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Dit jaar ging de lintjesregen gelukkig
weer niet aan ons dorp voorbij. Er is
weer een dorpeling bij gekomen met een
koninklijke onderscheiding en wat voor

In deze
Plaggensteker o.a.

iemand. Jan Wolffensperger werd op 26
april compleet verrast toen hij telefoon
kreeg van burgemeester Ton Heerts, met
de mededeling dat Jan benoemd was als
Lid in de Orde van oranje Nassau voor
zijn vrijwillige inzet voor de gemeen-

Begraafplaats Hoenderloo op en hij zit
nu nog steeds in het bestuur. Zo heeft de
heer Wolffensperger zich met veel
activiteiten op veel manieren belangeloos ingezet voor de samenleving in het
dorp Hoenderloo.”

schap. Een paar minuten na het telefoontje stond wethouder Jeroen Joon op de
stoep met de versierselen op deze zonovergoten dag. Deze mocht de medaille
niet opspelden, maar de oudste kleindochter van Jan nam de honneurs perfect
waar. Het was even feest in huize
Wolffensperger, zeker ook omdat het
Annie gelukt was om niets uit te lekken
naar Jan toe.

Op zich al genoeg voor een lintje, maar
in ons dorp weten we dat Jan nog veel
meer op zijn vrijwillige kerfstok heeft
staan: hij was destijds heel actief met de
organisatie van de Alpenspektakels; later
in 2000 ook bij het omdopen van Hoenderloo tot Oranjeloo bij het EK 2000. Het
Nederlands voetbalelftal zat toen op
Residence Victoria en Jan heeft veel
mensen rondgeleid. Verder is Jan ook
één van de oprichters van GTH, heeft hij
bij biljartvereniging Veldheim al een
aantal keren bestuursfuncties verricht (en
nog) en er zullen vast en zeker nog veel
meer activiteiten zijn waaraan deze
regelneef zijn vrijwillige bijdrage heeft
geleverd. Hij had geruime tijd ook niet
voor niets de bijnaam van Burgemeester
van Hoenderloo!
Jan, geweldig dat er mensen zijn geweest
die je hebben voorgedragen voor een
Koninklijke Onderscheiding. Als het
iemand toekomt dan ben jij dat wel.
Nogmaals van harte gefeliciteerd!
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Erik lekker op de fiets. Zal
wel tijdens het dauwtrappen zijn geweest.

Hennie, wat was er aan
de hand. Jarig geweest?
Hou oud dan?

OCH heeft weer een top
activiteit georganiseerd.
De Koningstocht!

Hoi scheetje. Wie zijn je
ouders en grootouders
dan wel?

De tekst van de gemeente bij deze onderscheiding:
“Als Jan Wolffensperger (75) zich als
vrijwilliger aan iets verbindt, is hij daar
heel trouw aan. Hij is meer dan 36 jaar
penningmeester geweest van de Hoenderlose Zaken Vereniging. En al tientallen jaren is hij penningmeester van de
braderiecommissie. Twintig jaar geleden
kwam hij in actie toen het eigendom van
de begraafplaats van De Heldringkerk
dreigde over te gaan naar de gemeente.
Samen met anderen richtte hij Stichting

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

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
Juli
21
28

Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud
Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud

Augustus
4
11
12
13
14
18

Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud
Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan) - onder voorbehoud
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan) - onder voorbehoud
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan) - onder voorbehoud
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan) - onder voorbehoud
Braderie (Muziekbos) - onder voorbehoud

Geboren in .......
De redactie heeft weer een heuglijk bericht gekregen van een
zeer trotse opa en oma over een geboorte. Jan Daemen en
Caroline Habets hebben op 25 april weer een kleinkind
mogen verwelkomen en bewonderen. Dochter Cilia en haar
partner Giedo zijn op die dag namelijk de trotse ouders
geworden van hun tweede kind, Tinka. Dat betekent dat
Midas vanaf die dag door het leven gaat als een grote broer.
Samen wonen ze in Lent. Bij de geboorte op 25 april om
7.21 uur woog de prachtige dame 3410 gram en was ze 50
cm lang.
Papa, mama, grote broer, grootouders en andere familieleden, van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst met
deze prachtige nieuwe wereldburger. Hoe gaaf is zo’n nieuw
wereldwondertje! Dat we haar en Midas maar vaak mogen
bewonderen in Hoenderloo!
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Colofon

Hans nu echt een 65 jaar!!!!
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klachten bezorging:
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Krimweg 11
7351 AS Hoenderloo
website
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Er zijn mensen die houden van aandacht en er zijn er die het liefst een beetje achter
de schermen blijven. Bij welke categorie Hans Modderkolk hoort hadden we wel een
idee, maar hij doet de laatste tijd wel erg zijn best om in de Hoenderlose dorpskrant
te komen. Al is het maar als er iets is met Odilia! Nu stond hij echter zelf weer eens
volop in de schijnwerpers aangezien hij op 14 mei de mooie leeftijd van 65 jaar
bereikte. Weer een spandoek op het weiland voor het huis. En dat mag
ook Hans! Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en iedereen
hoopt dat je er nog veel jaren aan vast mag plakken, samen met je
familie, in goede gezondheid! Proost!

