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Veel mensen beleven een enorm plezier in het spelen van bingo. Gezellig
met elkaar, terwijl iedereen eigenlijk
een concurrent is, de spanning van of

In deze
Plaggensteker o.a.

men met een prijsje naar huis gaat en
men is even van huis. Bingo spelen was
echter even niet aan de orde, aangezien men door de Corona niet in groepen bij elkaar mocht komen. Op 5 juni
was het eindelijk wel zo ver, in ‘t
Dorpshuus en onder de paraplu van
Het Nieuwe Initiatief.

weer samen kon komen en gezamenlijk
een activiteit kon doen. Lekker bijkletsen
met mensen die men misschien een tijdje
niet gezien had, samen een kopje koffie
drinken en een ochtendje met elkaar zijn.
Het kon allemaal en het werd gewaardeerd.
De Hoenderlose ‘Bingo-Miss’ draaide de

Uiteraard met in
acht neming van
de Corona-regels
was de eerste
activiteit van HNI
een bingo en maar
liefst 18 mensen
hadden zich hier
voor opgegeven.
Bij binnenkomst
eerst allemaal de handen ontsmetten en
vervolgens rekening houden met 1½
meter uit elkaar blijven. De tafels waren
dan ook zo neergezet dat iedereen goed
afstand van elkaar kon houden.

balletjes en sprak
ze goed duidelijk
uit. De cijfers
werden fanatiek
aangestreept op
het moment dat
Margriet ze opriep
en ze daadwerke-

Wat ligt daar nu weer op
de aanhanger? Het ziet er
wel mooi uit zeg!

Een mooie oude foto uit
het fotoarchief KröllerMüller Museum, Otterlo

Wethouders toespreken is
wel een dingetje. Deze
gozer deed het heel goed!

Hé Mieps. Lekker aan het
fietsen? Maar waar ben je
nu weer dan?

lijk op de bingokaart
stonden. Hoe mooi
is het dan als je luid
en duidelijk “Bingo”
mag roepen en even
later een prijs krijgt.

De bingo was voor de deelnemers gratis
en HNI had ook nog gezorgd voor leuke Heerlijk dat er weer
prijsjes en een kopje koffie/thee. Natuur- iets kon in ons
lijk is het altijd leuk om met een nieuwe dorpsgebouw. Wat
aanwinst naar huis te gaan, maar de waren velen daar
grootste winst was toch wel dat men aan toe zeg!
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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
2
3
4
6
9
16
23
22
29
30

3
Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur
Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur
Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur
Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
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

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

5
31

Het fietsen met de gids kan
gelukkig deze zomer, zoals het
er nu voorstaat, wel doorgaan.
De gids zal elke donderdagmiddag in juli en augustus
klaar staan bij de Muziektent
om vanaf 14.00 uur een mooie
route te gaan fietsen. Ook voor
de inwoners! De deelname is
gratis!
Op het moment van naar de
drukker gaan was het nog niet
helemaal rond, maar de
braderiecommissie is volop
bezig om te kijken of er toch
nog 3 keer een markt gehouden
kan worden op woensdagavond
in het Muziekbos.
Hou www.hoenderloo.nl in de
gaten voor mededelingen
hierover.

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

Geboren in ........
Ja, ja ..... ook deze maand kunnen we een melding maken
van de geboorte van een nieuwe wereldburger. In dit geval
is de moeder een oud-Hoenderlose en één opa en oma wonen
in ons dorp. Dus is de kans aanwezig dat we Marly nog
weleens kunnen bewonderen.
De naam is al verklapt en wat een leuke zeg:
Marly. Ze is de dochter van Chantal van Buren
en Tom Claessens en het gelukkige gezinnetje
woont in Breda. Marly is iets te vroeg geboren
op 9 juni om 11.16 uur en ze woog bij haar
geboorte 2488 gram en haar lengte was 45 cm. Ze
doet het ontzettend goed en wat is iedereen trots op
haar. Gefeliciteerd allemaal en heel, heel veel geluk!
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon

Kleurige bloembakken

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

Zo mondjesmaat mogen er weer meer activiteiten in ‘t Dorpshuus plaats vinden en
sommigen komen er weer na weken afwezigheid. In de wintermaanden staan er geen
planten in de bloembakken, maar in het voorjaar en in de zomer zeker wel. Steevast
zorgt Edwin Essenstam van Essie Tweewielers ervoor dat alle bloembakken voorzien
worden van kleur en fleur. Dat doet hij al jaren en ook dit jaar heeft hij weer nieuwe
planten gesponsored. Top Edwin, bedankt.

