
mocht in het knusse, kleine museum,
werden drie verschillende verzame-
lingen getoond door Hoenderlose
verzamelaars.

Eén van de bevlogen verzamelaars was
Jans Hols, die bankbiljetten van over de

hele wereld spaart. Ze had een paar map-
pen vol van deze soms schitterende
kunstwerkjes mee genomen en die wer-
den volop bewonderd. Met zo veel
bankbiljetten zou ze zo maar de vrouw
met het meeste geld in Hoenderloo
genoemd kunnen worden, ware het niet
dat veel biljetten de waarde van het pa-
pier hebben. Ze vertelde ook hoe ze tot
deze verzameling gekomen was en dat
deden de twee andere verzamelaars ver-
volgens ook. 

Gerda Vink heeft ooit oude kran-
tenknipsels van en over Hoenderloo
gekregen en dat prikkelde haar om er
mee verder te gaan. Ze heeft inmiddels al
van heel wat jaren geleden artikelen over
haar dorp en die samen zouden zo maar
een fraai plaatselijk geschiedenisboek
kunnen opleveren. Gerda verzamelt
verder ook van allerlei artikelen zoals
lepels e.d., als het maar met Hoenderloo

te maken heeft. Geweldig dat die spullen
mede door Gerda dan ook bewaard blij-
ven.

De derde verzamelaar was de bekende
Hoenderlose ansichtkaartenspaarder
Wim van Mourik. De hoeveelheid die hij

heeft is immens, maar nog heeft hij niet
alles over Hoenderloo. Hij heeft er nog
een stel op zijn verlanglijstje staan. Hij
had mappen vol met ansichtkaarten ten
toon gespreid over Hoenderloo, het
Jongenshuis, de Woeste Hoeve e.d. Te
veel om allemaal te bekijken, maar o zo
mooi!

Uiteraard zijn deze verzamelaars immens
blij met nieuwe aanwinsten en een aantal
heeft op die zondag dan ook van bezoe-
kers iets gekregen waar ze lekker mee
bezig kunnen zijn.

Heerlijk dat er weer iets kon plaats vin-
den in de kleine Arcke. Corona heeft
lange tijd een stok gestoken voor
activiteiten in dit fraaie Hoenderlose
museumpje, maar met deze dag van de
verzamelaar is een begin gemaakt voor
nog meer. Er staan meerdere dingen
gepland waar iedereen naar toe kan. 
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Een zeer bekende histo-
rische foto. Op een nu
erkende plek.

Komend weekend gaat de
klok weer een uur terug.
Wintertijd!!!!!

Mike, je straalt! Wat was
er allemaal aan de hand
zeg!

Met dit geweldige plaatje
geven we aan dat er weer
geboortes te melden zijn.

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Genieten van prachtige verzamelingen
Zondag 10 oktober was uitgeroepen
door museum de kleine Arcke als de
dag van de verzamelaar. Op de eerste
keer na de coronastop dat er weer iets
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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 Fysio - Orden
Heldringsweg 1                     Laan van Orden 312
7351 BE  Hoenderloo 7312 KX  Apeldoorn

Tel    : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com



27 Volleybal instuif jeugd (Dorpshuus, 16.30 - 17.30 uur)
30 Bier&Broajen (Muziekbos, 17.00 uur)
31 Frühshoppen VIOS (Muziekbos, 11.00 - 14.00 uur)

1 Vergadering Hoenderloo’s belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
17 Dineren in t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

6 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
14 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
17 Jaarvergadering Onderling Hulpbetoon (Dorpshuus, 20.00 uur)
23 Fototentoonstelling HHiB (Dorpshuus) 19.00 - 21.30 uur
24 Fototentoonstelling HHiB (Dorpshuus) 13.00 - 17.00 uur
26 Fototentoonstelling HHiB (Dorpshuus) 13.00 - 17.00 uur

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 3

November

December

Oktober

Hoenderlose Hoenderlose 
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!

Hulde aan de opruimers!!!
We maken graag een keer ruimte vrij in onze dorpskrant om eens een groep
mensen in het zonnetje te zetten die ontzettend goed werk verrichten, zonder
dat er om gevraagd wordt. Eigenlijk is het eeuwig jammer dat ze moeten doen
wat ze doen, maar dat daar iets aan veranderd zal worden zal waarschijnlijk
wel een droonbeeld zijn.
We hebben het over de mensen die zwerfvuil opruimen in en om ons dorp.
Waarschijnlijk omdat ze zich ergeren aan de blikjes, papiertjes, plastic en
andere ....... sorry dat we het zo stellen .... teringzooi die anderen blijkbaar zo
maar van zich af smijten. We kregen een foto van een inwoner die een stuk-
je Brouwersweg had gelopen met een prikstok en het resultaat was flink
helaas. Meerdere Hoenderloërs lopen regelmatig ergens in ons dorp en/of
over het Plaggenstekerspad met een prikstok en een zak waar ze het afval in
kunnen doen en overal is de ‘opbrengst’ vaak te veel. Geweldig om te kun-
nen melden dat zo veel mensen zich wel wat aantrekken van het zwerfvuil en
de handen uit de mouwen steken. Voor ons allemaal. Bedankt mensen. TOP!





Een geweldige medewerker en een heel
fijne collega. Ook voor de klanten is
Mike een vriendelijk en behulpzaam
aanspreekpunt. 

Mike zal vast op deze feestelijke dag heel
veel felicitaties in ontvangst hebben
moeten nemen aan-
gezien iedereen
die in de winkel
kwam er echt niet
omheen kon dat
hij al heel
wat maan-
den, we-
ken, da-
gen, uren
en minu-
ten in
dienst 

staat van de winkelende bezoekers van
de     de  supermarkt. Mike is een zeer    

bekende verschijning geworden en
een zeer gewaardeerde.
Mike heeft die veertiende okto-

ber heel wat felicitaties in
ontvangst hebben moeten ne-

men en dat had hij voor de
volle 100% verdiend. Als
afsluiting werd ‘s avonds

lekker en gezellig gedi-
neerd bij restaurant de 

Veluwe. Een smakelijke
en zeer verdiende afslui-

ting van een feestelijke dag
waar Mike zeker van genoten

heeft. Maar daarna gewoon weer
door en terug naar normaal. Mike
bedankt ervoor dat je er bent!

ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave 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 20 november

De volgende N.P. komt uit opDe volgende N.P. komt uit op

dinsdag 30 novemberdinsdag 30 november
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier
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“Ik was er al bang voor”

Dat ze blij zijn bij SPAR Mulder met hun
medewerker en collega Mike van Kooten
bleek wel op 14 oktober. Dé dag dat deze
sympathieke medewerker al 25 jaar
werkzaam is in de supermarkt van Hoen-
derloo. Eerst bij de familie de Groot en
later bij de familie Mulder. 