Hennie tikt ook de 65 aan

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 19 juni
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 29 juni
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Het lijkt een beetje een wat oudere mensenpagina te worden, maar Hennie Nab werd
afgelopen maand ook 65 en wel op 15 mei. Ze stond nu niet echt te juichen om op de
foto te gaan voor de Plaggensteker, maar ze verdient het wel. Ze is een fijn persoon
voor iedereen en heeft altijd een lach voor iedereen. Even niet voor één van de
buurvrouwen (buurvrouw nog bedankt voor de tip - red), maar dat komt vast ook wel
weer goed. Hennie, van harte gefeliciteerd met je 65-ste verjaardag. Blijf wie je bent
en plan er nog vele, vele jaren aan vast in goede gezondheid!
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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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Geweldige dauwtraptocht
Hemelvaartsdag, dus normaal gesproken
een dorpsdauwtraptocht. Steevast georganiseerd door 2 verenigingen uit ons
dorp. Vorig jaar vond deze helaas niet
plaats door corona
en het zag er naar
uit dat ook dit jaar
door
dezelfde
reden er niet massaal gefietst zou
gaan worden.

men kon aan alles merken dat men
zooooo toe was aan weer eens een
activiteit! Op de 2 stops kon men elkaar
ontmoeten en dat bleek maar weer te

Gelukkig liep dat
anders.
Nadat
OCH met een
super
gave
Koningstocht toch
wel had bewezen
dat er best iets
kan, is dat besef
misschien ook bij
netjes Joop, zonder zijwieltjes!
anderen doorgedrongen. Bij de brandweer vond men dat kunnen volgens de huidige regels.
er dit jaar wel weer een tocht moest Iedereen was vrolijk, iedereen was tevrekomen op Hemelvaartsdag en aangezien den, iedereen had het naar zijn of haar
het CPO bij de laatste tocht de nieuwe- zin. Wat geweldig
ling was, werden de hoofden bij elkaar dat de brandweer
gestoken met de jongeren en in ongeveer en het CPO toch
een week werd er een dauwtrapactiviteit de beslissing haduit de grond gestampt. Op 12 mei lag er den genomen het

een routebeschrijving voor een geweldig
mooie tocht. Net als de laatste keer had
Stijn Daemen deze uitgezet en hulde
voor zijn kwaliteiten op dat gebied.
Vanaf ‘t Dorpshuus werd men over
Himalaya en het attractiepad richting
Beekbergen geloodst, om vervolgens via
het Leesten en Assel in Radio Kootwijk
uit te komen. Het was super gaaf
fietsweer, de natuur was op zijn allermooist en de sfeer was geweldig. In
totaal hebben 108 mensen meegefietst en

brandweer en een andere vereniging.
Benieuwd welke! Wij hebben er nu al
weer zin in!

dauwtrappen in
2021 te organiseren.
Nogmaals
hartstikke
bedankt. De organisatie stond als een
huis en ook het
enthousiasme bij
de organisatoren
was groot. Volgend jaar heel
graag weer; de

Zoals gebruikelijk konden onderweg ook
nog vragen beantwoord worden om mee
te dingen naar een prijs. Lekkere tegoedbonnen voor de Proeftuin. Er zaten ook
leuke Hoenderlose gerelateerde vragen
bij en uiteindelijk kreeg de organisatie
veel goede antwoorden. Via loting moest
een top 3 bepaald worden. De eerste prijs
was voor Hans & Joery Berkhof, de
tweede voor Reiny Essenstam en de
derde voor Gonny Essenstam. Gefeliciteerd allemaal en eet smakelijk!

Dolle Herman ook weer van de partij!
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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

Creatieve oplossing leidt tot heerlijke Koningsdag
Koningsdag 2021
zou toch niet ook
de boeken in gaan
als de dag dat er
niets gebeurde in
Hoenderloo. Sinds
mensenheugenis
is het een dag van
plezier en samenkomst. Gelukkig
had ons Oranje
Comité een geweldige oplossing
bedacht en kon
men deelnemen
aan een ware Koningstocht.
Dat men behoefte heeft aan een activiteit
bleek wel uit de deelname. Bij 300 deelnemers is OCH gestopt om de coronaregels te kunnen garanderen. De deelnemers liepen een route die men zelf kon
bepalen en men kon starten waar men
zelf wilde binnen het tijdslot dat men van
te voren had aangegeven. Er was een
centrale post bij 't Dorpshuus waar men
een attentie kreeg en waar vragen gesteld
konden worden.
Hele families deden mee aan de tocht en
onderweg kwam men vele anderen tegen.

