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Loop je te wandelen of te fietsen door
Hoenderloo of door de prachtige natuur
die ons dorp rijk is, kun je zo maar een
heel gaaf, vrolijk steentje zien liggen.

Die kan men overal tegen komen en
meerdere mensen in Hoenderloo zijn
daar verantwoordelijk voor. Hoe leuk en
gaaf is het als extra toetje om zo’n

zou iedereen het dus ook kunnen. Gea
Coldenhoff heeft dit fenomeen geïntroduceerd in Hoenderloo en geeft er ook
workshops in. Velen hebben het inmid-

vrolijke kleinnood te ontdekken, zeker in
deze barre coronatijden.

dels flink omarmd. Mede omdat kinderen
het vaak ook heel leuk vinden om ze
bijvoorbeeld samen te versieren en dan te
verstoppen. En natuurlijk zelf nieuwe te
vinden. Heel wat kinderen in ons dorp
zijn er al maar wat druk mee, zo ook
Nikki Jeths. Ze heeft er inmiddels al
ontzettend veel gemaakt en wie weet
hebben mensen thuis een echte ‘Nikki’steen. Meer kinderen
doen immens hun
best om anderen een
leuk momentje te
geven. We zijn trots
op iedereen die dit
doet voor een ander.
Men kan op de facebookpagina Happy
Stones Hoenderloo
zien hoe veel er
gemaakt en gevonden worden. En hoe
prachtig ze zijn! Ga
zo door allemaal.
Het is geweldig!
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Plaggensteker o.a.

Geen mannetje uit
Hoenderloo, maar nu wel
heel belangrijk voor VIOS!

Uiteraard kon er in ons
dorp ook gestemd worden.
In ‘t Dorpshuus.

Niet ken je dorp, maar
wel iets waar iets heel
lekkers uit gaat komen.

Wandelen met een wandelcoach. Kan heel verhelderend zijn!

Deze stenen worden Happy Stones
genoemd en maken vinders ook
daadwerkelijk blij. Een Happy Stone is
een steen die door iemand mooi
beschilderd is en vervolgens ergens
neergelegd om de vinder blij te maken.
Als je zo'n steen vindt
mag je deze meenemen naar huis, of op
een ander plekje neerleggen om iemand
anders een geluksmomentje te bezorgen.
Niet alleen de vinders
beleven er veel plezier
aan, maar het maken
wordt door de creatievelingen ook als
hartstikke leuk ervaren. Het maakt niet uit
wat er op de steen
komt te staan en zo

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

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 2

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 3

Colofon

Odilia echt al 60 jaar!

De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
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06-20683177
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robspelde@planet.nl
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www.hajo-hoenderloo.nl
Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 17 april
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 27 april

Ja Odilia Modderkolk. Misschien heb je
even de ijdele hoop gehad dat er in de
Nieuwe Plaggensteker geen aandacht zou
zijn voor het feit dat je op 6 maart 60 jaar
geworden bent. Geen kans ..... in Hoenderloo zijn er altijd wel vrienden en
vriendinnen die de hele wereld er op attent
maken. Het leek de redactie wel eens leuk
om een foto te plaatsen van het neerzetten
van het spandoek bij jullie in het weiland
voor het huis. Er is door ons ook geen foto
gemaakt met jou voor dat spandoek, dus
dacht je er wellicht goed van af te komen.
Nou nee dus!
We vinden dat er zeker aandacht gevestigd mag worden op het feit dat je je zesde kruisje hebt gekregen. Je staat altijd klaar
voor je familie en je vrienden en je hebt al heel veel mensen een hartstikke leuke
workshop gegeven bij jouw eigen Creadiel. Zeer velen hebben door jou ontdekt dat ze
ongekende creatieve kwaliteiten hebben.
Uiteraard wilden we wel een foto van je plaatsen en om geen argwaan te wekken
hebben we even op je facebook pagina gekeken om er eentje uit te kiezen. We hebben
er eentje gekozen van jou met je grote steun en toeverlaat Hans. Mede ook omdat
Hans die aandacht vast ook wel leuk vindt.
Odilia, nog van harte gefeliciteerd met deze leeftijdsmijlpaal en we hopen dat je er nog
vele mooie jaren aan vast plakt met je prachtige familie!

