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Wat was het mooi dat er eindelijk weer
eens een feestweekend was in
Hoenderloo. Zelfs dat er weer eens een
dorpsfeest gevierd kon worden was

In deze
Plaggensteker o.a.

iets waar velen optimaal van genoten
hebben. Een dag na Bier&Broajen,
waarover uiteraard verderop meer,
vond op 31 oktober het Frühshoppen
plaats van onze eigen VIOS. In hun
eigen Muziekbos!

een aantal nummers en hoe blij waren ze
dat ze eindelijk weer eens voor publiek
mochten optreden. De Hoenderlose
muzikanten hadden zich in passende
kleding gestoken en zo kon het een heerlijk Fruhshopoptreden worden.

VIOS bestaat sinds oktober maar liefst
100 jaar en om dat te vieren had men veel
activiteiten gepland. Corona maakte dat
echter heel moeilijk, maar op die 31-ste
oktober was het vanaf 11.00 uur feest.
Door een uitstekende samenwerking met
de mensen van Bier&Broajen kon gebruik gemaakt worden van de tenten die
daarvoor waren geplaatst in het muziekbos.
Helaas maar uiteraard werd er goed
gecontroleerd op de QR-code of een
negatieve test en zo kon men toch
redelijk ongedwongen een feestje vieren.
Iedereen werd welkom geheten met de
geweldige klanken van de Overlopers.
Deze jachthoornblazers hebben een warme band met VIOS en wilden dan ook
heel graag aanwezig zijn op dit VIOSfeestje. Later speelden ze ook nog binnen
de hekken van het afgesloten terrein voor
de aanwezigen, toch wel ruim 150 mensen. Hoe mooi was dat.
Uiteraard speelde de fanfare van VIOS

Een optreden van VIOS is niet compleet
zonder de slagwerkers en ook zij speelden de sterren van de hemel, ook al was
het overdag. En daarbij was het ook nog
droog en af en toe zonnig. Ideale
omstandigheden dus.
Henk beekman was van stal gehaald om
alles aan elkaar te kletsen en als hij iets
kan dan is het dat wel. Hij kon ook de in
Hoenderloo inmiddels bekende Anita
van haar eigen schlagerparade aankondigen. Zij had wel eens betere dagen, maar
de sfeer zat er goed in. Ook kon Henk vol
enthousiasme de Slanina-Cesta musikanten introduceren en die gaven een
geweldig optreden.
Zo kon er een prachtig feestje gevierd
worden voor de jubilaris en ze zullen
zeker nog vaker van zich laten horen.
Hou de N.P. in de gaten of kijk op hun
mooie nieuwe site: www.vioshoenderloo.nl.
Meer foto’s op www.hoenderloo.nl en
www.hajo-hoenderloo.nl
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Ja ja, weer een aantal
geboortes. Joepie de
Poepie!!!!!!

Hans, misschien zien we
je zo wel het allerliefst!
Leuke outfit!

Blokfluiten. Waar o waar
vindt dat inmiddels plaats
in Hoenderloo?

Vrolijkheid. lachende
gezichten! Veel Pietjes.
De Sint is er weer!!!!

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!
December
6
14
17

Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur) (onder voorbehoud)
Jaarvergadering Onderling Hulpbetoon (Dorpshuus, 20.00 uur) (onder voorbehoud)

Januari
19

Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

Februari
16

Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

Maart
16

Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

April
2
20

Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

Mei
18

Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

Juni
15

Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

Jaarvergadering Onderling Hulpbetoon
De jaarvergadering de vereniging Onderling Hulpbetoon staat gepland voor
vrijdag 17 december.
Hopen dat het door kan gaan!
Niemand kan op dit moment voorspellen hoe de coronasituatie er op dat moment voor
zal staan en of er wellicht nog weer strengere maatregelen door de overheid zijn
afgekondigd.
De vergadering wordt dan ook onder voorbehoud gepland!
Mocht het toch niet kunnen of verantwoord zijn om de vergadering door te laten gaan wordt
dit via www.hoenderloo.nl kenbaar gemaakt.

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in
zijn geheel ook bekijken op internet, helemaal in kleur.
Kijk op:
www.hoenderloo.nl of www.hajo-hoenderloo.nl
en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!
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Colofon

Mees en Lies 50 jaar getrouwd

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.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 11 december
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 21 december
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Op 12 november waren onze sympathieke dorpsgenoten Mees en Lies Thomassen
maar liefst 50 jaar getrouwd. Nu zouden we als redactie naar hun toe kunnen gaan
voor een foto, maar het zijn geen mensen van veel aandacht. Het hoeft voor hun niet
allemaal en ook bij hun huis was niet groen gemaakt. Doe maar gewoon .........., dat is
van toepassing op deze mensen. Toen zagen we op Facebook wat geweldige foto’s
van dit gelukkige koppel en helemaal deze mensen niet in het zonnetje zetten kunnen
we niet over ons hart verkijgen. Daarom plaatsen we die foto’s en zeg nu zelf .... zo
veel zijn ze niet veranderd! Graag willen we Lies en Mees van harte feliciteren met
deze mijlpaal en we wensen hun er nog een flink wat jaren bij in goede gezondheid.

GTH
Nieuws

Op 27 oktober heeft er een instuif in ‘t Dorpshuus plaats
gevonden. Het was een gezellig en leerzaam uur mini volleybal. Natascha Jeths had als trainster van de mini’s leuke
oefeningen en spelletjes met een bal in petto voor de kleintjes.
Er zijn een paar nieuwe volleyballertjes bij gekomen!
In december zijn weer een aantal wedstrijden van Dames 1 en
2 in ‘t Dorpshuus:
woensdag 1-12: Dames 1 - 19.30 uur
woensdag 8-12: Dames 1 - 19.00 uur, Dames 2 - 21.00 uur
ivm de coronaregels mag er helaas geen publiek aanwezig
zijn bij de wedstrijden. Alle volwassen volleybalsters moeten
een geldige QR code hebben om te kunnen trainen en spelen
in ‘t Dorpshuus.
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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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Wat heerlijk dat het eindelijk weer kon
Wat was de opluchting groot toen bekend
werd dat men de knoop op een positieve
manier had doorgehakt en dat Bier&
Broajen dit jaar wel door zou gaan.
Uiteraard was dat best een pittige beslissing gezien de maatregelen voor corona, maar
men nam het risico en dat
pakte geweldig goed uit.

ingrdiënten voor iedere feest en het werd
een mooie avond. De vrijwilligers stonden de hele avond klaar voor de aanwezigen om een drankje in te schenken
of het eten te bereiden. Uiteraard was er

De mensen op de foto
hiernaast zijn degenen die
ooit het idee voor
Bier&Broajen
hebben
opgevat en uitgevoerd en
nu ook weer verantwoordelijk waren voor de
vijfde editie. Hulde
Renata, Eddy, Hans en
Hans (klinkt een beetje
als buurman en buurman red.!)
Dat Hoenderloo echt weer eens toe was
aan een feestje werd wel duidelijk toen
de kaartverkoop voor dit buurtfeest heel
goed liep en de kaartjes heel snel
uitverkocht waren. Men baalde er wel
van dat de kaartjes iets duurder waren
geworden, maar dat had vooral te maken
met het inhuren van bewaking, die ook
de QR-codes controleerden. Slimme zet
mensen!

