
voor. Vanaf het moment van uit het bos
halen tot aan het weer weghalen van de
boom in januari!

Dit jaar werd de boom op zaterdag 4
december door de medewerkers van

loon- en grondverzetbedrijf Essenstam
uit het bos gehaald; vers gezaagd. Vroe-
ger kwam de boom steevast van de Hoge
Veluwe, maar de laatste jaren komt deze
uit het bos van Staatsbosbeheer. Volgens
Hans wordt het wel moeilijker om een
mooie boom te vinden. Hij en zijn man-
nen halen hem op en brengen hem naar
het gat dat er speciaal voor gemaakt is bij
‘t Dorpshuus. Dat was dit jaar nog wel
even een dingetje, gezien het feit
dat de Krimweg er bij het
Muziekbos er uit ligt. Maar het is
gelukt en op dinsdag 7 december
werden de lampjes er in ge-
hangen door leden van H.Z.V.
Alle LED-lampjes worden inge-
draaid en die lange strengen
moeten dan in de hoge boom zo
gedrapeerd worden dat het er ook
in het donker fraai uitziet. Om
ook bovenin, de dit jaar 12 a 13

meter hoge boom te komen, heeft Dros
Schoonmaakdiensten dit jaar weer een
hoogwerker en een medewerker gespon-
sord. Dit keer moesten er zelfs 2 hoog-
werkers aan te pas komen; normaal kan
de auto even omgereden worden en op de

Krimweg gaan staan. Daar waren echter
stratenmakers bezig met het leggen van
de klinkers en dus werd er een grotere
hoogwerker ingereden. Ook zij moesten
helemaal onrijden via de Delerweg om
bij ‘t Dorpshuus te komen. 
H.Z.V., weer hartstikke bedankt voor de
prachtige boom. Met een aantal mensen
is het ook weer zo gepiept, maar het moet
toch maar gebeuren. 
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Marinus en Ada in een
fraaie haag. Wat was er te
vieren dan?

Nog even terug kijken
naar het bijna afgelopen
jaar. Het jaaroverzicht!

Hoe gaaf is dit ...... 4 ge-
neraties samen op de
foto! Geweldig.

Hoi baby Ernst. Je papa
en mama stellen zichzelf
voor. Leuk zeg!

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Dorpskerstboom staat weer dankzij H.Z.V.
Ieder jaar pronkt er een fraaie grote kerst-
boom bij ‘t Dorpshuus in de december-
maand. De Hoenderlose Zaken Vereni-
ging (HZV) is daar verantwoordelijk
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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



10 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
19 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

16 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

16 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

2 Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)
20 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

18 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

15 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
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Februari

Maart

April

Mei

Januari

Juni

Hoenderlose Hoenderlose 
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

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

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!

Geen
Klaverjasmarathon

De organisatoren van de klaverjasmarathon

hebben helaas moeten besluiten om 

dit evenement in ‘t Dorpshuus ook in 2022
niet door te laten gaan.

De ontwikkelingen van corona zijn te slecht

en te instabiel om het toernooi op te zetten! 

Helaas zijn de data in de aktiviteitenkalender
onder voorbehoud in het kader van corona!

Hou de Plaggensteker en www.hoenderloo.nl
in de gaten om te kijken of ze door gaan!
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De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
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De volgende N.P. komt uit opDe volgende N.P. komt uit op
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De N.P. op reis ....... Tenerife

Er even een weekje tussenuit hebben Bram en Nardie Westerveld gedacht. En geef ze
eens ongelijk. In december lekker in de korte broek naar buiten gaan en genieten van
een weldadig zonnetje. Genoten hebben ze zeker en wat was de redactie blij dat ze een
Nieuwe Plaggensteker hadden meegenomen. Geweldig! Dat is al een beste tijd gele-
den dat iemand een foto opstuurde uit een ander deel van de wereld met een dorps-
krant er op. Wat fijn dat jullie er aan gedacht hebben. En wat fijn dat jullie het heer-
lijk hebben gehad. Genieten van het leven en dat is jullie wel toevertrouwd. Bedankt
voor jullie mailtje!

Er was weer eens versierd op de Plaggenstekersweg. Deze keer waren Marinus en Ada
van Buren aan de beurt en wel omdat ze al maar liefst 50 jaar getrouwd waren. Dat
was op 24 november en uiteraard werd daar in deze gezellige buurt aandacht aan
besteed. Gelukkig kon het gelukkige echtpaar nog net genieten (hetzij iets aangepast)
van een overheerlijke maaltijd bij restaurant de Veluwe. Corona gooide nog net niet
helemaal roet in het eten. Lieve mensen, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren er
samen bij in goede gezondheid en harmonie. Uiteraard nogmaals gefeliciteerd!

Ada en Marinus 50 jaar getrouwd

Gaat u op vakantie ergens in het binnen- of buitenland, neem a.u.b. een Nieuwe
Plaggensteker mee en stuur een foto in met de krant er op naar de redactie. 

We plaatsen het graag (vaak met het water in onze mond).
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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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Ja hoor, zo wens je elkaar het beste voor het nieuwe jaar, je zucht een paar keer voor je gevoel en Sinterklaas doet weer zijn intrede
in Hoenderloo. Het is wel een beetje erg kort door de bocht, want er heeft weer genoeg plaats gevonden natuurlijk, maar de tijd
vliegt. Helaas hebben we weer een jaar achter de rug waar het heel veel, té veel, ging over corona. Covid 19 heeft ons leven voor
een groot deel bepaald en daardoor hebben we het ook in 2021 jammer genoeg moeten doen zonder een groot aantal vaste activitei-
ten in ons dorp. Of het mocht gewoon niet van overheidswege of het risico was te groot voor een organisatie om iets op te zetten.
Het was voor de redactie lang niet altijd even makkelijk om een dorpskrant vol te krijgen, maar met wat kunst en vliegwerk is het
toch gelukt. Ook in 2021 is er elke maand een N.P. uitgekomen en zelfs het 250-ste nummer. Tsjonge, dat zijn er heel wat en de
mensen die alle exemplaren nog hebben bewaard, hebben een redelijk geschiedenisboek van de laatste 22 jaar in Hoenderloo in de
kast. Leuk toch?! Maar laten we nu eens gaan kijken naar de zaken die wel hebben plaatsgevonden en niet blijven hangen bij alles
wat niet door is gegaan. 

Ik wil graag een aantal mensen bedanken voor het afgelopen jaar. Uiteraard de lezers waarvan ik over het algemeen leuke reac-
ties krijg op de dorpskrant. Dat kan ik niet alleen, dus iedereen die me afgelopen jaar voorzien heeft van kopy ….. bedankt.

