
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1

Nummer 252
jaargang 22

juni 2021

In deze
Plaggensteker o.a.

Samen lekker lezen. Hoe
mooi is dat! Vast en zeker
op het IKC.

Hoera!!! We kunnen
weer een aantal geslaag-
den vermelden! Tof!

Hé Wim, weer lekker aan
het drummen? Is VIOS
weer begonnen dan?

Is dit een Van Ark of niet.
Maar wie van de clan is de
vader?
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Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo

Nieuw boek over geschiedenis Hoenderloo
Er zijn al enkele boeken uitgekomen die gaan over de geschiedenis van Hoenderloo.
Daar komt er eentje bij en wel “Hoenderloo van plaggenhutten tot toeristenplaats”. In
dit boek, voorzien van  een groot aantal afbeeldingen van oude foto's en documenten,
wordt uitvoerig ingegaan op de geschiedenis van Hoenderloo en directe omgeving.
Vanaf het moment, toen er louter plaggenhutten waren tot heden, Hoenderloo als
toeristenplaats. Het jongenshuis, de kerk en vrijwel alle verenigingen en recre-
atieparken, hotels, restaurants en enkele oude bedrij-
ven passeren de revue. Verder wordt uitvoe-
rig ingegaan op de geschiedenis van land-
goed Varenna/Deelerwoud en ook het
Nationale Park de Hoge Veluwe komt uit-
voerig aan de orde. Een apart hoofdstuk is
gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Veel,
nog niet eerder gepubliceerde feiten, " Voor
en door Hoenderloërs". 
Het boek is vanaf 11 juli beschikbaar voor 20
euro en voor leden van Hoenderloo's Belang
voor 15 euro  en te verkrijgen bij: 
Wolfswinkel Groentechniek, bij de
Dorpsraad/ Hoenderloo's Belang, (email:
dorpsraad@hoenderloo.nl), bij Drogisterij
Ariska en bij cafetaria De Zevensprong.

Er mag weer meer en dat gaat dan ook gebeuren
De coronacijfers gaan de goede kant op
en tijdens de persconferentie van de
overheid op vrijdag 19 juni werd
aangegeven dat er ook weer steeds meer
mogelijk werd. Goed nieuws dus voor

evenementen door heel Nederland. Ook
voor Hoenderloo en het lijkt er op dat we
dit jaar geen ‘kermisloze zomer’ hoeven
te doorstaan. Daarover later meer.

Voor bepaalde evenementen komt de
openstelling echter helaas te laat. Neem
nu Hoenderpop van HAJO. Traditioneel
de opening van het zomerseizoen in het
Muziekbos. De eerste vrijdag van juli
kwam echter te vroeg om dit nog te kun-
nen opzetten. Ten eerste zou de vergun-
ning al een probleem worden, aangezien
de gemeente dit te laat zou kunnen
afgeven. Verder is het Muziekbos open-
baar terrein en kan iedereen er vanaf alle
kanten inlopen. Dat mocht dus niet, want
alles en iedereen zou gecontroleerd
moeten worden. Een hek om het
Muziekbos zetten is niet te doen en moet
je ook niet willen. Dan moet er volop
controle zijn en zou er eventueel getest
moeten worden. Mensen, de lol is er dan
al snel af.
Datzelfde geldt voor de braderie. De vijf

woensdagavonden waren niet te doen
met de regels waar men aan moet vol-
doen. De braderiecommissie heeft dan
ook het moeilijke besluit moeten nemen
om ook dit jaar geen braderie te organise-
ren. Uiteraard is er volop contact geweest
met de gemeente, maar die gaf ook aan
dat zij ook moeilijk konden inschatten
wanneer er echt weer nog meer zou
mogen. Misschien in augustus, maar dat
was niet zeker. De kraamhouders
moesten ook weten waar ze aan toe
waren en dus werd de knoop voor afge-
lasting doorgehakt.

De kermis valt in augustus en daar liggen
wel mogelijkheden. Ons Oranje Comité
heeft de moed om die kans te grijpen en
onder het motto van “Gewoon doen, vol-
le bak” zal er dit jaar toch een kermis
zijn. Iets aangepast en dat kunt u lezen op
pagina 7 van deze N.P. En mensen, laten
we ons alsjeblieft aan de regels houden.
OCH schakelt snel en steekt hun nek uit!
Maak het voor iedereen fijn!
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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!

3 Familie speurtocht (Hei&Bos, 13.00 - 17.00 uur)
5 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)

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

13 Algemene Leden vergadering GTH (Dorpshuus, 20.00 uur)

Juli

Augustus

September

Ilona Boom, de sociaal werker in Hoenderloo vanuit Stimenz, is van 5 juli tot en met 30 juli afwezig
in verband met vakantie. Hierdoor zal het inloopspreekuur deze weken niet doorgaan. 

