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In de Plaggensteker van november
hebben we de twee Hoenderloërs
voorgesteld die mee zouden gaan doen
aan de Dakar Classic in Saoedie Arabië.

Deze rally heeft plaats gevonden van 1
tot en met 14 januari en het team van JB
Trading in de Ginaf F2222 uit 1987 heeft
een werkelijk enorme prestatie weten
neer te leggen door derde te eindigen in

Dakar Rally maar deelden wel het bivak.
In deze tweede editie van de Dakar
Classic stonden er 134 auto’s en 18
trucks op de startlijst. Hoe knap is het
dan dat het ‘Hoenderlose team’ zo goed

het truck-klassement en 17e in het algemeen klassement. Een droom die uit
kwam voor rijder Jack Brouwers, navigator Eugene Klutman en monteur Gerard
van Veenendaal.
Tussen 1979 en 2000 zijn er hele bijzondere deelnemers geweest tijdens de
Dakar Rally. Historische momenten die
in het collectieve Dakar-geheugen zijn
gegrift. Tijdens de Dakar Classic
kunnen deze auto’s en trucks
opnieuw de woestijn trotseren. In
tegenstelling tot de Dakar Rally
gaat het bij de Dakar Classic niet
om de snelste tijd. De Dakar Classic
is een regulariteitsrally, oftewel
diegene die het meest constant een
gemiddelde snelheid rijdt wint de
rally. In totaal legde men 7216 kilometers af waarvan er 2661 kilometer proeven waren. De deelnemers
legden niet dezelfde route af als de

gepresteerd heeft in de 12 etappes die
deze zware rally telde. Voor Jack zullen
heel wat herinneringen zijn opgehaald
vanuit zijn vorige deelnames aan de reguliere Dakar Rally. Voor Eugene was
het een compleet nieuwe ervaring en zijn
rol als navigator was zeker geen onbelangrijke. Mannen, Hoenderloo is trots
op jullie! Super gefeliciteerd!!!

In deze
Plaggensteker o.a.

Hé kereltje. Wie ben jij
dan en wie zijn je papa en
mama?

Het Marchantplein op de
Hoge Veluwe heeft een
metamorfose ondergaan.

Deze flinke rioolbuizen
liggen nu onder de Krimweg bij het Muziekbos.

Een foto van 50 jaar geleden. Maar wie zijn deze
mensen dan?
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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!
Februari
7

Vergadering Hoenderloo’s Belang (waarschijnlijk online)
Maart

7
16

Jaarvergadering Hoenderloo’s Belang (onder voorbehoud)
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

April
4
2
20

Vergadering Hoenderloo’s Belang
Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

Mei
2
18

Vergadering Hoenderloo’s Belang
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

Juni
13
15

Vergadering Hoenderloo’s Belang
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

Juli
4

Vergadering Hoenderloo’s Belang
Augustus

1

Vergadering Hoenderloo’s Belang

Geef activiteiten door:

Geef, als u een activiteit heeft die ook voor anderen
bestemd is, deze vroegtijdig door aan de redactie,
zodat deze verwerkt kan worden in de
Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl

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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Colofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.

Volop feest bij familie de Geit
In realtief korte tijd kon er twee keer versierd worden aan de Apeldoornseweg. Dat
was het geval bij Ina en Bart de Geit en het leuke stel houdt wel van een feestje. En
anders de kinderen Anika, Ewald, Lidian en Edward wel en zij zouden het dan ook

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 12 februari
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 22 februari

leuk vinden als hun ouders in het zonnetje zouden worden gezet in de Hoenderlose
dorpskrant. Uiteraard kan dat. Hartstikke leuk zelfs!
Het eerste feestje was op 20 november van het vorige jaar. Toen waren Bart & Ida 40
jaar getrouwd. Het geplande feest bij De Veluwe kon helaas niet doorgaan. Maar ze
hebben er nog wel heerlijk kunnen eten met de familie. En er een gezellige avond van
gemaakt.
Uiteraard kwamen
daarna de feestdagen, maar dat gold
voor iedereen. In het
hechte gezin zal dit
ook goed gevierd
zijn op een verantwoorde manier.
Net in het nieuwe
jaar stond er een
gigantische opblaaspop voor de deur bij
de familie. Dat had
te maken met het
feit dat Bart de
mooie leeftijd van
65 jaar bereikte en
dat was op 8 januari.
Dit is ook klein
gevierd, maar dat
doen ze nog eens
goed over met een
paar maandjes.

(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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VIOS maakt expositie voor het 100-jarig bestaan!
Doordat de repetities en uitvoeringen al
weer even een tijdje stilliggen, is het
voor VIOS mogelijk om eens goed in het

Ook het VIOS logo behoeft enige historische uitleg. Waarom staat daar eigenlijk een Lepelaar in afgebeeld? Meneer

verleden te duiken. Al struinend door alle
prachtige oude foto's bedachten we toch
weer hoe bijzonder het is dat onze
muziekvereniging al weer een eeuw lang
vertier brengt in
ons dorp en dat de
liefde voor muziek
al jarenlang van
generatie op generatie wordt doorgegeven!
Om ons verleden
als muziekvereniging voor iedereen zichtbaar te
maken, werken we
achter de schermen hard aan een
soort
mobiele
expositie, die we
in de toekomst
steeds zullen opzetten bij evenementen
en tijdens optredens.
Wanneer je naar de oude en
de nieuwere foto's kijkt, zie
je dat in het verre verleden
VIOS voornamelijk uit
mannelijke leden bestond,
terwijl in de huidige fanfare
volop vrouwen aanwezig
zijn en zelfs een krappe
meerderheid innemen!
En wist u dat in een minder
ver verleden een indrukwekkende groep van onze
eigen majorettes voor de
fanfare en slagwerkgroep uit
liepen? Waar is de tijd
gebleven?

