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Bij sv Beatrix hadden ze
weer eens een kampioen.
Een echte hoor!

Hé Marcel, wat sta je daar
te genieten. Jouw ijsbaan
soms?
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een heel goed 2011 voor
alle lezers.
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December! Dus het
jaaroverzicht van het
afgelopen jaar!

Mini kerstmarkt gezellig dorpsfeest
De dorpskerstboom bij Ons Dorphuus
was al geplaatst op zaterdag 4 decem-
ber, de lampjes werden pas op 11
december voor de eerste keer aange-

stoken. Met een mini-kerstmarkt met
alleen Hoenderlose inbreng. Het was
een super gezellig gebeuren.

De Hoenderlose Zaken Vereniging zorgt
er ieder jaar weer voor dat de dorpskerst-
boom er komt te staan. Bij het plaatsen is
de hulp van een aantal bedrijven als
loonbedrijf Essenstam en  Dros Schoon-
maakdiensten onontbeerlijk. Zonder deze
partijen is er gewoonweg geen kerst-
boom bij Ons Dorpshuus.  En dan wordt
ook nog geholpen door bedrijven als IJs
van Co, het Pannekoekhuis, Tegelzetbe-
drijf Ronald Woensdregt etc. Dit wil nog
wel eens wisselen per jaar, maar sommi-
gen zijn er altijd bij betrokken.

Dit jaar ontstond het idee heel spontaan
om van het aandoen van de lampen in de
boom iets speciaals te maken. Een aantal
mensen van HZV, Ons Dorpshuus en
HAJO heeft vervolgens de hoofden bij
elkaar gestoken en een mini-kerstmarkt
in elkaar gezet. Verschillemde bedrijven
waren meteen bereid hieraan mee te wer-
ken, VIOS wilde graag met een aantal
leden kerstliederen komen spelen en
Eensgezindheid liet zien en horen hun
naam waard te zijn door met een mooie
groep van Unity en Eensgezindheid

toepasselijke muziek te komen zingen. 
Het publiek vond het zeker ook waard
om even aan te wippen. Om sfeer te

proeven of bijvoorbeeld te nippen aan
een lekker bekertje glühwein. Maar ook
een kom inmiddels legendarische snert
van Harald, lekker warme chocolade-
melk, een pannenkoekje, noem het maar
op. Men kon zich ook wat warmen aan
een knapperend vuurtje in de immense
vuurkorf, wat kerstinkopen doen, een
rollade kopen in het kraampje van het
Harreltje, of nog even een fraaie kerst-
boom kopen. De opzet was klein en knus
voor Ons Dorpshuus en het was van half
5 tot een uur of 7 even heel gezellig. 

De kerstman was uiteraard ook aanwezig
en hij las voor de kinderen een leuk en
toepasselijk kerstverhaal voor. Daarna
ging hij naar de kerstboom en hij had de
eer om de lampen aan te doen. Sinds za-
terdag 11 december brandt de dorps-
kerstboom dan ook weer elke avond en is
het een lichtbaken in het midden van ons
dorp.

Verderop in deze laatste Nieuwe
Plaggensteker van het jaar nog wat meer
foto’s.



29 Zaalvoetbaltoernooi sv Beatrix (sporthal De Weikamp)
Klaverjassen (De Zaak)

30 Zaalvoetbaltoernooi sv Beatrix (sporthal De Weikamp)

2 Nieuwjaarsreceptie sv Beatrix (clubhuis)
12 Spelmorgen (Veldheim)
21 Glitter Glamour Hoenyloo (De Zaak)
29 Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus)

7 Start jubileumjaar Hoenderloo Groep 160 jaar
9 Spelmorgen (Veldheim)

12 Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)
19 Reünie Hoenderloo Groep 160 jaar
23 Spelmorgen (Veldheim)

27 Spelmorgen (Veldheim)

2 Dauwtraptocht (start en finish bij sv Beatrix)

10 Kermis (?)
11 Kermis (?)
12 Kermis (?)
13 Kermis (?)
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Hoenderlose Hoenderlose 
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

Laat ons weten wat er in uw vereniging speelt. Zijn er data die leuk zijn voor iedereen om te weten, geef die dan aan ons
door. Nooit verkeerd toch om te laten zien waar een vereniging mee bezig is en wanneer !?

