
spullen, maar vroeger was
hij op het WK kanaries!
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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!
Maart
30

Ophaaldag Mark rond de Kark

April
1
10
13
14
15
17
20
21
24
Mei
6
8
15
22
25
Juni
3
5
6
7
19
23

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
DoeDag (start Dorpshuus, 9.00 uur)
Lezing Magriet Schol (de Kleine Arcke, 11.00 - 15.00 uur)
Jaarvergadering GTH (Dorpshuus, 20.00 uur)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark
Paasspektakel (terrein achter de brandweerkazerne)
Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)

Agenda ook op
hoenderloo.nl

Op de website van Hoenderloo
(www.hoenderloo.nl) worden
evenementen aangekondigd, maar sinds
kort is er ook een aparte agenda pagina.
Hierin staan de bij de redactie bekende
activiteiten die staan te gebeuren. Dat
kunnen openbare vergaderingen zijn,
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
maar ook de inloopochtenden van Het
Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
Nieuwe Initiatief tot uitvoeringen, de
Dineren in ‘t Dorpshuus
braderie enz.
Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
Ophaaldag Mark rond de Kark
Daar staan ook de tijden en de plaats
waar de activiteit plaats vindt vermeld.
Staat er een button achter een activiteit
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
dan kunt u door daar op te klikken naar
Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
een andere pagina gaan met meer
Seniorentocht
informatie.
Zeker de moeite waard!
Dorpsquiz Hoenderloo Wild West Hoenderloo Best
Dineren in ‘t Dorpshuus
U vindt de agendapagina onder
Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
het rolmenu Nieuws.
A. den Doolaard Memorial Day (de kleine Arcke, 12.00 - 16.00 uur)

Juli
1
5
6
17
24
28
31

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

Augustus
4
7
8
9
10
11
14
18

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)

September
2
14
15

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

Oktober
7
26

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

Colofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
Redactie:
Rob Spelde 055-3781363 en
06-20683177

Nieuwe penningmeester Dorpsraad
Op de jaarvergadering van de Dorpsraad
Hoenderloo’s Belang van maandag 4
maart was één van de agendapunten het
afscheid van de penningmeester Oskar
van Zuiden. Hij heeft de penningen een
aantal jaren goed beheerd en ervoor

tijdgebrek zorgt er ook voor dat hij zijn
sturende rol als initiator van de Hoenderloo Fair heeft moeten neerleggen. Zeker
tot zijn spijt.
Voorzitter Werner Ludwig had lovende
woorden voor de scheidende penning-

gezorgd dat de financiën op orde waren.
Door een zeer grote reorganisatie op zijn
werk, hij is verstigingsmanager van de
Sligro in Apeldoorn, wordt er nog meer
van hem verwacht en krijgt hij het nog
drukker. Dat is niet meer te combineren
met zijn functie bij de Dorpsraad Hoenderloo’s Belang. Dat houdt namelijk niet
alleen de maandelijkse vergaderingen op
de eerste maandag van de maand en het
bijhouden van de geldstromen in, maar er
komt nog veel meer bij kijken. Overleggen met vele organisaties als gemeente,
provincie, belangenorganisaties enz. Ook
regelmatig overdag en dat is iets wat
Oskar niet meer goed kan invullen. Het

meester, die een fraai en lekker wijnpakket als dank kreeg overhandigd. Als
grote wijnliefhebber en kenner een perfect passend cadeau.
De vergadering ging vervolgens akkoord
met de benoeming van John Troch, die
door de Dorpsraad Hoenderloo’s Belang
werd gepresenteerd, als de nieuwe penningmeester. Hij woont met zijn gezin
sinds 1½ jaar met veel plezier aan de
Weikamperweg en wil graag iets betekenen voor zijn nieuwe dorp. Hij heeft 2
bedrijven en de financiële kant heeft
weinig geheimen voor hem. We wensen
hem veel plezier en succes in zijn nieuwe
functie in de dorpsraad.

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 20 april
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 30 april
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier
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Voor al uw meubel
stoffeerwerk
Versleten zitmeubelen
worden weer als nieuw in
ons atelier.
Alles wordt duurder, daarom
opknappen i.p.v. nieuw kopen!
Vraag vrijblijvend een
prijsopgave aan huis
Meubelstoffeerderij La Estel
Boumanlaan 2
6731 AM Otterlo
Tel. 0318-592 045
Email: info@la-estel.nl
Bezoek onze website: www.la-estel.nl
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Honderden oude krantenartikelen en ansichtkaarten
Wat was dat genieten voor de liefhebbers
op zondag 10 maart in museum De Kleine Arcke. Liefhebbers van oud Hoenderloo dan in ieder geval en heel wat
dorpsgenoten waren door het barre weer
naar het knusse museum gekomen waar
ze warm ontvangen werden met koffie,
thee, cake en paaseitjes.
De mensen van de Kleine Arcke hadden
Gerda Vink en Wim van Mourik uitgenodigd om met hun verzameling oude krantenartikelen/voorwerpen (Gerda) en ansichtkaarten met een afbeelding van
Hoenderloo (Wim) te komen en toelichting te geven. Beide leden van de werkgroep Historisch Hoenderloo In Beeld
(HHIB) hadden een deel van hun collectie meegenomen en nu was er al bijna
sprake van ruimtegebrek. Ze hadden dan
ook heel veel mappen meegenomen met
onnoemlijk veel prachtige Hoenderloo
gerelateerde spullen. Wat betreft het
bezoek liep het tussen 11.00 en 15.00 uur
de hele dag lekker door en zo hebben
heel wat geinteresseerden mooie dingen
gezien en wellicht nieuwe dingen gehoord en gezien.
Er kan zeker gezegd worden dat met deze
momenten in museum De Kleine Arcke
voorzien wordt in een behoefte. Met

enige regelmaat worden deze exposities,
lezingen, workshops e.d. gehouden.

weggedaan heeft (!) kan ook gekeken
worden op de website van Hoenderloo

Door in de agenda van de Nieuwe Plaggensteker te kijken kan men voorkomen
dat men iets mist. Daarnaast wordt alles
ook steevast aangekondigd in de artikelen die de werkgroep van het museum
aanleveren voor hun column in deze
dorpskrant. Voor wie de Nieuwe Plaggensteker niet krijgt of hem per ongeluk

(www.hoenderloo.nl). Daar staan de
activiteiten onder het kopje evenementen
en in de agenda vermeld. Zo ook bijvoorbeeld dat Margriet Schol op 14 april een
lezing gaat geven in De Kleine Arcke.
Alweer een aanrader! Kijken op de site
van het museum kan uiteraard ook:
www.museumdekleinearcke.nl.