Bakker die verbonden was aan de
Stichting Hoenderloo en tevens voorganger was van het C.J.M.V. (Christelijke Jongerenvereniging), nam in 1921

het initiatief tot een muziekvereniging.
De dorpelingen waren daar zeker voor

warm te krijgen, want bij
een collecte
onder hen op
17 september
1921 werd 63
gulden opgehaald. Hiervan kon men
bijna 7 tweede hands instrumenten kopen. Jonkheer P.J.
Repelaer van Spijkenisse, eigenaar van
landgoed Deelerwoud, vulde het bedrag
aan tot 100 gulden en men kon inderdaad
de instrumenten aanschaffen. De
jonkheer werd betrokken bij 'de muziek',
doordat één van de VIOS-leden,
namelijk Lub Maassen huisknecht was
op landgoed Deelerwoud. De jonkheer is
vanaf dat moment de beschermheer van
de muziekvereniging gebleven, tot zijn
dood in 1941. De Lepelaar is dus een
grappig eerbetoon aan de man die VIOS
op gang hielp!
VIOS bracht leven in de brouwerij en
praktisch iedere jongeling wilde daar wel
bij. Men repeteerde in het oude
Volkshuis bij het licht van olielampjes,
die op de onmogelijkste momenten uitfloepten. Als Mannus van de Berg op de
grote trom sloeg viel de kalk soms van de
muren. Bij uitvoeringen, ook in het oude
Volkshuis, zorgde veldwachter Van Ark
ervoor, dat iedereen stil was. Zo niet, dan
sprak hij de persoon vermanend toe. Als
er dan nog niet geluisterd werd pakte hij
"je in je donder".
Zo streng is het beleid niet meer bij
VIOS, maar we brengen nog steeds
volop leven in de brouwerij! Helaas zijn
onze festiviteiten voor het 100-jarig
bestaan weer even uitgesteld, maar de
voorpret is des te groter! Wij hopen dat u
allemaal aanwezig zult zijn zo
gauw we weer mogen spelen.
Laten we met z'n allen koesteren
dat VIOS nog steeds zo'n
actieve, gezellige en muzikale
rol speelt in Hoenderloo!
Mocht u nog oude foto's van
VIOS optredens in een oude
doos hebben liggen op zolder,
wij zouden deze graag opnemen
in de expositie, dus laat het even
weten aan één van de leden of
via
100jaar@VIOShoenderloo.nl.
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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

Arla en Wim 50 jaar getrouwd
De dag van 30 december 1971. Bijna oudjaarsdag en net de kerstdagen gehad. En nog hadden Arla en Wim ruimte voor nog een
extra feestje. Ze gaven elkaar het ja-woord op een dag dat er een laagje sneeuw lag en er dus een geweldige foto gemaakt kon worden van twee verliefde mensen in de sneeuw. Voordat deze twee lieve mensen er erg in hadden bleken ze alweer 50 jaar getrouwd
te zijn. Het zijn geen mensen van grote toeters en bellen, maar vanuit de buurt werd er toch wel aandacht aan besteed. Dat typeert
een gezellige straat als de Meester Gangelweg. En laten we even wel wezen ..... 50 jaar getrouwd is toch wel een enorme mijlpaal
en dan mag je ook een plekje in de dorpskrant. Arla en Wim van Mourik, jullie verdienen deze plek en we feliciteren jullie van
harte met jullie gouden huwelijk. Dat jullie er nog maar heel veel jaren in goede gezondheid aan vast mogen knopen en dat jullie
nog maar heel lang zo intens kunnen blijven genieten van o.a. jullie kleinkinderen zoals jullie nu doen. En Wim, dat je nog maar
jaren de ansichtkaartenman van Hoenderloo mag blijven en je zo kan blijven inzetten voor de geschiedenis van ons dorp!
Beste mensen,
De decembermaand met feestdagen ligt al weer enige tijd achter ons.
Vanwege Corona zag die er opnieuw weer anders uit dan gebruikelijk.
Door de kort daarvoor afgekondigde lockdown was de Heldringkerk
met kerstdagen gesloten en daarom gingen de aangekondigde diensten
voor kerkbezoekers niet door.
Om toch iets te kunnen bieden heeft de Kerkenraad online kerkdiensten zonder publiek opgenomen en uitgezonden. U begrijpt dat daar
het nodige aan improvisatie bij kwam kijken. De Kerstdagen werden
als eersten uitgezonden. Dat lukte, maar de geluidskwaliteit vroeg
nog om verbetering. Aanwezig waren predikant, organist, een ouderling + een paar leden van onze Cantorij.
Inmiddels raken wij met deze gang van zaken vertrouwder. De
geluidskwaliteit is een stuk beter geworden. De diensten zijn voor
ieder te volgen op uw PC via de link Heldringkerk Kerkdienstgemist.nl Bij gebruik van deze link wordt u doorgeleid
naar de diensten zoals deze tot nu toe zijn opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Willem van Wassenberg
(scriba)
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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

