
zijn. Lekker sporten of genieten van een
bepaalde hobby, het zit er even niet in.
Sportverenigingen hebben ook op finan-
cieel vlak flink te lijden en men is dan

soms afhankelijk van fantastische initi-
atieven die ontplooid worden. Daarin
blijken veel Nederlanders dan weer heel
creatief en gul te zijn. Dat ondervonden
Joke, Bob en Maureen van Bon van fjor-
denmanege Fjordhest-Gard op zondag 29
maart volop, toen ze totaal verrast wer-
den door de overhandiging van een
cheque met een schitterend bedrag. De
manege, waar al meer dan 40 jaar o.a.
p a a r d r i j l e s s e n
worden gegeven
en hele families
mee zijn opge-
groeid, staat te
boek als hobby-
matig en dus kan
men geen beroep
doen op de finan-
ciële vergoeding
vanuit de over-
heid. Er zijn geen
lessen, er zijn
geen inkomsten,
maar de fjorden
moeten uiteraard

wel eten en verzorgd worden. De kosten
gaan door en daarom hebben een aantal
trouwe rijdsters aan alle leerlingen en
betrokkenen een financiële vrijwillige

bijdrage gevraagd. Ze waren zelf verrast
dat ze een cheque met maar liefst 1600
euro konden overhandigen. En menigeen
heeft aangegeven daarbuiten zelf te
willen schenken en dat maandelijks te
blijven doen zolang de crisis voortduurt.
Een hartverwarmende actie die zeer
welkom is en waar de familie Van Bon
"stil van werd". En dat wil zeker iets
zeggen!
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Hier is een bedrijf begon-
nen die nu 35 jaar bestaat
en wat voor bedrijf!!!

17 april - bevrijdingsdag
van Hoenderloo. Volop
aandacht daarvoor!

Helaas wordt het leven nog
steeds bepaald door coro-
na! Hou moed mensen!

Aaaah, wat een scheetje.
Maar wie is het en wie zijn
de ouders!

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo

Door het coronavirus staat voor praktisch
iedereen de wereld op zijn of haar kop.
Zaken die altijd als heel normaal werden
beschouwd blijken nu heel speciaal te

Hartverwarmende actie voor fjordenmanege
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.

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

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

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

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

Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!

6 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
20 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

1 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
4 Seniorentocht
12 Dorpsquiz Hoenderloo
19 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

3 Hoenderpop (Muziekbos)
4 Mark rond de Kark (Heldringkerk)
6 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
22 Braderie (Muziekbos)
29 Braderie (Muziekbos)

5 Braderie (Muziekbos)
5 Zomerfeest Hoenderloo
6 Zomerfeest Hoenderloo
7 Zomerfeest Hoenderloo
8 Zomerfeest Hoenderloo
9 Zomerfeest Hoenderloo
12 Braderie (Muziekbos)
19 Braderie (Muziekbos)

7 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)

5 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
31 Bier&Broajen (Muziekbos)

2 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
7 Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
21 Jubileumfeest 75 jaar OCH

7 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)

Mei

Juli

November

December

Juni

Augustus

September

Oktober

Toch een stukje van de Dorpsquiz

Afgelast
In verband met de Corona-crisis
worden steeds meer activiteiten

afgelast door de richtlijnen van de
overheid. Een aantal op een rijtje:

* Dineren in ‘t Dorpshuus
* Dauwtraptocht
* Seniorentocht

* Dorpsquiz
* Hoenderpop

* Markt rond de Kark
* activiteiten NHI

De kans is redelijk aanwezig dat
er nog meerdere activiteiten afge-

last gaan worden.

HAJO heeft de beslissing moeten nemen om de tweede Hoenderlose dorpsquiz
niet door te laten gaan. Hoe jammer is dat en zoals al eerder aangegeven was

men al praktisch klaar met de voorbereidingen. Weer tien categorieën met
vragen en opdrachten en flink samenwerken om alles zo goed mogelijk te

doen. Volgend jaar een nieuwe poging, maar er was 1 categorie die we vol-
gend jaar niet meer kunnen gebruiken en die was al wel af. Zonde!

Daarom gaat HAJO deze categorie met 10 vragen online zetten op 12 juni op de site van HAJO.
Iedereen kan er dan mee aan de slag, individueel, met het eigen gezin, via de moderne communi-

catiemiddelen enz. Hopen dat jullie er toch plezier aan beleven!



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

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

alle Hoenderlose huishoudens.
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06-20683177
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www.hajo-hoenderloo.nl
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Uiterste inleverdatum:
zaterdag 16 mei

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

dinsdag 26 meidinsdag 26 mei
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Vlaggen wapperen op 17 april

Corona of niet, op 17 april was het de bevrijdingsdag van Hoenderloo en dit jaar is
het helemaal speciaal, aangezien het 75 jaar geleden is dat dit feest voor de eerste
keer gevierd kon worden. Op deze dag hangen er steevast vlaggen bij ons oor-
logsmonument bij de Heldringkerk. Uiteraard de Nederlandse driekleur, maar zals
gebruikelijk ook de Maple Leaf van Canada. Canadese militairen hebben ons dorp
bevrijd op 17 april 1945 en dat die landelijke vlag er hangt is niet meer dan normaal.
Een eerbetoon aan onze bevrijders. En als derde vlag natuurlijk de Hoenderlose
driekleur, geel - geel - paars. Deze keer hing er een splinternieuwe Hoenderlose vlag;
de oude, kleinere vlag was tot op het laatste draadje versleten en dus was een nieuwe
zeer wenselijk. De vereniging Hoenderloo’s Belang heeft tegenwoordig vlaggen (in 2
maten voor een vlaggenmast en een vlaggenstok aan de gevel) en wimpels in de
Hoenderlose kleuren te koop. De fraaie grote vlag is echter geschonken aan het dorp
om tijdens deze dag en andere waardige momenten in top gehesen te worden. 
Andere jaren legden leerlingen van de Hoenderlose school op de Hoenderlose bevrij-
dingsdag altijd bloemen, tekeningen, gedichten e.d. bij het monument op 17 april,
maar doordat de leerlingen van Hei&Bos niet naar school mogen was dat dit jaar niet
het geval. Jammer en wie weet volgend jaar weer.