Concert Roon Staal in de Heldringkerk
Zanger en pianist Roon Staal geeft op
maandag 15 april een concert in de Heldringkerk is vanaf 20.00 uur. De deuren
zijn een half uur voor aanvang van het concert
geopend. Zijn concert is
een onderdeel van zijn
nieuwe Lente Tour, waarin
hij tussen 4 en 28 april op
13 locaties in 8 provincies
zal gaan spelen.
In 2019 staan 3 nieuwe
album releases op het programma: ten eerste zijn
album 'A New Door Opens'
met daarop piano composities van eigen hand zoals
het gelijknamige titelnummer maar ook 'Anthem For
All' en 'The Land Where
We Dance'. Dit album wordt in het voorjaar opgenomen. Later in 2019 wordt een
nieuw album verwacht met veel nieuwe
coversongs waaronder werk van John
Lennon (Across The Universe), Boude-

wijn de Groot en Gilbert O'Sullivan.
Tenslotte zal aan het einde van het jaar
een tweede kerstalbum verschijnen in

navolging van zijn eerste 'Christmas
Album'.
Staal geeft tussen de touren in Nederland
door ook optredens in het verre oosten
van Rusland (Vladivostok) en Japan. De

zanger weet met zijn warme stem en
prachtige pianospel het publiek steeds
weer te raken met prachtige vertolkingen
van zijn eigen composities en werk van andere
componisten. Naast bekende eigen songs als
Weet Waarom Je Leeft,
Promise en In The
Silence Of Light zullen
ook zijn bekendere cover
werken als Help Me
Through The Night, Pie
Jesu en Stay With Me
'Till The Morning niet
ontbreken.
Alle informatie met
betrekking tot de Lente
Tour en het concert te
Hoenderloo kunt u vinden op de website www.roonstaal.com.
Toegangskaarten kunnen hier online
besteld worden of telefonisch via 0630025992 en kosten € 17,50 per stuk.
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IKC Hei & Bos, een "gewone"
school…of tóch niet?
Op IKC Hei & Bos krijgen de kinderen
een stevige kennisbasis, net als op
iedere andere basisschool. Lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen en
schrijven zijn vakken die horen bij die
kennisbasis. Ook krijgen alle kinderen
vanaf groep 1 engels. De kinderen krijgen deze vakken vooral op de ochtenden. Maar dan toch nét even
anders…wat dacht u van: buiten rekenen door met ringen op punten te

gooien en zo optelsommen te maken, of
spellingwoorden in de sneeuw 'schrijven'. Bewegend lezen of rekenen in de
speelzaal en tutorrekenen/tutorlezen. De
kinderen leren hier van en met elkaar.
Sinds de start in augustus is ons leerlingaantal al verdubbeld. We werken nu
met twee verschillende groepen met
ieder hun eigen leerkracht. Op dit
moment hebben we groep 1-2-3 en
groep 4-5-6-7. Niet alleen de school,
maar ook de kinderopvang, VSO en

BSO (van 0-13 jaar), is flink gegroeid
en er is intussen zelfs een aparte peuterplusgroep (in een andere ruimte in het

"Wild" en van 'beleef de lente') kwam op
school om te vertellen over zijn werk als
natuurfilmer en liet unieke beelden zien.
De midden-en bovenbouw gaat een
eigen natuurfilm maken! Meneer Wim
heeft een educatief online platform gebouwd voor ons zodat we onze natuurthema's daarin kunnen vormgeven.
Steeds bouwen we dit een stukje verder
uit.

gebouw) op
maandag- en
donderdagochtend. Ook
op vrijdag is
de opvang nu

open.
We onderscheiden ons
door ons IKC dat van 7
uur tot 18.30 uur open
is, ons Hoenderloos
concept én door de
manier waarop we
naar kinderen kijken.
Wij willen de kinderen
écht zien in plaats van alleen maar naar
ze te kijken. We nemen ze serieus, ze
zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces en worden op die manier voorbereid op de maatschappij en de wereld.
Kinderen leren 'nee' te zeggen, zijn sociaal sterk en leren samenwerken, maar
de kinderen zijn vooral heel blij. We
voeren kindgesprekken en hebben korte
lijntjes met ouders.
Ons natuuronderwijs is één van de belangrijkste pijlers van het Hoenderloos
concept.. de manier
waarop we dát aan
kinderen aanbieden is
écht anders. We leren
de kinderen vooral zelf
te gaan onderzoeken,
anders te kijken, zodat
ze de verwondering zo
lang mogelijk vast kunnen houden. We zijn
heel veel buiten, op de
Hoge Veluwe of in het
bos, we zoeken sporen,
maken ze na; hebben
zelfs een stuk gewei
gevonden. Hierbij
werken we samen met meneer Wim en
laatst hadden we een speciale gast:
meneer Luc Enting (van o.a. de film

De betrokkenheid van het dorp is fantastisch! Iedereen is blij dat er weer een
school in het dorp is…Zo komen er
regelmatig bezoekers om boeken of
knutselmaterialen langs te brengen. We
kregen zelfs trommels van VIOS en een
elektrische piano van iemand uit het
dorp! Daar zijn we heel blij mee, want
op deze manier kunnen we de muzieklessen nog een extra impuls gaan geven.
We kunnen hier een heleboel prachtige
dingen over IKC Hei & Bos opschrijven, maar het allermooiste is toch om
het met eigen ogen te komen bekijken!
Heeft u kinderen in de IKC/basisschoolleeftijd of wordt uw zoon of
dochter bijna 4 jaar? Kom dan binnenkort naar een van de open dagen
bij ons IKC!
Op vrijdag 5 april en op vrijdag 10 mei
bent u vanaf 9 uur tot 11 uur van harte
welkom om een vrijblijvend kijkje te
komen nemen in de school. Ook als u
gewoon nieuwsgierig bent en geen
kinderen meer heeft in de IKC leeftijd
mag u gerust binnenwandelen.. Tot
dan!
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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

