
van 6 op 7 februari. Ging men zater-
dags naar bed, alles was nog groen.
Werd men ‘s ochtends wakker ..... een
compleet witte wereld.

Naar buiten komen was voor sommige
mensen nog wel een uitdaging, aange-
zien door de stevige koude wind de
sneeuw tegen o.a. deuren was opgesto-
ven. Er moest flink sneeuw geschoven
worden. Vooral die zondag 7 februari
stond de hele dag
in het teken van-
veel sneeuwval,
een zeer koude
oostenwind en
warm worden bij
de kachel.
Natuurlijk over-
last voor het ver-
keer en in ons
dorp was het dan
ook erg rustig op
de wegen. Kon
ook niet anders;
Wim Huijsman
reed de hele dag
met de schuiver en
hij strooide er
flink op los. Natuurlijk scheelde het,
maar het was vechten tegen de bierkaai. 
Uiteraard was het overal wel een prachtig

gezicht. Het dikke pak sneeuw maakte
veel doorkijkjes tot wonderlandschap-
pen. Er konden heel wat fraaie kerst-
kaarten geschoten worden. Voor de

kinderen in ons dorp was het vooral
ontzettend veel sneeuwpret. De slee was
al van zolder gehaald waarschijnlijk en
dus daar lekker mee op pad. Hoe veel
mazzel heb je dan zoals Hasse en Raf,
dat je een heel lief paardje ervoor kan

spannen en daar mee de weg op kunt
gaan. Ge-wel-dig!
Verderop nog meer sneeuwfoto’s!
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Nummer 248
jaargang 22

februari 2021

In deze
Plaggensteker o.a.

Met de verrekijker aan de
slag. Maar waar kijk je
nu dan naar?

Er kon lekker weer ge-
schaatst worden bij het
Jachtslot. Super!

Uiteraard deze maand ook
weer mooie oude foto’s
van HHIB. Genieten!

En wie hebben we daar
dan? Wat een heerlijk
kereltje. Welkom Mats!

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Volop heerlijke sneeuwpret in februari
De voorspellingen waren al een tijdje
duidelijk begin februari: er komt kou
en een flink pak sneeuw aan. Dat zou
moeten gaan plaatsvinden in de nacht
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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!

21 Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud
28 Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud

4 Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud
11 Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud

Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
12 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
13 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
14 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
18 Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud

Juli

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!

Jammer genoeg kunnen veel activiteiten, die in normale jaren vast
onderdeel zijn van hetgeen in Hoenderloo plaats vindt, maar beter

niet vermeld worden in de aktiviteitenkalender.
Het is voor heel veel nog niet bekend of ze wel door kunnen gaan

door de Corona-crisis. Ze wel melden en dan gaan ze toch niet door
is ook weer zo triest.

Laten we hopen dat we snel weer samen kunnen komen en plezier
kunnen hebben met elkaar als mede-dorpelingen!
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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 20 maart

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

dinsdag 30 maartdinsdag 30 maart
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Karin nu een vijftiger

Eind januari stond er een immense Sara in de voortuin van Krimweg 14. Daar is ie-
mand 50 jaar geworden en in dit geval was het Karin Fluit.  Karin al 50? Je zou het
niet zeggen! Toch is het zo en de familie had er ook nog een fraai spandoek bij ge-
plaatst. Daar stond onder andere op dat Karin als het even kan met de camera op pad
gaat om foto’s te maken van ....... druppels. Nu zou je kunnen denken: “wat is daar nu
aan?” Toch heeft de redactie Karin een keer in de regen foto’s zien maken van drup-
pels en het is verbazingwekkend hoe gaaf Karin die op de foto weet te zetten. Ze zal
er ondertussen misschien al wel honderden, zo niet duizenden foto’s van hebben en
geen eentje verveelt. In samenhang met de achtergronden zijn het heel mooie kiekjes
en wat er allemaal in een druppel op de foto zit. Het is echt prachtig. Heel gaaf dat
Karin die kleine natuurverschijnselen op de foto zet. Karin, nog van harte gefelici-
teerd met je verjaardag en plak er uiteraard graag nog vele jaren aan vast in goede
gezondheid met je gezin. 

