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Jan lid van verdienste van Hoenderloo’s Belang
Tijdens de algemene ledenvergadering
van de vereniging Hoenderloo’s
Belang kreeg één van de aanwezigen
even de schrik van zijn leven. Er was

een agendapunt voor hem ingeruimd,
al stond die niet op de agenda die
iedereen gekregen had. Het moest
namelijk een verrassing blijven.

klus geweest en Jan vond het nu tijd om
er een punt achter te zetten. Jan wordt 8
april 83 jaar en dan mag je het toch wat
rustiger aan doen. Lees je dat Jan .....

Middelpunt van een deel van de vergadering was Jan Pasveer. Tot zijn eigen grote verbazing werd zijn naam genoemd;
iets wat hij echt niet verwacht had. Dat
was maar goed ook, want anders was de
kans redelijk groot geweest dat hij niet
was komen opdagen. Wat was nu de
reden waarom hij in het zonnetje gezet
werd?

rustiger aan doen!Staat niet echt in je
woordenboek geloof ik.

In deze
Plaggensteker o.a.

Een stoplicht in ons dorp.
Dat komt niet heel vaak
voor.

Helaas ligt het normale
leven op zijn gat door het
Corona-virus.

Vrachtwagen met nieuwe
lantaaarnpalen. Voor ons
dorp!

Deze man heeft zijn laatste vergadering van H.B.
gehad. Jammer!

Eén van de vele dingen die Jan al heel
lang doet is, eigenlijk op dit moment
was, het bijhouden van een knipselkrant.
Daarin verzamelde hij werkelijk alles
wat maar met ons dorp te maken had. Hij
kopieerde alles en maakte verschillende
boekwerken voor meerdere mensen in
Hoenderloo. Dit heeft hij gedaan voor
Hoenderloo’s Belang en als men al die
vele papieren op een stapel zou leggen
dan zou het een beste klus zijn om die
berg papier te beklimmen. Door al die
jaren dat Jan dit bijgehouden heeft is een
groot geschiendenisboek van ons dorp
bij elkaar verzameld. Dat is een beste

Jan kunnen we gelukkig nog heel vaak
door het dorp zien fietsen op zijn trouwe
oude ijzeren ros. Een electrische fiets
hoeft niet, want deze is nog prima! Het
kan maar zo zijn dat Jan weer ergens iets
gedaan heeft zoals de vlaggen bij de kerk
ophangen, het monument bij de
Heldringkerk bijhouden (plantjes regelen, plantjes er in en later er weer uit,
water geven enz.) of hij komt van zijn
vrijwilligerswerk op de begraafplaats.
Hij is één van de mannen die op donderdag daar onderhoudswerkzaamheden
verrichten. Een paar van de dingen die
Jan doet voor ons dorp.
Op het moment dat tijdens de vergadering werd voorgesteld om Jan Lid van
Verdienste te maken waren de reacties
van de leden meteen heel positief. Jan
vindt dat anderen misschien wel meer
doen dan hij, maar het komt je toe Jan!
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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!

April
6
12
15
20
27

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Paasspektakel OCH
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Jaarvergadering Dorpshuus (20.00 uur)
Koningsdag

Mei
6
20

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Afgelast
In verband met de Corona-crisis
worden steeds meer activiteiten
afgelast door de richtlijnen van de
overheid. Een aantal op een rijtje:

Juni
1
4
12
19

* vergaderingen Hoenderloo’s
Belang
* Paasspektakel
* Bevrijdingslunch
* Jaarvergadering Dorpshuus
* Dineren in ‘t Dorpshuus
* Koningsdag
* Seniorentocht
* Dorpsquiz
* Markt rond de Kark
* activiteiten NHI

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Seniorentocht
Dorpsquiz Hoenderloo
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Juli
3
4
6

Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Augustus

5
6
7
8
9

Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo

De kans is redelijk aanwezig dat
er nog meerdere activiteiten afgelast gaan worden.

September
7

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

5

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

Hou de site in de gaten
Hou de website www.hoenderloo.nl goed in de gaten om te kijken of de
geplande activiteiten wel door gaan. In verband met de Corona-crisis kunnen bepaalde
evenementen wellicht afgelast worden!

De Nieuwe Plaggensteker

Aangezien er steeds meer activteiten worden afgelast hoopt de redactie volgende maand
genoeg kopy te hebben om een editie te kunnen uitbrengen.
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon
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.

Henri, welkom bij de 50-ersclub
Hoenderloo is weer een
vijftiger rijker. Op 11
maart werd er een feestje
gevierd aan de Krimweg
en wel op het adres van
Henri van Vliet. Voor de
natuurman tot in zijn
kleinste vezels stond er
een ooievaar voor het
huis om aan te geven dat
deze ‘oude’ man op 11
maart 1970 geboren is.
Zijn geboorteplaats is
Beerze (Ommen), maar
hij woont inmiddels al
weer vele jaren in Hoenderloo. Hij onderscheidt
zich op vele vlakken,
maar met name op het
gebied van natuurfotografie. Zijn passie voor
de natuur is de belangrijkse inspiratiebron voor
zijn fotografie en Henri
geeft daar regelmatig
workshops en lezingen
over. Zie ook elders in
deze N.P. Henri heeft
internationaal naam gemaakt en ook prijzen gewonnen. De prijs waar we het echter hier over hebben is het
feit dat hij Abraham gezien heeft en daar felicitereert de Plaggensteker hem volop
mee. Nog vele jaren erbij Henri!

