De Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant
voor het dorp Hoenderloo
Nieuwe Plaggensteker nummer 250
In mei 2000 kwam de allereerste Nieuwe
Plaggensteker uit in Hoenderloo. Een
totaal nieuwe krant, alleen bestemd voor
de inwoners van Hoenderloo. De editie

In deze
Plaggensteker o.a.

Lekker in het bos. Onder
schooltijd! Dat moet ons
IKC zijn!

Wie was dit kereltje. Toen
geen Hoenderloër, nu wel
belangrijk voor VIOS!

Remco? Jij Hier? Je gaat
ons toch niet vertellen dat
je al 50 bent?!

Je kunt niet zo maar overal je tuinafval dumpen.
Vast een vergissing!

die u nu voor u heeft liggen is de 250-ste
en in de tussenliggende jaren is deze
maandkrant iedere keer nog uitgekomen.
Maar hoe is deze dorpskrant tot stand
gekomen?
In de vorige eeuw waren Theo Engbers
en ik vrijwilligers in 't Dorpshuus en er
was behoefte om de
vele vrijwilligers te
informeren. In die
tijd had je nog geen
sms en whats app en
er werd door ons
besloten om een vrijwilligerskrant
te
gaan maken. De
eerste kwam begin
1998 uit en er
stonden
allerlei
wetenswaardigheden van 't Dorpshuus in. Theo en ik
werden na een wat
schoorvoetend begin wat bedrevener
in het maken van
artikelen en ook in
het zelf op de computer in elkaar zetten
van deze informatiekrant. Elke keer werd
de Plaggensteker goed
ontvangen en gaandeweg groeide bij Theo
en mij de wens om een
krant voor het hele dorp
te maken. Hoe gaaf zou dat zijn?
Het toenmalige Dorpshuusbestuur zag
het niet zitten om de kosten (druk- en
bezorgkosten) van het eerste nummer op
zich te nemen; ze zagen er geen brood in.
Dat kan natuurlijk. Wij hadden de financiën niet en dus zou het niets worden.
Theo was echter in gesprek gekomen
over onze wens met leden van HAJO
(Hoenderlose Activiteiten Jongeren Organisatie) en die waren bereid de gok te
nemen en er wat geld in te steken. De
vereniging organiseerde regelmatig acti-
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viteiten voor de jeugd en andere inwoners en zo'n krant voor het hele dorp
zagen ze zeker zitten. Theo en ik zijn
meteen toegetreden tot HAJO en zo kon
in mei 2000 het eerste nummer
uitkomen.
We hadden een drukker gevonden in
Beekbergen (Goudkuil) en de naam werd
'de Nieuwe Plaggensteker', voortbordurend op de
oude naam die
uiteraard met het
beeld voor 't Dorpshuus te maken had.
In het eerste nummer nog geen
advertenties, omdat
niemand
eigenlijk
wist wat het voor
ging stellen. Maar de
in totaal 8 pagina's
met onderwerpen uit
heel het dorp (OPA
sponsort Imkersvereniging, Gerrit
Freriks klaverjaskampioen, Alice
Aartsen
weer
koersbalmaster,
Koninginnedag,
afscheid van trainer Hans Nieuwenhuis bij Beatrix,
nieuwe dominee
voor Heldringkerk, Lub 25 jaar visboer, kampioenen
Beatrix, Het Alpenspektakel en een
kookrubriek van Albert van Dronkelaar)
hadden toch wel indruk gemaakt klaarblijkelijk. Want vanaf het tweede nummer waren er meteen bedrijven die een
advertentie namen. Er zijn er die ons al
250 edities gesteund hebben met een advertentie (IJs van Co, loon- en grondverzetbedrijf Essenstam, Wolfswinkel, Dros
schoonmaak, pannekoekhuis Hoenderloo, de Zevensprong) en daarmee werden
en worden de onkosten betaald.
(lees verder op pagina 7)
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
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!
Juli
21
28

Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud
Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud

Augustus
4
11
12
13
14
18

Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud
Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan) - onder voorbehoud
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan) - onder voorbehoud
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan) - onder voorbehoud
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan) - onder voorbehoud
Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud

Ook dit jaar helaas geen seniorentocht
We hebben helaas moeten besluiten om ook dit jaar de seniorentocht niet door te
laten gaan door corona. Het is altijd een vrolijke ontspannen dag, maar als iedereen
overal steeds goed moet opletten en mondkapjes moet dragen is de lol er wel van af.
Daarnaast is het maar de vraag of we ergens terecht kunnen voor de koffie met
gebak, lunch, een leuke activiteit en het diner.
Ook al zijn misschien de meeste dagreizigers gevaccineerd, dan nog zijn er te
veel regels die het een minder ontspannen dag maken.
Helaas, maar we gaan voor een top seniorentocht in 2022!
Tonny, Margriet en Rob