Collega’s, vriend Marco en moeder
Marijke stonden ‘s morgens op 14 okto-
ber al ruim voor openingstijd voor de
winkel om te versieren. Een spandoek
ophangen, allemaal een t-shirt aan met
een foto van Mike, binnen bij zijn afde-
ling balonnen en foto’s ophangen en
daarna maar wachten tot Mike om 08.00
uur zou komen. Het is algemeen bekend
dat hij altijd stipt op tijd is en dat was op
deze dag niet anders. Klokslag 8 liep hij
naar de ingang en was zeer verrast door
het spektakel. Hij wist wel dat hij 25
jaar werkzaam was in de
Hoenderlose supermarkt, maar niet
de exacte datum. Bij het zien van
iedereen was zijn eerste reactie:
“hier was ik al bang voor!” 
Toch vond hij het geweldig
en hij straalde. De tekst op
het spandoek was heel
duidelijk:
ook al is hij geen techneut

is hij wel een echte
koffieleut

boter eieren vla melk en
kaas

van dit alles is hij de baas
25 jaar is hij ons trouw

MIKE
we zijn heel erg blij met jou
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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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Nieuws van de EHBO
Hallo dorpsgenoten

Wij als EHBO vereniging willen even
wat van ons laten horen. Het is natuur-
lijk heel lang stil geweest in ons dorp en
nu alles weer wat begint te leven wilden
wij daar graag op inhaken. 
Allereerst een enorme dank voor een
ieder die ons gesteund heeft met de col-
lecte die gelopen is
door onze leden. Het
is misschien een
beetje mosterd na de
maaltijd, maar toch
zou ik graag het
belang willen uit-
leggen van deze col-
lecte. 
Een ehbo vereniging
is een vereniging
waarbij opleiding
voor het ehbo-vak
centraal staat. Wij
vinden het erg be-
langrijk dat er
geschoolde mensen
in ons dorp zijn die
de eerste hulp kun-
nen verlenen als dat nodig is. Denk dan
aan eerste hulp bij een evenement
bijvoorbeeld. De regels voor het organi-
seren van evenementen zijn dusdanig

aangescherpt dat ehbo-
ondersteuning niet meer
weg te denken is. En voor
een ehbo-er gaat dit ook
weer de nodige bijscho-
ling met zich meebrengen.
Het is niet meer een sim-
pel verbandje aan kunnen
leggen, maar wij moeten

van
steeds
meer
zaken op de hoogte
zijn. 

En wat denkt u van
de reanimaties.
Inmiddels hebben
wij al een mooie
groep mensen mogen
opleiden om gedegen
te kunnen
reanimeren. En juist
dat is zo enorm
belangrijk als je in
een dorp woont en
de ziekenhuizen ook
verder weg zijn. Die

eerste minuten zijn cruciaal om de kans
te vergroten dat de reanimatie succesvol
zal zijn. Hoe sneller wij kunnen
bijspringen hoe groter de kans dat u het

overleeft. 
Wij hebben daar als vereniging
enorm in geïnvesteerd. Met het
vertrek van onze instructeur,
die van zijn pensioen gaat ge-
nieten, moesten er nieuwe men-
sen geschoold gaan worden tot
instructeur. Dit hebben Sjanie
Wortman en Hans Berkhof op
zich genomen. Ook is er een lid
opgeleid tot simulatieslachtoffer
(lotus). Nieuwe leden erbij
gekregen die opleiding gevolgd
hebben tot ehbo-er en klaar zijn

om ons op evenementen bij te staan. En
de daarbij horende ehbo-tas, zicht-
bare/herkenbare kleding en bijscho-
lingsmomenten. 
De materialen die nodig zijn om te
trainen, zoals reanimatiepoppen, ver-
bandmiddelen en leermiddelen lopen
aardig op in de kosten. 
Wij staan klaar voor u met al onze ken-
nis en willen bijdragen aan uw vei-
ligheid en de veiligheid in het dorp.
Bent u nu ook enthousiast geworden om
ehbo of reanimatie te kunnen verlenen
dan bent u natuurlijk welkom. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd maar ook
deugd! Wij komen 1 keer per maand bij
elkaar voor onze trainingsavond in de
Bos en Hei school op donderdagavond
van 19.30 tot 22.00 uur. 

Dus nogmaals dank voor uw bijdrage.
Dat helpt ons om de vereniging
vakkundig te houden. En mocht u de
collecte hebben gemist dan willen we u
niet onthouden om alsnog een bijdrage
te doen. 
Je mag contact met mij opnemen voor
vragen. 

Banknummer EHBO:  
NL52 INGB 0000 4221 98

Groet,
Claudia Berkhout
06-51292920

Sportclub Outdoorfit Hoenderloo
Lekker fit worden en blijven, kom dan
eens meedoen met een leuke sportieve les
van Outdoorfit Hoenderloo. De lessen
worden verzorgd door Gerry Egger. Een
bekwame sport instructeur die bevlogen
les geeft aan jong en oud.
Tijdens de lessen is er die aandacht die je
nodig hebt bij het uitvoeren van de vele
oefeningen die je worden geboden. Denk
daarbij aan de technieken en de juiste
houding.
Door middel van een groot assortiment
van oefeningen en uitdagende trainingen
houdt Gerry jullie scherp. De lessen wor-
den buiten en binnen gegeven.
Elke zondag is er ook de mogelijkheid om
voor de les Yoga te kiezen, deze Yoga les
wordt gegeven door een uiterst bekwame
Yoga instructrice Kim Roos.

Sportclub Outdoorfit Hoenderloo 
Wat:     Dynamisch fit en sterk.
Setting: Groepsles.
Aantal personen per les: max 10.
Duur:      60 min.
Kleding:  Binnen les:zaalschoenen hand-

doek mee.
Buitenles:kleed je afhankelijk van het
weer.
Waar: Sportzaal de Beets, Arckenlaan 4,
Hoenderloo
Voor wie: jong en oud, vanaf 16 jaar
tot...
Wanneer: 
Maandag avond drie blokken van een
uur, 18:30 uur/m 21:30 uur 
Woensdag avond twee blokken van een
uur, 18:30 uur t/m 20:30 uur
Zaterdag ochtend twee blokken van een
uur. 10:00 uur t/m 12:00uur
elke
Zondagochtend van 10:00uur t/m
11:00uur kan je ook deelnemen aan Yoga

de prijzen:
10 rittenkaart           60 euro
abonnement 1 xp/w 20 euro
abonnement 2 x p/w 36 euro

Door middel van inschrijving word je
aangemeld op een digitaal portaal en
kun je een les boeken via de app die je

kunt installeren op je mobiele telefoon.

MEEDOEN? 
Stuur een berichtje voor een proefles. Als
het bevalt voeg ik je toe aan het digitale
portaal van Outdoorfit Hoenderloo
whats app 0655062574 of mail 
ghmegger@gmail.com

Met sportieve groet,
Gerry
p.s. 40 dorpsbewoners gingen jullie al
voor en zijn uiterst fit en sterk!



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

T: 055-378 12 14
F: 055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl



Wim en oma Ria hopen de stoere vent
uiteraard vaak in Hoenderloo te zien.

Ach, Didam is ook niet zo ontzettend ver. 

De derde geweldige telg die we mogen
verwelkomen is Matz, ook al het eerste
kindje van Sanne Klein en Gijs v.d. Berg.
Als we het goed begrepen hebben was
Matz een verjaarsdagcadeau voor Gijs,
hoe mooi is dat. Matz is geboren op 26
september en het trotse jonge gezin
woont in Arnhem. Die komen vast nog
vaak bij oma Ariska en opa John (ook
alweer 60!) Matz woog 3700 gram en
was 50 cm lang.

Iedereen van harte gefeliciteerd met deze
wereldwonders en heel, heel veel geluk!
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Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk 

zaterdag 16 oktober bij
Tonny Westerveld -  0657551350

Menu voor    17 november:Menu voor    17 november:

Heldere KippensoepHeldere Kippensoep
KipdrumsticksKipdrumsticks

Fresh MayonaiseFresh Mayonaise
StoofpeertjesStoofpeertjes

Gebakken KrielGebakken Kriel
FruitsaladeFruitsalade

Geboren in ........
Ja, ja, we kunnen weer melding maken
van de geboorte van een aantal
geweldige baby’s, die een raakvlak
hebben met ons dorp. Altijd geweldig om
te kunnen doen.