AdverAdverterteren in de Nieuwe Plaggenstekeren in de Nieuwe Plaggensteker
hele pagina:
vast per jaar 600,--
éénmalig 75,--
halve pagina:
vast per jaar 315,--
éénmalig 40,--

kwart pagina:
vast per jaar 170,--
éénmalig 25,--
achtste pagina:
vast per jaar 100,--
éénmalig 15,--

DANKZIJ DE ADVERTEERDERS KAN DE N.P. 
UITGEGEVEN WORDEN
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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



natuurvorsers zich zo goed aan hun
(school)taak hebben gewijd. En ze
hebben heel mooie vogeltjes gezien. Hoe
gaaf is dat!

De Nationale
Tuinvogeltelling
is het grootste citi-
zen science pro-
ject van Neder-
land. De Vogel-
bescherming or-
ganiseert de tel-
ling samen met
Sovon Vogelon-
derzoek Neder-
land. De Nationale
Tuinvogeltelling

levert een momentopname van de aan-
tallen vogels die in Nederlandse tuinen
aanwezig zijn. 
In combinatie met de resultaten van
andere jaren en met andere tellingen le-
vert dit een beeld van de ontwikkelingen
in het belang van tuinen voor vogels. Dit
jaar is een record aantal vogels geteld
door dus bijna 200.000 mensen, namelijk
maar liefst 2.759.139. 

Landelijk gezien was de top 3:
1. huismus - 514.993
2. koolmees - 357.326
3. pimpelmees - 234.028

Op de website van de vogeltelling
(vogelbescherming.nl/vogeltelling) staan
alle resultaten heel mooi gespecificeerd
en kan men er heel veel extra informatie
vinden over. 
Zo kan ook gekeken worden wat de
resultaten zijn voor het postcodegebied
7351. Hieronder de top 10:

1. Pimpelmees - 185
2. Koolmees - 179
3. Vink - 175
4. Huismus - 144
5. Merel - 139
6. Roodborst - 63
7. Houtduif - 52
8. Keep - 51
9. Gaai - 36
10. Ekster - 33

Volgend jaar vind er weer een telling
plaats en voor wie dat vast wil weten: 28,
29 en 30 januari. 
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Meedoen aan vogeltelling tijdens schooltijd
In het laatste weekend van januari vond
de Nationale tuinvogeltelling plaats en in
totaal hebben bij 200.000 Nederlanders
daar aan meegedaan. Deze telling wordt
sinds 2001 georganiseerd. Dankzij de
Tuinvogeltelling weet men hoe vogels in
de winter onze tuinen gebruiken. Met die
informatie kunnen de vogels beter ge-
holpen en beschermd worden.

Ook in Hoenderloo is er meegedaan aan
de vogeltelling en zoals het een echte
natuurschool betaamt heeft men op de
IKC Hei&Bos deelname onder de
kinderen gestimuleerd. Terwijl de school
zelf door de lockdown gesloten was werd
online via een heel leuk filmpje aan de
leerlingen en de ouders uitgelegd wat de
vogeltelling inhield en hoe het werkt. Juf
Esther en meester Niels legden het heel
goed uit. Zo werden de leerlingen ent-

housiast en konden ze zelf in hun eigen
tuin aan de slag en naar vogels gaan
zoeken rondom hun eigen huis. Zo ook
de vijf-jarige Lucas en de drie-jarige
Sam. Gewapend met een verrekijker heb-
ben ze geruime tijd de tuin thuis aan de
Krimweg 3a afgespeurd naar welke
vogels er bij hun allemaal op bezoek
komen. Papa Jaap en mama Saskia von-
den het uiteraard geweldig dat deze jonge



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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Groen schoolplein IKC Hei & Bos
De afgelopen maanden is er hard gewerkt
aan ons groene schoolplein en nu is het
eindelijk af. Het is een prachtig plein
geworden waar kinderen van alle leeftij-
den volop kunnen ontdekken, leren en
spelen. 

Op ons plein is voor de (oudere) kinderen
een uitdagend klim- en klauterobject, een
waterspeelplek waar kinderen zelf water
kunnen oppompen en in dit stroompje
dammen kunnen bouwen, een buiten
(modder)keuken, een glijheuvel, een hut-
tenbouwbos, een moestuin en nog veel
meer. Er zijn twee wadi's waarin, als het
hard regent, water blijft staan dat vanaf

het dak komt. Na een tijdje trekt dit water
de bodem in. Wij hopen dat alle kinderen
uit Hoenderloo kunnen genieten van het
groene schoolplein en hier met veel
plezier komen spelen. Wat fijn dat er al
kinderen zijn die zelfs in het weekend
gebruikmaken van ons plein! 