Even voorstellen ........
Mijn naam is Ilona Boom, ik ben vanuit Stimenz werkzaam in de Apeldoornse dorpen. Sinds januari werk ik hier als sociaal werker. Hiermee vervang
ik Hélène Mook die onlangs met pensioen is gegaan.
In de dorpen krijg ik te maken met vragen op allerlei gebieden. Hierbij kunt
u denken aan vragen over zorg, dagbesteding, huishoudelijke hulp, schulden, recht op toeslagen, informatie over activiteiten enz. Er zijn veel vragen
waarbij ik u kan helpen en er is hierin vaak meer mogelijk dan u in eerste
instantie verwacht.
Vanwege corona zijn er helaas nog meer gebieden waarin mensen vast kunnen lopen. Denk bijvoorbeeld aan financiële onzekerheid of problemen in de
huiselijke sfeer. Ook ervaren meer mensen dan anders een gevoel van eenzaamheid. Ook hierin denk ik graag met u mee om zo naar een zo goed
mogelijke oplossing te zoeken. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen naar
manieren kijken, waarop u met meer mensen in contact kunt komen.
Ik houd iedere woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30 spreekuur bij huisarts Dieleman in Hoenderloo
(Heldringsweg 1). Er is hier een vrije inloop, dus u bent van harte welkom, ook zonder afspraak.
Zit u met een vraag, heeft u ergens hulp bij nodig of heeft u ergens behoefte aan? Schroom niet en neem met mij
contact op! Ik kijk er naar uit om met u kennis te maken.
Ilona Boom
Sociaal werker dorpen Apeldoorn
Telefoonnummer: 06-30146504
Mail: i.boom@stimenz.nl
De

Colofon

Remco blaast 50 kaarsjes uit

De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
Redactie:
Rob Spelde 055-3781363 en
06-20683177
Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242
klachten bezorging:
robspelde@planet.nl
Advertenties
robspelde@planet.nl
06-20683177
Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.
Aanleveren van ideeën en copy kan
rechtstreeks bij de redactie of via
E-mail:
robspelde@planet.nl
Krimweg 11
7351 AS Hoenderloo
website

www.hajo-hoenderloo.nl
Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 15 mei

Op 12 april was het feest bij Maureen Vlaskamp en het feestvarken Remco v.d. Linde
aan de Krimweg ... Remco ontkwam er niet aan dat hij vanaf die dag door het leven
gaat als een vijftiger. Familie en vrienden hebben voor deze heuglijke gebeurtenis een
Abraham neer gezet, inclusief een bushalte. Remco komt oorspronkelijk uit Twello,
maar hij wou zelf, na 6 jaar met Maureen in Deventer (De Worp) gewoond te hebben,
weer terug naar Hoenderloo. Voor
de rust, de ruimte en de natuur. Een
ideale plek om lekker met de 2
hondjes te kunnen wandelen en te
genieten.
Remco, van harte gefeliciteerd en
uiteraard nog vele jaren erbij in
goede gezondheid!

De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 25 mei
(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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Daardoor kan de krant iedere maand nog
steeds gratis huis aan huis bezorgd worden.
Het aantal adverteerders groeide en
groeide en de dikte van de Nieuwe
Plaggensteker ook. Gelukkig werd de
krant heel goed ontvangen bij de bevolking en waren wij gemotiveerd om er
verder mee te gaan. De dorpskrant kreeg
steeds meer een plekje in de gemeenschap en langzamerhand was hij niet
meer weg te denken. De droom van Theo
en mij was uitgekomen!
In de loop van de jaren hebben we een
aantal drukkers gehad. Na Goudkuil
hebben we een aantal keren via Erik
Rijken de krant ergens anders laten
drukken. Op Eriks tip zijn we terecht
gekomen bij een nieuwe drukkerij in
Lichtenvoorde, McWindos. Dat was in
februari 2001 en ze hebben ons daar echt
geholpen om er een beter product van te
maken. We zitten dus al weer 20 jaar bij
deze drukker en het bevalt nog steeds
uitermate goed. Maar Lichtenvoorde ….
Dat is niet naast de deur. Dat klopt en
vele jaren zijn Theo en
ik er naar toe gereden.
In het begin met de N.P
op een diskette, later
Zipp-drive en nog later
een gebrande CD om
hem te gaan brengen en
een week later er weer
naar toe om hem weer
op te halen. Dat waren
gezellige ritjes, altijd
met ergens onderweg
een kopje koffie (met
wat lekkers). De techniek werd echter steeds
beter en nu kan ik de
krant in pdf door sturen
naar McWindos en een
paar dagen later komen
ze hem thuis brengen.
Hoe geweldig is dat en
we zijn dan ook nog
steeds heel blij dat we
daar de N.P. laten
drukken.

