De Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant
voor het dorp Hoenderloo
Janny Busser al 60 jaar lid van HTC
Flink wat teleurgestelde mensen toen
bekend werd dat de toneeluitvoering van
onze eigen HTC dit jaar niet door ging.
Uiteraard had dat uiteindelijk ook met
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corona te maken, maar daarvoor was de
beslissing al genomen. Door persoonlijke
omstandigheden was het een té zware
opgave om het toneel op de gaan in
maart.

en zelfs een flink beetje emotioneel. Dat
werd nog ‘erger’ toen ze van voorzitter
Ronald Woensdregt te horen kreeg dat ze
benoemd was tot ere-lid van de Hoenderlose Toneel Club.

Hoe jammer was dat! Ook voor de leden
van HTC. Ze stonden te popelen om het
Hoenderlose toneel op te gaan én om na
een geslaagde uitvoering twee heel
trouwe leden te kunnen huldigen in het
bijzijn van al die supporters. Nu heeft
men dat in eigen kring gedaan op de
eerste keer dat men weer als HTC bij
kwam in ‘t Dorpshuus op
woensdag 8 juli.
Eén van de feestvarkens
was Janny Busser, die al
maar liefst 60 jaar lid is
van haar toneelclub. Deze
zeer kwieke 77-er wist wel
dat ze zo lang bij het toneel
zit, maar had zeker niet op
deze avond een huldiging
verwacht. Toen ze met een
smoesje naar de sooszaal
was gelokt zaten dartdochter Erika en schoonzoon Henk al te wachten.
Janny was zeer verbaasd

Op pagina 7 nog wat meer over 60 jaar
Janny HTC Busser, maar hier op de
voorpagina ook nog de tweede jubilaris,
Gisela van Buren. Ook al maar liefst 35
jaar lid van HTC en net zo bevlogen als
haar eeuwige mede-jubilaris. Ze kreeg
een zeker zo mooie bos bloemen en een
zeer fraaie oorkonde als aandenken!

In deze
Plaggensteker o.a.

Hé Aad. Wat ben je weer
vrolijk. Had je weer eens
iets te vieren soms?

Wat is er gebeurd met
deze picknickbank. Uit
2008. Lees het maar.

Goed zo Fenna! Lekker
spelen. Maar waar was
het dit keer?

Een mooi stelletje zo
samen. Maar waar waren
ze dan?
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
Juli
30

3
Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur

Augustus
5
5
6
6
7
8
9
12
13
19
20
27

Braderie (Muziekbos)
Zomerfeest Hoenderloo
Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Braderie (Muziekbos)
Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur
Braderie (Muziekbos)
Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur
Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur

September
7
15

Uiteraard is de toegang vrij.

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Bijeenkomst gemeente over DHG

Ingang achterom, om de hoek.
Iedereen is van harte welkom.

Oktober
5
31

Pettenkoning Mieps van de Loo
biedt op zaterdag 8 augustus
tussen half twee en half vier aan
iedereen de gelegenheid om zijn
unieke pettencollectie te bewonderen achter zijn huis aan de
Plaggenstekersweg 20 in
Hoenderloo, Zijn collectie is
thans 716 petten groot.

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

November
2
7
21

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

December
7

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

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

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in
zijn geheel ook bekijken op internet, helemaal in kleur.
Kijk op:
www.hoenderloo.nl of www.hajo-hoenderloo.nl
en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!
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Colofon

Klusteam begraafplaats

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

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

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 15 augustus
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 25 augustus
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Iedereen die langs of over de Hoenderlose begraafplaats komt, kan zien dat dit
stukje Hoenderloo er gelikt bij ligt. Men
kan meteen zien dat het prima onderhouden wordt en zeker deze tijd van het
jaar, waarin alles groeit en bloeit, is dat
toch wel een pittige klus. Gelukkig staan
er elke week een aantal inwoners van
Hoenderloo klaar om alles spik en span
te houden.
Deze vrijwilligers houden alles bij. Zo
hebben ze veel struikjes gepoot, echter
die moeten later natuurlijk weer netjes
gehouden worden. De mannen op de foto
hierboven komen in principe elke don-

derdagmorgen bij elkaar op de begraafplaats om hun werkzaamheden te verrichten. Aad v.d. Brink, Bram Westerveld, Evert Arendsen, Wim Hofman,
Klaas Knop en Chris Gorsseling gaan in
alle vroegte richting de begraafplaats in
hun beste werkkleding en gaan gedreven
aan de slag. Verder is Jan Pasveer ook
actief op deze plek, echter doet hij dat op
een ander tijdstip. En Jan Wolffensperger
steekt ook zo af en toe de handen daar uit
de mouwen.
Naast het zeer nuttige werk dat deze
mannen doen is het ook heel gezellig.
Samen in de pauzes koffie drinken
en lekker bijkletsen en lol maken.
Tijdens het werken weet iedereen
precies wat men moet doen en na
een hele morgen werken is er
steevast een heleboel opgeknapt.
Grote werkzaamheden als grote
bomensnoei wordt wel uitbesteed,
maar dat is dan ook specialistisch
werk. Voor de rest doet deze groep
praktisch alles zelf en daarmee
doen ze geweldig werk. Sommigen
drukken hun snor nog wel eens om
het ‘sociale leven’ op de mobiele
telefoon bij te houden. Ach ja, dat
hoort er zelfs op die leeftijd blijkbaar bij.
Mannen, top dat jullie dit elke
week weer doen. Bij te slecht weer
even op een ander moment dan de
donderdagmorgen, maar gelukkig
zijn jullie flexibel.
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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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(vervolg van de voorpagina)
Zoals beloofd hier iets meer over de zestig jaren die Janny bij het Toneel zit. Ze
is op haar 17e bij HTC gekomen. Haar
moeder stond toen al vele jaren op de
Hoenderlose planken en toen men bij een
stuk dat men wilde gaan spelen de rol
van een jong meisje niet goed konden
invullen vroeg de toenmalige regisseur
aan de moeder van Janny of haar dochter
die niet wilde spelen. Deelnemen aan een
vereniging was haar met de paplepel in
gegoten met haar moeder bij toneel en
haar vader bij de Muziek en dus hoefde
Janny er niet over na te denken. Zo
kwam het dat ze in november 1960 haar
eerste rol vertolkte: Fientje in het stuk
‘de verkochte bruid’. Destijds werd deze
nog gespeeld in Rust een Weinig, omdat
die een ruimer toneel had dan het toenmalige Dorphuis. In die jaren werd er
steevast een twee-akter gespeeld op een
avondvullend programma samen met of
zangvereniging Eensgezindheid of
VIOS.
Vanaf het eerste moment heeft Janny het
altijd bij haar zin gehad bij de Hoenderlose toneelvereniging. Zowel op de
oefenavonden als tijdens de uitvoeringen. Die werden overigens jarenlang niet
alleen in Hoenderloo gedaan, maar er
werd ook gespeeld in dorpen om ons
heen: Otterlo, Apeldoorn enz. Sommige
stukken werden soms wel 6 keer opgevoerd. Zo moest men wat het spelen van
een toneelstuk vaken aan de bak dan
tegenwoordig.
“Ik heb het altijd spannend gevonden
welk nieuw stuk uitgezocht werd door de
regisseur en welke rol je daar dan in
moest gaan spelen”, geeft Janny aan.
“Daar ga je dan mee aan de slag en thuis
kijk je het boekje heel vaak in. En ik
werd dan overhoord door Leo of door
Erika.”