Nu hopen we dat het snel lente wordt en
alles vlot weer groen wordt. Voel je

welkom om ons plein te komen ont-
dekken en heerlijk te spelen en neem je
ouders en/of vriendjes lekker mee!

Ook in de sneeuw kan er prima en heer-
lijk gespeeld worden op het prachtige
vernieuwde schoolplein!



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

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

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

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

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

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

Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126 

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

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN
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Politienieuws
Eindelijk winter. Hoenderloo ligt er wit bij en het kwik komt niet
boven de nul uit, ten tijde van het schrijven van dit stukje. Mooi om
van de sneeuw en het ijs te genieten. Vergeet als je op welke manier

dan ook aan het genieten bent, niet om je aan de corona-regels te houden. 

Er werden twee verdachte situaties in Hoenderloo gemeld en één keer vond er een winkeldiefstal
plaats.

Langs de Otterloseweg werd een dood hert aangetroffen, waarschijnlijk een verkeersslachtoffer.
Er kwamen twee meldingen binnen van een verward persoon. Eén van hen had een elektrische step
bij zich, waarvan werd aangegeven dat deze langs de weg
was gevonden. Dat lijkt mij sterk, dus als u sinds de
afgelopen weken een elektrische step mist, laat het dan
even weten.

Met vriendelijke groet,

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

Muziekvereniging VIOS bestaat 100 jaar, 
Word lid van de Club van 100 en vier het mee!

Beste muziekliefhebber,
2020 is een bijzonder jaar geweest voor ons allemaal. Ook 2021 gaat de boeken in als een jaar waarin veel dingen helaas
nog niet mogelijk zijn. Gelukkig is de verwachting dat wij in de loop van dit jaar weer muziek mogen maken, we kunnen
niet wachten!
VIOS bestaat in 2021 maar liefst 100 jaar en dat willen wij graag samen met u vieren. We hopen dat we dit jaar ondanks de
maatregelen allerlei gezellige, muzikale activiteiten kunnen organiseren, maar anders gaan we daar desnoods volop mee van
start in het begin van volgend jaar.

Wordt lid van de Club van 100 en vier het met ons mee
Om de festiviteiten te kunnen realiseren hebben we een Club van 100 opgericht. 100 mensen die ons ieder met 100 Euro
ondersteunen. Inmiddels hebben wij de eerste leden van deze club al mogen verwelkomen, maar wij zijn ontzettend blij als
u ook lid wordt! U krijgt als lid enige privileges en wordt actief betrokken bij onze activiteiten, dus het is de moeite waard.
Lid worden is heel eenvoudig, maak 100 euro over op de bankrekening van onze vereniging onder vermelding van uw
emailadres NL69 RABO 0306 0020 94. U kunt zich ook opgeven via een van onze leden of via onze penningmeester Johan
Berkouwer (johan@berkouwer.nl).  Vier het met ons mee!

Donateurs en sponsoren bedankt voor de steun dit jaar!
VIOS heeft het, net als veel andere verenigingen, in 2020 financieel best moeilijk gehad door de coronacrisis. Ondanks dat
we een groot gedeelte van het jaar geen muziek mochten maken, liepen ook onze vaste kosten natuurlijk gewoon door. Door
de nodige activiteiten, zoals de worsten- en ijsactie, waar u ruimschoots en gul aan heeft bijgedragen, zijn we het jaar toch
redelijk doorgekomen. Heel hartelijk bedankt daarvoor namens alle leden. Wij zouden heel blij zijn als u, als trouwe spon-
sor en donateur, ons ook dit jaar weer zou willen ondersteunen, misschien zelfs als lid van de Club van 100? 