De Hoenderlose werkgroep van 4 mei
heeft helaas moeten besluiten om de
dodenherdenking op 4 mei niet door te
laten gaan. Ze vinden het, gezien de
regels vanuit de overheid en een stuk
gezond verstand, niet verantwooord om
de herdenking op een waardige manier te

kunnen laten verlopen. Een moeilijke
beslissing, zeker gezien het feit dat het de
laatste jaren steeds drukker en drukker
werd bij het Hoenderlose oorlogsmonu-
ment bij de Heldringkerk op 4 mei rond
de klok van achten. Daarom maar een
foto van de herdenking van 2019. 
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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



dingetjes repare-
ren en langzamer-
hand mee gaan
naar een schoon-
maakklusje. Ro-
nald heeft zeer
velen op weg
geholpen en het
aantal (oud)inwo-
ners dat er ge-
werkt heeft is heel
groot. En nog

steeds vinden dorpsgenoten en oud-
Hoender-loërs een fijne werkplek bij
Ronald. Velen houden het heel lang uit
bij het bedrijf en werken er vele jaren.
Een prima teken natuurlijk. 
Ronald, de redactie feliciteert je met deze
mooie mijlpaal en hoopt dat je echt nog
jaren in goede gezondheid en met veel
plezier mag genieten van je schitterende
bedrijf. En dat het in je bloed zit om
schoon te maken is te zien aan onder-
staande foto’s. 
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Dros Schoonmaakdiensten bestaat 35 jaar
Op 9 april werd er een mijlpaal gevierd
bij een van oorsprong Hoenderloo’s
bedrijf en ook al is het kantoor al een
tijdje in Apeldoorn gevestigd, het is en
blijft een bedrijf uit Hoenderloo!

Uiteraard gaat het hier over Dros
Schoonmaakdiensten, het bedrijf van
onze dorpsgenoot Ronal Dros. Onder
zijn visie, bezielende leiding en grote
inzet is het bedrijf gegroeid van een een-
mansbedrijf met een emmer en een spons
naar één van de grootste schoonmaak-
bedrijven in een grote regio. Overal kan
men medewerkers van Ronald zien rij-
den en werken. Auto’s, busjes, hoogwer-
kers, vrachtwagens enz, allemaal met het
logo en het welbekende klavertje van
Dros Schoonmaakdiensten. 
Hoeveel mensen uit Hoenderloo hebben
ooit de eerste werkervaring opgedaan in
het bedrijf van Ronald. Op zaterdag
werken bij het kantoor aan de Krimweg
(zie foto hieronder). De auto’s wassen,



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

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

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl



Geboren in ........
Het blijft maar doorgaan gelukkig en voor de vierde maand op rij hebben
we ruimte moeten inruimen voor de geboorte van een nieuwe wereld-
burger die iets met Hoenderloo te maken heeft. Dit keer is er een
meisje geboren en volgens de papa, mama, opa’s en oma’s en
andere familieleden is het de mooiste baby van de
wereld. En natuurlijk is dat ook zo. 
Op 4 april is Pippa Lola Anne Coldenhoff geboren
en deze mooie dame is het eerste kindje van Joost
Coldenhoff en zijn vriendin Youki. Joost is opge-
groeid in ons dorp en is zeker geen onbekende
voor velen. Pippa woont met papa en mama in
Elburg en is geboren in het ziekenhuis in Zwolle.
Toen woog ze 3750 gram en was ze 51 cm lang. 
Iedereen van harte gefeliciteerd met de wondertje en
heel, heel veel geluk gewenst. Geniet van de kleine!

Kennisgeving
Mogelijk maakt u gebruik van "Plants bos", gelegen nabij Hoog-Baarlo, voor een wandeling al dan niet met uw hond. Dat is
nooit een bezwaar geweest.
Langs het doorgaande pad in "Plants bos" wordt jaarlijks onderhoud gepleegd om risico's van vallend hout te beperken. Echter
sluit dat niet uit dat er een tak, mogelijk een boom valt wanneer het hard waait of gewaaid heeft. Zelfs zonder storm kan dit
overigens gebeuren.  
De adviezen van een jurist en de verzekering leren dat het raadzaam is om geen publiek toe te laten, om zo mogelijke let-
selschade te voorkomen.  

Alleen om die reden  zullen de toe leidende paden naar het
perceel van "Plants bos" op kort termijn worden voorzien
van een verbodsaanduiding binnen het kader van artikel
461 (de bekende blauwe bordjes).
Mogelijk een wat onsympathiek lijkende maatregel, waar-
bij ik hoop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. Het gaat
tenslotte om veiligheid.

Voor informatie*
* Johan Vroom, Tel: 0640549058

Sjoerd en Jelle Vroom

Men enige regelmaat wordt aan de redac-
tie gevraagd of er niet eens een stukje in
de dorpskrant kan komen over (hon-
den)poep. En dan niet zo zeer over het
feit dat de honden hun behoefte moeten
doen, maar meer dat de baasjes het pro-
duct van hun huisdier niet even
opruimen.
Naast het feit dat het geen gezicht is, al
de hondendrollen, is het natuurlijk ook
nog eens heel vies. Het stinkt, het ziet er
niet uit en het trekt het ook nog
ongedierte aan. Terwijl de oplossing zo
ontzettend makkelijk is. Er zijn zo veel
verschillende soorten poepzakjes op de
markt. Natuurlijk kost dat wat geld, maar
als voorbeeld (zonder reclame te maken),

bij de Action haal je 30 zakjes met een
geurtje voor ongeveer 1 euro. Bij de
Ruif zulen ze vast en zeker ook
poepzakjes in hun assortiment hebben.
Helaas kun je niet alleen wijzen naar
de hondenbezitters. Recentelijk lag er
een fraaie berg stront midden op een
wandelpad. Aan de hoeveelheid te zien
was het óf een heel grote hond, óf een
paard. Het was echter duidelijk van een
paard! Midden op een wandelpad. Dat
gaat natuurlijk echt te ver.
Mensen, alsublieft, een huisdier is
geweldig en daar heb je veel plezier
van. Maar anderen hoeven daar geen
last van te hebben. Ruim a.u.b. de poep
op! Bedankt namens velen!

Hondenpoep ..... ruim het even op



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

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

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

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

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:

Imme Zuid / locatie Ugchelen (óók Ugchelen Buiten!)
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)

Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126 

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

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN
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Politienieuws
Beste allemaal,

Weer vier weken verder in een onzekere, voor
velen moeilijke tijd. Vorige keer schreef ik

een algemeen stukje over corona.
Iedereen is wel van alle bijzonderheden
daarvan op de hoogte. Blijf op elkaar
letten en blijf voor elkaar zorgen, natuurlijk wel de regels in acht nemen. 

Een aantal zaken binnen het politiewerk zijn anders geworden, maar ook veel zaken gaan
gewoon door. Zo waren er twee aanrijdingen, één tussen een fietser en een auto en één
tussen een auto en een ree.