Het schitterende
weer werkte uiteraard mee, maar de
organisatie stond
ook als een huis.
Via een fotoblad
moest men naar
delen
van
Hoenderloo waar
een raadsel moest
worden opgelost.
Overal kreeg men
dan als het goed
was een letter en
die moesten tot

twee woorden worden samengesmeed.
HOENDERLOO LEEFT kwam er uit en
aan het einde van de dag werden de nummers 1 tot en met 3 bepaald, die thuis
werden bezocht en daar hun prijs kregen.
De uitslag was: 1. John Radstaat en
Jolanda Brunekreef, 2. familie Dros, 3.
Gisela en Rene van Buren. Gefeliciteerd!
Het was heerlijk dat er weer eens iets kon
in Hoenderloo en met deze Koningstocht
heeft OCH echt dik in de roos geschoten.
Het was een familietocht voor jong en
oud en er werd door iedereen geweldig
van genoten. OCH, super bedankt voor
jullie creativiteit en inzet!

Koude, sobere, maar waardige dodenherdenking
Ook dit jaar kon de dodenherdenking bij het monument bij de Heldringkerk op
4 mei niet plaats vinden
zoals men dat zou willen.
Het Comité 4 mei had weer
moeten besluiten om geen
publiek toe te laten bij dit
altijd weer zeer waardige
moment om de gevallenen te
herdenken.
Geen moment in de kerk,
geen publiek, niet veel
mensen die een bloem gingen leggen bij ons monument.
De mensen die er wel waren
hadden zich goed moeten kleden tegen
een ijskoude, ferme wind. De
Nederlande en Canadese vlaggen wapperden daardoor wel prachtig. Ze hingen
tot aan de 2 minuten stilte halfstok. Deze
stilte, waarin alleen de wind en de vogels
te horen waren, werd traditioneel ingeluid door de Taptoe, ook dit jaar weer

gevolgd door het leggen van
twee kransen namens het
Hoenderlose Comité 4 mei en de
Hoenderlose bevolking door
Hoenderloo's Belang.
Laten we hopen dat er volgend
jaar weer een normale dodenherdenking kan plaats vinden, met
meerdere belangstellenden.

heel mooi gespeeld door Hans
Berkhof. Daarvoor had Maurits van
Coberen namens Comite 4 mei
Hoenderloo een verhaal verteld en had
Dora van Veldhuizen een fraai gedicht
voorgedragen. Tijdens het spelen van
het Wilhelmus door drie muzikanten
van VIOS werden de vlaggen gehesen,
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9

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

VIOS SPEELT….. Het Wilhelmus!
De afgelopen maand was onze plaatselijke muziekvereniging VIOS eindelijk
weer eens actief te horen in ons mooie
dorp, gedurende twee zeer uiteenlopende
gelegenheden.
De eerste was een feestelijke activiteit.
VIOS heeft het initiatief genomen
Koningsdag op 27 april officieel 'te ope-

nen' met het hijsen van de Nederlandse
vlag op het plein voor 't Dorphuus.
Daarna speelden Hans, Liza, Herman en
Vincent heel stemmig het Wilhelmus en
dat was in de verre omtrek van het veld
goed te horen! Het optreden was ook te
volgen via een livestream op de
Facebook pagina van Hoenderloo. De
muziektent is intussen ook weer schitterend in de verf gezet door de mannen
van Herman, een van onze bassisten.
Herman, onze dank is groot!
Het Wilhelmus wordt trouwens
beschouwd als een van de oudste volksliederen ter wereld. De tekst van het
Wilhelmus is omstreeks 1570, aan het
begin van de 80-jarige oorlog
geschreven. Het lied was populair als
militaire mars en betekende een ondersteuning in de strijd van de Nederlanden
tegen de Spaanse overheerser.
Een drietal van onze muzikanten trad

daarna nog een keer op tijdens de
Dodenherdenking. Het is mooi om te
zien dat het herdenken van de slachtoffers die hier zijn gevallen tijdens de
Tweede Wereldoorlog zo leeft in
Hoenderloo. Er zijn veel mensen bij
betrokken. Ten eerste wordt het herdenkingsmonument steeds goed onderhouden
door de leerlingen
van onze basisschool IKC Hei &
Bos en in de
Heldringkerk
wordt nog steeds
zorgvuldig
de
Canadese
vlag
bewaard die ons is
geschonken door

speelden Hans, Herman en Vincent nogmaals het Wilhelmus, dat ver doorklonk
tot ver in het dorp. Dat doet ons op een
mooie manier beseffen dat onze huidige
vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend
is.