Nog geen donateur of sponsor? Steun de muziekfestiviteiten in Hoenderloo
Bent u nog geen donateur, dan nodigen wij u van harte uit om ook betrokken te raken bij de ´live´ muziekfestiviteiten in
Hoenderloo, meld u zich gerust aan, wij zijn blij met alle steun! Dit kan al met een kleine donatie via onze bankrekening
o.v.v. uw emailadres, maar u kunt ook een email sturen naar onze penningmeester. Maar uiteraard steunt u ons ook enorm
door aan onze acties deel te nemen en bij onze evenementen aanwezig te zijn. Houd de Plaggensteker goed in de gaten!

Graag ontvangen wij emailadressen van donateurs en andere betrokkenen
Graag houden wij alle betrokkenen bij de vereniging in de toekomst wat beter op de hoogte van onze activiteiten en zouden
dat graag wat vaker digitaal doen via email. Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw naam en emailadres te sturen naar
hop.liesbeth@gmail.com. 

Nogmaals dank voor uw steun en we hopen u te mogen verwelkomen tijdens een van onze komende activiteiten!
Namens het bestuur:
Hans Berkhof (voorzitter)
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Eindelijk weer schaatsen bij jachtslot Hubertus
Een aantal dagen flinke vorst in de nacht
en overdag ook ferme temperaturen
onder nul hadden er voor gezorgd dat de
ijslaag op de vijver bij het jachtslot op De
Hoge veluwe gestaag was gegroeid. Op
zaterdag 13 februari was het verantwo-
ord om er op te kunnen schaatsen met
meerdere personen en dus werd deze
tijdelijke ijsbaan open gesteld.

Dat nieuwtje ging uiteraard als een
lopend vuurtje rond en mede door het
prachtige zonnige weer kwamen er heel
veel enthousiaste schaatsers naar de
vijver om er baantjes te trekken of lekker
te spelen op en rond het ijs. Het ijs was
volgens de insiders op veel plekken niet
van super kwaliteit, maar daar keek men
met alle plezier doorheen. Schaatsen op
deze idyllische plek was super en er werd
met volle bak van genoten.
Zoals wel te verwachten was werd het

echter op een gegeven moment toch te
druk in verband met de corona-regels.

Men zag zich dan ook genoodzaakt om
geen extra mensen meer toe te laten

omdat dat de corona-regels niet te hand-
haven waren. Bij de ingangen moest men

dan ook melden dat men niet meer het
Park op kon om te gaan schaatsen. Heel

jammer voor velen uiteraard, maar ook
het Park moest zich uiteraard aan de
regels houden.

Zondag 14 februari was ook weer een
schitterende (schaats)dag en dus voorzag
men weer een grote toeloop. derhalve
moest men zich opgeven via de site en
kreeg men een tijdslot waarop men naar
binnen mocht. Alles om de regels in acht
te houden en het voor iedereen verant-
woord te houden. Maar degenen die wel
naar de vijver konden hebben er vast
immens van genoten. Wat een plek om te
schaatsen. Lekker met het gezin genieten
en voor sommigen was het de eerste keer
op het ijs. Iets warm (of kouds) erbij om
te drinken, lekker warm aankleden en als
je even bezig bent op het ijs werd de tem-
partuur van dik onder nul op dat moment
snel vergeten. Genieten van het moment,
want wanneer zou het weer kunnen?
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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



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: oktober 2012
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mee en er waren ook leerlingen uit
Ugchelen en Loenen gekomen om er van
te genieten. 
Vooral de eerste paar rondjes ging door
ongerepte sneeuw en dat was waarschijn-
lijk voor de begeleiders het zwaarst. Die

zullen ’s avonds misschien wel last van
hun kuiten of andere lichaamsdelen
gehad hebben. Het viel niet mee om zo
lang door de sneeuw te moeten ploeteren,
maar ze hebben het graag gedaan voor de
kinderen en voor de paarden. Het werd

zeker gewaardeerd en er werd
volop van genoten. Maar zelf
rijden is natuurlijk altijd nog
leuker. Hopelijk mag dat snel
weer!
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Leerlingen genieten weer even van de fjorden
Al sinds jaar en dag leren jongeren (en
ouderen) bij manege Fjordhest-Gard om
paard te rijden op die lieve fjordenpaar-
den. Door corona liggen de lessen inmid-
dels al geruime tijd stil en de kinderen
die bij elkaar in de lesgroep zitten zien
elkaar dan op de manege al een hele tijd
niet. 