Een auto vatte tijdens het rijden vlam en werd geblust. Dit was op de Otterloseweg.
Iemand zette zijn tentje op in het bos. Hij werd weggestuurd. Waar hij uit eindelijk is
gebleven vertelt het verhaal niet. We hebben ook alweer een aantal mooie dagen achter
de rug en de eerste geluidsoverlast werd gemeld. Houd alstublieft rekening met elkaar!
Opvallend was dit keer wel het aantal keren dat de politie naar Hoenderloo uitrukte om
hulp te verlenen. In totaal zes keer. Alle zaken zijn afgehandeld of doorverwezen naar de
juiste instantie.

Voorlopig is er nog geen spreekuur. U kunt mij nog steeds bereiken via 0900-8844 en via
de mail: petra.van.doorn@politie.nl

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
0900-8844

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Alweer een maand voorbij. En wat voor
een maand. Een drukke? Nee, zeker
niet. Hoe ontzettend vreemd is het
geweest. Vreemd in de vorm van goed
blijven opletten op de regels wat betreft
corona. Als iets langer gaat duren
sluipt de kans er in dat men iets makke-
lijker gaat denken en wellicht de regels
iets soepeler gaat hanteren. Dat is niet
de bedoeling en is zeker niet slim.
Iedereen moet alert blijven, zeker als
het oudere mensen in de risicogroep
betreft. Mijn vader bijvoorbeeld. Hij is
89 en durft echt de deur niet uit.
Logisch als hartpatient met asmatische
klachten. Aan huis gekluisterd en heel
sporadisch een bezoekje en dan zeker
ruim 1½ meter uit elkaar blijven. Ik doe
de boodschappen voor hem en drink
dan altijd op afstand even een kopje
koffie met hem en dan zitten we lekker
te kletsen, maar het is toch echt anders.
Moeilijk.
Dan moet ik niet zeuren dat het
verengigingsleven stil ligt en dat er
echt niets plaats vindt in ons anders zo
bruisende dorp. We hadden anders een
gezellig Paasspektakel gehad, hoe veel

mensen keken niet uit naar Koningsdag.
Maar ook de wekelijkse verenigings-
avonden. Naast, in mijn geval dan vooral
biljarten, mis je ook echt het uitwisselen
van nieuwtjes, het (slap) ouwehoeren
over van alles en nog wat. Het lekker een
drankje doen samen. Gelukkig in mijn
geval duurt dit nooit zo heel lang!

We worden wel flink met de neus op het
feit gedrukt dat het heel fijn is als alles
draait zoals we dat gewend zijn en zoals
het normaliter zou moeten kunnen
draaien. 
In deze tijden zou je veel mensen kunnen
noemen die zich extra inzetten voor an-
deren. Namen noemen is beter van niet,
want je vergeet altijd iemand. Toch wil ik
de mensen bij de SPAR even noemen.
Men rijdt af en aan om boodschappen
gratis naar de mensen thuis te brengen.
Ik heb begrepen zelfs al naar recre-
atieparken en adressen buiten Hoen-
derloo. Natuurlijk levert deze service ook
geld op, maar het kost ook zeker extra
tijd en geld. Ook in de zaak moeten extra
maatregelen ervoor zorgen dat men zich
aan de regels houdt. En dan maar hopen

dat iedereen zich er aan hodt. Mensen
bij de SPAR (en de andere winkels),
hulde voor jullie extra inzet!!!!!

Door het coronavirus lijkt het of de
aandacht afgeleid wordt van de crisis
op het Jongenshuis. Maar die is er ook
nog wel degelijk en dat we het steeds
over iets anders hebben lijkt wel in het
voordeel van dat vermaledijde Pluryn
die zijn vooropgezette plan helaas
steeds meer vorm ziet krijgen. 

Ik wens alle lezers heel veel sterkte,
wijsheid en natuurlijk gezondheid toe.
Denk er aan dat we het samen moet
zien te rooien. Wees er voor elkaar!!!!

Met hartelijke groet,
Rob Spelde
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De nieuwe Plaggensteker ligt alweer
voor u. Editie april 2020. Het jaar wat
voorlopig nog in het teken
van Covid-19 zal staan. Een
rare Pasen achter de rug,
straks een Koningsdag welke
ook niet zoals gebruikelijk
gevierd zal worden.
Bevrijdingsdag zullen we ook
in een heel bijzondere setting
doorbrengen. 

En ja, dan is het alweer mei.
Mei, voor het OCH de
maand van de collecte, wij
bellen aan bij alle inwoners
van Hoenderloo en vragen
dan om uw vrijwillige bij-
drage.
We weten het niet, maar
waarschijnlijk is het in het
verleden wel gelukt om sub-
sidie aan te vragen. Maar
door de jaren heen is dit
steeds minder geworden en
tot nul gedaald. Daarom is
er altijd op verschillende
manieren geld ingezameld.
Ooit is dit begonnen met de
verkoop van artikelen, een
verloting in de tent op de
kermis en daarna de start van de col-
lecte. Ook werd in het programmaboek-
je van de kermis altijd gevraagd om een
vrijwillige bijdrage. De collecte is ge-
start in 1996 waarbij alle leden van het
OCH huis aan huis het dorp door gaan
om te vragen naar een vrijwillige bij-
drage. Elke twee of drie leden hebben
een eigen wijk en inmiddels is het zo'n
gewoonte geworden dat de mensen al
met de portemonnee in de hand lachend
de deur openen en zeggen "is het jaar al
weer voorbij!". Kopje koffie of een
andere drankje wordt ook regelmatig
aangeboden en natuurlijk door ons
graag genuttigd! De bevolking van
Hoenderloo is goed voor ons en hier-
door kunnen wij onze activiteiten blijven
organiseren!

Ook voor de zakelijke sponsoren is er
door de jaren heen veel veranderd. Het

was natuurlijk altijd mogelijk om als
bedrijf een vrijwillige bijdrage te doen,
later zijn we begonnen met het ver-
melden van enkele sponsoren in het pro-
grammaboekje van de kermis. Sinds de
start van de collecte kregen de spon-
soren een kleine naamsvermelding op
alle reclame uitingen van het OCH.
Vanaf 2004 is dit uitgebreid en werd het
mogelijk om naast de naamsvermelding
een advertentie te plaatsen in het pro-
grammaboekje van de kermis.  In 2016
werd het mogelijk om ook grotere
advertenties te plaatsen. De volgende
stap was een feit waardoor nu van alles
mogelijk is. Van een vrijwillige bij-
drage, naamsvermelding, advertentie in
verschillende maten, een vermelding op
het spandoek met alle sponsoren, adver-
tentie op onze website, tot sponsoring

op een groot televisiescherm bij onze
activiteiten. Op dit moment kent de

OCH ruim 70 zakelijke spon-
soren. 