de bevrijders op
17 april 1945. Ook
dit jaar vond er
dus weer een
plechtigheid
plaats.
Op 4 mei luidde
Hans
Berkhof,
onze VIOS voorzitter en trompettist, vlak voor 20.00 uur twee minuten
stilte in door plechtig de Taptoe te spelen. Het Taptoe-signaal wordt altijd
gespeeld door de trompet of hoorn. Het
commando 'Tap toe!' betekent eigenlijk
'sluit de biertap!' en werd vroeger in kazernes gebruikt om duidelijk te maken
dat de dag voorbij was en deze muziek
wordt vermoedelijk al sinds begin van de
17e eeuw geblazen.
Na het leggen van kransen door vertegenwoordigers van het Comité 4 mei en
de Dorpsraad Hoenderloo's Belang

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiastelingen die al een muziekinstrument bespelen of dat graag zouden willen
leren. VIOS beschikt over leeninstrumenten, dus heeft u zin in een nieuwe
hobby of uitdaging laat het ons gerust
weten, u bent van harte welkom bij
VIOS. Stuur gerust een email naar onze
voorzitter
Hans
Berkhof,
hans@vehape.nl, hij zal de mogelijkheden met u bespreken. Of neem contact op
met een van de andere leden van VIOS,
zij staan u ook graag te woord.
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Nieuw op het oude terrein van het Jongenshuis
Op het voormalige terrein van Pluryn vinden grote wijzigingen plaats en Hoenderloo’s Belang heeft de eerste gesprekken gehad
met nieuwe zorgaanbieders. Hopelijk is iedereen zo enthousiast om zichzelf als nieuwe ‘bewoner’ van het terrein even voor te
stellen aan de Hoenderlose bevolking als de eerste, Ynion.
Wij zijn Yunion en we stellen ons graag
voor aan de inwoners van Hoenderloo.
Yunion is een samenwerkingsverband
van twee zorgaanbieders: Zorgtrium en
Zorgmaat de Slinge. Met Yunion willen
we vorm geven aan kleinschalige zorg
voor jeugdigen. Dat doen we op twee
locaties: De Groeiring (Laan van
Eikenhof 8) en De Stut
(Wesselplantsoen 15). Kleinschalig
betekent dat er maximaal 6 jeugdigen
bij elkaar in de groep zitten. Hierdoor,
maar ook door allerlei huiselijke aankleding en een vaste
team van medewerkers, zorgen we
ervoor dat de
jeugdigen zich helemaal thuis voelen en
dat er op ieder
moment van de dag
voldoende
betrokkenheid is
voor de jeugdigen.
We werken vanuit
persoonlijk contact,
want onze jeugd
verdient aandacht!

ondernemers van Hoenderloo. We
zetten in om maximale verwevenheid
tussen onze jeugdigen en het dorp
Hoenderloo. Ook als het gaat om werken stageplekken zoeken we graag de
samenwerking met de ondernemers en
instellingen van Hoenderloo. We hopen
dat onze jeugdigen warm worden ontvangen!
We willen de inwoners van Hoenderloo
nadrukkelijk meegeven dat u vanaf 1

juni van harte welkom bent om eens
kennis te maken op de Laan van
Eikenhof 8 of Wesselplantsoen 15. De
deur staat altijd open en we ontvangen u
graag met een kop koffie of thee.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan
mag u contact opnemen met Jelle
Berntsen, locatiemanager bij Yunion via
j.berntsen@yunion.nl of 0642985303.
Graag tot ziens!
Namens iedereen bij Yunion,
Jelle Bentsen.

Met Yunion zijn we
een alternatief voor
de grote terreininstellingen, waarbij
grotere groepen
jongeren verblijven,
zorg krijgen en
onderwijs volgen.
De bedoeling bij
Yunion is dat een
jeugdige volledig
mee participeert in
de samenleving. Dat
betekent dat we
samen zullen
werken met partners
zoals onderwijsinstellingen en
dagbestedingsplekken. Dat
betekent ook dat we
als Yunion actief
het contact zullen
zoeken met de
inwoners en
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Een lach en een traan bij EHBO Hoenderloo
Voorop gesteld, het gaat heel goed met
de Hoenderlose tak van de EHBO. Het is
een groeiende vereniging met inmiddels
22 leden en er is een mooie opbouw qua
leeftijd van jong naar oud. Het is dan ook
een tevreden vereniging, alhoewel men
de laatste tijd weinig in actie hoefde te
komen bij activiteiten. Ook is de maandelijkse bijeenkomst in IKC Hei&Bos
door corona van de baan. Hopen dat ze
snel weer in actie kunnen komen.
Ondanks flinke lachende gezichten heeft
men ook een traantje moeten laten de
laatste tijd. Dat heeft te maken met het
afscheid moeten nemen van zeer trouwe
mensen.
De eerste is instructeur Theo Esmeijer,
die maar liefst 10 jaar met heel veel
plezier verbonden is geweest aan de
EHBO Hoenderloo. Als er een opvolger
zou zijn wilde hij er mee stoppen en dat
is nu het geval. Daarover later meer. Als
dank voor zijn tomenloze inzet heeft men
zeer fraaie borden laten maken door
Odilia voor deze kanjer en anderen.