Politienieuws
We leven inmiddels in 2022, wat gaat de tijd snel. Ook dit jaar
hopen we weer zover het in onze mogelijkheden ligt, samen met de
inwoners van Hoenderloo en andere partners te zorgen voor een
veilig Hoenderloo.
De afgelopen periode was er vooral één van het verlenen van hulp. Vijf keer in algemene zin en drie
keer aan een verward persoon. Er werden twee verdachte situaties gemeld en éénmaal vond er een
winkeldiefstal plaats.
De politie Apeldoorn heeft nu al een paar maanden een thema binnen het verkeer, waar we die
maand extra aandacht aan schenken. In de maand januari is dat het rijden zonder rijbewijs. Dit
gebeurt nog veel vaker dan u denkt. Zowel in auto's, vaak is een rijbewijs ook ongeldig verklaard,
maar ook op scooters en brommers wordt er veel
zonder rijbewijs gereden. Voor extra gegevens over
rijbewijzen verwijs ik u naar de sites van het
Petra van Doorn
Centraal Bureau Rijbewijzen en naar de site van de
petra.van.doorn@politie.nl
Rijksdienst voor het Wegverkeer.
twitter: polhurk
0900-8844
Met vriendelijke groet,

Jubileumfeest VIOS op 29 januari uitgesteld
Alhoewel Nederland al weer enigszins van slot gaat, moeten wij
namens VIOS helaas aankondigen dat het grote Jubileum evenement
met een receptie, concert en feest, dat op zaterdag 29 januari zou
plaatsvinden, wordt uitgesteld.
Maar niet getreurd, zo gauw we meer duidelijkheid krijgen over de
mogelijkheden, komen wij met een nieuwe datum later dit jaar. Wij
houden iedereen op de hoogte.
Laten we maar zeggen dat we in ieder geval van een verlengde voorpret kunnen genieten!
Commissie 100-jarig bestaan VIOS Hoenderloo.

Schitterend Hoenderloo
Het was zeker de moeite waard om een rondje te maken door Hoenderloo, het dorp schitterde in de
donkere dagen!
Wij willen iedereen bedanken die het huis en/of tuin hebben versierd en degene die de mooiste kerstversiering van het dorp hebben beoordeeld.
De uitslag
1.
Boerderij 'De Kuul', Middenweg 16 / 18
2.
Dhr. en Mevr. van Coberen, Paalbergweg 8
3.
Dhr. en Mevr. Dronkelaar, Miggelenbergweg 27a
De bovenstaande en overige prijswinnaars krijgen via de brievenbus een smakelijke prijs aangeboden.
Onder de stemmers is er ook een winnaar, Iris Dros ontvangt ook een smakelijke prijs.
Namens alle leden van de HZV willen wij iedereen bedanken!
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Metamorfose voor Marchantplein Hoge Veluwe
Wie een tijd niet op De Hoge
veluwe is geweest en zeker
niet in het centrumgebied bij
het Parkrestaurant zal verbaasd staan hoe het daar
veranderd is.
De werkzaamheden hebben
vorig jaar plaats gehad en het
plein met de zo karakteristieke
klinkers is in de maanden dat
er gewerkt werd volledig op
de schop gegaan. Uiteraard zal
de één de oude situatie nog
steeds als mooier ervaren, maar het plein
is toch wel met smaak opnieuw ingericht.
Het heeft een meer natuurlijke uitstraling
gekregen. De klinkervlakte heeft plaats
gemaakt voor een afwisselende ruimte
van halfverharding en verhoogde, groene

plekken met heide en bomen, met voldoende zitgelegenheid voor de bezoekers. Niet meer met de picknickbanken,
maar men kan voldoende zitten op de
fraaie randen van de groenstroken. De
picknickbanken zijn niet verdwenen, maar staan
op de evenementenweide naast het
Marchantplein.
Voor de oud gedienden, deze weide ligt op de plek
waar vroeger de
parkeerplaats was.
Inmiddels zijn op
het nieuwe plein
ook bomen geplant.
Heel benieuwd hoe
dat er straks allemaal uit gaat zien
als er blaadjes aan
komen.

betreden en blijft het plein voor
voetgangers en kinderen veilig.
Naast het verplaatsen van de fietsenherstelwerkplaats is deze ook
uitgebreid. De capaciteit van de
verhuur is uitgebreid om bijvoorbeeld in de groeiende vraag naar
elektrische fietsen te voorzien.
Ook zijn er laadpalen geplaatst
voor fietsen van bezoekers. De
natuurlijke dakbedekking van de
fietsenherstelwerkplaats heeft men
overigens tijdens de werkzaamheden netjes in bakken bewaard en is
weer terug geplaatst op het vernieuwde
gebouw.
Al met al is het heel veel werk geweest
en het mag gezegd .... het resultaat is er
naar.

De fietsenherstelwerkplaats en de
fietsenstalling zijn
een klein beetje
verplaatst en verdraaid. Hierdoor
komen de gebouwen centraler en
prominenter aan het
Marchantplein te
liggen; dichter bij
de horeca en dichter
bij de ingang tot de
beeldentuin. Door
de stalling verdiept
ten opzichte van het
Marchantplein aan
te leggen, wordt
voorkomen dat fietsers het Marchantplein met de fiets
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PADDENSTOELEN onmisbare wonderen van de natuur
Het zijn geen planten en ook geen dieren.
Ze kunnen er ineens staan, in volle glorie, en ze zijn ook weer zo verdwenen.
Paddenstoelen, die mysterieuze verschijningen in het bos of op het land, zijn
fascinerend en grillig. Niet voor niets
worden ze in verband gebracht met hekserij en bijgeloof.