Dat moet ondertussen dan wel
heel vaak geweest
zijn, want Janny
heeft inmiddels in
maar liefst 65 keer
toneel gespeeld
voor
publiek.
Over dat aantal
hoefde Janny niet
na te denken; ze
heeft werkelijk alles van het toneel
genoteerd, ingeplakt en van namen en commentaar voorzien. Al die plakboeken samen
vormen een geweldige geschiedenis van
in ieder geval 60 jaar toneel. Van de jaren
daarvoor heeft ze ook heel wat materiaal;
HTC is opgericht op 1 mei 1947.

Van de jaren dat Janny erbij was is echt
alles bewaard, ook van de vele uitstapjes
vroeger. Binnen HTC had men ook een
reisvereniging en die zijn op heel veel
plekken geweest met elkaar. De gezelligheid en saamhorigheid hebben er dan
blijkbaar altijd in gezeten bij de vereniging en dat is nog steeds een heel belangrijke peiler voor de club.
Bij het doorbladeren van de vele albums
bij Janny thuis (hoe heerlijk was dat!),
vielen ook de
vele foto’s op
van deelname
aan de Hoenderlose
optocht. Vele,
vele jaren was
men present
met elkaar en
met een mooie
aanvulling aan
de lange rij
wagens.
In haar 60jarig lidmaat-

schap is Janny ook nog 21 jaar secretaresse geweest en ze heeft dus op
meerdere gebieden dan alleen óp het
toneel een steen bijgedragen.
Nog steeds beleefd Janny ontzettend veel
plezier aan het
toneelspelen en
zeker ook aan de
oefenavonden op
woensdag in ‘t
Dorpshuus. “Deze
avonden zijn altijd
heel
gezellig”,
geeft Janny aan.
“We liggen regelmatig dubbel van
het lachen. Er
moet wel iets heel
bijzonders zijn om
niet te gaan,
anders is iedereen er altijd.” Er wordt dan
ook echt uitgekeken naar de woensdagavond en ook Janny heeft het echt gemist
in de corona-tijd dat men niet bij elkaar
mocht komen.
Ook het leren van de rol gaat op 77-jarige
leeftijd nog steeds prima. “Ze moeten me
geen heel grote hoofdrol geven, maar
Mees weet van iedereen precies wat hij
of zij het beste kan.” Gaandeweg het jaar
groeien de Hoenderlose toneelspelers
steeds meer toe naar dé apotheose, de
uitvoering in maart. “De laatste weken
daarvoor zijn wel druk hoor met extra
repetities en een generale, maar dat heeft
ook wel weer wat. En dan op de vrijdag
ervoor met elkaar de hele dag alles
opbouwen. Het is ook zo gezellig!
Inmiddels heeft Janny voor haar trouwe
lidmaatschap al een zilveren en een
gouden speld en gouden oorbellen van
toen ze 50 jaar lid was. En dan nu ere-lid!
Geweldig Janny! Wel lastig om te
bepalen wat je straks bij 75 jaar lidmaatschap moet gaan krijgen.
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Bezoek onze winkel en maak kennis
met het complete assortiment:
ɷ.DPSHHUDUWLNHOHQ
ɷ,QVWDOODWLHDUWLNHOHQ
ɷ+XLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
ɷ%RVWXLQHQSDUNPDFKLQHV
ɷ2XWGRRUNOHGLQJHQVFKRHQHQ
ɷ6WURRL]RXWHQVQHHXZVFKXLYHUV
ɷ,-]HUZDUHQHQJHUHHGVFKDSSHQ
ɷ:HUN EHGULMIVNOHGLQJ LQFOERUGXUHQ

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

Krimweg 13a
7351 AS Hoenderloo
T:
055-378 12 14
F:
055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

www.wolfswinkel.nl

VAKANTIEKLEUPLAAT
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

Speci
voor ki aal
nd
van 0-4 eren
jaar!
Samen
groot
worden

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

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:
Imme Zuid / locatie Ugchelen (óók Ugchelen Buiten!)
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)
Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken
Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126

De Imme
Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal
055 - 355 19 27 | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

Met pijn in ons 75-jarig hart moeten wij
jullie mededelen dat al onze geplande
activiteiten voor het kermisweekend niet
door zullen gaan.
Wij hadden na de versoepelingen op 1
juli best een aantal leuke activiteiten op
de planning staan. Maar door de
opgelegde COVID-maatregelen zijn wij
tot de conclusie gekomen dat;
(1) Het risico op overtredingen en de
daarbij behorende kans op handhaving
te groot is,
(2) De sfeer van onze activiteit zodanig
wordt beïnvloed dat gezelligheid ver te
zoeken zal zijn.
De omgekeerde optocht laten wij,
ondanks dat deze wél aan de regelgeving
voldoet, ook vervallen. Het is niet leuk
wanneer mensen prachtige creaties
maken en dan heel lang op een uitslag
moeten wachten. Of dat de prijsuitreiking zodanig ongezellig is omdat er geen
feestje kan worden gebouwd. Wij hopen
dat jullie je creativiteit zullen bewaren
voor volgend jaar!
Helaas… wij hadden er alles voor over
gehad om in ons 75-jarig jubileumjaar
toch wat leuke activiteiten neer te zetten.