(onder voorbehoud)

Veel leesplezier
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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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VIOS vertelt ...... over Jan van Lienden
In afwachting van betere muzikale tijden,
informeren wij onze dorpsgenoten graag
over de mensen die bij de Hoenderlose
Muziekvereniging VIOS (Vooruitgang is
Ons Streven) betrokken zijn. VIOS
bestaat al 100 jaar en beschikt over een
Fanfare orkest, Slagwerkgroep en een
dweilorkest. Vandaag hebben wij een
gesprek met Jan van Lienden, al sinds
2014 actief als muziekinstructeur voor
onze slagwerkgroep en hopelijk binnenkort weer in actie te zien bij één van
de festiviteiten in het dorp. Het levert een
opmerkelijk verhaal op!
In zijn geboorteplaats Tiel liep Jan als
kleine jongen al met een blikken trom

mee met de plaatselijke drumband, toen
al idolaat van HaFaBra muziek, dat staat
voor Harmonie, Fanfare en Brassbands.
Deze muziek sprak hem al vroeg aan
omdat 'deze muziek gepaard gaat met
goed geüniformeerde mensen die in
groepsverband hun
hobby zo goed
mogelijk uitoefenen voor hun publiek'. Daar wilde
kleine Jan natuurlijk graag bij
horen! Daarmee
trad hij trouwens
in het voetspoor
van zijn grootvader, één van de
oprichters van de
Tielse Vrijwillige
Muziekvereniging.
Het zat dus al in
zijn genen!
Nadat Jan al jong
verhuisde
naar
Utrecht, wordt hij

pen in Elst, Bemmel, Beuningen, Oene
en zelfs bij de IJsselband, een showkorps
in Rheden. Hij schrijft begin jaren 70
zelfs een opleidingsboek over het reilen
en zeilen van een Tambour-maître. Hij
volgt ook zelf allerlei opleidingen aan het
KNF, later het KNMO, de Koninklijke
Nederlandse Muziek Organisatie. Hij
volbrengt 5 jaar trompetstudie, maar
wordt ook choreograaf, zodat hij in staat
is een show te ontwerpen voor korpsen
met eigen showpassen en -figuren.

op 10-jarige leeftijd al tamboer in het
Harmonie Orkest Utrecht en zal de
muziek nooit meer verlaten. Na een
minder goed verlopen hardlooptest
bij de civiele politie, weet hij daarna
de hindernisbaan bij de Koninklijke
Marechaussee zonder problemen te
volbrengen, wat hem meteen een
baan opleverde. Hij was intussen
ook een 'leuk uitziende dame'
tegengekomen, die hij na hun
trouwerij maar wat graag over de
drempel tilde in hun gloednieuwe
woning in Elst! Zij kregen 2
prachtige jongens, Martijn en Frank.
Ook muzikaal gaat het hem van een
leien dakje. Collega Rob van de
afdeling Grensbewaking, maar ook
trompettist in Oosterhout bij
Nijmegen, vertelde hem namelijk
dat hun slagwerkinstructeur er niet
veel van bakte, dus ging Jan als 24jarige gedurfd en onbevangen voor
deze slagwerkgroep
staan.
Aangezien er bij
de band ook nog
een Tambourmaître ontbrak;
de man die met
een speciale stok
voor het korps
uitloopt en met
deze stok of zijn
handen tekens
geeft, nam hij deze
functie ook maar
meteen op zich!
Daarna neemt zijn
muzikale loopbaan
een enorme vlucht.
Hij wordt muziekinstructeur bij groe-

Hoge ogen gooit hij begin jaren 80 met
het optreden van de IJsselband Jeugddivisie bij een concours in Doetinchem,
met door hem zelf gecomponeerde
muziek. Zij behalen zoveel punten dat zij

als eerste jeugdgroep ooit mogen deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap,
het KNF Top Concours, de reglementen
moeten er zelfs voor worden aangepast!
Ook tijdens dit kampioenschap behalen
zij het hoogste aantal punten en wordt het
Wilhelmus speciaal voor hen ten gehore
gebracht, een hele eer!
(lees verder op pagina 9)
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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

En als je denkt dat dit al voldoende succes betekent voor Jan, dan geloof je
gewoon je oren niet als hij vertelt dat hij
dit kunstje met hetzelfde orkest 3 keer
achter elkaar heeft kunnen herhalen!
Chapeau! Ook leuk dat de NOS hen daarna ook snel wist te vinden voor de officiële Sinterklaasintocht. Eind jaren 80
vraagt ook het Grote Korps van de
IJsselband hem om leiding. En ja hoor,
wederom haalt hij met hen voldoende
punten voor deelname aan het Top
Concours met als resultaat dat ook zij
zich Nederlands Kampioen mochten
noemen!
En hoe komt dit muzikale talent dan in
Hoenderloo terecht, hoor ik u denken?
Bert Spronk, tamboer in het Historisch
Tamboer Korps van de Koninklijke
Marechaussee meldde hem in 2014 dat
VIOS op zoek was naar een nieuwe leider voor de slagwerkgroep. Een jaar
eerder overleed Joke, Jans vrouw vrij
onverwachts, dus het was een goed
moment weer aan iets nieuws te beginnen. Hij trof een groep zeer loyale
mensen aan, die met heel veel plezier
muziek maakten en waar zijn presta-

tiedrang een goede aanvulling op was! Er
werden zelfs nieuwe materialen voor
hem aangeschaft, zodat nieuwe muziekstukken in het vizier kwamen, daar is Jan
VIOS nog steeds dankbaar voor.
Slagwerkmuziek wordt dan wel heel leuk
om naar te luisteren! Voor het eerste concert in Ugchelen heeft de groep zich
'bewusteloos gerepeteerd' volgens Jan en
hij dwong er een plek OP het
podium af in plaats van ervoor.
Het commentaar van het publiek
was eenvoudig samen te vatten:
'Allemensen, wat zijn jullie goed
geworden!'

taptoes door heel Europa. Hij is ook in
Rusland, Australië en Zuid-Afrika
geweest met deze groep.
Een samenwerking tussen VIOS en het
Historische Tamboerkorps met blaassectie ziet hij in de toekomst helemaal zitten
en hij zou maar wat graag met deze groep
zijn show voor ons opvoeren op het veld
naast of voor onze muziektent. Laten we
hopen dat we weer snel aan de slag
mogen!