Pulsput nieuwe aanwinst

website

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

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 18 juli
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 28 juli
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Met het gereed komen van de Hoenderlose plaggenhut waren de bouwers zeker nog
niet klaar. Ze willen het plaatje steeds completer maken en zo is er al een stapel
brandhout toegevoegd, evenals een moestuin. Die moet echter wel bijgehouden worden en de vrijwilligers zijn nog steeds bijna iedere maandagmorgen te vinden bij hun
bouwwerk. En ze blijven doorgaan. Afgelopen maand hebben ze een pulsput geplaatst.
Het voorwerk is gedaan bij Evert Arendsen thuis en daar zijn al heel wat uurtjes in
gaan zitten. De windas is voorzien van nieuw hout, maar het metalen gedeelte is van
een oude put die vroeger op Hoog Baarlo jaren dienst heeft gedaan. Prachtig gerestaureerd en het gaat nog verder afgewerkt worden. Om het plaatje compleet te
maken komt er een gat in de grond met een buis en komt er een staalkabel die de buis
in gaat. De verwachting is dat de put niet werkend zal worden aangezien men dan wel
heel diep moet gaan om bij grondwater te komen. Echter .... bij deze enthousiaste
mannen weet je maar nooit!
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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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Werkzaamheden aan N304 op tijd afgerond
In opdracht van de provincie Gelderland is er groot onderhoud gepleegd
aan de N304 tussen Otterlo en Apeldoorn. De werkzaamheden zijn op 8
mei van start gegaan en staan gepland
tot eind juni.
Het asfalt is (gedeeltelijk) vervangen, afslagen en fietspaden veiliger gemaakt en
de flora & fauna beter beschermd.
De verkeershinder werd opgedeed in 3

fasen. Per fase was de bereikbaarheid en
de hinder anders. Het fietspad is tijdens
de werkzaamheden open gebleven.
Als eerste kwam het
gedeelte tussen de rotonde
in Otterlo en de afslag naar
de Apeldoornseweg aan de
beurt. Vervolgens het
stukje tussen deze afslag
en
die
van
de
Brouwersweg en als laatste vanaf de afslag
Brouwersweg tot iets
verder dan onder aan de
Ugchelse Berg. De afronding van deze laatste fase
stond op borden in de
planning als zijnde dat deze al op 12 juni
afgerond zou moeten zijn. Daar was even

wat verwarring over, maar het mag
gezegd, ..... men heeft deze planning
gehaald en op de 12e was de weg naar
Apeldoorn weer open.
Dat was toch wel voor velen even een
opluchting. Omrijden hoort er bij als er
aan de weg gewerkt wordt. Wilde je naar
Apeldoorn dan ging dat begrijpelijkerwijs over de Berg en Dalweg. Dat deze
weg niet op veel verkeer is berekend
werd maar weer eens zeer duidelijk. De
Berg en Dalweg was uiteraard veel

Gelukkig hebben we niets gehoord van
ernstige ongelukken en dus is het blijkbaar goed gegaan.
Men had uiteraard ook over de Woeste
Hoefweg hebben kunnen gaan. Iets omrijden, maar misschien iets rustiger. Dat
iets is precies het juiste woord. Ook extra
drukte en ook deze weg is niet echt
geschikt voor heel veel verkeer.

drukker dan normaal en daar fietsen was
een aanrader als je levensmoe zou zijn.
Ook best hachelijke situaties als bijv
twee vrachtwagens elkaar tegenkwamen.

mooi geworden. Daarbij, als je iets even
heb moeten missen, merk je hoe fijn het
is als alles gaat zoals het normaal is.
Op het moment van naar de drukker gaan
van deze editie was er nog één
onderdeel van de werkzaamheden
niet afgerond en daardoor stond er
ook eind juni in de planning dat
alles gereed zou zijn. De afslag
met de Brouwersweg is helemaal
opnieuw ingericht om het veel
overzichtelijker en veiliger te
maken. Er is een nieuwe fundering aangebracht en het beton
diende 2 weken uit te harden. Als
het goed is zal deze afslag echter
op het moment dat u dit leest al
wel weer open zijn, want in de
planning staat dat de afluiting tot en met
26 juni zou duren.

Eén daarvan moest echt de berm in, maar
ja ....... welke?

Maar, verkeershinder hoorde er nu eenmaal bij en uiteindelijk is de weg heel
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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

Plantjes en stekje ruilen bij Het Nieuwe Initiatief
Nu men, zoals op de voorpagina staat,
weer bijeen mocht komen bij Het
Nieuwe Initiatief, wilde men de regelmaat er ook weer inhouden. Voor de
corona kwam men elke vrijdagmorgen
bij elkaar in ‘t Dorpshuus en na de gezellige bingo werd er op 19 juni een
planten- en stekjesruilmarkt gehouden.
Daar kon iedereen terecht voor een
nieuwe groene aanwinst voor de
(moes)tuin, plantenbak of pot voor het
raam. Door het mooie weer kon deze
ruilbeurs lekker buiten gehouden worden. Er waren bezoekers die zelf plantjes
of stekjes hadden meegenomen, maar er
kwamen ook mensen die gewoon gezellig een praatje kwamen maken. Of de
laatste nieuwtjes horen. Zo kon het
gezellig worden tussen 10 en 12 uur.
Natuurlijk gingen er ook mensen naar
huis met potjes nieuw groen voor thuis.
Resultaat van de noeste groene arbeid

van anderen waar zij straks ook volop
van kunnen gaan genieten. Een leuke
activiteit van HNI en nu maar hopen dat

men het ritme van wekelijks naar de
inloopochtenden en actvitieiten er in zal
blijven. Veel te gezellig!

Tennisvereniging Otterlo in een nieuw jasje
Wat waren we blij toen we als bestuur
van Tennisvereniging Otterlo (TVO)
groen licht kregen om, na de Coronalockdown, het tennissen weer op te
starten. Eerst alleen de jeugd, maar al
snel mochten ook de volwassen weer
recreatief tennissen. Bovendien zijn de
tennislessen weer van start gegaan.
Sporten is in deze tijd een belangrijk
onderdeel van het zo gezond mogelijk
leven. Beweging en het spelelement
maken de tennissport erg leuk om te
beoefenen.