* Zonder zwammen is leven op aarde
onmogelijk
* Penicilline, een schimmel heeft 200
miljoen levens gered sinds de ontdekking
door Alexander Fleming in 1928
* Stoffen uit het elfenbankje en andere
paddenstoelen worden onderzocht naar
toepassingen tegen kanker

Er zijn in Nederland zo'n 6000 soorten
paddenstoelen. Door de uitstoot van stikstof wordt onze bodem steeds rijker aan
voedselstoffen waardoor veel paddenstoelen soorten verdwijnen of zelfs uitsterven. De rijkdom die we hebben,
neemt zienderogen af.
Natuurfotograaf Jan Vermeer, die de hele
wereld heeft afgereisd voor zijn
prachtige fotowerk, kreeg in de tijd van
de coronapandemie oog voor de kleine
wonderen die zich in zijn tuin voltrokken. Schoonheid om de hoek. Hij
raakte onder de indruk van de esthetiek
van fascinerende zwammen en besloot
de focus uit te breiden naar de rest van
het land. De bijzondere foto's werden al
snel ontdekt en gepubliceerd door het
prestigieuze National Geographic
magazine. En dat met paddenstoelen uit
Nederland!
Ook
magazines
in
Noorwegen, Zweden, Duitsland en
Nederland publiceerde grote reportages.
Door deze aandacht en publicaties
besloot fotograaf Jan Vermeer om de
mooiste, Nederlandse paddenstoelen te
bundelen in een overweldigend boek.
Paddenstoelen als kunst. Abstracte
schilderijen, maar dan van de werkelijkheid.
Over het project
Natuurfotograaf Jan Vermeer Publiceerde 10 boeken over de natuur. Een
van de eerste is Witte wereld met daarin
een voorwoord van Paul Fentener van
Vlissingen. Vervolgens is er jarenlang
gewerkt aan de met een IPA Award
bekroonde boeken Arctic en Antarctica.
Deze boeken zijn aangeboden aan Sir
David Attenborough en ter gelegenheid
van de afsluiting van het pooljaar aan de
toenmalige vorstin Beatrix.
Breaking ice is een samenvatting van de
eerder genoemde boeken. Het boek Witte
Veluwe is een hommage aan de thuisbasis waar Vermeer woont en werkt. Het
nieuwste boek PADDENSTOELEN is
een niet van tevoren bedacht project. De
verhuizing naar een huis met een na-

* Paddenstoelen zijn onmisbaar in de
keuken
* Paddenstoelen breken dood organisch
afval af en verrijken daarmee de bodem
en de waterhuishouding
tuurlijke tuin gaf het eerste verzetje, de
pandemie zorgde ervoor dat reizen niet
meer kon waardoor paddestoelen een
uitdagend 'dichtbij' onderwerp is geworden. De fotograaf stelde zichzelf de
vraag of het mogelijk is om een voor de
hand liggend onderwerp, dat ook nog
eens platgefotografeerd is op een andere
wijze kan worden vastgelegd. Deze
vraag is eind 2020 beantwoord doordat
de redactie van het prestigieuze
Amerikaanse National Geographic 9
pagina's publiceerde in een miljoenenoplage! Met PADDENSTOELEN, onmisbare wonderen van de natuur heeft
fotograaf Jan Vermeer een uniek boek
gemaakt dat niet eerder is verschenen.

* Zwammen en schimmels leven in symbiose met planten en bomen, de een kan
niet zonder de ander
* Twintig gram van een groene knolamaniet is fataal
* Wereldwijd zijn meer dan 100.000
paddenstoelen op naam gebracht

Feiten en wetenswaardigheden
* In Nederland zijn ruim 6000 paddenstoel soorten op naam gebracht
* Vijf in Nederland gevonden paddenstoelen zijn dodelijk giftig
* Paddenstoelen zijn het hele jaar te vinden in de natuur
Titel:
Auteur:
Formaat:
Prijs:
ISBN:
Uitgever:
Publicatiedatum

PADDENSTOELEN, onmisbare wonderen van de natuur
Jan Vermeer
24 B x 28 H cm
49,95
978 90 81696 531
Vermeer Publishing
15 december 2021

Vermeer Publishing
Miggelenbergweg 30, Hoenderloo
Uitgever: Jan Vermeer
06 55770516
055 355580
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Beklinkering deel krimweg afgerond
Het was eind 2021 een tijdje veel omrijden in en om Hoenderloo. In ons dorp
had vooral te maken met een deel van de
verkeersader, de Krimweg. Ter hoogte
van het Muziekbos werd de asfaltlaag er
uit gehaald, werden gigantische nieuwe
rioolbuizen geplaatst en werd het wegdek in een later stadium weer voorzien
van verharding, maar nu met klinkers.
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Al eerder zijn de Meester Gangelweg en
een stuk Speldermarkweg al voorzien
van dit soort wegdek en dat ziet er heel
fraai en dorps uit. Dat is nu ook het geval
bij het Muziekbos. Zeer passend bij de
plannen om dit stukje van Hoenderloo op
te knappen en er een nog fraaier stukje
dorpscentrum te maken.
De redactie heeft de werkzaamheden

goed proberen te volgen en aangezien
foto’s soms meer zeggen dan woorden
een klein overzicht van de werkzaamheden in beeld. Op het moment dat de N.P.
naar de drukker ging was men met de
laatste werkzaamheden bezig en wellicht
is men dan ook al klaar op het moment
dat u dit leest. En is de overlast in ieder
geval weer even verleden tijd.