Het is voorlopig niet anders.
Wij hopen dat iedereen gezond blijft en

gaat genieten van een welverdiende
vakantie!

Onrust bij bewoners
Het bericht dat Hoenderloërs, die soms al
vijftig jaar in hun huis wonen, uit hun
huis zouden moeten sloeg in als een bom.
Het betreft de mensen die in oude bedrijfswoningen van het internaat wonen.
Zeker toen bekend werd dat ook de
mensen die aan de Weikamperweg wonen en al jaren huren van Goudkuil in
hetzelfde schuitje zitten. Een werkgroep
met als zegsman Paul Coldenhoff heeft
de krachten gebundeld met de dorpsraad
en er hebben al meerdere gesprekken
plaats gevonden, o.a. met wethouders en
de gemeente. Op 14 juli was er een bijeenkomst voor de bewoners om het eerste grote gevoel van onrust weg te halen.
En gelukkig lukte dat. Wordt vervolgd!
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Aad nu echt een
zeventiger
Ons dorp heeft er inmiddels weer een
zeventiger bij. Op 18 juli heeft Aad
v.d. Brink deze mooie mijlpaal bereikt. Deze bevlogen Hoenderloër en
gezelligheidsmens heeft in zijn leven
veel voor zijn dorpie gedaan en dan
vooral voor zijn oude cluppie Beatrix.
Deze ooit talentvolle keeper heeft veel
zweetdrupppels liggen in de oude voetbaltempel van ons dorp. Als speler,
maar zeker als vrijwilliger. In vele
commissies, maar ook in het bestuur. En
hij heeft de verbouwing van de kantine ooit
in zeer goede banen geleid. Later maakte hij
furore als handige doe-het-zelver met het maken
van houten speelgoed en vogelhuisjes. Zijn creaties
hebben op veel plekken in Hoenderloo gestaan. Uiteraard heeft hij
nog meer kwaliteiten, maar het moet geen ‘slijmverhaal’ worden. Een aantal jaren geleden heeft hij de dartpijlen ingeruild
voor een biljartkeu en daarin maakt hij carriére. Het belangrijkse in zijn leven is naast gezondheid zijn gezin. Samen met Bep
woont hij nu met veel plezier aan de Plaggenstekersweg en zijn zoons Vincent en Patrick komen regelmatig op bezoek. Het
is helemaal mooi als kleinzoon Joeri bij opa en oma komt. Met zijn gezin hebben ze voor zijn verjaardag lekker vlees op de
barbecue gelegd en heerlijk en gezellig gegeten. Tegenwoordig is Aad één van de mensen die (samen met Bep) elke maand
bij een deel van het dorp de Nieuwe Plaggensteker in de bus doet. Zo is Aad, op zijn leeftijd nog weer met iets nieuws
begonnen. Top Aad. Vanuit de redactie nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag en we wensen jou en je familie nog veel
jaren toe in goede gezondheid.

Werken aan de dorpsquiz
Hoe mooi hadden de leden van HAJO
zich het voorgesteld; de tweede editie
van de Hoenderlose dorpsquiz. Het
mocht niet zo zijn om de inmiddels o zo
bekende reden.
De HAJO-leden waren inmiddels al heel
ver met de voorbereidingen en hoe mooi
was het geweest als weer een heleboel
teams zich hadden gebogen over de pittige vragen en opdrachten. Op eigen
lokatie gezellig met anderen proberen op
bijna alles een antwoord te krijgen en het
quizboek om 23.00 uur weer inleveren.
Daar gezellig nakletsen en een inschatting maken of men deze dorpsquiz win-

nend zou kunnen afsluiten en gehuldigd kunnen
worden tijdens Hoenderpop. Het is om te janken,
maar ook dat kon niet
doorgaan.
Op dé site van ons dorp,
www.hoenderloo.nl,
heeft HAJO op 12 juni
een onderdeel van de
dorpsquiz online gezet
om mensen toch de
mogelijkheid te geven
het ‘dorpsquizgevoel’ te
hebben. Het thema was
‘jubilea’ en het betrof
jubilarissen van dit jaar.
Die categorie konden we
dus niet voor volgend
jaar bewaren, dan zijn er
weer andere jubilarissen.
Hoenderloo heeft dan zelfs een 100jarige vereniging, maar daarover volgend
jaar uiteraard veel meer.
De redactie kreeg een foto van een team
die toch lekker bij elkaar was gaan zitten

om de vragen van de quiz te beantwoorden en dat vinden ze bij HAJO natuurlijk
helemaal geweldig. Ze hopen dat er veel
plezier aan beleefd is. Binnenkort overigens op hoenderloo.nl alle antwoorden.
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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.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pindakaas, schoonmaakmiddelen 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.