Stichting Paardenvrienden
Midden Veluwe opgericht
"Met blijdschap geven wij kennis" van
de oprichting van de Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe. Midden
Veluwe omvat de gebieden Kootwijk/
Hoog Buurloo en Ugchelen/ Hoenderloo.
De stichting stelt zich als doel het zorgen
voor informatievoorziening over de
ruiter- en menroutes (paardenpaden) op
de Midden Veluwe, het signaleren van
aandachtspunten voor het onderhoud
voor terreineigenaren en ook het organiseren van werkdagen met vrijwilligers
om de routes te onderhouden.
Het is van belang om de paardenpaden
op een kwalitatief goed niveau te houden
en deze paardenpaden ook zoveel
mogelijk open te houden voor veilig
gebruik door ruiters en menners. Verder
denkt de Stichting aan het verzorgen van
aanvullende voorzieningen als opstaphulpen bij hekken, rustplaatsen, aanbindhekken, onderweg en op parkeerplaatsen en infoborden met (toeristische)
informatie over de paden en routes. De
stichting wil ook de belangen van de
ruiters en menners behartigen bij de terreinbeheerders, gemeenten, provincie,
ondernemersverenigingen, overnachtingsmogelijkheden of horeca.
De stichting steunt op vrijwilligers en
hoopt door contacten en belangenbehartiging aanvullende inkomsten of subsi-

Hoenderloo
bedankt!
Zes jaar geleden heb ik de deuren van
de kapsalon in Hoenderloo geopend en
met heel veel plezier gewerkt. Ik heb
alleen maar leuke mensen ontmoet.
Grappige, leuke, fijne en soms ook verdrietige momenten gedeeld.
Voor mij wordt het tijd voor een nieuwe
uitdaging, die heb ik gevonden bij Waxx
kappers Apeldoorn. Ik draag het stokje
over aan Noëlle van Zeist, ik heb altijd
prettig met haar samengewerkt en alle
vertrouwen in haar, en toekomst van de
kapsalon.
Op 29 maart sluit ik voor het laatst de
deur van de salon.
Ik dank jullie allen voor het vertrouwen!

dies te genereren om haar werk te kunnen
uitvoeren.
Bij de eerste werk- en opsnoeidag vorig
jaar november waren er meer dan 50 vrijwilligers actief in het bos. De volgende
werkdagen zijn op 13 april en 12 oktober
van 13.00 tot 17.00 uur. De stichting wil
graag nog meer vrijwilligers oproepen
om mee te werken, niet alleen voor de
werkdagen, maar ook voor korttijdelijke
hulp bij het slepen van de paden, het
bladblazen of controleren van bebording.
Maar ook vrijwilligers met expertise
voor het inrichten van communicatie en
sociale media zijn welkom.

werk verzet in een gemoedelijke sfeer.
Grote delen van de paardenpaden zijn
opgeknapt. Maar er blijft altijd werk en
ruimte voor verbeteringen. De werkdag
in april is voor het nalopen van hekken,
toegang door de hekken vrijmaken,
bebording controleren of plaatsen. Maar
ook voor het plaatsen van aanbindhekken
en opstaphulpen bij hekken of roosters.
De werkdag in oktober is weer voor het
met handkracht snoeien en vrijmaken
van de paden. Vele handen maken licht
werk.
Graag willen we jullie hulp als vrijwilliger vragen voor de werkdagen. Maar
ook om door te geven via de mail waar er
opbindhekken en opstaphulpen geplaatst
moeten worden. Bij hekken, aan beide
kanten van het hek, bij roosters, bij rustpunten en vooral waar.

Bij de eerste werk- en opsnoeidag van de
paardenvrienden Veluwe Midden is veel

email: paardenvriendenveluwemidden@
gmail.com

Beste ruiters en Menners, mocht u op bestaande ruiterpaden van staatsbosbeheer belemmeringen tegenkomen, die u niet zelf met de hand kunt
oplossen, dan verzoeken we u vriendelijk die te melden bij de stichting
paardenvriendenveluwemidden.
Graag melden tussen welke routepunten en als het even kan een foto erbij
zodat de vrijwillige inspecteur de ernst snel in kaart kan brengen.
U ontvangt een korte terugkoppeling of het direct wordt hersteld of dat het
in het lopende onderhoud wordt meegenomen.

Menu voor

17 april:

Tomatensoepsoep, gehaktballetjes in
tomatensaus, macaroni met prei, courgette,
champignons en kaas en rauwkostsalade.
Toetje: chocoladevla
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 13 april bij
Carla Schol 0620171838

Groetjes,
Janneke
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Politienieuws
Dit keer zal ik beginnen met de meldingen omtrent dieren
in en om Hoenderloo. Helaas werden er twee herten en
drie zwijnen aangereden rond Hoenderloo. Ook
waren er mensen bezorgd om een pas geboren lammetje. Hier werd naar gekeken en alles was in orde.
Verder werd er melding gedaan dat er een hoeveelheid vissen waren gedumpt. Hier wordt nog verder
onderzoek naar gedaan. Als u hier iets vanaf weet, dan hoor ik het graag! Wat regelmatig voorkomt
zijn verkeerszaken. Zo ook nu weer. Men was in de buurt van de campings aan het crossen, en er
werd een aanrijding gemeld. Verder was er een verkeersconflict en werd er buiten het dorp een auto
opengebroken. Tot slot vloog er een wasdroger in brand, ging er een alarm af en werd er zes keer
door de politie hulp verleend in Hoenderloo.
Ook wil ik nog even kwijt om als u ergens (over)last van ondervindt, dit te blijven melden, ondanks
dat het misschien lijkt dat er niets mee gebeurt. We
proberen achter de schermen er altijd mee bezig te zijn en Met vriendelijke groeten,
naar een oplossing te zoeken, maar dat is niet altijd zicht- Petra van Doorn
baar en veel zaken kan en mag ik niet melden in verband met petra.van.doorn@politie.nl
privacy. Vaak ben ik en zijn instanties afhankelijk van spreekuur: dinsdagavond van
meldingen en als u niet meer meldt, gebeurt er dus juist niets! 19.45 uur tot 20.45 uur

DORPSQUIZ
HOENDERLOO
Hebben jullie vrijdag 7 juni allemaal vrijgehouden? Ja t och! Mooi!!
Op die dag vindt namelijk de allereers t e Dorp squiz Hoenderloo plaats, me t he t thema