Op 12 september is knapperd Olivia
Boers geboren, het eerste kindje van
Rienk Boers en Iris Hekkelman. Het
gezinnetje woont in Wichmond, maar
Rienk is in Hoenderloo opgegroeid en
oma Hillegonda woont er uiteraard nog.
Olivia woog 3830 gram bij de geboorte
en was 52 cm.
Op 17 september kregen Vera Junge en
Frank de West ook hun eerste kindje, een
mooie jongen te weten Tobias Martinus
Willem. Tobias was ook 52 cm lang bij
de geboorte, maar woog 4064 gram. Opa

Tobias

GTH Nieuws
Nu we ons bestuur hebben uitgebreid
met een aantal nieuwe jongere bestuurs-
leden en we hopelijk Corona achter ons
kunnen laten, willen we als vereniging
het sporten in Hoenderloo weer wat
nieuw leven inblazen. 
We gaan kijken op wat voor een manier.
Dat wat we al hebben, willen we gaan
uitbreiden o.a.  volleybal en gym. Houdt
de volgende Plaggenstekers goed in de
gaten!! 
Zijn er ideeën voor andere sporten die
binnen onze vereniging passen, laat het
ons weten. 
In de week na de herfstvakantie wordt
er een instuif georganiseerd op woens-
dag 27 oktober van 16.30 - 17.30 uur in
‘t Dorpshuus.

Dames 1 en Dames 2 spelen weer vol-
leybal wedstrijden in het Dorpshuis:
- woensdag 3 november: 
19.00 uur Dames 1
21.00 uur Dames 2
- woensdag 17 november: 
19.00 uur Dames 2
21.00 uur Dames 1



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

0 5 5 - 3 7 8 2 1 8 80 5 5 - 3 7 8 2 1 8 8

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

• 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 

055 - 355 19 27  | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN
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Politienieuws
Het is alweer oktober en ik krijg al vragen over Sinterklaas en
Kerst. Gelukkig is het nog niet zover en kijken we in dit stukje nog
even terug op de afgelopen weken. Er werd in het buitengebied een

auto opengebroken en iemand 'vergat' zijn gegevens achter te laten, nadat er tegen een auto was gere-
den. Vier keer werd er een aanrijding met een zwijn gemeld. Allemaal op de Otterloseweg. Twee

keer was er een verdachte situatie en één keer werd er geluidsoverlast ervaren. Helaas werd er
ook weer iemand opgelicht via het internet. Ook rukte de politie weer vijf keer uit om hulp te ver-
lenen. 
De donkere dagen komen er ook weer aan, zeker als eind oktober de klok weer wordt verzet. De
kans op een inbraak wordt daarmee ook groter zeker ook omdat er langzamerhand wat minder
'thuisgewerkt' wordt. Inmiddels is de eerste woninginbraak dit najaar helaas een feit. Laten we met
z'n allen waakzaam zijn en als u iets verdachts ziet, dan mag u daar altijd 112 voor bellen. Als u
in de Veilig Hoenderloo App zit, kunt u daar ook, nadat u de politie heeft gebeld, de verdachte situ-
atie in kwijt. 
Naast waakzaam zijn is het natuurlijk ook van belang dat u uw woning goed afsluit en zo achter-
laat dat het lijkt alsof er iemand thuis is.
Verder kunt u via de gemeente Apeldoorn gratis
preventie-advies aanvragen. Er komt dan iemand bij
u om uw woning te 'bekijken' en die geeft advies hoe
u zaken in en om uw woning zou kunnen verbeteren.
Heeft u daar belang bij, stuurt u dan een mailtje naar
preventieadvies@apeldoorn.nl en geeft u in de mail
aan dat u graag in aanmerking komt voor preventie-
advies.

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

Het nogal vage
nummerbord op de
foto van vorige
maand kan bekeken
worden naast het ijs-
raam bij IJs van Co.
Een fraaie histori-

sche foto met mooie oude auto’s er op die in Hoenderloo hebben gereden.
Voor de foto van deze maand eentje van een dakrand die wel heel mooi
is afgewerkt. Niet standaard, maar extra mooi gemaakt. De foto is
gemaakt op een plek waar heel veel mensen op af komen om te bekijken.
Een pronkstuk van ons dorp. Meer zeggen we echt niet hoor!

In Hoenderloo worden gelukkig volop doppen gespaard voor het
extreem goede doel. Deze kunnen ingeleverd worden bij

Janny Verschuur - Paalbergweg 31.
Dat kon ook jarenlang bij Marja v.d. Brink en Vera Junge, maar

die zijn er mee gestopt. Bij hun dus graag geen doppen meer
inleveren!
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'Tijd' bij de onderbouw van IKC Hei&Bos
De dagen worden korter. Het wordt
sneller donker. De jassen waarmee de
kleuters naar school komen, worden
dikker, de handen kouder. 
De afgelopen periode werkten we in de
onderbouw met de kleuters onder
andere over 'tijd'. Denk daarbij aan het
oefenen van de dagen van de week. Het
leren herkennen van de seizoenen.
Welke kenmerken horen bij welk
seizoen? Dan zijn er ook nog de maan-
den van het jaar. Wanneer ben je eigen-
lijk jarig? Duurt dat nog lang? En wat
is dan lang? De eitjes van de wande-

lende takken in de klas, komen uit in
november. Moeten we daar dan nog
lang op wachten? En wanneer is het
eigenlijk ochtend of middag? Wanneer
is het avond? Wat doe je eigenlijk alle-
maal in de ochtend wanneer je opstaat?

In welke volgorde? Een
heleboel vragen waar we
spelenderwijs antwoorden
op vinden. 
Een klein mannetje met
een rode puntmuts
probeert ons hierbij te
helpen, maar dat valt hem nog best
zwaar. Op een ochtend rook het in de
klas ineens heel lekker naar eten. Na
wat speurwerk vonden we kabouter Otto
Omgekeerd in een houten huisje. Hij
kookte een avondmaal op een klein for-
nuisje…terwijl het ochtend was. Otto

bleek helemaal in de war. De kinderen
legden Otto uit hoe je weet dat het och-
tend, middag of avond is. De kinderen
lieten hem ook de plaatjes van de dag
zien. Eerst komt dit en daarna komt dat.
Alles heeft een ritme.