Juni

Maart

Augustus

Januari

Februari

December

April

Geboren in ....... We hebben
Elske en Ruud
al verschillen-
de malen flink
zien stralen in
Hoenderloo als
het ging over hun
nieuwe zusje Laura.
Deze mooie meid van
de Van Westerneng clan is
geboren op 23 oktober om
23.30 uur. Laura is de dochter van 
Ira Gaartman en Hans v Westerneng.

Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie
heel veel geluk toe saampjes.
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VVeel leespleziereel leesplezier

Beatrix D1 glansrijk kampioen

Steenkoud was het op zaterdag 27 november, maar er stond heel wat volk langs het
eerste veld van sv Beatrix. De D1 moest voetballen voor het kampioenschap en dat
moet je natuurlijk mee maken. Van de spanning werd het publiek zeker warm, want
had de D1 alle wedstrijden gewonnen, in deze pot voetbal was het donders spannend.
Nu moesten de jongens en het meisje van Bertil Fluit en Tim Lagerwaard flink aan de
bak. Eerdere wedstrijden waren zelfs met cijfers als 27 - 0, 20 - 0, 11 - 3, 12 - 2 en
dergelijke gewonnen, maar deze spannende en leerzame pot werd met 5 - 4 gewonnen.
Genoeg voor het kampioenschap en een puntentotaal van 27 punten uit 9 wedstrijden.
Met maar liefst 109 doelpunten voor en slechts 15 tegen. Een puike prestatie en dus
was het flink feest. En natuurlijk op de platte wagen door het dorp. Ondanks de kou,
want door het dorp wilden ze. Is natuurlijk ook prachtig om mee te maken.

Wie weet kunnen aan het einde van het seizoen 2010 - 2011 de mannen van het eerste
elftal ook wel de kar op. Ze doen het namelijk prima in de competitie; ze hebben alle
wedstrijden nog gewonnen: 18 punten uit 6 wedstrijden. In totaal 31 doelpunten voor
en 9 tegen. De naaste concurrent Edesche Boys heeft evenveel punten, maar heeft 1
wedstrijd meer gespeeld. Onderling hebben de twee teams nog niet tegen elkaar
gespeeld en dat zijn dus straks belangrijke potjes. Je moet uiteraard nooit de huid
verkopen voordat je de beer geschoten hebt, maar het ziet er toch goed uit voor de
mannen van hoofdtrainer Hans Punt. Laten we hopen dat ze in 2011 de goede reeks
kunnen voortzetten en dan zal de Nieuwe Plaggensteker hopelijk later foto’s kunnen
maken van het eerste elftal op de platte wagen door het dorp. 



Een greep uit ons aanbod
Chevrolet Matiz 0.8 Spirit Stuurbekr. Zwart met. 2009 €  6.950,-
Deawoo Lanos 1.5 Automaat Stuurbekr. Donker rood met. 1998 €  1.850,-
Ford Ka 1.2 Titanium zeer luxe uitvoering Paars metalic 2010 € 11.750,-
Ford Focus Wagon 1.8 Bifuel navigatie enz. Zilvergrijs met. 2008   Verwacht
Ford Focus Wagon 1.8 TDDI Airco, Trekhaak Zilvergrijs met. 2001 €  3.250,-
Ford Fusion+ Automaat Luxe uitvoering ` Donkergrijs met. 2008 Verwacht
Honda Jazz 1.2 Cool Airco 60.000km Grijs met. 2006 €  8.850,-
Nissan Micra 1.0 3deurs 65.000km Zwart met. 2005 €  6.750,-
Nissan Micra 1.2 5 deurs Airco enz. als nieuw Licht blauw met 2008 €  9.950,-
Nissan Terrano 3drs 2.4i Benzine Leer Blauw met 1998 €  3.950,-
Opel Agila 1.2 Airco Stuurbekrachtiging Rood 2004 €  4.750,-
Opel Astra 2.0-16V 4drs Airco Zwart met. 1999 €  4.450,-
Peugeot 206cc 2.0-16V Leer, Climatronic Zilvergrijs met. 2001 €  7.950,-
Peugeot 206 1.1 pop art 85.000km Champagne met 2005 €  5.950,-
Renault Clio 5 deurs Airco lm velgen enz. Zilvergrijs met. 2006 €  7.450,-
Renault Grand Scenic 1.6 Airco 7 persoons Zilvergrijs met. 2004 €  8.950,-
Renault Scenic 2.0-16V Automaat LPG/G3 Rood met. 2004 €  8.950,-
Renault Scenic LPG/G3 Groen met. 2006 € 11.450,-
Renault Kangoo 1.2 2x Schuifdeur pers. Uitv. Blauw met. 2002 €  4.350,-
Renault Kangoo 1.6 nwe model 2 schuifdeuren   Zwart met. 2009 € 14.750,-
Renault Twingo 1.2 Nieuwe APK keuring  Paars 1994 €  1.450,-
Suzuki Splash 1.3 Airco Oranje/Koper 2009 €  9.650,-
Suzuki Splash Automaat Airco Grijs metalic 2008 €  9.950,-
Suzuki Swift 1.3 3drs Airco Oranje/koper 2007 €  8.950,-
Suzuki Swift 1.3 5drs Airco Zwart met. 2009 € 12.250,-
Suzuki Swift 1.3 3drs Airco Zwart met. 2009 € 10.950,-     
Suzuki Swift 5drs Leer, Airco enz. Automaat Zwart met. 2008 € 13.750,-
Volvo S60 2.4 170 PK Airco, Navi, Leer enz. Zilvergrijs met. 2003 €  8.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