Fantastisch, waar een klein
dorp, samen met alle spon-
soren, groot in kan zijn!

Deze financiële ondersteuning
hebben we ook echt nodig,
hierdoor kunnen wij onze
activiteiten blijven organiseren
waar we samen weer gezellige
feesten van maken. Voor en
door elkaar!

En dan nu, de collecte van
2020? 
We hebben als bestuur niet
lang na hoeven denken.
Gezondheid voor u en onze
leden staat voorop. Maar
eigenlijk kunnen wij niet zon-
der uw gulle giften. Lastig…
Daarom hebben wij besloten
de collecte dit jaar NIET door
te laten gaan. We gaan in ons
75 jarig jubileum jaar weer
terug in de tijd en hopen dat u
uw gift aan ons zou willen

overmaken! Alle beetjes helpen ook voor
ons in deze bizarre tijd. Ons bankreke-
ningnummer is:

NL34 RBRB 0706 5459 66 
t.n.v. Stichting Oranje Comité

Hoenderloo

Onze dank is groot!

Hoe gaan we met onze zakelijke spon-
soren om? In tijden waar veel bedrijven
geholpen worden door middel van over-
heidssteun? Kunnen wij dan nog wel
vragen om het sponsorgeld? Ook in een
jaar waarin het lijkt dat (nagenoeg) alle
evenementen afgelast worden? We
nemen met alle sponsoren contact op. 
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De voorbereidingen voor een geweldig
Zomerfeest gaan nog steeds door. Dit
ondanks dat we niet weten hoe de
ontwikkelingen zullen zijn betreffende
Covid-19. Waarschijnlijk is er meer
bekend op het moment dat u dit stukje
leest. Maar vooralsnog hopen we dat
het gunstig gaat verlopen en dat we er
dan met zijn alleen een geweldige tijd
van kunnen maken! Met natuurlijk een
grandioze optocht! Wellicht hebben
velen van jullie al een leuk thema kun-
nen bedenken en is er in huislijke kring
al aan de bouw begonnen! Zou super
zijn dat we in ons jubileum jaar een
geweldig lange optocht mogen beleven.

Namens ons allen, blijf gezond!
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De redactie heeft van de bekende Hoenderloër Jan Pasveer een tijdje geleden een map gekregen met geweldig mooi materiaal
(brieven, foto’s, krantenartikelen, tekeningen enz. enz.) die allemaal met de Tweede Wereldoorlog in ons dorp te maken hebben.
Het is bekend van deze archivaris dat hij heel goed en plichtsgetrouw alles bewaard wat maar het bewaren waard is. De redac-
tie was hier uiteraard heel blij mee en is flink gaan doorbladeren en lezen. Veel te veel natuurlijk om hier even te plaatsen, maar
we hebben er even iets uitgepikt. Jan, nog geweldig bedankt. 

De Hoenderlose vlag van de Maple Leaf
Op 24 december 2017
overleed mevrouw
Toos Snijman - van
Maanen op 99 jarige
leeftijd. Ze was de
dochter van dominee
Van Maanen, die 20
jaar predikant was van
Hoenderloo, van 1931
tot en met 1950. Ook
dus tijdens de oorlogs-
jaren van de Tweede
Wereldoorlog. Ze
beleefde de oorlogs-
jaren in Hoenderloo.

Op 17 september 1944
konden ze vanuit de pastorie de vliegtui-
gen en luchtlandingen zien van de Slag
bij Arnhem. Op 24 september volgde de
evacuatie van Arnhem en drommen
mensen kwamen ook naar Hoenderloo.
Hun schaarse bezittingen in kruiwagens
en kinderwagens voor zich uit duwend.
Er werden in totaal 2300 Arnhemmers
hier gehuisvest terwijl Hoenderloo
slechts 1000 inwoners telde.
De mensen werden overal te slapen
gelegd, in stallen, kippenhokken enz.
Ook in de pastorie werden er veel
opgevangen. Zo werd op een avond op
de deur gebonsd en stonden er vijf man-
nen. Men vroeg of er ook iemand was die
Engels sprak en verstond. Er was een
Engelse soldaat bij die geen krijgsge-
vangene wilde zijn en die met de evac-
uees mee gevlucht was. Men neemt hem
ook op , maar de Engelsman moet net
doen of hij doofstom is zodat hij zich niet
kan verraden. Zo komt 'Gekke Henkie' in
de pastorie. Het loopt bijna verkeerd af
als iemand zich verspreekt. Om hem te
redden werd hij door de Hoenderlose
politieman (Lange Hendrik??) gearres-
teerd en verborgen in het politiebureau.

In april 1945 horen ze de Canadezen
naderen door de vele beschietingen. Op
16 april gebruiken de Duitsers de toren
van de kerk als uitzichtpunt en voor hun
geschut. De hele nacht zitten de van
Maanens en de evacués in de kelder. Ze
horen glasgerinkel en vallende stukken

muur. In de ochtend van de 17e april
wordt het stil en Toos en haar vader gaan
voorzichtig naar buiten. De Duitsers zijn
weg en even later komt er een Jeep met
de Canadese bevrijders. Hoenderloo is
vrij!

In 1976 heeft Toos haar belevenissen op
papier gezet in Stellenbosch in Zuid-
Afrika:

"De dag breekt aan. Het is 17 april
1945. Moe en stijf klimt Ds. Van
Maanen met zijn gezin en vijf Arnhemse
evacué's het steile keldertrapje van de
oude pastorie op. Een spannende nacht
is voorbij, vol van kanongebulder en
granaatontploffingen, waarin het
scherpe getinkel van brekend glas
afgewisseld werd door het doffe gebonk
van vallende stenen in een verstikkende
walm van kruitdamp, kalk en stof.
Nu is het stil. Verwezen stelt de dominee
de schade vast  - eerst aan de pastorie;
geen ruit meer heel, de voorkant vol
gaten van granaatscherven. Dan de
kerk. Ook daar liggen honderden glas-
scherven, maar de kerk staat er nog,
evenals de toren met het klokje  dat de
Duitsers niet eens goed genoeg gevon-
den hadden voor kanonkogels. Weken
nadat het 'gevorderd' was, werd het als
onbruikbaar terug gestuurd. 
De afgelopen dagen waren de Duitsers
de baas in de toren, waar ze een uitkijk-
post hadden ingericht. Het is duidelijk