BIJ VOORBAAT DANK

De Hoenderlose vlag
Vlaggen te koop in de originele Hoenderlose kleuren!
Gevelvlaggen: 100x150 cm à €25,Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm (beperkt) à €45,Wimpels: 300 cm (beperkt) à €35,Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling!
Alleen verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, 06-20683177, Krimweg 11
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Politienieuws
Na aanleiding van diverse klachten over overlast van motoren in het weekend, heeft de politie onlangs met de dorpsraad en de gemeente
om de tafel gezeten om te kijken naar de
mogelijk- en onmogelijkheden hier wat
aan te doen. Ik heb ook de nodige tips
gekregen, en deze zijn ook meegenomen
in het overleg. Waar sommige oplossingen erg makkelijk lijken is dat in de praktijk vaak
niet haalbaar.
In eerste instantie zal er gekeken worden naar borden bij de in- en uitvalswegen van het
dorp met vriendelijke, maar duidelijke tekst richting de weggebruiker. Omdat daar
meerdere disciplines binnen de gemeente over gaan, wordt dat eerst daar bekeken.
Mocht het nodig zijn, kijken we of er andere maatregelen genomen kunnen worden.
Weet dat er vele factoren een rol spelen en zoals ik al eerder schreef, lijken sommige
oplossingen erg voor de hand, maar zijn ze dat niet.
Bent u op de hoogte, dat de dorpsraad, de
gemeente en de politie achter de schermen wel
aan het werk zijn om te kijken hoe zo goed
mogelijk en met beschikbare middelen tegen deze
overlast op te treden.
Met vriendelijke groet,

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

Nieuws van de dorpscontactpersoon
In een heel vreemd jaar is de vakantie
dan voor velen begonnen. De tijd dat
men naar soms verre landen gaat om
lekker bij te komen. Door de corona zal
de zomer er voor heel veel echt anders
uitzien. Ook voor de mensen die in
eigen dorp blijven zal het een zeer
vreemde periode worden. Zonder kermis en dat betekent dus ook zonder
lange tradities als vogelschieten en een
optocht door Hoenderloo. Het zal een
gat achterlaten en ook in latere lijstjes
met winnaars zal de plek achter het
jaar 2020 leeg blijven.
Geen braderie en ook al ga je daar als
dorpeling niet of niet zo vaak naar toe,
het is toch eeuwig zonde dat ook deze

traditie aan iedereen voorbij gaat.
Kinderen die niet een extra zakcentje bij
elkaar verdienen op de vrijmarkt, niet
even lekker op het terras bij ‘t Dorpshuus
iets verfrissends nemen, geen standwerkersconcours, niets nada noppes!
Praktisch iedereen snapt het wel dat het
niet door gaat. We zitten toch echt niet
op een nieuwe corona-golf te wachten
zoals in sommige andere landen. Ik wil u
allen een fijne vakantie wensen en houdt
u aan de regels. Blijf a.u.b. gezond!
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.
Ik hoor graag van u!
Met hartelijke groet,
Rob Spelde
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Voorgelezen worden en lekker spelen op ons IKC
Sinds het open gaan van onze
Hoenderlose school IKC
Hei&Bos op 8 augustus 2018
lopen er op schooldagen weer
kinderen te spelen op het
schoolplein. Iets wat eerder
heel normaal was werd toen
toch weer speciaal. Geweldig
voor het dorp dat er weer een
school is en het blijkt ook
prima te gaan met zowel de
school als met de kinderopvang.
Er vinden met enige regelmaat activiteiten plaats in of
bij school als extraatje voor
de kinderen. Die staan uiteraard centraal.
Ook op 4 juli, toen er door een

boswachter buiten werd voorgelezen. Er
werd door de kinderen aandachtig geluisterd naar een natuurverhaal en daarna
was er iets lekkers. Naast de kinderen die
al op de Hoenderlose school zitten konden eventuele nieuwe leerlingen en ouders ook een beeld krijgen van de school
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leren. Tot veel plezier van de
kinderen en de leerkrachten.
De kinderen vonden het in
ieder geval heel leuk om naar
het verhaal te luisteren en
daarna konden ze zich, uiteraard, lekker even uitleven.
Toen het nog redelijk droog
was buiten op het schoolplein,
daar staan voldoende attributen om je heerlijk in en mee te
vermaken. Lekker op de
schommel, zaklopen en nog
veel meer. Echt heel lekker
weer was het niet en dus werd
op een bepaald moment
met de speciale invals-

hoek
door
veel met de
natuur bezig
te zijn. Als het
even kan lekker buiten zijn
en
spelend

besloten het eigen speellokaal in te gaan. Ook
daar meer dan genoeg
uitdagingen voor de
kinderen. Daar gingen ze
helemaal los en werd er
leuk en gezellig gespeeld.
Conclusie: een gezellige
en geslaagde activiteit op
IKC Hei&Bos.

Cadeau picknickbank verplaatst naar ‘t Dorpshuus
Aan sommige mensen zal het compleet
voorbij gegaan zijn, maar anderen
hadden het al snel in de gaten. Sinds
een aantal jaren stond er een betonnen
picknickbank aan de Harskampweg
en menige fietser of wandelaar heeft
daar even uitgerust en genoten van een
versnapering.

Er staat heel duidelijke “stond”, want
opeens was de picknickbank daar verdwenen. Vooral de mensen die daar nog
wel eens langs kwamen viel dat al snel
op en riep vragen op. Er zit dan ook een
geschiedenisje aan die bank.
Daarvoor moeten we terug naar het jaar
2008. Het jaar dat het gebouw van obs
De Kakelhof 40 jaar bestond. Voor de
wat nieuwere inwoners van ons dorp; de
Kakelhof was de voormalige openbare
basisschool van Hoenderloo. Het zelfde
gebouw als waar nu IKC Hei&Bos in
gevestgd is.
Een speciale commissie heeft destijds
een gigantisch feest voor de kinderen op
poten gezet. Met ontzettend veel activi-