Door het dikke pak sneeuw die we in fe-
bruari een tijdlang hebben gehad was er
nog minder mogelijk. Hoewel ..... om de
kinderen de mogelijkheid te geven weer
even bij hun lievelingsdieren te zijn en
ook om elkaar weer even op de manege
te zien had de familie Van Bon besloten
om in één van de besneeuwde weiden
sleetje te gaan rijden. Van een helling af
glijden kan daar niet, maar dat was geen
probleem. Er zijn genoeg paarden die
gewend zijn om een kar te trekken en dus
werd besloten de dieren een slee te laten
trekken. Dat gebeurde op zaterdag 13
februari rond een uur of half 11. De
kinderen en de begeleiders mochten in de
wei en de ouders konden van het leuke

tafereel genieten vanaf de
weg. Ze werden er vast een
beetje warm van en dat was
ook wel nodig, aangezien de
temperaturen op dat moment
nog dik onder het vriespunt
waren. Een dikke jas, een
muts en handschoenen waren
zeker broodnodige attributen
op dat moment. Gelukkig
stond Joke ook klaar met
lekkere warme koffie.
Het was hartstikke leuk voor
de kinderen om in de sneeuw
achter de paarden voort-
getrokken te worden door de
sneeuw. Hoe vaak maak je dat
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Bestellen
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Historisch Hoenderloo in Beeld

In het vorige nummer hebben we het over mej. L.Tieleman gehad. Hoofd
Huishouding van het Jongenshuis. Daar hebben we een reactie op gehad en zijn we blij

mee. “Als zij van 1941-1955 aan de Krimweg heeft gewoond en in 1921 in dienst is gekomen
waar is ze dan die 20 jaar geweest?” Zeer attente reactie: ze heeft van 1921-1923 op F26 (1923 omnummering
Gem.Apeldoorn) en daarna op D (Doorgangshuis)17 tot 1941 gewoond. Volgens de namen/straten lijst van de gemeente
Apeldoorn.
Nu vragen wij ons af hoe die D nummering tot stand is gekomen en of daar nog gegevens van bekend zijn ?

Voor het dit NP nummer wederom vanwege de enorme
hoeveelheid gegevens van dit 170 jarige instituut afbeeldingen
van sport werk en ontspanning waar zelfs een fanfare-corps in
1924 een eigen muziektent nabij Eikenhof heeft gehad.

Reacties zijn zeer van harte welkom.
Reageren het liefst via Wim van Mourik

Wij van HHiB zijn op zoek naar woongegevens van
Hoenderloërs vanaf ongeveer 1955 tot heden. De meeste
gegevens kunnen we uit oude telefoonboeken, ledenadmini-
straties e.d. halen. Het gaat ons dus om de wegen/bewoners te
koppelen.
We zijn op zoek naar die gegevens om te proberen dat wat meer vorm te geven. Mocht u toch dit voorjaar met de grote
schoonmaak aan het opruimen gaan en op het punt staan om ze weg te gooien of om ze uit te willen lenen, u zou ons daar
een groot plezier mee doen. Uiteraard zullen we vanwege de privacy, normen en waarden zeer precies nastreven.
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Het HNI is de vaste bezoekers zeker niet vergeten!





Ten tijde van dit schrijven is ons dorp
een winterwonderland. Wie de kans heeft
gehad om te wandelen heeft prachtige
plaatjes kunnen zien. Van kleine takjes
met een in verhouding onwaarschijnlijk
grote bol sneeuw erop, tot vergezichten
over de hei of uitzicht op markante pun-
ten. Op social media kwamen weer tal-
loze foto's voorbij met uitzichten op de