dat het granaatvuur van de
voorbije nacht  daarop
gemikt was. Van de Duitse
soldaten is echter niets meer
te bespeuren. 
In het dorp blijkt weinig
schade te zijn. Bij de bak-
kerij van Van den Hoed is
een barricade opgericht.
Daar staan groepjes mensen
te wachten zonder te weten
waarop. 
Eensklaps komt er uit de
richting Beekbergen een
vreemd voertuig aangereden
- later zullen we horen dat
het een 'Jeep' genoemd

wordt.
Het is donkergroen en draagt een rood
embleem, een esdoornblad: de Maple
Leaf. Een officier en een soldaat spring-
en er uit, hun uniform is onbekend.
Niemand durft iets te zeggen en onder
doodse stilte stappen ze met de hand op
hun revolver de Krimweg af tot bij de
Melkfabriek. Later volgen meer troepen
en dan verschijnen plotseling ook onze
eigen jongens van de Ondergrondse met
een oranje band met de letters B.S. om
de arm. Jan Aldert Schol, Roelof van
Ark en hun makkers.
De volgende dag dreunt een onafgebro-
ken stroom voertuigen en krijgstuig over
de Krimweg. Een gedeelte van de
troepen blijft achter. Eikenhof op het
Stichtingsterrein wordt als deel van het
Hoofdkwartier ingericht. 

Wanneer de eerste woelige dagen voor-
bij zijn, komt de legerpredikant zijn
burgerlijke ambtgenoot opzoeken en
vraagt of hij de kerk mag gebruiken
voor militaire kerkdiensten.
Vanzelfsprekend wordt dit toegestaan en
Rev. (dominee) Higgs en later ook
andere 'padres' komen geregeld op de
pastorie.
Verscheidene onderwerpen worden er
besproken, o.a. de vorm van preken. Rev
Higgs vraagt een voorbeeld van een
Hollandse preek en Ds. Van Maanen
vertaalt de preek van de vorige zondag,
een ernstige boodschap vooral voor de

Het gezin van dominee Van Maanen
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jongeren die in de na-oorlogse dagen
uit de band dreigen te springen: 1 Cor.
6 : 19 "Weet gij niet, dat uw lichaam
een tempel is van den heiligen Geest."
Rev. Higgs is er zo van onder de indruk
dat hij deze preek later in zijn gemeente
in Canada gehouden heeft.
Op een andere avond vraagt één van de
officieren wie de ruiten van de kerk stuk
geschoten heeft. Het enigszins verlegen
antwoord is: de Canadezen. Waarop hij
onmiddellijk repliceert: Dan is het niet
meer dan billijk dat de Canadezen er
ook weer ruiten inzetten. 
Dit wordt als een grapje
opgevat en vergeten. Maar
enkele weken daarna
arriveert een legervrachtau-
to met vensterglas. In
Nederland was niets meer te
krijgen, het is speciaal in
België besteld. 
Zo werd Hoenderloo de
eerste gemeente in de
omgeving waar de oorlogs-
schade  aan de kerk
ongedaan gemaakt werd.
De Canadezen hebben de
kerk geregeld gebruikt voor
hun church parades'. Het
was altijd een indruk-

wekkend gezicht. Voorop marcheerde de
kapitein, dan volgde de 'band'. De trom-
meldragers droegen altijd een luipaard-
vel. Daarachter kwamen de soldaten.
Toen het tijd werd voor de Canadezen
om naar hun land terug te gaan, werd
Ds. Van Maanen op het Hoofdkwartier
ontboden. Als dank voor de vriendschap
en het gebruik van de kerk kreeg hij de
vlag die voor het Hoofdkwartier gewap-
perd had als een herinnering. 

Veel was er niet te koop om iets aan de

brigadier terug te geven, maar bij
Fabery de Jonge in Apeldoorn kon hij
nog een mooie zilveren briefopener krij-
gen en in de vorm van en kippenveer,
wat als symbool van Hoenderloo over-
handigd werd. 
Ds. Van Maanen maakte bij deze gele-
genheid de belofte dat de vlag voortaan
op 17 april naast de Nederlandse vlag
voor de kerk zou wapperen. Zo lang hij
in Hoenderloo was, dus tot 1951 is dat
inderdaad gebeurd.”

Toos Snijman - v. Maanen
Stellenbosch (Zuid Afrika)
Februari 1976

(Van de Canadese ambassade
heeft Hoenderloo inmiddels
twee keer een nieuwe vlag, de
Maple Leaf ontvangen, die
ieder jaar gehesen wordt op 17
april en 4 mei. 

<<< Op de foto links de origi-
nele vlag die in de Heldringkerk
hangt. In een speciale vitrine
boven de trap naar het balkon en
zoveel mogelijk uit de zon om
verkleuring zo veel mogelijk te
beperken. 

Een aantal illustraties bij het ooggetuigenverslag van me-
vrouw Snijman - van Maanen
betreffende de bevrijding van
Hoenderloo. Op de foto links-
boven komen de eerste
Canadezen Hoenderloo binnen
lopen. De tekeningen zijn van
de hand van Peter Veldheer, de
schrijver van het boekwerk hier
links over Hoenderloo in de
Tweede Wereldoorlog. Zeer
gedetailleerd. Het is nog steeds
te koop: google op de titel en u
vindt verkoopadressen. 
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06-40866349



100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: december 2011
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Hoenderloo krijgt eigen pizza-restaurant
We moeten er nog wel even op wachten,
maar in 2021 is het mogelijk om in ons
eigen dorp o.a. houtgestookte pizza’s te
eten in een nieuw restaurant. Vernieuwd
is wellicht meer op zijn plaats en om het
dan helemaal goed te doen ‘totaal ver-
nieuwd’ restaurant.

De plek is waar activiteitenrestaurant De
Krim gevestigd was en dat al nu zo’n 1½
jaar leeg gestaan heeft. Gelukkig zijn er
nieuwe eigenaren, die inmiddels met veel
enthousiasme, plezier en volle moed al
een tijdje bezig zijn met het opknappen
van hun nieuwe droom. Maar wie zijn
deze mensen?
Ze staan op de foto hiernaast en het zijn
vader Jip, zoon Rense en de vrouw van
Rense Barthilde Peper. Jip is de voorma-
lige eigenaar van Klimbos Veluwe en
o.a. ook die van Apeldoorn. Jip werkte
daar ook en had als taak om contact te
maken met de recreatie/horeca in de
omgeving om ze te interesseren voor het
Klimbos. Zo zijn meerdere contacten
ontstaan, ook met Hoenderlose recre-
atieondernemers. Toen men een keer
langs De Krim kwam werd de interesse
gewekt en zo is er een balletje gaan
rollen. Er is veel gepraat, nagedacht,
gepuzzeld, gerekend en uiteindelijk is de
knoop doorgehakt en nu gaat men er
helemaal voor. 