Hoenderloo van de laatste circa 20 jaar.
Theo heeft op een bepaald moment
aangegeven om heel goede redenen te
willen stoppen met HAJO en de N.P. Dat
was even een dingetje. Zou dat het einde
van de dorpskrant betekenen? Ik heb
besloten het alleen verder te proberen en
tot nu toe gaat dat best redelijk. Zonder
Theo had ik het nooit gered om een krant
op te zetten en op te bouwen, maar er
stond een goede basis en daar kon ik mee
verder.
Nog steeds doe ik het met veel plezier en
de tijd die er in gaat zitten is het helemaal
waard. Niet altijd komt het even goed uit,
maar als er weer een nieuw exemplaar
ligt ben ik er nog steeds trots op. Voor
deze 250-ste editie heb ik een full colour
omslag gemaakt (net als bij nummer 100)
met mensen uit het verleden. Het zijn
foto's uit het eigen archief van 2000 tot
en met 2003 en een paar foto's uit 2004.
Ik besef me dat er ook mensen op staan
die helaas zijn overleden en heb er wel
over getwijfeld om die wel in de collage

te plaatsen, maar die mensen waren er
toen gelukkig nog. Ze waren een deel
van Hoenderloo en dus horen ze er bij.
Als ik hier mensen verdriet mee doe spijt
me dat enorm en bied ik mijn excuses
aan. Zo'n kleuren omslag kost wel extra
geld, maar dankzij sponsoring van het
beste ijsraam van Nederland kon die
gerealiseerd worden.
Ik wil langs deze weg allereerst Theo
Engbers bedanken voor het mee helpen
ontstaan en goed neerzetten van de
Nieuwe Plaggensteker. Daarnaast uiteraard de adverteerders, die gewoonweg
sponsor zijn van ons blad. Natuurlijk ook
drukker McWindos voor een geweldige
samenwerking en als laatste alle inwoners van Hoenderloo. Dankzij jullie heb
ik genoeg onderwerpen om elke maand
weer een N.P. in elkaar te zetten en door
jullie positieve reacties blijf ik het ook
leuk vinden. Wie weet hou ik het nog wel
jaren vol!
Rob Spelde

Honderden, duizenden
onderwerpen en personen zijn in al die edities de revue gepasseerd. Ik weet dat er
mensen zijn die ze alle
kranten nog hebben
bewaard en dan heb je
eigenlijk een mooi
geschiedenisboekje van
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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

VIOS vertelt over ....... Luuk Bakker
een Brabander in Hoenderloo
Vandaag spreken we met de enthousiaste
dirigent van onze Fanfare, die we
hopelijk snel weer elke week in
Hoenderloo aantreffen voor de repetities
op maandagavond in het buurthuis!
De geboren en getogen Brabander kwam
als 7-jarige jongen al in aanraking met
muziek toen een meisje van de plaatselijke harmonie in Riel gastlessen kwam
geven op de basisschool. Daarna werd
het hem tijdens een 'uitprobeer sessie'
van dezelfde harmonie duidelijk dat
'trompet het gewoon was' voor hem. Hij

moest er nog wel eerst een jaar voorbereidende muzieklessen voor volgen voordat hij eindelijk vol trots
met een eigen trompet door de straten van Riel kon paraderen!
Les kreeg hij van Rob Ysebeaert,
een professionele trompettist en als
oudste van 3 jongens werd er thuis
trouw geoefend na het eten. Het ging
dus goed en Luuk mocht al snel
meedoen aan een samenspelklasje
van alle blazers in het nabijgelegen
Goirle. Het leerlingenorkest van de
harmonie klonk al een stuk beter en
er verschenen leukere stukken op de
lessenaar. De First Suite in E-Flat
van Gustav Holst is tot op de dag
van vandaag zijn lievelingsstuk en is
'kei-serieuze harmonie muziek'! Op
zijn 14de speelde Luuk al in het
grote orkest en stak veel energie in