te eten te halen. Zo werd de inwendige
mens volop verwend.
Om een sfeer extra te verhogen is een
beetje leuke en passende muziek van
groot belang en daar had men zeker ook
voor gezorgd. Dankzij, en dat mag ook
wel eens gezegd worden, Sing Music van
Björn Willemsen, stond er een band die
met hun perfect passende, goede muziek
en een paar prettig gestoorde muzikanten
er helemaal een feestje van maakte.
Iedereen genoot van een geweldig
Hoenderloo’s buurtfeest en ook je kon
vele horen zeggen: “wat waren we hier
weer eens een keer aan toe zeg!” Alle
vrijwilligers worden dan ook bijzonder
bedankt voor hun inspanningen. Hier
kunnen we weer even op teren, al hopen
we dat het niet al te lang gaat duren.
Al laatste een persoonlijke noot: de
redactie was ook
aanwezig (puur
voor een sfeerverslag natuurlijk) en
heeft ook erg
genoten. De volgende morgen was
er wel een ahamomentje toen er
met de hond
gewandeld werd
en er het gevoel
was van “Oh ja, zo
voelt dat na een

Veel vrijwilligers hebben ook dit jaar
alles uit de kast gepakt om de entourage
helemaal in stijl en sfeer te maken en dat
is zeker weer fantastisch gelukt. De aankleding was geweldig en vuurkorven

maken het uiteraard helemaal af.
In een goede sfeer is het fijn vertoeven en
dat was zeker het geval. Aangevuld met
een drankje en overheerlijke hapjes, de

ook weer een varken aan het spit, dat is
inmiddels traditie. Zoals altijd kreeg
iedereen voor de entreeprijs een tweetal
drankbonnetjes en ook een aantal om wat

geweldig feestje!”
Op Hoenderloo.nl en hajo-hoenderloo.nl
meer foto’s van dit topfeestje!
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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

Gelukkig toch een intocht van Sinterklaas
Zaterdag 13 november! Een
prachtige dag, aangezien
het de dag was dat Sinterklaas en zijn Pieten weer
vaste voet op Nederlandse
bodem hebben gezet. Dat ze
weer zouden komen was
zeker, maar of er in
Hoenderloo een intocht zou
plaats hebben was nog maar
de vraag. Alles was wel
geregeld
om
de
Goedheiligman in ons dorp
welkom te heten, maar of
het zou mogen i.v.m. de
coronaregels?
Gelukkig kon het, hetzij aangepast. Het
grote kinderfeest in ‘t Dorpshuus, zoals
dat normaal gesproken aan het einde van
de intocht wordt gehouden, kon sowieso
niet door gaan. Alles buiten vieren was
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en die zaten volop mee.
Het was dan ook hartstikke druk om het
schoolplein. Uiteindelijk blijken er 101
kinderen te zijn geweest op dit feest dat
al jaren door de HZV georganiseerd
wordt. En dan nog de ouders en andere
familieleden die getuige waren van een
heel gezellige intocht.
De Spaanse kindervrienden waren ruim
op tijd op het schoolplein aanwezig en
daar bleek dat veel Pieten en kinderen

samen werkt. Iedereen die
daar zin in had kon ook
lekkere chocolademelk krijgen en een speculaasje. Ook
was er weer de traditionele
chocolademelk +, die overheerlijk smaakte.

fraaie Happy Stones hadden gevonden.
Er zaten heel wat pareltjes bij zeg!
Voorafgegaan door VIOS, die een paar
muziekpieten had geleend van het Sinterklaasorkest, ging een lange
stoet vervolgens een rondje
door een stukje Hoenderloo
maken.
Langs
Veldheim naar
de Plaggenstekersweg. De bewoners van die
straat zijn altijd zo blij dat
Sint en zijn Pieten er weer
zijn dat ze de straat in stijl
versieren. Hoe mooi is dat
als een buurt zo hecht

Na deze stop ging men dus
niet naar ‘t Dorpshuus maar
terug naar het schoolplein.
Daar werden de prijswinnaars
van de kleurplatenwedstrijd
bekend gemaakt, maar door
de coronaregels mochten die
niet ter plekke uitgereikt worden. De kinderen konden
deze later ophalen bij Ariska.
Gelukkig stonden de Pieten bij de uitgang wel zoals altijd klaar met een
cadeautje voor ieder kind. En met een
lekker handje pepernoten.
De intocht was korter dan gebruikelijk,
maar nadat het vorig jaar helemaal niet
door was gegaan was dit al heel wat
beter. En het belangrijkste was dat
de Sint er weer is en dat hij vast wel
weer een heleboel cadeautjes heeft
meegenomen.
Veel meer foto’s van de intocht
op www.hoenderloo.nl (nieuws fotoalbums) en op www.hajohoenderloo.nl (foto links).
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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
Wat is het even lastig om je door Hoenderloo te begeven! Het zal
vast de moeite waard zijn en ik ben dan benieuwd hoe het er uit
komt te zien, als alles klaar is rond het muziekbos.
We gaan ook alweer aardig richting het einde van het jaar. De dagen zijn kort. Dit betekent dat het
vroeg donker is en dat houdt dan weer in dat de verlichting weer goed in orde hoort te zijn. Zowel
voor de bestuurder van het voertuig als de overige weggebruikers.
De afgelopen periode werd er drie keer een winkeldiefstal gepleegd en probeerde men iets weg te
nemen uit een voertuig. Ook vond er een verduistering in dienstbetrekking plaats: dit betekent dat
iemand iets van zijn baas heeft weggenomen. Er werden drie meldingen gedaan van overlast van
een persoon en één keer werd er aangifte gedaan van mishandeling. Tot slot werd er twee keer hulp
verleend en werd er één verdachte situatie gemeld.
Met vriendelijke groet,

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

Blikjes sparen voor Automatische Externe Defibrilator
Vanuit een wijk in Apeldoorn is een verzoek gekomen om lege blikjes in te zamelen
om daar uiteindelijk een AED-apparaat van te kunnen aanschaffen. Gemeente Apeldoorn, afdeling Apeldoorn Rein, is gestopt met het inzamelen van blikjes en petflesjes omdat er geen geld meer komt uit een potje in Den Haag.
Om een nieuw ontworpen machine te testen heeft een bedrijf gevraagd om blikjes te
verzamelen en voor ieder blikje wordt € 0.05 afgetikt. De wijk in de Maten heeft dat
verzoek opgepakt en gaat samen sparen om uiteindelijk een AED te kunnen aanschaffen voor hun buurt. Het bedrijf heeft ongeveer 20.000 hele blikjes (of met een
deukje) nodig om te testen en daarna te versnipperen. Men heeft gevraagd of Hoenderloo ook mee zou willen sparen en als zij dan een AED hebben zou er voor
Hoenderloo één gespaard kunnen worden.
De blikjes kunnen in Hoenderloo op de bank bij het huis van Leida en Geerten van
den Brink (Krimweg 5) gezet worden. Leida brengt het dan naar Apeldoorn.