Lantaarnpalen geplaatst

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

dinsdag 28 april
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

In de afgelopen maand heeft de provincie langs de Apeldoornseweg fraaie nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Met uiteraard nieuwe armaturen die geschikt zijn voor LEDverlichting. Nogal een operatie met het loskoppelen van de oude groene palen, deze
verwijderen en de nieuwe plaatsen en vervolgens weer aansluiten. Alles zeer gesmeerd en binnen afzienbare tijd hadden we op dit stuk ook nieuwe straatverlichting.
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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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Aanpassingen aan kruispunt van start gegaan
Dat de provincie Gelderland van plan
was om de N304 op verschillende
plekken aan te passen is iets wat al heel
lang speelt en waarover vanuit
Hoenderloo ook flink gecommuniceerd is richting de provincie toe.
Bewoners individueel, maar de dorpsraad is daar ook flink in gedoken. De
gezamenlijke inspanningen hebben er
o.a. voor gezorgd dat er geen wildrooster
komt ongeveer ter hoogte van de Vijf
Woningen. Andere aanpassingen daar
zijn ook van de baan. Waar men vanuit
de provincie nu mee begonnen is, is de
aanpassing aan het kruispunt van de
Otterloseweg en de Brouwersweg. Best
voor de meesten een begrijpelijke aanpassingen aangezien de Brouwersweg
straks haaks op de weg van Otterlose
naar Apeldoorn komt te liggen. Dit zal de
verkeersveiligheid naar verwachting een
stuk verbeteren. Iedereen die vanuit de
Brouwersweg richting Apeldoorn heeft
gereden heeft vast en zeker de nek wel
eens flink verdraaid. Als het goed is zal
dat straks verleden tijd zijn.
Om de aanpassingen mogelijk te maken
moest het kruispunt uiteraard eerst
gereed gemaakt worden en de eerste
werkzaamheden zijn dan het verwijderen
van een aantal bomen t.b.v. de verandering. Daar is volgens planning op 19
maart mee begonnen. Uiteraard betekent
dat wat extra hinder aangezien de zagers
hun werk moeten kunnen doen en de
machines alles moeten kunnen opruimen.
Twee dagen lang had Hoenderloo weer
eens een verkeerslicht en wel op de
Otterloseweg aangezien één baan was
afgesloten. Ondanks het af en toe rode

zijn een kleine 30 bomen
verwijderd, waarvoor nadat men klaar is met de
aanpassingen weer nieuwe bomen voor terug geplant worden. Volgens de
planning zal dat tussen
april en juli liggen, uiteraard onder voorbehoud.
Tijdens de kapwerkzaamheden was het niet mogelijk om vanaf de
Brouwersweg de Otterlo-

Heel actueel is dat het beste via
www.hoenderloo.nl. De moeite
waard om daar regelmatig op te
kijken.

seweg op te rijden. Bij Maarten en
Heather Bruin voor stonden grote containers waar het snoeiafval meteen in
gedaan werd om de hinder zo kort

mogelijk te laten
zijn. U wordt uiteraard op de

stoplicht kon men behoorlijk vlot door
rijden en tja, de werkers moeten hun
arbeid veilig kunnen verrichten. In totaal

hoogte gehouden
van de verdere
werkzaamheden.
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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

Geboren in ........
Het is alweer de derde maand op rij dat de redactie in onze dorpskrant een geboorte mag gaan melden. Eén van de leukste
klussen! Twee maanden geleden waren er maar liefst 4 baby’s
geboren bij (oud)Hoenderloërs, vorige maand 1 en nu ook
weer eentje. En wie zijn dan de gelukkige nieuwe papa en
mama? Feebe Abbink en Daan Ludwig! Op 21 februari is een
scheetje van een baby geboren bij dit jonge stel, een meisje
met de naam Dine Johanna. Roepnaam Dine. Wat hebben we
de laatste tijd toch leuke namen van de nieuwe wereldburgers.
Het jonge gezinnetje woont aan de Miggelenbergweg 54, vlak bij
trotse opa en oma Hanneke en Werner. Oom Joris was speciaal voor Dine
even overgekomen uit Schotland en hij moest toch wel even wennen aan het idee. Niet
zozeer dat Dine geboren was, maar meer aan het feit dat Daan nu papa is. De redactie
begrijpt dat het hartstikke goed gaat en we feliciteren alle famieleden van Dine. Heel
veel geluk en dat je maar een grote meid mag worden.

Petitie aangeboden op gemeentehuis
Op 5 maart had een groep mensen zich
aan het begin van de avond verzameld in
de hal van het gemeentehuis van Apeldoorn. Doel, het aanbieden van een peti-

tie met meer dan 4000 handtekeningen
aan burgemeester Ton Heerts.
Medewerkers, jongeren, ouders, dorpsbewoners en betrokkenen van de Hoenderloo Groep verzochten de gemeente
Apeldoorn haar verantwoordelijkheid te
nemen en zich er hard voor te maken dat

er geen jeugdzorglocatie opgeofferd
wordt. Daarom heeft men maar weer
onderstreept en stellig gevraagd aan de
burgemeester om geen wijzigingen in het
bestemmingsplan van het
terrein van 'het Jongenshuis' aan te brengen en dit
te behouden voor jeugdzorg. Het aanbieden trok de
aandacht van de landelijke
pers en nu maar hopen dat
het ook het gewenste effect
zal hebben.
Dat de gemeente niet
mee zal werken aan het
doortrapte
plan van Pluryn om het
bestemmingsplan van het
immense terrein van het
internaat te wijzigen zodat
de zorginstelling er meer
geld voor kan vangen.
Veel respect voor de
mensen die proberen toch
nog (jeugd)zorg te behou-

den voor het Jongenshuis. Men probeert
een doorstart te maken in kleinere vorm
dan het inmiddels ruim 170-jarige instituut die door de geldlust van Pluryn
gedoemd is te verdwijnen. Pluryn heeft
al besloten de stekker er uit te trekken en
ook minister de Jonge ziet geen heil in
een doorstart. Een vooropgezet spel? Het
lijkt er sterk op.
Burgemeester Heerts nam de handtekeningen heel netjes in ontvangst en gaf
aan heel zorgvuldig om te springen met
de materie van de Hoenderloo Groep.
Daar houden we hem aan!