TVO nodig heeft.
Dit alles werpt z'n
vruchten nu al af:
sinds begin dit
jaar hebben we al
20 nieuwe leden
mogen verwelkomen en gaan nog eens 16 mensen de
introductiecursus tennis volgen. Daarnaast hebben we 17 nieuwe sponsoren
weten aan te trekken, waarmee het totaal
op het ongekende aantal van wel 21
sponsors komt!

Eind 2019 is voor TVO een nieuw en fris
bestuur aan de slag gegaan om de tennisvereniging een boost te geven. Ook
hebben we een extra tennisleraar
aangetrokken, Ralph van Baal; zijn
bevlogenheid en kunde is precies wat

Er is een activiteitencommissie in het
leven geroepen die al een aantal leuke
activiteiten op het programma hebben
staan; uiteraard als dit volgens de Covid19-richtlijnen mogelijk is. Ook heeft
onze website een prachtig nieuw jasje

gekregen.
Bent u ook enthousiast geworden? Word
nu lid en betaal tot het einde van 2020
slechts €75,- in plaats van €120,-, of kies
voor een zomerlidmaatschap (geldig in
de maanden juni, juli en augustus) voor
maar €50,-.
Voor jeugd onder de 18 jaar is het lidmaatschap het eerste jaar gratis!
Neem contact met ons op via tennisotterlo@gmail.com, 06-46161755 of bezoek
onze website www.tvotterlo.nl.
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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

In Hoenderloo is het vogelschieten een
vast onderdeel tijdens onze Zomerfeesten. En, wist u dat wij in Hoenderloo al
83 jaar het evenement kennen? In 1937
is dit voor het eerst in ons dorp tijdens
de Oranjefeesten georganiseerd.
Om mee te mogen doen moet men
inwoner van Hoenderloo zijn en 18 jaar
of ouder.
In 1996 is het reglement gewijzigd en
mogen ook oud-inwoners van Hoenderloo mee schieten om kans te maken op
eeuwige roem. Daar is in 2016 de kop
van Deelen aan toegevoegd.
Het vogelschieten heeft jaren lang
plaatsgevonden bij de manege aan de
Krimweg. Hier zijn vele dorpsgenoten
Schutterskoning geworden. Na het
neerhalen van de vogel werd de Koning

met een grote stoet via de Krimweg
naar de biertent gereden. Hier vond dan
de officiële huldiging plaats.
Begin jaren negentig hebben wij besloten om het vogelschieten plaats te laten
vinden bij de tent. Dit om veiligheidsredenen. Er wordt toch immers al vroeg in
de avond begonnen met een glaasje
cola.
Al jaren staat Schutters Loenen ons bij
om dit evenement op een gezellige maar
vooral veilige wijze te laten verlopen.
Zeker nu, in tijden waarbij wij onze
deelnemers moeten laten legitimeren en
tekenen voordat er geschoten mag worden. Alles omdat wij dit evenement
alleen nog mogen organiseren wanneer
wij ons houden aan de veiligheidseisen.
Het vervaardigen van de vogel is al
jaren in handen van de familie Hen-

driks. Het is begonnen met Jan Hendriks die in 1972 zijn laatst gemaakte
vogel naar beneden schoot. Hierna is
het overgenomen door Aart die op zijn
beurt in 1981 deze eer heeft overgedragen aan zijn zoon Jan Willem.
Dit houdt in dat dit jaar eigenlijk de 40e
vogel door Jan Willem Hendriks zou
worden gemaakt! We hopen dat Jan
Willem ons nog vele jaren zal voorzien
van een vogel.
Sinds een jaar of 6 wordt de vogel voor
de jeugd gemaakt door oud voorzitter
Henri Zeevalkink, welke de juiste
(zachte) houtsoort ter beschikking stelt.
Hieronder de Schutterskoningen en ja,
slechts 2 Koninginnen vanaf het jaar
1956… Wat zou het prachtig zijn als wij
in 2021 opnieuw een Schutterskoningin
mogen huldigen.

kijk verder op
pagina 13
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Buksschieten voor de jeugd
Het buksschieten is geïntroduceerd in
1997 en is bedoeld voor de jeugd van
Hoenderloo.
Hier hebben wij slechts 1 Koningin
mogen huldigen en dit in het afgelopen
jaar!

Tijdens de optocht op zondagmiddag
stapt Schutterkoning(in) samen met
partner en de jeugd Schutterskoning(in)
in een open wagen en is dan na de
begeleiding door muziekvereniging
VIOS de eerste wagen in rij.
De (volwassen) Schutterskoning(in),
heeft in het daaropvolgende jaar een
aantal taken te vervullen. Zo is men
direct na het behalen van de titel aan-

wezig bij de overige Zomerfeest
activiteiten. Dit natuurlijk om alle felicitaties in ontvangst te nemen en de prijzen uit te reiken aan de deelnemers van
de activiteiten. Ook tijdens het
Paasspektakel en de
Koningsdagfestiviteiten hopen we dat de
Schutterskoning(in) de prijzen uit kan
reiken.
En dan moet men weer in actie komen
voor de nieuwe titel!

