
donkere tijden en dat is nu zowel letter-
lijk als figuurlijk van toepassing.

De mensen van loon- en grondverzetbe-
drijf Essenstam mogen steevast een
mooie boom uit het bos van Staatsbos-
beheer halen, in goed overleg natuurlijk.
Die wordt dan met alle zorg op zijn plek

gezet en goed stevig ook. In de loop van
de jaren is er een prima systeem gemaakt
om er voor te zorgen dat de boom heel
stevig staat.

De HZV zorgt er steevast voor dat de
dorpskerstboom er weer komt te staan en
ook dat de lampjes er in ge-
hangen worden. Leden van
de Hoenderlose onderne-
mersvereniging zoeken een
moment uit en dan verzorgt
Ronald Dros een hoogwer-
ker. Ze zijn er een paar
uurtjes druk mee en heel
vaak zoeken ze een tijdstip
uit dat het flink koud is.
Ook knap natuurlijk. 
Hoe mooi is het ook, dat lid
Nico Willemsen van het
Lierderholt uit Beekbergen,
ieder jaar present is om zijn

steen bij te dragen, samen met een mede-
werker. Geeft toch heel mooi zijn ver-
bondenheid met Hoenderloo aan. Nog
steeds!

Naast de dorpskerstboom heeft HZV ook
nog 4 kleinere kerstbomen op 2 plaatsen
in ons dorp gezet. Voor wat extra licht en

sfeer in de vreemde coronatijd, en om de
HZV-actie om van Hoenderloo een nog
mooier kerstdorp te maken, te ondersteu-
nen. Er wordt overigens massaal gehoor
aan gegeven blijkbaar en wat is het ge-
weldig mooi verlicht in delen van Hoen-
derloo. Dat is echt genieten!
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Wegwerkzaamheden.
Toch niet van de Woeste
Hoefweg?

Moeders mooiste. Wie is
dat en waarom staat hij in
de Plaggensteker?

Een rieten dak opknap-
pen. Maar van welk
gebow dan?

December, dus het )korte-
re) jaaroverzicht van het
bijna afgelopen jaar 2020. 

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Dorpskerstboom een prachtige traditie
Voor velen toch echt een tijd om naar uit
te kijken, de periode dat de dorpskerst-
boom op zijn tijdelijke plaats staat bij ‘t
Dorpshuus. Als een lichtbaken in
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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!

30 Winteruitvoering VIOS

11 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
12 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
13 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
14 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
14 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)

Januari

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 

Augustus

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in

zijn geheel ook bekijken op internet, hele-
maal in kleur.

Kijk op:
www.hoenderloo.nl of www.hajo-hoenderloo.nl

en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!

Helaas zal er begin 2021
geen klaverjasmarathon

kunnen gaan 
plaatsvinden in
‘t Dorpshuus.

Het is niet mogelijk dit
evenement te organiseren
met de regels voor corona.





Eén van de monumenten die we hebben in ons dorp is de Heldringput. De put die van
immens groot belang geweest is voor de ontwikkeling van Hoenderloo. Dit gebouw is
nu vooral belangrijk vanuit historisch oogpunt, het heeft geen doel meer om de
bevolking van water te voorzien. Een proef die vorig jaar gehouden is heeft zelfs
aangetoond dat de put in feite zo lek als een mandje is. Er blijft geen water meer in
staan. Maakt in feite ook niet uit, het is en blijft een prachtig gebouwtje die heel vaak

de aandacht trekt van mensen die er langs komen.Even een kijkje nemen en het bord-
je dat er op geplaatst is lezen om te kijken wat het gebouwtje nu allemaal voorstelt.
Helaas hebben ook veel mensen de Heldringput o.a. gebruikt om hun fiets tegenaan te
zetten en dat laat helaas sporen na. Uiteraard moet er ook regulier onderhoud plaats
vinden wil het gebouwtje er nog vele jaren blijven staan. Begin november heeft de put
een goede schilderbeurt gekregen en volgens de schilders was de staat van het gebouw

nog prima. Al weer een aantal jaren geleden heeft Bertus van Hunen de deur, waar
destijds wel rotte plekken in zaten, vakkundig vervangen en nu is alles in goede staat.
Het rieten dak vereist natuurlijk ook goed onderhoud en eind november heeft een riet-
dekker zich er over ontfermd. Volgens deze vakman was ook de staat van het dak nog
best goed. Aan één kant moest hij wat vervangen, maar voor de rest kon hij volstaan
met het verwijderen van veel mos en hier en daar wat aandrukken. Maar daarna zag
het dak en dus het hele gebouwtje er weer prima uit. Die kan er weer jaren tegenaan!

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5  

ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave van HAJO en is bestemd voor

alle Hoenderlose huishoudens.

Redactie:
Rob Spelde  055-3781363 en 

06-20683177

Vormgeving/foto’s: Rob Spelde

contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242

klachten bezorging:
robspelde@planet.nl

Advertenties
robspelde@planet.nl

06-20683177

Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.

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

E-mail: 
robspelde@planet.nl

Krimweg 11
7351 AS  Hoenderloo 

website
www.hajo-hoenderloo.nl

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 16 januari

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

dinsdag 26 januaridinsdag 26 januari
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Heldringput opgeknapt
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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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Mensen, mensen, wat een vreemd jaar hebben we (bijna) achter de rug. Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar van de
Corona-pandemie. Het Corona-virus heeft ons leven voor een heel groot deel bepaald. Vanaf de uitbraak in maart is het leven
van iedereen drastisch veranderd. Men moest thuis blijven, thuis werken als dat mogelijk was, de scholen gingen een flinke tijd
dicht, verenigingen moesten hun activiteiten stoppen, evenementen konden niet doorgaan en de 1½ meter economie werd geïn-
troduceerd. Blijf op afstand van elkaar om verspreiding van het virus te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
We mochten (en mogen) van geluk spreken dat we in Hoenderloo wonen, hebben veel inwoners steeds benoemd. Je zult maar in
een flatje tien hoog achter in een grote stad wonen en dan thuis moeten blijven met je dieren en misschien een aantal kinderen.
In ons dorp konden we ons toch best wel vrij bewegen, de hond uitlaten enz. Het was (en is) wel een klap voor de middenstand
zeg. Moest je met je bedrijf dicht en mocht je geen klanten of gasten ontvangen. Geen inkomen, wel doorgaan van de vaste las-
ten ….. het behoeft geen uitleg dat dit niet fijn tot verschrikkelijk was. 
Alle activiteiten in ons anders altijd zo actieve dorp konden ook niet doorgaan en dan blijkt maar weer eens hoe ontzettend veel
er in Hoenderloo georganiseerd wordt door vrijwilligers. Geweldige activiteiten, die anders in onze dorpskrant een plek zouden
hebben gekregen en dus ook in dit jaaroverzicht, vonden niet plaats en hoe werden die gemist! Het lijkt niet leuk om op deze
plek nu een opsomming te geven van de activiteiten die geschrapt zijn, want daar wordt je niet vrolijk van. Maar bijvoorbeeld
geen Zomerfeest, oftewel de kermis. Dat hadden we ons vorig jaar toch niet kunnen voorstellen dat die vijf dagen feest ooit niet
door zouden kunnen gaan. Geen optocht en dus ook niet veel inwoners die zich helemaal konden laten gaan in het maken van
een fraai versierde kleine of grote kar, in de lijst van schutterskoningen zal bij het jaar 2020 een leeg vakje komen te staan. Wim
Wolfswinkel is dus in feite nog steeds de huidige schutterskoning, maar hem kennende had hij zijn titel graag aan een ander
gegund. Als het maar door had kunnen gaan.