Het is duidelijk dat de familie niet over
één nacht ijs gaat. Er is bouwkundig

goed gekeken naar het pand en men is
daarna de uitdaging aangegaan. Wel
wetende dat het heel wat tijd in beslag zal
gaan nemen om er weer iets van te
maken. Op dit moment is de binnenkant
van het restaurant totaal gestript en gaat
alles helemaal opnieuw opgebouwd wor-

den. Steeds op en neer rijden naar
Utrecht waar Rense en Barthilde (lerares
engels in het voorgezet onderwijs) wo-

nen met hun 7 maanden oude zoontje.
Rense komt weer een beetje terug rich-
ting het oude nest, aangezien hij in
Arnhem geboren is. 
Straks gaat het pand ook nog aan de
buitenkant gestript worden en zal het een
metamorfose ondergaan. Men doet zo
veel mogelijk zelf en voor datgene wat ze
niet kunnen wordt iemand ingehuurd. Zo
hopen ze de kosten ook een beetje in de
hand te houden; er komt al genoeg op
hun pad! “Straks zijn we vast heel trots

op alles dat we zelf gedaan hebben”,
geeft Rense aan. 
In het restaurant zullen ze straks echte
pizza’s gaan verkopen, gemaakt op de
oude manier met een houtoven. Een
grote variatie aan mogelijkheden (ook
glutevrij bijv) met een bodem van eigen

deeg. Daarnaast zal er in de compleet
nieuwe keuken ook een gedeelte
ingericht worden voor pasta’s en dus  kan

men er vanaf 2021 terecht voor pizza’s
en pasta’s. Dat allemaal met een knipoog
naar Italië. 
De midgetgolfbaan zal blijven bestaan en
opgeknapt worden waar nodig. Verder
zal het hele terrein ook opgeschoond
worden. Er komt een grote tent voor
groepen en work-shops, een speeltuin,
een fietsstalling met oplaadpunten, een
stukje bos met een crossbaantje voor
kinderen enz. Men heeft veel plannen en
men is super enthousiast. Ze hopen echt

iets te kunnen maken van hun pizza
restaurant met pasta’s, waar men terecht
kan voor een complete maaltijd. We
wensen ze heel veel succes en ze hebben
aangegeven dat als iemand een kijkje wil
komen nemen ..... men is van harte
welkom!
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

marketing

WERK.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor het April nummer hebben we een beetje in deze herdenking tijd 2 foto's gevonden die daar betrekking op hebben. Het is
tenslotte alweer 40 jaar geleden dat heel Hoenderloo in touw was om e.e.a. te realiseren.

Deze foto heeft betrekking op de
nieuwbouw van het dorpshuis in
1979/'80 alwaar het onder-
grondse werk nagenoeg achter de
rug is en op de foto is te zien dat
de heren harde werkers met het
grondwerk bezig rond de funde-
ring.
We zien Jan Essenstam met zijn
trekker zeer nauwkeurig ma-
noeuvrerend  opdat de "grond-
werkers" waaronder Wim Blo-
tenburg en Joop van Hunen het
verder kunnen brengen. Links
achter denken we aan Wim Dros,
daar zijn we niet helemaal zeker
van. Maar er staan ook wat
mensen bij die helaas even met
de rug in beeld komen, maar
waar we toch graag de namen
van zouden willen weten zoals
Henk Verschuur(?) en nog

anderen.

De andere foto is er één van ons aller
sportvereniging Beatrix, helaas kunnen we
het 75 jarig bestaan van de vereniging niet
meer vieren. Maar we hebben getracht om
toch een foto te moeten brengen van
ongeveer 75 jaar geleden. Een gedenk-
waardig elftal. er staan vele bekende
mensen o.a. Ab Dalhuisen, Wim van
Buren, Bertus Evers, ?, Bernhard Vink, ?, ?
Hendriks, ?, ?, Gerrit van Buren, ?.

Wellicht zijn er onder de Beatrix speurders nog aanvullingen te
verkrijgen.

Maar we gaan voor betere tijden daar zijn we zeer van overtuigd.
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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: 055-3780302



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 25

Hoe lang bestaat jullie vereniging?
Veldheim is opgericht op 20 septem-
ber 1955. In september 2020 vieren
zij dus hun 65-jarige bestaan. Of dit
ingevuld gaat worden met een
feestje is nog niet bekend. Het
bestuur bestaat uit: voorzitter: Jan
Wolffensperger, secretaris Wim van
Dam en penningmeester Hans
Westerveld.
Daarnaast zijn er 2 wedstrijdleiders
die de spel-indeling voor de avond
maken. Dit zijn René van Buren en
Ben van Buren. 

Met hoeveel leden/deelnemers zijn
jullie?
Veldheim bestaat uit totaal 13 leden
inclusief het bestuur. Dit is het maxi-
mum aantal.

Waar en wanneer komen jullie bij
elkaar?
De biljarters spelen op dinsdagavond
van 19.00 tot 23.00 uur in het
Dorpshuus.
Hun seizoen begint op de 3e dinsdag
in september en men gaat door tot
half juni van het jaar daarop. Dan
wordt de winnaar van alle gespeelde
wedstrijden bekend gemaakt en
degene die als 2e en als 3e is
geëindigd. Men speelt rooster libre en

de braderie in Hoenderloo waar dan
oliebollen worden verkocht. Deze
opbrengst wordt gebruikt voor de
nieuwjaarsreceptie. Dan genieten ze
van een lekker buffet en om de 3 jaar
voor een uitstapje. 2 van de leden spe-
len ook nog bij biljartvereniging
Orderbos. Deze biljartclub speelt in
competitieverband. Veldheim is geen
lid van de biljartbond en dus niet ver-
plicht om wedstrijden te spelen.

Wetenswaardigheden:
De biljarters kennen een grote
saamhorigheid. Het jongste lid op dit
moment is 58 jaar en het oudste lid is
82 jaar. De club kent leden met jaren-
lange lidmaatschappen; sommige wel
40 jaar of langer. Men stopt vanwege
leeftijd of verhuizing. De club bestaat
alleen uit mannen, maar als men weer
ruimte heeft voor nieuwe leden zijn
vrouwen ook welkom.

rooster bandstoten.
Bij bandstoten moet de speelbal ten
minste één band geraakt hebben
alvorens de tweede aanspeelbal te
raken. Bij rooster Libre is de enige
beperking dat beide aanspeelballen in
een met een diagonale krijtstreep afge-
bakende hoek terechtkomen. 