Seniorentocht 2020
De seniorentocht staat gepland voor donderdag 4 juni a.s., maar zoals iedereen wel
zal begrijpen en wellicht ook heeft voelen aankomen hebben we helaas moeten
besluiten dit gezellige dagje uit voor onze senioren te moeten aflassen voor dit jaar.
De maatregelen vanuit de overheid gelden op dit moment tot 1 juni en hopelijk zijn
we dan aardig af van de ellende. Maar zeker is dat niet. We hadden een leuke lokatie
geregeld, maar die bewaren we dan tot de volgende keer. Het belangrijkste is ........
BLIJF GEZOND
Namens de organisatie: Tonny Westerveld, Margriet Schol en Rob Spelde
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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

Afscheid van een bevlogen dorpsraadlid
Tijdens de algemene ledenvergadering
van de vereniging Hoenderloo’s belang
op maandag 2 maart in ‘t Dorpshuus
werd afscheid genomen van een bevlogen man, die in de relatief korte tijd dat
hij in ons dorp heeft gewoond heel veel
betekend heeft. Binnen het bestuur van

Mulder, een jonge inwoner die zich
graag wil inzetten voor zijn dorp, en
Rob Spelde.

de vereniging stond Paul de Jongh bekend als een man die de handen flink uit
de mouwen stak en afspraken altijd stipt
nakwam. Om een voorbeeld te geven
hadden de leden na een vergadering de
notulen meestal al in de mail staan voordat men goed en wel thuis was. En dat
lag er niet aan dat sommigen na de vergadering nog wel eens even bleven
plakken.

vertellen over zijn
grote hobby. Eentje waar hij ook al
prijzen mee gewonnen heeft. Een
mooie afsluiting
van de jaarvergadering!

Woorden kwamen tekort bij voorzitter
Werner Ludwig om het vertrekkende lid
een veer in de ........, laten we maar
zeggen ...... hoed te steken. Paul had zijn
zaken voor zowel Hoenderloo’s Belang
als de dorpsraad altijd prima voor elkaar
en ook daarin zal hij gemist worden.
Verder heeft hij een trekkende rol gehad
in de realistaie van het plaggenstekerspad en is hij één van de kartrekkers van
het Nieuwe Initiatief. Groot probleem
was nog met welk afscheidscadeau je
hem een plezier zou doen en gelukkig
viel de dinerbon bij De Veluwe zeer in de
smaak. Marijke en hij hebben deze
gelukkig nog net op tijd kunnen gebruiken.
Naast Paul nam Naomi Jansen ook officieel afscheid van Hoenderloo’s Belang.
Zij kon helaas niet aanwezig zijn, maar
haar afscheidscadeau zal vast al wel haar
kant op gegaan zijn. Tijdens de vergadering werd ze postuum bedankt voor haar
inzet.
Twee mensen weg en dus ook twee
nieuwe mensen. Eén daarvan is Rowan

Na de vaste agendapunten van de vergadering was er een mooie lezing van
dorpsgenoot Henri van Vliet over zijn
passie, natuurfotografie. Wat
een prachtige
foto’s heeft hij
laten zien deze
avond. Daarbij
kan hij ook
geweldig leuk
en vol passie

Geen diner

in april

De verwachting is dat in april het dineren
nog steeds niet door kan gaan i.v.m. het
coronavirus.
Mocht het toch doorgaan dan belt
Tonny Westerveld alle vaste
bezoekers persoonlijk even op
om dat te melden.
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Politienieuws
Beste allemaal,
We zijn momenteel in de greep van het
Corona virus. Het gaat iedereen van ons
aan, ondernemers, inwoners, jong en oud,
toeristen en nog veel meer.
Ik spreek de wens uit dat iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt en dat er
op een goede manier wordt omgekeken naar de mensen die dat nodig hebben en ik denk
in het bijzonder aan de zieken en ouderen. Mocht u ergens tegen aan lopen waarvan u
niet weet hoe u daar mee om moet gaan, trek aan de bel, als het kan bij de instantie die
er over gaat. In de media wordt er veel over gecommuniceerd.
De spreekuren gaan voorlopig even niet door. Ik ben wel gewoon via de mail of via
0900-8844 bereikbaar.
Ik wens iedereen veel kracht en wijsheid toe!

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
0900-8844

Nieuws van de dorpscontactpersoon
In wat een vreemde tijd leven we zeg!
De wereld en dus ook Hoenderloo staat
op zijn kop door het corona-virus. Ik
kom er niet omheen om het daar ook
over te hebben want het bepaald ons
leven op dit moment. De maatregelen
van de overheid gelden voorlopig tot 1
juni, maar je hoef geen doemdenker te
zijn om te verwachten dat we dan nog
niet van het gedonder af zijn.
Verenigingen kunnen niet draaien,
wedstrijden zijn afgelast, horeca is
dicht, ‘t Dorpshuus is dicht, mensen
zoeken elkaar niet op en zorgen als het
goed is dat er 1½ meter tussen elkaar
is.
Voor velen is het gewoonweg jammer
dat men niet naar de vereniging kan.
Gezellig sporten met elkaar, zingen,
muziek maken, gewoonweg kletsen.
Maar voor anderen vallen dé momenten in de week weg waar men van
afhankelijk is voor een stukje aanspraak en gezelligheid. Bijvoorbeeld de
inloopochtend van HNI. Daar kan men
niet meer naar toe en het liep net zo
goed.
In deze moeilijke tijden zijn we meer