We wensen iedereenWe wensen iedereen
fijne feestdagenfijne feestdagen

en een fantastischen een fantastisch

20112011
Martijn, Carianne en medewerkersMartijn, Carianne en medewerkers
Martijn v.d. Weele auto’sMartijn v.d. Weele auto’s
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Jaaroverzicht 2010
Het is een veelgehoord cliché in de
maand december, "het jaar is echt
omgevlogen". En eigenlijk kunnen we
ieder jaar weer tot die conclusie komen.
Weer een jaar voorbij en je vraagt je dan
wel eens af wat er allemaal in dat jaar
heeft plaatsgevonden. In ons dorp is dat
steeds weer een heleboel en zoals u van
ons gewend bent hebben we in de laatste
Nieuwe Plaggensteker van het jaar een
overzicht over het afgelopen jaar. Dat
doen we nu al vele jaren en in 2010
willen we daar niet mee stoppen en dus
hebben we veel belangrijke zaken uit
2010 voor u op een rijtje gezet. Veel
plezier met het jaaroverzicht van 2010 in
Hoenderloo.

De eerste maand van het nieuwe jaar
staat altijd weer bol van de nieuwjaarsre-
cepties. Hoenderloo kent nogal wat
verenigingen en veel daarvan hebben een
speciale start van het nieuwe jaar. De
nieuwjaarsreceptie van VIOS valt op de
eerste repetitieavond en dit jaar werden
er op die gezellige avond een paar heel
speciale muziekmensen in het zonnetje
gezet. Mensen die een (mensen)leven lid
zijn (geweest) van de Hoenderlose
muziek en die er erg veel voor betekend
hebben. Evert Beekman, Herman van

Hunen sr., Chris Staal en Tonny Nijkamp
werden verguld met bloemen, een
oorkonde en het erelidmaatschap van
VIOS. Volkomen verdiend volgens
iedereen. De Hoenderlose jeugd had veel
behoefte aan een eigen plek, waar ze bij

elkaar kunnen komen en waar ze elkaar
kunnen ontmoeten. Die plek werd gevon-
den in het clubhuis van sv Beatrix en de
jongeren werkten hard aan hun jeugd-
honk, samen met een aantal volwassenen
en Hoenderlose bedrijven. Het Hoen-
derlose Thialfje; we kunnen niet meer

zonder en het 'kindje' van Marcel van
Ark heeft ook in het begin van het jaar
heel veel schaatsplezier gegeven aan
jong en oud. Op 15 januari vond er in De
Zaak een geweldig feest plaats. Het was
een 70-& 80-er jaren feest en het was

bomvol in het café van Hoenderloo. De
gasten hadden zich heel toepasselijk
verkleed en we zouden hier veel foto's
kunnen laten zien. We hebben slechts
plaats voor een paar. Tijdens de nieuw-

jaarsreceptie van sv Beatrix op 17 janu-
ari nam voorzitter Arie Dros afscheid als

voorzitter na 7½ jaar deze functie bij
onze voetbalclub vervuld te hebben. De

kou en de sneeuw gaven natuurlijk veel
plezier, maar het was moeilijk om bij sv
Beatrix te voetballen. De velden waren