Nou ja ……. ontzettend veel activiteiten zijn niet doorgegaan dus en daardoor zal het een korter jaaroverzicht worden dan dat de
lezer van de Nieuwe Plaggensteker gewend is. Het was ook niet altijd even prettig om een dorpskrant vol te krijgen. Er had
soms echt niets plaatsgevonden en dus was er weinig om te verslaan. Gelukkig is het toch elke maand weer gelukt en in het 21-
jarig bestaan is hij nog nooit niet uitgekomen. 

Laten we hopen dat het leven in 2021 weer een beetje normaal wordt en dat Covid onder controle is door bijvoorbeeld een goed
serum. Dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten op dorpsfeesten als Hoenderpop, de kermis, Bier&Broajen, de HNI inloopmo-
menten, tijdens verenigingsmomenten van de eigen club enz.

Nu dan een overzicht van het jaar 2020. Veel plezier met datgene wat wel heeft plaats gehad. 

De darters in 't Dorpshuus hadden blijk-
baar niet genoeg aan oudjaarsavond en
nieuwjaarsdag, want op 3 januari had-
den ze alweer hun koppeldarttoernooi.
Door loting werd iedere darter aan een
andere gekoppeld en samen moesten ze
proberen de andere koppels te verslaan.
Aan het einde van een enerverende
avond konden Willy van Ark en Tijmen

van Roekel gehuldigd worden als de
kampioenen van deze avond. Zij hadden
het beste gespeeld of hadden het meeste
geluk gehad. Dat mag iedereen zelf

invullen. De eerste activiteit van Het
Nieuwe Initiatief (HNI) was de nieuw-
jaarslunch op 5 januari. Gezellig in 't
Dorpshuus elkaar het beste wensen voor



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

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

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl
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2020 onder het genot van lekker eten en
meteen even bijkletsen. Ruim 60
mensen, jonger en ouder, genoten van

een ruim gesorteerde buffettafel en van
elkaar. De eerste maandag van het nieu-
we jaar viel op 6 januari en dus was het
's avonds tijd om de jubilarissen van
VIOS in het zonnetje te zetten. Dit jaar
was het er eentje en wel Vera Solleveld.
Zij blaast al 12½ jaar haar partij volop en

enthousiast mee bij de Hoenderlose
muziek. Een dag later, dinsdag 7 januari

dus, was het de beurt aan de jubilarissen
van zangvereniging Eensgezindheid.
Daar werden drie trouwe leden in de

bloemen gezet: Ari-
ne van Houtum was
zeer verrast dat ze al
12½ jaar bij de Zang
zit. Marja van de
Brink iets langer, na-
melijk 55 jaar! Dat is
geen officieel vere-
nig ings jubi leum,
maar zeer de moeite
waard om aandacht
aan te besteden.
Veertig jaar lid is
wel een echt jubi-

leum bij Eensgezindheid en zo lang zit
Aartje Heuvink al op de Zang. Zoons
Erik en Henri en schoondochter Berlinda
waren getuigen van het emotionele
moment voor Aartje. Deze huldigingen
vonden plaats in de soos van 't Dorps-
huus en tegelijkertijd werd in de serre
ernaast nog een jubilaris gehuldigd. Op
de nieuwjaarsreceptie van biljartvereni-

ging Veldheim werd
zeer trouw lid Ab
Bruil gehuldigd voor
zijn 40-jarige lid-
maatschap. Naast
een gedreven bil-
jarter doet hij ook
heel veel voor de
vereniging op veel
gebieden. Echt een
trouw lid dus! In het
j a n u a r i - n u m m e r
werd melding ge-
maakt van het feit

dat het Poortgebouw van het Deelerwoud
dit jaar opgeknapt zou gaan worden. Bij

een nadere inspectie kon iedereen zien
dat het nodig was ook. Prima zaak, want
dan zou een beeldbepalend gebouw voor
ons dorp weer nog fraaier worden. De
geplande sluiting van de Hoenderloo
Groep door Pluryn sloeg in als een bom
en velen toonden zich zeer strijdbaar om

de zorg toch in Hoenderloo te houden. Er
werd in de Plaggensteker opgeroepen om
de jeugdzorg te redden en een doorstart
te steunen. De laatste zaterdag van het
jaar en dus de winteruitvoering van
VIOS in 't Dorpshuus. In het 99-ste jaar
van de Hoenderlose muziekvereniging
gaven de muzikanten een werkelijk heer-
lijk concert op die 25-ste januari. Het
eerste concert van de dirigent van de fan-

fare, Luuk de Bakker. Instructeur Jan van

Lienden staat inmiddels alweer een aan-
tal jaren voor de slagwerkgroep, maar de
samenwerking tussen de 2 leidsmannen
was uitstekend. Het was een avondje
genieten voor publiek en muzikanten. Er
was hard gestudeerd door de muzikanten
en men had een heel mooi programma in
elkaar gezet. Eentje waar je er wel meer
van zou willen meemaken. In feite is de
winteruitvoering voor veel muzikanten
en fans van VIOS het hoogtepunt van het
jaar. 



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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Voor aspirant slagwerker Werner
Ludwig was het een gedenkwaardige

avond met zijn allereerste concert. Op de
laatste woensdag van de maand is het
DCH-avond in 't Dorpshuus. De januari-
verenigingsavond (29 januari) stond
voor een deel in het teken van de jubi-
larissen en dat waren er nogal wat. Zes
trouwe leden kregen een prachtige bos
bloemen. Staand vlnr Geertje Hendriks
(40 jaar), Willy van Bruggen (25 jaar),
Fenny Dros (50 jaar), Mariet Hendriks
(25 jaar). Zittend vlnr Jos Hartman (25
jaar) en Yvonne van Dam (25 jaar). Dit

jaar bestond onze eigen Oranje Comité
Hoenderloo (OCH) maar liefst 75 jaar en
de vereniging stuurde elke maand een ar-
tikel over de geschiedenis naar de redac-
tie in aanloop naar de apotheose, een
spetterend feest in november. Die helaas
niet door ging. Daarin kwamen veel fei-
ten naar voren en uiteraard ook een groot

aantal (oude) foto's. Daarbij ook van een
eerder bestuur, ergens ver terug.

Op 2 februari verzamelden 24 mannen en
1 dame zich rond 6.45 uur in 't Dorps-

huus voor de inmiddels beroemde kla-
verjasmarathon die zijn oorsprong heeft
bij sv Beatrix. Er werd gekaart van 07.00
tot 19.00 uur en gaandeweg de dag kwam
de stemming er steeds meer in. In deze
12 uur werden in totaal 13 'boompjes'
gespeeld en aan het begin van de avond
kon de winnaar bekend gemaakt worden.
Tot grote vreugde van velen bleek Henry
Zeevalkink zich met verve tot de kampi-
oen van de dag gekaart te hebben en hij
kon dus gehuldigd worden. Op de foto

wordt hij geflankeerd door de nummer 2
John (Feyenoord) Radstaat en de num-
mer 3 Wim (AJAX) Wolfswinkel. Groot-
ste winnaar was eigenlijk iedereen, want
men had een geweldig leuke dag gehad.

Deze maand werden 2 volleybalteams
van GTH/Torpedo in een nieuw tenue
gestoken door DeRo Dienstverlening.
Zowel het eerste damesteam als de zeer
enthousiaste mini's spelen de wedstrijden
vanaf dat moment in prachtige nieuwe
tenues. 