Op de foto van vorige maand was een
klein stukje van onze prachtige Heldringkerk afgebeeld.
Een stukje van het
dak en van de fraaie
plank daaronder. En ja .... hij was herkend!!!!
Deze maand weer iets met een dak, maar dan een heel andere dan vorige
maand. Daaronder een raam met een mooi gehaakt gordijntje. Daar woont
vast iemand die heel handig is met de haaknaald. Ga zoeken in het
buitengebied en wel op een plek met een eigen (bij)naam.
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Ingrijpende werkzaamheden aan de Krimweg
We hebben er nu al bijna een maand op
zitten waarop we flink moeten omrijden
als we van de ene kant van het dorp naar
de andere kant willen. Reden? De werkzaamheden aan de Krimweg, de verkeersader van Hoenderloo, ter hoogte
van het Muziekbos.
Nadat het asfalt verwijderd was werd er
diep gegraven om de immense riole-

ringsbuizen en de diepe putten in te
graven. Doordat het gedeelte vanaf ongeveer het Deelerhof tot aan de Paalbergweg er uit licht moet het verkeer omgeleid worden. Hoe dit geregeld is kan
gewoonweg als een drama betiteld worden. Wij als dorpsbewoners weten nog
wel hoe we van A naar B moesten
komen, maar als je niet bekend bent in
Hoenderloo is het een opgave. Velen
zullen vast één of meerdere keren
bezoekers uit de brand hebben moeten
helpen om aan de andere kant van het
dorp te komen. Zonder hulp komt men er

niet uit.
En dan is tevens
ook nog de weg
naar
Otterlo
(N304) dicht (zie
elders in deze
N.P.) en is het
naar Beekbergen
komen ook een
flinke uitdaging.

Dat komt door
werkzaamheden
op verschillende plekken
in dat dorp.
Het is een
beetje
veel,
maar ja ..... de
kenners zullen
er hun professionele blik wel gedegen over hebben
laten gaan!

Laten we hopen dat het er straks strak
uitziet met de klinkers. Als een mooi
centrum van ons dorp.

Op het moment dat dit artikel
geschreven werd zaten de grote
graafwerkzaamheden
aan
de
Krimweg er op, maar dat betekent
zeker niet het einde van de overlast.
Vooral overigens voor de mensen die
aan het muziekbos wonen zeg. En dat
nog tot ongeveer de kerstdagen.
Hopen dat de ‘ellende’ dan achter de
rug is. Nog even volhouden met z’n
allen, al zijn er wel ergere dingen.
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VIOS muzieklessen op IKC Hei & Bos van start!
Sinds september worden er muziek- en
blokfluitlessen gegeven op onze basisschool IKC Hei & Bos. De lessen worden in samenwerking met de muziekvereniging VIOS gegeven door onze

dorpsgenoot Lydia Nagel, die zelf het
conservatorium heeft afgerond. Alle
kinderen beschikken over een eigen
blokfluit, waarmee zij op school kunnen
oefenen.
Voor groep 3 gebruikt Lydia de 'Fluiten
met visjes' methode waarbij kikkervisjes
de noten voorstellen, die zich vol eten en
dan door hun gewicht onder de lijn

zakken naar een lagere noot. Ook laat zij
de kinderen vaak bewegen terwijl zij de
noten leren. Zo spelen zij bijvoorbeeld in
hoepels op de grond steeds een andere
noot. Dat het goed werkt om
muzieknoten te
leren en tegelijkertijd te bewegen
blijkt ook uit het
'loopspel' dat de
kinderen doen tijdens de les. Drie
stappen
naar
voren, drie stappen naar achter,
een rondje draaien
en dat terwijl je
steeds een andere
noot
speelt!
K n a p
hoor!
Voor de groep 5/6 past Lydia weer
andere lesmethoden toe, die goed
aansluiten bij hun leeftijd. Deze groep
leert al noten lezen en speelt al snel hele
liedjes. Ook spelen zij zelfs al met een
muziekopname mee, heel leuk om te
horen!
Voor de komende tijd wordt er natuurlijk

meer energie gestoken in passende
Sinterklaas en Kerst liedjes. Lydia gaat
ook met alle kinderen een muziekstuk
instuderen dat ze tijdens het
Jubileum Concert van
VIOS op zaterdag 29
januari 2022 laten
horen, sa-

men met
de muzikanten van
VIOS.
Wij kijken al uit naar het samenspelen met deze
nieuwe generatie muzikanten!

Even voorstellen
Mijn naam is Harriët Althof en sinds 2016 werk ik als gebiedsmanager bij de gemeente
Apeldoorn. In maart 2016 ben ik begonnen in deze functie in het stadsdeel Zuidwest voor de wijk
Zuid en het dorp Ugchelen. Toen Steven Gerritsen dit voorjaar aangaf dat hij met pensioen zou
gaan heb ik aangegeven graag de overstap te maken naar de dorpen en het buitengebied. Ik vind
dat we binnen onze gemeentegrenzen 10 hele mooie dorpen hebben en ik houd van de cultuur en
betrokkenheid van de dorpelingen. In de afgelopen weken ben ik in de dorpen geweest voor kennismaking met oa dorpsraden en netwerkpartners.
Voor wie mij (nog) niet kent, wil ik mij graag even aan u voorstellen.
Ik ben 55 jaar, getrouwd met Vincent en samen wonen wij nu 30 jaar in Apeldoorn. We hebben
twee dochters van 24 en 27 jaar. Beiden zijn inmiddels al een tijdje "de deur uit", zodat we weer
met z'n tweeën thuis zijn door de week.
Sinds 2008 werk ik bij de gemeente Apeldoorn, waarvan 8 jaar als relatiemanager Economische Zaken en nu bijna 6 jaar als
gebiedsmanager. De relatiemanagers en de gebiedsmanagers zijn de ogen en oren van deze mooie gemeente - stad én dorpen
- en hebben veel contact met de mensen in de wijk en het dorp.
Als gebiedsmanager ben ik de verbinder tussen de gemeente Apeldoorn en de inwoners van de dorpen en het buitengebied. Ik
wil graag de samenwerking met bewoners, gemeente, woningbouwcorporatie, politie, welzijnsorganisaties en andere
actievelingen in de dorpen bevorderen.
Samen met u wil ik graag verder werken aan mooie en leefbare dorpen, waarbij zowel inwoners als gemeente zich verantwoordelijk voelen voor de ( úw) omgeving van wonen en werken.
Voor vragen en opmerkingen over de dorpen kunt u bij mij
terecht. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 06-31649895 en
via email h.althof@apeldoorn.nl
Graag tot ziens!
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Eén keer in de week houden wij
een bosmiddag en deze middagen
starten we altijd met een natuurles
aan de hand van een raadsel. Zo
maken we de kinderen alvast
nieuwsgierig
naar wat ze
misschien wel
in het bos gaan
zien of vinden.
Het raadsel van
deze week is:
'Dit valt in de
herfst uit een
brave boom'.
De kinderen
zijn al druk met
elkaar aan het
overleggen. 'Ik
denk een appelboom, want een
appel groeit aan
een boom en
kan ook uit de
boom vallen.',
zegt Alec. 'Ja,
maar waarom is
die boom dan
braaf?', vraagt
Matthis.
Tijdens de les
komen ze

jeboom kunnen vinden. Lyssa weet
alleen niet te vertellen of dat nou
een tamme of een wilde kastanje is,
maar als we bij de boom staan, kan
zij het nu zelf ontdekken. 'Dit is een
tamme kastanje juf, want ik zie veel
stekels aan de bolsters en kijk, er
zitten meer kastanjes in.' De kinderen
zoeken zoveel mogelijk tamme kastanjes om op school te gaan poffen. Als we
een hele tas vol hebben, klopt OliviaFay even op de stam van de boom en
zegt: 'Je bent een brave boom tamme
kastanje!'.