2008

teiten en iedereen die deze viering heeft
meegemaakt zal zich deze nog zeker
kunnen herinneren. Zo kwamen de leerkrachten ‘s morgen allemaal verkleed
aan in de brandweerwagen. Gelukkig
was het deze dag bijzonder mooi weer en
zo werd het een dag om nooit te vergeten. Er zijn die dag heel veel foto’s
gemaakt en binnenkort zal er een
album met die
kiekjes online gezet gaan worden
op de website van
ons dorp, www.hoenderloo.nl.
Daar staan ook

kampweg. Daar had deze zeker een functie. Tot dus een paar weken geleden en
de gemeente had contact gezocht met
Hoenderloo’s Belang over de eventuele
nieuwe plek omdat hij langs het fietspad
weg ging. Een versie is dat dit te maken
zou hebben met de eiken processierups.
Vervolgens heeft de dorpsraad contact
gezocht met de huidige school, omdat het
een cadeau was aan de onderwijsinstelling van het dorp. Op zijn oude plek
ging het blijkbaar niet worden en dus
werd verder gekeken. Na een contact met
het bestuur van het Dorpshuus bleek men
enthousiast te zijn en dus werd aan de
gemeente gevraagd om de bank naar het
plein voor ons dorpsgebouw te zetten en
daar staat hij nu.

foto’s van de
plaatsing van een
oerdegelijke witte
betonnen
picknickbank. Hufterproof en geschikt
om nog vele jaren
mee te gaan. Hij
was zo zwaar dat
de firma Essenstam het met de shovel op de plek moest
zetten. Deze bank was een cadeau van de
Hoenderlose inwoners aan de Kakelhof.
Daarna was het een vast item op het plein
en werd zeer vaak gebruikt.

Ook een mooie plek uiteraard en daar op
het puntje van het plein kan men heerlijk
zitten en genieten. Belangrijk is in ieder
geval dat het cadeau van de bevolking
ook daadwerkelijk in Hoenderloo staat.

Toen de Kakelhof ter ziele ging was de
bank opeens verdwenen en het bleek dat
de gemeente deze
had weggehaald
en
opgeslagen.
Uiteraard beter
dan dat deze ter
plekke vernield
zou worden, maar
wel jammer dat
het dorpscadeau er
opeens niet meer
was.
Na overleg met de
gemeente kwam
de bank weer
terug naar Hoenderloo en dus
langs de Hars-

Blijf nog wel de vraag waarom ook een
tweede picknickbank aan de Harskampweg, die iets verder richting de Vijf
Woningen stond, ook meteen weggehaald is. Heel jammer voor heel veel
mensen die er langs komen en dit fietspad is zeker in deze tijd van het jaar best
heel druk. Mensen die ons dorp inrijden
en uiteraard ook mensen die bijvoorbeeld
op de fiets naar het Dabbelosepad gaan
om vervolgens o.a. richting Hoog Buurlo
te gaan. Hoenderloo’s Belang heeft deze
vraag zeker ook bij de gemeente neergelegd, maar tot op het moment van het
naar de drukker gaan van deze juli-editie
was daar nog geen antwoord op binnen
gekomen. Uiteraard houden we u er, als
een reactie is, van op de hoogte. Wordt
vervolgd dus.
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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.
maart 2012
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Ondersteuning van lichaam en geest in Hoenderloo
Veel mensen hebben behoefte aan iets
extra’s om zich prettiger te voelen, beter
te kunnen functioneren, waar men baat
bij heeft. Maar wat is dat dan? Er worden
vaak zoveel verschillende dingen aangeboden dat men door de bomen het bos
niet meer ziet. Misschien brengt dit
artikel een aantal mensen op een idee en
dat gewoon in ons eigen dorp.
Even bij het begin beginnen. Marion
Campen uit Apeldoorn heeft met haar
vriend een chalet op camping De Woeste
Hoogte. Zo kwam ze ook in Hoenderloo
om boodschappen te doen en toen ze bij
drogisterij Ariska binnen liep zagen twee
oude bekenden elkaar weer. Ariska en
Marion hebben namelijk zo’n dertig jaar
geleden samen de drogistopleiding gedaan en dus was er meteen gespreksstof
te over. Het resulteerde ook in dat
Marion af en toe inviel voor Ariska in de
winkelen wie weet herkent u haar daar
van.
Marion heeft in Apeldoorn op het Ordenplein een jaar of 12 een drogisterij
gehad, met daarnaast een praktijk met
haar zeer speciale apparaat, de Multiwave Oscillator. Een hele mond vol voor
een apparaat dat geen medisch apparaat
is, maar meer een muziekinstrument met
als effect een diepe ontspanning en een
gevoel van welbehagen.
Door een scheiding was ze mede door
ruimtegebrek tijdelijk gestopt met het
behandelen van mensen met dit apparaat.
In een gesprek kwam Ariska met het
oude atelier van Annie achter de drogisterij. Een geweldig knusse ruimte waar
het apparaat prima opgezet kon worden
en het werd al snel beklonken dat Marion
in deze ruimte haar grote passie zou gaan
uitoefenen: mensen helpen aan een beter
leven dankzij de Multiwave Oscillator
(MWO). Nadat ze aan voormalige cliënten een mailtje had gestuurd dat ze weer
begonnen was stroomden de aanvragen

meteen binnen. Blijkbaar bevalt het de
mensen die zich laten behandelen prima.
De verslaggever van de N.P heeft ook in
de stoel gezeten om het te ervaren en er
is werkelijk niets engs aan en het was
eigenlijk heel prettig.
Er kan een heel wetenschappelijk verhaal
verteld worden over hoe de MWO werkt,
maar het komt er op neer dat het herstellende vermogen van de magnetische
velden, die in het lichaam volop aanwezig zijn, door de behandeling geactiveerd worden. Zo kan een gigantisch
breed spectrum aangepakt worden door
Marion met het apparaat die door Tesla
(van de electrische auto) ontwikkeld is.
De laatste jaren is de behandeling door
geluid meer in opkomst, al zit de farmaceutische industrie daar uiteraard niet
echt op te wachten. Er is veel onderzoek
gedaan en de uitkomsten zijn vaak
opmerkelijk. Een eenvoudig apparaat dat
muziekfrequenties genereert en al vele
jaren stilzwijgend overal wordt ingezet.
De techniek bestaat al sinds 1920 en in
veel gevallen zijn gezondheidsklachten