Daarnaast werd er afscheid genomen van
een zeer trouw lid, te weten Riek
Zwanenburg. Ze blijft wel lid (!), maar ze
stopt na 44 jaar (!) als penningmeester.
En er kan gezegd worden dat ze die taak

zeer goed ingevuld heeft en ze laat een
financieel gezonde vereniging achter.

Ook een prachtig
bord voor haar uit
handen van voorzitster Leida v.d.
Brink. De derde
persoon waarvan
afscheid
werd

genomen
was
Willemien Smeenk.
Gelukkig blijft zij
ook lid, maar ze
stopt na 25 jaar als secretaris van haar
cluppie. Uiteraard ook voor haar een
fraai bord.
Henk Vink, die de AED-trainingen doet,
wordt de nieuwe penningmeester en zijn

vrouw Marianne gaat de hele administratie rond EAD doen. een pittige klus.
Naast de EHBOleden zijn er ook
nog 25 leden die
AED-training doen
2 x per jaar. EHBO
Hoenderloo geeft
ook AED-training
aan 400 vrijwilligers van De Hoge
Veluwe 2 x per jaar.
Leida blijft nog 1
jaar voorzitter en
Claudia Berkhout
heeft zich hiervoor
beschikbaar
gesteld. Daarnaast wil
de familie Roodenburg ook bestuurstaken op zich nemen. De wens is
een groter bestuur
te vormen en daarvoor zoekt men nog
kandidaten (mogen
ook
AED-leden
zijn).
Terugkomend op
het gat dat Theo
achterlaat
heeft
men een grote slag
geslagen doordat 2
leden instructeur
wilden
worden.
Sjanie Wortman en
Hans Berkhof hebben de pittige opleiding tot instructeur
gedaan en Sjanie is al volledig bevoegd.
Hans moet nog 1 module afronden en
dan heeft EHBO Hoenderloo maar liefst
2 instructeurs. Hoe fijn is dat!
De EHBO Hoenderloo is zeer tevreden
met hun plek in IKC Hei&Bos. De
samenwerking met de school en de slagwerkgroep van VIOS is geweldig te noemen en als het werk toelaatbaar is wil
men heel graag EHBO-lessen gaan
geven aan de leerlingen van de Hoenderlose school.
Nieuwe leden zijn zeker altijd van harte
welkom. Men kan zich aanmelden bij:
Marianne Vink
06 47 92 20 35
mgcvink@gmail.com
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Politienieuws
Langzaam maar zeker worden de regels weer wat losser gelaten.
Voor iedereen weer wat meer lucht en dat is ook te merken in
Hoenderloo. Vooral aan het aantal mensen op straat. Mijn collega's zijn vier keer naar Hoenderloo gegaan om daar hulp te verlenen. Er kwamen ook wat meldingen
binnen van crossen op het voormalige terrein van de Hoenderloo Groep door quads en een motorcrosser. Dit is niet toegestaan. Er werd één keer een diefstal uit een auto gemeld en verder was er
een aanrijding en reed iemand weg, nadat de bestuurder een aanrijding had veroorzaakt. Op één
van de recreatieparken was er brand in een tent, maar ook was er brand in een woning een eindje buiten het dorp. Twee keer werd er een verdachte situatie gemeld en ook werd er weer snelheid
gecontroleerd. Tien bestuurders kregen een verbaal omdat ze de snelheid overschreden. In de
krant heeft ook een stukje gestaan over het overnachten van campers op parkeerplaatsen in en
rond het dorp. Als de grond eigendom is van de gemeente Apeldoorn, dan is dat maximaal 3 dagen
toegestaan. Als het gebeurt op grond in eigendom van een ander en die heeft aangegeven dat het
niet is toegestaan, dan mag het dus ook niet. Vooral de organisaties als Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en Geldersch Landschap hebben wel borden staan bij hun parkeerplaatsen dat
het verboden is om tussen zonsondergang en zonsopkomst daar te zijn.
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. Vanaf 1 juni 2021 om 19.45
uur ben ik weer aanwezig om u te woord te staan.

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

Met vriendelijke groet,

De Hoenderlose vlag
Vlaggen te koop in de originele Hoenderlose kleuren!
Gevelvlaggen: 100x150 cm à €25,Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm (beperkt) à €45,Wimpels: 300 cm (beperkt) à €35,Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling!
Alleen verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, 06-20683177, Krimweg 11

