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Wat gaat er gebeuren met het immense
terrein van het Jongenshuis nu Pluryn het
te koop heeft gezet. Dit leeft in ons dorp
heel erg. Dat bleek wel toen de gemeente

aangaf in gesprek te willen middels een
bewonersavond in ‘t Dorpshuus.
Door corona moest men zich van te
voren aanmelden en er konden slechts 60

veranderen, dat gaat altijd via de raad
van Apeldoorn. Die beloofde dat men zo
goed mogelijk wil gaan aansluiten bij de
wensen van de bevolking. De gemeente
inclusief de raad wil het liefst dat de
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babynieuws. Twee kleine
inwoners erbij!
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Wim is aan het woord!
Dat is hem zeker wel toevertrouwd. Maar waar?

Heeft u ze herkend? Ze
zijn nu al wel een stukje
ouder hoor!

mensen tegelijk in ‘t Dorpshuus. De
avond van 15 september was zeer snel
vol en dus werd besloten er een tweede
aan vast te koppelen. Deze gaat plaatsvinden op 30 september.
Op de eerste avond was wethouder
Jeroen Joon van Apeldoorn ook aanwezig en hij nam een deel van de avond
voor zijn rekening. De project manager
van Apeldoorn die betrokken is bij het
ruimtelijk kader van het terrein en die het
proces moet bewaken heeft ook veel
toegelicht en geprobeerd te verduidelijken.
Uiteraard kwamen er veel vragen en opmerkingen uit de zaal. De man die met de
microfoon op afstand steeds naar de
spreker en spreekster moest lopen heeft
heel wat metertjes afgelegd op deze
avond. En steeds de microfoon schoonmaken natuurlijk. Zo kwam ontzettend
veel aan bod; daar een kleine samenvatting van. De heer Joon gaf aan dat een
nieuwe eigenaar niet zo maar iets kan

huidige functie van zorg blijft gehandhaafd.
De mensen van de gemeente gaven in
ieder geval aan dat het plaatsen van asielzoekers of arbeidsmigranten op het terrein zeker niet aan de orde is.
De wethouder gaf ook aan zich heel hard
te maken dat de Hoenderloërs die op het
terrein wonen daar kunnen blijven
wonen. Garanties kon hij echter niet
geven. Verder werd duidelijk dat Pluryn
nog geen verzoek tot wijziging van het
bestemmingsplan heeft ingediend en dat
de gemeente er niet voor is om het terrein
gesplitst (in delen) te verkopen. Maar gaf
ook aan dat ze het ook niet kunnen
voorkomen. Joon beloofde een goede
communicatie met het dorp over de
ontwikkelingen van de Hoenderloo
Groep.
Naar aanleiding van een aantal stellingen
werd er goed gediscussieerd op een
goede interactieve avond.
Wordt zeker vervolgd!
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
September
30

3
Bijeenkomst gemeente over DHG

Oktober
5
31

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Bier&Broajen (Muziekbos)

November
2
7
21

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
Jubileumfeest 75 jaar OCH

December
7

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Weiland gezocht
Voor 2 á 3 pony's. Zelfvoorzienend,
schuilstal, water en eigen beheer.
Woonruimte gezocht
Voor mij en mijn hondje. Mag eenvoudig zijn, inschrijven mogelijk,
alleen gestoffeerd, onbep.tijd.
Hedy Appeldoorn 06-18425394

Geef activiteiten door:

Geef, als u een activiteit heeft die ook voor anderen
bestemd is, deze vroegtijdig door aan de redactie,
zodat deze verwerkt kan worden in de
Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl

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!
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 3

Colofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
Redactie:
Rob Spelde 055-3781363 en
06-20683177
Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242

Geboren in ...........
In de afgelopen periode zijn er in Hoenderloo maar liefst 2 nieuwe wereldwondertjes geboren en daar maken we uiter-

aard heel graag melding van. En .... het is
een jongetje en een meisje. Mooi
verdeeld.