Op 4 augustus is Ilona weer aanwezig in de huisartsenpost.
Mocht u in de tussentijd een vraag hebben of ondersteuning nodig hebben, dan kan u contact

opnemen met andere sociaal werkers bij Stimenz via 088 7846464 of info@stimenz.nl. 

Beste mensen,

Na het tragische overlijden van Anneke zijn
wij overstelpt met blijken van medeleven.

Dat heeft ons heel goed gedaan en was en is
een grote steun voor ons.

We zijn daar erg dankbaar voor.
Het is helaas vrijwel ondoenlijk om iedereen

persoonlijk te bedanken.
Zoveel brieven, kaarten, bloemen enz. enz.

hebben wij ontvangen.
Daarom willen wij iedereen op deze wijze
heel hartelijk bedanken voor uw en jullie

steun en medeleven.
Het is een grote steun en voorrecht om in dit

mooie dorp met zoveel fijne mensen te mogen
wonen.

Iedereen heel, heel hartelijk dank.

Arend de Niet, Krimweg 18, 
mede namens Reyn en Mirjam.





ColofonColofon
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‘Oude’ mensen pagina

Afgelopen maand zijn er weer 2 oudere mensen in ons
dorp bij gekomen. Om boze reacties te voorkomen stellen

we heel duidelijk dat het om de leeftijd gaat en zeker niet op hun
fysieke gesteldheid. Beide vijftigers, want dat zijn ze geworden, zien er nog geweldig
uit en lijken ook niet aan lichamelijke slijtage onderhevig te zijn.
De eerste vijftiger betreft de altijd goedlachse Gea Slingerland; ze is op 3 juni 50
geworden en uiteraard werd dat gevierd aan de Krimweg tegenover ‘t Dorpshuus. Gea
heeft in de relatief korte tijd dat ze in Hoenderloo woont samen met haar Mark een
echt plekje verworven in ons dorp. Gea werkt vol passie bij de SPAR en als er maar
ergens een feestje te vieren is, is zij van de partij.
De tweede vijftiger die er bij gekomen is kent waarschijnlijk iedereen wel, John
Radstaat. Ja heus, hij is al zo oud en wie weet is hij ook iets wijzer geworden. Hoop
doet leven. John is echt sinds 10 juni 50 jaar en we verwachten dat hij er niet echt door
zal veranderen. Gelukkig maar. Deze bevlogen buschauffeur en heel fanatiek sup-
porters van een club ergens uit Rotterdan moet
zichzelf blijven. Want dan ben en blijf je
een geweldig prettig mens John!
Gea en John, nog van harte gefeliciteerd
en graag nog vele jaren erbij. Gezond!
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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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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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We hebben bericht 
gekregen dat de 
volgende personen zijn geslaagd:
Milet Barten - Martin van den Brink (1e

monteur) - Sophie Bruil - Tom Heekelaar - 
Isa van Hunen - Chantal Spelde 

(GZ psycholoog)- Charlotte Woensdregt -
Arjan Barten en Odie

Chauffeurs Dinge Doen staan weer voor u klaar
Het afgelopen jaar hebben de chauffeurs
van vrijwillige hulpdienst Dinge Doen in
Hoenderloo voornamelijk thuisgezeten.
Veel mensen bleven uit angst voor coro-
na binnen en ook de chauffeurs namen
het zekere voor het onzekere. Met het
versoepelen van de coronamaatregelen
krijgen we langzaam onze vrijheid terug
en kunnen de chauffeurs van Dinge Doen
weer veilig de weg op.

Vrijwilligersorganisatie Dinge Doen
biedt inwoners van Hoenderloo, die geen
beroep kunnen doen op familie, vrienden
of buren, praktische- en sociale onder-
steuning. Het vaakst wordt er een beroep
gedaan op de vervoersdienst van deze
organisatie.

Wanneer u niet in staat bent om zelf-
standig naar het ziekenhuis, de huisarts,
tandarts, fysiotherapeut of apotheek te
gaan, kunt u een beroep doen op de ver-
voersdienst van Dinge Doen. Ook een
ritje naar de soos, het buurthuis, de kap-
per of de pedicure behoort (straks) weer

tot de mogelijkheden.
De chauffeurs van Dinge Doen rijden
met hun eigen auto. Voor een ritje binnen
Hoenderloo betaalt u twee euro.
Voor een ritje buiten Hoenderloo
betaalt u een vergoeding van 30
cent per gereden kilometer vanaf
uw huis naar uw afspraak en terug.
Vervoer naar Gelre Ziekenhuizen
in Apeldoorn kost zes euro en voor
een ritje naar Ziekenhuis Rijnstate
in Arnhem betaalt u negen euro.
De vervoerskosten plus eventuele
parkeerkosten verrekent u direct
met de chauffeur.
De chauffeurs van Dinge Doen rij-
den en begeleiden u graag naar uw
afspraak, waarbij ze de coro-
narichtlijnen uiteraard nog steeds
goed in acht nemen. Dus woont u
in Hoenderloo en heeft u een
afspraak buiten de deur, maar kunt
u geen gebruik maken van eigen -
of openbaar vervoer, bel dan op
werkdagen tussen 12:00 en 15:00
uur naar 06 831 281 88. Buiten

deze tijden kunt u de voicemail
inspreken. U wordt dan teruggebeld door
Sandra Thomassen of Tonny Westerveld.