(zie verder pagina 15)
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In  één van de vorige De Nieuwe
Plaggenstekers heeft Rob Spelde aan-
dacht besteed aan het onderhoud en de
vrijwilligers van de begraafplaats. Wat
ook zeker het vernoemen waard is, is het
geweldige sponseren van de begraaf-
plaats door Aannemersbedrijf M.G.
Wolfwinkel bv. Al vrij snel na het
oprichten van onze Stichting Begraaf-
plaats Hoenderloo op 3 juni 2002 bood
Willem Wolfswinkel aan om het
baarhuisje op onze begraafplaats te
adopteren, wat zeer welkom was,
aangezien de deur van het baarhuisje
nodig vervangen moest worden. Dit ver-
vangen werd uitgevoerd door de meester
timmerman van Hoenderloo Herman
Essenstam. Enkele jaren later werden de
dakgoten van het baarhuisje vervangen
en vorig jaar werden verrotte panlatten
gerepareerd, waardoor de pannen weer
netjes op het dak kwamen te liggen.
Hoewel Willem Wolfswinkel alleen het
baarhuisje had geadopteerd, konden wij
ook een beroep op hem doen om de

poeren van het toegangshek van nieuw
voegsel te voorzien en werden onlangs
de oude steigerplanken die wij nodig
hebben bij een ter aarde bestelling geheel
belangeloos door nieuwe vervangen en

deze werden ook nog van een laklaag
voorzien.

Aannemersbedrijf M.G. Wolfswinkel bv
(Willem) heel veel dank zijn wij ver-
schuldigd.

(Wim Hofman, beheerder)

Sponsor Begraafplaats

Kerstavond in de Heldringkerk
Het is gebruikelijk dat op Kerstavond tij-
dens de dienst veel bezoekers zijn. 
Helaas hebben we dit jaar te maken met
de beperkingen vanwege de coronamaat-
regelen. 
Ook voor de dienst op Kerstavond gelden
de bekende maatregelen voor de kerk-
dienst in Hoenderloo. De belangrijkste
zijn:
- Maximaal 30 personen,
- Van tevoren aanmelden,
- Alleen komen als u geen klachten heeft,
- 1,5 meter afstand in acht nemen m.u.v.
diegenen die tot hetzelfde huishouden
behoren.
- Mondkapjes dragen zolang u niet op uw
plaats zit.

- Er mag niet worden gezongen, liederen
worden alleen muzikaal ten gehore
gebracht.
- Er is geen koffiedrinken en dus ook
geen glühwein en koek op Kerstavond.

Om het toch mogelijk te maken dat we
plaats kunnen bieden aan meer dat 30
mensen, is besloten om in principe twee
diensten op Kerstavond te houden. Er is
een vroege dienst om 19.30 en een late
dienst om 21.30. De late dienst gaat in
ieder geval door. 
Men diende zich vooraf aan te melden
voor de Kerstavonddienst(en).
Pas vlak voor Kerst wordt definitief be-
sloten of er twee diensten komen. Dit is

afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Ieder die zich heeft aangemeld, krijgt
bericht over het aantal diensten en voor
welke dienst men wordt uitgenodigd.

De leden van HAJO willen de bezorgers van de
Hoenderlose dorpskrant de Nieuwe Plaggensteker

bedanken voor hun inzet in het afgelopen, lastige jaar.
We zijn heel blij dat jullie het willen doen! 

Gerrit Evers, Jan Janssen en Bep v.d. Brink (samen met
Aad en Joeri), jullie zijn toppers!
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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.geleide-
hond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pin-
dakaas, schoonmaakmidde-
len enz. Zo’n 400 doppen is
ongeveer 1 kg en levert dan €0,22
cent op. Voor de aankoop van een puppy is 4500  kg nodig en
voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er zijn dus nogal wat
doppen nodig, maar als meerdere mensen mee sparen kan het
heel snel oplopen. 

Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
in te leveren bij:

Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink (Miggelenbergweg 8)
Ria Junge (Miggelenbergweg 2.
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Op 9 februari kon de (toen nog)
Hoenderlose kunstenares Marijke de

Jongh haar werken exposeren in museum
de kleine Arcke. Er was lekker wat
animo en ze heeft ook wat schilderijen
verkocht. Voor haar was het ook een
topdag!

De algemene ledenvergadering van de
Dorpsraad Vereniging Hoenderloo's
Belang vond plaats op 2 maart en dat

was de laatste vergadering van secretaris
Paul de Jongh. De bevlogen bestuurder
ging verhuizen, Hoenderloo uit, en daar-
door was hij genoodzaakt te stoppen. Hij
werd meteen al node gemist. De aan-
wezige leden stemden unaniem in om
dorpsgenoot Jan Pasveer tijdens deze
vergadering te benoemen tot Lid van ver-
dienste voor alles wat deze inmiddels 83-
jarige voor het dorp Hoenderloo betek-

end heeft en nog steeds doet. Voor Jan
hoefde het allemaal niet zo, maar het
komt hem zeer zeker toe. Op 5 maart
werd op het gemeentehuis van Apel-

doorn een petitie met meer dan 4000
handtekeningen aangeboden aan burge-
meester Ton Heerts met het verzoek aan
de gemeente om haar verantwoorde-
lijkheid te nemen voor de Hoenderloo

Groep als jeugdzorglocatie. Het trok lan-
delijke publiciteit.  Deze maand zijn

nieuwe lantaarnpalen geplaatst langs de
Apeldoornseweg. Meteen uiteraard met
LED-armaturen.  Op 8 maart had Mieps
van der Loo, de pettenman van
Hoenderloo, de dag van zijn leven. Zijn
mooiste petten werden geëxposeerd in
museum de kleine Arcke.  Hij trok met

zijn 100 petten veel belangstelling en ook
de Stentor besteedde er aandacht aan.
Corona sloeg toe in maart en in dit num-
mer moest helaas melding gedaan wor-
den van een lange rij activiteiten die
meteen al afgelast waren (Paasspektakel,
bevrijdingslunch, jaarvergadering van
het Dorpshuus, dineren in 't Dorpshuus,
Koningsdag, seniorentocht, Markt rond
de Kark, activiteiten NHI). Dat hakte er
flink in. Er was vanaf ongeveer 19 maart
wat overlast als men naar Apeldoorn
wilde met de auto, aangezien er gewerkt
werd aan de N304. Vanaf Otterlo tot aan
Apeldoorn is de weg aangepakt en verbe-
terd. Uiteraard vooral op de plekken

tussen de Vijf Woningen en Apeldoorn
gaf het voor de meeste Hoenderloërs

overlast en moest men bijvoorbeeld
omrijden via de Berg en Dalweg. Vooral
de werkzaamheden op de kruising bij de

Brouwersweg was ingrijpend. De eerste
werkzaamheden op die plek was het
maken van ruimte voor de nieuwe t-
splitsing. Er werden bomen gerooid en
grote containers op de Brouwersweg
waren bestemd om alles in af te voeren.
Een hartverwarmende actie van enthou-
siaste ruiters van fjordenmanege
Fjordhest-Gard. Door corona konden er
geen lessen en activiteiten plaats vinden
en kwam er ook geen geld binnen. De
kosten bleven echter wel doorgaan (voer,
verzorging e.d.), en dus had men geld
bijeen gekregen vanuit de leerlingen en

alle andere betrokkenen van maar liefst
1600 euro. De cheque werd op 29 maart
overhandigd aan een totaal verraste fam-
ilie Van Bon. Een super lieve actie die in
moeilijke tijden zeer welkom was!
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Op 9 april werd er een mijlpaal gevierd
voor een van oorsprong Hoenderloo's
Bedrijf. Ronald Dros kreeg veel felici-

taties van collega's, medewerkers, dor-
peling en noem maar op voor het feit dat
zijn bedrijf al maar liefst 35 jaar bestond!
Een heuglijk moment. Op 17 april wap-
perden de Nederlandse, Hoenderlose en
Canadese vlag bij het Hoenderlose oor-
logsmonument. Dé dag dat ons dorp 75

jaar geleden bevrijd werd door de
Canadezen. Verder in deze editie van de
dorpskrant ook de ervaringen van
mevrouw Toos Snijman - van Maanen,
dochter van dominee van Maanen, die bij

de bevrijding de dominee van Hoen-
derloo was. De bevrijding van Hoen-
derloo wordt erin opgetekend en de
redactie was heel trots dat er ook een
brief van de hand van mevrouw Snijman
- van Maanen (99 jaar) geplaatst kon
worden over haar belevenissen tijdens de
bevrijding.  De lintjesregen ging dit jaar
door de corona ook helemaal anders,
maar ging niet aan Hoenderloo voorbij.
Helna Solleveld werd op 24 april thuis
gebeld door burgemeester Ton Heerts
met de mededeling dat ze benoemd was

tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
voor haar inzet voor het dorp en de Hoge