Daarbij natuurlijk ook een aantal vaste mensen die me elke maand vast iets sturen: Sabine Bootsma van het Nationale Park De
Hoge Veluwe coördineert de vaste rubriek van het park en zorgt dat er elke maand iets opgestuurd wordt. Uiteraard ook onze

dorpsagente Petra van Doorn bedankt. Zij stuurt elke maand weer wat er op politiegebied in ons dorp heeft plaats gehad.
Vanuit IKC Hei&Bos krijg ik ook elke maand iets opgestuurd zodat we de school steeds een beetje beter gaan kennen. Wat te

denken van Historisch Hoenderloo In Beeld (HHIB); elke maand weer een paar gave historische foto's. Elke keer weer smullen.
Hoenderloo’s Belang houdt de lezers ook elke maand op de hoogte van hun activiteiten. Super! De adverteerders: zonder hun
financiële steun zou de krant helemaal niet mogelijk zijn. De drukker McWindos in Lichtenvoorde. Elke maand weer kan ik de

complete krant digitaal opsturen en een paar dagen later wordt hij toch elke keer weer thuis aan de Krimweg bezorgd. Wat een
service en dat al ruim 20 jaar! Als laatste wil ik de bezorgers bedanken. Je moet toch maar steeds mensen vinden die dat willen
doen en gelukkig lukt dat nog steeds. Ik heb wel even in de rats gezeten toen Wilma Wolffensperger aangaf dat ze ging stoppen.
Gelukkig heeft Bep v.d. Brink haar plaats willen in nemen en wordt ze heel goed geholpen door Aad (hij heeft gewoon geen keus

denk ik) en Joeri. Gerrit Evers is al jaren een vaste bezorger en wat ben ik blij met hem. Jan Janssen heeft dat ook vele jaren
gedaan, maar heeft aangegeven dat hij er mee wil stoppen. Jan, bedankt. Gelukkig is Jan Daemen bereid om je wijk over te

nemen. Tof Jan, welkom  (- Rob Spelde)

Genoeg nu ….. hopelijk leest u met plezier het jaaroverzicht door van het bijna afgelopen jaar 2021. 

Januari is een maand waarin doorgaans
veel jubilarissen worden gehuldigd en
die komen dan uiteraard ook nog weer
een keer terug in het jaaroverzicht.
Helaas waarde het coronaspook ook deze

maand flink rond en dus werden er tij-
dens nieuwjaarsrecepties ook geen
trouwe leden gehuldigd. De recepties
konden gewoonweg gezien de regels niet
plaats hebben en dus konden leden van
meerdere verenigingen elkaar niet het
beste wensen tijdens de eerste bijeen-
komst van het nieuwe jaar. jammer hoor!
In de eerste Nieuwe Plaggensteker wel
meteen heel mooi en goed bedrijfs-
nieuws uit ons dorp. Op 1 januari kwam

een wens uit bij Loon- en grond-
verzetbedrijf Essenstam. Nadat Nick al
zijn benodigde papieren had gehaald en
bij meerdere bedrijven heel wat ervaring
had opgedaan stapte hij over naar het
familiebedrijf en vanaf dat moment ging-
en hij en vader Hans de lijnen uitzetten.
Deze wens had er altijd al ingezeten bij
vader en zoon, maar nu was de tijd er rijp
voor. Het scheelde voor Nick in ieder
geval heel wat reistijd en kon hij vanaf



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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dat moment iets later opstaan.  Een
nieuwe gasleiding leggen is niet zo maar
even een klusje. In Hoenderloo hebben
we daar geruime tijd mee te maken gehad

en wat hinder van ondervonden. Maar
wat nodig is moet maar plaats vinden. Er
werd met de werkzaamheden begonnen
op de Harskampweg en van daaruit ging
het richting dorp. De dorpskerstboom
heeft in de decembermaand weer als een
lichtbaken bij 't Dorpshuus gestaan, maar
moest uiteraard ook weer opgeruimd
worden. Het plaatsen en verwijderen van

de immense boom is steevast een klus
voor het bedrijf van Hans en Nick
Essenstam en ze hebben deze klus op 8
januari geklaard. Van 28 t/m 30 januari
vond de nationale vogeltelling plaats en
ook in Hoenderloo heeft men daar aan

meegedaan. Ook de broers Lucas en Sam
hebben de vogels bekeken die bij hun
thuis in de tuin kwamen. Goed gedaan
mannen!

Sneeuw. De één vindt het een drama en
de ander vindt het geweldig. Overlast
voor het verkeer en de sneeuwschuivers
maakten overuren. Maar ook prachtige
plaatjes en sneeuwpret. Dat hadden
Hasse en Raf zeker ook nadat er in de
nacht van 7 februari flink gesneeuwd

had. De volgende dag konden ze mooi de
slee achter hun lieve paard vastmaken en
zo konden ze heerlijk van de sneeuw
genieten. Ook sneeuwpret in het school-
plein van IKC Hei&Bos, dat flink is
aangepakt. Het is een prachtig groen
schoolplein geworden, helemaal in de

stijl van het concept van de school. Het
groene schoolplein was echter tijdelijk
even heel wit, maar dat kon de kinderen
absoluut niet deren. Deze maand veel
aandacht voor de winter, want hoe vaak
kun je genieten van sneeuw en ijs in
Hoenderloo. Bij manage Fjordhest-Gard
konden de kinderen door corona al een
hele tijd niet rijden op hun lievelingsdier.
Dat vond de familie Van Bon ook heel
vervelend en daarom konden de kinderen
op 13 februari naar de manege komen
om vervolgens een aantal rondjes op de

slee achter een Fjord door een weiland te
maken. Sneeuw en paardenpret. Op
zondag 14 februari, toen de vijver bij

jachtslot Hubertus eindelijk weer eens
voldoende dichtgevroren was hebben
velen de schaatsen onder gebonden. Er
werd volop geschaatst en gegleden (en
gevallen) op het bevroren water. Totdat
het te druk werd i.v.m. corona en er
maatregelen getroffen moesten worden
door de mensen van het Park. Uiteraard
gaf de sneeuw ook wel wat overlast.

Vooral voor het verkeer of bij bezorging.
Maar sommigen waren heel creatief in



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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Op de foto van vori-
ge maand stond een
raam van het huis
van Evert en Truus
Arendsen aan de
Harskampweg 17.
Eén van de Vijf

woningen op die plek van de hand van architekt Kropholler.  
Voor de laatste foto in deze rubriek hoeft men niet zoals vorige maand aan
de buitenrand van Hoenderloo te gaan zoeken. Eigenlijk is het zelfs op
een plek waar velen nog wel eens komen. Je komt er liever niet te vaak in
de buurt, maar we mogen heel blij zijn dat we er terecht kunnen. 

Een weekje eerder dan gebruikelijk, ivm de kerst, werd me weer
gevraagd om een bijdrage te leveren aan De Nieuwe
Plaggensteker. De eerste sneeuw is gevallen. We hebben een beet-
je aan de winter mogen ruiken. Wat zou het mooi zijn om een
witte kerst te 'krijgen'. 
Voordat het zover is een kort opsomming van de gebeurtenissen in Hoenderloo. Er werd wat

onenigheid gemeld tussen twee buren en ook waren er drie verdachte situaties. Een fietser kwam te
vallen en samen met iemand van de NVWA werden dieren bekeken, waarvan werd gedacht dat er
niet goed voor werd gezorgd. De dieren waren gelukkig in goede conditie.
Bij een oudere dame uit het dorp stond een man aan de deur van de bank. Deze dame en haar
buurvrouw waren goed op de hoogte en hebben samen de man de deur uitgewerkt, voordat hij
zijn slag kon slaan. Goed gedaan, complimenten!
Ik krijg de laatste tijd via via wat berichten over
onrust in het dorp. Het zou fijn zijn als die berichten
rechtstreeks naar mij worden gedaan, voordat zaken

uit de hand gaan lopen. U kunt bellen of mailen. 

Ik wens u allen fijne feestdagen toe.

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

De vraag die we altijd krijgen: waarom
zouden deze Zuid-Afrikanen nu in
Hoenderloo komen wonen?

En ik denk altijd: ik kan geen reden
bedenken waarom ik dat niet zou
doen!