Kjelld Roan Dokter
Op 20 augustus is Kjelld Roan Dokter
geboren, de tweede zoon van Jarno
Dokter en Claudia Dokter van Hunen. ‘s
Ochtends om 5.40 uur kwam Kjelld ter
wereld en hij woog 3835 gram en was 52
cm lang.Ook de grote broer Miron, die

klachten bezorging:
robspelde@planet.nl
Advertenties
robspelde@planet.nl
06-20683177
Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.

alweer 3 jaar is, is zeer trots op zijn
kleine broertje en zo vormen ze met z’n
viertjes een mooie gezinnetje. Ze wonen
op ‘t Veluws Hof, een mooie plek om op
te groeien voor de kinderen. Iedereen,
ook opa’s, oma’s en andere familieleden
van harte gefeliciteerd met Kjelld!

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 17 oktober
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 27 oktober
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Quirine Wolfswinkel
Het was even spannend wanneer het
eerste kindje van Tim Wolfswinkel en
Marissa van Veelen geboren zou gaan
worden. Op een bepaald moment was
marissa zo’n 2 weken over tijd en toen
kwam het prachtige en verlossende
bericht dat hun mooie dochter Quirine
geboren was op 11 september in het
Gelre ziekenhuis. De tijd die vermeld staat is 6.46 uur en toen ze
geboren is woog ze 3545
gram en was ze 50 cm
lang. Na een paar uur
werd er al middels
wegwijzers duidelijk
gemaakt aan iedereen die het maar wilde
weten dat er gezinsuitbreiding had
plaatsgevonden aan de Krimweg 13c.
Een nieuwe Wolfswinkeltelg erbij. Heel
veel geluk gewenst en iedereen ook
ontzettend gefeliciteerd. Geniet er van!
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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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Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

Grote Kerk, Loolaan 16, 7315
AB Apeldoorn

Veilig Verkeer Nederland (VVN)
organiseert een opfriscursus voor
senioren van 65 jaar en ouder van de
gemeente Apeldoorn.
In de afgelopen jaren is het weggebruik
flink veranderd. Zo maken nieuwe typen
vervoersmiddelen zoals de e-bike
gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk
daarbij aan kruispunten, turborotondes,
spitsstroken, nieuwe belijningen enz. In
2 bijeenkomsten van 2 uur worden
senioren onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat
over de nieuwste ontwikkelingen, waardoor senioren langer mobiel blijven en
ook in de toekomst veilig aan het verkeer
kunnen deelnemen. Er is alle ruimte om
vragen te stellen en eigen ervaringen in te
brengen. De cursus wordt uitgevoerd op

verzoek van de gemeente Apeldoorn in
opdracht van ROV Oost-Nederland.
1e bijeenkomst: donderdag 12
november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur
2e bijeenkomst: donderdag 26
november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Irenegebouw naast de

Ledenvergadering Onderling
Hulpbetoon
In verband met de corona-crisis gaat de jaarvergadering in
december niet door.
Als het mogelijk is willen we het verschuiven naar
het voorjaar.
Anders volgend jaar december.
De wijkcommissarissen komen dit jaar ook geen geld ophalen,
dus volgend jaar 2 x betalen.
Het bestuur

De cursus heeft een informatief karakter
en is dus geen examen. Deelname is
gratis. Neem gerust uw buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee.
Wel vooraf aanmelden! Voor uw en onze
eigen veiligheid heeft VVN maatregelen
getroffen om de cursus coronaproof uit te
voeren. In verband met COVID-19 is het
dit jaar niet mogelijk om deel te nemen
aan een indi-viduele praktijkrit.
Aanmelden
Vanwege de grote belangstelling en
beperkte capaciteit adviseert VVN u
direct
aan
te
melden
via
www.vvn.nl/opfriscursussen of door een
e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Opfriscursus
Apeldoorn. Vermeld in de e-mail uw
naam, adresgegevens, geboortejaar en
telefoonnummer. Bel voor meer informatie naar: 0575 - 510 144.
U ontvangt 1 week voor aanvang van de
cursus een bevestigingsbrief
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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