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com
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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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VIOS speelt weer en nodigt u uit
voor de Club van 100!
Na een lange onderbreking mochten we
maandag 7 juni en woensdag 9 juni ein-
delijk van start! Het was een feest om
elkaar weer te zien en samen muziek te
maken in ons Dorpshuus. De Hoender-

lose fanfare is dus weer op maanda-
gavonden aan het repeteren onder leiding
van de enthousiaste dirigent Luuk de
Bakker en op woensdagavonden is onze
slagwerkgroep actief onder leiding van
onze ervaren instructeur Jan van
Lienden. Het klonk bij beide groepen
trouwens helemaal niet gek voor zo'n
eerste keer, Luuk en Jan waren zeer
tevreden, er is dus blijkbaar volop geoe-
fend tijdens de lange pauze! 
Het doel van de repetities is nu toch wel
om serieus werk te maken van de viering
van ons 100-jarig bestaan dit jaar. We
hebben meerdere activiteiten op het pro-
gramma staan voor de tweede helft van
dit jaar en wij hopen dat u daar allen bij

aanwezig zult zijn om dit heugelijke feit
samen met ons te vieren. Wij kunnen al
wel wat hulp gebruiken bij de voorberei-
dingen, we willen namelijk graag nieuwe
muziek aanschaffen, met de jeugd aan de

slag en onver-
getelijke evene-
menten organ-
iseren! Wilt u
ons ook helpen
dit voor elkaar
te krijgen? 

Word dan lid van onze
Club van 100, dan bent
u echt betrokken bij uw
lokale muziekverenig-
ing! Wij zijn op zoek
naar 100 mensen die
bereid zijn om eenma-
lig 100 euro te doneren
om onze vereniging een
goede steun in de rug te geven. Uw deel-
name wordt zeer op prijs gesteld. Lid
worden van de Club van 100 is heel een-
voudig. Maak 100 euro over op de
bankrekening van onze vereniging onder
vermelding van uw emailadres NL69
RABO 0306 0020 94 en u staat meteen
genoteerd als lid. Of stuur gerust een

mail naar onze penningmeester om u aan
te melden johan@berkouwer.nl.
We kunnen ook hulp gebruiken van vrij-

willigers die tijdens onze activiteiten
willen helpen alles in goede banen te lei-
den. Vindt u het leuk om actief aanwezig
te zijn bij een van onze evenementen,
neem gerust contact op met onze voorzit-
ter, Hans Berkhof, via hans@vehape.nl. 
Alvast heel erg bedankt en tot bij een van
onze geplande festiviteiten!

Gevaarlijke situatie treurbeuk op begraafplaats
Tijdens een zeer zware hoosbui op vrijdag 18 juni bezweek een grote tak van de monumentale treurbeuk en knapte deze af.
Hij bleef echter nog wel in de boom hangen en daardoor ontstond er een heel gevaarlijke situatie. Weghalen van die immense
tak was werk voor vakmensen en dus werd de
boom in eerste instantie afgezet met rood/wit lint.
Op maandag 20 juni was het boomverzorgings-
bedrijf BB Bomen al wel snel paraat om de gevaar-
lijke situatie te verhelpen. Met professioneel mate-
riaal en geschoolde vakmensen werd de gevaarlijke
tak stukje bij beetje verwijderd, zonder schade toe
te brengen aan het graf dat onder deze gigantische
boom ligt. Er moest met beleid en overleg gewerkt
worden aangezien de tak flink op spanning stond en
niet zo maar een kant op mocht vallen. De zware
tak werd zoals dat in vakjargon heet ‘afgevangen’
en kon zo heel netjes neergelegd worden. De om-
standigheden waren niet ideaal, het regende af en
toe pijpestelen, maar de klus werd geklaard en de
situatie is weer veilig bij de mooie oude treurbeuk. 
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Beste mensen

Het lijkt er steeds meer op dat de versoepelingen die zijn ingezet verantwoord blijken
en dat de terugkeer naar de normale situatie voort kan gaan. Het vaccineren gaat in
hoog tempo door en de cijfers dalen momenteel snel. Dat geeft ons vertrouwen.
De zondagsdiensten in de Heldringkerk zijn de afgelopen maand weer gestart en dat
verloopt goed. Wij draaien momenteel nog onder de Covid voorwaarden van maxi-
maal 30 bezoekers per dienst.  Een mondkapje op bij binnenkomst/vertrek en niet
zingen tijdens de dienst. Maar ondanks deze beperkingen is het goed om elkaar weer
te zien en elkaar na de dienst buiten weer te spreken. 