Toen Lara zwanger werd, realiseer-
den we ons dat we een gezin wilden
stichten in een gebied waar er meer
vrijheid, meer natuur en veel meer
ruimte was voor kinderen om te spe-
len en Zazu om te rennen (onze vier-
potige zoon). Een stukje Zuid-Afrika
of Stellenbosch of Kaapstad, maar
dan in Nederland! We zijn "buiten-
mensen" met alles wat daarbij hoort;
wij trailrunnen, fietsen, wandelen, zijn
altijd bezig in de tuin en brengen
graag tijd door in het bos of open
veld. En waar we voorheen net buiten
Amsterdam zaten bood dit simpelweg

niet. Ook met onze werk in ICT (Lara) We hebben veel plekken in Nederland
bekeken, maar toen we Hoenderloo
voor het eerst bezochten en zagen hoe
vriendelijk en gastvrij de mensen hier
zijn, wisten we dat dit de plek was.
Sinds we hier zijn komen wonen, is dit
ook onze ervaring. Iedereen was
enorm gastvrij, van onze buurt die de
ooievaar in onze voortuin plaatste
voor kleine Ernst tot alle mede-hon-
denbezitters wiens viervoeters inmid-
dels vaste vrienden van Zazu zijn
geworden.

We waarderen het warme welkom dat
we hebben ontvangen enorm en kijken
uit naar meer sociale tijden wanneer
we samen kunnen genieten van een
biertje, een koffie, een glas wijn of een
"braai".

Ernst, Lara, klein Ernst, en Zazu
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het bedenken van oplossingen. Zo bracht
onze postbode Karin de post rond op
....... een slee!

Er is ons door corona heel wat
afgenomen en dus moet je soms creatief
zoeken naar iets anders. Sommigen
hebben het gegeven 'Happy Stones'
omarmd en ook overal in en om
Hoenderloo konden fraai beschilderde
kunstwerkjes gevonden worden. Daar
werd je vrolijk van en die gevonden ste-
nen mocht je meenemen en houden of
weer ergens anders neerleggen. Meer-

deren waren er ontzettend druk mee en er
werd soms zelf les in gegeven. Nikki
Jeths was iemand die wel heel enthousi-
ast met de Happy Stones bezig was. Ze
beschilderde vele stenen en heeft nadat
ze ze ergens neergelegd had heel veel
mensen blij gemaakt. Klasse Nikki!
Later in het jaar zou blijken dat zelfs de
Pieten Happy Stones vonden en naar
Sinterklaas brachten. Deze maand stond
er ook een mooi verhaal vanuit VIOS
over de instructeur van de slagwerk-
groep, te weten Jan van Lienden. In de
jaren dat hij betrokken is bij de

Hoenderlose muziek heeft hij veel indruk
gemaakt bij de trommelaars zelfs en bij
het publiek. Wat een aanwinst! In maart
werd gestart met de aanleg van glasvezel.
Was een stuk net open geweest voor de

nieuwe gasleiding, werd het weer open
gemaakt voor het supersnelle internet.
Heel wat dorpelingen hadden zich hier

blijkbaar voor opgegeven en dus werd
het aangelegd. Op 17 maart vonden de
Tweede Kamerverkiezingen plaats en
uiteraard kon dat in ons dorp in 't
Dorpshuus plaats vinden; stembureau

73! Door corona hier uiteraard ook alles
aangepast en dus iedereen flink uit el-
kaar. In Hoenderloo hadden 915 van de
1224 mensen die uitgenodigd waren een
geldige stem uitgebracht. Op 25 maart is
de Proeftuin opengegaan. Er was keihard

gewerkt om de voormalige De Krim een
metamorfose te bezorgen en dat is met
verve gelukt. Wat een plaatje geworden
en daar konden we een klein doekje over
open doen van te voren. Deze maand kon
men op IKC Hei&Bos de vijftigste leer-
ling verwelkomen! Een mooie mijlpaal
voor deze groeiende school. 

Het april-nummer was het 250-ste num-
mer en dus kon er een jubileum gevierd
worden. Wie had kunnen denken toen er
ooit begonnen werd met de dorpskrant

door Theo Engbers en Rob Spelde dat die
na zo veel jaren nog zou bestaan.  Spe-
ciaal voor deze mijlpaal was er een full

colour omslag gemaakt met zo veel
mogelijk inwoners van Hoenderloo uit
die jaren dat de krant bestaat. Deze

maand stelde VIOS de andere 'muzikale
leidsman' van de vereniging voor,
namelijk Luuk Bakker. De dirigent van
de fanfare is ook een muzikant in hart en
nieren. 



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 14



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 15

Eentje die VIOS vooruit helpt. Men is
ook met hem heel blij; een goede dirigent
en een fijn mens. Misschien kunt u het
zich nog herinneren dat er achter de
Heldringkerk opeens heel veel struiken
en boompjes waren gedumpt? We gingen

toen uit van een vergissing en dat bleek
later ook. Degene die het daar gestort had
heeft het weer opgeruimd en heeft een
vergoeding betaald. Hij had gedacht dat
hij het daar neer mocht gooien. Op 8
april hebben leerlingen van onze school
IKC Hei&Bos het Hoenderlose oor-
logsmonument verzorgd  en hebben ze
veel viooltjes geplant. Op 16 april wer-

den de Hoenderlose en Canadese vlag er
door de kinderen gehesen voor de offi-
ciële Bevrijdingsdag van Hoenderloo een
dag later. Je hoopt er ieder jaar weer op
dat er een koninklijke onderscheiding

kan worden vermeld in de Plaggensteker
en dit jaar was dat ook zo. Op 26 april
werd Jan Wolffensperger totaal verrast
toen hij telefoon kreeg van burgemeester
Ton Heerts met de mededeling dat hij
benoemd was tot Lid in de Orde van
oranje Nassau. Een paar minuten na het
telefoontje stond wethouder Jeroen Joon
op de stoep om de versierselen corona
proof uit te reiken. Wat een verrassing en
hoe verdiend. Voor het Oranje Comité
was het weer lastig om te bepalen wat er
wel en niet kon tijdens Koningsdag op 27
april. Ze kwamen tot een heel leuke en
creatieve oplossing. Via een fotoblad kon

men bepalen waar men naar toe moest
om een raadsel op te lossen en een letter
te krijgen die weer twee woorden vorm-
den. Het weer was schitterend, hele fami-
lies deden mee en bij 300 deelnemers
was OCH gestopt i.v.m. de coronaregels.
Maar het was lekker in de buitenlucht en
iedereen genoot. Bij 't Dorpshuus was er
een centrale post voor vragen en een

attentie.  Goed gedoan OCH! 's Morgens
vroeg hadden een paar muzikanten van
VIOS al bij het hijsen van de Neder-
landse driekleur het Wilhelmus gespeeld

voor de verjaardag van de
vorst. 