Cycle for Hope in Hoenderloo: één groot feest
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september hield Cycle for Hope rondom
Hoenderloo bijzondere fietsevenementen: een MTB-marathon en verschillende Toertochten, volledig coronaproof.
De bijna 200 deelnemers stapten niet
alleen voor zichzelf op de pedalen, maar

maken van de uitstekende faciliteiten van het bedrijf. Zij gingen de uitdaging aan om alleen
of in estafette 24 uur te fietsen.
Zo kon men de hele nacht fietsers met lampen op de fiets en
vaak ook op de helm door een
deel van Hoenderloo zien fietsen.
Later sloten de bikkels aan die 12

luwe. De afstanden waren van
50 tot 150 kilomber. Voor
vrouwen die er graag samen op uit gaan was er
een speciale Ladies
Ride. Alle tochten werden natuurlijk coronaproof verreden.
Projectleider Michel van
Rijswoud was tevreden met
hoe alles verliep. "We hebben
prachtige dagen gehad. Er
waren geen ernstige ongevallen en we konden mooie
routes aanbieden." Hij was ook erg
gelukkig met de opbrengst. "Op deze
manier kunnen we mensen helpen die dat
heel hard nodig hebben, mensen die
worstelen met een verslaving of psychische problemen. Met het afzien van de
deelnemers zien ze om naar cliënten en
dragen ze bij aan bijvoorbeeld de inloophuizen van De Hoop, waar eenzame en
dakloze mensen een veilige plek vinden."

ook voor de cliënten van ggz-instelling
De Hoop. Met hun deelname zamelden
ze in totaal ruim € 100.000 in voor nietgesubsidieerde hulp.
Veluws Hof
Vanaf Recreatiepark 't Veluws Hof begonnen op vrijdag de eerste mountainbikers aan de MTB-marathon. Heel wat
deelnemers hadden hun tent neergezet op
het recreatieterrein en konden gebruik

of 6 uur wilden
fietsen. Door de
bossen was een
pittig parcours uitgezet. Voor kinderen was er een
eigen parcours.
Op 12 september
waren er verschillende Toertochten
dwars over de Ve-

Wat is Cycle for Hope?
Cycle for Hope biedt uitdagingen op de fiets. Je kunt meedoen met Toertochten,
de Ladies Ride, de MTB-marathon en Rondje Nederland. We willen jou een
geweldige ervaring geven én de cliënten van De Hoop ondersteunen. De Hoop
helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die verslaafd zijn of psychische problemen hebben, ontvangen steun om hun leven weer op de rit te krijgen.
Opnieuw beginnen is een zware weg, met veel obstakels. Jij kunt hen helpen, door je eigen zware weg te gaan op de pedalen.
Of door de fietsers te ondersteunen met een donatie.
De Hoop wil cliënten zo goed mogelijk helpen, zodat ze aan het einde van de behandeling klaar zijn voor een nieuw bestaan.
Sommige onderdelen van de hulp worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld de werkervaring die cliënten
een betere kans biedt als ze terugkeren naar de arbeidsmarkt. De Hoop heeft ook twee inloophuizen voor mensen die dakloos
of eenzaam zijn. Deze inloophuizen zijn helemaal afhankelijk van giften, die we bij elkaar fietsen met de verschillende evenementen van Cycle for Hope. Met Cycle for Hope vechten we mee met de cliënten: samen tegen verslaving en voornieuwe levens! Honderden fietsers per jaar gaan een pittige fietsuitdaging aan. Zij vechten op de pedalen symbolisch mee met de cliënten. Duizenden particulieren en bedrijven steunen deze prestatie met sponsorgeld dat ten goede komt aan de projecten van De
Hoop. Zo worden mensenlevens veranderd! Kijk voor alle actuele evenementen op www.cycleforhope.nl.
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

Speci
voor ki aal
nd
van 0-4 eren
jaar!
Samen
groot
worden

Buiten spelen, buiten slapen en gezond eten
Persoonlijke en huiselijke sfeer
Gebruik van handige Prokino app
Heel veel exibiliteit
`
Betrokken en ervaren medewerkers
Onze visie is: Spelend leren

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:
Imme Zuid / locatie Ugchelen (óók Ugchelen Buiten!)
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)
Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken
Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126

De Imme
Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal
055 - 355 19 27 | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN
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INGEZONDEN BRIEF

Spelregels
Een ingezonden brief wordt alleen
geplaatst met naamsvermelding.
En de redactie houdt zich altijd het
recht toe een brief niet te plaatsen
als zij dat beter acht!
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In ons dorp worden door meerdere
inwoners plastic doppen gespaard
voor een heel goed doel. Met elke
harde plastic dop steunt men de
hulphond
(www.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pindakaas, schoonmaakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en
levert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500 kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen.
Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
in te leveren bij:
Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink (Miggelenbergweg 8)
Ria Junge (Miggelenbergweg 2.