Tijdens het buiten spelen bekeken de
kinderen bloembolletjes. Wat zijn bolle-
tjes? Wat zijn die dunne sliertjes aan de
onderkant? Waar zijn die worteltjes dan
voor? Met scheppen werden er gaten in
de aarde gegraven. Soms liet een worm
zich even zien. De bolletjes werden
nauwkeurig bekeken, want het is wel fijn
wanneer de worteltjes eerst de grond
ingaan(dus de bolle kant), zodat het
steeltje mooi naar boven kan groeien.
De bolletjes slapen de hele herfst en
winter lang en laten zich weer zien in de
lente. Zullen de kinderen in de lente nog
weten waar die bloemen ineens vandaan
komen?
De herfst vind ik altijd een prachtige
tijd. Zoveel zichtbare veranderingen
spelen zich binnen en buiten af. De
herfst wordt buiten steeds zichtbaarder
voor de kinderen. Vruchten vallen uit de
bomen, de blaadjes kleuren. Vol enthou-
siasme worden er in het bos herfstschat-
ten verzameld. Er is al heel wat appel-
moes gemaakt van de valappels. Het
spannendste onderdeel van appelmoes
maken, is toch wel het moment waarop
een appel met een gaatje doormidden
wordt gesneden. Wat is er in de appel te
zien? Zit er nog een diertje in? Hoe
loopt het gangetje die de rups gemaakt
heeft? We vonden zelfs kleine eitjes van
een insect in een appel.
Ook binnen verandert er deze herfsttijd
iets. De eerste Sinterklaas en kerstlied-
jes heb ik al gehoord. "Juf', zullen we
met kerst ook lampjes in de klas
hangen? Dat is gezellig". Ondanks dat
we veel buiten zijn, gaan de kinderen
ook langzaam in zichzelf naar binnen.  
Tijdens de Kinderboekenweek maken we
een sprong in de tijd. Wat zou je later
willen worden? Toen dacht ik aan
onderstaande uitspraak van Toon
Hermans:
'Wat wil je worden?' vroeg de juf, 't was
in de derde klas,
ik keek haar aan en wist het niet, 'k
dacht dat ik al iets was.

Geschreven door juf Esther. Leerkracht
in de onderbouw van IKC Hei&Bos

Nick geslaagd voor
bevelvoerder

Je zou kunnen zeggen dat het aardig goed gaat met de
bezetting van onze eigen Vrijwillige Brandweerkorps.
Meerdere jongeren volgen de opleiding tot brandweerman
en elke dinsdagavond kan er gelukkig weer geoefend wor-
den om zo de kneepjes ook vanuit de ‘praktijk’ in de

vingers te krijgen. Ze kunnen veel leren van ‘de oude(re)
garde, die echt uit ervaring kan spreken. Sommigen al
tientallen jaren! Toch stoppen er ook spuitgasten om
reden van leeftijd, fysieke gesteldheid, het genoeg vin-

den e.d. Dat de jongeren het stokje over willen nemen is
geweldig en heel belangrijk voor de continuïteit van het

korps. Ze moeten er heel wat uurtjes in stoppen, ook buiten
de dinsdagavonden om.
Uiteraard is het ook belangrijk dat bij de nieuwe garde
mensen zitten die er nog meer uit willen halen, zoals Nick
Essenstam. Hij heeft op 5 oktober examen gedaan voor
bevelvoerder en hij heeft het gehaald! Nick, super gedaan,

dat je nog maar heel lang je brandweerkunsten mag vertonen.
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SSIINNTTEERRKKLLAAAASS    KKLLEEUURRPPLLAAAATT
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Jouw naam niet op de voorkant van de kleurplaat zetten!
Maar hieronder invullen:
Naam: ____________________________
Adres: ____________________________
Tel.nr. ____________________________

Als je een kans wilt maken op een prijs zorg dan dat je de kleur-
plaat op tijd inlevert en dit  uiterlijk op woensdag 10 november
doet voor 18.00 uur  bij
Drogisterij ARISKA of WOLFSWINKEL Groentechniek, en 
natuurlijk krijg je daarvoor al een leuk presentje.
Doe je best en verras Sinterklaas met iets moois!
Er zijn natuurlijk weer een aantal leuke prijzen te winnen, 
beschikbaar gesteld door de Hoenderlose Zakenvereniging.
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VIOS viert 100-jarig bestaan en nodigt u uit voor ons eerste
Frühshoppen concert op zondag 31 oktober 2021 en voor een groot

jubileumfeest op zaterdag 29 januari 2022
Onze muziekvereniging bestaat in okto-
ber 2021 precies 100 jaar en wil dit uit-
gebreid vieren met alle dorpsgenoten!
Het is natuurlijk heel bijzonder dat er al
100 jaar enthousiast muziek wordt
gemaakt in Hoenderloo, meestal door
hele gezinnen tegelijk! In de twintiger
jaren was er nog maar weinig vertier in
ons dorp en werd in 1921 door Mr.
Bakker van de Jongerenvereniging het
initiatief genomen tot een muziekver-
eniging. Met het toentertijd enorme
bedrag van 63 gulden werden tweede-
hands instrumenten aangeschaft en de
rest is geschiedenis. Sindsdien brengt de
muziekvereniging al een eeuw lang veel
plezier en worden bijna alle evene-
menten en feesten in het dorp opgeluis-
terd met muziek!

Frühschoppen concert
Het moment dat dit bericht in de
plaggensteker komt is wat kort dag miss-
chien maar nog een leuke muziektip… 
Zondag 31 oktober 2021 wordt er een
heerlijke muzikale ochtend/middag geor-
ganiseerd van 11.00 - 14.00 uur. Het
alom bekende Frühschoppen wordt dan
naar Hoenderloo gehaald en vindt plaats
in een feesttent naast het Dorpshuus!
Het is een Oostenrijkse traditie om op
zondagochtend onder het genot van
feestelijke en aanstekelijke muziek
gezellig samen te komen en lekker iets te
eten en te drinken. Het is voor het eerst
dat we deze traditie in Hoenderloo orga-
niseren, dus komt allen!!!
Kaarten zijn 12,50 euro pp inclusief 2
consumptiebonnen en een bon voor een
halve kip met brood of een broodje
braadworst en zijn vooraf te bestellen via
100jaar@vioshoenderloo.nl. Komt u ook
op het Bier en Broajen feest op zaterdag-
avond 30 oktober, dan is een Passe

Partout te bestellen voor 25 euro via
Hans Berkhof 06-53753224. U steunt
hiermee ook de verdere activiteiten voor
het 100-jarig bestaan van VIOS!

Groot jubileum feest op zaterdag 29
januari 
We vieren ons jubileum met een groot
jubileumevenement, bestaande uit een
receptie, concert en een feestavond in het
Dorpshuus op zaterdag 29 januari 2022.
Dit Jubileumfeest is de start van een
reeks feestelijke evenementen die wij in
de loop van 2022 zullen organiseren om
het 100-jarig bestaan niet onopgemerkt
voorbij te laten gaan!
Deze dag bestaat uit 3 delen:
* Van 13.00 - 15.00 uur heten we u allen
van harte welkom tijdens onze feestelijke
receptie. (Gratis entree)
* Van 15.00 - 17.00 uur is er een
jubileum concert.  (Gratis entree)
* Van 20.00 - 24.00 uur is de feestavond
met de alom bekende band Hike, Een
band die er zeker een feest van gaat
maken (entree 12,50 euro per persoon,
incl. 2 consumptiebonnen).
Voor de feestavond zijn kaarten vooraf te
bestellen via 100jaar@vioshoenderloo.nl
of via de website www.vioshoender-
loo.nl. 

Club van 100, wordt ook lid!
Voor dit jubileumjaar hebben we de Club
van 100 opgericht. Hiervoor hebben zich
al een aantal mensen aangemeld, waar-
voor onze hartelijke dank, u helpt ons
daar enorm mee. 
De Club van 100 hebben we opgericht
om de kosten van het jubileumjaar
enigszins te kunnen bekostigen. Bij een
muziekvereniging van 100 jaar zijn ook
nu en dan weer instrumenten aan ver-
vanging toe. Door ons te sponsoren als
lid van de Club van 100 krijgen wij net
even dat extraatje in de kas om er een
leuk jaar van te maken. En u als lid van
deze club krijgt van ons voor een aantal
evenementen gratis toegang. Het eerste
evenement waarvoor u als lid van de
Club van 100 gratis toegang voor krijgt is
het evenement op 29 januari 2022. Dit
betekent toegang voor 2 personen
inclusief 2 consumptiebonnen. 
Kortom uw deelname wordt zeer op prijs
gesteld. Lid worden kan heel eenvoudig;
maak 100 euro over op de bankrekening
van onze vereniging
NL69RABO0306002094, onder ver-
melding van uw emailadres en "Club van
100". U staat dan bij ons genoteerd als
lid. 
Of bel, email of app naar 0653753224 of
100jaar@vioshoenderloo.nl of vul het
inschrijfformulier in deze Plaggensteker
in en email deze naar het hierboven
genoemde emailadres of bezorg het for-
mulier aan één van VIOS leden. 