Het succes van Jan heeft natuurlijk zijn basis in zijn grote passie
voor muziek, maar ook omdat hij
luistert met 'vergrootglazen in zijn
oor'. Hij benadrukt dat het belangrijkste niet in de noten staat, maar
dat het gaat om het overbrengen
van een bepaald gevoel, dat wat
de componist bedoeld heeft.
Het is voor Jan wel even wennen
dat er nu door Corona niet
gerepeteerd mag worden, maar hij
heeft wel intussen 5 nieuwe
stukken gecomponeerd voor de
Koninklijke Marechaussee! Maar
hij kan 'de dag niet afwachten' dat
hij weer aan de slag mag met zijn
3 korpsen: VIOS, Muziekvereniging Vriendschap in Oene en
Door Eendracht Sterk uit
Everdingen. Bovendien wil hij
ook weer hele zaterdagen
repeteren
op
de
kazerne
Apeldoorn, waar hij in de middagen zijn shows voorbereid voor

VIOS is heel dankbaar dat Jan er voor
kiest zijn kunsten in Hoenderloo te vertonen. Bent u ook zo blij met de plaatselijke muziekactiviteiten? Steun ons dan
als donateur, we kunnen alle hulp
gebruiken voor ons 100-jarig bestaan, dat
wij later dit jaar met u hopen te vieren!
Daarvoor hebben wij de Club van 100
opgericht. Lid worden is heel eenvoudig,
maak 100 euro over op de bankrekening
van onze vereniging onder vermelding
van uw emailadres NL69 RABO 0306
0020 94. Of stuur gerust een mail naar
onze penningmeester om u aan te
melden, hij legt u de mogelijkheden als
donateur graag uit: johan@berkouwer.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

Politienieuws
De meldingen van de afgelopen weken lijken niet veel te zijn, maar
ik kan ook niet alles delen in dit stukje. Naast wat er hierna vermeld
staat ben ik met andere zaken druk geweest. Er zijn in totaal vijf
aanrijdingen gemeld. Twee met letsel, één alleen materieel en helaas werden ook weer een ree en een
das slachtoffer van een aanrijding.
Er kwam een melding van geluidsoverlast binnen en er werd een keer hulp verleend. Tot slot werd
er nog een verdachte situatie gemeld.
Al met al ook wel een mooi resultaat, dat het redelijk
Petra van Doorn
rustig in het dorp lijkt.
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
Met vriendelijke groet,
0900-8844

Hoenderloo wordt
open gelegd

Mariëlle geslaagd

We raken er inmiddels aardig aan gewend dat het
volop gewerkt wordt langs de wegen in ons dorp.
Iedere dag vinden er ergens wel graafwerkzaamheden plaats en wordt er iets nieuws in de grond
gelegd. Dat is dan of een nieuwe gasleiding, of glasvezel.
Met het aanleggen van de nieuwe gasleiding is in
januari al een start gemaakt en met het aanleggen
van het glasvezelnetwerk van DeltaFiber is in maart
gestart. Voor dat laatste is Van Gelder Telecom in
Hoenderloo aan het werk gegaan en gaat er ruim 10
kilometer gegraven worden. De werkzaamheden in
Hoenderloo duren ongeveer 6 weken. Vanaf april
gaan de graafploegen in Beekbergen aan de slag.
Hoe wordt glasvezel aangelegd?
De graafploeg graaft een gleuf in de berm waar de
De eerste geslaagde is al weer binnen. Op 2 maart is Mariëlle Jacobsen
buizen met de glasvezelkabels worden ingelegd. De
geslaagd voor allround schoonheidsspecialiste. Hartstikke goed gedaan
buizen verbinden de lokale verdeelpunten met de
Mariëlle. Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier van je diploma!
woningen. Dezelfde dag dat de berm open is gegaan
wordt deze ook weer afgesloten en worden tegels als
ze aanwezig zijn weer terug gelegd. Uiteraard geven de werkzaamheden wat overlast, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Overal
afzethekken, pionnen, verkeersborden om aan te geven dat men op de 30 km moet letten en zelfs tijdelijke verkeerslichten moeten
zorgen voor de verkeersveiligheid. Het is even zo. Feit is wel dat straks waarschijnlijk elke berm is open geweest in ons dorp.
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Tweede kamerverkiezingen 17 maart 2021
De Tweede Kamerverkiezingen 2021:
passend in het tijdbeeld aparte verkiezingen, al kon iedereen zijn of haar stem
goed en veilig uitbrengen. Er werd goed
rekening gehouden met de regels rondom
Covid-19 en dus was er op onze eigen
stemlokatie ‘t Dorpshuus ook volop
ruimte gemaakt.
Men ging bijvoorbeeld niet door de
gebruikelijk (hoofd)ingang naar binnen;
in- en uitgaan moest gescheiden zijn.