Veluwe. Er waren uiteraard bloemen en
gebak aan de Meester Gangelweg. De
officiële uitreiking zou later in het jaar
alsnog gaan plaatsvinden. Deze maand
werd middels een artikel algemeen be-
kend dat Activiteitencentrum De Krim
langzaamaan omgebouwd gaat worden
naar een pizza-restaurant. Vader Jip en
zijn zoon Rense willen de metamorfose
samen met Renses vrouw Barthilde

rustig aan realiseren en willen in 2021
open gaan. Dan kunnen er pizza's en
pasta's gegeten worden. Ze zijn praktisch
leeg begonnen en dan wordt er gedoeld

op het feit dat ze het pand van binnen
totaal gestript hebben. Hoe dat gaat wor-
den? Zeer benieuwd! In een gezamen-
lijke brief in de N.P. hebben de mensen
van de Heldringkerk, Het Nieuwe
Initiatief, HZV en Hoenderloo's Belang
de handen ineen geslagen om mensen die
in de coronatijd in 'nood' kwamen te
helpen. Samen stonden en staan we veel
sterker, ook in Hoenderloo. Geen
Koningsdag op 27 april en natuurlijk
was het toen schitterend weer. Aan de
Speldermarkweg vond men dat dit niet
kon voor de kinderen en dus werden er
spelletjes gehouden voor hen. Lekker
fanatiek flink je best doen. Heerlijk! 

Cjacco Wolffensperger, wie kent hem
niet, kon op 1 mei vieren dat hij al 25 jaar
lid is van het Hoenderlose vrijwillige

brandweerkorps. Hij heeft heel wat mee-
gemaakt in al die jaren en laten we hopen
dat hij er nog veel jaren aan vast kan
plakken. Een mooie dag voor onze oud-
dorpsgenoot Chris Staal op 2 mei. Hij is

immens belangrijk geweest voor De
Overlopers, de beste jachthoorngroep

van Nederland. Chris woont in De Vier
Dorpen in Beekbergen en zijn oude
mede-jachthoornblazers gaven hem een
flinke serenade. Ondanks de regen en de
corona werd er door iedereen van geno-
ten. Wat een mooie geste!
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De traditionele dodenherdenking bij het
Hoenderlose oorlogsmonument bij de
Heldringkerk op 4 mei vond plaats in
heel andere vorm dan gebruikelijk. Niet

heel veel mensen aangezien dat niet
toegestaan was, maar wel kransen en wel
van het Comité 4 mei van Hoenderloo en

Hoenderloo's Belang uit naam van de
Hoenderlose bevolking. Hans Berkhof
was bereid gevonden de Taptoe te blazen
en ergens in het dorp speelde nog iemand
het tegelijkertijd. Die speelde na afloop
ook nog het Wilhelmus of niet Marijke
de Jongh? Door corona gold er op De
Hoge Veluwe voor fietsers een éénrich-
tingsverkeer om maar geen andere fiet-
sers tegen te komen. Dat was vaak een

stuk omfietsen en anders fietsen dan men
normaliter gewend was. Maar …. men
kon in ieder geval het Park op. Op 15 mei
werd deze maatregel terug gedraaid en
kon men op de paden weer fietsen welke
kant men op wilde. Ook wel weer lekker!
Deze maand ging fase 3 in van de weg-
werkzaamheden aan de Otterloseweg
van Otterlo naar Apeldoorn. Het stuk tus-
sen Otterlo en Hoenderloo was einde mei
afgerond en vanaf dat moment was het
stuk tussen ons dorp en Apeldoorn aan de
beurt. Dat ging een maandje omrijden
om naar Apeldoorn te komen worden.

Door de pandemie was het ook niet
mogelijk voor Het Nieuwe Initiatief
(HNI) om de inloopmomenten in 't
Dorpshuus te houden. Hoe blij was men
toen op 5 juni voor het eerst weer een

bijeenkomst was toen er bingo gespeeld
werd. Uiteraard met in acht neming van
de regels omtrent corona. Iets minder
knus wellicht, maar veel beter dan niets.
De Plaggensteker op het plein van 't

Dorpshuus stond er weer kleurig bij met
fraaie bloembakken aan beide kanten.
Een jaarlijkse actie van Essie Twee-
wielers. Ook op 5 juni hebben leerlingen
van IKC Hei&Bos Jan Pasveer geholpen

met het verfraaien van het oorlogsmonu-
ment bij de Heldringkerk. Ze hebben
samen met hun meester bijna 200 bego-
nia's een mooi plekje gegeven. De plant-
jes waren gesponsord door Hoenderloo's
Belang en geleverd door Danny's Bloem
& Zo. Op 9 juni kwamen 3 wethouders
en o.a. stadsdeelmanager Steven Gerrit-
sen naar Hoenderloo en hebben HZV en
Hoenderloo's Belang hun tijdens een fiet-
stochtje een aantal 'hete hangijzers' in
Hoenderloo getoond. Er werd in t Dorps-
huus gesproken over HNI, Het CPO

(Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap) heeft het stuk land getoond waar
ze heel graag eindelijk huizen voor de
jongeren zouden willen bouwen, er werd
stilgestaan bij het succes van het IKC Hei
& Bos, de zorgen werden uitgesproken
over het voortbestaan van museum de
kleine Arcke als het Jongenshuis weg
zou gaan, uiteraard kwamen medewer-
kers van het internaat zelf aan het woord
en werd het centrumplan bij de
Muziektent toegelicht. Duidelijk werd
dat door alle Hoenderloërs om moge-
lijkheden werd gevraagd aan de bewind-
voerders en niet om onmogelijkheden.
Schitterend weer op 19 juni en dat was
wel fijn voor HNI, want op de dag werd

een plantjes- en stekjes ruilmarkt
gehouden. Het was heel gezellig al was
het maar om elkaar weer even lekker te
spreken. En wellicht met een leuk plant-
je na afloop weer naar de eigen tuin gaan.
Tegelijkertijd, ook op 19 juni dus, werd
Hoenderloo weer even de plek van lan-
delijk nieuws. In het Muziekbos werd
geprotesteerd tegen de plannen van
Pluryn om de Hoenderloo Groep te
sluiten en nu ging het met name over het
onderwijs op het Hoenderloo College. Er
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waren veel sprekers, ook vanuit de poli-
tiek en de actiebereidheid en de woede

was heel goed te voelen op de plek. De
planning was dat de werkzaamheden aan
de N304 eind juni afgerond zouden zijn
en die deadline heeft men prima behaald.

Vooral de wijziging bij de t-splitsing met
de Brouwersweg was ingrijpend. Voor
de veiligheid is deze nu haaks. 