BIJ VOORBAAT DANK

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
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Glasvezel voor Hoenderloo
Op 14 september vond er een avond plaats in ‘t Dorpshuus
vanuit een aanbieder van glasvezel in de kern van Hoenderloo. Een kleine 25 mensen uit het dorp waren hier op af
gekomen.Wellicht interessant dacht men vast, aangezien
men volgens het bedrijf gratis aangesloten kan worden als
men zich voor 4 november aanmeldt. Daarna zijn er kosten
aan verbonden.
Als men zich laat aansluiten op het glasvezelnet via het bedrijf die de avond organiseerde, dan heeft men vervolgens
de keuze uit vijf providers die dan zouden zorgen voor het
internet, televisie en eventueel telefonie. Het gaat echter

alleen door als een aantal van 35% in het gehele gebied van
meerdere dorpen behaald wordt. Dus niet alleen ons dorp.
De inwoners in het buitengebied van Hoenderloo, die zich
in een eerder stadium al hadden aangemeld voor de aanleg
van glasvezel, lijken eindelijk in het tweede kwartaal van
2021 hun aansluiting te gaan krijgen.
Meer informatie kan men lezen in de advertentie die op
pagina 25 van deze Nieuwe Plaggensteker staat. Daarin
staat ook, dat als men zich aanmeldt via muziekvereniging
VIOS, deze vereniging 50 euro krijgt bij elk afgesloten
abonnement en men zelf een éénmalige korting krijgt. Zo
wordt het plaatsen van het immense reclamebord in het
Muziekbos gecompenseerd.

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Mensen kinderen, wat is het druk geweest in ons dorp de afgelopen maanden. Zelfs nu nog, terwijl de scholen al
weer begonnen zijn. De grijze golf is
duidelijk ook veel in Nederland gebleven. Wel lekker voor bijv. de horeca
natuurlijk die eerder in het jaar flinke
klappen te verduren heeft gekregen.
Maar dat het druk was op de weg was
wel heel duidelijk.
In de vorige plaggensteker heb ik een
artikel geschreven dat het nog wel mee
viel met de overlast. Daar heb ik reacties op gekregen en niet iedereen is het
met me eens. Dat mag natuurlijk en één
reactie heb ik als ingezonden brief
mogen plaatsen. Sportief! Een controle

met laserguns bevestigd overigens de
reactie van de reageerders. Op de Miggelenbergweg tussen de Brouwersweg en
de Elisabethweg, waar 30 km gereden
mag worden, bleek 85% te hard gereden
te hebben en was de gemiddelde snelheid
54 km per uur. Ik ben me rot geschrokken
van de hoogst gemeten snelheid op deze
paar honderd meter ..... die was 137 km
per uur. Onbegrijpelijk en ik noem die
weggebruiker een verkeershufter. Er is
een vraag naar de gemeente gegaan wat
men van plan is te gaan doen om deze
excessen te gaan voorkomen.
Ik zal proberen u als inwoner op de
hoogte te houden van zaken die bij mij

langs komen over Hoenderloo. Als u nu
iets heeft waar u mee zit en ik zou er
eventueel iets in kunnen betekenen,
neem contact op! Praten kan altijd!
Ik ben te bereiken, het liefst via de mail
robspelde@planet.nl of met een briefje
in de bus, Krimweg 11.
Met hartelijke groet, Rob Spelde
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IKC Hei & Bos met derde schooljaar begonnen
brengen door samen te werken en
elkaar aan te moedigen!
Tot onze grote vreugde wordt ons
schoolplein straks nog mooier en
uitdagender! Er is een subsidie
toegekend, waardoor we onze plannen voor het plein kunnen realiseren. Dan kunnen niet alleen de
kinderen van het IKC, maar alle
dorpsgenoten gebruik maken van
ons plein als natuurlijke speelplek!
Wanneer de boel op de schop gaat,
weten we nog niet precies. Maar
het gaat gebeuren!