Mocht u aan een dienst willen deelnemen dan kunt u zich per email aanmelden op de
zaterdagen voor 18.00 uur via kerkdiensthoenderloo@gmail.com 
Telefonisch kan op vrijdagavond tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij dhr. C. Spaander,
06-50636214. 
Bij geen gehoor is dhr. E. Sundermeijer bereikbaar onder nummer 06-13555507.
Bij te veel aanmeldingen moet  wel nog rekening worden gehouden met de mogelijkheid van afbericht, maar wij hopen dat
de huidige trend blijft doorzetten en dat wij straks weer op de vertrouwde wijze bij elkaar kunnen komen. 
Wij wensen u een goede zomerperiode met gezondheid en mooi weer toe. 

Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
Willem van Wassenberg
(scriba)

Nieuw op het oude terrein van het Jongenshuis
Vorige maand heeft één van de nieuwe zorgaanbieders op het terrein van het Jongenshuis zich voorgesteld. De redactie
heeft afspraken gemaakt met de volgende aanbieder, echter er is niets binnen gekomen. Kan gebeuren natuurlijk en we
hopen dat we volgende maand wel weer een bedrijf kunnen voorstellen.

Hei & Bos (natuur)puzzeltocht 
SAVE THE DATE: ZATERDAG 3
JULI 
WAT: HEI & BOS FAMILIE SPEUR-
TOCHT HOENDERLOO 
TIJD: 13 uur tot 17 uur 

Het afgelopen jaar was een
jaar waarbij we veel minder
activiteiten konden onderne-
men vanuit IKC Hei & Bos.
Minder excursies met de
kinderen, maar ook minder
gezamenlijke momenten
met de ouders. De afsluiting
van het schooljaar, het
zomerfeest met iedereen,
waarvan we twee jaar gele-
den dachten dat het een tra-
ditie ging worden, ging
vorig jaar niet door en zal
ook dit jaar anders vor-
mgegeven worden. Toch
lijkt het ons leuk nog een
gezellig activiteit te bieden
voor kinderen en ouders uit Hoenderloo
en omstreken. Iedereen die mee heeft
gedaan aan de koningstocht in Hoen-

derloo, georganiseerd door OCH, was
erg enthousiast! 

Vanuit IKC Hei & Bos hebben we
daarom besloten ook een leuke tocht te
organiseren, een Hei & Bos (natuur)

puzzeltocht! Tijdens de tocht moet je
zoeken, puzzelen en creatief zijn om tot
de (natuurlijke)oplossing te komen, ter-

wijl je ondertussen wandelt door de
prachtige natuur van Hoenderloo. Een
coronabestendige activiteit, om zelfstan-
dig met je gezin te doen. Je bepaalt zelf
waar en wanneer je start en in welk
tempo je loopt. Halverwege de route kun
je even spelen op het schoolplein en wat
lekkers eten & drinken. De winnaar(s)
van de tocht krijgen een kleine attentie. 

Doe je mee? Aanmelden
kan tot donderdag 1 juli
bij: saskiabemer@hot-
mail.com.  Iedereen die
meedoet krijgt vrijdag 2
juli vanuit school een
envelop mee naar huis
met de benodigdheden
voor de tocht.
Gaan je kinderen niet bij
ons naar school, maar doe
je graag mee? Geen prob-
leem, je bent van harte
welkom! We zorgen dat
je de informatie op een
andere manier ontvangt,
via mail of via de post. 

(op de foto de schooljaar afsluiting van
2019 van deze actieve school)
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De Brillenkamer voor maatwerk
van brillen en glazen
Kirsten du Breuil-ter Horst woont in
Beekbergen en was opticiën bij een
bedrijf in het centrum van Apeldoorn
sinds 2000. Helemaal haar ding, maar het
kriebelde toch wat meer zelf de complete
verzorging op brillengebied voor haar
klanten te verzorgen en dat vanuit een
eigen bedrijf te doen. Dat is gelukt en na
één jaar kan ze trots de conclusie trekken
dat het heel goed gaat aan de Dorpstraat
46A in Beekbergen.

Zeker gezien het feit
dat toen ze op 1 mei
2020 de deuren
opende het midden
in corona-tijd was.
Ze kan de regels
prima hanteren in
het smaakvolle win-
kel. Dat doet ze
samen met Meggy,
die eerst kapster was
en zich nu aan het
omscholen is tot
opticiën. Als ze over
haar nieuwe vak
praat is al snel
duidelijk dat ze een
juiste keuze heeft
gemaakt; het plezier straalt uit haar ogen
en ze heeft zeker de passie van
gediplomeerd opticiën Kirsten  over-
genomen om voor elke klant het aller-
beste resultaat te krijgen. 