Helna Solleveld had op 24 april te horen
gekregen dat haar een lintje was toebe-
deeld, maar dat die helaas niet op die dag
kon worden opgespeld door corona. Het
lintje zou later komen en dat was op 3
juli. De gedecoreerden werden toege-

sproken door burgemeester Ton Heerts,
maar het lintje werd opgespeld door
Helna's eigen Hans. Net zo gaaf toch?!
IKC Hei&Bos organiseert regelmatig
activiteiten buiten het schoolgebeuren
om. Op 4 juli kwam er een heuse
boswachter voorlezen buiten op het
schoolplein Heerlijk … voorgelezen
worden. Leuk voor de kinderen van de

school, maar ook een kans voor nieuwe
kinderen en ouders om de school een
beetje te leren kennen. Er kon dan ook

lekker gespeeld worden. Op de voorpa-
gina van het juli-nummer prijkten twee

trotse leden van onze plaatselijke toneel-
club HTC. Gisela van Buren omdat zij al

maar liefst 35 lid is van het Toneel. Ze
werd echter overtroffen door Janny
Busser die al maar liefst 60 jaar toneel
speelt in Hoenderloo. Op een bijeen-
komst op 8 juli werden beide
getalenteerde actrices in het zonnetje
gezet tijdens een verenigingsavond van
HTC in 't Dorpshuus. Vrijwilligers zijn
de lijm in de Hoenderlose samenleving.
Ze zorgen dat alles loopt zoals het zou
moeten lopen; Ons dorp kent heel veel

vrijwilligers en in het juli-nummer wer-
den de mannen die de begraafplaats
bijhouden naar voren gehaald. Deze
mannen komen elke donderdagmorgen
bij elkaar om allerlei werkzaamheden op
de begraafplaats te verrichten. Goed
werk mannen. En Klaas! Op 14 juli was
er een bijeenkomst in 't Dorpshuus van

bewoners van huizen op de Hoenderloo
Groep. Zij dreigen hun huizen uit te
moeten als het terrein verkocht is en hun
huizen geen bedrijfswoningen meer zijn.
Uiteraard onrust en slapeloze nachten.
Men werd bijgepraat over de stand van
zaken door Paul Coldenhoff namens de
bewoners en de dorpsraad. De stenen
picknickbank, die in 2008 bij het
jubileum van de Kakelhof aan de school
geschonken was door de inwoners van
Hoenderloo, heeft een aantal jaren aan de

Harskampweg gestaan. Daar was hij
echter om zeer onduidelijke redenen
opeens weg en nu werd gezocht naar een
nieuwe plek in ons dorp. De bank werd
op een mooie nieuwe plek geplaatst op
het plein voor 't Dorpshuus. Een perfecte
plek. Geen kermis, geen optocht, geen
versierde straten voor de kermis. Dat zou
wel heel saai worden en twee inwoon-

sters van Hoenderloo vonden
dat de straatversieringen nu
juist heel nodig zou zijn om
wat extra vrolijkheid in het
straatbeeld te brengen. En
natuurlijk om het 75-jarige
OCH te feliciteren. Vorig jaar
was een deel van Hoenderloo
met kransen versierd en nu
hadden veel meer mensen
zich aangemeld hiervoor. In
totaal zouden er 89 kransen
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komen te hangen en op 29 juli hebben
een aantal buren kransen gemaakt op de
picknickweide van De Zevensprong.

Gezellig en heel nuttig. Wat een
geweldig initiatief Claudia en Milou! Op
31 juli had Klary Docter haar eigen
gemaakte schilderijen meegenomen naar
't Dorpshuus tijdens de inloopochtend

van HNI. Ze oogstte heel veel lof voor
haar schitterende doeken en ze zal zeker
trots geweest zijn. Helaas ook een heel
pijnlijk moment op 31 juli. Pluryn ging
toch echt stoppen met het Jongenshuis en
gooide daarmee 170 jaar gewoon bij het
vuilnis. Op deze dag werd het hoofdkan-
toor van het internaat, Kampheuvel, door
de medewerksters van de receptie voor
de laatste keer officieel afgesloten na de
laatste werkdag. Een zwarte dag voor het
Jongenshuis, Hoenderloo en de jeugd-
hulpverlening. 

Borden laten plaatsen tegen verkeers
(geluids)overlast. Een gesprek met ge-
meente en politie leverde, ondanks be-
loftes, niets op. De dorpsraad heeft toen

zelf maar borden laten maken met de
tekst van onze eigen Claudia Berkhout.
Ze hebben er een aantal geplaatst op 3
augustus op privé grond. Typisch Hoen-
derloo; zelf de handen uit de mouwen
steken en niet wachten op mensen die je
elke keer weer teleurstellen. Op 23 juli
was gestart met de allereerste Spelder-
markweg jeu de boule competitie.
Meerdere buren waren enthousiast en zo
werd er op 3 woensdagavonden gespeeld
en veel plezier beleefd. Na twee
speelavonden vond de finaleavond plaats
op 5 augustus en uiteindelijk mocht de
oudste deelnemer zich laten kronen als
de beste straat-jeu-de-bouler. Henry

Zeevalkink plakte na zijn winst bij het
klaverjassen ook deze ere-titel aan zijn
lijst toe. Hij was maar wat blij met zijn
medaille. De zomer van 2020 was weer
een soms zeer hete en vooral ook droge.
De natuur had er zeker onder te leiding
dat er maar geen regen wilde vallen. De
dag van 15 augustus 2020 gaat echter de
boeken in als de dag dat in een snikhete
periode een gigantische wolkbreuk voor
veel overlast en schade zorgde. Straten
volledig blank en bij mensen thuis ook
van alles ondergelopen. 

Op 11 en 12 september reden er veel
mountainbikers rond in en om
Hoenderloo, ook 's nachts. Dat had te
maken met de MTB-marathon van Cycle
for Hope, die vanuit het Veluwshof
opereerde. Fietsen voor het goede doel.

Top! Glasvezel in Hoenderloo; de één
snakt er naar en de ander is tevreden met
wat men heeft. Op 14 september kon
men zich laten informeren in 't
Dorpshuus. Een kleine 25 mensen wilde

meer weten van het bedrijf dat eventueel
glasvezel zou willen gaan aanleggen.
Dan zou een percentage van 35%
behaald moeten worden in het gehele
gebied van de dorpen van Apeldoorn.
Wat de gemoederen al maanden flink
bezig hield was natuurlijk de sluiting van
het Jongenshuis en wat er na de verkoop
door Pluryn met het gebied zou gaan
gebeuren. Gemeente Apeldoorn ver-
zorgde een informatieavond, met in acht
neming van de corona-regels, op 15 sep-
tember in 't Dorpshuus. Men moest zich

hiervoor opgeven en heel snel was de
avond vol. Er zou een tweede komen op
30 september, die ook heel snel vol was,
maar door verscherpte maatregelen kon
die niet door gaan. Wethouder Joon
beloofde in ieder geval een goede com-
municatie met het dorp over de
Hoenderloo Groep. Op 19 september
zond RTV Apeldoorn uit vanuit 't
Dorpshuus. De hele dag stond ons dorp
centraal en meerdere onderwerpen wer-
den besproken, ook met plaatselijke
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politici. Meerdere dorpelingen kwamen
aan het woord, waaronder ook Wim
Wolfswinkel, die aanschoof voor het
dialectuurtje.  