Dus was de
entree bedacht
aan de voorkant, maar dan
bij de soos. De
schuifwand tussen de soos en
de serre was
open gemaakt
en in een ruime
boog kon men,
na de handen

gedesinfecteerd
te hebben, naar
de vrijwilligers
gaan om de
vaste handelingen te verrichten. En dus
een stem uit te
brengen in het
stemhokje.
Beste mensen,
In de maand april 2021 zal de Heldringkerk nog niet open zijn voor kerkdiensten.
Ook met Pasen is er geen kerkdienst en ook het jaarlijkse gezamenlijke paasontbijt kan niet worden georganiseerd.
De Kerkenraad spreekt de hoop uit dat in mei a.s., indien de omstandigheden dat
toelaten, weer een voorzichtige start kan worden gemaakt met kerkdiensten.
Vanzelfsprekend worden de landelijke ontwikkelingen daar bij gevolgd.
Wij zullen u hierover in april via onze website en de Nieuwe Plaggensteker
informeren.
Met vriendelijke groet
namens de Kerkenraad,
Willem van Wassenberg

Voor het stembureau 73 (Hoenderloo)
heeft de redactie de volgende uitslag uitgevogeld, al is die nog wel voorlopig op
het moment dat deze Plaggensteker naar
de drukker ging:
Er hebben 1224 mensen een uitnodiging
gehad om te gaan stemmen, daarvan
hebben 915 een geldig stembiljet ingeleverd, was er 1 blanco en 1 ongeldig.
De onderstaande lijst is in volgorde van
het stembiljet:
VVD
PVV
CDA
D66
Groen Links
SP
Pv/dA
Christen Unie
Partij voor de dieren
50+
SGP
DENK
FvD
BIJ1
JA21
Code Oranje
VOLT
NIDA
Piratenpartij
Splinter
BBB
Trots op Nederland

270
90
61
118
42
45
36
27
65
8
8
1
57
3
29
8
24
1
2
4
13
2

De LP, NL Beter, lijst Henk Krol,
Oprecht, Jezus Leeft en U Buntu
Connected Front hebben geen enkele
stem in Hoenderloo gekregen.
Let wel: deze lijst is een voorlopige!
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding
* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting
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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 2012
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Wandelen om stappen te zetten bij Ju Rei
Wat wonen we in Hoenderloo toch
geweldig, dat is iets waar men zich zeker
ook in Coronatijd heel bewust van kan
zijn. We kunnen het overgrootte deel
lekker naar buiten en wat een wandelmogelijkheden hebben
we. Overal bos,
overal paden, overal natuur. En die
plek is voor onzehuidige dorpsgenote Angela van
Egmond de plek
waar ze graag
mensen helpt. Ze
woont met haar
man Erwin al weer
2 jaar in Hoenderloo aan de Plaggenstekersweg 8, het
voormalige huis
van de familie Rijken. Al heel snel
voelden ze zich
thuis in Hoenderloo en ze vinden het een geweldige plek
om te wonen.
De Veluwe had altijd al een speciaal
plekje bij hun en met name de heide trok
ze immens aan. Erwin zit in de IT-sector
en Angela is echografiste bij het Gelreziekenhuis. Ze is al vele jaren röntgenlaborante, ook al toen ze nog in
Velserbroek woonden. Op het moment
dat de kinderen uitvlogen was het voor
het enthousiaste stel het moment om zelf
ook nieuwe stappen te maken en zo zijn
ze in Hoenderloo terecht gekomen.
Natuur speelt een enorm grote rol in hun
leven en zo is Angela
bijvoorbeeld ook vrijwilligster bij Geldersch
Landschap en kastelen.
Ze is ontzettend graag in
de natuur, een plek voor
meer dan alleen wandelen
of fietsen.
In de kop van dit artikel,
wandelen om stappen te
zetten, wordt verwezen
naar hetgeen Angela in
haar vrije tijd het liefste
doet. Daarbij wordt niet
verwezen naar stappen op
een
stappenteller,
alhoewel elke stap uiteraard een goede is, maar
naar stappen zetten in je

leven. Daarvoor maakt ze graag met
mensen bewustzijnswandelingen in de
natuur. Naar buiten gaan en in de natuur
zijn geeft vaak een ontspannen gevoel.
Even afstand nemen van de drukte van