Wolven, vossen, konijnen en
eekhoorns zijn niet alleen op de
Veluwe maar ook bij IKC Hei &
Bos! Dit zijn namelijk ook de
namen van respectievelijk boven-,
midden-, onderbouw- en de
peutergroep. Het IKC telt nu 44
schoolinschrijvingen. De peutergroep en opvang hebben samen
rond de 22 kinderen onder hun
hoede. Inmiddels is het IKC het
derde schooljaar ingegaan. Op
school werken nu 4 leerkrachten.
Juf José hebben we dit schooljaar
verwelkomd. Wat zijn we blij met
ons team, de kinderen en ouders!
De eerste weken op school
hebben in het teken gestaan van
groepsvorming. Er met elkaar
voor zorgen dat iedereen zich prettig
voelt in de klas. Dat lukt al heel goed.
Wat is het toch fijn dat we zo het bos
achter de school in kunnen lopen of de

Veluwe op kunnen. Hoe leuk is het om
aan groepsvorming te werken door
samen in het bos te ervaren, te beleven,
te zoeken, een survivalparcours te vol-

We verheugen ons op een stabiel
schooljaar, hopelijk zonder
onderbreking door Corona. Het
betekent voor nu dat ouders nog zo
veel mogelijk op afstand blijven van
het schoolgebouw.
Hopelijk mogen we ouders en
andere belangstellenden snel weer
welkom heten in onze school, want
dat is wat we het liefste willen. U
bent van harte uitgenodigd om vrijblijvend een afspraak te maken voor een
gesprek of een rondleiding, voel u
welkom!

Uitzending vanuit Hoenderloo
RTV Apeldoorn heeft op zaterdag 19 september voor de tweede keer een
radiouitzending verzorgd vanuit ons Dorpshuus. De dorpentour van
RTV Apeldoorn is in 2018 bedacht met als doel om meer aandacht te
geven aan wat er leeft in de dorpen en wijken van Apeldoorn. RTV
Apeldoorn zendt sinds de 19e weer maandelijks een zaterdag uit vanuit
een dorp of een wijk. Inmiddels is het programma helemaal rond geweest en is met een nieuwe ronde begonnen. De eerste aflevering vond
plaats in 't Dorpshuus in Hoenderloo, waar in 2018 ook de eerste aflevering plaatsvond.
‘s Morgens werden wat pittigere onderwerpen besproken met meerdere
inwoners van ons dorp en met vertegenwoordigers van verschillende
partijen vanuit de gemeenteraad van Apeldoorn. Wethouders Nathan
Stukker sloot ook nog even aan nadat zijn zoontje gevoetbald had.
Er werd zoal gesproken met dorpsraadvoorzitter
Werner Ludwig over o.a. de aanleg van glasvezel en
ondergrondse containers, met Tim Kemper over het
CPO, met Rob Spelde over verkeersoverlast en met
Paul Coldenhoff over de Hoenderloo Groep. Wim
Wolfswinkel schoof later aan aan de dialecttafel en hij
sprak een flink woordje plat mee bij Hoenderlose
onderwerpen. ‘s Middags waren er wat luchtigere
onderwerpen en kwam bijvoorbeeld HNI aan bod,
evenals GTH. Iedereen kon zijn of haar woordje doen
en zo hebben al deze mensen ons dorp voor de luisteraars van deze plaatselijke radiouitzending weer wat
meer op de kaart gezet.
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Patricia van Veldhuizen bereikte
samen met haar zus op 31 augustus de status van Sara. Ze werden
alebei 50 jaar en dus .... Patricia en
Petra, van harte gefeliciteerd met
deze mijlpaal. Op naar de 60!

Rene van Zeist mocht ook het feit gaan
vieren dat hij de prachtige leeftijd van
50 jaar bereikte en dat was op 18 september. Uiteraard moest iedereen het
weten en dus was de tuin rijkelijk versierd. Rene, ook van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in goede
gezondheid erbij! Nog even een
persoonlijke noot: welkom bij de club!