Het grote plusplunt van De Brillenkamer
is het leveren van maatwerk in brillen en
glazen. Voor iedereen, maar zeker ook
als het wat gecompliceerder is bij iemand
en er bijvoorbeeld problemen zijn. Die
mensen kunnen Kirsten en Meggy heel
goed helpen en het is ook wel gebleken
dat ze dat uitstekend doen, want in hun

inmiddels toch wel grote klantenkring
zitten heel wat mensen met problemen
wat de ogen betreft. Kirsten geeft wel
duidelijk aan dat ze geen oogarts is en dat
ze ook heel vaak indien nodig het advies
geeft om echt bij problemen een oogarts
te raadplegen. Vaak komt men daarna
weer terug met een specifieke vraag en
die kunnen Kirsten en Meggy profes-
sioneel en naar wens uitvoeren.

Men is voor een oogmeting en een eerlijk
glasadvies aan het juiste adres bij de
Brillenkamer. Glazen zijn er in verschil-
lende kwaliteiten en prijsklassen, van
eenvoudige glazen tot de hypermoderne
B.I.G. Vision glazen, mede dankzij de
moderne apparatuur en de DNEye scan-
ner. Bij De Brillenkamer bent u verze-
kerd van een oogmeting die wordt uit-
gevoerd door een deskundige gedi-
plomeerde opticiën volgens de richtlij-
nen van de NUVO.

Dat Kirsten van aanpakken houdt is wel

duidelijk. Als moeder van een kind van
16 en 9 jaar heeft ze een ondernemings-
plan geschreven voor een eigen bedrijf
en toen het pand aan de Dorpstraat leeg
stond heeft ze de stoute schoenen aan-
getrokken en is ze gaan informeren naar
de mogelijkheden om haar bedrijf daar te
starten. Het resultaat is er naar en na een
jaar is Kirsten nog steeds heel blij dat ze
de stap gezet heeft. De samenwerking
met Meggy is geweldig en ze vullen el-
kaar goed aan. Ze gaan ervoor om voor
elke klant de juiste bril te vinden; ze zijn
zeer begaan met hun klanten en hun dag
is goed als er weer een tevreden klant

naar buiten gaat. 

De Brillenkamer is
een aanrader voor
elke brildrager.
Zeer persoonlijke
aandacht, geavan-
ceerde apparatuur,
vakkundigheid en
voor iedereen een
goed advies. Prijs-
technisch is het
aanbod wat men
heeft heel breed.
Er zijn brillen
vanaf 119 euro en
als men specifieke
wensen heeft
wordt er gezocht
naar een oploss-

ing. Wat betreft monturen werken ze met
verschillende merken van hypermodern
en kleurrijk tot minimalistisch en/of
klassiek. Ook sportbrillen en zon-
nebrillen hebben ze, met of zonder sterk-
te. Ze kopen zelf de collectie in en
werken nauw samen met hun leveran-
ciers.

Voor meer (contact)informatie over de
Brillenkamer kan men kijken naar de
advertentie in deze Nieuwe Plaggen-
steker op de pagina hiernaast. 

We gaan beginnen
Op het moment dat u dit leest zijn we - op vrijdag 25 juni - al weer begonnen. 
Begonnen met de wekelijkse soosochtenden op vrijdagmorgen van tien tot twaalf
in het Dorpshuus. Na een onderbreking van bijna driekwart jaar willen we voor en
met iedereen de draad weer oppakken. Omdat het kan , omdat het mag en we er
veel zin in hebben. Maar vooral  omdat er behoefte aan is. Eerst de vrijdagochten-
den en later ook de dinsdagmiddagen. Nog nooit geweest? Gewoon binnenlopen
en aanschuiven.

We kijken naar jullie uit.
De vrijwilligers van het HNI
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Politienieuws
Het is weer gezellig druk in het dorp met toeristen. Het is fijn dat
dat over het algemeen geen extra werk oplevert. Onlangs werd wel
weer de snelheid in het weekend van een aantal weggebruikers

gemeten en kreeg een aantal van hen een proces-verbaal. Nieuwe inwoners moeten kennelijk nog even
wennen aan het feit dat er af en toe gejaagd wordt. Er kwamen wat melden over het feit dat er

geschoten werd, maar al gauw was het duidelijk dat het om een jager ging.

Deze keer werden er drie verdachte situaties gemeld. Eén melding was er van fraude via de app
en één keer reed een auto na een aanrijding weg, zonder zijn gegevens kenbaar te hebben gemaakt.
Er werd aangifte gedaan van vernieling en de politie is een tijdje bezig geweest met een verward
persoon.
Tot slot rukte de politie twee keer uit om hulp te verlenen.