Het is voor zover wij weten nog nooit
gebeurd dat wij in Hoenderloo 2x
achter elkaar dezelfde Schutterskoning(in) hebben gehad bij de volwassenen. Bij de jeugd is dit wel 3 maal
gelukt!
Dus elke volwassen Koning(in) heeft een
jaar lang de titel gehouden.
Nu met Covid-19 moeten we de titel
maar prolongeren….

Uiteraard zijn er foto’s van heel veel schutterskoningen. Om die te plaatsen zou de Nieuwe Plaggensteker twee keer zo dik worden en dus plaatst de redactie 1 pakkend ‘familiekiekje’ om alle schutterskoningen te eren. En welk jaar was dit?
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding
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.

* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting

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
Waar het in andere delen van mijn wijk weer
wat drukker begint te worden en het lijkt alsof
het 'normale' leven weer op gang is gekomen,
was het de afgelopen maand vwb de meldingen in Hoenderloo nog rustig. Ik weet
dat veel mensen vooral in de weekend
last hebben van het verkeer, vooral
motoren. Ik ben inmiddels in gesprek met een aantal partners om te kijken of, wat en hoe
we hier iets aan kunnen doen. Het is een gegeven dat in meerdere dorpen van de
gemeente Apeldoorn speelt, dus het wordt ook breder getrokken.
Er werden van een voertuig twee kentekenplaten gestolen en er werd een ree aangereden.
Mensen waren scherp en meldden twee verdachte situaties. Aan iemand die goederen via
marktplaats had gekocht en had betaald, werden de goederen niet geleverd. Er was een
melding dat jeugd een vuurtje aan het stoken was langs de Woeste Hoefweg en er kwam
een melding binnen van overlast van een buurman. Tot slot werd er een tv gevonden,
waar nog geen eigenaar bekend van is…..
Inmiddels zijn de spreekuren ook weer begonnen. U bent weer, zoals vanouds, van harte
welkom op de dinsdagavonden van 19.45 tot
20.45 uur.
Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
Van 21 juli t/m 25 augustus is er in verband met de petra.van.doorn@politie.nl
basisscholenvakantie geen spreekuur. Ik ben dan twitter: polhurk
wel aan het werk en bereikbaar via
0900-8844

“Ik wil graag iedereen bedanken
voor de leuke kaartjes, bloemetjes,
telefoontje en zo.
Toen ik mijn heup gebroken had
en ik een nieuwe heup heb gekregen heeft mij dat echt heel goed
gedaan!
Het heeft me echt heel erg
geholpen.”

HAJO wil Wilma heel erg bedanken voor vele
jaren heel goed bezorgen van de N.P. Ze heeft
inmiddels een leuke attentie ontvangen.
HAJO is heel blij een prima vervanging te
hebben gevonden in Bep (en Aad) v.d. Brink.
Veel plezier met bezorgen!

Riek Zwanenburg

Doppen voor Hukphond
“Wij hebben in het eerste halfjaar
maar liefst 30 vuilniszakken met
doppen gespaard.
Op het moment kunnen we ze nog
even niet inleveren.
We bedanken iedereen die bij ons
doppen ingeleverd hebben.
We gaan door met sparen!”

“Zoals de meesten weten heb ik
een lintje gekregen : "Lid in de
orde van Oranje Nassau".
Wat een verrassing was dit voor
mij. En ik voel me dan ook zeer
vereerd.
Het officiële lintje krijg ik 3 juli
opgespeld.
Ik wil hierbij dan ook iedereen
bedanken die hier aan heeft
meegewerkt en voor
de vele felicitaties.”
Helna Solleveld

Janny, Marja en Ria
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Drie wethouders bezoeken Hoenderloo
Ons dorp heeft door middel van de
Dorpsraad een goed contact met de
gemeente Apeldoorn. Zeker ook wel met
de gemeente Ede, maar dat is minder frequent. Leden van de Dorpsraad gaan
regelmatig naar het gemeentehuis;
ambtenaren, wethouders en ook de burgemeester zijn geen onbekenden in
Hoenderloo.
In december van 2019 was er nog een
avond met de raadsleden van Apeldoorn
in ‘t Dorpshuus en die werden geinformeerd over verschillende onderwerpen
die spelen in ons dorp. Drie wethouders
wilden nu graag meer weten over een
aantal van die punten nu we een half jaar
verder zijn gekomen. Op 9 juni kwamen
zij en stadsdeelmaneger van de dorpen
Steven Gerritsen naar Hoenderloo.
De wethouders waren Wim Willems,
Detlev Cziesso en Jeroen Joon. Gelukkig
konden ze weer ontvangen worden door

de dorpsraad en leden van de HZV in ‘t
Dorpshuus. Deze was net weer open.
Uiteraard werd goed rekening gehouden
met de corona-regels. De handen ontsmetten, geen handen schudden en
anderhalve meter uit elkaar zitten.
In het dorpsgebouw werden de bezoekers
eerst bijgepraat
door Hanneke van
Kan over Het
Nieuwe Initiatief
(HNI). Waar staat
deze vrijwilligersgroep voor, wat
hebben ze tot nu
toe allemaal gedaan en bereikt
voor een deel van
de Hoenderlose
bevolking. Maar
zeker ook waar ze
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tegenaan lopen en waar behoefte aan is.
Hanneke legde dat allemaal helder en
heel duidelijk uit.
Het was de bedoeling geweest om vervolgens lopend naar een aantal plekken
te gaan, echter het tijdsbestek was niet zo
bijzonder ruim.
Er waren daarom fietsen geregeld en de eerste die vorop
ging
waren
Frank Daemen
en Rowan Mulder van het
CPO. Dat staat
voor Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap. In Jip en
Janneke taal: 15
Hoenderlose jongeren hebben zich
verenigd om in
eigen
beheer
betaalbare woningen te realiseren.
En met betaalbare
woningen wordt
ook bedoeld dat
het voor starters
echt mogelijk is