Op de foto van
vorige maand een
steeksleutel. Een
heel grote en die is
met nog eentje verwerkt in de tuin van
Plaggenstekersweg
11. Men loopt tussen de steeksleutels door de strakke voortuin in. Zo is
het heel mooi één geheel. Super gaaf gedaan!
De nieuwe foto is een flinke uitvergroting van een voorwerp waarop men
veel plezier kan hebben. Op initiatief van destijds een aantal kinderen is
dit in ons dorp terecht gekomen. Wel zelf en balletje meenemen!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Deze maal een weergave van waarschijnlijk een schoolreis. Deze foto heeft gehangen
op onze TT 2019. als zijnde onbekend. We zijn toen getipt door onze vaste namen leveranciers E & E Essenstam, dat in ieder geval op no 1 Ko Essenstam (geb.1906) staat. Een
goede opletter ziet dan ook een grote overeenkomst met zijn jongste zoon. Na overleg met een dochter van Ko Essenstam,
denken we dat hij hier ca. 12 jaar is.
We denken dat het een schoolreis naar Scheveningen is geweest, gezien aan de een pier en eiland bebouwing. Voor die tijd
toch wel zeer exclusief. Het kan even zo goed een reisje naar de Zuiderzee geweest kunnen zijn, Er waren in die tijd meerdere
dergelijke uitvoeringen.
Misschien kunnen we verder met onze puzzle, d.m.v. reacties.

Reacties zijn zeer van harte
welkom.
Reageren het liefst via Wim van
Mourik:
wimvanmourik48@gmail.com
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Nieuws van IKC Hei&Bos
Acht april hebben de kinderen van de
bovenbouw van IKC Hei & Bos met z'n
allen het oorlogsmonument bij de
Heldringkerk verzorgd. Om het monument mooi te onderhouden werden de
kinderen ingeschakeld om viooltjes te
planten. De kinderen hadden schepjes
meegenomen. Aarde en 200 viooltjes

aarde, de viooltjes
zijn met zorg geplant
en het monument is
weer gepoetst. Maurits heeft bij het monument verteld waarom we bij het monument stil moeten staan bij de bezettingsjaren.

len van het spel hoe
ze
vrijheid
van
anderen belemmeren
of
bevorderen.
Natuurlijk rouleerden
de activiteiten tussen de teams.
De activiteiten rond het monument en de
vrijheid van Hoenderloo hebben indruk

Op 16 april hebben de leerlingen de vlag
gehesen bij het monument. Omdat de
officiële dag van de bevrijding van
Hoenderloo op 17 april is, werden alleen
de Canadese en de Hoenderlose vlag
gehesen.

zijn geregeld door Maurits van Coberen,
namens het comité 4 mei herdenking.
Voorgaande jaren deden we dit onder leiding van Jan Pasveer, maar door zijn
revalidatie kon hij er dit jaar helaas niet
bij zijn.
De bloembakken zijn weer gevuld met

In de groep is gewerkt over de bevrijding
van Hoenderloo. De groep is verdeeld in
kleinere teams. Eén team heeft gewerkt
met het Denkboek, een nationale uitgave
over de bezettingsjaren en de bevrijding
van Nederland. Het tweede team kreeg
een presentatie over de Hoenderlose
bevrijding, waarbij het verhaal daarvan
met afbeeldingen op het bord werd
ondersteund. Het derde team speelde het
Vrijheidsspel, een spel wat gekoppeld is
aan het Denkboek en ter gelegenheid van
75 jaar bevrijding is uitgegeven door het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Bij het
Vrijheidsspel wordt het de kinderen
duidelijk hoe vrijheid te maken heeft met
kansen krijgen, keuzes maken en soms
geluk hebben. Ze ontdekken bij het spe-

Moderne prullenbak bij IJs van Co
Op 12 mei stond er opeens een ‘vreemde’
zuil op het terrein bij IJs van Co. Bij
nader onderzoek bleek het een moderne
prullenbak te zijn, aangeschaft door het
bekendste ijsraam van Nederland.

Bezoekers uit het hele land komen naar
Hoenderloo om een ijsje te proeven en
dat geeft uiteraard veel afval. Deze prullenbak is coronaproof, aangezien men de
klep met de voet kan openen. Er kan veel

meer afval in deze prullenbak, aangezien
de inhoud automatisch ineen wordt
geperst als deze voller wordt. Met een
app kan men bij IJs van Co bijhouden
hoe vol deze bak is en wanneer men een
volle vuilniszak moet
vervangen. Omdat het
flink aangeperst wordt
kan er veel meer afval in
de zak. Er is ook een
speciale ruimte om
sigaretten in te kunnen
doen, dus peuken om de
bak zou niet meer
moeten kunnen. Verder
kan men met de app de
prullenbak ook op slot
zetten, zodat het lozen
van vuilniszakken en
ander afval zoals tapijten
in de avonduren niet meer mogelijk is.
Deze moderne prullenbak is ook nog
eens voorzien van GPS. Een mooie aanwinst en als het bevalt zullen er meer
komen te staan.

gemaakt op de kinderen. Soms zorgde
het voor momenten van stilte en overdenking. Op deze manier hopen we als
school bij te kunnen dragen aan het levend houden van de herinneringen en
kinderen bewustzijn mee te geven over
de Tweede Wereldoorlog. Dat deze
gebeurtenissen nooit meer terugkomen.