dan ooit op elkaar aangewezen. Nu letten
we in ons dorp toch al veel op elkaar om
waar nodig een ander te helpen, maar nu
zullen we dat nog meer moeten doen.
Activiteiten die elk jaar weer als heel
normaal beschouwd worden gaan niet
door. Denk aan het Paasspektakel van
OCH. Kan gewoonweg niet doorgaan en
ook Koningsdag gaat dit jaar niet
gevierd worden. Hoe lang gaat dit nog
duren. Straks kunnen activiteiten als de
seniorentocht, Hoenderpop, de braderie,
het Zomerfeest niet door gaan. Ik hoop
overigens wel dat we dan weer normaal
kunnen leven. Voor iedereen, ook de
ondernemers die vast en zeker gevoelige
klappen te verwerken krijgen. Restaurants zijn dicht, IJs van Co schept geen
ijs, noem maar op. Een basaal kopje
koffie op een terras? Het kan niet. Hoe
raar!
Over dat ijsje van Co wil ik graag nog
iets kwijt. Gerrit en Miranda gingen ook
dicht omdat dit moest. Later bleek dat ze
toch open mochten gaan omdat ze alleen
een ijsraam hebben. Na een paar dagen
voelde het toch niet goed bij ze en hebben
ze zelf de beslissing genomen om het

raam weer te sluiten. Dat is je verantwoordelijkheid nemen en zo hoort het.
Hulde!
Door het coronavirus lijkt het of de
aandacht afgeleid wordt van de crisis
op het Jongenshuis. Maar die is er ook
nog wel degelijk en dat we het steeds
over iets anders hebben lijkt wel in het
voordeel van dat vermaledijde Pluryn
die zijn vooropgezette plan helaas
steeds meer vorm ziet krijgen.
Ik wens alle lezers heel veel sterkte,
wijsheid en natuurlijk gezondheid toe.
Denk er aan dat we het samen moet
zien te rooien. Wees er voor elkaar!!!!
Met hartelijke groet,
Rob Spelde
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Dorpsquiz afgelast
We zien ons helaas genoodzaakt om de
tweede editie van de Hoenderlose
Dorpsquiz niet door te laten gaan i.v.m.
de corona-crisis.
We hadden al een thema en waren flink
opgeschoten met de voorbereidingen,
maar het is op dit moment niet
verantwoord. Volgend jaar doen we
zeker weer een poging!!!!!!!
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We zouden het hier in onze rubriek
heel graag willen hebben over de tijd
van bruisende activiteiten in ons dorp
die er normaal aan staat te komen.
Wakker worden uit de winterslaap, de
lente is per slot van rekening al weer
begonnen. Het campingseizoen staat
op het punt van losbarsten.
Voorjaars- en zomeractiviteiten die
in ons systeem zitten gebakken.
Echter ........ het zit even helemaal
anders en niemand van ons heeft dit ooit
zo mee gemaakt.
Ons land is in de greep van het
Coronavirus en menigeen leeft tussen
hoop en vrees. Dorpsgenoten, familieleden elders in het land, bekenden, vrienden durven soms de straat niet op vanuit
de angst om ook besmet te worden.
Vanuit de overheid krijgen we tips om de
kans op besmetting zo klein mogelijk te
maken. Op het moment van schrijven is
er nog geen coronageval in Hoenderloo
bekend geworden, maar als over de hele

Naam
Voorletters
Adres
Huisnummer
Telefoonnummer
Plaats

Er is zeer regelmatig contact met
de gemeente en zo trekken we
samen op over het Pluryn-verhaal en de bestemmingsplanwijziging. Sowieso is er nauw
(mail)contact met de gemeente,
dus de belangen van Hoenderloo
houden we zeker inde gaten. En
Pluryn ...... dat heeft nog steeds
onze aandacht!
wereld mensen besmet raken, waarom
zou ons dorp er dan aan ontkomen?
Hopen van wel natuurlijk!
Het leven lijkt wel stil te staan; kinderen
niet naar school, horeca dicht enz. enz.
De dorpsraad adviseert ouderen en
mensen met een zwakke gezondheid om
zo veel mogelijk contact met andere personen te vermijden.

Tijdens de algemene ledenvergadering,
zo is elders in deze Plaggensteker te
lezen, hebben we afscheid genomen van
Paul en Naomi en hebben we Rowan en
Rob als nieuwe leden mogen verwelkomen. Die laatste zat als dorpscontactpersoon al wel bij de vergaderingen,
maar mocht bijv. niet mee stemmen. Nu
dus wel.

De vergaderingen op de eerste maandag
van de maand ligt er uit door de maatregelen van de overheid tot in ieder geval
1 juni. Dat betekent niet dat we stil zitten.

Mensen, hou elkaar in de gaten in deze
extreem rare tijden en help elkaar waar
nodig. Samen komen we hier vast en
zeker doorheen. Sterkte! Hou moed!

: .................................................................................................
: .................................................................................................
: .................................................................................................
: ..........................
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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Speciaal voor de kinderen
Voor de kinderen in Hoenderloo is het
ook heel vreemd deze tijd. Niet naar
school, maar het is geen vakantie. Thuis
werken is toch heel anders dan dat je dat

op school doet. Als het mooi weer is kun
je af en toe nog eens lekker buiten spelen, maar bij minder weer heel de dag
binnen zitten is toch echt niet leuk.

Toch?!
Tussen het huiswerk maken door is het
ook leuk om eens even te ontspannen.
Daarom heeft de redactie op de pagina
hiernaast een kleurplaat geplaatst.
Kunnen jullie even lekker kleuren. Veel
plezier!