basisschoolprojecten om nieuwe leden te
werven voor de harmonie. Helaas is de
noodlijdende muziekvereniging van Riel
uiteindelijk toch samengegaan met die
van Gilze, wel meteen een Harmonie uit
de 1ste divisie.
Een muzikale rectrix op zijn middelbare
school speelde zelf fagot en startte een
blazersgroep met leerlingen en docenten.
De muziekdocent van de school gaf leiding aan deze groep, maar was zelf
koordirigent en dat bleek toch een andere
tak van sport! Nadat Luuk als 17-jarige
onbevangen vroeg of hij 'het eens mocht
proberen' was de dirigent in hem
geboren. Hij leerde het zichzelf aan met
behulp van tips van anderen en hij heeft
nog 3 jaar leiding gegeven aan deze
muzikale groep van leerlingen en docenten. Als 17-jarige stond Luuk ook nog
met 300 andere koperblazers mee te
blazen met André Rieu op het Vrijthof,
met een super trotse opa als gevolg, die
het ook nog in de plaatselijke krant liet
zetten! Tenslotte speelt Luuk, als echte
Brabander, natuurlijk ook in een echt
carnavalsbandje! Met dit bandje 'Op de
bonnen fooi' trekt hij al 12 jaar lang van
kroeg naar kroeg.
Luuk heeft serieus overwogen naar het
conservatorium te gaan, maar een carrière als dirigent is niet eenvoudig te
realiseren met meerdere orkesten onder
je leiding en vaak in de avonduren
van huis. Ook de auditie tot vakdocent muziek verliep niet zoals
verwacht op het onderdeel 'zang'.
Maar het onderwijs had intussen
wel zijn voorkeur gekregen en de
keuze viel al snel op een studie
geschiedenis in Utrecht. Tijdens
de Master van deze studie in
Amsterdam leerde Luuk ook Eva
kennen, een saxofoniste die ook al
met onze Fanfare heeft meegespeeld!
In februari 2019 kwam Luuk solliciteren bij VIOS. Hij had een
eigen stuk meegenomen dat hij
zou 'proefdirigeren'. Dat was een
succes, want onze ervaren
muzikanten speelden het stuk zo
weg!
(lees verder op pagina 11)
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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

Sindsdien heeft
hij genoten van
het winterconcert
en van de uitwisseling met Kerkrade en ook de
repetities gingen
geweldig. Als je
hem vraagt naar
zijn
favoriete
muziekstuk dan
leert hij je dat het
als dirigent de
sport is om in elk
stuk het interessante deel te vinden, de sfeer van
de muziek, het
deel waar de
beleving van de
muziek het meest intens is. Luuk kan
daarom van elk stuk genieten. Muziek
hoort het publiek te raken en die potentie
heeft elk stuk. De componist laat daarbij
de interpretatie van het stuk ook aan de
dirigent.

worden of een 60's en
70's feest met een
zanger erbij, meer
een feestavond dan
een concert met een
heuse dansvloer en
statafels. Ook zou hij
zo graag nog een keer
op concours gaan met
het orkest en deelnemen aan de introductiedivisie. Lekker ergens naar toe werken
en samen de hele dag
op pad gaan! We kunnen niet wachten!
Kijkt u ook zo uit
naar
de
nieuwe
activiteiten van onze
fanfare? Steun ons dan als donateur, we
kunnen alle hulp gebruiken voor ons
100-jarig bestaan, dat wij later dit jaar
met u hopen te vieren! Daarvoor hebben
wij de Club van 100 opgericht. Lid worden is heel eenvoudig, maak 100 euro
over op de bankrekening van onze
vereniging onder vermelding van uw
emailadres NL69 RABO 0306 0020 94.
Of stuur gerust een mail naar onze penningmeester om u aan te melden, hij legt
u de mogelijkheden als donateur graag
uit. johan@berkouwer.nl.

Hij vindt het zo jammer dat het bevrijdingsconcert in 2020 niet door ging, terwijl hij nog zoveel ambities heeft met de
Fanfare. Hij zou wel een dorpsfeest
willen organiseren, een soort Oktoberfest, waar iedereen bij betrokken kan