Doppen sparen
In de eerste 4 maanden van 2021 hebben
de doppenverzamelaars maar liefst 28
vuilniszakken met doppen kunnen inleveren t.b.v. de opleiding van geleidehonden. Daarvoor grote dank van Marja,
Janny en Ria.
Er is en nieuwe website waarop men
meer informatie kan krijgen:
stichtingd-dog.nl
Hieronder de doppen die wel ingeleverd
mogen worden. Hopelijk is het te bekijken. We proberen het in een volgende
N.P groter af te drukken.

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 21

De afgelopen maanden
zijn aannemers Van
Gelder en Voskuilen druk
bezig geweest met het
vernieuwen van de infratechniek in Hoenderloo,
zo zijn er nieuwe gasleidingen gelegd en zijn er in
het hele dorp voorbereidingen getroffen om
bewoners te voorzien van
een glasvezelverbinding.

Ondertussen zijn delen van het
dorp, zoals de Achterkrim, zelfs
al aangesloten en (eindelijk)
voorzien van hedendaagse
snelheden.
Klachten
Helaas bracht dit ook wat
problemen met zich mee. We
kregen ontzettend veel, terechte, klachten uit het dorp
over de afwikkeling van de aanleg. Zo werd het straatwerk
slecht gelegd, ontstonden er op
sommige plaatsen gaten, traden er
verzakkingen op en werd het grindbed
aangevuld met een andere kleur, en op
sommige plekken een andere soort,
grind.
Hoenderloo's Belang is de afgelopen tijd
veel in contact geweest met de Gemeente
Apeldoorn en de aannemers. Wij hopen
dan ook dat het snel en fatsoenlijk wordt
opgelost. Mocht u alsnog iets opvallen
kunt u dit (eventueel met foto's) mailen
naar dorpsraad@rowan.lu en dan zullen
wij dit meenemen in onze gesprekken.

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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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

Top opgelost!!
Vorige maand stond op deze plek een
foto van struiken die gedumpt waren bij
de begraafplaats en waarvan de opruimkosten op het bordje van de Stichting
begraafplaats Hoenderloo zou komen.
Het vermoeden was zeer sterk dat de
dumping een vergissing was en gelukkig
bleek dat ook het geval. En alles is perfect opgelost.
Allereerst al doordat Michel van Meerten
het bericht vorige maand las en hij
meteen aan Loon- en grondverzetbedrijf
Essenstam de opdracht gaf om de struiken daar weg te halen en bij Recreatiebedrijf ‘t Veluws Hof neer te leggen
om het later op zijn kosten te verwerken.
Wat een super gave geste!
Later werd het bestuur van de Stichting
begraafplaats Hoenderloo door een
inwoner van ons dorp aangesproken met
de mededeling dat die persoon de struiken daar had neergelegd en dat dit echt
een vergissing was geweest. Hij was
geschrokken toen hij het bericht in de
Plaggensteker had gelezen en had zich
voorgenomen dit goed op te lossen.
Geweldig natuurlijk dat deze persoon
zich gemeld heeft en het heel vervelend
vond dat hij de Stichting met zijn ‘rommel’ had opgezadeld. Dan toon je toch
zeker wel ballen zoals men in de
volksmond zou kunnen zeggen. Hier was
men bij de begraafplaats uiteraard heel
blij mee. Maar het werd nog beter. Deze
persoon heeft ook meteen om het
bankrekeningnummer van de Stichting
gevraagd om een bijdrage over te maken.
Helemaal top natuurlijk.
Zo zie je maar. Iedereen kan een vergissing maken, maar in alle redelijkheid is
overal een oplossing voor. Hulde!

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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Oplossing
vorige maand
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 26

Deel 64

Door Sabine Bootsma en jachtopzichter Pieter Hidma

De moeflon, het icoon van De Hoge Veluwe
In 1921 kreeg Anton Kröller vier rammen en acht ooien van de Groothertogin Charlotte van Luxemburg, om de
diversiteit aan
dieren te vergroten
en uit te zetten op
De Hoge Veluwe.
Tegenwoordig heeft
Het Nationale Park
De Hoge Veluwe
een voorjaarsstand
van ongeveer 220
moeflons.
De moeflon is het
kleinste wilde
schaap in Europa.
Het is een haarschaap; in plaats
van wol heeft de
moeflon haar. Ze
komen van oorsprong voor op de
ruige, rotsige eilanden Sardinië
en Corsica, waardoor ze gedurende de eerste jaren op de
arme, zachte Veluwse grond
hoefproblemen kregen. Ze ontwikkelden echter snel; de lammeren die op De Hoge Veluwe
geboren werden kenden die
problemen niet. De moeflons
voelden zich thuis, al honderd
jaar weten ze zich op De Hoge
Veluwe zelfstandig te handhaven.
Waar vroeger (15e - 19e eeuw)
grote schaapskudden de heide
open hielden, zijn het op De
Hoge Veluwe nu de moeflons die
het heide- en stuifzandlandschap
beheren. Ze eten het gras dat
tussen de heideplanten groeit en
houden daarmee het landschap
open. Als ze dat niet zouden
doen, zou de heide dichtgroeien
met gras en later ook met

bomen. Zo zou langzamerhand de
karakteristieke afwisseling van het landschap van het Park verdwijnen.