Tip voor de kinderen en ouders:
De redactie geeft de tip om de kinderen op een heel leuke manier heel
verantwoord bezig te laten zijn. Kijk op de site

www.gynzykids.com
en klik op oefenen.
Daar staan ontzettend veel oefeningen op een heel leuke manier om
mee aan de slag te gaan. Hartstikke leuk, veel keuze en nog leerzaam
ook!!!
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Bezorg- en afhaalservice
Vrijdag, zaterdag en zondag
tussen 16.00 en 19.00 uur
Kijk op onze facebookpagina
055-8442630

06-40866349
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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.
november 2011
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Expositie Mieps zijn petten
Op zondag 8 maart heeft de pettenman van Hoenderloo,
Mieps van der Loo, een deel van zijn grote pettencollectie
getoond in museum de kleine Arcke. Het trok veel publiek en
ook de Stentor was er om Mieps te interviewen. De 100 petten waren mooi uitgestald en het was genieten in het museum.
Zeker voor Mieps. Heerlijk hé Mieps, al die aandacht!

OP BEZOEK BIJ
Comité Open Monumentendag
Het
Comité
Open
Monumentendagen op bezoek
bij Het Nieuwe Initiatief
Normaal gaan wij als Het
Nieuwe Initiatief op bezoek bij
een vereniging in Hoenderloo.
Dit keer hebben wij de rollen
omgedraaid: Op 17 februari
schoven de 4 leden van het
comité Open Monumentendagen
aan bij de maandelijkse werkgroep vergadering van Het Nieuwe
Initiatief.
De 4 leden van het Comité Open
Monumenten Dagen zijn Jan Pasveer,
Hillegonda Boers, Gerrit Geerlof en
Arend Jetten. Zij bereiden jaarlijks de
Open Monumentendag voor, die telkens
in het 2e weekend van september wordt
georganiseerd.

De leden hebben banden met de andere
historische werkgroepen in Hoenderloo
en onderzoeken de historie van
Hoenderloo. Ook onderhouden zij contact met het Erfgoed Platform Apeldoorn.
De thema's voor de Open Monumentendagen worden jaarlijks landelijk bepaald.
Een ruime interpretatie daarvan vindt
meestal plaats. Het doel van het comité is

om in een gemoedelijke sfeer
de kleine geschiedenis van
het dorp onder de aandacht te
brengen. Voor 2020 is het
thema "Leermonumenten".
Normaal gesproken zou De
Hoenderloo Groep hiervoor
een ideale invulling zijn,
maar helaas is het door de
ontwikkelingen rond DHG
zeer onzeker geworden.
Daarom is het comité nog in
beraad hoe en of zij de 12e
editie van het open monumentenweekend op 12 en 13 september 2020 zal gaan
invullen.
Ondanks deze onzekerheid voor dit jaar
kan het comité voor de komende jaren
versterking gebruiken. Dus als je dit een
boeiend onderwerp vindt, neem dan even
contact op met Hillegonda Boers. Je kunt
haar mailen via lindekamp@planet.nl
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marketing
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*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

T. 055-3030890 | info@hindz.nl | www.hindz.nl

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 22

Apeldoorn

Historisch Hoenderloo in Beeld

Van de foto in het februari nummer hebben we geen reactie gehad, het is ook geen gemakkelijke opgave, maar de heren ervoor
hebben destijds de show wel gestolen. Een meesterwerk kun je wel zeggen.
Voor dit nummer van de NP hebben
we een foto gevonden van onze tentoonstelling van 2014. Het is een
groep kinderen op de Middenweg
waarschijnlijk een gedeelte van een
palm pasen optocht. Toch wel een
bijzondere foto met de Heldring kerk
op de achtergrond.
Eigenlijk ontbreekt ons de nadere
informatie, misschien zijn er nog
mensen die het zich nog kunnen
herinneren of zichzelf ertussen zien
lopen.
Met wat reactie zijn we al heel erg
blij en misschien kunnen we daar
weer verder op in gaan om er een
leuke beschrijving van te maken.

We kregen wederom een ingezonden brief met een reactie op een foto van Beatrix die in september 2019 in onze rubriek heeft
gestaan. Dat er tot ver buiten de grenzen van Hoenderloo over onze foto's wordt gesproken doet ons goed.
Zo kregen wij bericht van Ger Schut (Zevenaar) die samen
met Jan Maassen (Ugchelen) de voetbalfoto in De Nieuwe
Plaggensteker van september 2019 nog eens goed hebben
bekeken. Zij kwamen tot de volgende conclusie.
"Dit is niet de foto van de eerste competitiewedstrijd, maar
de opening van het aangelegde voetbalveld (dus augustus/september 1946).
Nummer 5 is inderdaad Jan Wrekenhorst en nummer 8 is
niet Bas van Veldhuizen, maar Bernard Wrekenhorst.

De rest klopt met mijn eerste opgave (zie Plaggensteker november
2019).
De openingswedstrijden (eerste en tweede elftal) verliepen niet voorspoedig. We menen ons te herinneren dat Jan Wrekenhorst uitviel
(epileptische aanval??) en in het tweede elftal liep een tegenstander
(Loenermark) een beenbreuk op. Volgens Jan mocht deze speler om
principiële redenen niet op zondag voetballen. Dit alles onder enig
voorbehoud (is nl al 75 jaar geleden!)."
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

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

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302

Voor een betaalbare boekhouding
* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting

Markt rond de Kark afgelast
Na de door de Regering afgekondigde verscherpte maatregelen, ter
bestrijding van het Coronavirus, heeft de Marktcommissie van de 'Markt
rond de Kark' besloten om de rommelmarkt van 2020 niet door te laten
gaan.
Redenen hiervoor zijn:
* dat er (in ieder geval) tot 1 juni geen spullen opgehaald kunnen wor
den;
* dat er geen zicht op is of na 1 juni de maatregelen versoepeld worden;
* dat op dit moment er onvoldoende spullen verzameld zijn om een rom
melmarkt te kunnen houden;
* dat indien de maatregelen na 1 juni afgeschaald worden, zodanig dat
we zouden mogen verzamelen e.d., het niet duidelijk is of er dan vol
doende bruikbare spullen aangeboden worden om een rommelmarkt te
kunnen houden;
* verkrijgen van rust; er is geen zicht op of op de geplande datum van 4 juli een rommelmarkt gehouden mag en kan wor
den.
De Marktcommissie vindt het erg jammer om de rommelmarkt niet door te laten gaan vanuit het besef dat de rommelmarkt
van (sociaal) belang is voor de vele vrijwilligers, gemeenteleden, dorpsbewoners en de kerk maar vragen uw begrip voor
dit besluit.
Met vriendelijke groet,
Wim Hut (namens de Marktcommissie)
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 24

Bevrijdingslunch verzet
Het Nieuwe Initiatief was van plan om
op zondag 19 april 2020 van 12 tot 14
uur een gezellige bevrijdingslunch in 't
Dorpshuus voor alle leeftijden te organiseren. Dit om met elkaar te vieren dat
Hoenderloo 75 jaar geleden op 17 april
1945 bevrijd is door de Canadezen.
Helaas kan deze lunch niet doorgaan,
vanwege de getroffen maatregelen om de
verspreiding van het corona-virus te
beperken. Wij wachten de verdere
ontwikkelingen af en zoeken een ander
moment om bij de bevrijding van
Hoenderloo (en Nederland) stil te staan.
Alle activiteiten opgeschort
Zoals al via de website hoenderloo.nl is
gecommuniceerd, zijn alle activiteiten
van Het Nieuwe Initiatief opgeschort. Dit
geldt voor de yogalessen op
maandagochtend en avond, de spelletjesmiddag op dindag, de yoga op donderdagavond en de inloopochtend op

vrijdag.
Zodra het weer kan, dan laten wij dit
weten via hoenderloo.nl en Facebook.
Huisartsenpraktijk Dieleman
Kom niet naar de praktijk, maar neem
altijd eerst telefonisch contact met de
praktijk op. De praktijk is alleen geopend
voor patiënten met urgente klachten op
afspraak. Kijk op de site van de huisartsenpraktijk
www.huisartsenpraktijkdieleman.nl voor meer informatie
rondom het Corona virus.
Hulp of aandacht nodig?
Het zijn bijzondere en misschien ook
zorgelijke tijden. En zeker als u alleen
bent. Weet dat er veel vrijwilligers bereid
zijn om u te helpen. Vanwege Corona
adviseren wij ouderen en mensen met
een zwakke gezondheid om zo veel
mogelijk contact met andere personen te
vermijden.

Bericht van de kerkenraad
De kerkenraad maakt in een brief bekend dat de kerkdiensten in de
Heldringkerk voorlopig zijn opgeschort
in verband met het corona-virus
Beste mensen,
Betreffende het heersende Coronavirus
volgt de kerk van Hoenderloo de
richtlijnen van de Protestantse Kerk
Nederland en de officiële adviezen van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM)
Gezien de ernst van de situatie is
besloten om onder deze omstandigheden in de Heldringkerk onze kerkdiensten in het geheel op te schorten.
Voorlopig geldt dit tot 1 juni 2020 en

Maar ook zonder contact met andere personen kunnen wij elkaar helpen. Zo
heeft Spar Mulder een gratis bezorgdienst in Hoenderloo. Harald en Ingrid
hanteren geen minimumbedrag en ze
helpen graag door de boodschappen thuis
te brengen. Telefoonnummer: 055-378
1238.
Heeft u op een ander vlak hulp nodig,
bijvoorbeeld met het ophalen van
medicijnen, dan kunt u contact opnemen
met DingeDoen: bereikbaar op werkdagen tussen 12.00 en 15.00 uur: 06 83128188
En als er nog andere zaken zijn, waar wij
u mee kunnen helpen, neem dan contact
op met Paul de Jongh van Het Nieuwe
Initiatief. Afhankelijk van uw hulpvraag,
kijkt hij dan hoe wij u kunnen helpen.
Paul is telefonisch te bereiken op 0620992276 of via de mail: hni@hoenderloo.nl
kan tussentijds worden aangepast aan
nieuwe landelijke ontwikkelingen.
Op de site van deze kerk
www.heldringkerk.nl zullen wij u blijven informeren over de actuele stand
van zaken.
De Heldringkerk stelt een meeleeflijn in
voor mensen die behoefte hebben aan
persoonlijk contact, een hulpvraag of
andere dringende zaken. Voor deze lijn
zijn de volgende personen en telefoonnummers beschikbaar:
Ds. A.P. de Graaf / 055-5061388,
Mevr. D. van Veldhuizen / 0558444266,
Dhr. P van Lunteren / 055-7853224,
Mevr. R. Westerveld / 055-3781645
Namens de kerkenraad,
W. van Wassenberg - Scriba
06-81150507
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Op het moment van schrijven van dit
stukje is de lente begonnen. De lente
van 2020. Pasen en Koningsdag in het
vooruitzicht. Pasen; voor het Oranje
Comité het eerste evenement van het
seizoen. En wij hebben er dit jubileumjaar natuurlijk extra veel zin in. Maar…
Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid. Wij kunnen dit evenement natuurlijk niet door laten gaan. Ons land,
wij, de hele wereld is in de greep van
het Coronavirus. Door de verscherpte
en verlengde maatregelen van de overheid tot 1 juni zien we ons genoodzaakt
om ook Koningsdag niet door te laten
gaan. Heel jammer, maar het is niet
anders.
Graag blikken wij wel terug op alle
jaren waarbij het Oranje Comité
betrokken was bij de Koninginne- en
Koningsdagvieringen. Jarenlang hebben
de activiteiten op het terrein van s.v.
Beatrix plaatsgevonden.
Vlag hijsen door de schutters- en