'Wi ld We s t, Hoenderloo be s t!'
Vorm een t e am van 6 t ot 10 slimme, ge z ellige, s portie ve, knappe, handige personen
(minimale lee ftijd 16 jaar) en ga in een rac e t egen de klok aan de slag me t een
honderdt al kennis vragen en opdrach t en die door he t hele dorp kunnen plaats vinden.
Lekker actie f quizz en dus! Maar le t op; je heb t maar beperk t de tijd!
Me t je t e am kie s je z elf vanuit welke loc atie de quiz ge s peeld gaat worden. Dit kan bij
iemand thuis zijn, of in bijv oorbeeld een horec agelegenheid, als he t maar in Hoenderloo
is! Om klok slag 19.00u krijgt de Te amc ap t ain (minimale lee ftijd 18 jaar) he t quizboek en
dat is he t s t artsein v oor een hi larische av ond!
Uit erlijk 23:00u wordt he t quizboek aldaar weer ingele verd en kan er nog e ven een
drankje worden ge dronken me t elkaar.
De winnaar van de Dorp squiz wordt bekend gemaak t tijdens Hoenderpop, op vrijdag 5
juli en krijgt uit eraard een mooie prijs en eeuwige roem!
Ga de s trijd aan me t andere t e ams uit Hoenderloo en wie wee t mag jouw t e am zich een
jaar lang 'He t be s t e t e am van Hoenderloo' noemen!
Gee f je vanaf 1 apri l op via de F ac ebookp agina van HA JO en de v oorpre t kan beginnen!
Deelname is uit eraard gratis!
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Elke maand neemt iemand van de
Dorpsraad Hoenderloo’s Belang
de tijd en energie om een stukje te
maken voor deze rubriek in de
Nieuwe Plaggensteker. Voor de
één is dat beduidend een iets grotere opgave en uitdaging dan voor
een ander, maar iedereen neemt
deze taak toch prima op zich. Bij
de reguliere ‘eerste maandag van
de maand vergaderingen’ wordt
altijd besloten wie zich nu weer
over een stukje tekst gaat buigen,
maar omdat de maart-vergadering
de jaarvergadering was is dat er
bij ingeschoten en dat geeft mij de
mogelijkheid om eens een stukje te
schrijven over hoe ik tegen de
Dorpsraad aankijk. Ik ken ook de
geluiden uit het dorp waarin gesteld wordt dat die lui alleen maar
voor zichzelf in de dorpsraad zitten. En ook dat men zich afvraagt
waar die lui nu eigenlijk mee bezig
zijn. Daar ligt een mooie taak
voor de leden en via deze rubriek

en hoenderloo.nl maakt men de
dorpsraad al een heel stuk transparanter.
Ik zit bij praktisch elke ‘dorpsraadvergadering’ en ik kan met
mijn hand op mijn hart hier schrijven dat de leden van de Dorpsraad allemaal een flink portie tijd
en energie stoppen in de taak die
ze op zich genomen hebben. Het
blijft niet bij de veragderingen op
de eerste maandag van de maand.
Overleggen met de gemeente, ook
met wethouders apart, vele keren
mondeling of schriftelijk overleg
over vele onderwerpen die de
bewoners van Hoenderloo aangaan, contact met de provincie
(een hele uitdaging, maar men bijt
zich er in vast), contact met ver-

schillende organisaties zoals de
Hoge Veluwe, andere dorpsraden,
DKK, noem het maar op. En er
wordt van ze verwacht dat ze overal op in duiken, ook al komen er
soms ontzettend veel onderwerpen
op hun bordje. En het moet dan
ook allemaal nog naast het
gewone werk bij het overgrote
deel. Soms wordt er zelfs vrij
genomen omdat er op een onmogelijk tijdstip overdag een belangrijk overleg gepland is waar men
zich maar aan moet aanpassen.
De uren die er maandelijks in
gestoken wordt is zeer aanzienlijk!
Nu kan de azijnzeiker (sorry) weer
concluderen dat ik ‘er ook bij
hoor’ en dat ik hun de hand boven
het hoofd hou. Dan kan ik met
trots zeggen dat dit absoluut niet
nodig is! Ik neem mijn petje af
voor de Dorpsraad Hoederloo’s
Belang die echt de belangen van
de inwoners behartigen.
Rob Spelde

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

Wien’s feestelijk geopend door de kinderen
Op vrijdag 15 maart stond alles bij Wien’s Food en Drinks in het teken van de grote opening van het nieuwe bedrijf van
Wieneke Boon. Zoals in de vorige Plaggensteker al heeft gestaan heeft bij het oude Rust een Weinig binnen en buiten een mega
metamorfose plaats gevonden. Na maanden van hard werken gingen de deuren op de bewuste vrijdag voor de eerste keer officieel open en toen kon men echt aanschouwen hoe mooi het geworden is. De opening was voorbehouden aan de beide kinderen
van het gezin, die allebei op die dag
ook nog eens jarig waren. Maren en
Alex knipten gezamenlijk een lint door
met een grote schaar, waarna het openingsfeeste kon losbarsten. Voor Wieneke een heel spannende dag, maar dat
was het ook voor het personeel, die
voor een groot deel bestaat uit mensen
met weinig of geen horeca-ervaring.
Leren van de mensen die dat wel
hebben en heel veel vanuit je gevoel
werken en de klanten een fijne tijd
geven. Het bleef nog geruime tijd
gezellig op de eerste dag en de gasten
werden van tot tot teen verwend met
lekkere hapjes en drankjes. Een dag
later konden de inwoners van
Hoenderloo zelf ook een kijkje komen
nemen en als men de bon uit de N.P.
van vorige maand had meegenomen
kreeg men een kopje koffie met een gebakje als openingsgeschenk. Er is echt heel veel gebruik gemaakt van deze actie en de
reacties over Wien’s waren alleen maar lovend. “Een aanwinst voor het dorp” was de meest gehoorde spreuk.
Op het schitterende terras staan o.a. 2 immense houten banken. Daar mag men gaan uitrusten zonder eventueel een consumptie te bestellen. De stukje terras heeft de naam ‘Rust een Weinig’ gekregen als een stukje eerbetoon naar het oude (historische)
gebouw op deze plek. Hoe mooi en hoe toepasselijk! Wieneke en haar personeel (die het super deden) werden door iedereen
veel succes en plezier gewenst en daar sluit de redactie zich volop bij aan!