Op 17 augustus was het feest in huize Westerveld aan de Apeldoornseweg. Hans en
Tonny konden samen beleven dat ze elkaar 50 jaar geleden het ja-woord hadden
gegeven. Zeker reden voor een feest en deze lieve en enthousiaste mensen, die zich
op verschillende vlakken inzetten voor ons mooie dorp Hoenderloo
hebben er van genoten. Er is een hoog ‘nieuwe knie gehalte’ en we
hopen dat jullie er samen nog vele jaren aan vast kunnen plakken
in goede gezondheid. Bij deze nog van harte gefeliciteerd!
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06-40866349
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers
geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan.
mei 2012
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

Historisch Hoenderloo in Beeld

Vorige maand hebben we van Historisch Hoenderloo In Beeld een viertal foto’s op onze pagina getoond van de Heldringput.
Misschien hadden we toen wel alle foto’s tegelijk kunnen plaatsen, maar dan waren ze zo klein geworden dat de lezers het historische gebouw niet goed zouden kunnen bekijken. Daarom maar over twee keer verspreid en nu dus nog drie foto’s en samen
geeft het een goed beeld van het verschillende uiterlijk van de put, die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van
ons heerlijke dorp.
Reactie zijn uiteraard nog steeds van harte welkom

ca. 1964
ca. 1940

ca. 1950

Reageren het liefst via wimvanmourik48@gmail.com
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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
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Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302
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Hoenderloo's Belang verwacht dat
dit najaar wel meer duidelijk zal worden over de toekomst van het
Hoenderloo Groep-terrein. Twee
avonden worden hierover georganiseerd en ze zaten heel snel vol.
Als wij dit schrijven is de eerste
avond net achter de rug. Hoewel de
aanwezige dorpsbewoners vrij
duidelijk waren in hun opvattingen,
probeerde de gemeente toch te zoeken
naar gaatjes om nieuwe ontwikkelingen
op het terrein toe te laten. Daar waren de
meeste aanwezigen vrij duidelijk in:
hooguit wat woonruimte voor speciale
groepen zoals jongeren of ouderen, maar
verder onaangetast laten en vooral
zoeken naar zorgpartijen die interesse
hebben, meer toerisme nee, meer recreatie ja.
De gemeenteraad wil voorlopig geen
duimbreed wijken en nu bestemmingsplannen gaan veranderen om de
opbrengsten voor Pluryn te vergroten.
Die lijn moeten we beslist vasthouden.
Op 19 september is Hoenderloo de hele
dag in de media geweest: RTV Apeldoorn
zond de hele dag uit vanuit het

Dorpshuus. Er waren vrij veel gemeenteraadsleden die soms onverwachte
boodschappen meekregen: de aanleg van
glasvezel gebeurt in de ene helft van het
dorp voor hoge kosten, in de andere helft
gratis: hoe kan dat? Maar ook: we
wachten al bijna twee jaar op het
doorzetten van een locatie voor ondergrondse afvalcontainers in de buurt van
de Achterkrim! Dat laatste bleek
iedereen vergeten te zijn, maar de dames
en heren zijn weer wakker. De uitslag
van de prijsvraag die we dit voorjaar
hebben gehouden, houden we nog even
voor ons, maar er zitten beslist kanshebbers tussen. Ook de problemen van jongeren die graag in het dorp willen blijven
wonen kwamen aan bod, net als de problemen van de mede-dorpelingen van de

plm 30 woningen op het terrein
van de Hoenderloo Groep, en
natuurlijk het verkeer. s'
Middags was het allemaal veel
luchtiger en kwamen de echte
dorpsinitiatieven aan bod, omlijst met veel muziek. Kortom:
Hoenderloo staat er weer keurig
op.
We gaan nu het najaar in met het
uitzicht op een oplaaiende coronacrisis. We doen wat we kunnen, maar
de virusdreiging maakt het er niet eenvoudiger op om op korte termijn leuke
dingen voor en in het dorp te doen. We
houden nog even vol, desnoods doen we
dit jaar in 2021 gewoon over!
We hebben er lang mee gewacht, maar
de jaarlijkse contributie van Hoenderloo's Belang zullen we echt voor het eind
van het jaar moeten innen. Voor veel van
u is al een automatische incasso voor € 5
(jawel!) beschikbaar, die willen we op
korte termijn gaan innen.
Tot slot: wilt u iets kwijt of vragen aan
Hoenderloo's Belang, iedere eerste
maandag van de maand is er open inloop
vanaf 19.45 uur in het Dorpshuus. Aarzel
niet en kom langs.