Heldringkerk en op de Kampheuvel. En
dit is er niet alleen voor de toeristen. Wij
als bewoners moeten dit koesteren en
beschermen.
Want het gevaar loert altijd. Er zijn altijd
ontwikkelaars die liever snel geld willen
verdienen dan rekening willen houden
met dorpsbewoners en hun wensen en
sentimenten. Zo is er een projectont-
wikkelaar die dacht het weiland voor de
Heldringkerk vol te kunnen bouwen met
huizen. Een groep bezorgde buurtbewo-
ners verenigde zich en nam samen met de
dorpsraad en de gemeente een duidelijk
standpunt in dat het weiland voor de kerk
kenmerkend voor het dorp is. Met als
gevolg dat er daarom niet mag worden
gebouwd. Wij overwegen nu daarnaast
om alle dorpsbewoners te raadplegen of
we hier een beschermd dorpsgezicht van
moeten maken, als extra bescherming
tegen dit soort projectontwikkelaars.
Hierover later meer.
Iedere 10 jaar ontwikkelt de gemeente
een dorpsvisie, samen met het dorp, om
juist te kijken naar globale toekomst-
plannen op langere termijn. Aan zo'n
visie worden plannen als hierboven
genoemd getoetst, waardoor dit soort
kortzichtige plannen in het eerste stadi-
um van aanvraag bij de gemeente al
sneuvelen. De vorige visie is alweer 10
jaar oud, dus we werken nu aan een
nieuwe. Ook hiervoor willen we uw
inbreng, zodat wij ook echt namens het

het terrein.
Uit de eerste gesprekken blijkt dat DVG
mee wil werken aan een gezamenlijke
langetermijnvisie met het dorp en de
gemeente. Ze hebben laten weten dat de
huidige bewoners van het terrein kunnen
blijven en ze schrijven in een brief aan de
gemeente dat het wenselijk is "het karak-
ter alsmede de aard van het terrein te
behouden". Verder schrijven zij dat zij
"graag het museum [De Kleine Arcke]
een centrale rol willen geven om de cul-
tuurhistorische waarde te behouden" en
dat "het open karakter (…) kan worden
gewaarborgd". 
Deze mooie woorden moeten natuurlijk
nog omgezet worden in daden, maar tot
nu toe lijkt het nut te hebben de
gesprekken voort te zetten en te zorgen
dat wij zowel bij de gemeente als bij de
projectontwikkelaars voorinspraak heb-
ben op de toekomstvisie. Daarom moeten
we snel, krachtig en eensgezind hande-
len. Om zeker te zijn dat wij dit allemaal
namens het hele dorp doen, willen wij
zoals wij in de vorige Plaggensteker al

aankondigden, via een enquête uw
mening vragen.
Ook willen wij graag uw mening horen
tijdens de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering, die gepland stond voor 1
maart. Dit kan vanwege de corona-
beperkingen natuurlijk niet tijdens een
bijeenkomst in 't Dorpshuus. Wij zullen
in ieder geval de officiële stukken digi-
taal beschikbaar maken en wij zullen
laten weten hoe we het besluitvormings-
proces gaan vormgeven. Hierover
informeren wij u via deze dorpskrant en
via nieuwsberichten op www.hoender-
loo.nl.
Wilt u tussendoor iets bespreken of
melden aan ons, mail naar 

dorpsraad@hoenderloo.nl

dorp spreken.
Want er staat voor de komende jaren veel

op het spel en
ondanks de lock-
down gebeurt er
heel veel in ons
dorp. Na bijna
twee eeuwen is de
jongerenzorg ver-
dwenen uit ons
dorp. Het voorma-
lige DHG-terrein
is verkocht aan de
familie Vos (DVG)
uit Apeldoorn en
zojuist zijn de
schoolgebouwen
en sporthal van de
gemeente op dat

terrein verkocht aan weer een andere
investeerder uit Amsterdam. Met beide
partijen hebben wij contact. Zo heeft een
delegatie van de dorpsraad en de zaken-
vereniging HZV op 4 februari met de
ontwikkelaars van DVG over het terrein
gelopen voor een kennismaking. In het
dorp spelen natuurlijk vele belangen,
maar wij kijken vooral naar de 20-jaar
visie voor dit enorme deel van ons dorp.
Dan gaat het erom dat de huidige bewo-
ners kunnen blijven wonen. Dat het ter-
rein openbaar toegankelijk blijft voor
iedereen die er wil wandelen. Om
behoud van karakteristieke delen die
dorpsbepalend zijn. En daar waar het
wenselijk is voor het dorp, na consul-
tatie, toekomstgerichte ontwikkeling van
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Op de foto van vorige maand
stond het bovenstukje van de
schoorsteen van het poortgebouw
van het Deelerwoud. De aanwijz-
ing dat Chris Staal hier geboren
is zal wellicht voor veel oudere
inwoners een goede aanwijzing

zijn geweest. Het prachtige gebouw is de afgelopen maanden flink gerenoveerd en het
ziet er werkelijk weer nog mooier uit. Een fraaie Hoenderlose blikvanger.
Op de foto van deze maand een deel van een beeld dat bij iemand in de tuin staat. Er
staan vast heel veel beeldjes om tuinen te verfraaien en deze is van de weg af goed te
zien. Maar waar staat dit beeld dan? Blijf een beetje in het centrum!