Voorzitter Frank vertelde aan de bezoekers haarfijn wat hun plannen zijn en hoe
belangrijk deze zijn voor de toekomst
van Hoenderloo. Ook waar ze al die jaren
al tegenaan lopen. Er zitten altijd weer
kinken in de kabels en de jongeren
proberen de moed er in te houden al is

het heel begrijpelijk dat de moed ze af en
toe in de schoenen zakt.
De wethouders luisterden aandachtig en
gaven aan het een mooi en belangrijk
plan te vinden. Uiteraard hebben Frank
en Rowan gevraagd aan het drietal om
hun waar mogelijk de helpende hand toe
te steken. Iedereen kreeg de indruk dat
men dat zeker wilde.
Vervolgens werd er richting de Hoender-

om de kosten te
dragen.
Beide jonge Hoenderloërs zijn actief
binnen het CPO en
zitten ook allebei
in de dorpsraad.
loo Groep gefietst, maar onderweg werd
nog even stilgestaan bij twee succesnummers van de laatste jaren.
De eerste was IKC Hei & Bos. De school
van Hoenderloo groeit en bloeit en dat
dankzij de inzet van velen, maar vooral
van een aantal moeders die geloofden in
deze school. Dankzij de aanwezigheid
van een school in ons dorp hebben ondertussen al meerdere mensen gekozen voor
een huis in Hoenderloo. Hoe mooi is dat.
Geweldig!

Daarna kwam de groep fietsers langs
museum de kleine Arcke en dorpsraadslid en vrijwilliger bij het knusse museum
Ilja Hengeveld vertelde ter plekke meer
over deze plek. Een voorbeeld van de

goede samenwerking tussen het Jongenshuis en het dorp en waar al meerdere
mensen verteld hebben over hun leven
en/of hobby. Dat het voortbestaan van de
kleine Arcke aan een zijden draadje
hangt door de sluiting van het internaat
zal niemand verbazen. Ook hier werd
steun gevraagd aan de wethouders om
deze voorziening voor het dorp te kunnen
behouden.
Volgende stopplaats, de Pluktuin bij de
Otthohoeve. Daar stonden een aantal
medewerkers van de Hoenderloo Groep
klaar om (op gepaste afstand natuurlijk)

toekomst toe. En snel duidelijkheid,
maar dat lijkt niet in het actiepuntenlijstje te staan van Pluryn. Uiteraard werd
ook gesproken over wat er met het
immense terrein van het internaat zal
gaan gebeuren. De
wethouders hebben daarbij net zo
veel vragen als de
inwoners
van
Hoenderloo
en
worden zelf ook
wel eens verrast
door mededelingen
van Pluryn. Er
blijkt voldoende
animo te zijn voor
het terrein, maar
wat het gaat worden?
Gelukkig is er zeer
regelmatig contact
tussen de gemeente
en de dorpsraad
over dit onderwerp
en in Apeldoorn
weet men ondertussen heel goed
wat wel en wat
zeker niet acceptabel is vanuit de
visie van het dorp.
Dat werd echter tijdens deze bijeenkomst nog weer even
bevestigd.
Dat was de bijeenkomst bij de
pluktuin, die er
overigens ook dit
jaar weer geweldig

meer te vertellen over de sluiting van het
internaat door Pluryn. De wethouders
wisten er uiteraard al het nodige van,
maar om van de mensen, die er al vele
jaren werken, zelf het één en ander te
horen is altijd goed. De verhalen zijn
schrijnend en dat er grote zorgen bestaan
over de kinderen die er nog zijn is zeer
begrijpelijk. Zorgen zijn er ook voor de
medewerkers die nog betrokken zijn aan
de Hoenderloo Groep. Daarbij ook
mede-dorpsbewoners en uiteraard wenst
iedereen in Hoenderloo hun een goede

en goed verzorgd
uitziet. En, even
een sprongetje maken, we kunnen het
niet laten (red.),
maar hoe lastig
moet het zijn voor
de mensen van het groen onderhoud van
DHG om gemotiveerd te blijven. Ze
onderhouden alles nog perfect en nu
veelal zonder dat er jongeren bij zijn om
te helpen. Maar waarvoor ze het allemaal
doen? Ze weten het zelf niet. Waar

komen ze straks terecht. Op het moment
van het typen van dit artikel (20/06) was
het nog niet bekend waar deze medewerkers naar toe zouden moeten gaan als de
sluiting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Hulde dat ze gewoon flink door blijven gaan. Sorry, dit moest de redactie
even kwijt!
Weer op de fiets en langs de begraafplaats naar het muziekbos voor de laatste
stop van de middag. Bij het langsrijden
bij IJs van Co kreeg Nanouk uiteraard het
verzoek van Gerrit Dros om iedereen te
voorzien van een lekker ijsje. Een bezoek
aan Hoenderloo zonder IJs van Co kan
uiteraard niet.
Bij de muziektent vertelde Gerrit het eén
en ander over het centrumplan dat de