Naam: ...................................................................................................................
Voorletters: ..........................................................................................................
Adres : .................................................................................................................
Huisnummer : ..............
Postcode
: .........................
Plaats : .................................................................................
Telefoonnummer : ............................................................................................
______________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's Belang
om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):……………………………….
Ten name van :
Handtekening:
Dit formulier kunt u in de brievenbus doen bij
Rob Spelde, Krimweg 11
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Op de detailfoto van vorige maand was een deel van de kabel zichtbaar, die op de katrol zit bij
de pulsput van de Hoenderlose plaggenhut. De put geeft geen water; dan zou men wel een heel
diep gat hebben moeten maken om bij het grondwater te komen en het geld daarvoor is er
gewoonweg niet. Deze put is door de mannen
zelf gemaakt en maakt het plaatje zoals het
vroeger geweest is nog weer wat completer.
Nu de foto van deze maand; waar staat deze
ster. Vorig jaar heeft het gebouw waar deze
ster op staat een mooie tocht door Hoenderloo
gemaakt, heeft daarna asiel geboden aan een
groep dieren en staat nu vlakbij de makers. De
vraag is alleen hoe lang nog?

NIEUW IN HOENDERLOO
Majanka van der Lee heet je/u welkom bij
Gelsalon Salon Hoenderloo
Binnenkort ook acrylnagels.
Bel of mail voor een afspraak naar:
gelnagelsalonhoenderloo@gmail.com
06-43535253
www.gelnagelsalonhoenderloo.nl

Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:30-13:00
Woensdag: 08:30-17:30
Donderdag: 12:00-20:00
Vrijdag: 08:30-17:30
Zaterdag: 08:00-13:00
Zondag: gesloten

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709
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Piepers rooien
Om het plaatje zo authentiek mogelijk te
maken hebben de vrijwilligers van de
Hoenderlose plaggenhut ook een moestuintje aangelegd. Precies, omdat dit
vroeger ook veelal zo was.
Wat je als zaadje in de grond stopt moet
er, als het even mee zit, later natuurlijk
ook weer uitgehaald worden. Eind
augustus werden de piepers gerooid,
werden de aardappels er dus uit gehaald.
Wel even spannend hoe de oogst zou zijn
en het bleek dat de aardappels goed
gegroeid waren. Men had twee verschillende soorten gepoot, waarvan er één nog
helemaal niet in de winkel verkrijgbaar
is. Tja, connecties!
De oogst was heel goed en de redactie
heeft zich laten vertellen dat de aardappels en de verschillende andere groentes
prima smaakten. Het is de vrijwilligers
gegund. Ze hebben het werk verricht en
mogen daar dan ook de vruchten van
plukken.

Collecte KWF
2020
Ook dit jaar is er weer gecollecteerd voor
het Koningin Wilhelmina Fonds, ook
bekend als KWF Kanker Bestrijding. In
de week van 31 augustus t/m 5 september
hebben 10 collectanten hun ronde door
het dorp gemaakt. Met het resultaat zijn
we erg tevreden. De opbrengst van de
collecte was dit jaar niet minder dan
1269,64 euro + 47 euro via de mobiele
telefoon. Alle gevers hartelijk dank!

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.

7
1 3

4

9
8

6

Namens KWF Apeldoorn/Hoenderloo Jan Crum

Oplossing
vorige maand

1

8
5 3

9
6
5

2

4
7

3
4
1

1

4

2
6
8

3

9
2

8

7
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 57

door boswachter
Mrtin Koops

Herfstkleuren in het bos
Herfst; het ene jaar mooier dan het
andere jaar, maar altijd een prachtig

het verkleuren van het blad. Blad bevat
chlorofyl. Deze stof zorgt er, met behulp
van zonlicht,
voor dat onder
andere water omgezet wordt in
voeding en zuurstof. Chlorofyl
heeft ook de
eigenschap om in
het zonlicht aanwezige kleuren te

jaargetijde met die veelheid aan fraaie
herfstkleuren. Kunnen die mooie bladeren niet gewoon aan de bomen blijven
hangen en ons tot het voorjaar laten
genieten van hun bijzondere kleurenpracht? Twee vragen waarop ik kort en

absorberen, behalve de kleur groen.
Dat is dus precies
de reden waardoor
wij blad als groen
zien. Bij het dalen

zonder al te technisch te worden antwoord zal proberen te geven.

van de temperatuur in het
najaar verdwijnt
de chlorofyl uit
het blad en wordt
het opgeslagen in
de takken, waardoor de andere
kleurstoffen in
het blad zichtbaar worden. De
kleur van het
blad is afhankelijk van de
boomsoort, de
plek waar de boom staat en de temperatuur.