erachter dat het onderwerp 'tamme kastanje'
is. Ze leren het verschil te herkennen
tussen een tamme en
een wilde kastanje,
dat in Frankrijk een
tamme kastanje ook
wel 'broodboom'
wordt genoemd,
omdat de mensen van
kastanjes meel maakten als er te weinig
graan was om broden
van te bakken en dat
de dikste boom
van Nederland
een tamme kastanje is. Dan is
het tijd om het
bos in te gaan.
Als we het
plein aflopen
weet Lyssa al
precies waar
we een kastan-

Na het poffen van de kastanjes, proeft
Olivia-Fay een stukje tamme kastanje en
roept 'Juf, dit is echt geen tamme kastanje hoor, dit is een stoute kastanje,
want ik vind het niet lekker hoor!'
Gelukkig kun je ook heel leuk knutselen
met kastanjes….

Op Zaterdag 11 december verkoopt VIOS weer heerlijk
IJs van Co!
De leden van onze muziekvereniging VIOS komen zaterdag 11 december tussen
10.00 en 12.30 uur weer bij iedereen langs de deur voor de jaarlijkse
ijsactie. Zij verkopen dan weer liter bakken met verschillende smaken ijs. Heerlijk
voor tijdens de feestdagen!
U

kunt aan de deur aangeven welke smaak
en hoeveel liters u wilt, de leden hebben
het ijs ook meteen bij zich! Betalen kan
met contant geld of u kunt het bedrag
even overmaken.
Het doel van de jaarlijkse ijsactie is geld
verzamelen voor de activiteiten van
VIOS, maar ook voor de aanschaf van
nieuwe muziek en instrumenten. Uw
deelname wordt zeer op prijs gesteld!
Alvast enorm bedankt!
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 17

Geboren in ........
Daan
Op 30 september zijn Albert en Femke Kooijmans de trotse
ouders en Roos grote zus geworden van Daan. Daan is
geboren met een lengte van 51 cm en een gewicht van 3595
gram.
De kleine man groeit goed en Roos heeft vol trots haar broertje ook al laten zien aan haar klasgenootjes op Hei & Bos!

Aline Sophie
Op woensdagavond 10 november is Aline Sophie Mulder bij
Linda Koene en Robert Mulder thuis in goede gezondheid
geboren. Ze woog 3560 gram en was 50 cm lang.
Grote zus Jolijn is ook heel trots op de mooie kleine meid!
Moeder maakt het ook goed en zo is het een mooi gelukkig
gezinnetje in huize Mulder.

Ernst
Op 8 november is aan de Paalbergweg 75 ook een nieuwe
inwoner van Hoenderloo geboren en wel Ernst. Hoe
mooi is het dat hij ons dorp als geboorteplaats heeft en dat
terwijl papa en mama nog maar net naar Hoenderloo zijn

verhuisd. Ze wisten nog niet helemaal hoe het gaat bij
ons, maar de buurt heeft de helpende hand toegestoken.
We zouden wat info krijgen over Ernst, maar
dat is even niet gelukt. We hopen Ernst volgende maand aan de lezers te kunnen
voorstellen. Dat zou leuk zijn!
Alle ouders, grootouders, andere familieleden, vrienden
en vriendinnen van harte gefeliciteerd met de mooie
nieuwe wereldburgers. We wensen jullie een geweldige
toekomst toe met heel veel geluk en gezondheid!

HNI maakt pas op de plaats
Zoals u van ons mag verwachten willen wij vooruit.
Meer activiteiten aanbieden voor meer mensen op
meer dagen. Ideeën zijn er genoeg. De eerste vrijdaglunch op 5 november was zeer geslaagd. Volgens de
deelnemers ( en onszelf). Maar meer activiteiten?
Voorlopig zit het er niet in. Nog niet. In verband met
de gezondheidsrisico's voor deelnemers en vrijwilligers. Dus geen nieuwe activiteiten, maar wel
gaan we door met de inloopmiddag op de dinsdag en
de inloopochtend op de vrijdag. Omdat het in een
behoefte voorziet. De vrijwilligers van het HNI
wensen u en uw naasten een fijne decembermaand
toe.
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Hoenderlose deelname aan de Dakar Classic
Vorig jaar werd voor eerste keer de
Dakar Classic verreden en kende toen
zo’n 30 deelnemers. Dit jaar de tweede
editie van deze rally en het deelnemersaantal is snel gegroeid naar 150. Heel
mooi, maar helemaal
geweldig dat daar
ook
Hoenderlose
deelnemers bij zijn,
te
weten
Jack
Brouwers en Eugene
Klutman. De vrienden gaan de uitdaging aan en leggen
de lat hoog. Als het
even meezit gaan ze
voor de winst.
De Dakar Classic is
een rally voor voertuigen van voor 2000
en daar voldoet de
vrachtwagen van het
tweetal zeker wel
aan. Brum is in 1987
gebouwd en is in
1988 begonnen aan
zijn eerste Dakar als assistent auto van de
befaamde De Rooy. Vervolgens heeft de
truck met tussenpozen meerdere Dakars
gereden.
Dat geldt overigens ook voor Jack, die
inmiddels al 5 keer heeft meegedaan aan
de grote race die Dakar is. In 2009 reed
hij voor de eerste keer mee en in 2014
was zijn laatste deelname. Toen hij hoorde van de Dakar Classic werd hij weer
enthousiast en toen zijn maatje Eugene
Klutman er ook wel oren naar had werd
de beslissing snel genomen. Het wordt
zijn eerste ervaring met deze rally der
rally’s.
De truck waarmee ze dus gaan meedoen
was in 2008 ook al eigendom van Jack
die daarna meerdere andere eigenaren
heeft gehad. In maart werd de goede
oude truck weer terug gekocht en werd in
oorspronkelijke oude glorie van 1987
hersteld. Dat was nogal een uitdaging,
aangezien ze het voertuig helemaal in
oude staat wilden herstellen. De
truck is helemaal, tot op het
laatste moertje, uit elkaar
geweest en weer opnieuw
opgebouwd. Voor zo’n oudgediende was het lastig om originele onderdelen te vinden. Om
een voorbeeld te geven is een
bepaald onderdeel ergens in