alledag en de eigen situatie vanuit een
ander standpunt bekijken. Daar is de
natuurcoaching, waar Angela een opleiding voor heeft gedaan, op gebaseerd. De
coaching is gericht op het zelfsturend
vermogen van ieder persoon en Angela
heeft daar een helpende hand in. Heb je
moeite om je weg te vinden? Zijn keuzes
maken moeilijk? Wil je zaken even op
een rijtje zetten? Worstel je met gedachten en gevoelens? Zijn relaties ingewikkeld? Voor dat soort zaken kan men
bij de gecertificeerde natuurcoach Angela terecht.
Angela heeft haar coachpraktijk JuRei

genoemd; Ju Rei is Japans voor de kracht
van de grote oude boom. In de natuur
zijn er van die imposante grote bomen,
goed geworteld in de grond, die kracht
uitstralen. Die levenskracht hebben
mensen ook, alleen
voelt men dat lang
niet altijd. Door je
hart te volgen en je
eigen natuur te kennen, kan men die
kracht inzetten om
je doel te bereiken.
Door een aantal
keren samen te wandelen kan Angela
hier sturing in geven
en
het
proces
begeleiden.
Wat
slechter ter been
zijn is absoluut geen
probleem; het gaat
niet om de afstand,
maar het gaat om
samen in de natuur
een gesprek te hebben. En die plek blijkt
heel open te werken; men komt altijd tot
de kern van ieder persoonlijk. In de
gesprekken komen onderwerpen aan de
orde waar het bijvoorbeeld aan de
keukentafel niet zo snel over zou gaan.
Er gebeurt van alles in de natuur en die
kunnen een mooie aanleiding zijn voor
een heel persoonlijk gesprek. Angela
heeft de ervaring inmiddels al dat ze
mensen heel fijn heeft kunnen helpen en
dat sommigen een compleet nieuwe stap
in hun leven hebben gezet waar ze eerder
nooit aan gedacht hadden. Allemaal om
gelukkiger te worden en een evenwichtiger leven te hebben
indien nodig.
In principe werkt Angela als
natuurcoach op dinsdag,
donderdag en zaterdag.
Meestal worden er 3 wandelingen gemaakt, waarbij
de eerste 1½ uur duurt, de
tweede 3 uur en de derde
weer 1½ uur. We zouden in
deze Plaggensteker pagina's
kunnen vullen met informatie, Angela heeft echter
een prachtige site waar veel
meer informatie staat. Zo
ook over de Lente-BewustZijn-Wandelingen. Kijk daar
eens op en neem gerust contact op met Angela.
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Bestellen
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Uit het rijke archief van het
Jongenshuis weer een paar mooie
foto's.
Op ons verzoek in de vorige NP hebben we van Karel van Dijk een uitgebreide reactie gehad m.b.t. hoe de D nummering tot stand is
gekomen.
In 1923 kreeg Hoenderloo officiële straatnamen. De straten en laantjes
op het Jongenshuis niet, maar een gezamenlijke nummering
Doorgangshuis.
De gebouwen en huizen kregen dus een D met een nummer.
Zoals vele ongehuwde personeelsleden op Nijengaarde een kamer hadden en D 17 als huisnummer hadden.
Hij heeft een lijst maar niet compleet, aanvullingen zijn welkom.
- Gebouw Vollenhoven1903.
- Werkplaatsen Ca. 1940.
- De Moestuin Ca 1925. Rechts de Boerderij. Later 1950 stonden ze
anders.
Reacties zijn zeer van harte welkom.
Reageren het liefst via Wim van Mourik
wimvanmourik48@gmail.com
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Italiaanse pizza’s van Hoenderlose bodem
Vorig jaar hebben we in het april-nummer een artikel gehad over het voormalige Activiteitencentrum De Krim. Dat
het in nieuwe handen was gekomen en
dat er rigoreus werd aangepakt om er een
mooi en vernieuwd bedrijf van te maken
waar men pizza’s en pasta’s zou kunnen
eten en bestellen.
Bijna een jaar
verder heeft het
kersverse nieuwe
bedrijf de deuren
inmiddels geopend onder de
leuke naam “De
ProefTuin.
Verantwoordelijken voor deze
nieuwe aanwinst
voor Hoenderloo
en omstreken zijn
de jonge mensen
Rense en Barthilde Peper en vader
Jip. In het afgelopen jaar kon
iedereen
die
langs het terrein aan de Miggelenbergweg kwam zien dat er flink aangepakt
werd. Buiten en binnen. En daarbij
hebben ze als het maar even kon
Hoenderlose bedrijven bij betrokken.
Om dit artikel te kunnen maken heeft de
Nieuwe Plaggensteker een bezoekje
gebracht aan De ProefTuin en bij binnenkomst viel de mond open over de
metamorfose die er heeft plaats gevonden. Oké, toen we er vorig jaar waren
was de complete binnenboel gestript en
was het een kale bende. Hoe anders is het
nu, met een prachtige pizza-oven, waar
de klanten de pizza naar binnen kunnen
zien gaan en er weer klaar om te eten uit
komt.
Ook de pastakeuken is zo goed als
gereed, al moeten ook daar nog de puntjes op de i gezet gaan worden. Dat geldt
ook voor het restaurant, maar daar mag
men helaas voorlopig waarschijnlijk toch
nog geen gasten ontvangen. Hoe jammer
is dat!
Tijdens ons gesprek werd er ook gewoon
doorgewerkt met schilderen, afwerken
enz. enz. Allemaal om op de geplande
datum van 25 maart open te hebben kunnen gaan voor afhalen en bezorgen van
pizza’s. Rense heeft zich middels een
professionele opleiding tot pizzabakker
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bekwaamd in het maken van originele
Italiaanse pizza’s met puur kwaliteits
producten. Ze hebben een Italiaanse