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

OOK 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

7

7 2 4

957216
63

238
3589

95146

2 1 9
1

9 7 4 8 6 3

Geboren in ........
Heerlijk. Ook deze maand kunnen we in
de dorpskrant van Hoenderloo melding
maken van een geboorte. We vallen
meteen maar met de deur in huis,
welkom Mats. O wat is er op jou
gehoopt en daar was je dan op 4 februari.
Je woont met mama en papa in
Apeldoorn, maar er is een heel duidelijke
lijn met ons dorp. Je moeder Janine
Huysman is er geboren en getogen. Haar
hele jeugd ligt in Hoenderloo en de
redactie schat in dat Mats ook nog wel
eens in haar oude woonplaats zal komen.
Bij opa Wim en oma Corina Huysman.
Oh, oh, wat lopen ze trots te wezen als ze
door het dorp komen. En terecht. Wat
een prachtig kereltje die Mats.
Uiteraard is papa Nick Slijkhuis ook bij-
zonder trots op hun eerstgeborene, even-
als zijn ouders, de andere opa en oma.
Mats woog bij zij geboorte 3090 gram en
was 47 cm lang.
Oom Tom kan zijn geluk ook niet op en
hij is ook helemaal gek op zijn kleine
neefje. 
Iedereen van harte gefeliciteerd met Mats
en we wensen jullie heel veel geluk toe! 
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 61

Door boswachter 
Henk Ruseler

Vanaf de top van
een stuifduin mid-
den in De Hoge
Veluwe bekeek ik
op één van de
eerste dagen in
het nieuwe jaar de
baltsvlucht van
een koppel raven.
Midden in de win-
ter, terwijl de
meeste vogels nog
totaal niet aan
vrijerijen denken,
laten raven in een
spectaculaire
vliegshow zien
hoe aardig zij
elkaar vinden.
Ware luchtacro-
batiek waarbij de
vogels naast de
vele loopings
soms ook ondersteboven vliegen.

Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik in
Nederland geen intelligentere en
mooiere vogel ken dan de raaf. Helaas
waren jagers en boeren tot in het begin
van de vorige eeuw een andere mening
over de raven toegedaan en werden zij
geschoten, vergiftigd en hun eieren en
jongen geroofd. Onbekend maakt onbe-
mind en in 1928 was de raaf uit onze
vaderlandse natuur verdwenen.

De euforie was groot toen er in 1982 op
De Hoge Veluwe een broedpaar werd
ontdekt en ik mijn favoriete vogel weer
in vrijheid kon zien vliegen. Zeven jaar
daarvoor had ik, als hulpje van een
jachtopzichter, nog raven in grote
volières op het toenmalige Staatswild-
reservaat mogen voeren. Zij zaten daar
vanaf 1966, net als op de Utrechtse

Heuvelrug, in het kader van een herin-
troductieprogramma. Ik voelde mij
bevoorrecht om zo dicht bij de raven te
komen en mijn fascinatie was gewekt.
Dat ik daar de ouders van ons eerste
ravenpaar heb gevoerd is niet
waarschijnlijk. De jongen die de vrij-
heid kregen waren vaak te onervaren
om zich te handhaven in het wild. Het
uitzetten van wilde raven bleek uitein-
delijk wel succesvol.  

Hoe intelligent raven zijn ondervond ik
tijdens mijn werk als jachtopzichter in
het Park. Wanneer er bij de jacht op
grofwild een schot was gelost duurde
het slechts enkele minuten en er
cirkelden raven boven mij. Hierbij
maakte het geen verschil of ik op de
vlakte of in het bos geschoten had, feil-
loos wisten zij mij te lokaliseren. Van
een gedood dier werden namelijk de

ingewanden
in het veld
achtergelat-
en en dat
was bij de
raven heel
snel bekend.
Geloof het
of niet, maar
tijdens het
jagen kreeg
ik soms ook
de indruk
dat raven
mij met hun
buitelende
vlucht en
roep zelfs
wilden
attenderen
op de aan-
wezigheid
van wild.