De Muziektent  van VIOS is één van de
beeldbepalende objecten in ons dorp en
daaromheen vinden veel dorpsactiviteit-
en plaats. De pilaren, staanders, hebben
het daardoor nogal te verduren gehad en
nu waren ze (deels) verrot en aan ver-
vanging toe. Achter de schermen was
daar al geruime tijd aan gewerkt en op 16
oktober ging een groepje vrijwilligers

aan de slag. Na een dagje werk waren
alle slechte stukken verwijderd en ver-
vangen Later zal alles nog netjes ge-
schilderd worden en dan kan onze
Muziektent er weer een tijd tegenaan. In
deze Plaggensteker werd vermeld dat het
Broodhuis al een tijdje in nieuwe handen
is en dat eigenaresse Marike Zoonen en
dochter Nikki (l) er een lunchroom van

gemaakt hebben en mooie plannen
hebben. Uiteraard werd er ook aandacht
geschonken aan de komst van Sinter-
klaas. Dat die ook naar Hoenderloo ging
komen was duidelijk, alleen niet met
intocht en dergelijke. De regels omtrent
corona maakten een groot welkomstfeest
onmogelijk. Helaas, maar de kinderen
hebben zeker wel cadeautjes gekregen
van de Sint. Komt er aan de ene kant een
(ver)nieuw(d) bedrijf bij, aan de andere
kant sluit er eentje. Danny's Bloem&Zo
gaat verhuizen naar Otterlo, maar Danny
Zwanenburg wil zijn klanten uit Hoen-

derloo zeker nog voorzien van mooie
bossen bloemen door bezorging.  Nor-
maal gesproken wordt het plein voor 't
Dorpshuus tijdens de najaarsdoedag flink
aangepakt, maar deze gezellige en nut-
tige dagen konden ook helaas niet door-
gaan. De groep van de plaggenhut heeft

deze klus aangepakt en o.a. op 26 okto-
ber hebben ze de bomen gesnoeid en het
plein zelf aangepakt. Een prima zet, want
het knapte er gigantisch van op. Later
hebben ze ook het verdere terrein rond-
om het dorpsgebouw aangepakt. Hulde
mannen! Eind oktober was de Woeste
Hoefweg een weekje dicht. Op meerdere
plekken werd het asfalt vervangen. Prima

dat  de weg beter ging worden. Jammer
alleen van een bord met een verkeerde
naam. Onze gymvereniging GTH kon
haar jaarvergadering ook niet houden,
maar het bestuur is toen maar bij de
trouwe leden langs gegaan. Tijdens de
ledenvergadering worden de jubilarissen
steevast gehuldigd en die mensen kregen
nu thuis een fraaie bos bloemen. De

GTH-jubilarissen: Fenny Pluim en Jos
Hartman (50 jaar lid), Mevr. Dros, mevr.
Nijkamp, Janny Wolfswinkel en

Caroline Ha-
bets (40 jaar
lid) en Ariska
Klein (25 jaar
lid). Gefelici-
teerd allemaal.
Op 28 oktober
werden de bak-
ken aan veel
lantaarnpalen,
die een deel
van Hoender-
loo een aantal
maanden het
straatbeeld met hun prachtige volle bloe-
men opgevrolijkt hebben weer wegge-

haald. Het bedrijf die de bakken had

geplaatst heeft prima werk geleverd en
de HZV, die de bakken had gespon-
sord, heeft aangegeven dat de bakken
volgend jaar weer terug komen. Met

hopelijk weer van die schitterende zeeën
van bloemen. Om het straatbeeld weer
heerlijk op te fleuren. 
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Inwoner Jan Vermeer maakt foto's van
paddenstoelen en is landelijk in het

nieuws omdat zijn foto's in het interna-
tionale blad National Geographic zijn
gekomen. Wat een eer en hoe mooi dat
foto's van Hoenderlose paddenstoelen de
wereld over gaan. In deze maand ook de
melding dat de Hoenderlose tak van
Landal weer eens een prijs in de wacht
had gesleept, namelijk het Vakantie met

Kinderen Keurmerk. Toch weer een er-
kenning erbij na hard werken. Door een
subsidie kon het schoolplein van IKC
Hei&Bos flink aangepakt worden om het

nog meer om te toveren tot een groen
schoolplein. Er was een prachtig plan ge-
maakt en in november (en december)
werd hard gewerkt aan de realisering.
Het werd meer en meer uitdagender.
Top!

Zo, dat was het jaaroverzicht van 2020.
De maand december staat voor een groot

deel in deze N.P. en wat na de kerst nog
plaats vindt kunt u in het januarinummer
van 2021 vinden. Laten we met z’n allen
hopen dat het in dat jaar minder saai is
dan 2020. Dat er weer allerlei activiteiten
kunnen plaats vinden en dat we daar dan
extra van gaan genieten. 
Hieronder nog wat extra gegevens over
het bijna afgelopen jaar:

GGGGEEEEBBBBOOOORRRREEEENNNN

3 januari - Fedde van de Brink, zoon
van Ilse Mulder en Martijn van de Brink
21 februari - Dine, dochter van Feebe
Abbink en Daan Ludwig
4 april - Pippa Lola Anne Coldenhoff,
dochter van Joost Coldenhoff en Youki
8 mei - Jasmijn, kleindochter van Paul
en Marijke de Jongh
11 mei - Maily Bruil, dochter van
Naomi Matulessy en Wesley Bruil
9 juni - Marly, dochter van Chantal van
Buren en Tom Claessens
20 augustus - Kjelld Roan Dokter, zoon
van Jarno en Claudia Dokter
11 september - Quirine, dochter van
Marissa van Veelen en Tim
Wolfswinkel
4 oktober - Jidde, zoon van Martijn
Plante en Mara Roelofs
5 oktober - Mateo, zoon van Raymon
van Buren en Jamie-Lee
3 november - Emmelie, dochter van
Gerrit Adding en Natascha Redert

JJJJAAAARRRRIIIIGGGG

27 januari - Richard Buitenhuis (50 jaar)
6 februari - Frank Solleveld (25 jaar)
8 februari - Mike van der Lee (50 jaar) 
11 maart - Henri van Vliet (50 jaar)
27 april - Gerda van Kooten (50 jaar)
9 mei - Claudia Beerta (50 jaar)
18 juli - Aad v.d. Brink (70 jaar)
31 augustus - Patricia van Veldhuizen
en zus Petra Zijlstra (50 jaar)
18 september - René van Zeist (50 jaar) 
10 november - Henri Zeevalkink (60
jaar)

GGGGEEEETTTTRRRROOOOUUUUWWWWDDDD

10 april - Eef en Janneke van Ark, 40
jaar
20 mei - Arjan en Mariska Barten, 25
jaar
17 september - Hans en Tonny
Westerveld, 50 jaar
14 november - Maaike Plant en Tom
Noijens
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: augsutus 2012
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Op 23 november
was het feest in
huize Woensdregt
aangezien Ronald
de prachtige leeftijd
van 50 jaar bereikte.

Een gezinsman pur sang en ook een
verenigingsmens in hart en nieren. Een
zeer begaafde toneelspeler en hij is dan
ook enthousiast lid van HTC, waar hij
ook de voorzitter van is. Normaal ge-
sproken volleybalt hij bij de recreanten
van GTH en hij blijft fanatiek. Net zoals
hij vroeger de goal van het eerste elftal
van sv Beatrix met verve verdedigde. Als
hij iets doet gaat hij er ook echt voor en
zeker als het gezellig is. Bij zijn huis
stonden een fraaie pop en spandoek,
maar door een communicatiefout is daar
geen foto gemaakt. Sorry Ronald, maar
gelukkig hadden we nog wat oude foto’s.
Hoop dat je dit ook leuk vindt. Uiteraard
wensen we je nog vele jaren erbij in
goede gezondheid samen met je gezin!
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Een mijlpaal voor onze dorpsgenoot
Frank Daemen op 10 december. De
dag dat hij 30 jaar geleden geboren
werd. Hij heeft het prima naar zijn
zin in Hoenderloo en is heel actief
voor het CPO om het voor elkaar te
krijgen dat jongeren in eigen beheer
betaalbare woningen in hun eigen
dorp kunnen gaan bouwen. Frank is
lid van de Dorpsraad Hoenderloo’s
Belang en staat regelmatig klaar om
op vrijwillige basis iets voor zijn
geboortedorp te doen. Meestal op
klompen. 
Frank van harte gefeliciteerd met de
30-ste verjaardag en dat je er samen
met Frea maar vele jaren aan vast
mag plakken. In Hoenderloo!