In het najaar houdt Marion een open dag, zodat alle
Hoenderloërs kennis kunnen maken met de MWO.
De datum zal in een volgende Nieuwe Plaggensteker
bekend gemaakt worden.
Behandeling op afspraak:
Marion Campen - 06 55 74 61 05

aanzienlijk te verbeteren. Te denken valt
aan angsten, astma, burn-out, rugklachten, diabetes, eczeem, hernia, hooikoorts,
kanker. migraine, nekklachten, onstekingen, reuma, slapeloosheid, stress,
ziekte van Parkinson enz. enz.
Ik hoor u denken: “nou dat moet dan wel
een wonderapparaat zijn en waarom
wordt het dan niet veel meer gebruikt?”
Heel begrijpelijke vraag. Zoals echter
eerder gezegd heeft de farmaceutische
industrie nog veel in de melk te brokkelen in de gezondheidszorg. En Marion
zal ook nooit zeggen dat men niet meer
naar een arts moet gaan met klachten. De
krachten bundelen en een voor ieder
mens de beste behandeling opzetten is
het eerste doel.
Behandeling met de MWO heeft zowel
een gunstig effect op het fysieke lichaam
als de psychische. Emotionele blokkades
kunnen ook door de therapie opgeheven
worden. Tijdens de behandeling kan men
een aangename sensatie door het lichaam
voelen. Pijnen zullen in veel gevallen vrij
snel verdwijnen en niet meer terugkeren.
Het lichaam gaat afvalstoffen afvoeren.
Cellen die op de verkeerde frequentie zaten en die het niet meer redden, worden
afgebroken en door het lichaam gescheiden. Drink daarom veel zuiver water om
het lichaam daarin te ondersteunen.
Marion is zeer enthousiast over haar
apparaat en kan met enige hulpmiddelen
een zeer persoonlijk behandelplan opzetten. Na een intakegesprek wordt deze
gemaakt, waarna ze aan de slag gaat.
Laat u verrassen door een aantal behandelingen en voel u fitter en vitaler!
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Apeldoorn

Historisch Hoenderloo in Beeld

Over de juni uitgave hebben we een reactie ontvangen van één van onze grote steun en toeverlaat van HHiB n.l. Rinus Aartsen.
Hij wist ons te vertellen dat de tekst bij de afbeelding van het Pension
Theetuin De Zevensprong fam. Montizaan niet klopte.
Het Pension/Theetuin was ten tijde van de fam Hols en tijdens het beheer
van Montizaan bestond de Theetuin niet meer. We hebben het nagezocht
en dat klopt. Zover wij hebben kunnen nagaan waren er opéén volgende
eigenaren n.l. Hols,Montizaan,Hessing en Pannekoek in die periode.
Voor deze keer hebben we gekozen voor een samenstelling afbeeldingen
van Café, Billard, Pension, Stalling, Hotel, Restaurant Veldheim.
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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00
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Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302

De redactie heeft nog een paar geslaagden kunnen achterhalen.
Bij deze de gediplomeerden op een rijtje!

Devin Barten, Maud van de Beek, Martine Dieleman,
Xaviera Feenstra, Kim-Rian Fluit, Carine Nijkamp,
Jana Radst aat, Jelke Schröder, Jeroen Sijbrandij,
Isa van Velsen, Britt Willemsen, Fabiënne Wolfswinkel.

Bijeenkomst toekomst terrein DHG
Op 15 september organiseert de gemeente Apeldoorn ‘s avonds een bijeenkomst in ‘t Dorpshuus in Hoenderloo. Zij
wil namelijk graag met u in gesprek over
de toekomst van het terrein van de
Hoenderloogroep. Welke mogelijkheden
ziet u als bewoner en/of ondernemer? U
wordt van harte uitgenodigd om mee te
praten.
Ruimtelijk kader
Zoals u weet heeft zorgorganisatie
Pluryn besloten de jeugdzorg van de
Hoenderloo Groep op het terrein in
Hoenderloo te stoppen en het terrein te
verkopen. Het terrein en de gebouwen
blijven echter bestaan. De vraag is wat er

in de toekomst mee gaat gebeuren.
Uiteindelijk is dit voor een groot deel aan
de nieuwe eigenaar van het terrein. Maar
de gemeente kan wel een kader meegeven waar een nieuwe eigenaar rekening mee moet houden. De gemeente
heeft daar een aanzet voor gemaakt in het
‘Ruimtelijk kader herbestemming terrein
Hoenderloogroep’. Op 18 juni jl. sprak
de gemeenteraad over dit ruimtelijk
kader en nu wil de gemeente graag met u
in gesprek. De input wordt gebruikt om
het ruimtelijk kader verder aan te scherpen.
Definitieve uitnodiging
Eind augustus ontvangen alle inwoners

en ondernemers van Hoenderloo een
brief van de gemeente Apeldoorn met de
definitieve uitnodiging en het programma van de avond. Uiteraard houden we
bij deze bijeenkomst rekening met de
richtlijnen van het RIVM en de landelijke regels. Dat betekent dat we ervoor
zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand
kan houden. Daarom zal u ook gevraagd
worden om u aan te melden. Zet u 15
september alvast in uw agenda?
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Na ruim een half jaar zit er uiterst
weinig schot in de ontwikkelingen
rond de Hoenderloo Groep. De sluiting is definitief, de manier waarop
Pluryn met jongeren, personeel en
omgeving om gaat is soms om te
janken, zo erg.
Hoenderloo's Belang heeft dit voorjaar in het dorp gevraagd te reageren
op het toekomstige ruimtelijk kader
voor het terrein. Dat heeft veel reacties
opgeleverd, waarvoor nog dank! We
hebben deze gebundeld en als één reactie
aan de gemeente gestuurd (zie hoenderloo.nl). De gemeenteraad heeft in juni
afgesproken om voorlopig niet mee te
werken aan het wijzigen van het bestaande bestemmingsplan (dat zou alleen
de waarde van het terrein bij verkoop
maar kunnen vergroten) en dat voor de
toekomst een zorginvulling het allerbelangrijkste is. Gelukkig had men goed
naar Hoenderloo geluisterd, want dat
was exact de reactie die we ook hadden
gegeven.
De gemeente wil het nu nog eens dunnetjes overdoen, dus zal er op 15 september