Vind je het nu leuk om als vrijwilliger
onze activiteiten te ondersteunen met
hand en spandiensten dan vinden wij dat
uiteraard ook heel fijn. Je kunt voor al je
vragen contact opnemen met onze
voorzitter, Hans Berkhof via
hans@vehape.nl.
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Erkenning voor  schuilhut 'Beatrix' door defensie
Op 24 september j.l. werd een gedenk
plaquette onthuld op het schietterrein de
Harskamp.

Op de plaats waar Anton en zijn broer
Klaas Schol  een schuilhut bouwden, is
door drie nazaten van deze broers een
plaquette onthuld. De broers noemde de
schuilhut 'Beatrix' naar het prinsesje wat
toen net geboren was. Hierdoor konden
ze over de schuilhut praten zonder dat
anderen het doorhadden. In het dorp
werd het echter al snel 'het hol van Schol'
genoemd.

Toen op 25 december 1944 de schuilhut
werd ontdekt, zat er voor de broers niets
anders op om hem tot de grond toe af te
laten branden, om hun sporen uit te wis-
sen. Het was te gevaarlijk voor het gezin
Schol en het ondergrondse netwerk om
ontdekt te worden. Nu is er alleen de plek
nog over, een soort gat waar de hut ooit
was.

>> Vier nazaten op de pek waar de
schuilhut ooit was

De hut bestond uit een ingegraven keet
die maximaal 8 onderduikers kon herber-
gen en een ondergronds gangetje erheen.
De keet was ingegraven in de heuveltjes
die ontstaan zijn door het stuifzand in

vroegere tijd. Op het defensieterrein zijn
meerdere van deze heuveltjes te vinden.
De broers Schol hebben heel wat graaf-
werk verzet om het passend te maken.
Het zand moest natuurlijk onopvallend
afgevoerd worden. Dit omdat het terrein
toen ook in gebruik was als militair ter-
rein, echter door de Duitsers. Om een
schuilhut te maken recht onder de neus
van de Duitsers was wel een slim idee,
omdat de Duitsers dat niet zouden
verwachten, maar zeker ook riskant. 

De huidige commandant van het schiet-
terrein dhr. Groenestein had nog een ver-
rassing op 24 september 2021 voor de
nazaten van de broers Schol. De dochter
van een van de onderduikers die in de hut
was ondergedoken was ook aanwezig. Ze
had de verhalen van haar vader gehoord
en wilde haar dankbaarheid uitspreken

naar de mensen die haar vader gered had-
den. Zonder hen was zij er niet geweest.
Erg bijzonder voor beide nazaten. En wat
jammer, dat de broers zelf niet meer in
leven zijn, om het mee te maken.

>> De onthulling van de plaquette van
schuilhut Beatrix

In 2005 zijn beide broers echter nog wel
op de plek geweest, zodoende dat men
zeker weet dat de plek de juiste is. Op de
kaart van het terrein zal deze plek vanaf
nu gemarkeerd staan als historische plek. 

>> Bezoek van de broers Schol aan de
plek van de schuilhut in 2005

De redactie is heel blij met
dit verhaal. Hoe mooi is het dat

een plek uit de Tweede Wereldoorlog
de erkenning heeft gekregen die het
verdient. Geweldig dat men op het

schietkamp Harskamp dit naar waarde
heeft weten te schatten.

Helemaal top!
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Volgende generatie in het Pannekoekhuis
Paul en Diana zijn in 1989 begonnen met
het Pannekoekhuis in Hoenderloo. Vanaf
dat moment stond hun leven in het teken
van dit restaurant en in die jaren hebben
ze er een prachtig, bloeiend bedrijf van
gemaakt. Het waren tijden van hard
werken, uiteraard ook stress, verbouwin-
gen, veranderingen enz. enz.
Nu vonden ze het tijd om het stokje door
te geven aan de volgende generatie, hun
zoon Mike. Op 1 oktober werd dit feit
officieel gevierd met verschillende men-
sen met een receptie in het Panne-
koekhuis. Mike heeft al wel geruime tijd
de scepter gezwaaid en heeft inmiddels
ervaring genoeg. We wensen hem veel
succes en plezier toe.
Diana en Paul willen we hartelijk
bedanken voor de mooie jaren, lekker
eten en hun inzet voor hun bedrijf en
voor Hoenderloo. Ze gaan eerst genieten
van een welverdiende vakantie en we hebben begrepen dat ze echt niet helemaal uit beeld zullen zijn. Ze gaan Mike nog zeker
helpen als dat nodig is. En eigenlijk kunnen ze het toch ook nog niet helemaal laten na zo veel jaren. Nu eerst ..... fijne vakantie!

Tom een dertiger ... echt waar!

We kregen een melding op Facebook dat Tom van der Werf op 15
oktober jarig was. Gefeliciteerd uiteraard, maar bij iets verder door
kijken zagen we dat hij al 30 jaar werd. Huh .... Tom 30? Hoe is
het mogelijk. Is de tijd dan zo hard voorbij gevlogen?  Velen zien
in hem nog steeds dat goedlachse menneke die altijd in is voor
een dolletje, gezelligheid en een drankje. Tom woont nu in
Rhenen en zijn vrienden hadden dus voor 2 plekken een span-
doek gemaakt. Hoewel vrienden ... kijk naar het logo onderaan het

linker spandoek. Wij maken dat wel goed hoor Tom met het voor jou echte logo.
Tom van harte gozer en nog vele jaren erbij in goede gezondheid. Succes met volwassen worden.
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Oproepje:

Lieve mensen,
ben jij diegene die wat extra tijd over heeft in de week? Of ken jij iemand anders... En

zie jij het zitten om zo nu en dan op te passen op onze kinderen 2 en 5 jaar? Dan
zouden wij graag met je in contact komen. 

Kleine kanttekening: wij hebben een vaste oppas al 3 jaar. Maar door haar school en

stage word het zo nu en dan lastiger voor haar het te combineren. Vandaar dat we
een paar extra handen zoeken. 

Je kan ons bereiken op het volgende nummer en/of mail adres: 
06-13405732

Karin Visser en  Wilco van Zeijst
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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. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: juni 2013
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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.geleide-
hond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pin-
dakaas, schoonmaakmidde-
len 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 dit jaar in totaal 62 vuilniszakken met
doppen verzameld!!