Mariska Barten 50 jaar. Nou, dat geloof
je toch gewoonweg niet. Toch is deze
door en door Hoenderlose op 1 december
1970 geboren en een simpele rekensom
maakt duidelijk dat zij ook tot de Club
van Vijftigers is gaan behoren. Mariska
is een geboren en getogen Hoenderlose
en is verknocht aan haar dorpie. Een echt
verenigingsmens en ze heeft een gigan-
tisch groot hart voor haar eigen kinderen
(en Arjan en Odie natuurlijk) en alle
kinderen van de hele wereld. Dat ze bij
deze doelgroep haar werk heeft gevon-
den kon gewoon niet anders en een
droom voor haar (en de kinderen). Ze is
altijd bereid een helpende hand toe te
steken en haar enthousiasme is werkelijk
zeer aanstekelijk. Mariska, van harte
gefeliciteerd en graag nog vele jaren erbij

Afgelopen maand zijn er wat inwoners in
ons dorp die een mijlpaal in hun leven
hebben bereikt. Daarmee verdienen ze
uiteraard een plekje in de Hoenderlose
dorpskrant. 
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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

Asfalteringswerkzaamheden
In de afgelopen maand heeft er asfaltonderhoud plaats gevonden
aan de Arckelaan, een deel van de Brinkenbergweg en de Hel-
dringweg. Dat gaf uiteraard wat overlast voor de aanwonenden,
maar de meesten waren er ook wel van overtuigd dat het zeer
noodzakelijk was. Het asfalt was op sommige plekken echt
slecht geworden. Het was in de werkperiode even omrijden,
maar als dat alles was. En de aanwonenden konden altijd van en
naar huis. Men heeft de wegen overlagen met een nieuwe laag
asfalt en de inritten zijn aangepast aan de nieuwe hoogte. De
werkzaamheden zouden maximaal 2 weken duren en daar heeft
men zich mooi aan gehouden. Er werd goed doorgewerkt en
verkeersregelaars zorgden ervoor dat er geen nare situaties
zouden ontstaan. Het was even behelpen tijdens de werkzaam-
heden, maar het is er een stuk beter op geworden. 



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 27

Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor de derde keer een serie foto’s uit ons rijke archief van het Jongenshuis, in de volksmond heel lang “de Stichting”
genoemd. Dit instituut kent in het ruim 170-jarig bestaan een grote geschiedenis met soms spraakmakende gebeurtenissen.
Boeken zijn er over vol geschreven en veel is er beleefd. Bijvoorbeeld in het Dicon-zwembad. De oudere inwones van ons
dorp kennen die nog goed en hebben er veel plezier beleefd.

1. Hoog bezoek op de Heibult van Z.K.H. Prins Hendrik 24 september 1908.
2. Vollenhoven van een andere kant met op de achtergrond De Heibult als oriëntatie.
3. Het zwembad Dicon, voor de dorp bewoners toch ook een beet-
je van ons.
4. De Meester Gangelschool in 1911. Het gebouw staat er nog
steeds.
5. De gymnastiek vereniging. Ook een opname van 1911.

Reageren het liefst via Wim van Mourik

1111

3333

4444

5555

2222
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Politienieuws
Zo richting het einde van het jaar volgt een laatste stukje in De
Nieuwe Plaggensteker. Het zullen rare laatste weken van het
jaar zijn, heel anders dan we gewend zijn. Ik spreek de wens uit
dat iedereen zich aan de regels probeert te houden, zeker op het gebied van corona en vuurwerk,

maar natuurlijk met alles, zodat het jaar 2021 een totaal ander jaar gaat worden dan 2020! 
Er waren wat zaken op het gebied van verkeer in Hoenderloo, waaronder het rijden onder
invloed. De bestuurder werd met een proces-verbaal naar huis gestuurd. Een hert en een zwijn
werden aangereden en ook vond er een materiële aanrijding plaats. Twee keer rukte de politie
uit om hulp te verlenen. Er werd een verdachte situatie gemeld. Gelukkig geen bijzonderheden.
Een gebouw werd vernield en tot slot was er een mooie actie met aanhouding vanaf de Hoge
Veluwe. Er waren goederen ontvreemd en klaargezet om later op te halen. Er werd op de goede-
ren gepost en na enige tijd kwamen de inbrekers terug om inderdaad de goederen op te halen.
Als extra werd het rijbewijs van de bestuurder van het voertuig ingevorderd, omdat de maxi-
mum snelheid fors werd overschreden. Een mooi resultaat! 

Ondanks alles toch hele fijne feestdagen toegewenst!

Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
0900-8844

Nieuws van de dorpscontactpersoon
U heeft het al een tijdje moeten doen
zonder een verhaaltje van mijn hand.
Misschien was dat ook wel prima en zit
u niet echt te wachten op mijn geneuzel.
Dan kunt u de rest overslaan, maar dan
wens ik die mensen nu al vast heel pret-
tige feestdagen, een fijne jaarwisseling
en een heel goed en uiteraard vooral
gezond 2021. Een jaar waarin we met
z’n allen weer veel meer mogen en kun-
nen. Elkaar ontmoeten tijdens dorpsac-
tiviteiten, in een restaurant, gewoon
spontaan bij elkaar op de koffie enz.
enz. Wanneer dat zal zijn is koffiedik
kijken en niemand kan daar op dit
moment een voorspelling over doen.
Sterker nog .... op het moment dat ik dit
artikeltje tik is op alle media te melden
dat minister president Rutte ‘s avonds
zal gaan melden dat er een harde lock-
down in zal gaan vanaf ‘s nachts 00.00
uur. Zoals dat gebruikelijk is in Neder-

land ligt alles al op straat voordat het
officieel gemeld gaat worden.
Deze pandemie heeft ons leven in een
deel van 2020 grotendeels beheerst en ik
ben bang dat we er in het nieuwe jaar
voorlopig nog niet vanaf zullen zijn. Ben
ik nu een pessimist ef een realist. Ik denk
het laatste. Het is van groot belang dat
we er met elkaar de moed in houden. Hoe
moeilijk het ook is, maar we zullen vol
moeten houden en als je daarin anderen
tot steun kan zijn is dat van heel grote
waarde.

Wat zullen het vreemde feestdagen wor-
den. Niet met de hele familie bij elkaar
komen, niet de gezelligheid samen, geen
vuurwerk op oudejaarsavond. Ik kan me
in ieder geval niet herinneren dat dit ooit
heeft plaats gevonden. Geen knallen en
geen mooi siervuurwerk in het eerste uur
van het nieuwe jaar. Kaal hoor!

Mensen, maak er het beste van en denk
aan elkaar. Tot in het nieuwe jaar!

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

Met hartelijke groet, Rob Spelde





2020 is bijna voorbij. Het jaar dat we in
veel opzichten maar beter snel achter ons
moeten laten, vanwege alle ellende die
de Corona met zich mee heeft gebracht.
Dorpsbewoners die bang zijn geworden,
dorpsbewoners die ziek zijn of zijn
geweest, dorpsbewoners waarvan
afscheid is genomen omdat ze aan
Corona zijn bezweken. En met somber
hoogtepunt in de laatste dagen, waar
bijna niks meer kan en mag.
Begin december is de inschrijving voor
de verkoop van het terrein van de
Hoenderloo Groep gesloten. Op het
moment van schrijven is nog niet bekend
wat de afloop hiervan zal zijn: wordt het
terrein in zijn geheel verkocht of in
delen? En aan wie dan? En wat gaat er
dan gebeuren? We blijven het nauwgezet
volgen en zullen proberen er zoveel als
mogelijk voor het dorp zelf uit te slepen.
Hou dus Hoenderloo.nl in de gaten.
Ondanks dat vrijwel alle activiteiten het
afgelopen jaar zijn geschrapt en ook de
eerste maanden van 2021 nog niet veel
goeds beloven, is het bijna hartverwar-
mend om te zien hoe ons dorp in de ker-
stsfeer is gebracht. De meeste bewoners
hebben echt hun best gedaan om in de
donkerste dagen van het jaar huis en tuin
op te vrolijken. Geweldig!

schien tot een einde, maar dat geldt niet
voor Hoenderloo's Belang. In 2021
vieren we het 120-jarig bestaan van
Hoenderloo's Belang. Het feestje moeten
we misschien nog even uitstellen, maar
wat in het vat zit…..
Het bestuur van Hoenderloo's Belang
wenst iedereen in ons dorp rustige kers-
dagen toe en vooral een goede jaarwis-
seling, ook al is die anders dan we
gewend zijn. Met de allerbeste wensen
voor een goed, opgewekt en vooral
gezond 2021 stappen we met z'n allen
straks over de drempel. Proost!