Nigeria gevonden en naar Nederland
gehaald. Op 1 klein detail na is de
immense en prachtige truck een kopy van
het exemplaar uit 1987 en nu zijn de
namen van de huidige bedrijven er op

gezet. Sowieso het bedrijf van Jack (JB
Trading) en van Eugene (Mutos Activ).
Die bedrijven zullen het straks, van 27
december tot en met 15 janurai moeten
doen zonder deze mannen, want dan
gaan ze de mooie uitdaging aan. De rolverdeling is dat Jack de chauffeur is,
Eugene de co-piloot en navigator en de
derde man die in de cabine gaat plaatsnemen is Gerard van Veenendaal, die als
monteur al heel vaak heeft meegedaan
aan de Dakar rally. Hij is werkzaam bij
JB Trading. Een mooi team, dat vooral
wil gaan genieten. Als vrienden nieuwe
herinneringen maken, hoe mooi is dat!
Dat is doel 1 en als het kan gaan ze voor
een zo hoog mogelijke plek aan het
einde, het liefst de allerhoogste. Ze
beseffen zeker dat er heel veel factoren
mee moeten zitten en aan de voorbereidingen zal het zeker niet liggen. De
uitdaging is groot en ook in de komende

tijd gaan ze zeker wel rekening met een
aantal zaken houden. Ze moeten op
Tweede Kerstdag een coronatest doen en
die moet natuurlijk negatief zijn en ze
zullen dan ook voorlopig extra voorzichtig zijn. Ze
moeten er toch
niet aan denken
dat deze droom
niet door kan
gaan.
De Dakar Classic
wordt
parallel
gereden aan de
gewone rally in
Saoedi-Arabië van
1 tot en met 14
januari.
Bij de Dakar
Classic gaat het
niet om de snelste
tijd, maar gaat het
er om dat precies
op tijd gereden
wordt. Er mag
maximaal 110 km
per uur gereden worden. De taak van de
navigator is heel belangrijk; is men
bijvoorbeeld te snel of te langzaam, dan
levert dat strafpunten op. Rijdt men verkeerd of heeft men pech onderweg, dan
kan dat zo maar ook strafpunten opleveren. Elke extra gereden km levert strafpunten op. Het team met het minst aantal
strafpunten op de laatste dag is vanzelfsprekend de winnaar en hoe mooi zou het
zijn als ook vier Hoenderlose handen de
eerste prijs omhoog mogen houden.
De deelnemers aan de Dakar Classic zitten in hetzelfde bivak als de normale
Dakar en gezien corona zal dat een goed
afgesloten bubbel zijn. Er wordt uiteraard geen risico genomen.
De redactie en heel veel Hoenderloërs
wensen Jack en Eugene ontzettend veel
plezier en succes toe. Geniet van de
sportieve uitdaging, het natuurschoon in
Saoedie-Arabië, het samenzijn, het
wereldje van de Dakar, de grootste rally
uitdaging van de wereld. Daar
mogen jullie deel van uit maken
mannen. Jullie hebben er tot nu
toe al heel veel voor over gehad
en hebben daar al van genoten.
Het kan straks alleen nog maar
mooier worden. We weten dat
jullie er enorm veel zin in hebben.
Ga ervoor!!!!!
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Psychosomatische fysiotherapie en adem- en
ontspanningstherapie in Hoenderloo
Mijn naam is Manon Stemkens en ik ben
psychosomatisch werkend fysiotherapeut
en adem- en ontspanningstherapeut. Na
20 jaar met veel plezier in een revalidatiecentrum te hebben gewerkt, ga ik
mijn hart volgen en de stap nemen om
een eigen praktijk te starten vanaf janu-

daarmee het zelfherstellend vermogen
van jouw lichaam belemmeren.
Klachten kunnen bijvoorbeeld bestaan
uit aanhoudende pijnklachten in spieren
en gewrichten, buikpijn, hoofdpijn,
duizeligheid, benauwdheid, hartklop-

gewend is geraakt, maar die niet meer
nodig is en dus geen functie meer heeft.
Deze spanning wordt meestal niet meer
bewust waargenomen omdat je lichaam
zich heeft aangepast aan het verhoogde
spanningsniveau en dit als normaal is
gaan ervaren. Binnen de adem- en

ari 2022, letterlijk bij ons om de hoek in
Veldheim.

pingen, druk op de borst, vermoeidheid,
slaapproblemen of hyperventilatie en
ook de lichamelijke klachten bij angst,
paniek, trauma, stress, burn-out of
depressie.

ontspanningstherapie staat het verbeteren van de spanningsregulatie centraal en daarmee het verbeteren van het
zelfherstellend vermogen van je
lichaam.

Afhankelijk van de onderliggende factoren maak ik tijdens je behandeling
gebruik van bijvoorbeeld adem- en
ontspanningstherapie, lichaamsbewustzijnsoefeningen, opbouwen van coördinatief bewegen en stabiliteit van het
gehele lichaam, vertrouwen opbouwen
in bewegen en eigen regie hierin nemen,
ervaren van grenzen en omgaan met
grenzen, inzicht in stressmechanismen
en/of pijneducatie en management.

Daarnaast kan AOT ingezet worden om
verlichting te brengen bij mensen met
longproblemen. De methode is gericht
op het vinden van een meer efficiënte
manier van ademen binnen de
mogelijkheden die er in het lichaam
zijn. Hierdoor kan AOT ondersteunen
bij mensen met bv COPD, astma of
COVID-19 om tot een meer functioneel
adempatroon te komen.

Hiervoor ben ik een samenwerking
aangegaan met fysiotherapeut Gilian
Raaijmakers, die een praktijk heeft op
Veldheim 6. Waar Gilian zijn expertise
heeft in het behandelen van acute
klachten en hoofd-nek-schouderklachten, ligt mijn specialisatie op het gebied
van aanhoudende lichamelijke klachten.
Deze klachten werden voorheen ook wel
chronische pijn of SOLK genoemd.
Omdat deze vorm van fysiotherapie en
adem- en ontspanningstherapie vrij
onbekend zijn, leg ik graag uit wat deze
therapieën inhouden en wat ze voor jou
zouden kunnen betekenen.
Als psychosomatisch werkend fysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in aanhoudende lichamelijke klachten waarbij
medische onderzoeken niet of niet
volledig de klachten kunnen verklaren.
Vanuit mijn specialisatie zal ik samen
met jou breder naar jouw klachten
kijken om in kaart te brengen welke factoren jouw klachten in stand houden en

Na mijn specialisatie in psychosomatische fysiotherapie heb ik de opleiding
adem- en ontspanningstherapie, methode van Dixhoorn (AOT), afgerond.
AOT is een complete methode om
klachten die het gevolg zijn van een disfunctionele spanning te behandelen en
daarmee je functioneren sterk te verbeteren.
Met disfunctionele spanning wordt een
spanning bedoeld waar je lichaam aan