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 en Ria Junge zijn gestopt met

het inzamelen.
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Dorpshuusperikelen
Beste mede dorpsbewoners, 
Na even afwezig te zijn geweest met nieuws over het
Dorpshuus nu weer even een kleine update.
't Dorpshuus is bijna een jaar uit de running geweest door
Covid19. Een jaar waarin er helaas nagenoeg geen activitei-
ten plaats hebben gevonden. Wel kregen we steun doordat we
enkele subsidie aan konden vragen. Echter sommigen subsi-
dies moesten direct een doel hebben en voor september uit-
gevoerd zijn.
Zo hebben we nu de voordeur en de klapdeuren binnen elek-
trisch kunnen maken. (De grote zwarte knop, buiten rechts
van de deur, kunt u indrukken en de voordeur gaat voor u
open. Binnen zit er aan de rechterkant een lange zwarte zil-
veren knop. Zo kan iedereen ons Dorpshuus betreden. De
knop buiten gaan we proberen nog beter zichtbaar te maken).
Daarnaast kwam er nog een subsidie
waarmee we het merendeel van een
nieuwe sportvloer in de grote zaal
konden betalen. Deze was hard aan
vervanging toe. Voor nu is alles weer
gedaan.
Daarnaast hebben alle verenigingen
ons ook erg gesteund door tot en met
juni 2021 de helft van de huur door te
betalen. Hier waren we zeer mee

gebaat en willen we hen ook erg voor bedanken.
In september zijn de meeste verenigingen gelukkig weer
begonnen. En we hopen dat we nu door kunnen gaan. De bar
is ook gewoon open om na de activiteit nog iets te kunnen
drinken. Hiervoor hoeven we geen QR code te checken. Deze
dient wel gedaan te worden voor feestavonden.
Ook heeft u kunnen lezen dat de parkeerplaats helemaal
aangepakt is.
Om dit alles een beetje netjes te houden rondom het
Dorpshuus zoeken we nog mensen die ons zouden willen
helpen. ( onkruid weghalen, lindes snoeien, enz) Wellicht dat
er een groepje mensen dit op zich willen nemen en iedere
maand dit bij willen houden. We horen het graag.
Ook komen er al weer externe activiteiten of info avonden op
gang.
We hopen dat we dit jaar nog mooi af kunnen sluiten en vol-
gend jaar weer een normaal jaar kunnen draaien.

Het blijft belangrijk dat men elkaar
spreekt en kan ontmoeten in een onge-
dwongen sfeer.

Huren/Info ruimtes
Dorpshuus:

Helna Solleveld   
Telefoon:  055-3781466

Helna.solleveld@gmail.com

DE VOSS OVER DE WOLF. LEZING EN EXPO IN DE
KLEINE ARCKE

Op 10 oktober 2021 opende museum De Kleine Arcke na
een lange bezinningsperiode weer haar deuren. Ons doel
is minstens één maal per maand iets bijzonders te organi-
seren. De vaste tentoonstelling aangevuld met  'n wissel-
expositie en/ of een lezing op de tweede zondag van de
maand tussen elf uur  's ochtends en vier uur 's middags
waarin Hoenderloo, de plaatselijke geschiedenis, de
dorpsbewoners  en hun werk/hobby's centraal staan.
Een museum -hoe klein ook- is altijd 'n plek waar iets te
zien valt. Een plek met een thema. En bij dat thema
passen voorwerpen. Voorwerpen waarmee een verhaal
kan worden verteld en verbeeld.  In ons geval door toeval
verkregen of bewust geschonken voorwerpen. Zo is in de
loop der jaren een aardige collectie ontstaan over Den
Doolaard en de geschiedenis van Hoenderloo.

Verzamelen en exposeren behoren tot de kerntaken van
een museum. Maar verzamelen zit ons allemaal  in het
bloed. Op 10 oktober  hebben we aan andere Hoenderlose

verzamelaars de kans geboden om hun collectie te laten zien.
Wim van Mourik, Gerda Vink en Jans Hols hebben hun  bijzon-
dere verzamelingen meegenomen en hun verhaal verteld over
hoe ze er toe gekomen zijn en hoe hun collectie gegroeid is tot
wat ze nu is. Hoe komen anderen te weten wat je verzamelt?
Hoe leuk zoeken, vinden, onderhandelen, uitruilen en verzame-
len is. En ook al is DKA relatief onbekend buiten Hoenderloo
toch levert ook hier deelname  nieuwe contacten en groei van
de verzameling op. Volgend jaar in oktober kunt u zelf met uw
collectie in de schijnwerpers staan. Wordt vervolgd in 2022.

In verband met de aanhoudende actualiteit rond de Veluwse
wolf  -een echte zwerver net als Den Doolaard- wil ook DKA
aandacht schenken aan de wolf. Op zondag 14 november
hebben wij onze expositie aangepast aan de wolf.
Cultuurhistorisch fenomeen van de eerste orde. Van de stichting
van Rome, de begeleiding van Wodan, de sprookjes van
Roodkapje en de Zeven geitjes, film, strip en fabeltjeskrant, de
Turkse Grijze Wolven , de wolfskuilen en wolfsjachten in de
Middeleeuwen en weerwolven totdat hij opnieuw Nederland
binnenwandelde en dacht dat hij hier wel wilde blijven.
Voor de lezing om 13.30 hebben wij Harry Voss bereid gevon-
den om ons bij te praten en met ons in gesprek te gaan.
Misschien hebt u zelf al kennis gemaakt met dit schuwe en
zeldzame beest, we horen het graag van u. Zo niet dan hebben
wij nog wel sprookjes, gedichten en sterke verhalen achter de
hand om de komst  van deze omstreden aanwinst van de
Nederlands fauna in een breder perspectief te plaatsen.

KOMT ALLEN. LAAT U VERRASSEN. 14 NOVEMBER VAN
11.00 TOT 16.00 UUR
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Naar aanleiding van onze publicatie in het vorige nummer met de vraag wanneer zijn de
activiteiten van Dicon opgehouden te bestaan, hebben wij helaas geen reactie gehad.

Maar zelf speurende naar wat informatie in openbare archieven, hebben wij ontdekt dat het contract met de toezichthoudster
c.q. zwemdocente na juni 1992 niet meer verlengt is. Zij heeft toen een andere functie elders aanvaard.
Ook in andere archieven zijn geen publicaties betreffende Dicon meer boven "water" gekomen. We vragen ons nog wel af, of
alle funderingen ook zijn opgeruimd, want dat was nogal wat.

We zijn nu dus keihard met de kersttentoonstelling 2021 bezig. Met de nieuwe printer (waar wij later op terug zullen komen)
gaat alles voorspoedig.
Veelal de laatste loodjes dwz zoveel mogelijk tekst bij de foto's en maquette zoeken, zodat makkelijker oriënteren is wat zich
er 170 jaar heeft afgespeeld.

Voor deze maand hebben wij 2 foto's van de Heibult, welke nieuw gebouwd is in 1903, maar in 1913 weer verbouwd. De
opname zij resp. uit 1907 en 1916. Zoek
de verschillen. Uiteraard zijn al, de
afgelopen periode in de NP vertoonde
foto's te zien op onze tentoonstelling.

Reacties zijn zeer van harte welkom; het
liefst via Wim van Mourik.

Tentoonstelling:
Donderdagavond 23 december 
Fototentoonstelling HHiB in het Dorpshuus, 19.00 -
21.30 uur
Vrijdagmiddag  24 december
Fototentoonstelling HHiB in het Dorpshuus, 13.00 -
17.00 uur
Zondagmiddag 26 december 
Fototentoonstelling HHiB in het Dorpshuus, 13.00 -
17.00 uur
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Jaarvergadering
Onderling Hulpbetoon

Na 2 jaar wachten hebben we op vrijdag 17 december om
20.00 uur weer een jaarvergadering in ‘t Dorpshuus.