Oud krantenbericht
Van een oplettende lezer heeft de redactie een hartstikke mooi krantenbericht gekregen uit een ver verleden waarin gerefereerd wordt aan Hoenderloo. Het bericht stond in de Haarlemsche Courant in junij 1840!
Bedankt voor de mail. Dit soort onderwerpen plaatsen we graag!
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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.
december 2012
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Politienieuws
In de afgelopen weken werden er twee verdachte situaties gemeld
over een rode Volkswagen Golf. Inmiddels is bekend waar het voertuig thuis hoort. Er werd een ree aangereden en ook was er een
aanrijding tussen twee voertuigen. Zes keer rukte de politie uit om hulp te verlenen. Er collega controleerde de snelheid van een scooter. Deze reed 42 kilometer en er werd een WOK melding opgemaakt (Wachten Op Keuring). Scooter moet weer aangepast worden aan de wettelijke eisen en
gekeurd worden. Mag pas daarna de weg weer op.
Op 18 april werd op de Krimweg en de Miggelenbergweg
met de laser de snelheid gecontroleerd. Vijf motoren en Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
vier personenauto's kregen een verbaal.
twitter: polhurk
0900-8844
Met vriendelijke groet,
Beste mensen,
De vraag of versoepeling bij allerlei activiteiten mogelijk gaat worden blijft ons
allen bezighouden. De wil is aanwezig maar de cijfers dalen nog zo niet hard
als we graag zouden zien. Daarnaast wordt de roep om sommige zaken weer
voorzichtig, gecontroleerd, toe te staan langzamerhand sterker. Bij wijze
van proef worden af en toe mensen toegelaten bij sportevenementen,
muziekoptredens en dergelijke.
In de afgelopen maanden lagen de kerkdiensten in Hoenderloo stil uit veiligheidsoverwegingen en uit solidariteit met de maatschappelijke Lock-down.
De diensten vonden dan digitaal plaats.
In onze regio zijn diverse kerken nu weer voorzichtig, onder een aantal voorwaarden, begonnen met het houden van diensten.
Het aantal mensen wat gevaccineerd is neemt toe. Ook binnen de gemeente van de
Heldringkerk zijn onder onze leden inmiddels een deel van de ouderen gevaccineerd of hebben daarvoor een uitnodiging
ontvangen. Kijkend naar deze ontwikkelingen heeft Kerkenraad van de Heldringkerk het principebesluit genomen, onder
voorbehoud van de landelijke ontwikkelingen, op zondag 16 mei a.s. weer te starten met de kerkdiensten.
Dat zal dan zijn onder voorwaarden van aanmelding vooraf, maximaal dertig bezoekers, handen reinigen bij binnenkomst en
het dragen van een mondkapje bij het plaatsnemen en na de dienst bij het verlaten van de kerk. In de kerk onderling tussenruimte houden van 1,5 meter en geen zang in de kerkruimte. Als de huidige situatie daadwerkelijk verslechterd of de overheid komt met nieuwe richtlijnen zullen wij daar uiteraard rekening mee houden. Via de website en nieuwsbrief berichten wij
u daarover.
Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
Willem van Wassenberg
(scriba)

De Hoenderlose vlag
Vlaggen te koop in de originele Hoenderlose kleuren!
Gevelvlaggen: 100x150 cm à €25,Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm (beperkt) à €45,Wimpels: 300 cm (beperkt) à €35,Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling!
Alleen verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, 06-20683177, Krimweg 11
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Bestellen
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Wederom maar nu voorlopig de laatste foto's van ons
aller Hoenderloo Groep.

1

De plannen van HHiB zijn nogal veel omvattend, als
het ellendige virus nu eens mee wil werken hebben wij
nog grootse plannen. Van wat er nog klaar staat voor
het 75 jarig bestaan van de O.C.H. en de toekomstige
presentaties die we op zeer korte termijn kunnen
realiseren.
De foto's deze keer in volgorde:
1. Uit 1918 De Smederij met voor de goede kijker het
ingetekende paard wat beslagen moet worden.
2. De Kleermakerij met de moderne Pfaff trapnaaimachines.

2
3. De oude Drukkerij uit 1921, welke door brand destijds
werd verwoest. Met als inzet in een huidige foto om de plek
weer te geven waar deze bedrijvigheid allemaal heeft
plaatsgevonden.
Reacties zijn zeer van harte welkom.
Reageren het liefst via Wim van Mourik
wimvanmourik48@gmail.com

3
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IKC Hei&Bos
Hoenderloo
"Juf, dit moet je echt zien. Er zitten hier
ook pissebedden" zegt een kleuter verwonderd tijdens het maken van een
boswandeling. De kleuter kijkt onder de
bast van een omgezaagde boom naar al
die kriebelende beestjes. Wat een rijkdom dat ik als leerkracht van mijn
kleuterklas het schoolplein afloop, zo het
bos in. De kleuters zijn direct in een
andere wereld. De ene kleuter rent zo
hard mogelijk een stuk het bos in, terwijl
een andere kleuter mijn hand vastpakt.
Voor de een is het bos totale vrijheid,
voor de ander nog best een spannende
wereld. Buiten zijn, de natuur bewegend
beleven is van belang voor de ontwikkeling en dat lees en hoor je overal. Ik zie
het gebeuren.
Wanneer we het bos in gaan heb ik een
bepaalde verwachting van wat de
kleuters kunnen aantreffen in het bos aan
natuurverschijnselen. In de herfst nemen
we spiegeltjes mee om de plaatjes aan de
onderzijde van de paddenstoelen te bekijken. Als we geluk hebben in de winter