Veel mensen vinden het leuk om wild te
komen kijken in het Park. De moeflon is
een vluchtdier en zoekt de veiligheid
van een kudde.
Zijn zintuigen zijn
goed ontwikkeld,
ze hebben heel
goede ogen en
zien potentieel
gevaar al van
grote afstand,
daardoor zijn ze
vaak moeilijker te
zien. De grootste
kans heeft u bij
het Bosje van
Staf, OudReemsterzand en
het Middenzand.
Doordat de moeflons in hun oorspronkelijke leefgebied op de rotsen leven, worden de
hoeven (schalen) op een natuurlijke manier geslepen. Op De Hoge
Veluwe leven de moeflons op zandgrond, waardoor, ondanks dat ze
zich goed aangepast hebben, de
hoeven toch af en toe wel eens
doordraaien of inscheuren.
Om dit tegen te gaan is een ingenieuze oplossing bedacht door
onze jachtopzichters. Er zijn lavastenen opgestapeld op verschillende plekken op De Hoge Veluwe.
Midden op de lavastenen staat een
liksteen voor schapen, met zouten
en mineralen, iets wat de moeflons
erg lekker vinden. Op deze manier
worden de moeflons gedwongen
om op de lavastenen te klimmen
om bij de liksteen te komen, wat
ervoor zorgt dat de hoeven op een
natuurlijke manier worden
afgesleten.
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AUTO VAN DE MAAND

Opel Combo Life 1.2 110pk
Camera, Cruise control, Climatronic, Apple
Carplay/AndroidAuto Radio/USB/Telefoon,
Stoelverwarming, Lichtmertalen velgen,
Metallic lak, PDC enz. enz
800 km!!
Bj 2020

€ 25.950.-

Een greep uit ons aanbod:
Audi A4 Avant 1.8 TFSi Automaat Zeer veel opties Zwart met.
Dacia Dokker 1.3 TCe 130pk Navi, Camera, Cruise
Champgne met.
Citroen C3 5 deurs Airco, Trekhaak, 66.000km
Wit
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-30 1.6 Automaat, Climatronic, Lm velgen Zwart
Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz. Blauw met.
Mazda MX-5 Cabrio Nieuwe Model Leer LED enz.
Rood met.
Mitsubishi Eclipse Cross zeer luxe, bijna nieuw!!
Wit met.
Mitsubishi Space Star Automaat Nwe model Luxe
Blauw met.
Nissan Note 1.2 Cruise control, Lm velgen, Airco
Wit
Nisaan Note 1.2 Cruise control, Lm velgen, Airco
Blauw
Nissan Qashqai 2.0 Leer, Panoramadak, Cruise cont. Bruin met.
Opel Corsa 1.2-16v Airco, Cruise control Lm velgen Wit
Opel Corsa 1.2 100pk Nieuwste Model !! 6800km!!
Zwart met.
Peugeot 206+ 1.4 75pk 5 deurs Airco enz.
Zwart
Peugeot 308 SW 156Pk Panoramadak, Lm velgen enz. Grijs met
Seat Mii 1.0 Sport Lm velgen, Zwart dak Stoere auto Wit
Seat Ibiza 1.2 TSi Automaat Lm velgen Airco enz.
Zilvergrijs met.
Skoda Roomster 1.2 TSi Hoge instap, veel ruimte
Zwart
Suzuki Swift 1.3 5 deurs Airco, Lm velgen, Carkit
Blauw met.
Suzuki Swift Hybrid Nieuwste Model luxe uitv.
Rood met.
Toyota Yaris 5 drs Automaat Airco 90.000km 1e Eig Zilvergrijs met.
VW Golf 1.0 TSi 115pk Join Navigatie, Camera enz. Blauw met.

2008
2020
2011
2017
2014
2015
2011
2018
2018
2020
2020
2015
2013
2009
2014
2020
2010
2011
2014
2010
2010
2009
2020
2006
2019

€ 12.450,€ 18.950,€ 5.950,€ 9.450,€ 6.450,€ 10.950,€ 8.450,€ 16.950,Verwacht
€ 27.950,€ 15.450,€ 7.950,€ 6.750,€ 7.950,€ 6.250,Verwacht
€ 4.950,€ 7.950,€ 6.950,€ 7.950,€ 5.450,€ 4.450,Verwacht
€ 4.950,€ 18.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