Laten we ons dus maar zo veel als
mogelijk richten op de zaken die in 2021
op ons af komen. Dat zal nogal wat zijn,
omdat we ook 2020 nog voor een stukje
willen inhalen.
Formeel lijkt het erop dat de gemeente
afscheid gaat nemen van de dorps- en
wijkraden en daar dan iets anders voor
in de plaats wil gaan stellen, hoewel nog
niet duidelijk is wat dat dan precies gaat
worden. Sommige mensen noemen dat
bezuinigen, andere mensen noemen dat
gewoon dom. De Dorpsraad als
Dorpsraad Hoenderloo komt dan mis-

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

Datum: ..................................

Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
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De foto van vorige maand met
het erkende streekproduct was
gemaakt bij de ingang van het
terrein van BijDaan. Het was een
foto van het welkomstbord met
de informatie van het terrein.
Dan de laatste foto van 2020.
Wat vliegt de tijd! Het komt
misschien een beetje over als een
nogal vreemd afbeelding. Wat

moet men hier nu weer mee. Het is in ieder geval op een plek waar heel veel onzeker
over is. En waar heel veel mensen heel benieuwd over zijn wat er mee gaat gebeuren. 

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

NIEUW IN HOENDERLOO
Majanka van der Lee heet je/u welkom bij

Gelnagel Salon Hoenderloo

Tevens verkoop Oriflame producten. 

Bel of mail voor een afspraak naar:

gelnagelsalonhoenderloo@gmail.com
06-43535253

www.gelnagelsalonhoenderloo.nl

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
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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

9
6

1 7 4

3821
5134

79
134

925

1 8
2 8 5 1

7 6 2

Ada 45 jaar 
lid van GTH
Vorige maand stonden er heel wat trou-
we leden van GTH-Torpedo in de Nieu-
we Plaggensteker. Later bleek dat er één
heel trouw lid niet bij stond. Uiteraard is
men dat bij onze gymvereniging na gaan
kijken en het bleek dat er een verkeerde
begindatum van haar lidmaatschap in de
ledenlijst stond. Heel jammer, maar men
heeft dit meteen goed gemaakt  bij GTH.
Met een bos bloemen naar Ada van
Buren en deze overhandigd. Met daarbij
natuurlijk de dank voor haar jarenlange
lidmaatschap en haar inzet. Zelf volley-
ballen, plaats nemen in het bestuur en
helpen bij haar (klein)kinderen toen die
op gym/turnen/volleybal zaten. Ada,
geniet van de fraaie bloemen!

Record aantal
doppen gespaard
Zoals inmiddels algemeen bekend kan
men doppen sparen voor het opleiden
van geleidehonden. Dat kunnen doppen
zijn van pakken melk, vla, potten pin-
dakaas, schoonmaakmiddelen enz. Zo’n
400 doppen is ongeveer 1 kg en levert
dan €0,22 cent op. 
Dit jaar hebben de dames die deze actie
houden in Hoenderloo maar liefst 104
grote zakken met doppen verzameld en
dat is het grootste aantal ooit in ons dorp.
Daar zijn ze heel blij mee en ze willen al-
le spaarders daarvoor enorm bedanken.
Verder zoekt men een vrijwilliger (of
meerdere) die de doppen zo’n 3 keer per
jaar naar Aalten zou willen brengen. Zie
pagina 14 voor de contactgegevens. 
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 59

Door Leontien Krul, 
beleidsmedewerker 

Sinds 2015 vindt er in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe onderzoek plaats
naar de effecten van steenmeel in het
heidelandschap. Steenmeel is een fijn-
gemalen vulkanisch- of diepgesteente,

wat mogelijk de bodemchemie en
bodemmineralogie duurzaam kan her-
stellen. Dit is nodig, want de afgelopen
decennia is de bodem verzuurd door
mest, industrie en verkeer. Deze verzu-
ring van de bodem zorgt er voor dat
mineralen versneld verweren en uit de
bodem wegspoelen. Het ontbreken van
deze mineralen heeft een negatief effect
op de (zeldzame) planten en dieren die
voorkomen op de schrale heidevelden.
Om de buffercapaciteit van de bodem
duurzaam te herstellen is actief ingrij-
pen nodig. Steenmeel, fijngemalen
vulkanisch of dieptegesteente, heeft de
potentie om de bodemchemie duurzaam
te herstellen. 

Hotspots met zeldzame planten en
dieren
In het Nationale Park De Hoge Veluwe
hebben we een aantal hotspots van
zeldzame planten, waaronder de kleine
schorseneer, de heidezegge en gelobde

maanvaren, en dieren waaronder de
aardbeivlinder, kommavlinder en de
bosparelmoervlinder. De hotspots in het
Park blijken te liggen op plekken waar
infrastructuur van het voormalige vlieg-

veld Fliegerhorst Deelen in
de Tweede Wereldoorlog
heeft gelegen. Na de oorlog
is de infrastructuur wegge-
haald, maar is wel een hoop
puin (stenen, beton) blijven
liggen. Dit puin is verweerd
en heeft mineralen
afgegeven. Metingen tonen
aan dat de bodem op die
plekken minder verzuurd is. 

Deze inzichten hebben bijge-
dragen aan het idee om
steenmeel te gaan gebruiken
in het natuurbeheer. Het idee
is dat de mineralen in het

steenmeel langzaam, gedurende een
lange periode (20 -30
jaar), vrijkomen. Door
een steenmeel te kiezen
dat past bij de minera-
len die uit de bodem
verdwenen zijn, kan de
bodem hersteld worden.
Het steenmeel dat in het
Park gebruikt wordt is
een restproduct uit
Noorwegen.

Steenmeel uitstrooien
met een helikopter
In de afgelopen periode
is er met een helikopter
in het Park steenmeel
uitgestrooid over de in 2015 en 2016
aangelegde heideverbindingen. Het
gaat om ongeveer 100 hectare waar 10
of 15 ton per hectare (afhankelijk van
de locatie) is aangebracht met als doel
de achteruitgang van de biodiversiteit

van het heidelandschap te herstellen.
Een rigoureus, maar met grote
zorgvuldigheid uitgevoerd project. Bij
dit project werkt het Park samen met
Stichting Bargerveen, Onderzoeks-
centrum B-WARE, Natuurbalans,
Bodembergsma en de Unie van
Bosgroepen.
Na verdere positieve resultaten bij de
heide en de aangelegde heideverbinding
is het strooien van steenmeel in 2020
uitgebreid. Vanwege de grootte van het
gebied en de grote hoeveelheid steen-
meel, is er een helikopter gebruikt voor
het uitstrooien. Toediening met een
tractor zou voor heel veel rijbewe-
gingen in het veld zorgen met insporing
en bodemverdichting tot gevolg.
Het uiteindelijke doel van het strooien
van steenmeel is dat wij het heideland-
schap en de plant- en diersoorten die
daarbij horen behouden en robuuster
maken. Steenmeel kan hiervoor een

middel zijn, maar meer onderzoek naar
effecten op de langere termijn en op
verschillende habitattypen zijn nodig.
Voor 2021 staat er een symposium ge-
pland om de resultaten van het steen-
meel onderzoek te presenteren. 

Verbeteren van de bodem dankzij steenmeel
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