De coronamaatregelen die op 17 december van toepassing
zijn zullen worden gehandhaafd.

De contributie is dit jaar 10 euro, normaal 6 euro i.v.m. geen
vergadering in 2020.  Alleen kontant.

Voor de nieuwe bewoners van Hoenderloo: O.H.B. is één
van de oudste ziekenfondsen van Nederland en alleen man-
nen zijn hier lid van. We hebben 165 leden. Elk jaar houden

we in december een jaarvergadering. Een gezellige
bijeenkomst met een medisch praatje, een verloting en veel

???????

Wilt u lid worden:
De contributie bedraagt 6 euro per jaar die de wijkcommis-

sarissen kontant bij u komen ophalen. Bel even:
Wim van Dam - 055 - 3782555

Berend van de Heuvel 06 - 15261815
Dilco Barten 055 - 3781746

En we komen bij u langs en krijgt u een regelement. 

Korengroep
Eensgezindheid

Korengroep Eensgezindheid bestaat uit het Eensgezind-
heidkoor en popkoor Unity. De coronapandemie heeft
ervoor gezorgd dat we ruim anderhalf jaar niet hebben kun-
nen repeteren, waardoor ook een aantal leden is gestopt. We
zouden het heel spijtig vinden om geheel te moeten stoppen,
aangezien onze vereniging al zo lang bestaat (sinds 1935).
Daarom nodigen wij u van harte uit om elke dinsdagavond
vanaf 20.00 uur in het Dorpshuus met Eensgezindheid mee
te komen zingen! Onder bege-
leiding van Elni Vaassen
Schwengle zingen we één
uur, waarna er met een
kopje koffie of thee nog
gelegenheid tot napraten
is. Het gaat ons om de
gezelligheid en het sa-
men zingen, we hopen
op veel belangstelling. U
kunt gewoon binnenlopen
en bent van harte welkom! 

Beste ouder/verzorger.

Mijn naam is Natascha Jeths, trainster van de mini volleyballers van GTH.-Torpedo.

We zijn op zoek naar nieuwe leden en daarom organiseren we een instuif trainingsuur.

Wat houdt dat in: iedereen is van harte welkom om mee te doen aan deze instuif training
om zo eens te kijken of uw kind het leuk vindt om ook te gaan volleyballen.

Het gaat bij mini volleybal vooral om het in beweging zijn met een bal, leuke spelletjes
te doen en deel te nemen aan een team sport.

Nieuwsgierig?
Kom dan gezellig kijken of mee doen op woensdag 27 oktober van 16.30 - 17.30 uur
in ‘t Dorpshuus van Hoenderloo.

Hopelijk tot 27 oktober

sportieve groet Natascha Jeths
namens GTH Torpedo





Vorige maand werd in deze rubriek
al melding gemaakt van het feit dat
de gemeente Apeldoorn in zijn grote
wijsheid heeft besloten om de dorps-
en wijkraden af te schaffen. Ooit een
idee van dezelfde gemeente om ze in
het leven te roepen en na vele jaren
van goed functioneren besloot een
wethouder het plan op te pakken om
ze weer af te schaffen. Een doodge-
wone bezuinigingsoperatie? Dat zal
altijd tegengesproken worden, maar
het feit ligt er dat de term dorpsraad niet
meer officieel bestaat binnen de gemeente
Apeldoorn. Uit onze contacten binnen die
gemeente weten we dat zeker niet iedereen
achter dit besluit stond.
Vorige maand stond er in het logo hier
boven nog de titel dorpsraad, maar die is
vanaf nu dus weg gehaald. 
Nog steeds krijgen we vragen hoe het nu
verder moet nu de dorpsraad er niet meer
is. Gewoon .... verder gaan! De vereniging
Hoenderloo’s Belang bestaat al 120 jaar
en had ooit, toen de dorpsraden werden
ingevoerd, besloten deze titel te omarmen
omdat men toch al de belangen van de
Hoenderloërs bij de gemeentes behartigde.
De contacten zijn er uiteraard nog steeds

De reactie was eigenlijk niets-
zeggend en dat het de verantwoor-
delijkheid van Ede is. Tja, dat was
geen verrassing. 
We zijn met een delegatie naar het
afscheid van dé dorpenman van
Apeldoorn, Steven Gerritsen, ge-
weest in Klarenbeek. Alle dorpen
waren daar aanwezig en wensten de
man die veel gedaan heeft, ook voor
Hoenderloo, een heel fijn pensioen
toe. Mevrouw Harriët Althof neemt

zijn taken over en heeft grote schoenen om
te vullen. Zo’n spin in het web is moeilijk te
evenaren maar ze gaat het op haar eigen
manier invullen. We hebben als
Hoenderloo’s Belang kennis met haar
gemaakt en we kregen een heel positieve
indruk van haar. Ze leeste de N.P. ook en
dus wensen we haar hier heel veel succes
en plezier met haar nieuwe werk. Dat ze
maar veel voor Hoenderloo mag gaan
betekenen.
Uiteraard houden we als H.B. een vinger
aan de pols bij vele onderwerpen die
belangrijk zijn voor ons dorp. We
proberen zo veel mogelijk alles goed te
volgen, maar hebben daar ook uw hulp
bij nodig: dorpsraad@hoenderloo.nl.

en we zullen zeker blijven opkomen voor de
inoners van Hoenderloo. 
We vergaderen gelukkig weer elke eerste
maandag van de maand in ‘t Dorpshuus en
dan bespreken we de zaken die in ons dorp
spelen en die de mensen bezig houden. Af
en toe meldt iemand zich aan via dorp-
sraad@hoenderloo.nl om iets te vragen of
te melden en daar ruimen we dan altijd wat
tijd voor in. Het is altijd fijn en goed om te
horen wat leden bezig houdt. Zo is recen-
telijk iemand geweest om zijn zorgen te
uiten over de Kop van Deelen. Iets wat
velen bezig houdt en waar het de laatste
tijd opvallend stil over is. Wij hebben er
contact over met de gemeente Ede en
hebben ook een brief gestuurd over dit
onderwerp naar de gemeente Apeldoorn.

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

Datum: ..................................

Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 31



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 32

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

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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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.

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

2
9
8 7 6

741
9257
863

95
681427

6 3
4 3 9
5 7 2

Wim en Lydia
Vorige maand was de maand van de
bruidsparen, weet u het nog? Veel kop-
pels die al lang getrouwd waren. En .... er
er was er nog één. Lydia en Wim v.d.
Brink waren  op 25 september, na de
deadline voor de kopy, ook al 40 jaar een
gelukkig koppel. Uiteraard was er mooi
groen gemaakt aan de Plaggenstekers-
weg en het tweetal ging enthousiast op de
foto ..... in hun trouwkleding van 40 jaar
geleden! Tenminste, Wim alleen in zijn
jasje, maar toch! Kon hij nog dicht Wim?
Gelukkig was de foto aan de voorkant
gemaakt, maar kijk ze nou toch eens
stralen!
Lydia en Wim, nog van harte gefelici-
teerd en nog vele, vele jaren erbij graag
in goede gezondheid. 

Nu er toch een boog stond gingen Evi, de
kleindochter van het buidspaar, en buur-
jongen Stan ook even op de foto. Deze
bewaren we in het archief voor een N.P.
veel later. Je weet maar nooit! 
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



10 seconden een foto. Om in
het donker te fotograferen, is
een ledlamp ingebouwd. De

foto's worden opgeslagen op een
geheugenkaart. Foto's die niet ver-
schillen van de foto die 10 seconden
eerder zijn gemaakt worden, om geheu-
gen te sparen, niet opgeslagen. Ook is
er de mogelijkheid om via 4G de foto's

naar een server te
sturen. Het systeem
wordt door netstroom
of zonnepanelen
gevoed.