HZV en de dorpsraad samen hebben
bedacht in overleg met bijv het bestuur
van ‘t Dorpshuus en mensen van de
stichting het Deelerwoud e.a. om het
gedeelte van het dorp bij de muziektent
nog meer een zichtbaar dorpscentrum te
maken. Hier werd vooral door Hoenderloo gevraagd om mogelijkheden en niet

om onmogelijkheden. Wordt uiteraard
vervolgd.
Twee pagina’s met de wethouders. Toch
altijd wel goed om aan deze mensen ons
dorp te laten zien. Het is in ieder geval
nooit verkeerd.
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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.
februari 2012
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Actie in het muziekbos tegen werkwijze Pluryn
Op vrijdag 19 juni was Hoenderloo weer
even in het nieuws, zelfs het landelijke.
Dat had te maken met de actie die
gehouden werd in ons eigen Muziekbos
door mensen die hun vertrouwen opgezegd hebben in Pluryn betreffende de
sluiting van het Hoenderloo College.
Ouders, personeel en de vakbonden zijn
helemaal klaar met Pluryn. Nog steeds is
er geen sociaal plan voor de docenten.
Pluryn heeft het onderwijzend personeel
in een aparte stichting ondergebracht en
daardoor vallen ze niet onder het sociaal
plan van de zorgmedewerkers. Iedereen,
buiten de leiding bij Pluryn, denkt dat dit
een schandaal is. Na zes maanden na de
aankondiging dat de school zou gaan
sluiten is er nog steeds geen regeling
voor het onderwijzend personeel. Daarnaast is voor lang niet alle uitstromende

jongeren een passende vervolgplek op
een andere school gevonden en daar
maken de bevlogen docenten en de ouders van de kinderen zich uiteraard
enorm bezorgd over. Het gaat hierbij
toch al gauw om rond de honderd jongeren waarvoor nog geen zicht is op een
nieuwe schoolplek. Voor een heleboel is
zelfs nog geen plek bekend waar ze over
een aantal weken zouden moeten gaan
wonen. Dan kunnen ze dus ook niet
ingeschreven worden op een nieuwe
school. Als een school de jongeren met
de specifieke problemen, die ze nu eenmaal hebben, al accepteren. Niet elke
school heeft de mogelijkheid om zo’n
kind adekwaat te kunnen helpen. En deze
kinderen hebben het al zo moeilijk en
willen ook graag een goed plekje veroveren in de maatschappij.

Tijdens de actiebijeenkomst namen wanhopige ouders het woord, evenals
medewerkers van de school, onderwijs-

stand van elkaar. Er waren veel stippen
op het gras van het muziekbos gespoten
om dit makkelijker te maken.

vakbonden en politici. Het overgrote deel
met mondkapjes voor en op de juiste af-

Iedereen was het er over eens dat het niet
kan zoals Pluryn omgaat met hun jongeren en personeel. De actiebereidheid is
groot om het Hoenderloo College langer
open te houden voor de jongeren en de
medewerkers. Alle sprekers, waaronder
ook Tweede Kamerleden, gaven aan het
er niet bij te laten zitten en de verantwoordelijken voor deze wantoestand
flink aan de jas te gaan trekken. Ook in
Den Haag. Voor de bonden is de maat
vol. 'Na zestien keer onderhandelen over
een degelijk sociaal plan is er nog steeds
geen oplossing', zegt AOb-rayonbestuurder Philippe Abbing. Om hun woede
over de gang van zaken kenbaar te
maken demonstreerden ze die vrijdagmiddag mee in Hoenderloo.
De bijeenkomst verliep heel netjes en nu
maar hopen dat het iets oplevert.
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Apeldoorn

Historisch Hoenderloo in Beeld

ERE WIE ERE T OEKOMT
Over het verhaal in het mei nummer hebben we geen reacties ontvangen, op de vraag van wie er in discussie met Jan van Beek
was dus ook niet, maar wie weet.
Voor dit nummer hebben we als middelpunt de horeca met wat oude beelden naar voren te halen. Ze hebben uw hulp hard
nodig.

-Cafetaria 't Centrum, Bertus Staal
-Hotel Pension Zomerlust, fam W. Staal
-Pension Buitenlust fam. H. Radstaat
-Cafetaria De Zevensprong fam. E. van Ark
-PensionTheetuin De Zevensprong fam. H. Montizaan
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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

We hebben de volgende namen kunnen achterhalen van geslaagden in Hoenderloo.

Maud van de Beek, Martine Dieleman,
Kim-Rian Fluit, Jelke Schröder, Jeroen Sijbrandij, Xaviera
Feenstra, Britt Willemsen, Fabiënne Wolfswinkel.