Ik wens iedereen mooie zonnige dagen toe!

Omdat de regels voor wat betreft de corona wat versoepeld
zijn, wordt het ook weer tijd om de spreekuurlocatie aan de

Brinkenbergweg 4 weer te openen. Sinds 1 juni 2021 om
19.45 uur ben ik weer aanwezig om u te woord te staan.

Met vriendelijke groet,

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

De Hoenderlose vlagDe 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

Op de foto van
vorige maand stond
de pingpongtafel in
het speeltuintje op
de Marten van
Wijheweg. Daar
ooit gekregen door

toedoen van o.a. een jonge Maud van Beek en Kim-Rian Fluit!
De buitenlamp op de nieuwe foto zegt uiterard niet zo heel veel. Er zijn
zo veel van die lampen in ons dorp. Wat de plek van deze foto hopelijk
wat duidelijk maakt is het cijfer 4 ernaast. Dat is op niet zo veel plekken!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Op de foto van het meinummer hebben we één reactie gehad, u zult het niet geloven
maar de zoon van dit a.s. Briljante echtpaar stuurde een berichtje, namens mijn ouders

op no. 7 Teun Wrekenhorst en no.9 Bertha Dros. Een prachtige aanvulling en wie weet zet
dit weer mensen aan het denken. We nemen aan dat het dus geen schoolreis was, maar een uitstapje van een Jongelingen
vereniging, gezien het grote verschil in geboorte data van de op de foto aanwezige personen.

We hebben nu een foto die ook al door het a.s.Briljante echtpaar onder de loep is genomen maar nu met wat meer namen, wie
weet zijn er nog aanvullingen.

Reacties zijn zeer van harte wel-
kom.
Reageren het liefst via Wim van
Mourik:
wimvanmourik48@gmail.com
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Samen 'Leesverwonderen' 

Wat kan ik me als leerkracht ieder
schooljaar weer verwonderen over het
speciale proces dat leren lezen heet. Hoe
elk kind in zijn of haar eigen tempo leert
dat er tekentjes zijn die namen hebben en

dat die tekentjes samen woorden vormen,
dat deze woorden samen zinnen zijn en
dat deze zinnen een heel nieuwe wereld
voor je openen. 

En hoewel leren lezen iets per-
soonlijks is, is het tegelijkertijd
een sociaal proces. Samen leer je
meer en beter. Daarom staat er
iedere dag een kwartier maat-
jeslezen op het rooster. Elk duo
heeft een fijn, ontspannen plekje
in de klas. Dat kan op een
kussentje onder het bureau van
de juf zijn of een grote poef waar
je met gemak met z'n tweeën in
kunt ploffen. Tijdens het maat-
jeslezen, loop ik rond om een
stukje mee te luisteren, kinderen
feedback te geven op wat ze
lezen en ook voor te doen en te
vertellen wat er van je wordt
verwacht op het moment dat je
juist niet leest. 
De samenstelling van deze maat-
jes wissel ik per maand af. Soms
hebben de leesmaatjes bewust
hetzelfde leesniveau, soms koppel ik
juist een wat vlottere lezer aan een lezer
waarvan het leesproces wat langzamer
verloopt. Soms vorm ik leesmaatjes
waarvan ik weet dat ze van dezelfde
soorten boeken houden en soms juist van
kinderen met totaal verschillende
leesvoorkeuren. 

Zo kwam het dat Jill
Jesper wees op het
knalroze paarden-
boek 'De dappere
pony', waaraan hij
zelf nooit een tel
aandacht had

geschonken. Jill
kan zeer overtui-
gend zijn en had
tegen Jesper ge-
zegd: 'jij houdt

toch zo van dieren? Nou, dan!' En dat
was voldoende geweest om nu op twee
kussentjes, met de ruggen tegen de ver-

warming, te lezen over pratende paarden
en hun baasjes. En hoe verder Jill en
Jesper in het boek zijn, hoe enthousiaster
Jesper wordt. 'Juf, weet je wat een draf
betekent en waarvoor een bitje is? En de
paarden praten ook met elkaar in dit
boek. In het begin moest ik steeds
nadenken, praat er nou een kind of een

paard, maar nu weet
ik dat precies.' 
Naast zelf lezen en
maatjeslezen, lees ik

ook iedere dag voor. Daarvoor mogen de
kinderen steeds stemmen op een nieuw
klassenboek. Ik selecteer zelf twee of
drie boeken waarover ik iets vertel, maar
de kinderen mogen zelf ook boeken aan-
dragen waarop kan worden gestemd.  We
hebben afgesproken dat je alleen boeken
mag voordragen waarvan je denkt dat dit

voor alle kinderen in de klas een
leuk boek kan zijn om naar te luis-
teren en dit keer heeft Jesper een
boekidee: 'Juf, ik heb een boek
waarvan ik denk dat het een leuk
boek is voor iedereen! 'De dappere
pony'. Je leert er veel van, het is
grappig en best spannend en alle
kinderen houden van dieren, toch?'
Ik hoor de overtuigende toon van
Jill door zijn laatste opmerking
heen. 