Waardoor verkleurt blad?
Laten we beginnen met de oorzaak van

Waarom laten bomen hun blad vallen?
Blijft over de vraag waarom de (meeste)

bomen hun bladeren laten vallen. Het
simpele antwoord hierop is: zelfbescherming. Bomen verdampen via hun
bladeren namelijk vocht. Aangezien in
de winterperiode water -voornamelijk
door bevriezing- moeilijker opgenomen
kan worden, zouden bomen domweg uitdrogen als het blad zou blijven zitten.
Werk aan de winkel
Voor ons als beheerders van Het Nationale Park De Hoge Veluwe betekent al
dit vallende blad werk aan de winkel.
Om te voorkomen dat de wegen en

fietspaden in het Park glad worden
door tot pulp gereden blad, en om ervoor te zorgen dat de randen van het
asfalt goed zichtbaar blijven, worden de
paden en wegen met het vallen van het
blad bijna dagelijks geblazen. Op deze
manier wordt de kans op glij- en valpartijen zo klein mogelijk gehouden. Als
het blad in zo'n korte periode van de
bomen naar beneden komt dwarrelen, is
het soms om moedeloos van te worden.
Kom je na een halve dag blazen terug
rijden, liggen de paden weer net zo vol
als een paar uur daarvoor. Toch is het
voornamelijk genieten geblazen. De
natuur is in alle jaargetijden mooi,
maar de herfst blijft een bijzonder
seizoen. En wij zorgen er graag voor
dat onze bezoekers daar ongestoord van
kunnen genieten.
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AUTO VAN DE MAAND

Citroën C4 Picasso Exclusive
Navigatie, Lederen bekleding (2kleuren) Massage
stoelen, Cruise control, Camera,
Parkeersensoren, Xenon verlichting, Panorama
dak Afneembare trekhaak enz.
Bj 2013

€ 12.950,-

Een greep uit ons aanbod:
Dacia Dokker Stepway 1.2 Tce Navigatie, enz.

Zwart met.

2018 € 17.450,-

Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz.

Blauw met.

2014 € 7.450,-

Ford Ka 1.2 Airco, Lm velgen, sportieve look

Lime green

2009 € 3.950,-

Ford Focus Diesel Station nieuwe model

Zilvergrijs met.

2011

Nissan Almera Tino Airco, nieuwe APK hoge instap

Grijs met.

2005 € 1.750,-

Nissan Pixo 5 deurs 63.000km div. Opties.

Grijs met.

2013 € 4.450,-

Opel Agila 1.2 Edition, Hoge instap Airco enz.

Grijs met.

2012 € 5.950,-

Opel Corsa 1.4-16v 5 drs Lm velgen, Airco enz

Blauw met.

2011

Peugeot 2008 1.2 THP 110pk Cruise contr. PDC enz

Wit

2016 € 12.450,-

€ 5.450,-

€ 6.450,-

Peugeot 208 120pk AUTOMAAT Navigatie Als nieuw Grijs met.

2014 € 11.450,-

Peugeot 308 1.6THP 156pk 88.000km div. Opties

Zwart met.

2012 € 8.450,-

Peugeot 308SW 1.2 130pk Zeer luxe uitvoering

Zwart met.

2018 € 17.450,-

Renault Clio 0.9 TCe Navigatie, Cruise 53000km

Rood met.

2013 € 8.950,-

Renault Clio Station 1.2TCe 100pk Airco lm velgen

D. rood met.

2009 € 3.750,-

Renault Kangoo 1.2 Tce Airco, Cruise, Trekhaak

D. grijs met.

2014 € 12.450,-

Renault Kangoo 1.6 Airco, Dakrail, Trekhaak.

D. Rood met.

2008 € 5.950,-

Renault Megane 1.6-16v Station Navi 78.000km

D. Grijs met.

2013 € 10.450,-

Suzuki Swift 1.3 5 deurs Lm velgen, Airco.

Grijs met.

2006 € 4.250,-

Suzuki Wagon R AUTOMAAT 86.000KM Airco

Grijs met.

2001 € 2.450,-

Toyota Yaris 1.3 5 deurs Airco, Trekhaak

Zwart met.

2011

€ 6.450,-

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