Nieuwe waterleiding een mega-klus
De nieuwe waterleiding die eind vorig
jaar is aangelegd loopt tussen de productielocaties van Vitens in Hoenderloo en
Ede. Het grote werk is inmiddels
volledig afgerond, al moeten de buizen
op een aantal plekken nog wel aan elkaar
vast gemaakt worden voordat het eerste
water er doorheen gevoerd kan worden.
Het werk heeft nog wel wat voeten in de
aarde gehad. Zo is de N304 tussen
Otterlo en Hoenderloo bijna 2 maanden
dicht geweest. Het fietspad aan de Hars-

kampweg was ook geruime tijd afgesloten door de boorwerkzaamheden. Op een
stukje land achter de Heldringkerk heeft
ook een hele tijd een flink ‘boorplatform’
gestaan. Deze moest de buizen onder het
bos van Pannekoek door naar de Harskampweg brengen en naar de andere kant
onder het weiland door richting het
Hoenderlose pompstation. De boorinstallatie had daarvoor in Otterlo gestaan en
ter hoogte van het dabbelosepad.
Op het moment van het schrijven van dit

artikel was de aansluiting op de Harskampweg gemaakt, maar moest die
achter de Heldringkerk nog gemaakt
worden. Ook lag de buis die op het weiland tussen de begraafplaats en het
pompstation nog boven de grond komt
nog verder ingegraven worden. Maar dan
garandeert Vitens dat er altijd voldoende
water zal zijn.
Ook hier heeft de redactie flink wat
foto’s gemaakt en een klein overzicht.
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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.
september 2013
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding
* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting
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In ons dorp worden door meerdere
inwoners plastic doppen gespaard
voor een heel goed doel. Met elke
harde plastic dop steunt men de
hulphond
(www.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pindakaas, schoonmaakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is
ongeveer 1 kg en levert dan €0,22
cent op. Voor de aankoop van een puppy is 4500 kg nodig en
voor de opleiding ook nog eens 6800 kg.

Er zijn dit jaar in totaal 62 vuilniszakken met
doppen verzameld!!
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 en Ria Junge zijn gestopt met
het inzamelen.

Brandkraan Elisabethweg nog niet gereed
In november van het vorige jaar was de
Elisabethweh een kleine week afgesloten en dat had te maken met het slaan
van een nieuwe brandkraan.
Op verzoek van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) liet de
gemeente Apeldoorn deze bluswatervoorziening aanleggen in Hoenderloo.
Onder de noemer van natuurbrandbeheersing en -bestrijding houdt de VNOG
zich op lokaal, regionaal en landelijk
niveau bezig met het voorkomen en
beperken van de schadelijke effecten
van natuurbranden.
Uit een door de VNOG uitgevoerde
analyse naar de aanwezige risico’s bij de
aanpak van natuur-brandpreventie in hun regio was één van de conclusies dat er een tekort is aan bluswater in de natuurgebieden. De bluswatervoorziening zoals aan de Elisabethweg bestaat uit een gesloten geboorde brandput met een verticale zuigbuis en een eigen opvoerpomp. De zuigbuis wordt aangelegd tot onder het niveau van het grondwater. De put wordt speciaal
voor de brandweer aangelegd. In de geboorde put wordt een onderwaterpomp gemonteerd waarmee het grondwater vanaf een
diepte van ca. 80 m kan worden opgepompt. De brandput wordt afgedekt door een gietijzeren deksel met een ondergrondse
afwerking. Bij de brandput wordt een besturingskast op sokkel geplaatst, waarin het bedieningspaneel is opgenomen. Deze kast
kan worden afgesloten. Deze laatste stap moet nog plaats vinden, wanneer is nog niet geheel duidelijk.

Het gat op de foto
van vorige maand
was van één van de
bollen die in het
plantsoen voor onze
huisartspraktijk liggen. Kwam daar niet
vroeger water uit?
Wat er op de foto van deze maand staat is wel heel erg duidelijk.
Klompjes die ergens zijn opgehangen en daaronder het logo van het
Plaggenstekerspad, het Hoenderlose klompenpad. Deze witte klompjes
bevinden zich dus ergens langs die route. Maar waar?
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Historisch Hoenderloo in Beeld