En ja hoor, veruit de meeste stem-
men gaan naar dit boek. En nu
wordt tijdens de lunch ook mijn
woordenschat uitgebreid met
begrippen als 'doorzitten' en 'aan-
leunen'. Als ik rondkijk tijdens het
voorlezen en ik zie het tevreden
gezicht van Jesper dat 'zijn boek'
wordt voorgelezen en ik zie zijn
beste vriend naast hem genieten
van dit roze paardenboek, verwon-
der ik me stiekem weer even over

het proces van leren lezen. Een proces
dat me iedere keer weer blijft verrassen. 
(De namen van de kinderen zijn
aangepast)

Helen Reichard
Leesadviseur Actief Leren Lezen

Nieuws van IKC Hei&Bos





De zomer is begonnen,
coronaregels worden ver-
soepeld en Oranje speelt
goed (ten tijde van dit
schrijven). Maar toch zijn
er in Hoenderloo en
omgeving nieuwe zorgen.
Woningbouw voor jon-
geren is natuurlijk een hot
item, maar de meeste
gesprekken in het dorp
gaan nu toch over op de
Kop van Deelen. Nu heeft
de één een wat meer uitgesproken of
bevooroordeelde mening dan de ander,
maar iedereen is het over eens dat je niet
600 personen moet proberen 'op te
sluiten' in een klein gehucht als Deelen,
ver van alle voorzieningen die zo'n grote
groep mensen nodig heeft. Hierbij maakt
het niet uit waar deze mensen vandaan
komen. Verder waarschuwde de burge-
meester van Ede nog voor de overlast die
bezoekers kunnen geven, waarbij hij uit
eigen ervaring sprak. Dit grote aantal
mensen zal bovendien een belasting zijn
op de natuur en stikstofuitstoot (stikstof
is een van de redenen waarom de jong-
eren in Hoenderloo nog steeds niet

wensen en belangen voor het
dorp. Aan de nieuwe eigenaren
is nu de taak op binnen deze
kaders te blijven met hun
toekomstplannen en wij zullen
hierop toezien.
Museum De Kleine Arcke zal
binnenkort haar deuren weer
kunnen openen.  Hiervoor
wordt momenteel een nieuwe
stichting opgericht die afspra-
ken zal maken met de nieuwe
eigenaar. Dit proces loopt

voorspoedig en tijdens de Open Monu-
mentendagen op 11 en 12 september bent
u weer van harte welkom. Hier zullen
onder meer nieuwe aanwinsten ten-
toongesteld worden over de voormalige
Hoenderloo Groep en de geschiedenis
van het terrein. Zeker de moeite waard
om dan even binnen te lopen.
Voor markante punten en monumenten in
het dorp zijn wij bezig om informatiebor-
den te maken met een QR-code die ver-
wijst naar een website met nog meer
informatie over deze locaties. We hopen
dit binnenkort feestelijk te onthullen.
Houd voor het laatste nieuw de website
in de gaten.

mogen beginnen met bouwen).
Uit onze oproep aan u als bewoners om
uw mening hierover te geven kwam
unaniem de boodschap dat het dorp
tegen de aanvraag is om 600 personen
op Deelen te huisvesten. Op basis daar-
van zullen wij bezwaar maken en zullen u
via de website en de Plaggensteker op de
hoogte houden.
Verder verwachten wij binnenkort dat de
nieuwe eigenaren een plan voor de
toekomst laten zien voor het voormalige
terrein van De Hoenderloo Groep. De
gemeente heeft een nieuw ruimtelijk
kader vastgesteld voor dit terrein waar-
bij gelukkig goed geluisterd is naar de

Naam: ...........................................................................................................................
Voorletters: ...................................................................................................................
Adres : ...........................................................................................................................
Huisnummer : ..............  Postcode : ......................... Plaats: ..................................
Email : ...................................................................................................
Telefoonnummer : ..............................................................................
______________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's Belang
toestemming om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (IBAN):……………………………….
Ten name van :
Handtekening: 

Dit formulier kunt u in de brievenbus doen bij
Rob Spelde, Krimweg 11

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

Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
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Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:30-13:00
Woensdag: 08:30-17:30
Donderdag: 12:00-20:00
Vrijdag: 08:30-17:30
Zaterdag: 08:00-13:00
Zondag: gesloten

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709

Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30 
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 06 52277819
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Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:

* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.

* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

5
1

7 5

9475
738

6492
723

4678912

7 3 2 1
6 5

3 1 8

Geboren in ........
De redactie kreeg een heel vrolijk mailtje
van een heel trotse opa en oma. De Van
Ark-familie heeft verdere uitbreiding
gekregen en de opa en oma, dat zijn Eef
en Janneke. Hoe trots zijn deze fami-
liemensen op de jongste telg Rijk.
Geboren op 6 april en op de foto is te
zien dat Rijk toch wel echt een Van Ark
is. Grote broer Willem is zo te zien ook
hartstikke blij met de gezinsuitbreiding,
net als mama Maritte en papa Randy.
Uiteraard hopen we dat we zowel Willem
als Rijk regelmatig in ons dorp mogen
begroeten. Lekker op bezoek bij opa en
oma .... hoe mooi kan het zijn!
Iedereen van harte gefeliciteerd met de
nieuwe wereldburger en we hopen dat
jullie allemaal een heel goede en gezonde
toekomst tegemoet gaan. Geniet van de
kleine smurf. het gaat allemaal zo snel!
Voor je het weet zit hij op een motor!
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 65

Door meerdere fotografen

Er worden dagelijks honderden, zo niet duizenden foto’s gemaakt op De Hoge Veluwe, de ene nog mooier of aparter dan de
andere. Er valt dan ook immens veel op de goevoelige plaat vast te leggen En soms maak je een foto waar je altijd al op gehoopt
had. Bij toeval of na vele uren geduld. Zo vlak voor de zomer een aantal mooie kiekjes vanaf het Park.

Immens veel foto’s op Het Nationale Park

moeflon

vos

Hubertus

reegeit  met  drinkend  kalf

de  Roggenkamp

zandblauwtje



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Mazda MX-5 131pk nwe model 
Navigatie, Cruise control, Climatronic, PDC
Radio/USB/Telefoon, LED verlichting,
Lederen bekleding met Stoelverwarming,
Lichtmetalen velgen,  enz. enz 

Bj 2018                  € 24.950.-

Dacia Sandero 1.0Sce Navigatie, Parkeersensoren Zwart met 2017 €  9.450,- 
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz. Blauw met. 2014 €  6.450,-
Fiat Panda Edizione Cool 96.000km hogere instap Oranje 2009 €  3.250,-
Ford Ka 1.2 Cool & Sound 59.000km Als nieuw!! Grijs met. 2011 €  4.950,-
Hyundai I-30 1.6 Automaat, Climatronic, Lm velgen Zwart 2011 €  8.450,-
Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz. Blauw met. 2018 € 16.950,-
Mazda MX-5 Cabrio Nieuwe Model Leer LED enz. Rood met. 2018 € 24.950,-
Mitsubishi Eclipse Cross zeer luxe, bijna nieuw!! Wit met. 2020 € 26.950,-
Nissan Note 1.2 Cruise control, Lm velgen, Airco Wit 2015 €  7.950,-
Nisaan Note 1.2 Cruise control, Lm velgen, Airco Blauw 2013    €  6.750,-
Nissan Qashqai 2.0 Leer, Panoramadak, Cruise cont. Bruin met. 2009 €  7.950,-
Opel Combo Life 1.2 110pk Pers uitv. 800KM!!! Blauw met. 2020 € 25.950,-
Opel Corsa 1.2-16v Airco, Cruise control Lm velgen Wit 2014 €  6.250,-
Opel Corsa 1.2 100pk Nieuwste Model !! 9300km!! Zwart met. 2020 € 18.750,-
Opel Corsa 1.2 100pk GS Line zeer luxe 1200km!! Blauw met 2020 Verwacht
Peugeot 206+ 1.4 75pk 5 deurs Airco enz. Zwart 2010 €  4.950,-
Peugeot 308 SW 156Pk Panoramadak, Lm velgen enz. Grijs met 2011 €  7.950,-
Renault Captur 1.2TCe Automaat Navi enz. 77.000km Bruin met. 2015 Verwacht
Seat Mii 1.0 Sport Lm velgen, Zwart dak Stoere autoWit 2014 €  6.250,-
Seat Ibiza Automaat 1.2TSi 105pkAirco, Lm velgen Grijs met. 2010 €  6.950,-
Skoda Roomster 1.2 TSi Hoge instap, veel ruimte Zwart 2010 €  5.250,-
Skoda Yeti 1.4 122pk Afn Trekhaak, Lm velgen, PDC. Bruin 2012 € 11.450,-
Suzuki Swift Hybrid Nieuwste Model luxe uitv. Rood met. 2020 € 16.750,-
Toyota Yaris 5 drs Automaat Airco 90.000km 1e Eig Zilvergrijs met. 2006 €  4.950,-
VW Golf 1.0 TSi 115pk Join Navigatie, Camera enz. Blauw met. 2019 € 18.950,-

Een greep uit ons aanbod:

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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