Dodenherdenking op 4 mei werd ook ge-
plaagd door corona en dus mocht er geen
kerkdienst plaats vinden en ook geen
belangstellenden om 20.00 uur bij de

oorlogsmonument bij de Heldringkerk.
Wie het wilde kon via een life stream de
waardige herdenking thuis achter de
computer volgen. Warm bij de kachel,
buiten was het flink koud. Maar de doden
moesten uiteraard herdacht worden en
gelukkig vond het plaats. Uiteraard heeft
VIOS deze herdenking muzikaal
begeleid. Op 12 mei was het Hemel-
vaartsdag en wat was het gaaf dat er een
dauwtraptocht gehouden kon worden.
Het CPO en de brandweer hebben een
prachtige tocht laten uitstippelen door de
vakkundige Stijn Daemen en iedereen
was het er over eens: geweldig dat het
kon en wat een mooie tocht. Het weer
werkte ook nog mee en zo konden veel
Hoenderloërs lekker op de fiets stappen
en weer genieten van zo'n heerlijk

dorpsmoment. Voor het hele gezin! Deze
maand een artikel vanuit de EHBO
Hoenderloo, een groeiende vereniging
waar het heel goed mee gaat en die
inmiddels al maar liefst 22 leden heeft.
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Nieuwe leden zijn echter nog steeds zeer
welkom. Tijdens een gezellige bijeen-
komst werden trouwe leden gehuldigd.
Maar er werd ook afscheid genomen van
een trouwe instructeur, te weten Theo
Esmeijer. Hij is gestopt omdat er goede
opvolging is gekomen in de personen van
Sjanie Wortman en Hans Berkhof.
Verder werd Riek Zwanenburg bedankt
voor 44 jaar penningmeesterschap. Ze

blijft wel lid!
W i l l e m i e n
Smeenk blijft
ook gelukkig
lid, maar
stopte met
haar functie
als secretaris
na 25 jaar.
Deze maand
stond er op-
eens een zeer

fraaie en moderne prullenbak bij IJs van
Co.  Eentje die coronaproof is en ook nog
goed voor het milieu; de inhoud wordt zo

veel mogelijk
samen geperst
zodat het volu-
me van het
afval minder
wordt. Weet u
nog dat in de
vorige maand
melding werd

gemaakt van een ' illegale dumping'
achter de Heldringkerk? Door het artikel
in de Plaggensteker heeft Michel van
Meerten van recreatiepark het Veluws
Hof aan Hans Essenstam opdracht

gegeven om die dumping weg te halen en
af te voeren. Hoe mooi was dat gebaar!
Hoenderloo, een dorp waar duizenden
mensen naar toe komen om te fietsen of

wandelen. In ons dorp wordt ook veel
gewandeld en soms gaan inwoners ook
eens in een andere omgeving flink aan de

wandel. Zo ook dit vierspan, dat rond 19
mei langs verschillende Hanzesteden
heeft gelopen en daar ruim 124 km per
persoon kon aftikken. Knap hoor! Hoe
leuk was het dat ze een Plaggensteker
hadden mee genomen. Super!

Na een lange onderbreking mochten de
muzikanten van VIOS eindelijk weer
repeteren. De fanfare kwam op 7 juni

weer bijeen in 't Dorpshuus  en de slag-
werkgroep op 9 juni in IKC Hei&Bos.
Hoe fijn was dat! Vanaf 11 juni was er
een nieuw boek over de geschiedenis van

Hoenderloo beschikbaar. De schrijver
Henri Peers komt al tientallen jaren in
Hoenderloo en heeft zich gestort op een
nieuw geschiedenisboek. Het boek was
mede mogelijk geworden door sponso-
ring van verschillende organisaties uit

Hoenderloo. Tijdens een zware hoosbui
op 18 juni bezweek een grote tak van de
monumentale treurbeuk op de begraaf-
plaats van Hoenderloo. Vakwerk om die

vakkundig te verwijderen en dus werd
boomverzorgingsbedrijf BB Bomen van
de oud-Hoenderloër Berend Boers inge-
huurd. De tak werd verwijderd om de
situatie weer veilig te krijgen. Later is de
boom nog door het bedrijf vakkundig
gesnoeid. Na weer een uitgelekte pers-
conferentie van de overheid op 19 juni
bleek langzaam aan weer meer georgani-
seerd te kunnen worden. Helaas kwam
dit te laat voor verschillende evene-
menten als Hoenderpop en de braderie.
Weer een jaar zonder. Deze maand was
de hoop nog hoog en werd het
Zomerfeest (de kermis) aangekondigd
onder het motto "Volle bak, gewoon
doen".  Aanpassing zou een andere vorm
van optocht zijn, te weten de versierde
wagens e.d. in de tuinen stallen zodat
iedereen er langs kan lopen. Veel beter
dan niets toch?!

De laatste dag van het vierde schooljaar
van IKC Hei&Bos voor de zomer-
vakantie viel dit jaar op 15 juli en dan
zou het fijn zijn als het een beetje redelijk
weer zou zijn. Niet dus! Helaas regende
het veel, maar of dat de kinderen van de
natuurschool echt deerde? Viel best mee.

Je moet het er mee doen en dus had men
tafels waarin lekker gesmikkeld ging
worden in het fietsenhok neer gezet.
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Gesmuld werd er zeker van de overheer-
lijke poffertjes  van Piet's Poffertjes, die
speciaal was ingehuurd. Poffertjes voor

iedereen en degenen die nog moesten
eten of dat al hadden gedaan konden
lekker spelen. Met water bijvoorbeeld.
Veel water! Was het Zomerfeest vorige
maand nog met veel hoop aangekondigd,
in deze Plaggensteker stond dat er toch
een flinke streep door was gehaald. Het
aantal besmettingen steeg weer en de
OCH durfde het niet aan gezien alle
regels en risico's. Heel jammer, maar ook
heel begrijpelijk! Hopen op volgend jaar
dan echt wel weer! Nieuwe ondernemers
worden met open armen ontvangen en
zeker als ze uit ons eigen dorp komen en
jong zijn. Dat geldt voor de 22-jarige
Sanne Huysman, die zelf aardappelen en
uien verbouwd en die ook in ons dorp

verkoopt. Goed zo Sanne! De handels-
geest heeft ze niet van een vreemde
aangezien haar vader op dezelfde akker
ook verbouwd zoals bijvoorbeeld
zomergerst. Het mooie is dat hij een
samenwerkingsverband is aangegaan
met een brouwerij en dat er whisky van
Hoenderlose bodem gebrouwen gaat
worden. Het duurt nog even voor het te

koop is, maar de liefhebber loopt het
water al flink in de mond. In de N.P.
hebben we destijds de bouw van de
Hoenderlose plaggenhut nauwkeurig

gevolgd en nog steeds is het houten huis-
je een aanwinst voor het dorp. De vrij-
willigersgroep die de hut gebouwd heeft
ontfermd zich ook over het onderhoud.
Van het gebouw zelf en van de omgeving

zoals de tuin. In deze maanden is dat een
hele en regelmatige klus. Top mannen!
Rond 21 augustus werd er hard gewerkt
aan een nieuwe vloer van 't Dorpshuus.

De welbekende blauwe vloer had niet
meer genoeg demping voor volleybal-
wedstrijden en dus moest er 5 mm rubber
en 2 mm gietlaag aangebracht worden op
de oude vloer. 