jeugdschutterskoning, terwijl onze
muziekvereniging VIOS het Wilhelmus
speelde. Aansluitend zijn de kinderen
met verschillende spelletjes bezig
gehouden. Vlaggetje steken, kruiwagenrace, zaklopen, velen van ons zijn met
deze spelletjes opgegroeid.
Als afsluiting van de spelletjesmorgen
de ballonwedstrijd. Afstanden van
enkele honderden kilometers waren

geen uitzonderingen. De
tuin van Jan van
Westerneng is zelfs een keer
bedolven met ballonnen!
Het middagprogramma
bestond uit de zeskamp. Wat
een geweldig festijn was dit!
Straten, bedrijven, vrienden
en verenigingen vormden
teams welke het zeer strijdlustig tegen elkaar opnamen.
Na afloop werd er een voetbalwedstrijd
gespeeld tussen Oud-Beatrix en de winnaar van het Hutspottoermooi. Later is
dit het penaltyschieten geworden, altijd
geregeld door s.v. Beatrix.

kindertheater aangeboden door de
recreatiebedrijven welke de prijsuitrei-

s 'Avonds werd het Oranjebal georganiseerd, hier werd de uitslag van de
zeskamp bekend gemaakt. Dit in ons
Dorpshuus waar de zaal eigenlijk te
klein was! Wat een gezellige feesten
waren dat met optredens van o.a. Corry
Konings, Nico Haak, Imca Marina en
Ria Valk.
In de loop der jaren is de animo voor
de zeskamp helaas teruggelopen. De
Zeskamp is teruggebracht van teams
bestaande uit zes naar vier personen en
de locatie is verplaatst naar het
Muziekbos midden in het dorp. Vele
gezellige middagen hebben hier plaatsgevonden met aan het eind een gezellig
samenzijn met muziek van Dynamite.
Toen ook de animo voor de kinderspelen
terugliep zijn de kinderspelen en
zeskamp gecombineerd als één evenement in de middag in het Muziekbos.
Deze middagen waren zeer gezellig en
werden goed bezocht.
Twee jaar geleden is het roer voor
Koningsdag omgegooid en in twee jaar
tijd uitgegroeid tot een oer- gezellig
feest. Een combinatie van kinderspelen
waar de kinderen de strijd met elkaar
aangaan en diverse uitdagingen voor de
volwassen onder ons zoals o.a. de kop
van Jut en een rodeostier. Een geweldig

king voor hun rekening hebben
genomen. Leuke live muziek en heerlijke
eetgelegenheden. Blij zijn wij ook met
de extra toeloop van mensen welke onze
recreatiebedrijven bezoeken. Hier zien
we dat wij elkaar zeker nodig hebben en
kunnen versterken! Kortom; SUPER!
Wij hopen dat dit jaar net zo'n knaller
mag worden. En… wanneer het niet zo
mag zijn maken houden wij het graag
tegoed voor volgend jaar!!
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Op de foto van vorige maand was een deel van een mooie plank te zien met
de naam van het huis er op. Een deel van de ndaam anders zou het wellicht
wat te makkelijk worden. Maar de volledige naam luidt: ‘Mooi van je
afkiek’n’. Het huis wordt
bewoond door Aart van
Buren en zijn familie en
staat op het randje van het
Jongenshuis. Officieel adres: Apeldoornseweg 50.
Dan nu de foto van deze maand. Een fraai gemaakt paard in een hek. Daar zijn
er meerdere van in ons dorp, maar het gaat er nu om waar dit hek staat. Als tip
geven we dat het weer niet midden in het dorp is en dat er mensen wonen die
paardenliefhebbers zijn.

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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Straks weer
bloemenpracht?
Kunt u zich nog herinneren dat het landje naast de familie Wolfswinkel aan de
Apeldoornseweg vorig jaar zo mooi vol
stond met bloeiende bloemen? Daarvoor
heeft een aantal jaren de pony Missie gestaan, maar toen die was overleden
gebeurde er niets met het toenmalige
weitje. Vorig jaar had de eigenaar, het
Nationale Park de Hoge Veluwe,
besloten het compleet om te ploegen en
er een (wilde) bloemenmengsel in te
strooien. en hele tijd hebben er verschillende mooie bloemen gebloeid en dat
was zeker een mooier gezicht dan het
weitje dat niet meer onderhouden werd.
Blijkbaar is het goed bevallen zoals het
vorig jaar was, want afgelopen maand is
de grond weer omgeploegd. net als vorig
jaar overigens door onze dorpsgenoot
Vincent van Hunen. Vincent werkt bij
Johan Rap in Schaarsbergen en die had
opdracht gekregen van het Park om het
akkertje weer klaar te maken. Dat heeft
hij prima gedaan en nu is het wachten op
het moment dat de zaadjes er in kunnen
en dan doet de natuur de rest. Hopen op
weer een kleurrijke akker!

Rik ter Schuur
geslaagd
De eerste geslaagde van 2020 van een
inwoner van Hoenderloo is binnen! De
redactie kreeg bericht dat Rik ter Schuur
heel knap geslaagd is voor MBO 4 opleiding AV. Hartstikke goed gedaan Rick.
Gefeliciteerd en heel veel succes en
plezier van je diploma!!!!!!