dik besneeuwd en dat maakte het mooie
spelletje wel wat moeilijk. Het jaar 2010:
het jaar dat het nationale Park De Hoge
Veluwe 75 jaar bestaat en als actie
mochten o.a. alle inwoners van Hoen-
derloo gratis (als men in 1935 geboren
was) of voor de helft van het geld een
jaarkaart aanschaffen. Gedurende het
jaar zouden heel wat jubileumactiviteiten
plaats vinden. De eerste bijeenkomst van
de Dames Contactgroep Hoenderloo
was er eentje met een lach en een traan.
Een bestuurslid was plotseling overleden
en dat haalde wel wat vreugde weg bij de

drie jubilarissen van DCH. Toch werden
Monique van Hunen en Minny Wassink
gehuldigd voor hun 25-jarig lid-
maatschap en Fenny Dros voor het feit
dat ze al 40 jaar lid is van DCH. Op de
Kakelhof wordt hopelijk regelmatig
voorgelezen. Op 20 januari was het de
nationale voorleesochtend. 

J a n u a r iJ a n u a r i

Het jaaroverzicht van
2010 gaat verder op 
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H. v.d. Kamp b.v.

RADIO - TELEVISIE - VIDEO - 
SATELLIET ONTVANGSTSYSTEMEN

www.kampelektra.nl
Lieren, Lierderstraat 10, Tel. 055-5061744

Elektrotechniek
Komo  installateur

WWee  wweennsseenn  iieeddeerreeeennWWee  wweennsseenn  iieeddeerreeeenn
FFiijjnnee  FFeeeessttddaaggeennFFiijjnnee  FFeeeessttddaaggeenn

eenn  aall  hheett  ggooeeddee  vvoooorreenn  aall  hheett  ggooeeddee  vvoooorr
2200111122001111

AAaarrttjjee  eenn  HHeennnniieeAAaarrttjjee  eenn  HHeennnniiee

JJaannnniiee  vvaann  LLOOPPIIKKJJaannnniiee  vvaann  LLOOPPIIKK

vvoooorr  aallllee  hhuuiisshhoouuddeelliijjkk  zzoorrgg!!vvoooorr  aallllee  hhuuiisshhoouuddeelliijjkk  zzoorrgg!!

JJaannnniiee  vvaann  LLOOPPIIKKJJaannnniiee  vvaann  LLOOPPIIKK

vvoooorr  aallllee  hhuuiisshhoouuddeelliijjkk  zzoorrgg!!vvoooorr  aallllee  hhuuiisshhoouuddeelliijjkk  zzoorrgg!!
Met ingang van 1 februari 2010 zijn wij
begonnen met een bedrijf voor huis-
houdelijke zorg en dienstverlening.

Wij richten ons op hulpverlening aan de oudere en mensen
met een functiebeperking! Wij kunnen ook de zorg voor u
uitvoeren in het kader van een Persoons Gebonden Budget.
Ook voor ouderen met een indicatie voor de WMO zorg via de
Gemeente kunnen wij u behulpzaam zijn. 

Bent u op zoek naar een ervaren huishoudelijke hulp bel
gerust voor een kennismakingsgesprek: 06 - 10 38 94 73.

Krimweg 34 - 7351 AX  Hoenderloo
Mail: j.lopik@kpnplanet.nl
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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. 
Het artikel van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: JULI 2002



eecchhttee  bbaakkkkeerr
jan van der poel
Apeldoornseweg 16 - Hoenderloo

Tel. 055-3782364 - Fax 055-3782366
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Dus kwam iemand van het bestuur van
Leerplein 055 voorlezen op school. De
kinderen hingen aan haar lippen. De laat-

ste zaterdag van januari is dé dag van het
winterconcert van VIOS. 't Dorpshuus is
dan het domein van onze muziekvereni-
ging en alle geledingen van de verenig-
ing hadden een hoofdrol. Het grote or-
kest, de tamboers en de blokfluitgroep

lieten horen hoe mooi muziek is. Als spe-

ciale act waren de jachthoornblazers van
De Overlopers gekomen om een aantal
typerende nummers te spelen. Deze
avond wordt ook steevast benut om

eventuele jubilarissen te huldigen en in
2010 waren het er twee. Geralda
Nijkamp (25 jaar lid) en Bertus van
Hunen (40 jaar lid.

F

Carnaval is een feest dat meestal aan
Hoenderloo voorbij gaat. Behalve dan
voor HAJO en de jeugd. Op 13 februari
was er een carnavalsdisco en de kinderen
hadden zich weer in geweldige creaties
gehuld. Het was een hartstikke leuk

kinderfeest en de kinderraad van Elf
mocht samen op de foto. Een donkere

dag voor sv Beatrix was het toen het
bestuur zich genoodzaakt zag het eerste
elftal uit de competitie terug te moeten
trekken. Ze konden geen representatief
elftal op de been brengen en dus kon men
niet anders. Veldheim heeft nieuwe stoe-
len gekregen en dus kunnen de bezoekers
daar stijlvol en lekker zitten. 