Vorig jaar vond het eerste Spelder-
markweg jeu-de-boules-toernooi plaats,
geboren uit de behoefte om toch iets
samen te kunnen doen in coronatijd. In
juli vonden de poulewedstrijden plaats
op de banen bij de dierenartspraktijk en

op 4 augustus werd de grote finale
gespeeld. Uiteindelijk bleek dat de jonge
Ronan Plant zich tot kampioen mocht
laten kronen. Goed gedaan man! Naast
de sportieve strijd was een stuk saam-
horigheid en gezelligheid ook super

belangrijk en dat was andere dorpelingen
niet ontgaan. Dat wilde men ook wel.
Door alle werkzaamheden als glasvezel
en een nieuwe gasleiding leggen, die
allebei waren afgerond, bleek her en der
wel wat aan te merken op de afwerking.
Zo ook aan het begin van de Krimweg,

waar een complete beukenhaag was
verdwenen.  Na contact met de bedrijven
en de gemeente Apeldoorn werd
duidelijk dat er weer eenzelfde nieuwe
haag terug gaat komen als de tijd daar
geschikt voor is. Gelukkig maar! Op
woensdag 11 november werd de nieuwe

clip van Volendammer Jan Smit
opgenomen op het Bungalowpark
Hoenderloo. Een aantal Hoenderloërs
mocht als figurant optreden, maar bij het
zien van de clip waren die niet echt in
beeld. Ook dit jaar geen enkele keer een

braderie en dus ook geen kleedjesmarkt
voor de kinderen. Maar dat losten som-
migen mooi zelf op; dan gingen ze toch
ergens anders hun spulletjes verkopen!
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Geen kermis dit jaar (zucht) en dus ook
geen activiteiten als vogelschieten, bijl-
werpen en het Vrijdagmiddagfestival. Zo
wordt tegenwoordig de ouderenmiddag
genoemd en de gemiddelde leeftijd van
dat evenement wordt steeds lager. Steeds
meer jongere ouderen gaan er naar toe,
zo ook de vriendengroep 'de Oldies'. Op
13 augustus, de eigenlijke dag van …..,
zaten ze in de tuin bij Martine en Dick

Modderkolk om toch samen een feestje
te vieren. Men werd uitstekend verzorgd
en het werd een super gezellige middag -
avond - nacht! Ook geen optocht dit jaar
natuurlijk en dus konden sommige
groepen maar moeilijk hun creatieve
uitspattingen laten gelden. Niet bouwen
wil niet zeggen dat we de gezelligheid
niet kunnen opzoeken was het credo van
de vriendengroep 'Krap An' en dus hiel-

den ze toch de gebruikelijke barbecue.
Toch gezellig en lekker! Waren de
kinderen met poffertjes het vorige
schooljaar uit gegaan, op 30 augustus
was het de eerste schooldag  en dat werd
knallend ingeluid. Het werd een zeer bij-
zonder spektakel dankzij de tromme-
lende vuilnismannen, die de kinderen de
hele dag hadden leren drummen op em-
mers, containers, jerrycans en dergelijke.

Het eindconcert aan het einde van de
eerste schooldag werd door veel ouders
beluisterd en wat was het knap van de
kinderen. Talentjes hoor!  

De dag van 1 september was een
mooie voor Hans Essenstam. Op die
dag was hij namelijk 40 jaar lid van
de Hoenderlose Vrijwillige Brand-
weer. Inmiddels een door de wol
geverfde spuitgast die altijd alles
over had en nog steeds heeft voor de

brandweer en dus voor de veiligheid van
de inwoners van Hoenderloo en haar
bezoekers. Hulde Hans en wat mooi dat
Nick ook hier in je voetsporen is getre-

den. Hoenderloo herbergt heel wat
wijnliefhebbers en een deel daarvan
komt met een bepaalde regelmaat
bijeen om gezellig en lekker samen
te proeven. Door corona was men
een hele tijd niet bijeen geweest,
maar op 2 september kwam men
weer lekker genieten bij Jans Hols op
de Mariahoeve. Oskar en Erika van

Zuiden hadden weer lekker wijnen uitge-
zocht en het werd een super avond. Het
parkeergedrag van veel toeristen bij 't
Dorpshuus was het bestuur van het
dorpsgebouw een doorn in het oog. Dus
werd de parkeerplaats aangepakt en wer-
den er zgn varkensruggen geplaatst zodat
men gedwongen wordt netjes te parke-
ren. Daarnaast werd er een grote berg
nieuw grind gestort door Essenstam en

ziet het terrein er voorlopig weer gelikt
uit. Al eerder werd in dit jaaroverzicht
vermeld dat meerdere mensen in Hoen-
derloo een verzoek hadden gedaan om
ook een jeu de boules toernooi te organi-
seren voor andere straten dan de Spelder-
markweg. Een aantal personen van die
straat pakte de handdoek op en hebben
een toernooitje in elkaar gezet onder de
naam Boules, Beers & Bites. Op 1 en 2
september werden de poulewedstrijden
gespeeld en op 8 september werd de

grote finale gespeeld. De weersomstan-
digheden zaten elke avond volop mee en
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de sfeer zat er ook steeds weer uitstekend
in. Uiteindelijk bleek de titelstrijd te gaan
tussen 'Zonder Frank' en 'Met Frank'. De
laatste won en dus mochten Frank, Bernd
en Tim de allereerste beker in ontvangst
nemen. Een heel goed initiatief buurtjes
van de Speldermarkweg!!! Op 11 en 12
september vonden de Open monu-

mentendagen plaats en het epicentrum
was het Jongenshuis. In de allereerste
Meester Gangelschool  waren veel oude
foto's en films, evenals attributen van het
oude Doorgangshuis. Indrukwekkend
was een prachtige maquette van oude

gebouwen van het internaat. Ooit
waarheidsgetrouw en heel gedetailleerd
nagemaakt door een oud medewerker
van het internaat. Een magnifieke 'erfe-
nis' voor de toekomst. Veel dorpelingen
maar vooral oud medewerkers en
pupillen van het internaat waren even een
kijkje komen nemen en zo werden im-
mens veel herinneringen opgehaald. Ver-
der konden belangstellenden een bezoek
brengen aan museum de kleine Arcke en
aan de begraafplaats van Hoenderloo,
waar ook pupillen van het internaat
begraven liggen. Ook op 12 september

behaald dorpsgenoot en mountainbike-
talent Lars van Ark een prachtige vijfde
plaats op het NK in Sitterd. Wat een top-

prestatie! Op 13 september hield GTH
haar Algemene Leden Vergadering en
daar moest helaas afscheid genomen
worden van een drijvende kracht, te

weten Sandra van Hunen. Een spin in het
web van de Hoenderlose volleybal. Er-
kenning voor de schuilhut van de familie
Schol in de Tweede Wereldoorlog op het
schietterrein van Harskamp. Er werd op
24 september een plaquette onthuld bij
de plek waar de inmiddels verdwenen
schuilhut, Beatrix genaamd, heeft ge-

staan. Een mooi moment voor de familie
Schol.

Tijd om het stokje door te geven; dat
vonden Paul en Diana van het pan-
nenkoekhuis Hoenderloo en op 1 okto-
ber hebben ze plaats gemaakt voor de

nieuwe generatie. Hun zoon Mike mag
het restaurant nu alleen runnen. Menig-
een kwam op de receptie Paul en Diana
bedanken en het beste wensen. Ze zijn
niet geheel uit beeld en zullen volgend
jaar, na een welverdiende vakantie, af en
toe bij gaan springen indien nodig. Er
was al gemeld dat Nick Essenstam net als
pa Hans bij de brandweer zit en op 5

oktober wist hij het examen voor
bevelvoerder met goed gevolg af te
werken. Goed gedaan Nick. In museum
de kleine Arcke had men de draad weer
opgepakt en wel met een dag van de
verzamelaar op 10 oktober. Drie dorps-

genoten toonden (een deel van) hun
hobby; Jans Hols bankbiljetten van over
de hele wereld, Gerda Vink oude kran-
tenknipsels en meerdere objecten zoals
lepels van Hoenderloo en Wim van
Mourik oude ansichtkaarten. De animo
was groot en de verzamelingen oogsten
veel lof. Vaste prik bij de gebruikelijke
DoeDagen is het prikken van zwerfafval
en dat levert steevast heel veel troep op.
Nu die momenten door corona geen
doorgang vinden pakken meerdere vrij-
willigers deze klus vrijwillig op
(HULDE) en dat levert ook nog steeds
heel wat troep op.  Blijkbaar zien toch te
veel mensen de natuur als een grote vuil-
nisbak. Helaas. Op 14 oktober werkte de
in Hoenderloo beroemde Mike van
Kooten alweer 25 jaar bij de Hoenderlose

supermarkt. Personeel van SPAR Mulder
had zich gehuld in fraaie t-shirts met een
beeltenis van Mike er op. Hij werd 's
ochtends echt verrast door zo veel aan-
dacht en lieve woorden. Later op de dag
ook van alle klanten van de winkel. Hij
voelde zich echt een jubilaris! 
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Wat waren velen weer eens toe aan een
feestje en dat werd op en top gevierd op
30 oktober. Het was gelukkig mogelijk
gezien de maatregelen om de vijfde edi-
tie van Bier&Broajen te houden in het
Muziekbos. Wel met controle van een