We hebben voor deze keer wederom gekozen om de foto uit het novembernummer van de padvindsters voor het Jachtslot Sint
Hubertus nogmaals, maar nu groter te presenteren.
De foto met Tiny Jeths- Bloem als 2e van links van deze glorieuze padvindsters-groep, zou toch te gek zijn dat we daar geen
nadere informatie over te weten zouden kunnen krijgen.
Van de andere schoolfoto uit 1933 van hetzelfde nummer kregen wij hulp van het Briljanten echtpaar Eb en Eef Essenstamvan Veelen. Het is ongekend, maar we hebben nu alle leerlingen op rij van links naar rechts en van boven naar beneden.
Reactie van Eef: “ik herkende ze nog allemaal. Unieke mensen”.
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Veluws Hof genomineerd voor ASCI Award
Ons Hoenderlose recreatiebedrijf ‘t Veluws Hof is genomineerd voor de ACSI Awards. Er kan gestemd worden tot en
met 20 maart. Er worden door ACSI in totaal acht awards
uitgereikt:
* Beste kleine, fijne camping
* Meest hondvriendelijke camping
* Camping met de mooiste ligging
* Mooiste campingzwembad
* Beste fiets- en wandelcamping
* Beste campingrestaurant
* Beste camperplaatsen
* Beste campinganimatie
Bij het bedrijf zelf denken ze dat ze in ieder geval kans
maken om te winnen in categorie Beste fiets- en wandelcamping. Ze hopen dan uiteraard ook op veel stemmen.
Onder alle stemmers verloot ACSI onder andere een e4motion elektrische vouwfiets, dus maakt men ook nog eens
kans op leuke prijzen.
Campingspecialist ACSI stelt sinds 1999 actuele, objectieve
en betrouwbare campinginformatie online beschikbaar onder
de naam Eurocampings. Men vindt hier een compleet
overzicht van alle door ACSI geïnspecteerde campings. Ook in visueel opzicht krijgt men een goede indruk van een mogelijke
vakantiebestemming.

Geboren in .........
In deze eerste Nieuwe Plaggensteker van 2022 kunnen we meteen
melding maken van een nieuwe wereldburger. Die was nog net in
2021 geboren, namelijk op 31 december om 23.35 uur. Het gaat over
Luca en dit prachtige kereltje is het eerste kindje van de jonge
Hoenderloërs Frank en Frea Daemen. Bij de geboorte woog Luca

2630 gram en was hij 48 cm. Uiteraard zijn de kersverse ouders super
trots op hun aanwinst in hun gezinnetje. Ook de hond vindt het maar
wat leuk dat er nu zo’n klein nieuw gezinslid in huis woont.
Frea en Frank, van harte gefeliciteerd met Luca
en we wensen jullie een geweldige, fijne,
veilige en gezonde toekomst toe. Dat hij in
een warm nest is terecht gekomen is
wel duidelijk, hoe fijn is dat!
Uiteraard ook de andere
familieleden van harte gefeliciteerd met deze nieuwe
Daemen.

Weer even
een babbeltje
Het is alweer een flinke
tijd geleden dat ik iets
heb geschreven in de
Nieuwe Plaggensteker
in mijn rubriek als
dorpscontactpersoon.
Dat heeft te maken met
het feit dat ik graag plaats maak voor zaken die veel
belangrijker zijn dan mijn verhaaltje en dat is dus in
feite altijd zo.
Nu er eigenlijk nog steeds helemaal niets plaats vindt
in Hoenderloo en de rest van Nederland heb ik weer
een keer een hoekje gevonden om me weer eens te
melden. Heb ik veel te zeggen? Eigenlijk niet. De lezers zitten echt niet te wachten op weer een verhaal
over corona. Daar worden we ondertussen toch wel
heel erg moe van. Of men nu inentingen en/of een
booster heeft gehad maakt niet uit, we zijn er wel een
beetje klaar mee. Heeft u dat ook met die praatprogramma’s op de tv. Het gaat er altijd maar over. Je
zou bijna blij zijn dat er een schandaal is bij de Voice
of hoe heet dat programma. Maar waar hebben we
het over!! Mozes kriebel, jeemig de pemig!
Toch mensen, hou de moed er in. Probeer zo veel
mogelijk te genieten en hou elkaar een beetje in de
gaten. Dat is toch mede onze kracht in Hoenderloo?!
Voor elkaar zorgen en als iemand ergens ondersteuning in nodig heeft er proberen te zijn. Dan houden
we het wonen in ons prachtige dorp leefbaar!
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Positief kijken naar de toekomst
We zitten al weer bijna aan het einde van
de eerste maand. Dat is niet meer het
moment om iedereen het beste te wensen
voor dit jaar, maar we hopen natuurlijk net
als iedereen dat het een heel ander jaar
wordt dan de laatste 2. We moeten niet
meer terug kijken, alhoewel we daar ook
wel van kunnen leren. Het is nu belangrijk
dat we positief vooruit kijken. Er staat dit
jaar voldoende te gebeuren in ons dorp en
Hoenderloo's Belang probeert er overal
bovenop te zitten.
De Vos Groep
Iedereen die wel eens wandelt of rijdt op
het voormalige Jongenshuis kan zien dat er
inmiddels veel is opgeknapt. Veel heeft met
de hobby van de broers te maken, paarden,
maar het is toch mooi om die in de wei te
zien dartelen of grazen. Uiteraard zijn wij
ook heel benieuwd hoe de plannen die men
heeft met het terrein gaan uitpakken. De
exacte plannen zijn ook bij ons nog niet
precies bekend, maar we gaan er van uit
dat men daar heel transparant over zal
zijn. Dat er ook gebouwd gaat worden lijkt
wel heel duidelijk en dan hopen wij dat het

geen miljoenenvilla's gaan worden, maar
betaalbare woningen. En dat het terrein
zoals nu vrij toegankelijk blijft uiteraard.

Beek en we hopen dat deze woningen ook
echt iets gaan betekenen voor de toekomst
van ons dorp. En de huidige inwoners.

Hoge Veluwe
Ook hier hebben ze voor dit jaar meerdere
plannen, nadat ze vorig jaar het Marchantplein een metamorfose hebben gegeven.
Meer hierover in deze N.P. Wat deze plannen precies zijn hopen we ook een keer te
kunnen lezen in de dorpskrant van Hoenderloo; de plannen voor een hotel lijken nu
concreet te gaan worden en ook de ingang
gaat flink op de schop.