Nieuw wegdek fietspad Krimweg
Gemeente Apeldoorn laat het asfalt van het recreatieve fietspad langs
de Krimweg vervangen. De Krimweg is een belangrijke verbinding
tussen het dorp en de aan de Krimweg gelegen recreatieparken.
Bijzonder aan dit project is dat het nieuwe betonmengsel dat straks
over een lengte van bijna 4 kilometer wordt aangebracht, een heel
innovatief en duurzaam karakter heeft.
Vrijkomend bouw- en sloopmateriaal uit andere projecten binnen de
gemeente wordt als bouwstof zoveel mogelijk hergebruikt. Voorbeelden hiervan zijn hergebruik van versleten of gebroken klinkers, stoeptegels en wegen. Na bewerking wordt het betonpuin ingezet als bouwstof voor de betonmortel van het nieuwe fietspad. Door dit materiaal
om te zetten naar secundaire bouwstoffen, hoeft er minder ‘nieuw’
zand en grind te worden ontgraven. Daarmee realiseert men dus een
enorme besparing op bouwstoffen.
Deze ‘circulaire’ manier van werken leidt tot een lagere CO2-belasting
ten opzichte van traditionele mengsels. Om het nieuwe fietspad te
realiseren is de gemeente een samenwerking aangegaan met Bruil voor
de productie van het betonmengsel, en met Schagen Infra voor de verwerking van het beton op de Krimweg. Voor de Krimweg is een betonmengsel ontworpen met een meer dan 60% lagere CO2-belasting.
Het fietspad wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de
provincie Gelderland, die investeert in het verbeteren van de fietsinfrastructuur in Gelderland. De Krimweg maakt ook deel uit van het
fietsknooppuntennetwerk.
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 17

Resultaten enquête Het Nieuwe Initiatief

van de Dorpsraad, zoals de
snelheid op de Krimweg, de
herinrichting van de N804 en
de bloembakken. Deze punten zijn onder
de aandacht van de Dorpsraad en de
HZV gebracht.

Tijdens de algemene ledenvergadering
van de Vereniging Hoenderloo's Belang
op 4 maart jl. hebben wij al een korte
terugkoppeling gegeven van de resultaten van de enquête over Het Nieuwe
Initiatief. Voor hen die niet aanwezig
waren, hierbij de hoofdpunten:
A. Aantal enquêtes bezorgd: 450. Aantal
ingeleverd: 56 Response: 12,4%
B. Op de vraag "welk 2 onderwerpen
vindt u het belangrijkst?" is als volgt
geantwoord:

boetseren), yogalessen, mooiere bloembakken, snelheid op de Krimweg en de
herinrichting van de N804 Betrekken van
de omgevingen bij het dorpsgebeuren
m.n. Woeste Hoeve, Hoog Baarlo en
Deelen.

De voorlopige conclusie is dat wij met
het organiseren van de inloopochtenden
aan de thema's saamhorigheid, activiteiten en ontmoetingsplek een goede invulling geven. Daarnaast hebben wij de
handwerkclub en yoga opgepakt. Zie ook
de berichtgeving hierna. In de volgende
vergadering gaan wij bekijken wat wij
nog meer kunnen oppakken en op welk
moment.
Handwerkclub van start
Vanaf woensdagochtend 10 april start
(om de week) in 't Dorpshuus een handwerkclub onder leiding van Anly van
Oostendorp. De tijden zijn van 9.30 tot
11.30 uur. Voorlopig proberen wij dit 4
maanden uit (tot 17 juli 2019). Eind juni
bekijken wij of de handwerkgroep voldoet aan de verwachtingen. De toegang
is gratis.

13 personen hebben deze vraag niet
beantwoord. 1 persoon heeft maar een
onderwerp aangegeven en 3 personen
hebben 3 onderwerpen aangegeven.

D. 19 personen hebben aangegeven zich
in min of meerdere mate te willen
inzetten voor Het Nieuwe Initiatief. Wij
zullen vanuit de werkgroep HNI recht-

Het is mogelijk dat de mensen hun eigen
werk meenemen, zodat we gezamenlijk
kunnen handwerken en elkaar tips en
trucs kunnen leren. Er zijn ook materialen te koop. De koffie of thee zijn voor
eigen rekening, zoals gebruikelijk is bij
de inloopochtenden op de vrijdag.
Inventarisatie Yogalessen
Uit de enquête en vragen tijdens de
Vrijetijdsbeurs op 9 februari blijkt dat er
een grote vraag is naar yogalessen in
Hoenderloo. Wij hebben contact gelegd
met Debbie Hulleman. Zij verzorgt al
yogalessen in andere dorpen rond
Hoenderloo. De yogalessen worden
georganiseerd in Hoenderloo en Debbie
werkt met een strippenkaart voor de
lessen.

Totaal 54 (2 personen hebben geen leeftijd opgegeven).

streeks contact met hen opnemen om de
inzet te concretiseren.

C. Op de vraag "onderwerpen die u mist"
zijn de onder andere de volgende reacties
ontvangen:
Woningbouw voor jongeren, creatieve
club (handwerken, schilderen, breien en

Hoe nu verder?
De werkgroep HNI heeft de resultaten
van de enquête besproken in haar vergadering van 21 maart:
Een aantal zaken liggen meer op de lijn
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Debbie wil graag weten wie er belangstelling hebben en welke ochtend of middag de meeste belangstellenden schikt.
Heb je belangstelling? Meld je dan bij
Debbie Hulleman. Zij inventariseert de
wensen en zal bij voldoende belangstelling starten met de yogalessen op een
geschikte locatie in Hoenderloo.
Je kunt Debbie bereiken op telefoonnummer 0318-457119 of appen naar 0651447234. Je kunt haar ook mailen:
d.hulleman@upcmail.nl.
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Het is een beetje lastig te zien op de foto links, maar de stenen poes van de
foto van vorige maand ligt op het dak van het mooie huis aan de Paalbergweg 75. Hij (of zij) ligt helemaal in het hoekje bij de twee daken. Best
lastig om die te hebben kunnen vinden; je oog moet er blijkbaar net een
keer op vallen. We hopen dan ook dat
er niet te veel mensen zijn die slapenloze nachten hebben gehad omdat ze de stenen poes niet konden vinden.
De foto van deze maand ligt nog meer in het ‘drukkere’ gedeelte van ons dorp. We weten
bijna zeker dat iedere inwoner er al vele, vele malen langs is gekomen, maar net zoals bij
de poes, je oog moet er op vallen. Omdat de Plaggensteker in zwart wit wordt afgedrukt
melden we er bij dat de vlakken geel en grijs zijn. Dat zoekt even wat makkelijker!