QR-code of een negatieve test. Het werd
een geweldig  buurtfeest waar de aan-
wezigen geweldig van genoten hebben.
De organisatie stond als een huis en het

was een avond van samenzijn, gezel-
ligheid, leuke muziek, een hapje en een
drankje. De doelstellingen van dit evene-
ment. Een dag later werd op dezelfde
locatie als van Bier&Broajen weer een
topfeest gevierd en wel van het 100-
jarige VIOS. Om in de stijl van de vorige
dag te blijven was het een Frühshoppen-
feest. Iedereen werd welkom geheten

door de zoete klanken van de Overlopers,
die later ook nog een muzikaal aandeel

leverden. De fanfare speelde, evenals de
slagwerkgroep. Hoe hebben zij genoten

dat ze eindelijk weer eens mochten optre-
den. Verder was er een optreden van een
zangeres en zeer enthousiaste en goede
musikanten. Samen met lekker eten en
drinken en zo kon men zo maar twee
dagen achter elkaar lekker los gaan. 

Op 1 november is begonnen met het
aanpakken van een deel van de
Krimweg. De grootste werkzaamheden
waren in het gedeelte bij het Muziekbos.
Ongeveer tussen de Paalbergweg en de

Arckelaan lag alles er op een bepaald
moment helemaal uit en om van de ene
naar de andere kant van ons dorp te
komen moest men flink omrijden. De
omleidingsborden gaven aanleiding tot
veel onrust en veel niet Hoenderloërs
hebben soms uren lopen zoeken. Er werd
een heel diepe geul gegraven om nieuwe
grote rioolbuizen te kunnen plaatsen.
Over het leggen van de klinkers in dit
dorpscentrum staat meer in deze Nieuwe
Plaggensteker omdat dat vooral in
december plaats vond. Hoenderloo zat
een tijdje volop in de afsluitingen en het
moeten omrijden. De Berg en Dalweg zat
in Beekbergen dicht en dus moest
omgereden worden, bijvoorbeeld via de
Woeste Hoefweg. Om naar Otterlo of

Ede te gaan moest men helemaal om rij-
den, aangezien de N304 tussen Hoen-
derloo en Otterlo maar liefst 2 maanden
dicht zou zijn door de aanleg van een
nieuwe waterleiding van maar liefst 18
km. Overal lagen lange buizen klaar en
bij het Dabbelosepad werd een boorin-
stallatie neergezet. Normaal gesproken
wordt de buitenboel bij 't Dorpshuus tij-
dens een DoeDag aangepakt, echter door
corona kon dat weer niet door gaan. De

vrijwilligers van de Hoenderlose plag-
genhut hebben deze klus op 8 november
daarom net als vorig jaar geklaard. Er
werd gras gemaaid, blad geblazen en de
leilindes werden gesnoeid. Het was even
knap spannend of er wel een intocht van
Sinterklaas zou kunnen plaats vinden.
Een groot feest binnen zat er sowieso niet
in door corona en gezien de toename van
besmettingen was buiten ook nog maar
de vraag. En omdat het alleen maar
buiten zou kunnen plaats vinden moesten
de weersomstandigheden ook nog eens
moeten meewerken. Gelukkig zat alles
mee en dus konden de Sint en zijn Pieten
op 13 november feestelijk onthaald wor-
den. Uiteraard op het schoolplein en daar

stonden heel veel kinderen en ouderen
om de Spaanse gasten welkom te heten.
VIOS, met een paar muziekpieten,

speelde volop Sinterklaasmuziek. Ook
tijdens de rondgang door een deel van
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Hoenderloo met als vaste stop op de
Plaggenstekersweg. Vervolgens ging het

dus niet naar 't Dorpshuus voor het grote
kinderfeest, maar terug naar het school-
plein waar onder andere de prijsuitrei-
king plaats vond van de kleurwedstrijd.
En iedereen kreeg een cadeautje om er
vast aan te wennen. Het blijkt dat er op

IKC Hei&Bos weer flink muzieklessen
worden gegeven en heel wat kinderen
proberen zich te bekwamen op de blok-
fluit. De lessen worden gegeven door
VIOS en wie weet houdt de Hoenderlose
muziek er straks nieuwe muzikanten aan
over. Op 1 januari gaan 2 Hoenderloërs

een geweldig avontuur beleven; Jack
Brouwer en Eugene Klutman gaan de
Dakar Classic rijden in Saoedi Arabië. In
een fantastisch gave truck. Laten we

hopen dat ze een fantastische tijd gaan
beleven en half januari tevreden en heel
weer terug komen naar ons dorp. 

Zo, dat was een grof overzicht van 2021
in Hoenderloo. Uiteraard zijn ons ook
helaas mensen ontvallen en de redactie
hoopt dat de naasten het inmiddels een
plekje hebben kunnen geven. 

Geboren
4 februari - Mats, zoon van Janine
Huysman en Nick Slijkhuis
6 april - Rijk, zoon van Maritte en
Randy van Ark
25 april - Tinka, de dochter van Cilia
Daemen en Giedo
12 september - Olivia, dochter van Iris Hekkelman en Rienk
Boers
17 september - Tobias, zoon van Vera Junge en Frank de
West
26 september - Matz, zoon van Sanne Klein en Gijs v.d.
Berg
30 september - Daan, zoon van Femke en Albert Kooijmans
8 november - Ernst, zoon van Ernst en Lara
10 november - Aline Sophie - dochter van Linda Koene en
Robert Mulder

Jarigen
12 januari - Klaas Knop 70 jaar
12 januari - Leonie Essenstam 30 jaar
18 januari - Gea van Hunen 50 jaar
28 januari - Karin Fluit 50 jaar
6 maart - Odillia Modderkolk 60 jaar
13 maart - Roos Wolffensperger 65 jaar
12 april - Remco v.d. Linde 50 jaar
14 mei - Hans Modderkolk 65 jaar
15 mei - Hennie Nab 65 jaar
22 mei - Edwin Wildschut 50 jaar
3 juni - Gea Slingerland 50 jaar
10 juni - John Radstaat 50 jaar
2 juli - Wim v.d. Brink 65 jaar
9 juli - Bep v.d. Brink 70 jaar
18 juli - Ira Gaartman 50 jaar

19 juli - Simone Essenstam 50 jaar
30 juli - Nick Essenstam 30 jaar
12 augustus - Davy de Bie 30 jaar
14 augustus - Miranda van der Loo
50 jaar
15 oktober - Tom v.d. Werf 30 jaar
4 december - Muriëlle en Rowan
Mulder 30 jaar