Deelen
Wat krijgen we daar? En wat gaat dat voor
Hoenderloo betekenen? Wie weet gaat de
middenstand er van profiteren, maar we
moeten ook niet naïef zijn en alert blijven
op eventuele misstanden voor de mensen
die daar geplaatst gaan worden en voor
eventuele overlast in ons dorp. Dat ze er
gaan komen lijkt wel duidelijk ondanks ook
een bezwaarschrift van onze kant, maar er
is nog zo veel onzeker.

Huizenbouw
Heel jammer dat het CPO na inmiddels 4
jaar veel energie en tijd stoppen in het project in feite nog geen stap verder zijn
gekomen. We hopen dat er echt iets concreets komt voor deze jongeren in hun
vijfde jaar. Duidelijk is wel dat de
gemeente Apeldoorn nou niet een gemeente
is waar een dergelijk initiatief daadwerkelijk van de grond kan komen. Wat dat
betreft zou je beter bij een andere gemeente
kunnen aansluiten als dat mogelijk zou zijn.
Verder gaat er ook gebouwd worden op de
voormalige camping van de familie Van

HNI
Laten we hopen dat het gedoe met corona
heel snel afgelopen is zodat men elkaar
weer kan gaan ontmoeten op de momenten
die daar voor zijn vanuit het HNI in 't
Dorpshuus. Ook bij HNI zijn er plannen
om nog meer te kunnen betekenen voor de
mensen in Hoenderloo en de vrijwilligers
staan te popelen om daar mee aan de slag
te gaan. Positief blijven is belangrijk om
niet met z'n allen in de put te belanden en
laten we volop oog houden voor elkaar! Op
naar een heel mooi jaar!

Datum: ..................................
Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
Naam: ...........................................................................................................................
Voorletters: ...................................................................................................................
Adres : ...........................................................................................................................
Huisnummer : .............. Postcode
: ......................... Plaats: ..................................
Email : ...................................................................................................
Telefoonnummer : ..............................................................................
______________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's Belang
toestemming om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (IBAN):……………………………….
Ten name van :
Handtekening:
Dit formulier kunt u in de brievenbus doen bij
Rob Spelde, Krimweg 11
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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 06 52277819

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 28

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

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709

De N.P. in
Saoedie Arabië
De redactie van de Nieuwe Plaggensteker vindt het prachtig als inwoners van
Hoenderloo ergens naar toe gaan en dan
een dorpskrant mee nemen. Ga daarmee
op de foto, stuur die op en het krijgt een
plekje. Ondertussen is de N.P. dan ook al
op heel wat plekken in binnen- en buitenland geweest. Hartstikke leuk.
Helemaal trots was de redactie toen er
een foto binnen kwam vanuit Saoedie
Arabië en wel van de deelnemers aan de
Dakar Classic. De Plaggensteker is meegeweest op de Dakar Rally!!! Geweldig
dat Eugene en Jack er aan gedacht
hebben in de vast en zeker hektische
voorbereiding om Plaggenstekers in de
koffer mee te nemen. En er dan vervolgens samen met de moneur van het team
ergens tijdens een bivak mee op de foto
te gaan. Met de super truck waarmee ze
de rally hebben uitgereden op de achtergrond. Hoe mooi is dat. Mannen, bedankt
voor jullie foto. Deze vergeten we niet
snel. We hopen ook dat jullie tijdens
deze eerste twee weken van januari
onvergetelijke avonturen hebben beleefd
die jullie de rest van jullie leven zullen
koesteren.

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.

5
Lezers, gaat u op vakantie, neem een
N.P. mee en stuur deze ook op naar de
redactie met informatie. Super leuk.

Oplossing
vorige maand

4

1

9
3

4
3
7

2
3
7

2
4

5

5

1

8
5
9 4

1

6
8
9

3
8

6
9

5

6

8

2
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 70

Door Hoogleraar
Landschapsgeschiedenis Theo Spek
Onderzoek van een middeleeuwse handelsroute op het Oud-Reemsterzand
In het Nationale Park De Hoge Veluwe
komen honderden historische wegen
voor. Dat zijn niet alleen de zandwegen
zoals we die tegenwoordig nog vaak in
het landschap aantreffen, maar ook
allerlei oudere karresporen die verborgen liggen in de heide of het bos en die
alleen door gedetailleerd veldwerk kunnen worden opgespoord. Onder andere
Gerrit Breman heeft zich hiermee in het
Park uitgebreid beziggehouden.
Een andere manier om deze oude karrensporen te ontdekken, is via lasermetingen vanuit vliegtuigen. (afbeelding)

Willem Vletter en hoogleraar Theo Spek
(tevens lid van de Raad van Toezicht
van het NPHV) van de Rijksuniversiteit
Groningen een archeologische opgraving uitgevoerd van enkele van deze
karrensporen op
het OudReemsterzand (foto
rechts). In de
opgravingsputten
konden de karrensporen heel goed
worden waargenomen in de vorm

van de verschillende karrensporen
varieerde van 13e-eeuws tot 19e-eeuws.
Dit is precies ook de periode die we op
basis van historische gegevens verwachtten: de Harderwijkerweg is ont-