alle betrokken bewoners en met
de gemeente. Iedereen snapt dat
het wel heel erg zuur zou zijn als
je een aantal huizen ter grootte
van een woonwijk ineens zou
moeten ontruimen, dus zoeken
we gemeenschappelijk naar een
goede oplossing. Hoenderloo's
Belang vertrouwt erop dat die
ook wel zal komen.
aanstaande een avond in het Dorpshuus
worden gehouden waar iedereen welkom
is om zijn of haar zegje over de toekomst
van het terrein nog eens te doen. Noteer
de datum alvast.
Er staan zo'n 30 huizen op het terrein,
die worden bewoond door ex-werknemers van Pluryn, soms gepensioneerd,
soms met een andere baan. Volgens het
bestemmingsplan is de bestemming
"maatschappelijke doeleinden" en gaat
het om bedrijfswoningen. Nu Pluryn aan
het vertrekken is, werd nog eens duidelijk
dat het gebruik van de bedrijfswoningen
voor "normale" bewoning, in strijd is met
het bestemmingsplan. Formeel mag dat
niet. Dat is dus wel even schrikken
geweest. We hebben overlegd met vrijwel

Tot slot de motorrijders. Hoewel sommige discussies via apps soms helemaal
de bocht uit vliegen, zijn de klachten wel
serieus. We hebben met de gemeente en
met de politie gesproken en een hele
reeks van mogelijke maatregelen besproken. Dat begint zo vriendelijk mogelijk,
met borden bij de in- en uitgangen van
het dorp. Zo gezegd, zo gedaan, zou je
denken, ware het niet dat verkeerskundigen bij de gemeente daar dan weer heel
erg lang over blijken te moeten
nadenken. Te lang naar ons idee.
Oftewel: hoewel het vakantie is, blijven
we onze eigen overheid behoorlijk onder
druk zetten, want de overlast van
motoren blijft heel behoorlijk. Wordt vervolgd.

Naam: ...................................................................................................................
Voorletters: ..........................................................................................................
Adres : .................................................................................................................
Huisnummer : ..............
Postcode
: .........................
Plaats : .................................................................................
Telefoonnummer : ............................................................................................
______________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's Belang
om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):……………………………….
Ten name van :
Handtekening:
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Het siersmeedwerk op de foto van vorige maand was een cijfer 9. Het is
bevestigd op iets wits en dat is een witte muur. En die muur is de voorgevel van de Otthohoeve op het Jongenshuis. Het is de 9 van het jaartal
waarin deze fraaie boerderij gebouwd is, te weten
1903. Een mooi oud gebouw dus van ruim 110
jaar oud en die moet (!) dus zeker behouden blijven voor Hoenderloo. Het is
dan ook een gemeentelijke monument.
Om de foto van deze maand te kunnen herleiden hoeft men helemaal niet zo
heel ver weg van de plek van de foto van vorige maand. En het is nog eens een
Rijksmonument ook. Van hout zo te zien. Maar waar?

NIEUW IN HOENDERLOO
Majanka van der Lee heet je/u welkom bij
Gelsalon Salon Hoenderloo
Binnenkort ook acrylnagels.
Bel of mail voor een afspraak naar:
gelnagelsalonhoenderloo@gmail.com
06-43535253
www.gelnagelsalonhoenderloo.nl

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

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709
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Lintje nu officieel
Al eerder hebben we gemeld dat onze
dorpsgenote Helna Solleveld een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. In
de corona-tijd bleef dat echter beperkt tot
een telefoontje van de burgemeester en
uiteraard de warmte van de familie.
Er werd al wel meteen bekend gemaakt
dat als de tijd daar rijp voor zou zijn het
opspelden van het lintje nog een keer
officieel zou plaatsvinden. Dat werd 3
juli en net als de andere gedecoreerden
werd Helna persoonlijk toegsproken
door burgemeester Heerts. Het lintje
werd echter niet door hem opgespeld
i.v.m. de anderhalve meter regel. Die eer
was bij Helna gestemd voor Hans en we
hebben begrepen dat hij dat uitstekend
gedaan heeft. Een mooi moment voor de
beide echtelieden.
Na afloop was er een gezellige receptie
in ‘t Dorpshuus met zeker zo’n 55
mensen die Helna kwamen feliciteren.
We kunnen zeggen Helna, het lintje staat
je echt goed!

Nieuwe Plaggensteker Sudoku
Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:
* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat.
Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.
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6
Oplossing
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 55

door
Sushilla Kuchler

Duurzaamheid in Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Tot en met 9 augustus staat er een
opvallend gekleurde toren in het centrum van Het Nationale Park De Hoge
Veluwe. In de top van de 21 meter hoge
toren prijkt een
grote windturbine.
De GEM-tower,
zoals de toren heet,
is voorzien van
allerlei technische
hoogstandjes om
op een duurzame
manier energie op
te wekken. GEM
staat voor Green
Energy Mill. Niet
alleen de windturbine draagt hier
aan bij, ook kan de
toren energie
opwekken door
middel van zonnepanelen. De energie
wordt vervolgens opgeslagen in een
grote batterij. Zolang de GEM in het
Park staat zal de opgewekte stroom
gebruikt worden voor de Foodcontainer, een cinema en het opladen van
telefoons en elektrische fietsen. Ook de
Hoge Veluwe Trotsmarkt op 26 juli zal
gebruik maken van de groene stroom.
In het teken van duurzaamheid De
GEM-tower werd ontworpen en gerealiseerd door de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met
tien andere Europese bedrijven. Het
doel van de toren was oorspronkelijk
het verduurzamen van festivals. Zo zou
de toren dit jaar onder meer op Paaspop en Glastonbury hebben gestaan.
Vanwege de Coronacrisis gingen deze
festivals echter niet door en werd onder
andere Het Nationale Park De Hoge
Veluwe gekozen als vervangende locatie. Een geschikte plek, want duurzaamheid is een actueel thema binnen het
Park. Bij het beheren van de natuur