Noelle’s Haar Boutique
06-38201709
Middenweg 17
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Bloemen, kaarten, lieve woorden en andere attenties, iedereen bedankt die ervoor gezorgd heeft
dat mijn laatste werkdag een waar feestje was! 15
jaar post, ik ga het zeker missen, de gesprekken
met de mensen en niet te vergeten degene die
rond Oud en Nieuw in de kou stonden om mij
te verrassen met een presentje. Nogmaals iedereen
bedankt.
TOT WIENS
Wilma Wolffensperger
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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.
november 2010
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Nieuws van De Kleine Arcke
Magriet Schol -14 april- over Verzet en Onderduik in en rondom Hoenderloo
Magriet Schol uit Hoenderloo leeft al haar hele leven met de verhalen,
brieven, foto's en herinneringen van haar familie over hun betrokkenheid
bij het verzet en de onderduik in het laatste oorlogsjaar. De generatie die
er actief aan heeft deelgenomen, wordt met het jaar kleiner. Een generatie
die niet makkelijk de woorden kon vinden om er over te praten. Hoe meer
Magriet zich er in verdiept onder welke uitzonderlijk moeilijke
omstandigheden verzet werd geboden, des te meer respect heeft ze voor de
keuzes die ze maakten.
Magriet wil op Palmzondag 14 april tussen 11 en 15.00 uur met anderen
die tijd weer in herinnering roepen, opdat we niet vergeten. Het gaat haar niet alleen om haar familie, ze wil het veel breder
trekken en aandacht vragen voor 't verzet, de onderduik en de schuilhutten in en rondom Hoenderloo in het laatste oorlogsjaar. Ze hoopt dat haar verhaal andere verhalen oproept en ook mensen geboren ver na de oorlog weet te betrekken bij dit
grote en belangrijke thema. Ze wil het geen lezing en ook geen expositie noemen, het is een combinatie van beide en een
uitwisseling van verhalen waarvan ze hoopt dat het mensen aanzet tot luisteren naar die verhalen over toen, maar ook stilstaan bij en nadenken over de vraag wat zou -ik- toen hebben gedaan?
Wim van Mourik en Gerda Vink- 10 maart. Twee privé-collecties
Op 10 maart 2019 heeft DE KLEINE ARCKE haar deuren geopend voor de nog steeds groeiende collecties ansichtkaarten
(WIM), krantenknipsels (GERDA) en herinneringsvoorwerpen (memorabilia van Gerda en WIM). De ruimte was amper
toereikend voor wat ze te bieden hebben. Toegankelijke mappen met ansichtkaarten waar je zo je eigen huis of straat hebt
teruggevonden in een vroegere gedaante. Plakboeken waar je uren in zou kunnen bladeren. Lang vergeten mensen, plekken
en voorvallen die opeens weer voor je beginnen te leven. De meeste bezoekers nemen dan ook ruim de tijd om te grasduinen en komen ze er niet uit, dan zijn Wim en Gerda meer dan bereid om hen te helpen met zoeken en vinden.
Mocht u thuis eens op uw gemak iets willen nazoeken, dan is dat bespreekbaar. Niet alleen het verzamelen, beheren en presenteren van hun collecties, maar ook het zien hoe anderen ervan genieten is voor beiden belangrijk. Het enthousiasme van
de bezoekers is groot. Wim en Gerda zijn beiden tevreden met het aantal bezoekers, vanaf de eerste bezoeker rond 11 uur gericht op zoek naar foto's over De Woeste Hoeve - liep het vier uur lang lekker door. Overal waren mensen bezig met mappen met ansichtkaarten en knipsels. Een activiteit die zeker herhaald kan worden in De Kleine Arcke. Wim en Gerda hebben
hun medewerking al toegezegd.
Jan Daemen -17 maart- Over oude bronnen en nieuwe wortels. Een persoonlijke geschiedenis
Op 17 maart 2019 heeft Jan Daemen aan de hand van kunstvoorwerpen, wandkaarten, foto's en boeken zijn verhaal verteld
over de wereld van zijn jeugd in plattelands Zuid-Limburg, zijn studentenjaren in Nijmegen en het wortelen in Hoenderloo.
Voor dertig bezoekers heeft hij zijn migrantenverhaal uit de doeken gedaan. De intieme ruimtes van De Keine Arcke lenen
zich hier prima voor. De verhalen nodigden uit om na te denken over de eigen persoonlijke levensgeschiedenis en het
wortelen in Hoenderloo. We hopen dat na deze voorzet ook anderen zich gestimuleerd voelen om met hun verhaal, collectie,
hobby of talent voor het voetlicht te treden . De ruimte leent zich ertoe en er zijn nog een hoop zondagen die nog door niemand geclaimd worden. Wij zorgen voor de koffie, de begeleiding, de publiciteit en het beheer van het gebouw. Wie wil, kan
contact opnemen met Comité De Kleine Arcke.
A. den Doolaard-memorial op 23 juni.
De voorbereidingen voor de grootse herdenking van het overlijden -in 1994- van schrijver A. den Doolaard zijn in volle
gang. Een programma met volksdans, Balkan-muziek, expositie, lezing door A. Koevoet en toespraken is in voorbereiding.
Houd zondag 23 juni vrij in uw agenda. Hebt u suggesties voor de invulling van deze memorial-day of wilt u uw herinneringen aan de schrijver met ons delen, laat het ons weten.
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
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GUXNZHUNHQSULQW
SURPRDUWLNHOHQ
ZHEVLWHV

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

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

Koersbaltoernooi
Na 2 jaar kil in de hoek te hebben gestaan is het stof
er weer vanaf gehaald en word het tijd dat er dit jaar
een nieuwe koersbal kampioen
opstaat!
We willen in juni op de vrijdagavond weer een toernooi organiseren maar dit kan niet zonder
scheidsrechter en tellers. Zijn
jullie of weten jullie iemand die
dit al kan of wil leren? Stuur ons
dan een berichtje!
We willen het toernooi organiseren voor verenigingen, vriendengroepen of buren. Maar we
moeten wel eerst genoeg
scheidsrechters en tellers
hebben!
Frank Daemen en Tijmen van
Roekel

Workshop Zotte Zebra’s
12 april Dorpshuus, 19.45 uur

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

Voor een betaalbare boekhouding
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.
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

* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting
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!