Inmiddels zijn er wel een paar medewerkers aangenomen, maar er zijn zeker nog
plekken vrij voor mensen die samen de
handen uit de mouwen willen steken en
de schouders onder dit nieuwe bedrijf
willen zetten. Reageren, zie de advertentie onder aan de pagina.

importeur en zijn verzekerd van puur
Italiaanse producten.
Via de opleiding heeft Rense een basisrecept van het deeg voor de bodem
meegekregen en wat daar op komt zal
bepalen welke pizza het is. De ingrediënten bepalen dan welke pizza men gaat
eten. Er zijn natuurlijk een heleboel standaard pizza’s, maar er zullen ook
seizoensgebonden variaties op de
menukaart verschijnen en in overleg kan
er ook rekening gehouden worden met
diëten, allergieën e.d. Dat is het voordeel
van dat alleen de bodem basis is.

ProefTuin
Deze naam is heel bewust gekozen. Het
proeven is iets wat
men hier hopelijk
jarenlang volop kan
doen. Wat tuinen
betreft wordt het bedrijf een aaneenschakelingen van tuinen:
een speeltuin, een
crosstuin, een moestuin, eem minigolftuin, een binnentuin
en een terrastuin. Een
aantal hiervan is nog
in
ontwikkeling.
Rense en Barthilde,
zijn inmiddels van
Utrecht naar Arnhem
verhuisd met hun al weer bijna 2-jarige
zoontje. Barthilde gaat nog in de buurt
zoeken naar een nieuwe baan als lerares
engels, zodat hun leven zich vanaf nu in
de buurt gaat afspelen.
De redactie wenst hun een prachtige tijd
toe met de ProefTuin, aan hun eigen enthousiasme zal het zeker niet liggen. Wij
komen zeker proeven. Dat kan nu,
aangezien De ProefTuin op 25 maart
open gegaan is voor afhalen en bezorgen
van pizza’s. Bestellen kan via de site:
www.deproeftuinhoenderloo.nl.
Heel veel succes Proeftuin!!

We zoeken nog nieuwe medewerkers voor ons enthousiaste team
We zoeken voor onze ProefTuin:
bedienend personeel
jong en oud(er)
Keukenpersoneel
vanaf 14 jaar
Heb je belangstelling of wil je meer informatie:
Rense Peper
rense@deproeftuinhoenderloo.nl
06 14 57 85 57

Hoenderloo's Belang komt
nog steeds noodgedwongen digitaal bij elkaar. En
dan lijkt het alsof er weinig
gebeurt, maar toch is dat
natuurlijk niet waar.
Maar eerst eventjes wat
technische zaken. Vanwege de corona-maatregelen hebben we geen
Algemene Ledenvergadering kunnen houden in
maart. Het bestuur stelt u
nu rond de hoogstnodige besluiten voor
om een digitaal alternatief pad te volgen.
Dat ziet er als volgt uit: op www.hoenderloo.nl hebben we de voorlopige
jaarstukken over de financiën in 2020
gezet. Deze worden momenteel gecontroleerd door een kaskommissie en hun
bevindingen zullen we ook op de site
zetten. Wij vragen de leden van
Hoenderloo's Belang om tot uiterlijk 10
april eventuele onduidelijkheden of vragen te melden via dorpsraad@hoenderloo.nl Als die vragen zijn beantwoord en
de kascommissie komt tot een positief
oordeel over de weergave van de resul-

taten, dan vragen wij u om ervan uit te
mogen gaan dat na 10 april de stukken
door de leden zijn goedgekeurd.
Datzelfde vragen wij u naar aanleiding
van het jaarverslag van de secretaris, dat
ook op de site staat, en over de benoeming van Margriet Schol als lid van het
bestuur. Margriet neemt vooral de taken
over die samenhangen met Het Nieuwe
Initiatief.
Dan nog iets veel leukers. Het is de
bedoeling dat nog voor de zomer een
boek over de geschiedenis van Hoenderloo verschijnt. Geschreven door