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 51

Door beleidsmedewerker
Aafke Kylstra

De invloed van (rood)wild op bosverjonging
Wild op De Hoge Veluwe
Begin twintigste eeuw heeft Anton
Kröller edelherten, zwijnen, reeën en
moeflons naar De Hoge Veluwe
gehaald. Sinds die tijd heeft het wild
een invloed op de bosontwikkeling van
De Hoge Veluwe gehad. Anton en
Helene verdeelden De Hoge Veluwe in
een wildbaan en een cultuurpark. Zij
kozen voor een ruimtelijke scheiding om
hun doelen te realiseren. Binnen de
wildbaan bleef bosverjonging vooral
beperkt tot grove den.

>>>>> Vraat aan een hulsboom
Wildbeheer in het Park
Sinds de oprichting van Stichting Het
Nationale Park De Hoge Veluwe, zijn
tel- en afschotgegevens van het wildbeheer bijgehouden en bewaard. In de
jaren negentig heeft het Park de binnenrasters tussen wildbaan en cultuurpark
verwijderd om het leefgebied voor het
wild te vergroten. In 2013 zijn twee inen uitsprongen voor het roodwild (ree
en edelhert) gemaakt.
In het wildbeheer heeft het Park veel
aandacht voor de vitaliteit, natuurlijke
samenstelling en leeftijdsopbouw van de

wildpopulatie. Het Park houdt rekening
met de draagkracht van het terrein;
hoeveel grote hoefdieren realistisch zijn
om de gestelde terreindoelen te realiseren. Begin van deze eeuw is het aantal
edelherten teruggebracht naar 200
(voorjaarsstand), om gevarieerde
bosverjonging een kans te geven.
Het belang van een gevarieerd bosecosysteem
In de discussies over klimaatverandering, stikstofproblematiek en biodiversiteit spelen bossen een
belangrijke rol. Gevarieerde
loofbossen hebben een positief effect op de bodemvruchtbaarheid en daarmee op de
CO2 opslag. De
bodemvruchtbaarheid onder
loofbomen is groter.
Daarentegen zorgen de
naalden van naaldbomen juist
voor verdere verzuring van de
bodem. Een bosecosysteem is
"goed", als het ruimte biedt
aan verschillende ontwikkelingsfasen van verschillende
boomsoorten met relatief veel
loofhout. Echter, in veel bossen op de
Veluwe loopt roodwild. Deze dieren
eten bij voorkeur jonge loofbomen.
Daardoor worden juist de naaldbomen
bevoordeeld.
Onderzoek naar effecten wildvraat op
bosverjonging
Het Park streeft naar gevarieerd bos
met loofbomen. Om dat te bereiken wil
het Park de effecten van vraat door
roodwild op de bosontwikkeling onderzoeken. Het Park doet dat in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Om de effecten van de wilddichtheid voor de rasterverlaging in kaart te

>>>> Hubertus met bastgewei
brengen en daarna te blijven volgen,
zijn cameravallen geplaatst. De fotobeelden helpen om de activiteit van
dieren te monitoren. Daarnaast loopt er
een meerjarig onderzoek naar de wildvraat aan topscheuten van jonge loofbomen.
Wildstand in relatie tot streefbeeld
De eerste resultaten wijzen erop dat het
aantal edelherten de laatste jaren sterk
is toegenomen. Dit is terug te zien in het
percentage loofbomen met uitgevreten
topscheuten. Het streefbeeld van het
Park; een gevarieerd bos met loofbomen, staat daarmee onder druk. Om
die reden is besloten de wild in- en uitsprongen tijdelijk te sluiten en het aantal edelherten in het Park terug te brengen tot 180 (voorjaarsstand).
Voor meer achtergronden over het
beheer kunt u van 28 maart t/m 8 mei
een bezoek brengen aan de Jacht- en
wildbeheertentoonstelling in de filmzaal
van het Bezoekerscentrum.
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AUTO VAN DE MAAND

Hyundai I-20 1.2 nwe model
Navigatie, Climatronic, Cruise control, PDC
Achteruitrijcamera, Armsteun, LED dagrij
Rijstrook detectie, Regen en lichtsensor,
Multifuntioneel stuurwiel, Mistlampen, enz.
etc.
€ 12.450,Bj 2016!!

Een greep uit ons aanbod:
Ford Tourneo Courier pers uitv. Zeer luxe 15.000km

D. grijs met.

2017 € 16.750,-

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

Wit

2015 € 12.450,-

Kia Picanto 1.1 5 deurs zuinig Airco 49.000km

Wit

2009 € 4.250,-

Mitsubishi Space Star Automaat Navigatie 2700km!!

Rood. Met.

2018 € 13.950,

Opel Mokka 1.4T AUTOMAAT zeer luxe uitv.

Zwart met

2018 € 22.950,-

Opel Zafira Tourer nwe model 1.4 140PK Navi etc.

Wit

2013 € 13.750,-

Peugeot 207SW 1.4-16v Panoramadak 94.000km

D. grijs met

2012 € 6.950,-

Renault Modus AUTOMAAT 1.6-16v Cruise control

Rood met

2009 € 5.750,-

Renault Scenic 1.6-16V Airco, Trekhaak 94.000km

Champagne met.

2008 € 5.250,-

Renault Scenic 2.0-16v AUTOMAAT Navi 96.000km

Grijs met.

2010 € 9.950,-

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,-

Renault Twingo 1.2 Night&Day Panorama dak enz.

Zwart met.

2010 € 4.450,-

Skoda Fabia 1.2 5 deurs Airco nette zuinige auto

Zwart met

2011

Toyota Aygo Comfort 5 deurs Airco 85.000km

Rood

2006 € 3.450,-

Toyota RAV4 4x4 AUTOMAAT 46.000km! Als nieuw

D. rood met.

2011

VW Golf 1.2 TSI 105 5 deurs lm velgen, Cruise, Navi

D. Grijs met.

2010 € 6.950,-

€ 5.750,€ 17.950,-

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

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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