Die geven verrassend gedetailleerde
gegevens. Zo blijkt over het OudReemsterzand een brede bundel van historische karrensporen te lopen die
vooral op de noordelijke afhelling van
de stuwwal van Oud-Reemst heel mooi
te zien zijn (ook in de hoge heidevegetatie aldaar in het veld). Bij nader
onderzoek blijken deze te behoren tot de
oude doorgaande handelsroute die
vroeger vanaf de Gelderse hoofdstad
Arnhem naar de belangrijkste Gelderse
haven Harderwijk heeft gelopen. Deze
route is waarschijnlijk in de dertiende
eeuw ontstaan, toen beide steden in het
toenmalige Hertogdom Gelre sterk
groeiden.
In april 2014 hebben promovendus

van V-vormige
insnijdingen in de
ondergrond.
Interessant was
daarbij dat de afstand tussen beide
wielen 1,28 m was,
precies de spoorbreedte van het vroeger verplichte
'Hollands spoor'. In de karrensporen
werden op twee plekken middeleeuwse
kogelpotscherven gevonden, een sterke
aanwijzing dat het om een middeleeuwse route gaat.
Die ouderdom werd bevestigd door een
reeks geavanceerde laboratorium-dateringen die beide onderzoekers lieten uitvoeren. Het gaat om de zogenaamde
OSL-techniek (Optical Stimulated
Luminescence), een nieuwe techniek
waarmee kan worden bepaald hoe lang
het geleden is dat zandlagen aan het
zonlicht zijn blootgesteld. Door zand uit
de karrensporen zelf én uit overstoven
grond naast de sporen te dateren, bleek
in het laboratorium dat de ouderdom

staan in de 13e eeuw en heeft tot de 19e
eeuw gefunctioneerd. Daarna is de weg
verhard en vast komen te liggen ter
plekke van de huidige Arnhemseweg
(N310) tussen Otterlo en Schaarsbergen, die inderdaad langs Oud-Reemst
loopt. Toen het echtpaar Kröller-Müller
kort na 1900 het huidige park stichtte,
bleven de oude karrensporen achter in
de heide, waar ze als interessante cultuurhistorische relicten van vroegere
infrastructuur tot op de dag van vandaag zijn blijven liggen.
Naast dit soort middeleeuwse handelswegen komen in het NP De Hoge Veluwe nog tal van andere historische wegen voor, zoals oude schaapsdriften van
de vroegere herders van Otterlo, Deelen
en Oud-Reemst, 17e-eeuwse koningswegen, aangelegd voor de jacht op last
van Koning Willem III en 17e- tot 19eeeuwse landgoedwegen op de voormalige landgoederen De Kemperberg en
Otterlo. Opnieuw een mooi bewijs van
de grote rijkdom aan erfgoedwaarden
die De Hoge Veluwe bezit.
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AUTO VAN DE MAAND

VW T-Cross Life 110pk
Navigatie (Apple Carplay), Climatronic,
Stoelverwarming, Lichtmetalen velgen, Armsteun,
Multifunctioneel stuurwiel, enz. Als nieuwe auto!!
9.700km!!
BJ 6 - 2021!!

€ 26.450.-

Een greep uit ons aanbod:
Audi TT 1.8 180pk Youngtimer zeer nette auto

Zilvergrijs met.

2005 € 8.450,-

Citroen C3 1.4 Let op! 18.000km!!! als nieuw

Zwart met.

2010 € 6.450,-

Dacia Sandero Stepway 0.9 TCe Navi, Camera

Blauw met.

2018 € 12.750,-

Ford Ecosport Titanium S 125pk zeer luxe uitv.

Wit

2017 € 14.450,-

Ford Ecosport Titanium Navigatie 17.000km luxe

D.grijs met.

2019 € 18.450,-

Ford Puma 1.0 125pk Hybrid Veel opties

Zwart met.

2020 € 22.750,-

Kia Venga 1.4 Hoge instap Afn. Trekhaak Stoelverw. D. grijs met.

2011 € 6.450,-

Opel Crossland X 1.2 Edition Stoel en stuurverw.

Grijs met.

2019 € 14.950,-

Opel Corsa 1.2 100pk AUTOMAAT 9300km!!!

Zwart met.

2020 € 18.450,-

Opel Corsa 1.2 100pk GS Digitaal dashboard enz.

Oranje / Wit

2020 € 18.450,-

Opel Corsa 1.4-16V Navi, Cruise control, Lm velgen

Grijs met.

2011 € 6.350,-

Peugeot 207 SW 1.4 X-Line Airco, Trekhaak

Blauw met.

2007 € 3.250,-

Peugeot 208 1.2 AUTOMAAT GT-Line zeer luxe

Geel / Zwart

2020 € 21.950,-

Peugeot Partner 1.6 Pers uitv. Panoramadaken

D. grijs met.

2009 € 5.950,-

Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited 14.000km

Zilvergrijs met.

2020 € 14.750,-

Renault Kangoo 1.2TCe pers. uitv. 77.000km

Zivergrijs met.

2014 € 13.450,-

Renault Scenic 1.3TCe AUTOMAAT 27.000km!!

Grijs/ zwart

2018 € 22.950,-

Skoda Fabia 1.2TSi 5 deurs Airco, Zuinige auto

D. grijs met.

2011 € 5.450,-

Skoda Octavia Combi Veel optie zoals navigatie enz. Zwart met.

2020 € 22.450,-

Toyota RAV4 2.0 4x4 veel opties 2000kg trek gew. Zwart met

2015 € 19.950,-

* Lid BOVAG/NAP

* Constant wisselend aanbod

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