Voor meer informatie over de behandeling en de vergoeding van de behandeling verwijs ik graag naar mijn website:
www.manonstemkens.nl
Wanneer je vragen hebt over de behandeling of wanneer je twijfelt of de
behandeling aansluit bij jouw klachten,
voel je dan vrij om vrijblijvend telefonisch contact op te nemen. Mijn telefoonnummer is: 0621495651.
Ik kijk ernaar uit om in Hoenderloo te
starten!
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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.
juni 2013
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Huurders dorpen gemeente Apeldoorn besparen
energie met gratis cadeaubon
Huurders in alle dorpen van de gemeente Apeldoorn krijgen hulp bij energiebesparen. Vandaar dat begin december bij alle huurders een cadeaubon van € 50,- in de brievenbus valt. Van die bon kunnen zij (online of bij een
bouwmarkt) gratis producten aanschaffen. Het gaat om bijvoorbeeld ledlampen,
radiatorfolie en tochtstrips. Zo kunnen huurders zelf aan de slag met energiebesparen. Wees er snel bij, want
op=op!
Comfortabel wonen en leven in Apeldoorn
Duurzaam en met een lagere energierekening. Dat is goed voor de wereld en voor de portemonnee! De gemeente
Apeldoorn wil huiseigenaren en huurders helpen met verduurzamen. Daarom worden er in 2021 en 2022 veel
gratis activiteiten, diensten en producten aangeboden.
Meer activiteiten
De cadeaubon is één van de activiteiten. Begin 2022 krijgen bewoners ook het speciale Duurzaam Doeboek met
praktische tips over duurzaam wonen. Verder zijn er online bijeenkomsten over energie besparen en duurzaam
leven. Meer informatie staat op www.loenenenergie.nl of www.EnergiekApeldoorn.nl/jouwhuistoekomstklaar
Dit initiatief is een samenwerking van o.a. Gemeente Apeldoorn, Energiecoöperatie deA, het Regionaal
Energieloket, Energie Coöperatie Loenen en woningcorporatie Veluwonen.
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Nieuws van De
Kleine Arcke
Voorlopig bewaren we al onze plannen
voor exposities en lezingen in de koelkast. Tijd voor de winterslaap en wachten op betere tijden. Die zeker komen, alleen kunnen we er geen datum op plakken. Voorlopig was de openluchtlezing
van Harry Vos over de wolf op de Veluwe op 14 november de laatste publieksactiviteit van 2021. Of we het jaar nog
kunnen afsluiten met een TOP-2000
feestje is nog onzeker. Mocht het door
kunnen gaan, dan vindt u de aankondiging op de Hoenderloo-site.
Wat wel ondertussen in De Kleine Arcke
van start is gegaan en wat we op vrijdagmiddag 17 december van 13.30 tot 15.30
hopen te vervolgen is HeelHoenderlooLeest. Op 19 november hebben we in
een klein, maar levendig gezelschap het
boek De Wandelaar van Adriaan van Dis
besproken. Het streven is iedere maand
op de derde vrijdagmiddag van half twee
tot half vier in De Kleine Arcke een boek
te bespreken dat raakvlakken heeft met
Hoenderloo, De Veluwe of het voormalige internaat. Of boeken geschreven
door schrijvers die op de Veluwe of in
de gebieden er direct omheen wonen/
gewoond hebben. In DNP zullen we
steeds aankondigen welk boek de
komende maand op het programma staat,
zodat u de tijd heeft om het boek te lezen.
In december willen we het boek
Siberische tragedie van Hans Olink
bespreken. Aanmelding vooraf verplicht
via HeelHoenderlooleest@ gmail.com.
Dan sturen we u meer informatie en een
leeslijst/programma voor 2022 zodat u
een beetje door kunt lezen.
Comité De Kleine Arcke

Dineren in
‘t Dorpshuus
Helaas kon het dineren in november geen
doorgang vinden, maar de vrijwilligers
van dit gezellige en smakelijke moment
hopen dat het in december wel doorgang
kan vinden. Mocht dat zo zijn, dan graag
een mondkapje op zetten en de CQ-code
mee nemen. Nog even een kanttekening:
het dineren kan alleen doorgaan als er
geen strengere maatregelen gaan komen.
Hopen dat het door kan gaan, helemaal
omdat dorpsgenote Ilona Visscher van
De Picknickmand.nl graag wilde koken.
Ze heeft een feestelijk menu samengesteld voor deze laatste keer in 2021.
Een lekker vroeg kerstdiner!

Menu voor

14 december:

Ossenstaartsoep
Veluws wild stoverij
Rode kool,
Aardappelknolselderijpuree
en een Stoofpeertje
Wafel met warme kersen en slagroom.
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 11 december bij
Tonny Westerveld - 0657551350
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Het zal inmiddels in Hoenderloo al wel
aardig bekend zijn dat onze tentoonstelling
helaas niet doorgaat. We gaan deze tentoonstelling doorschuiven, nieuwe data in april
2022 rond de paasdagen hebben we alweer
in gedachten.

Op de foto deze keer hebben we een groep
padvindsters voor het Jachtslot Sint
Hubertus in de Hoge Veluwe, gekregen van
Tiny Jeths - Bloem, zelf staat ze 2e van
links, maar wie de overige stoere dames
zijn, is ons niet bekend.

Op andere foto hebben
we een groep van 52
schoolkinderen met 3
juffrouwen.
We kunnen wel veel
namen herleiden n.a.v.
een foto uit 1933 op blz
86 uit het beroemde
boek van A. Hendriks
& A.K. van Dijk maar
deze heeft een andere
samenstelling, graag
uw hulp. Bij reacties
graag de rijen van
boven naar beneden en
van links naar rechts.
Bedankt alvast voor het
meedenken.

Reacties zijn zeer van harte welkom; het liefst via Wim van Mourik.
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Winterklaar maken van omgeving van ‘t Dorpshuus
Het winterklaar maken van het terrein
rond ‘t Dorpshuus, inclusief het snoeien
van de leilindes, is meestal een klus die
tijdens de najaars DoeDag wordt gedaan.
Door corona kon de HZV dit gezellige
gebeuren ook dit keer niet organiseren en
dus sprong de groep van de Hoenderlose

bladeren en takken, door Essenstam loon- en
grondverzetbedrijf. De weersomstandigheden
waren perfect en
na een paar uurtjes had men de
lindes gesnoeid,
blad geblazen, het
gras naast het
dorpsgebouw gemaaid en was
alles netjes opgeruimd. Hulde!
Normaal gesproken komt deze groep
mannen op maandag bijeen bij de
plaggenhut om daar noodzakelijke klusjes uit te voeren, maar op 8 november
verzamelden ze bij ‘t Dorpshuus. Ze hadden er al wat ervaring mee aangezien ze
dit vorig jaar ook al gedaan hadden.

Plaggenhut weer in de bres om deze klus
te klaren. Aangevuld met een vrijwilliger
van ‘t Dorpshuus.

Ze konden aan de slag door het beschikbaar stellen van materiaal door de firma
Wolfswinkel Groentechniek zoals een
grasmaaier, bladblazer e.d., twee steigers
door schildersbedrijf Erik van Hunen en
een aanhanger (inclusief afvoer van de