wordt continu gezocht naar duurzame
oplossingen en bij de bouw van het
Park Paviljoen in 2019 was duurzaamheid een van de speerpunten. Ook bij
het organiseren
van evenementen
is duurzaamheid
een belangrijk en
terugkerend
thema.
De komst van de
GEM-tower naar
het Park is bijzonder getimed, want
er staan nu tijdelijk twee unieke
torens in het Park.
Waar de GEMtower slechts een
jaar oud is, viert
het iconische
Jachthuis Sint Hubertus dit jaar het
100-jarig jubileum. Toch hebben de
torens meer gemeen
dan enkel hun bijzondere aanblik. De
GEM-tower is hypermodern en voorzien
van de nieuwste technische snufjes. Maar
100 jaar geleden was
Jachthuis Sint
Hubertus in zijn tijd
ook een voorloper op
het gebied van techniek.
De Toren Wandeling
Speciaal voor de komst van de GEMtower is er een wandeling ontworpen.
De rondwandeling gaat van de hypermoderne GEM-tower naar het 100jarige Jachthuis Sint Hubertus en weer
terug. De route voert u door de verschillende landschappen in het Park en
staat in het teken van duurzaamheid.
Een moderne toren vraagt om een mo-

derne wandeling, daarom staan er
onderweg bordjes met daarop QRcodes. Door het scannen van de code
met uw mobiele telefoon komt u meer te
weten over duurzaamheid in het Park.
Tijdens de wandeling komt u onder
meer langs de Paludicultuur, een
duurzame vorm van natte land- en bosbouw. Ook komt u langs het Pomphuis,
onderdeel van het Gesamtkunstwerk,
waar ook het Jachthuis en de vijver toebehoren. Bijna honderd jaar geleden
was het de bedoeling dat het Pomphuis
het water in de vijver op een duurzame
manier op peil zou houden. Ook het
moderne Park Paviljoen is een stop op
de route. Het gebouw werd ontworpen
met het oog op duurzaamheid, zo liggen
er bijvoorbeeld zonnepanelen op het
dak. Bent u nu nieuwsgierig geworden
naar de duurzaamheid in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe? Dan kunt u tot
en met 9 augustus de wandelroute

lopen. U start vanaf de GEM-tower in
het centrum van het Park en volgt de
route van ongeveer 8 kilometer. Het
enige dat u nodig heeft is een mobiele
telefoon met een QR-scanner. En als de
batterij van uw telefoon bijna leeg, dan
kunt u hem naderhand opladen met de
duurzame energie die opgewerkt is door
de GEM-tower.
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AUTO VAN DE MAAND

Opel Zafira Tourer 7 pers.

140pk

Navigatie, Cruise control, Lederen bekleding,
Stoel en stuurverwarming, luxe stoelen,
Parkeersensoren, 7 persoons uitgevoerd, Carkit,
Armsteun, Multifunctioneel stuur, Mistlampen,
Afneembare Trekhaak enz.
Bj 2013!

€ 13.750,-

Een greep uit ons aanbod:
Audi A3 Sportsback 1.2TSi 18inch, cruise 94.000km Wit

2012 € 11.450,-

Dacia Sandero Stepway 0.9 Tce Navigatie, Camera

2017 € 11.450,-

Koper met.

Dacia Sandero Stepway 1.6 Airco lm velgen nwe APK Grijs met.

2010 € 3.650,-

Fiat 500 Cabrio 1.2 Airco, Lm velgen, PDC, 55.000km Zwart/Rood

2015 Verwacht

Ford Focus Diesel Station nieuwe model

2011

Zilvergrijs met.

€ 5.450,-

Ford Ka Airco, Stoelverwarming, Lm velgen 54000km Wit

2013 € 5.950,-

Hyundai I-20 1.2 Zeer luxe, Navigatie, Camera enz.

Wit

2015 € 11.450,-

Nissan Almera Tino Airco, nieuwe APK hoge instap

Grijs met.

2005 € 1.750,-

Opel Corsa 1.4-16v Color-Line Navi, Cruise enz.

Wit

2014 € 8.450,-

Opel Mokka 1.4T AUTOMAAT zeer luxe uitv.

Zwart met

2018 € 20.950,-

Opel Zafira Tourer 7pers. 140PK Navi, Leer etc.

Wit

2013 € 13.750,-

Peugeot 107 5 deurs Airco Lichtmetalen velgen

Wit

2011

€ 3.450,-

Peugeot 208 120pk AUTOMAAT Navigatie Als nieuw Grijs met.

2014 € 11.950,-

Peugeot 308SW 1.2 130pk Zeer luxe uitvoering

Zwart met.

2018 € 18.750,-

Renault Kangoo 1.6-16v Pers. Uitvoering 99.000km

Champagne met.

2010 € 7.950,-

Renault Modus AUTOMAAT 1.6-16v Cruise control

Rood met

2009 € 5.450,-

Renault Clio Station 1.2TCe 100pk Airco lm velgen

D. rood met.

2009 € 4.450,-

Renault Twingo RipCurl Airco, Lm velgen

Wit

2009 € 3.950,-

Saab 9-3 Sport Estate 1 eigenaar luxe uitvoering

Zwart

2006 € 5.450,-

Skoda Yeti 1.2 TSi Lm velgen, Cruise control, enz.

Grijs met.

2010 € 5.950,-

VW Golf 1.6 TDI 5 deurs Airco, Cruise, PDC

D. rood met

2011

€ 4.450,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
Niet de deur uit ivm corona en graag de auto voor onderhoud?
Wij halen en brengen kosteloos uw auto (in Hoenderloo).
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