Als afsluiting van het jaar speelt men
tegen de biljartvereniging Hoenderloo
(de biljartvereniging van de maandaga-
vond). In april gaat men nog een mid-
dag naar biljartvereniging het
Orderbos.

Hoe hoog is de contributie?
De contributie bedraagt € 100 per jaar.
Hiervan wordt de huur van het dorps-
huis bekostigd. 
Als er kosten zijn aan het biljart worden
deze met andere verenigingen, die ook
van het biljart gebruik maken, gedeeld. 

Fondsenwerving 
De club staat altijd met een kraam op

oopp  bbeezzooeekk  oopp  bbeezzooeekk  
bbiijjbbiijj

BiBi ljartvljartvererenigingeniging
VVeldeldheimheim

Ook streep door Hoenderpop
Geruime tijd hebben we bij HAJO getwijfeld over Hoenderpop.
Uiteraard waren we al volop bezig met de voorbereidingen, maar
eigenlijk zagen we de bui al wel hangen. Ook al zouden de regels wat
versoepeld zijn op vrijdag 3 juli, dan nog is de kans groot dat het dan
nog niet is toegestaan om met velen in het Muziekbos bijeen te
komen. En daarbij, Hoenderpop kan absoluut niet bestaan zonder
sponsoring en we kunnen het net als andere organisatoren niet over
ons hart verkijgen om langs de bedrijven te gaan en geld te vragen.
Men heeft het al moeilijk genoeg!
Dus, helaas dit jaar geen Hoenderpop. Ondanks dat we echt wel toe
zijn aan een heerlijk (dorps)feest. Volgend jaar doen we zeker weer
een nieuwe poging! Nu is het allerbelangrijkste om elkaar in de gaten
te houden, te helpen waar nodig en blijf alstublieft gezond!
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Deze brief waarin Hoenderlose organisatie de handen ineen slaan is bij iedereen in de bus gedaan.
Hier toch ook nog even, want de inhoud is belangrijk genoeg.

Beste inwoners van Hoenderloo,

Dit is een gezamenlijke brief van de vereniging Hoenderloo’s Belang (Dorpsraad), Het Nieuwe Initiatief,
DingeDoen, de Hoenderlose Zaken Vereniging en de Heldringkerk-gemeente.

Houd vol!
Inmiddels beginnen wij misschien wel te wennen aan de maatregelen rond de corona-crisis. Ondanks dat
wij elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, proberen wij binnen het dorp de moed er in te houden. Wij
letten zo veel als mogelijk op elkaar! Daar waar mogelijk bieden wij hulp. U staat er niet alleen voor!

Wij willen u graag een hart onder de riem steken. Houd vol, want het zal nog wel enige tijd duren voordat
de maatregelen niet meer nodig zijn.

Mocht u hulp nodig hebben, of gewoon even contact, dan zijn er meerdere mogelijkheden binnen
Hoenderloo:

De meeleeflijn Heldringkerk
De Heldringkerk heeft een meeleeflijn opgesteld voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijk contact,
een hulpvraag of andere dringende zaken. Voor deze lijn zijn de volgende personen en telefoonnummers
beschikbaar:

Ds. A.P. de Graaf 055-506 1388
Mw. D.G. van Veldhuizen 055-844 4266
Dhr. P.W. van Lunteren 055-785 3224
Mw. R. Westerveld 055-378 1645

Het Nieuwe Initiatief
Ook Het Nieuwe Initiatief kan benaderd worden voor persoonlijk contact of met een hulpvraag. Hanneke
van Kan is te bereiken op 06-2909 3045 en Paul de Jongh is te bereiken op 06-2099 2276. U kunt Het
Nieuwe Initiatief ook mailen: het emailadres is hni@hoenderloo.nl.

Hoenderlose Zaken Vereniging: Wees loyaal en loop lokaal!
In de huidige tijd is het belangrijk om juist de lokale ondernemers te steunen. Zij hebben hun dienstver-
lening aangepast door bijvoorbeeld boodschappen thuis te bezorgen. Help de lokale ondernemers door bij
hen te shoppen.

Vereniging Hoenderloo’s Belang (Dorpsraad)
Zijn er andere zaken, wat u in deze tijd van belang vindt voor ons dorp, dan kunt u contact opnemen met
de secretaris Rob Spelde. U kunt hem een mailbericht sturen via dorpsraad@hoenderloo.nl of hem bellen
op telefoonnummer 06-2068 3177.

Zoals u ziet zijn er genoeg mogelijkheden om contact te hebben of hulp te vragen. Aarzel dus niet om con-
tact met ons op te nemen.

Met een hartelijke groet,                                               Names alle vrijwilligers
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Weet u het nog, dat hek met dat paard er op, de foto van vorige maand! Die
was, dat beseffen we ons terdege, een heel lastige. Niet alleen omdat het
een beetje achteraf is, maar ook omdat het hek ook nog eens een stukje van
de weg af ligt. We zullen
de slapeloze nachten bij
deze weghalen .... het hek
staat bij de familie Prins

op het Jongenshuis (oké DHG). Het huis rechts van Kampheuvel en dan het
zandpad om het huis oplopen. Aan de linkerkant is het hek!
De foto van deze maand ligt veel meer aan een doorgaande weg waar veel ver-
keer overheen gaat. Het heeft weer met paarden te maken en er ligt een ‘buiten-
bak’ bij dit huis. Maar ja, de vraag is natuurlijk .... waar?!

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

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709
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Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:

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

* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

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

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

3 2 8 7 6

81
1459
47
356479
895716

5 3
2 8 1 7
7 2

Janneke en Eef
40 jaar getrouwd
Feest in huize Van Ark aan de Plaggen-
stekersweg in april. Op 10 april waren
Janneke en Eef namelijk maar liefst 40
jaar getrouwd. In 1980 hadden ze elkaar
op die datum het ja-woord gegeven en
met 4 decennia en een stelletje gave
zoons en een natuurlijk nog gaver klein-
kind is het tweetal nog steeds graag
gezien in de buurt en in heel Hoenderloo.
Deze lieve mensen staan als het even kan
voor een ander klaar en willen altijd
helpen. 
Uiteraard jammer dat de corona-crisis
toch een beetje roet in het eten (of op de
slagroomtaart) gegooid heeft, want
anders was het wel even heel gezellig en
onrustig geweest in en om huize van Ark.
In de gezellige Plaggenstekersweg
wilden de buurtjes uiteraard deze mijl-
paal niet zo maar voorbij laten gaan en er
was toch versierd. waarom ook niet
toch?!