wanneer er sneeuw ligt, vinden we misschien wel sporen van dieren. In de lente
is er volop beweging aan ontkiemende
zaden en ontluikend blad. Dat is wat ik
verwacht. Waar ik vaak door verrast
word is hoe de
kleuters het bos
ervaren.
Om even een
voorbeeld te noemen: In de klas
werkten we over
het
onderwerp
drijven en zinken.
Over wegen, wat
is zwaar en wat is
licht? In de kring
luisterden
de
kinderen naar een
instructie
over
deze onderwerpen. Tijdens het
spelen in de klas
hadden de kinderen de mogelijkheid om
te experimenteren hiermee in verschillende hoeken.
Verrassend om te zien hoe de kinderen in
het bos de opgedane kennis over deze
onderwerpen toepasten. De kleuters
vonden een omgezaagde boomstam waar
een andere boomstam dwars op lag.

Natuurlijk, dat is een wip. Een kleuter
aan de ene kant, twee aan de andere. "Er
moet nog iemand bij aan die kant, want
wij zijn zwaarder". Hoeveel kinderen
kunnen er op de wip? Er wordt geteld.

Welke kant is zwaarder? Wat gebeurt er
als je verzit naar voren of juist naar
achteren? Experimenteren met drijven en
zinken kun je natuurlijk oefenen in een
plas water met steentjes, takjes en blaadjes. Een instructie in de klas en de
kinderen gaan er buiten zelf mee aan de
slag.
Het bos prikkelt de zintuigen van de
kinderen. Als leerkracht wijs je de
kinderen waar ze kunnen kijken.
Kleuters leren het bos steeds beter zien.
Vielen de paddenstoelen in de herfst
eerst nog niet op, zien ze in de lente dat
de paddenstoelen er niet meer zijn. Op
motorisch (en emotioneel) gebied valt er
ook veel te beleven. Wat doen kleuters
wanneer er omgezaagde bomen op het
pad liggen? Dan klimmen ze erover
heen. Maar wat nu als je als kleuter denkt
dat je het niet kan? En je ziet dat de
anderen er wel overheen klimmen?
Prachtig om te zien hoe de kleuter uit dit
voorbeeld zijn onzekerheid overwint
doordat hij in zichzelf ging geloven. Met
aanmoediging van een klasgenoot en een
klein fysiek zetje van de juf lukt het om
de eerste boomstam te beklimmen. Iets in
hem is aangewakkerd. Een tweede, derde
en vierde boomstam wordt beklommen.
De laatste twee zonder hulp. Deze
kleuter wil nu niets liever dan over
boomstammen klimmen met zijn
klasgenootjes. Wat een plezier wordt er
gemaakt!
Zomaar even een kijkje uit het leven van
de kleuters van IKC Hei&Bos!
Juf Esther
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Op het moment dat we
dit schrijven, zijn we
nog in afwachting van
de
Corona-versoepelingen die steeds
weer wat later komen
dan we altijd dachten.
Laten we hopen dat het
voor Hoenderloo wel
op tijd komt, nu het
mooie weer, het voorjaar en het toeristenseizoen op uitbarsten
staan.
We zijn blij met de
eerste grote golf van
enthousiaste voorinschrijvingen voor het boek over
Hoenderloo. Tientallen reacties zijn al
binnen. Da's mooi. Inschrijven kan nog
altijd via dorpsraad@hoenderloo.nl. Het
boek zal rond de zomer verschijnen.
In de tussentijd zien we de veranderingen
op het terrein van de Hoenderloo Groep
zich stapje voor stapje voltrekken. De
komende weken en maanden zullen naar
verwachting de meeste "paviljoens" zich
gaan vullen met verschillende zorgaan-

bieders. Met de meesten daarvan is er
goed contact, sommigen hebben nog
even wat aanmoediging nodig. Daarom
denken wij dat het goed is om zo weinig
mogelijk "vreemds" binnen het dorp te
hebben en gaan we proberen iedere
komende aflevering van de Nieuwe
Plaggensteker aandacht aan één of meer
van deze nieuwkomers te besteden.
Natuurlijk is Hoenderloo's Belang bezig

met veel andere zaken in
het dorp. Dit ondanks de
beperking dat we fysiek
niet bij elkaar kunnen en
mogen
komen.
De
onderwerpen in volgelvlucht: afhandeling
jaarcijfers 2020 (afgerond), benoeming van
Margriet Schol als
nieuw bestuurslid (afgerond), contact met Van
Gelder,
Delta
en
gemeente over de vele
klachten bij het graafwerk voor glasvezel in
het dorp, de voorbereidingen voor wat de overheid een vitaliteitsagenda voor
Hoenderloo noemt, en de formele aanvraag voor doorstartactiviteiten van Het
Nieuwe Initiatief. Er is nog veel meer,
maar dit zijn (naast de eeuwige discussie
over verkeer en snelheid) wel de belangrijkste.
Interesse of nieuwsgierig? Laat het even
weten via dorpsraad@hoenderloo.nl en
we komen er snel op terug.