Loop je met de hond te wandelen, zie je een tafereeltje die je gewoon even op de foto vast moet leggen! De Saloon, één van de
absolute pronkstukken van de kermisoptocht vorig jaar, staat op de kinderboerderij op de Hoenderloo Groep. En heeft een fantastische bestemming gekregen. De geiten hebben er een huis gekregen en kunnen daar bijvoorbeeld als het regent heerlijk schuilen.
Ze hebben een prachtig dak boven hun hoofd, al is het maar de vraag of ze dat zelf ook beseffen. Geweldig toch, dat zo’n wagen,
waar ziel en zaligheid in is gelegd, zo’n geweldige functie heeft gekregen. Hier smelt je toch van!
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We hebben een reactie binnen gekregen over een geschikte plek voor een
extra ondergrondse container in ons
dorp. Bedankt daarvoor en we nemen
beide opties serieus mee naar de
gemeente en Circulus. Wie alsnog
een plaats wil aandragen kan dat nog
zeker doen; dorpsraad@hoenderloo.nl.
Elders in deze Plaggensteker een uitgebreid versag van het bezoek van o.a.
drie wethouders aan ons dorp. Nu horen
we u denken .... “ja, leuk, maar heeft het
ook nut.” Dat denken wij zeker. Door deze mensen op lokatie de mogelijkheden
en datgene waar tegenaan gelopen wordt
te laten zien is altijd beter dan van achter
een bureau of een scherm. En we houden
natuurlijk een flinke vinger aan de pols
door hun ook te houden aan eventuele
toezeggingen. Daarvoor hebben we in de

Naam
Voorletters
Adres
Huisnummer
Telefoonnummer
Plaats

ook naar de gemeente toe, over
de sluiting van de Hoenderloo
Groep en met name wat er met
de grond gaat gebeuren. Iedereen die de media volgt over deze
kwestie weet ook dat er soms
heel vreemde ‘kronkelingen’ zijn
vanuit de eigenaar van de grond.
Wij zitten er bovenop.
loop van de jaren toch wel voldoende
opgebouwd in het Apeldoornse gemeentehuis.
Inmiddels zijn we gelukkig weer een keer
fysiek bij elkaar gekomen in ‘t Dorpshuus voor een vergadering. Daarvoor
hadden we wel via een scherm met elkaar
vergaderd, maar dat beviel toch niet zo
bijster. Gelukkig komen we weer bijeen
en we hebben genoeg te doen.
Uiteraard zijn we nog steeds heel actief,

Als het goed is hebben we, als u
dit leest, een gesprek gehad met de
gemeente en onze dorpsagente Petra
over de overlast in ons dorp van geluidshinder door verkeer. Met name sommige
motorrijders hebben soms een losse
rechterpols en rijden als gekken door
delen van ons dorp. Of ze moeten even
laten horen hoeveel decibellen ze kunnen
produceren. Misschien is het plaatsen
van zeer specifieke borden een optie. We
houden u op de hoogte!

: .................................................................................................
: .................................................................................................
: .................................................................................................
: ..........................
Postcode
: .........................
: ..........................
: .................................................................................................

________________________________________________________________
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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Op de foto van vorige maand stonden stammetjes met gaatjes er in. En die
zijn van het insectenhotel in de wei voor het poortgebouw van het deelerwoud. Dit insectenhotel is ooit door de Hoenderlose imkersvereniging geplaats en inmiddels hebben vast al ontzettend veel
insecten er een plekje
gevonden.
Meerdere woningen in ons dorp hebben een versiering of iets dergelijks op de
gevel. Van de foto van deze maand kunnen we melden dat het op een prachtig
oud gebouw staat en dat het ook een functie heeft. In dit geval geeft het het jaartal aan dat het gebouwd is. Een stukje daarvan dus. Wilt u gaan zoeken? Doe
dan dat daar waar heel veel om te doen is de laatste maanden. Helaas!

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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Leerlingen knappen monument op
Het is eigenlijk de gewoonste zaak van
de wereld dat bijvoorbeeld ons Hoenderlose oorlogsmonument bij de Heldringkerk er gelikt uit ziet. Toch gebeurt dat
natuurlijk niet zo maar uit zichzelf en
zijn er mensen die er de handen voor uit
de mouwen steken.
Vaste waarde hierin is Jan Pasveer. Hij
zorgt ervoor dat de plantjes geregeld
worden en zelfs dat ze in de grond gezet
worden nadat de oude zijn verwijderd.
Gelukkig krijgt hij er vaak wel hulp bij
en op 5 juni maakten vele handen zelfs
het werk een stuk lichter. Leerlingen van
IKC Hei & Bos hebben samen met de
meester de bijna 200 begonia’s een mooi
plekje gegeven in het monument en bij
de bloembakken naast de ‘put’. Op welk
moment was nog even een dingetje want
op de geplande tijd kwam de regen met
bakken naar beneden. Dus even gewacht
en daarna kon de harde werkers in droge
omstandigheden aan de slag.
De begonia's zijn gesponsored door de
vereniging Hoenderloo's Belang en
geleverd door Danny's Bloem & Zo. De
vorige plantjes, betaald door de Hoenderlose Zaken Vereniging en geleverd
door Spar Mulder, waren inmiddels aan
vervanging toe geweest. Mooi om te zien
dat velen een steentje bijdragen aan het
fraai houden van ons monument. En
zeker ook dat de kinderen van de Hoenderlose school de traditie voortzetten om
het monument de adopteren. Dat was
vroeger altijd al zo bij de Kakelhof en nu
bij het IKC Hei & Bos. Klasse!