Niet alleen de buurt is jullie niet ver-
geten, De Plaggensteker zeker ook niet.
Janneke, Eef, nog van harte gefeliciteerd
en nog vele, vele jaren erbij in goede
gezondheid. Bij 50 jaar doen we een
interview. Weten jullie dat al vast!
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 52

Natuur en landschap zijn continu in
beweging. Soms komt dit door natuur-
lijke oorzaken, maar vaak gebeuren de
veranderingen als gevolg van
menselijke activiteit. De laatste jaren
hebben we in de natuur onder andere te
maken met verzuring en klimaatveran-
dering; twee factoren die een grote
impact hebben op de natuur. De veran-
deringen gaan zelfs zo snel en
rigoureus, dat verschillende dier- en
plantsoorten dreigen te verdwijnen. Een
kwalijke zaak,
want biodiver-
siteit is belang-
rijk om de
natuur in ba-
lans te houden.
Het Nationale
Park De Hoge
Veluwe neemt
daarom ver-
schillende
(beheer)maat-
regelen om de
effecten van
verzuring op
heidevelden en
zandgronden
tegen te gaan.
Een van die maatregelen is het planten
van een 'klimaatbestendig bos', een pro-
ject wat onlangs afgerond is. 

Grote gevolgen voor bosecosyste-
men
De klimaatverandering is ook op
De Hoge Veluwe merkbaar en heeft
grote gevolgen voor zogenaamde
bosecosystemen (Een ecosysteem is
een eenheid die bestaat uit een sys-
teem van interacties tussen levende
groepen zoals planten, dieren,
schimmels en micro-organismen, en
de omgeving waarin ze leven).

Door droogte en hogere temperaturen
vermindert de vitaliteit van bomen,
waardoor ze vatbaarder raken voor
aantastingen van schimmels en insecten.
Dit heeft er op het Park al toe geleid dat
bijna alle fijnsparren zijn dood gegaan.
Dat bij de huidige prognoses rondom
klimaatverandering ook andere soorten
verdwijnen, is niet uit te sluiten.  

Toekomstbestendig en veerkrachtig bos
Natuurbeheerders als De Hoge Veluwe

kunnen klimaatverande-
ring niet stoppen. Wat
het Park wél kan doen is
het bos toekomstbesten-
dig en veerkrachtig
maken. Dat wil zeggen
dat het bos zo goed
mogelijk in staat is om
ontwikkelingen -zoals de
klimaatverandering- op
te vangen.

Verschillende boom-
soorten voor hogere
biodiversiteit
Binnen het raster van
het klimaatbestendige
bos in het Park zijn 10

boomsoorten aangeplant. Er is gekozen
voor verschillende soorten, omdat een

gevarieerd bos doorgaans sterker is en
een hogere biodiversiteit heeft. De
aangeplante soorten zijn wintereik,
hazelaar, winterlinde, boomhazelaar,
boswilg, zoete kers, tamme kastanje,
ratelpopulier, Noorse esdoorn en aca-
cia. Deze soorten zijn beter bestand
tegen warmte en droogte en bloeien op
verschillende momenten, wat van belang
is voor de van nectar levende insecten.
Enkele van de geplante soorten leveren
met hun vruchten voedsel voor dieren.
De meeste van de gekozen soorten
hebben goed verteerbaar blad, zodat er

een rijke strooisellaag ontstaat.
Een toename van organische stof
in de bodem zorgt er namelijk ook
voor dat vocht beter wordt vastge-
houden.

Het Nederlandse bos zal in de
toekomst een ander aanzien krij-
gen dan nu nog het geval is. Het
gebruik van deze nieuwe soorten
is een eerste stap om in te spelen
op de klimaatverandering. 

Klimaatbestendig bos in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Door marketing- en 
communicatiemedewerker 

Sabine Bootsma 
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Ford Tourneo Courier Titanium
Climatronic, Cruise control, PDC, Carkit,
Armsteun, Lichtmetalen velgen, Dakrails,
Stoelverwarming, Regen en lichtsensor,
Multifuntioneel stuurwiel, Mistlampen, enz.        

Bj 2017! 15.000 km!        € 16.450,-

Ford Tourneo Courier pers uitv. Zeer luxe 15.000km D. grijs met. 2017 € 16.450,-
Hyundai I-20 1.2 Zeer luxe, Navigatie, Camera enz. Wit 2015 € 12.450,-
Nissan Mirca AUTOMAAT 26000km!! Airco enz. Zilvergrijs met. 2012 €  8.450,-
Opel Astra Cabrio 1.8-16v Airco, Cruise control Champagne met. 2007 €  5.450,-
Opel Mokka 1.4T AUTOMAAT zeer luxe uitv. Zwart met 2018 € 21.950,-
Opel Zafira Tourer nwe model 1.4 140PK Navi etc. Wit 2013 € 13.750,-
Peugeot 107 5 deurs Airco 1e eig 75.000km Zwart 2008 €  3.950,-
Peugeot 207SW 1.6-16v panoramadak Lm velgen enz. Zwart met 2010 €  3.650,-
Peugeot 207SW 1.4-16v Panoramadak 94.000km D. grijs met 2012 €  6.950,-
Renault Modus AUTOMAAT 1.6-16v Cruise control Rood met 2009 €  5.750,-
Renault Scenic 1.6-16V Airco, Trekhaak 94.000km Champagne met. 2008 €  5.250,-
Renault Clio Station 1.2TCe 100pk Airco lm velgen D. rood met. 2009 €  4.450,-
Renault Megane Stat.Navigatie 94.000km zeer mooi Zwart met 2009 €  8.450,-
Skoda Fabia 1.2 5 deurs Airco nette zuinige auto Zwart met 2011 €  5.750,-
Toyota Aygo Comfort 5 deurs Airco 85.000km Rood 2006 €  3.450,-
Toyota RAV4 4x4 AUTOMAAT 46.000km! Als nieuw D. rood met. 2011 € 17.950,-
VW Golf 1.6 5 deurs Airco, Cruise, Lichtmetaal Blauw met. 2006 €  3.750,-
VW Golf Plus 1.4-16v Airco, Trekhaak 85.000km Blauw met. 2009 €  7.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:

Niet de deur uit ivm corona en graag de auto
voor onderhoud?

Wij halen en brengen kosteloos uw auto (in Hoenderloo).
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