N304 tussen Hoenderloo en Otterlo maanden dicht
De N304 tussen Hoenderloo en Otterlo is
twee maanden dicht voor doorgaand verkeer. Dit heeft te maken met het aan-

leggen van een nieuwe watertransportleiding van dik 18 kilometer door Vitens.
Hierdoor zal de regio in de toekomst voldoende drinkwater hebben volgens het
bedrijf. De leiding komt te liggen tussen
de productielocaties van Vitens in
Hoenderloo en Ede. Fietsers kunnen

gewoon gebruik blijven maken van de
route. Het andere verkeer zal omgeleid
worden en er zullen verkeersregelaars
zijn om weggebruikers die denken dat de omleiding niet voor hun
geldt terug te
sturen.
De werkzaamheden begonnen in
Otterlo en er werd
vooral
ondergronds geboord
richting
Hoenderloo. Langs de
N304 lagen om de
paar meter heel
lang buizen waar
het water later door gevoerd gaat worden.
Op 18 november is men gestart met
boren vanaf Hoenderloo terug richting
Otterlo. De boorlocatie was vanaf het
begin van het Dabbelosepad en de werkers gaven aan dat ze vanaf die plek maar

liefst 700 meter op de cm precies ging
boren om daar aan te koppelen. Een heel
precies werkje.
Inmiddels is men vast al begonnen met
boren vanaf de Harskampweg en dit
fietspad is dan ook afgesloten.
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Nog even volhouden I
De zoveelste lockdown, omdat de coronacijfers recordhoogten bereiken. Ook in
Hoenderloo gaat het virus stevig tekeer.
We merken het bij mensen in het dorp die
besmet raken, we merken het aan de
nieuwe overheidsregels, de horeca die
weer met samengeknepen billen het einde
van de zoveelste teleurstelling moet
afwachten. In de tussentijd wordt veel afgelast en gaan sommige zaken die nog wel
kunnen en mogen, in aangepaste vorm nog
door. Nog even volhouden!
Nog even volhouden II
Sommigen vinden het lekker rustig,
anderen ergeren zich kapot: Hoenderloo is
zeer slecht bereikbaar, en voor ons is niet
alleen de andere helft van het dorp, maar
ook de buitenwereld slecht bereikbaar.
De bus zit in een soort van noodloop, fietsers klauteren soms over de zandhopen,
automobilisten moeten eindeloos omrijden,
Ede en Beekbergen liggen ineens heel ver
weg. Binnenin het dorp is de grootste
verandering op de Krimweg, nabij het
muziekbos. Daar komen klinkers op de
weg. Daar zijn we blij mee, maar dat is nog
niet alles. Hoenderloo's Belang heeft het
voor elkaar dat we binnen het dorp zelf

mogen sturen op een plan dat in onze
opdracht wordt gemaakt, voor de toekomstige inrichting van het centrum en de
omgeving daarvan. Deel daarvan zal ook
een investeringsplaatje voor de toekomst
zijn. We hebben opdracht mogen geven
voor het opstellen van een toekomstplan,
inclusief de eerste ontwerpen voor het
muziekbos, en delen van de Krimweg en
mogelijk meer. Een architect en een
deskundig adviseur zijn al aan de gang en
het plan zal worden gepresenteerd op de
jaarvergadering van Hoenderloo's Belang,
begin maart 2022. Omdat ontmoeten lastig
wordt, roepen we hier iedereen die suggesties, ideeën, wensen etc heeft, die zo
snel als mogelijk aan ons bekend te maken
via de mail: dorpsraad@hoenderloo.nl.
Voor de tussentijd, en hopelijk niet langer
dan tot aan de kerst: nog even volhouden!
Nog even volhouden III
Al jaren gaan veel gesprekken met de overheid over bouwen in Hoenderloo. En dan
vooral bouwen voor de behoefte van het
dorp zelf, dus niet in eerste instantie voor
mensen van elders. Daarvoor heb je dan
wel nodig dat je weet wat die behoefte is.
Voor een deel is die glashelder voor een
groep jongeren (CPO) die nu al vijf jaar

bezig is om met vallen en opstaan een eigen
initiatief, in eigen beheer van de grond te
krijgen. Deze groep heeft zelfs een wachtlijst. Het gaat stapje voor stapje en natuurlijk veel te langzaam, maar we houden hele
goede hoop dat het ervan gaat komen. Dat
is misschien ook goed nieuws voor de
mensen die op die wachtlijst staan, want
we merken nu dat ook Veluwonen opnieuw
interesse heeft om in Hoenderloo te gaan
bouwen voor de werkelijke behoefte. En
natuurlijk is het al een publiek geheim dat
ook op het terrein van de Vosgroep, het
oude Hoenderloogroep, plannen aan het
ontstaan zijn om ook hier en daar te gaan
bouwen. En als een duveltje uit een doosje
komt de gemeente Apeldoorn binnenkort
met de zogenaamde "omgevingsvisie",
waar Hoenderloo wordt genoemd als één
van de plekken waar "dorpseigen woningbouw" mogelijk moet zijn. De invulling van
dat begrip "dorpseigen" zien we met grote
belangstelling tegemoet. We zien dus barstjes in 25 jaar NJET roepen, maar we zijn er
nog niet. Dus ook hier: nog even volhouden!
Praat mee, kom met vragen, suggesties en
commentaren langs: de eerste maandag
van januari kan het weer: 19.45 in het
Dorpshuus.

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

Jans verrast
met biljetten
Kunt u het zich nog herinneren, de dag
van de verzamelaar vorige maand in museum de kleine Arcke? Een drietal
inwoners van ons dorp lieten een deel
van hun verzameling zien aan de bezoekers en vertelden er iets bij. Wim van
Mourik met oude ansichtkaarten, Gerda
Vink met krantenknipsels, lepeltjes e.d.
en Jans Hols met bankbiljetten.
Iedere verzamelaar is bijzonder blij met
nieuwe aanwinsten en Gerda had op de
dag zelf als nieuwe lepeltjes kunnen
toevoegen aan haar toch al grote verzameling. Maar ook Jans Hols bleek in de
weken nadat de Nieuwe Plaggensteker
was uitgekomen (en waar ze op de voorpagina stond) door verschilende mensen
benaderd te zijn met de opmerking dat
men nog wel biljetten had als ze daar
belangstelling voor zou hebben. Als je
dat vraagt aan een verzamelaar weet je
het antwoord eigenlijk al wel en Jans is
daar geen uitzondering op. Ze heeft dan
ook van verschillende kanten nieuwe biljetten mogen ontvangen en daar zaten
zeker ook prachtige nieuwe aanwinsten
bij. Uiteraard was (is) ze daar bijzonder
blij mee en ze kon vol enthousiasme aan
de slag om de biljetten te herschikken in
haar albums. En de biljetten natuurlijk
goed te bekijken, want er zitten toch ook
zeker heel mooie exemplaren bij.

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.

Jans vroeg aan de redactie om de gulle
gevers nogmaals enorm te bedanken. Zo
kun je maar zien wat het soms doet als er
een artikel in de Nieuwe Plaggensteker
komt te staan. Het kan zo maar mooie
gevolgen hebben.
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Oplossing
vorige maand
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4
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 70