Team ‘t Leesten Verian actief in Hoenderloo
Bij Thuiszorgorganisatie Verian heeft
men een verandering ondergaan om
met name de zorg voor de cliënten,
zorg of huishoudelijke hulp, nog persoonlijker te maken. De verandering is
gedaan in de organisatie van de teams
die er werkzaam zijn en team ‘t Leesten is nu het team dat o.a. in Hoenderloo werkzaam is.
Was er eerst sprake van één groot team
waarin alle medewerkers werkzaam
waren, nu is dat verdeeld over drie
kleinere teams, die een eigen kantoor
hebben. De team manager stuurt alle
teams aan, maar doordat er meerdere
kleinere teams zijn hebben de cliënten
veel vaker te maken met dezelfde
mensen die bij hen thuis komen. Zo
werkt team ‘t Leesten in Ugchelen,
Radio Kootwijk en Hoenderloo. De
medewerkers in dit team hoeven dan niet
meer naar andere wijken cq dorpen en
hebben daardoor dus een kleinere kring
waarin men werkt. Zo zien de cliënten
vaker dezelfde Verian-mensen thuis
komen. Sowieso streeft men er bij Verian
naar dat zo veel mogelijk dezelfde
medewerkers naar vaste adressen gaan.
Iedere medewerker heeft een ‘koppelmaatje’, zodat meestal één van de twee

naar dezelfde cliënten gaan. Men bouwt
toch een band op met de mensen die ze
soms 1 of twee keer, maar soms wel
vaker per dag zien. Zo weet men meer
van de mensen en dat komt de hulp

alleen maar ten goede.
Team ‘t Leesten heeft haar eigen kantoor
in Ugchelen en een eigen wijkverpleegkundige stuurt het (sub)team aan. In
de nieuwe structuur is ieder subteam
zelfsturend en kunnen ze zelf veel meer
regelen. Zo doet de wijkverpleegkundige
ook de intake en kan ze daarna in korte
lijnen met de medewerkers alles fijner
regelen.
Het kleinschalige werken werkt nu

enkele maanden en het bevalt veel beter
bij de medewerkers van Verian. Men
merkt echt dat het opbouwen van een
band nog beter gaat. Vertrouwen is daarbij een heel belangrijk speerpunt. Verian
biedt een heel
breed spectrum
aan hulp, 24 uur
per dag. De diensten van de verzorgenden en verpleegkundigen
liggen
tussen
07.00 en 23.00 uur
en daarna wordt
de zorg overgenomen door een
speciaal
team.
Alle zorg die
nodig is kan geboden worden door Verian met goed
opgeleid personeel. Ook een aantal
inwoners van Hoenderloo werken bij
Verian. En heel wat mensen krijgen
dagelijks/wekelijks hulp van medewerkers team ‘t Leesten. Een onderling heel
fijn en gezellig team.
www.verian.nl
Verian zorgcentrale:

088 - 1263126

Noëlle van Zeist opent Noëlle’s Haar Boutique
Wat een grote stap op haar 21-ste, het
openen van haar eigen Haar Boutique in
haar eigen dorp, voor Noëlle van Zeist.
Maar ze gaat het wel waarmaken als de
deuren open gaan op 2 april. Een eigen
bedrijf was altijd al wel een wens, maar
dat het op deze jonge leeftijd al op haar
pad komt was niet persé een doel. Het
komt echter op haar pad nu Janneke
Roffel met haar kapsalon Fraai stopt
omdat ze ergens anders gaat werken.
Noëlle heeft vroeger stage gelopen bij
Janneke en ze heeft er ook gewerkt. Het
lijntje lag er dus wel en daardoor kan een
droom nu al uitkomen.
Als kind wilde Noëlle iets als schoonheidsspecialiste of visagiste worden,
maar toen ze er beter over na ging denken besloot ze op haar 16e de opleiding
tot kapster te gaan volgen in Apeldoorn.
Ze heeft daar hard gewerkt aan haar
ontwikkeling en heeft in 3 jaar tijd niveau 4 (ondernemend kapper) met goed
gevolg afgerond. Op haar 17e begon ze
stage te lopen bij Fraai en na het behalen
van haar diploma heeft ze er nog een half

jaartje gewerkt. Voor haar ontwikkeling
is ze toen in een andere kapsalon gaan
werken. Kijken in een andere keuken.

Noëlle is nu voor zowel dames als heren
een all round kapster en men kan er voor
alles op haargebied terecht. Ondanks
haar jonge leeftijd heeft ze voldoende

ervaring en ze kijkt er dan ook ontzettend
naar uit om in haar eigen zaak aan de slag
te gaan. Nadat ze het een eigen plekje
van te hebben gemaakt door met name te
schilderen gaat ze open op de volgende
momenten:
8.30 - 13.00 uur
dinsdag
8.30 - 17.30 uur
woensdag
12.00 - 20.00 uur
donderdag
8.30 - 17.30 uur
vrijdag
8.00 - 13.00 uur
zaterdag
(op verzoek en overleg kunnen soms ook
andere tijden)
Prachtig dat een jonge dorpsgenote er
voor zorgt dat de kapperszaak voor
Hoenderloo behouden blijft. Ze verdient
een kans! Om iedereen kennis te laten
maken met Noëlle’s Haar Boutique en te
laten zien hoe trots ze er op is, zal
iedereen welkom zijn op vrijdag 5 april
om tussen 19.00 en 20.30 uur een kijkje
te komen nemen

06-38201709
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Dit keer een plaatje van onze tentoonstelling 2016.
Waar nogal wat zoekwerk aanzit. Nu zijn onze eigen medewerkers die voor ons altijd op "jacht" gaan niet te onderschatten.
Maar dit keer hebben we toch assistentie nodig. Waarschijnlijk een
bijeenkomst van VIOS lang geleden bij ons vereniging gebouw het
dorpshuis.
De tekst op het uithang bordje zal ongetwijfeld dorphuis zijn zoals
momenteel ook het geval is.
Het bordje plat op de muur hebben we na enige vergroting kunnen
herleiden naar de beheerder destijds J.(Jan) Hendriks Verlof, daaronder staan een paar kleine woordjes en dat weten we nog niet.
De muzikanten hebben we ook nog niet maar als we instrumenten
bekijken zijn daar wel namen bij te vinden hopen we.
De afbeelding is afkomstig van bewoners van de Woeste Hoeve.