Misschien is dit vermeende verbond
tussen raaf en jager een chimère. Vast
staat dat, al die keren dat ik hun verlei-
dingen beantwoorde en ging kijken, er
altijd wild stond.  

Momenteel zijn er naar schatting weer
zo'n 150 broedparen in ons land, waar-
bij de Veluwe hun belangrijkste leefge-
bied is. Vijf daarvan broeden er de laat-
ste jaren op De Hoge Veluwe en
geregeld kom je in het Park grote
groepen vrijgezelle raven tegen. De
raaf heeft zijn plek heroverd en hun
spectaculaire vliegshows zijn beslist een
reden om deze maand naar het Park te
komen. Het mooiste uitzicht heb je na-
tuurlijk op het Deelense Veld, waar je
tevens kans hebt om de blauwe kiek-
endief of klapekster te spotten. Mijn
raven zag ik boven ons stuifzandgebied
"de Pollen" baltsen.

Luchtacrobatiek boven De Pollen



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Hyundai Kona 1.0 T-GDi 120pk
Navigatie, Camera, Cruise control, Airco,
Radio/USB/Telefoon, Afn.Trekhaak
Stoel en Stuurwiel verwarming, Mistlampen
Metallic lak, enz. enz. 

Bj 2017                  € 17.450.-

*  L i d  BOVAG /NAP     
*  O n d e r h o u d  e n  A P K   
*  S c h a d e  r e p a r a t i e s

*  C o n s t a n t  w i s s e l e n d  a a n b o d
*  V e r k o o p  v a n  a l l e  m e r k e n , o o k  n i e u w
*  R u i t  s e r v i c e  v e r v a n g i n g / r e p a r a t i e

Audi A3 1.8 160PKTFSi Automaat 5 drs, 80.000km! Grijs met. 2010 € 11.750,-
Dacia Dokker 1.2 TCe 125pk Navi, Camera, Cruise Champgne met. 2020 € 19.950,-
Dacia Duster 1.2 TCe 125pk Navigatie 59.000km D.Blauw met 2015 € 11.750,-
Dacia Sandero 1.0Sce Navigatie, Parkeersensoren Zwart met 2017 €  9.750,- 
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz. Blauw met. 2014 €  6.950,-
Hyundai I-10 1.2 Automaat 14.000km!! Als nieuw!! Grijs met. 2015 € 11.950,-
Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz. Blauw met. 2018 € 17.450,-
Kia Stonic 1.0 T-GDi Camera, Stoelverw zeer luxe D. Grijs met. 2017 € 16.950,-
Mitsubishi ASX Automaat zeer compleet als nieuw Zwart 2020 € 27.950,-
Nissan Note 1.2 Tekna Navigatie, Camera's Cruise Wit 2016 € 10.950,-
Opel Corsa 1.2-16v Airco, Cruise control Lm velgen Wit 2014 €  6.450,-
Peugeot Partner Diesel Automaat pers uitvoering D.Grijs met. 2017 € 16.450,-
Renault Kangoo 1.6-16v Airco, Cruise, 72.000km Wit 2012 €  9.950,-
Renault Kangoo 1.2 Tce Airco, Cruise, Trekhaak D. grijs met. 2014 € 11.950,-
Renault Modus 1.6-16v Luxe uitv 84.000km D Rood met. 2004 €  3.250,-
Seat Mii 1.0 Sport Lm velgen, Zwart dak Stoere autoWit 2014 €  6.950,-
Skoda Roomster 1.2 TSi Hoge instap, veel ruimte Zwart 2010 €  5.950,-
Skoda Roomster 1.2 TSi Stoelverwaming hoge instap Beige 2012 €  4.950,-
Toyota Yaris 5 drs Automaat Airco 90.000km 1e Eig Zilvergrijs met. 2006 €  5.375,-
VW Golf R-Line Automaat, Panoramadak, Camera Wit 2017 € 21.950,-
VW Golf 1.0 TSi 115pk Join Navigatie, Camera enz. Blauw met. 2019 € 19.750,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:
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