Echtparen
30 augustus - Gerrie en Evert van Veldhuizen - 60 jaar
getrouwd
1 september - Monique en Gerrit van Hunen - 40 jaar
getrouwd
5 september - Wilma en Cjacco Wolffensperger - 25 jaar
getrouwd
7 september - Miranda en Marcel van der Loo - 25 jaar
getrouwd
15 september - Eef en Ep Essenstam - 70 jaar getrouwd
25 september - Lydia en Wim v.d. Brink - 40 jaar getrouwd
12 november - Lies en Mees Thomassen - 50 jaar getrouwd

Geslaagd
Milet Barten - Hans Berkhof - Martin v.d. Brink - Sophie
Bruil - Tom Heekelaar - Isa van Hunen - Mariëlle Jacobsen
- Palmira Lupinu - Demi Radstaat - Chantal Spelde -
Charlotte Woensdregt - Arjan Barten en Odie
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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: augustus 2013
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In verband met corona kan er nog even geen nieuweIn verband met corona kan er nog even geen nieuwe
datum gepland worden om gezellig en lekker met datum gepland worden om gezellig en lekker met 

elkaar te gaan dineren in ‘t Dorpshuus.elkaar te gaan dineren in ‘t Dorpshuus.
Als het weer toegestaan is wordt men daar van op deAls het weer toegestaan is wordt men daar van op de

hoogte gebracht.hoogte gebracht.

Lieve dorpsbewoners,

Ik zal mij even voor stellen: ik ben Kim
Roos 34 en woon sinds een jaar met
mijn gezin in het prachtige Hoenderloo.
Ik ben naast begeleider in de gehandi-
captenzorg ook yoga docent. Naast de
lessen die ik in Apeldoorn geef heb ik
vanaf december het stokje mogen
overnemen van Sandi. Zij gaf al enige
tijd les in Hoenderloo aan een leuke

club enthousiaste yogi's.

Yoga is zo een mooie manier om (weer)
in verbinding te komen met je lijf.
Minder te leven vanuit je hoofd maar
meer vanuit je gevoel. Yoga helpt om
stress te verlagen en ruimte te maken in
lichaam en geest. 

In de yin yoga les gebruik je de houding
om in contact met je lijf te komen. Je

bent enkele minuten in een houding. Je
lichaam krijgt de tijd om een weg te vin-
den in de houding. Je stimuleert je
bindweefsel. 
Tijdens de vinyasa lessen beweeg je
actief je bent je bewust van je ademha-
ling en gebruikt deze in de houdingen.
In deze lessen werk je ook aan kracht in
je lijf.

Lijkt het je leuk om een keer gratis een
proefles mee te doen? Om zelf te
ervaren wat yoga voor jou kan doen?
laat het mij weten! 
ki-yoga@outlook.com
06 - 44 26 99 93 

Zondag 10.00 - 11.00 dorpshuus
Maandag 09.30 - 10.45 dorpshuus
Dinsdag 20.15 - 21.30 ikc hei & bos *

*Deze lessen kunnen starten als het
weer is toegestaan qua maatregelen.

Geboren in ..........
Loan
Op 28 november zijn Iris Dros en Maik van Buren de
zeer trotse ouders geworden van hun zoon Loan.
Volledig Loan Reinder Gerrit. De kleine uk woog bij de
geboorte 2905 gram en was 50 centimeter lang. Loan
was het mooiste verjaardagscadeau van de kersverse
moeder; dat wordt 2 verjaardagen op 1 dag vieren.
De redactie zag een werkelijk geweldige foto van 4 gene-
raties Van Buren op Facebook en kon het niet laten dit
o zo mooie familieplaatje te delen met de lezers van
de N.P. 
Iris, Maik, gefeliciteerd met jullie mooie zoon en
heel veel geluk gewenst met elkaar! Andere fami-
lieleden (vooral opa’s en oma’s), ook gefeliciteerd!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Deze keer foto’s, die na flink speurwerk boven water zijn gekomen, van het kerst-
bomenspektakel in 2000. De werkgroep had een oude bomenwagen gerestaureerd en de

dorpskerstboom van de Hoge Veluwe naar t Dorpshuus gebracht. Met fantastische paarden
(Shires) ervoor was het een fantastisch spektakel.
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Beste mensen

Een bericht van de Heldringkerk in december/ feestmaand.
Evenals vorig jaar kan de kerstviering voor de Hoenderloërs in het Dorphuus ook dit
jaar geen doorgang vinden. De Covid blijft ons nog te veel parten spelen en daarom
wordt de organisatie opnieuw een jaar opgeschort.  
Voor de Kerkenraad van de Heldringkerk is het telkens weer puzzelen. Wat is vol-
gens de regels van de landelijke overheid en het advies van de kerkelijke organi-
saties wel toegestaan?  Zo kijken wij met de Kerkenraad ook naar de komende
kerstdagen en jaarwisseling.

Normaal gesproken zou  er een kerkdienst op kerstavond, vrij. 24 december, 1e
kerstdag, zaterdag 25 december, 2e kerstdag, zondag 26 december, worden
gehouden.  Dan weer gevolgd door een dienst in het nieuwe jaar,  op zondag 2 ja-
nuari 2022. 
Van al deze diensten is de Kerstavonddienst het minst zeker. Overheidsregels en
adviezen landelijke kerkelijke organisaties wijzen op dit moment diensten na 17.00 uur af.  Maar we volgen de dagkoersen en
het kan dus zo maar weer veranderen.  

De diensten op  1e en 2e kerstdag en in het nieuwe jaar gaan onder de huidige omstandigheden wel door. 
Indien u rond kerst en de jaarwisseling een dienst wilt bijwonen dan  geeft u zich op via kerkdiensthoenderloo@gmail.com,
In principe is ieder welkom. Dat opgeven heeft te maken met indelen van de bezoekers en het in acht nemen van de onderlinge
afstanden etc.  
Voor het overige: Houdt u de website van de Heldringkerk in de gaten voor de laatste ontwikkelingen en wijzigingen.
https://www.heldringkerk.nl/
De kerkenraad van de Heldringkerk wenst u in elk geval fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe.

Met vriendelijke groet,
Willem van Wassenberg
(scriba)

Omdat we natuuronderwijs hoog in
het vaandel hebben staan, doen we
sinds de herfstvakantie iedere week
een buitenmiddag. We hebben een
prachtige natuurkast ingericht met
daarin allerlei materialen om te
gebruiken bij de buitenmiddagen.
De kinderen kunnen bijvoorbeeld aan het
werk met loeppotjes, kniematjes, klap-
borden en determinatiekaarten. En er zijn
naslagwerken om informatie in op te
zoeken. 

De buitenmiddag is voor alle kinderen
van IKC Hei en Bos. Er wordt een korte
instructie gegeven en daarna gaan de
kinderen op onderzoek uit. Natuurlijk
staat de school in een prachtige natuur-
lijke omgeving, waar de mogelijkheden
voor het oprapen liggen. Van oorsprong
is ons onderwijs vaak gericht op boeken,
het klaslokaal en de school aan de bin-
nenkant. Met buiten-activiteiten bied je
een afwisseling aan waarmee de moti-
vatie en interesse van leerlingen meer
gestimuleerd wordt. De echte omgeving
wordt benadrukt.

De kinderen en de leerkrachten zijn tot
nu toe heel enthousiast. De reacties zijn
veelzeggend: "Juf, je gaat niet zeggen dat
onze buitenmiddag niet doorgaat omdat
het regent." En ook: "Ik wist niet dat ik
zo dicht bij insecten durfde te komen!"