De afgelopen maanden heeft het clubhuis
van sv Beatrix een metamorfose onder-
gaan voor een jeugdhonk. Een plaats
waar ze samen kunnen komen en waar ze
op eigen niveau kunnen praten, chillen

e.d. Dankzij de inzet van een groep jon-
geren en een aantal volwassenen
(waaronder wat bedrijven uit ons dorp),
de medewerking van sv Beatrix en een
zeer grote geldsommen van verschil-
lende kanten, kon de kantine van onze
voetbalclub aangepakt worden. En daar-
bij kon een gedeelte, door een
schuifwand, tot een eigen plekje voor de

jeugd omgetoverd worden. Deze kreeg
de naam 't Hok en deze werd op vrijdag
12 maart officieel geopend. Het zag er
gelikt uit en de harde werkers konden
echt eer van hun werk hebben. Het werd
een leuke opening en iedereen kon 't Hok

bewonderen. Tim Wolfswinkel had de
eer de sleutel voor de eerste keer om te
mogen draaien. En nu maar hopen dat het
ook echt een centrum wordt voor de
jeugd waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
Je zult maar 65 jaar vriendin zijn. Op 13
maart hadden vijf vrouwen dit mooie
jubileum te vieren bij Buitenlust. De vijf
dames staan beter bekend als de suuker-
bonnen en als het aan hen ligt blijft de

vriendschap nog jaren bestaan. Op deze
zelfde dag had HTC haar jaarlijkse
toneeluitvoering in Ons Dorpshuus. 

M a a r tM a a r t

F e b r u a r iF e b r u a r i

Het jaaroverzicht van
2010 gaat verder op 
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BBeeddaannkktt     vvoooorr     jj ee     bbeezzooeekk     iinn     22001100
FFii jjnnee     ff eeeess ttddaaggeenn    eenn     tt oo tt     iinn

22001111

Telefoon: 0488-442780, Opheusden

Prins  Willem-AAlexanderpark  504    3905  DN    Veenendaal    tel.  0318-5511150
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Ze wisten de volle zaal volop te verma-
ken met de klucht 'Celien slaat toe'. Het
was een prachtige toneelavond met als

toetje de huldiging van een aantal trouwe
leden. Ronald Woensdregt voor zijn 10-

jarig lidmaatschap, Gisela van Buren is
25 jaar lid, Henny van Buren 35 jaar en
Janny Busser voor maar liefst 50 jaar lid-
maatschap van HTC. Op 27 maart vond
de jaarlijkse Playbackshow van HAJO
en Dynamite plaats. Ons Dorpshuus was
omgetoverd tot een waar popcentrum en
heel wat jonge (en oudere) inwoners van
Hoenderloo hebben deze avond voor een
overvolle zaal op het podium gestaan. Er

was heel veel werk gemaakt van de
optredens en er werd dan ook volop

genoten deze avond. De jury had het
maar wat lastig om er een winnaar uit te
halen. Op 28 maart begon het Oranje
Comité weer met haar activiteiten en dan
is de palmpaasoptocht met het eieren
zoeken steevast de opening. Starten bij

school en dan via een mooie optocht naar
de Oude weg om daar met z'n allen te
gaan zoeken naar de eieren die de
paashaas verstopt had. Het weer zat mee,
het was goed druk, VIOS speelde
wederom prima en dus was het een
gezellige dorpsactiviteit. 

Op 4 april konden de kinderen en hun
ouders met een lampion door het dorp
om uit te komen bij de 'brandplaats',
waar een lekker paasvuurtje brandde.
Het vuur ging wat moeilijk aan, maar het

was toch bere-gezellig. Tijdens de

jaarvergadering van Korengroep
Eensgezindheid op 8 april werd voorzit-
ter Gerrit van Bruggen tot erevoorzitter
van de zangvereniging benoemd. Hij
heeft zich 33 jaar op het bestuurlijke vlak