Henri Piers, die al meer historische boeken op zijn naam
heeft staan. Het boek beschrijft
de hele vroege geschiedenis,
uiteraard wat meer in detail de
afgelopen 175 jaar, enkele
markante families, verenigingen, bedrijven etc etc. Het boek
zal een chique verschijning
krijgen, is plm 180 pagina's dik
en wordt in eigen beheer uitgegeven, dus niet in de
boekhandel.
Dankzij de sponsoring door
enkele bedrijven en door Hoenderloo's
Belang, is het mogelijk om een speciaal
aanbod te doen aan de inwoners van
Hoenderloo (waarbij een beperking tot 1
boek per adres geldt). De normale kosten
van het boek bedragen minimaal € 25,--.
Voor leden van Hoenderloo's Belang zal
de prijs € 15,-- zijn. Voor inwoners van
Hoenderloo die geen lid zijn van
Hoenderloo's Belang bedragen de kosten
€ 20,--. Daar zit dan meteen het eerste
jaar lidmaatschap van Hoenderloo's
Belang bij inbegrepen.
Interesse? Stuur tijdig een mailtje naar
dorpsraad@hoenderloo.nl

Datum: ..................................
Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
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
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Zoals we vorige maand al aan gaven was het beeldje bij iemand in de tuin
goed vanaf de weg te zien en dat was het geval bij Middenweg 55. Bij de
heg naast het hek
waarin men het erf
op gaat staat deze
verschijning alles in
de gaten te houden.
Glas in lood is een techniek die men tegenwoordig niet meer zo snel in de
woningen ziet. Toch blijft het wel altijd iets speciaals geven en als men er
even bij stil staat is het toch wel heel mooi. De foto hiernaast is gewoon
vanaf de weg gemaakt en iedereen die oplet zou het dus zo kunnen zien.
En nog wel op de drukste weg van het dorp!

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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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

Roos nu 65 jaar
Een feestje in huize Wolffensperger aan
de Plaggenstekersweg. Ja, daar wonen
der meer met die achternaam! Over wie
gaat het dan?
Het bleek te gaan om Roos en het feestje
dat gevierd kon worden was die van het
bereiken van de prachtige leeftijd van 65
jaar. Uit het spandoek dat bij de deur
hing kan opgemaakt worden dat ze nog
niet kan stoppen met werken en er ook
volgend jaar nog even tegen aan moet.
Ach Roos ..... de tijd vliegt. Je weet vast
nog wel dat je een jonge blom was en dat
je met Karel overal naar toe ging met de
discotheek.
Maar niet alleen daar steunde je je man,
overal stond je als het even kon aan zijn
zijde. En de kinderen natuurlijk. Hoe
mooi is het dan nu dat je oma bent van
een prachtig kereltje Sebastiaan. Oma
Roos, dat bekt toch hartstikke goed!
Roos, van harte gefeliciteerd met deze
mijlpaal en door corona kon de redactie
zelf niet langs komen, maar dan komen
we een andere keer wel taart proeven!
Graag nog vele jaren erbij in goede
gezondheid. Met je familie!

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.

3
Oplossing
vorige maand

3
7

2

6
1

8

7

1

4

4

2
5

6
5

6
3
8
6

7
1

2

3
8
7
2

4

1
5

7
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 62

Door boswachter
Henk Ruseler

Moeflons op De Hoge Veluwe
Ik kwam dagelijks met moeflons in aanraking toen ik op De Hoge Veluwe
kwam werken, er ging geen dag voorbij
of ik kon ze observeren, fotograferen of
bejagen. Deze bijzondere haarschapen
zijn oorspronkelijk afkomstig van
Sardinië en Corsica.
In mijn begintijd bij het Park kon ik er
zelfs een paar aaien; mijn oud-collega
jachtopzichter Jacques Planta en zijn

vrouw Jopie hadden twee aanhalige
moeflonooien achter in hun tuin bij de
dienstwoning De Pampel lopen. Gabi,
de oudste van de twee, was in oktober
als extreem late boreling door Jacques
gevonden, of eigenlijk had het lam
Jacques gevonden. Tijdens een surveillanceronde door het veld was zij, amper
twee dagen oud, al blatend naar hem
toegelopen om hem vervolgens niet
meer uit het oog te verliezen.
Aannemende dat het lam door de
ooi zou worden opgehaald, deed
Jacques verwoede pogingen om het
diertje in de bosjes achter te laten.
Dit alles zonder succes en zo werd
Gabi meegenomen naar de Pampel
en met de fles groot gebracht. Later
werd Gabi bij pogingen om haar te
laten verwilderen gedekt door een
wilde moeflonram en na een
draagtijd van ongeveer vijf maanDe Nieuwe Plaggensteker - pagina

den, kreeg zij Sunny. Beide
moeflons hebben bij de Pampel gelopen totdat Jacques en
Jopie naar de dienstwoning in
Schaarsbergen vertrokken en
ik in de Pampel kwam wonen.
Na veertig jaar het wel en wee
van deze wilde haarschapen
op De Hoge Veluwe te hebben
gevolgd ben ik nog steeds fan
van moeflons en is het voor
mij haast onmogelijk om onze
weidse landschappen zonder
dit icoon voor te stellen.
Honderd jaar geleden gaf
Anton Kröller opdracht om
moeflons als jachtwild op zijn
landgoed uit te zetten, inmiddels hebben zij zich uitstekend
aangepast aan een leven op
De Hoge Veluwe en vervullen
zij een rol in het begrazingsbeheer, waarbij de moeflons in
tegenstelling tot 'geleide' schaapskudden het hele terrein permanent gebruiken. Zo dragen zij in een niet geringe
mate bij aan het in stand houden van de
landschappelijke- en ecologische waarden, die open tot halfopen terreingedeelten bieden.
Dit gegeven is voor het Park reden genoeg om 2021 uit te roepen tot het Jaar