Kunstmatige intelli-
gentie 
Deep learning is de
sleutel van het succes
van DIOPSIS. De soft-
ware onderscheidt
insecten en andere
voorwerpen, zoals
modder, gras en
schaduw in het beeld.

Zodra de insecten herkend zijn, kan hun
aantal eenvoudig geteld worden. De
software kijkt naar de foto en vergelijkt
die met een grote databank van allerlei
insecten die door specialisten op naam
gebracht zijn. Net als 'gezichtsherken-
ning' bij mensen, zoekt de software naar
bepaalde herkenningspunten, waarop
het zelf de goede voorbeelden uit de
databank haalt. In veel gevallen leidt dit
tot een goede herkenning van het insect,
soms zelfs tot op soortniveau, bijvoor-
beeld bij nachtvlinders. Bij kleine
insecten zoals mugjes is een herkenning
tot op familie vaak mogelijk.

Wilt u meer weten over DIOPSIS? Neem
een kijkje op diopsis.eu. Hier zijn ook
rapporten met de resultaten van de
beeldherkenning van de DIOPSIS
insecten camera's van het Otterlose
Zand uit 2020 te vinden.
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Deel 69

Door boswachter
Henk Ruseler

Op De Hoge Veluwe wordt sinds 2013
onderzoek naar het gedrag van onze
wilde dieren verricht. Dieren die groter
zijn dan een muis én in de buurt van één
van de opgestelde cameravallen komen,
worden door de sensor van de camera
gedetecteerd, waarna hij automatisch
een serie foto's maakt. Snapshot Hoge
Veluwe, het burgerwetenschapsonder-
zoek dat Het Nationale Park De Hoge
Veluwe samen met Wageningen
University & Research is opgestart,
heeft -mede dankzij bijna 15.000 vri-
jwilligers en meer dan 3 miljoen gedane
waarnemingen-  al veel interessante
gegevens over het gedrag van onze
wilde dieren opgeleverd. 

DIOPSIS
Sinds 2020 is er een nieuw onderzoek
naar insecten op het Park gestart, waar-
bij een zeer doordachte cameraopstel-
ling wordt gebruikt. De DIOPSIS (Digi-
tal Identification Of Photographically
Sampled Insect Species) is een geavan-
ceerd, modern systeem om volledig ge-
automatiseerd insecten te fotograferen,
te herkennen en te monitoren. 

Enorme afname van vliegende insecten
Aanleiding voor de ontwikkeling voor
deze camera was de schrikbarende af-
name van vliegende insecten en loopke-
vers. Aan deze uitkomst lag een lang (27
jaar) en extreem tijdrovend onderzoek
ten grondslag. De schok over de afname
was groot en men wilde de insecten blij-
vend gaan volgen, maar dan met inno-
vatieve monitoring. Veranderingen zijn
daardoor sneller waar te nemen, en
acties tot biodiversiteitsherstel kunnen
eerder ingezet worden. 

Camera's op het Otterlose Zand
Op een zonnige septembermiddag ver-
gezelde ik Theo Zeegers, projectleider

Natuuronderzoek m.b.v. insectencamera's
bij EIS Kenniscentrum Insecten, bij het
ophalen van de twee camera's op het
Otterlose Zand. Ze zijn hier geplaatst
dankzij bijdragen van de provincie
Gelderland en zijn onderdeel van een
toekomstig hoogwaardig landelijk
netwerk voor het monitoren van trends

in aantallen en biomassa van vliegende
insecten. 
Die middag vertelde Theo mij alles over
het hoe en waarom van DIOPSIS en dat
er per camera vaak honderden insecten
per etmaal worden waargenomen, stelt
u zich eens voor wat een duizelingwek-
kende hoeveelheid data dit over de
meetperiode van twee maanden ople-
vert. 

Elke 10 seconden een foto
De insectencamera werkt als volgt.
Insecten worden aangetrokken tot het
(meestal gele) scherm en worden gefo-
tografeerd als ze op het scherm zitten.
Omdat we met koudbloedige dieren te
maken hebben kan -anders dan bij de
Snapshot Hoge Veluwe camera's- geen
gebruik gemaakt worden van infrarood
om de camera te activeren. Daarom
maakt de camera dag en nacht om de



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Toyota Rav4 2.0 Style 4X4
Navigatie, Cruise control, Afn.Trekhaak
Achteruitrijcamera, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen, Metallic lak, Multifunctioneel stuur-
wiel, Elektrische achterklep enz. enz.
2000KG! Trekgewicht!!        71.000km.

BJ 2015                € 21.950.-

Dacia Duster 1.2TCe Navigatie, Cruise control enz. D.grijs met 2015 € 11.750,-
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz. Zwart 2015 €  6.750,-
Ford Ecosport Titanium S 125pk zeer luxe uitv. Wit 2017 € 14.750,-
Ford Ecosport Titanium Navigatie 17.000km luxe D.grijs met. 2019 Verwacht
Ford Ka 1.2 Titanium 56.000km Luxe uitvoering Wit 2013 €  5.750,-
Hyundai IX-20 50.000km Trekhaak, Stoelverw. Wit 2014 € 10.450,-
Nissan Qashqai 1.6 163pk Tekna Plus zeer luxe uitv. Zwart met. 2018 € 21.950,-
Opel Agila 1.2 Edition hoge instap, mooie uitvoering Rood 2009 €  3.750,-
Opel Corsa 1.2 100pk Automaat 9300km!!! Zwart met. 2020 € 18.750,-
Opel Corsa 1.4-16V Cruise control, Lm velgen enz. Grijs met. 2013 €  7.250,-
Peugeot 206+ 1.4 75pk 5 deurs Airco enz. Zwart 2010 €  4.750,-
Peugeot 208 1.2 Signature Panoramadak, Cruise cont. D. grijs met. 2019 € 13.450,-
Peugeot 308SW 1.6 120 pk Panoramadak, Trekhaak Grijs met. 2010 €  4.950,-
Renault Captur 1.2TCe Automaat Navi, Camera enz. Grijs/zwart met. 2014 € 11.950,-
Renault Kangoo 1.2 TCe Pers. uitv., Ruimte wonder Grijs met. 2014 € 11.950,-
Seat Mii 1.0 Style Airco 44.000km Zwart met. 2012 €  5.950,-
Skoda Fabia 1.2TSi 5 deurs Airco, Zuinige auto D. grijs met. 2011 €  5.750,-
Skoda Yeti 1.2 TSi Cruise control, Lm velgen Zwart met. 2010 €  6.450,-
Suzuki SX-4 1.6 Exclusive Automaat Trekhaak enz. D. Grijs met. 2007 €  5.650,-
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,-
VW T-Cross 1.0 TSi 16.000km Mooie uitvoering Zwart met. 2020 € 21.950,-

Een greep uit ons aanbod:

*  L i d  BOVAG /NAP     
*  O n d e r h o u d  e n  A P K   
*  S c h a d e  r e p a r a t i e s

*  C o n s t a n t  w i s s e l e n d  a a n b o d
*  V e r k o o p  v a n  a l l e  m e r k e n , o o k  n i e u w
*  R u i t  s e r v i c e  v e r v a n g i n g / r e p a r a t i e

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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