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
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 23

Het glas in lood raam van vorige maand kon gevonden worden aan de
Krimweg 87. Voor degenen die hen nog kennen, het oude huis van Oets
en Ans Beerta. Het
fraaie raam is het
bovenste raam van
de erker aan de
voorkant van het
huis.
De foto van deze
maand is wel duidelijk een steeksleutel. Maar die lag niet zo maar ergens, maar is verwerkt
in een voortuin. Maar ja .... waar dan wel?

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
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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

Wat is dit nu
weer?
Al eerder stond in de Nieuwe Plaggensteker dat elke donderdag een groep vrijwilligers bijeen komt om de begraafplaats van ons dorp bij te houden. Een
plek die er dan ook prachtig bij ligt. Er
wordt gesnoeid, gemaaid, geharkt, blad
geblazen, geschoffeld enz. enz.
Uiteraard komt daar dan ook heel wat
natuurlijk afval van en dat wordt steevast
volgens afspraak neergelegd naast de
begraafplaats aan de kant van de
Heldringkerk. Omdat het terrein best
groot en bewerkelijk is, komt er ook heel
wat afval als blad en dergelijke van af.
Dat moet uiteraard ook weer afgevoerd
worden en daar zitten doorgaans kosten
aan verbonden. Het zal niet veel moeite
kosten om te beseffen dat daar echt niet
veel geld beschikbaar voor is. Gelukkig
heeft men wel wat kunnen regelen, maar
dat betreft dan echt alleen het afval van
de begraafplaats zelf.
De groep vrijwilligers stond laatst met de
mond open te kijken dat er opeens allemaal struiken waren gedumpt op de plek
waar zij hun tuinafval naar toe brengen.
Iemand heeft daar een heleboel struiken
neergelegd en dat is dus absoluut niet de
bedoeling.
We gaan uit van een vergissing. Dat
degene die dacht daar de struiken mooi
kwijt te kunnen in de veronderstelling
was dat dit een algemene plek is om
tuinafval te storten. Dat is dus niet zo!
Nu komt het op het kostenplaatje van de
begraafplaats en de stichting kan dat niet
trekken. Hopelijk was dit een incident en
staan de vrijwilligers niet vaker voor
zo’n onaangename verrassing!

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.

2
3

5
1
3

Oplossing
vorige maand

1
4

1
6

8

5
2
9

2
1
9

1
4 2

4

7
2

3
6
8

4
2

8
3
2
9
5

6
8
7
3
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 63

Door boswachter
Martin Koops

Rasters in Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Heeft u zich al eens afgevraagd waar
die rasters -groot en klein- voor dienen,
die verspreid over Het Nationale Park
De Hoge Veluwe in zowel de bossen als
de open terreinen te vinden zijn? We
zullen proberen hier wat meer
duidelijkheid over te geven.
Bosverjonging
Bosverjonging, van vooral inheemse
loofboomsoorten, is op Het Nationale
Park De Hoge Veluwe geen vanzelfsprekendheid. Door de aanwezigheid
van grazers zoals herten, reeën en moeflons krijgen soorten als zomer- en wintereik, lijsterbes en vuilboom maar
mondjesmaat de kans om uit te groeien
tot een volwassen boom of struik.
Daardoor wordt ook de ontwikkeling
naar een meer gevarieerd bos en
daarmee een hogere biodiversiteit een
stuk lastiger.
Om die ontwikkeling toch mogelijk te
maken worden verspreid in het terrein
elektrische rasters geplaatst, waarbinnen deze verjonging of eventuele aanplant wel ongestoord kan groeien. Het
kan wel tot 25 jaar duren voordat zo'n
raster weer afgebroken kan worden.
Ook individuele inheemse loofboomsoorten in het Park worden soms
beschermd door ze te voorzien van een
gaaskoker of een ruim rond de boom
geplaatst raster. Dit is onder andere
gebeurd bij vijf zeldzame inheemse
wilde appels in het Otterlose Bos, om
zodoende verjonging van deze soort
mogelijk te maken. Verder zijn er twee
elektrische en een aantal gewone
rasters te vinden, met daarbinnen een
aanplant van winterlinde en esdoorn.
Beide soorten zijn uitermate geschikt
om -door hun snelle omvorming van
blad tot humus- op termijn de bossen
geschikt(er) te maken voor veel meer
boomsoorten, en het verkrijgen van een
rijkere kruidlaag dan nu het geval is op

de droge zandgronden.
Onderzoek
Om een goed beeld te krijgen van wat
de invloed van het wild is op de bosontwikkeling, loopt er in het Park een langjarig onderzoek waarvoor op verschillende locaties exclosures geplaatst zijn.
Een exclosure is een afgeschermd
stuk(je) terrein met als doel het weren