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

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

Dinsdag:
Donderdag:

07.30 - 12.00 uur
gesloten

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit
* Dry needling
* Medical taping
Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.
Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!
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Nico een trouwe
medewerker
Begin maart was er al redelijk vroeg een
flink kabaal dat door Hoenderloo trok. Er
werd volop getoeterd en menigeen zal
zich afgevraagd hebben wat er nu weer
aan de hand was.
Al wachtehd tot het getoeter steeds
dichterbij kwam bleek het vooral om een
aantal tractoren te gaan die een ronde
door Hoenderloo maakten. Achter de
voorste was een aanhanger bevestigd en
daar zat iemand op. Zoiets doe je niet zo
maar, dus er was wel iets speciaals aan
de hand blijkbaar.
Tractoren gaan niet zo snel (zit er maar
eens achter met je auto), maar nu leek het
tergend langzaam te gaan en de spanning
werd bijna ondraaglijk wie men nu weer
te pakken had. Dat bleek uiteindelijk
Nico Heekelaar te zijn en die zat op een
fraai tot wild zwijn omgetoverde boomstam, met een groene cape om en een
hoed op in dezelfde kleur en een levensgevaarlijk geweer in de handen. En
waarom werd Nico tot zijn eigen grote
vreugde door het dorp gereden door zijn
collega’s van de Hoenderloo Groep?
Nico was op 3 maart 12½ jaar werkzaam
bij de Hoenderloo Groep en is inmiddels
echt niet meer weg te denken bij de
groenafdeling van het internaat.
Nico van harte gefeliciteerd en op naar
de 25 jaar. Veel werkplezier!!!

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.

9
7

8
2

6
7

3

3
5

6
9

4
5
1
2

8

1

9
8

Oplossing
vorige maand

7

5

1

6

8

9

3

2

7
3

4

1
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

DORPSQUIZ
HOENDERLOO
VRIJDAG 7 JUNI

Deel 40

Door Martin Koops
boswachter
Moerasachtige omstandigheden op Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Moerasachtige omstandigheden?
Ik stel me zo voor dat u zich bij het
lezen van deze kop, al bedenkelijk kijkend, eens achter de oren krabt. Toch
zijn dit, zeker in de natte perioden van
het jaar zoals herfst, winter en voorjaar, wel degelijk de omstandigheden

die te vinden zijn op het Deelense Veld.
Dit uitgestrekte gebied van enkele honderden hectaren groot is te vinden aan
de oostkant van Het Nationale Park De

Hoge Veluwe. Hier zijn ook diverse
poelen en vennen te vinden met namen
als de Deelense Was, de IJzeren Man en
de Gietense Flessen.

Wat verklaart
nou dat het hier
zo nat kan worden? Het antwoord is dieper
in de bodem te
vinden. Hier be-

vindt zich namelijk een
ondoordringbare oerlaag, waardoor het
water niet in de grond
kan wegzakken, waardoor het gebied lijkt
op een grote badkuip die zich bij een
langdurig natte periode langzaam vult.
Uiteindelijk, wanneer deze 'badkuip'
volledig gevuld is, stroomt deze over en
wordt het water via oude smeltwaterdalen, ontstaan tijdens de laatste ijstijd, afgevoerd naar de lager
gelegen gebieden waar het langzaam in de grond wegzakt. In één
van deze smeltwaterdalen ligt de
eerder genoemde
IJzeren Man. Als dit
ven volledig gevuld is
ontstaat er een uniek
fenomeen; een heidebeek begint te
stromen. Via deze
beek kunnen, bij een grote
wateraanvoer, in korte tijd
honderden kubieke meters
water afgevoerd worden
naar lager gelegen gebied.

Vegetatie
Kenmerkende begroeiing van het
Deelense Veld is natte heide. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden
bestaat deze begroeiing niet alléén uit
heide. De overheersende soort is
weliswaar dopheide, maar er zijn ook
vele andere soorten te vinden, waaronder een aantal bijzondere, zoals
zonnedauw, beenbreek en klokjesgentiaan, die allen de beschermde status
hebben. Het beheer van dit gebied is er
dan ook op gericht deze soorten te
behouden en door specifieke beheermaatregelen zo mogelijk uit te breiden.

Badkuip
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AUTO VAN DE MAAND

Renault Clio 0.9 TCe
Navigatie, Camera, Cruise control, Airco, ESP,
ABS, LED, Carkit, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen, Lederen stuur. Stoel verwarming
etc. Als Nieuw! 48.000km!
BJ 12-2015

€ 11.950,-

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

D. grijs met.

2011

€ 4.950,-

Citroen C4 1.4-16V 5 deurs Airco, Cruise etc.

Zwart

2008 € 3.950,-

Fiat Croma 1.8-16V Trekhaak ruime gezins auto

D. grijs met.

2006 € 3.650,-

Fiat Punto Evo 5 deurs lm velgen Airco

Zilvergrijs met.

2010 € 5.950,-

Fiat Punto Evo 5 deurs Airco, Trekhaak, 58000km

Zilvergrijs met.

2012 € 6.950,-

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

Zwart met.

2015 € 14.950,-

Nissan Note 1.2 Zeer luxe uitvoering 31.000km!!

Donker rood met.

2013 € 10.950,-

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 207SW 1.4-16V Panorama dak, Lm velgen

Zwart met.

2010 € 6.950,-

Renault Clio 0.9 Tce Navigatie, Cruise, 65.000km

Wit

2014 € 9.950,-

Renault Clio Estate 1.2 Tce Navigatie, Cruise enz.

Zwart met.

2010 € 6.950,-

Renault Clio Estate 1.2 Tce 84.000km als nieuw

Blauw/grijs met.

2009 € 6.350,-

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 € 8.450,-

VW Golf Plus 1.6 AUTOMAAT Navi, Cruise 50.000km

Champagne met.

2009 € 10.950,-

VW Golf Plus 1.4 TsiAutomaat zeer luxe 42.000km

Bruin met.

2012 € 14.950,-

VW Golf Sportsvan 1.2 Tsi Automaat Navi 64.000km

Bruin met.

2014 € 18.450,-

* 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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