van de moeflon, waarin wij, afhankelijk
van wat er onder de geldende COVID19 maatregelen is toegestaan, verschillende activiteiten gaan organiseren en
door het jaar heen extra aandacht
besteden aan de moeflon.
Vast staat dat in de loop van dit voorjaar een, in nauwe samenwerking met
IVN ontwikkelde, speciale moeflonwandeling wordt uitgebracht, en er in het
najaar een Moeflonsymposium wordt
georganiseerd. Plus, dat op het
moment dat ik dit schrijf, ergens in het
Park de eerste moeflonlammeren hun
eerste voorzichtige stappen op De Hoge
Veluwe zetten. Na een korte periode van
afzondering sluiten de ooien met hun
lammeren zich in de loop van maart
aan bij de kuddes en zijn ze vanaf dat
moment geregeld te zien, vooral op de
vlakten rondom Bosje van Staf is er een
gerede kans.
Gelukkig is De Hoge Veluwe in al
die 100 jaar steeds de vaste woonen verblijfplaats voor de moeflons
gebleven, ruim tweehonderdtwintig
zwerven er vandaag de dag rond.
Ze zijn niet alleen een prachtige
verschijning in het landschap maar
ook de natuurlijke beheerders
ervan. Het Park ziet de dieren dan
ook niet als exoot, maar als een
diersoort die er thuis hoort.

AUTO VAN DE MAAND

Kia Stonic 1.0 T-GDi 120pk
Camera, Cruise control, Climatronic, Apple
Carplay/AndroidAuto Radio/USB/Telefoon,
Stoel en Stuurwiel verwarming, Mistlampen
Metallic lak, enz. enz. 28.000km!!
Bj 2017

€ 16.950.-

Een greep uit ons aanbod:
Audi A1 S-Line 1.2 TFSi Navigatie, Xenon, PDC enz. Zwart met.
Audi A3 1.8 160PKTFSi Automaat 5 drs, 80.000km! Grijs met.
BMW 320 Cabrio 6 cilinder Leer, Stoelverwarming Zilvergrijs met.
Dacia Dokker 1.2 TCe 125pk Navi, Camera, Cruise
Champgne met.
Dacia Sandero 1.0Sce Navigatie, Parkeersensoren
Zwart met
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz.
Blauw met.
Hyundai I-10 1.2 Automaat 14.000km!! Als nieuw!!
Grijs met.
Hyundai I-20 1.2 5 deurs Airco, Mistlampen enz.
Zwart
Hyundai I-30 1.6 Automaat, Climatronic, Lm velgen Zwart
Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz. Blauw met.
Kia Carens 2.0 Automaat, Hoge zit, Leer, Luxe uitv. D. Blauw met.
Mitsubishi Outlander 2.0 Automaat zeer luxe uitv. Bruin met.
Kia Stonic 1.0 T-GDi Camera, Stoelverw zeer luxe
D. Grijs met.
Mitsubishi ASX 1.6 Cruise control, Trekhaak Lm velg. D. Blauw met.
Nissan Note 1.2 Tekna Navigatie, Camera's Cruise
Wit
Nissan Qashqai 2.0 Leer, Panoramadak, Cruise cont. Bruin met.
Opel Corsa 1.2-16v Airco, Cruise control Lm velgen Wit
Peugeot Partner Diesel Automaat pers uitvoering
D.Grijs met.
Renault Kangoo 1.6-16v Airco, Cruise, 72.000km
Wit
Renault Modus 1.6-16v Luxe uitv 84.000km
D Rood met.
Seat Mii 1.0 Sport Lm velgen, Zwart dak Stoere auto Wit
Skoda Roomster 1.2 TSi Hoge instap, veel ruimte
Zwart
Skoda Roomster 1.2 TSi Stoelverwaming hoge instap Beige
Toyota Yaris 5 drs Automaat Airco 90.000km 1e Eig Zilvergrijs met.
VW Golf R-Line Automaat, Panoramadak, Camera
Wit
VW Golf 1.0 TSi 115pk Join Navigatie, Camera enz. Blauw met.

2014
2010
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2014
2015
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2018
2008
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2011
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2006
2017
2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.950,11.750,8.750,19.750,9.750,6.950,11.950,5.950,8.450,17.450,5.950,11.950,16.950,8.950,10.950,8.250,6.450,16.450,9.950,3.250,6.950,5.950,4.950,5.375,20.750,19.750,-
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