Op bovenstaande foto is goed te
zien wat de invloed van herten en
reeën op het bos is. Het linker
stuk is ongeveer 20 jaar lang
afgeschermd geweest met een
elektrisch raster. Zo kregen de
grove den, berk, lijsterbes, vuilboom, inlandse eik en een enkele
beuk de kans om te kiemen en
groeien. Het wild kon er niet bij.
De inlandse eik en beuk werden
na verwijdering van het raster
voorzien van een gaaskoker en
kregen extra licht en ruimte. Het
rechter stuk is dezelfde opstand,
maar had gedurende dezelfde
periode geen raster. Zie het verschil!

van dieren. In het Park hebben deze
exclosures allemaal een grootte van 12
x 12 meter, met daarbinnen een onderzoekvlak van 10 x 10 meter. Net buiten
iedere exclosure bevindt zich een
vergelijkbaar onderzoekvlak, maar dan
onbeschermd, om zodoende de
(bos)ontwikkeling binnen en buiten de
exclosure gedurende de onderzoeksperiode goed te kunnen monitoren.

Boomkoker
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AUTO VAN DE MAAND

Mitsubishi Eclipse Cross 163pk
Camera, Cruise control, Climatronic, Apple
Carplay/AndroidAuto Radio/USB/Telefoon,
Stoelverwarming, LED verl. 18inch velgen
Metallic lak, enz. enz. 10.000km!!
Bj 2020

€ 27.950.-

Een greep uit ons aanbod:
Audi A1 S-Line 1.2 TFSi Navigatie, Xenon, PDC enz. Zwart met.
2014
Audi A4 Avant 1.8 TFSi Automaat Zeer veel opties Zwart met.
2008
Dacia Dokker 1.3 TCe 130pk Navi, Camera, Cruise
Champgne met.
2020
Dacia Sandero 1.0Sce Navigatie, Parkeersensoren
Zwart met
2017
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz.
Blauw met.
2014
Hyundai I-10 1.2 Automaat 14.000km!! Als nieuw!!
Grijs met.
2015
Hyundai I-30 1.6 Automaat, Climatronic, Lm velgen Zwart
2011
Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz. Blauw met.
2018
Kia Carens 2.0 Automaat, Hoge zit, Leer, Luxe uitv. D. Blauw met.
2008
Mitsubishi ASX 2.0 150pk Zeer veel opties
Bruin met.
2020
Mitsubishi Space Star Automaat Nwe model Luxe
Blauw met.
2020
Nissan Note 1.2 Tekna Navigatie, Camera's Cruise
Wit
2016
Nissan Qashqai 2.0 Leer, Panoramadak, Cruise cont. Bruin met.
2009
Opel Corsa 1.2-16v Airco, Cruise control Lm velgen Wit
2014
Peugeot 206+ 1.4 75pk 5 deurs Airco enz.
Zwart
2010
Peugeot 308 SW 156Pk Panoramadak, Lm velgen enz. Grijs met
2011
Peugeot Partner Diesel Automaat pers uitvoering
D.Grijs met.
2017
Seat Mii 1.0 Sport Lm velgen, Zwart dak Stoere auto Wit
2014
Seat Ibiza 1.2 TSi Automaat Lm velgen Airco enz.
Zilvergrijs met.
2010
Skoda Roomster 1.2 TSi Hoge instap, veel ruimte
Zwart
2010
Toyota Yaris 5 drs Automaat Airco 90.000km 1e Eig Zilvergrijs met.
2006
VW Golf R-Line Automaat, Panoramadak, Camera
Wit
2017
VW Golf 1.0 TSi 115pk Join Navigatie, Camera enz. Blauw met.
2019
* Lid BOVAG/NAP
* Constant wisselend aanbod

€ 12.950,€ 12.950
€ 18.950,€ 9.450,€ 6.950,€ 11.450,€ 8.450,€ 17.450,€ 5.950,€ 22.950,€ 15.950,€ 10.450,€ 8.250,€ 6.250,€ 4.950,Verwacht
€ 16.450,€ 6.950,€ 7.950,€ 5.450,€ 5.375,€ 20.750,€ 19.750,-

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