Oplossing
vorige maand

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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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 54

door beleidsmedewerker
Aafke Kylstra

Jachthuis Sint Hubertus bestaat 100 jaar!
Jachthuis Sint Hubert is een markant
gebouw aan de noordkant van Het
Nationale Park De Hoge Veluwe, gelegen tussen Otterlo en Hoenderloo. Het
is gebouwd tussen 1914 en 1920. Het
ontwerp is van de hand van architect
Hendrik Petrus Berlage. Berlage, toen
al een bekend en gewild architect, kreeg
de opdracht van het echtpaar KröllerMüller om een representatief buitenverblijf te ontwerpen om zakenrelaties
en andere gasten te ontvangen. Deze
opdracht ging hij graag aan, waarbij
hij de legende van Sint Hubertus mee
nam in het ontwerp. De plattegrond van
het pand is in de vorm van een gewei,
de toren heeft een kruis in het metselwerk dat het lichtend kruis in het gewei
van het Hubertushert symboliseert. In
1919 nam de architect ontslag vanwege
onenigheid met zijn opdrachtgeefster,
waarna architect Henry van de Velde
de bouw van het Jachthuis afrondde.

>> Aanleg vijver gezien vanaf toren van
St. Hubertus, ca. 1920
Ontwerp van een Gesamtkunstwerk
Berlage ontwierp niet alleen het gebouw, maar ook het complete interieur
van het Jachthuis. Hij liet bewust veel
constructieve elementen zichtbaar.

Kenmerkend voor het ontwerp zijn de
geglazuurde bakstenen. Het verfwerk en
kleurgebruik is van kunstenaar Bart van
der Leck, professor Arthur Henning
heeft de glas-in-lood ramen ontworpen.
Bijzonder zijn de technische hoogstandjes, zoals een elektrische lift, een centraal uurwerk- en stofzuigsysteem, centrale verwarming en
Pullmann schuiframen. Deze
ramen zakken tot in de kelder,
waar ze gereinigd kunnen worden, zonder overlast voor de
bewoners.
Herstel van de tuin- en
parkaanleg
Ook de omgeving van het
Jachthuis met geometrische
tuinen en vijverpartijen is ontworpen door Berlage. In de
periode 2011-2016 zijn verschillende
herstelprojecten uitgevoerd om de tuinen parkaanleg terug te
brengen naar de kracht
van het originele
ontwerp. De
Berlagewandeling rondom de vijver, ook
geschikt voor mindervaliden, is daarvan een mooi
voorbeeld. Het wandelpad is weer strak langs
de vijver gelegd, overal
even dicht langs de
oever, conform het oorspronkelijke ontwerp.
De aanleg van vijverpartijen
Tijdens de aanleg van de vijverpartijen
is per ongeluk de ondoorlatende bodemlaag doorgestoken, waardoor de vijver
leeg liep. Om dit probleem te verhelpen
is mastiek (asfaltpapier) op de bodem
aangebracht. Een windmolen moest

grondwater oppompen om de vijver te
kunnen bijvullen. Henry van de Velde
ontwierp een Pomphuis in Egyptische
stijl, waar bovenop een Amerikaanse
windmotor werd geplaatst. In 2015 is in
het Pomphuis een uitzichtpunt gerealiseerd.

>> St. Hubertus, werkzaamheden aan de
vijver
Gebruik van het Jachthuis
Na de overdracht van landgoed "De
Hooge Veluwe" en het Jachthuis aan
Stichting Het Nationale Park De Hoge
Veluwe, bewoonde het echtpaar
Kröller-Müller het pand nog enige tijd.
Toen in de Tweede Wereldoorlog het
Kröller-Müller Museum in gebruik was
als noodhospitaal, verbleven de verpleegsters in het Jachthuis.
Inmiddels is het in gebruik als museum
en opengesteld tijdens rondleidingen.
Vanaf 1 juli is het Jachthuis weer
dagelijks te bezoeken! De Theekoepel
bij het Jachthuis, sinds 2007 ingericht
als kiosk, is deze zomer dagelijks
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Bron foto's: Fotoarchief Kröller-Müller
Museum, Otterlo
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AUTO VAN DE MAAND

Peugeot 308SW 1.2 130pk
Navigatie, Cruise control, Panorama dak,
Achteruitrijcamera, Perkeersensoren, Carkit,
Armsteun, Dakrails, ESP, ABS, Airbags,
Multifunctioneel stuurwiel, Mistlampen, Trekhaak
Bj 2018!

€ 18.750,-

Een greep uit ons aanbod:
Dacia Dokker 1.2 TCE Navigatie Cruise 11.000km

Wit

2018 € 15.950,-

Dacia Sandero Stepway 0.9 Tce Navigatie, Camera

Koper met.

2017 € 11.450,-

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

2010 € 3.650,-

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 € 21.950,-

Opel Zafira Tourer nwe model 1.4 140PK Navi 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 Verwacht

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 Megane Stat.Navigatie 94.000km zeer mooi Zwart met.

2009 € 8.450,-

* Lid BOVAG/NAP

* Constant wisselend aanbod

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

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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