Door boswachter
Henk Ruseler

Rauschzeit bij de wilde zwijnen
Het gezang van de roodborst en de
nachtelijke roep van de bosuil zijn
langzamerhand de enige dierengeluiden
in het veld. Het burlen van de bronstige
edelherten en het geluid van rammende
moeflonmannen is verstomd. Toch wordt
het nog niet helemaal stil, want in deze
maand en de daaropvolgende maanden
is er nog één van onze grote hoefdieren
die met zijn paartijd begint: het wilde
zwijn.
De "rauschzeit", zoals onze oosterburen
de paartijd van wilde zwijnen noemen,
is van november tot in januari. En
rauzen, dat doen ze in de zwijnengemeenschap, want er wordt gevochten of
hun leven er vanaf hangt. De solitair levende keilers zoeken in de paartijd de
familiegroepen, bestaande uit meerdere
zeugen en jongen, op. De hoogst in de
hiërarchie staande zeug is niet alleen de
matriarch in de familie, maar zorgt zelfs
voor een synchronisatie van bronstig
worden van de overige zeugen. Er
vallen dus meerdere dames te winnen
voor de strijdende keilers. Aanvankelijk
wordt er eerst geïmponeerd maar wanneer dit niet leidt tot de aftocht van één
van de mannetjes, komt het tot een heftige strijd. Hierbij worden de vlijmscherpe slagtanden ingezet, met kracht
slaan ze richting de flanken en buik.
Ondanks de centimeters dikke pantserschilden van bindweefsel die keilers
langs de flanken bezitten, ontstaan hierdoor toch geregeld heftig bloedende
verwondingen, soms met de dood tot
gevolg.
Na de bronst, die zoals gezegd tot ver in
de winter kan voortduren, komt er weer
rust binnen de zwijnengemeenschap. Na
een draagtijd van vier maanden worden
dan meestal in april-mei drie tot twaalf
jongen, gemiddeld zeven, geboren.
Of we dit voorjaar een grote aanwas
van wilde zwijnen gaan krijgen, valt

sterk te betwijfelen. De zeugen moeten
hiervoor in goede conditie de winter
kunnen doorstaan en daar zit nu de
crux. Wie de afgelopen tijd in het bos
heeft gewandeld zal zijn opgevallen dat
er dit jaar extreem weinig eikels en
beukennoten zijn. Een schatting van de

Vereniging Wildbeheer Veluwe zegt ons
dat over de gehele Veluwe pakweg 1,6
miljoen kilo van deze bosvruchten gaan
vallen, tegen een gemiddelde van 4,7
miljoen kilo.
De rijke mastjaren in combinatie met
slappe winters hebben tot een fikse toename van de zwijnenpopulatie geleid,
ook in het Park. Doormiddel van jaarlijks afschot wordt naar een -voor het
Park aanvaardbare- voorjaarsstand van
50 wilde zwijnen gestreefd. Ondanks
alle inzet van mijn collega jachtopzichters en jagers is dit vanwege overvloedige mast in combinatie met slappe
winters (waardoor de zwijnen zich
slecht lieten bejagen) niet gelukt. Tegelijkertijd zijn er tot vorig jaar een onbekend aantal wilde zwijnen via de twee
wildpassages het Park binnengekomen.
Met behulp van jaarlijkse tellingen
wordt getracht een beeld te krijgen van
de stand. Deze worden in juni gehou-

den, aannemende dat op dat moment
alle biggen geboren zijn en met de zeugen mee komen op de telplaatsen. Meer
en meer bestaan er grote twijfels of deze
tellingen nog een betrouwbaar beeld
geven van de werkelijke stand. Dat de
wilde zwijnenstand in het Park flink is
toegenomen wordt niet alleen duidelijk
door de aantallen zwijnen die worden
gezien, maar nog veel meer door de
zichtbare effecten op de vegetatie. Die
mag op veel plekken gerust desastreus
genoemd worden. Vegetaties van rodeen blauwe bosbes, varens en andere soms ook zeldzame- hogere plantensoorten zijn door het gewroet van wilde
zwijnen verwoest. Op plekken waar
rasters de toegang voor zwijnen beletten, zoals bijvoorbeeld het raster rondom het Kröller-Müller Museum, is het
verschil in vegetatie met- en zonder
wilde zwijnen goed te zien.
Niet alleen de vegetatie heeft echter te
leiden onder een te hoge stand aan
zwartkielen. Alleseters als ze zijn, heeft
een overpopulatie aan zwijnen een groot
nadelig effect op onze reptielenpopulatie
en bodembroeders. Meestal onzichtbaar,
verdwijnen populaties overwinterende
adders of eieren en jonge vogels van
nachtzwaluw, beide Rode lijstsoorten, in
de magen van wilde zwijnen. Ook dieren
die in hun voortbestaan grotendeels
afhankelijk zijn van voldoende bodemleven, zoals dassen, ondervinden grote
voedselconcurrentie door wilde zwijnen.
Nu rijst natuurlijk de vraag: moeten de
wilde zwijnen nu bijgevoerd gaan worden? Anno 2021 wordt deze noodmaatregel pas overwogen wanneer er een
extreem hoge natuurlijke sterfte optreed.
Tot die tijd wordt met afschot de stand
teruggebracht. Of de twee zeugen die ik
eergisteren zag de komende maanden
bronstig worden, is nog maar de vraag.
Vast staat dat in het aanstaande voorjaar de aanwas van wilde zwijnen erg
laag zal zijn.
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AUTO VAN DE MAAND

Renault Scenic 1.3TCe Automaat
Navigatie, Cruise control, Trekhaak, LED,
Achteruitrijcamera, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen, Metallic lak, Multifunctioneel stuurwiel, enz. enz.
27.000km!!
BJ 12 - 2018

€ 23.950.-

Een greep uit ons aanbod:
Audi TT 1.8 180pk Youngtimer zeer nette auto

Zilvergrijs met.

2005 € 8.950,-

Citroen C3 1.4 Let op! 18.000km!!! als nieuw

Zwart met.

2010 € 6.750,-

Ford Ecosport Titanium S 125pk zeer luxe uitv.

Wit

2017 € 14.450,-

Ford Ecosport Titanium Navigatie 17.000km luxe

D.grijs met.

2019 € 18.450,-

Hyundai IX-20 50.000km Trekhaak, Stoelverw.

Wit

2014 € 9.950,-

Lacia Delta S MoMo Edition LPG/G3 luxe uitvoering Donkergrijs/Zwart 2013 € 7.450,Nissan Qashqai 1.6 163pk Tekna Plus zeer luxe uitv. Zwart met.

2018 € 21.450,-

Opel Agila 1.2 Edition hoge instap, mooie uitvoering

Rood

2009 € 3.750,-

Opel Crossland X 1.2 Edition Stoel en stuurverw.

Grijs met.

2019 € 15.450,-

Opel Corsa 1.2 100pk AUTOMAAT 9300km!!!

Zwart met.

2020 € 18.450,-

Opel Corsa 1.2 100pk GS Digitaal dashboard enz.

Oranje / Wit

2020 € 18.950,-

Opel Corsa 1.4-16V Cruise control, Lm velgen enz.

Grijs met.

2013 € 7.250,-

Peugeot 208 1.2 AUTOMAAT GT-Line zeer luxe

Geel / Zwart

2020 € 21.950,-

Peugeot 308SW 1.6 120 pk Panoramadak, Trekhaak

Grijs met.

2010 € 4.950,-

Renault Scenic 1.3TCe AUTOMAAT 27.000km!!

Grijs/ zwart

2018 € 23.950,-

Skoda Fabia 1.2TSi 5 deurs Airco, Zuinige auto

D. grijs met.

2011

Skoda Yeti 1.2 TSi Cruise control, Lm velgen

Zwart met.

2010 € 6.450,-

Toyota Aygo 5 deurs Airco, 65.000km

Wit

2011

Toyota RAV4 2.0 4x4 veel opties 2000kg trek gew.

Zwart met

2015 € 21.950,-

VW Golf 1.2 TSi 105pk Naviagtie, PDC v+a

Blauw met.

2013 € 12.750,-

€ 5.750,€ 4.950,-

* Lid BOVAG/NAP

* Constant wisselend aanbod

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