In de bovenbouwgroep zijn inmiddels
verschillende manieren voorbijgekomen
om met en in de natuur aan het werk te
gaan. Er is een herfstles gegeven naar
aanleiding van een kunstenaar. Met een
klapbord, papier en aquarelpotloden zijn
de kinderen naar buiten gegaan om op
een landweggetje een herfstlandschap te
tekenen en daarna in te schilderen. 
Bij een volgende activiteit is er naar aan-
leiding van een les over pissebedden
onderzoek gedaan met loeppotje. Met
een loeppotje kun je insecten vangen en

van dichtbij bekijken. Door de ver-
groting van het deksel, wat werkt als
een loep, zijn details nog beter zicht-
baar. Wisten jullie dat pissebedden
een buidel hebben waarin ze hun eit-
jes houden? 

Juf heeft aan het begin van de derde mid-
dag een verhaal verteld bij de plaggenhut
in het bos. De kinderen zijn op zoek
gegaan naar verdere aanknopingspunten
voor de inhoud van dit verhaal. Met hun
eigen creativiteit en een levendige fan-
tasie hebben de kinderen het verhaal zelf
afgeschreven.
In de verscheidenheid van de activiteiten
zie je de overlap van vakken terug.
Natuuronderwijs wordt zo in een breder
verband aangeboden, waarbij andere
vakken ook een plaats hebben. Zo kun-
nen kinderen allerlei talenten benutten en
ontwikkelen, waarbij ze de echte omge-
ving leren kennen en begrijpen. 

Vriendelijke groet,
Jose Koggel
Leerkracht IKC Hei&Bos

Personeel en leerlingen wensen iedereen fijne feestdagen en 
een heel fijn, leerzaam en gezond 2022





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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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

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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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

5

1
6 7

36
64328

791
85

62497

4 7 9
6 3 1 7 5

2 8

Babbeltruc mislukt
Afgelopen tijd heeft een onbekende man
d.m.v. een mooi praatje dat hij een af-
spraak had zich toegang verschaft bij een
oudere inwoonster van ons dorp. Voordat
de vrouw het door had stond de man al in
de huiskamer. Gelukkig vertrouwde de
buurvrouw het niet en ging achterom
’even op bezoek’. De man had het over
een brief dat er een nieuwe bankpas zou
komen. De beide buurvrouwen, allebei
op leeftijd, zeiden niets van een brief te
weten en samen stonden ze sterk. De
man ging weer weg en toen kwam het
besef bij de dames dat het wel even span-
nend was. Onze dorpsagente Petra is snel
gekomen en roemde het feit dat er zo
goed op elkaar gelet werd in de buurt. 
Het blijkt maar weer dat deze donkere
praktijken helaas niet aan Hoenderloo
voorbij gaan. Wees alert, hou elkaar in de
gaten en hou de tips van de politie op dit
gebied goed in uw achterhoofd.

Het beukenhaagje aan het begin van de Krimweg tegenover de seniorenwoningen was
verdwenen bij de werkzaamheden voor de nieuwe gasleiding. Meteen werd er gepar-
keerd en dus was het belangrijk dat er weer een haagje zou komen. Dat werd beloofd
door de gemeente en afgelopen maand werd die belofte ingelost. Er staat weer een
beukenhaagje en dus is het nu zoals hoort één geheel. 
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



landschappen binnen afzienbare tijd tot
dennenbossen zullen transformeren. Op
arme gronden gedijt de grove den nu
eenmaal goed en opgedreven door
overvloedige stikstofneerslag, durf ik
hem tegenwoordig zelfs 'invasief' te noe-
men: een oprukkende indringer.
De moeflons zijn met hun voedselvoor-
keur als enige grofwildsoort in het Park
in staat om op plekken waar zij vaak
verblijven, de aanwas van grove den
tegen te gaan. Zo is het hun al 100 jaar
gelukt de vlakten rondom Bosje van Staf
open te houden. Maar op De Hoge
Veluwe hebben we, zoals bekend, veel
meer van dit soort kwetsbare gebieden
en daar zijn sinds de jaren zeventig de
'dennenscheerders' van de Vereniging
Vrijwilligers van De Hoge Veluwe
actief.
Terug naar de grove den als kerstboom.
Bijna vanaf het moment dat ik op De
Hoge Veluwe ben komen werken, is hij
mijn favoriet. Dit bracht mij twaalf jaar
geleden op het idee om hem een rol tij-
dens de kerstdagen te gaan geven. Sinds
die tijd zetten, een nog steeds groeiend
aantal  bezoekers, de zaag in een grove
den. Niet alleen halen ze daarmee een
bijzondere en mooie kerstboom in huis,
ze leveren ook een bijdrage aan de
instandhouding van de biodiversiteit in

het Park!
In de weekenden van 11
en 12, en 18 en 19 decem-
ber staan leden van onze
'dennenscheerders' langs
het Geitenspoor klaar om
u te assisteren. Ga ook
voor biodiversiteit en kom
dit jaar bij De Hoge
Veluwe een gratis schar-
rel-kerstboom uit de vrije
natuur zagen.    
Let op: reserveren is ver-
plicht en het gaat hard
met de tijdsloten. Wees er
snel bij!
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Deel 71

Door boswachter
Henk Ruseler

Kerst zonder boom is voor mij
ondenkbaar en ik denk dat dit voor de
meesten van u geldt. Een kunstboom of
een gekweekte spar met of zonder kluit,
ze zijn er in vele soorten en maten, alle-
maal krijgen ze een prominente plaats
in huis en worden van onder tot boven
verlicht en met trendy versierselen
behangen. 
En dan te bedenken dat ons gebruik van
een kerstboom ooit begon bij de
Germanen, die met een versierde groene
tak de zonnewende vierden. Rond 1800
kwam de fijnspar in opkomst in plaats
van de met appels versierde boom of
tak. De appels in de boom werden ver-
volgens geleidelijk vervangen door ge-
kleurde ballen, later aangevuld met ver-
lichting en andere versierselen. Een
symbool in de sfeer van familie,
saamhorigheid en om het begin van een
nieuw jaar te vieren.
De moderne kerstboom wordt tegen-
woordig met zoveel versiering behangen
en rondom met accessoires voorzien,
dat de boom zelf amper te zien is.
Hoofdrol of bijrol voor onze kerstboom,
jaarlijks worden er ongeveer 3 miljoen
verkocht. Een bloeiende handel waarin
de oude vertrouwde fijnspar de concur-
rentiestrijd met fami-
lieleden zoals de
blauwspar en de Ser-
vische spar, maar ook
leden van de Abies
familie zoals de Nord-
mann en Nobilis heeft
verloren. Wat mij bij
dit alles steeds heeft
verbaasd, is dat de
pinus sylvestris oftewel
de grove den in ons
land nooit een glansrol
als kerstboom heeft
gespeeld.
Hij is mooi van vorm

Een echte scharrelden

en kleur, laat zijn naalden niet vallen en
komt veel in onze Nederlandse natuur-
gebieden voor. Sterker nog, op De Hoge
Veluwe gaat het zo goed met de grove
den dat hij met zijn natuurlijke verjong-
ing het kwetsbare open terrein dreigt te
overgroeien. Heidevelden en stuifzan-
den zijn niet enkel een welkome afwis-
seling in het landschap. In ons land
schaars geworden, zijn ze bovendien
voor specifieke, vaak zeldzame planten
en dieren, een laatste wijkplaats. 
De natuur aan zijn lot overlaten,
betekent dat deze Europees beschermde
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