voor zijn vereniging ingezet, waarvan 23
jaar als voorzitter. Hij gaf de voorzitters-
hamer op deze avond over aan een
andere oud-voorzitter, Will Kerkhoff.
Beginnen als eenmansbedrijf, het dan
opbouwen tot een personeelsbestand van
rond de 400; dat is iets wat Ronald Dros
geflikt heeft. En op 9 april werd gevierd
dat zijn bedrijf Dros Schoonmaak-
diensten 25 jaar bestond. Hij kreeg ver-

schillende fraaie cadeaus, waaronder een
dagje rijden in een Porsche. Op 23 april
was er een feestavond voor het perso-
neel. Een kampioensteam is altijd mooi
en op 14 april kon er een kampioens-
feestje gevierd worden. Bij GTH wel te
verstaan, want dames 2 werd kampioen.
Ze werden in de watten gelegd door
sponsor Eric van Hunen. En uiteraard
gingen de kampioenen even voor de
Nieuwe Plaggensteker op de kampioens-
foto.

A p r i lA p r i l

Het jaaroverzicht van
2010 gaat verder op 
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Fijne Feestdagen
en een 
Fantastisch Nieuwjaar

Ida & Anika

I.v.m.  balans  zijn  wij  3,  4  en  5  januari  gesloten.

Krimweg 9a
7351 AS  Hoenderloo
tel. 055 -3781591
fax 055 - 3781890
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Op 22 april is er namens de kinderen van
de Kakelhof een opgeknapt schoolplein
aangeboden aan de school. Er kwam een
multifunctioneel sportveld op het school-
plein en een verkeersplein op het kleuter-

plein, met het eerste zebrapad van
Hoenderloo. Een groep uit Hoenderloo
mocht een heel mooi kampioenschap
vieren, maar dan een Nederlands
Kampioenschap. Jachthoornblazer De
Overlopers waren op 23 april voor de
vijfde achtereenvolgende keer de beste

van heel ons land. Dat gebeurde dit keer
in Moergestel in Noord Brabant en de
kampioenen gingen graag even na een
enerverende terugrit voor de Nieuwe
Plaggensteker op de foto. Op deze 23-ste
april was er koninklijk bezoek voor De
Hoge Veluwe. Zoals al eerder gemeld
bestaat dit park in 2010 75 jaar en op
deze dag kwam koningin Beatrix het
jubileumjaar officieel openen. Leerling-

en van de Kakelhof hebben net als ieder
jaar een krans gelegd bij het monument

bij de Heldringkerk. Het jachtslot Sint
Hubertus was iets van de Hoge Veluwe
alleen. Sinds 26 april echter niet meer,
want sinds die dag staat er ook eentje in
Madurodam. Woensdag 28 april vond de

afsluiting van het project 'wonen en cul-
tureel erfgoed' op de Kakelhof plaats.
Druk bezocht en de kinderen hadden er

heel veel werk van gemaakt, samen met
hun leerkrachten. Op Koninginnedag
vindt steevast de strijd om de penalty-
bokaal plaats, georganiseerd door sv
Beatrix. Dit jaar was de jeugd aan bod,
want ook bij de volwassenen won een

jonkie. Niek Bredewold schoot de penal-
ty's het beste en bij de jeugd was dat Nick
Boon. De viering van Koninginnedag lag
verder uiteraard in handen van OCH en
na het hijsen van de vlag en het spelen
van het Wilhelmus werd begonnen met
de kinderspelletjes en het oplaten van de

ballonnen. De opkomst viel iets tegen,
wellicht door het regenachtige weer. 's
Middags werd verhuisd naar het

Muziekbos en daar vond een sportieve,
soms hilarische en fanatieke strijd plaats
tussen verschillende teams. Het was
soms lachen, gieren, brullen en iedereen
vermaakte zich prima. De wintercom-

petitie van Fjordhest Gard liep van janu-
ari tot en met april en in die tijd konden
de deelnemers zich op verschillende
gebieden onderscheiden. Maar het ging
uiteraard vooral om het plezier met het
fjordenpaard en dat hebben de deelne-
mers zeer zeker.

M e iM e i
Het jaaroverzicht van
2010 gaat verder op 

pagina 16
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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

Hoveniersbedrijf Prins
Heideveld 22  7351 DC  Hoenderloo

Tel: 055-3782035 of Tel: 06-22630671

www.prins-hovenier.nl
KVK: 08135376 BTW nr: 137275213B.01

Tuin aanleg

Tuin onderhoud

Tuin renovatie

Straatwerk

Snoeiwerk

Hekwerken plaatsen

Vijver techniek

Besproeingstechniek
Verlichtingstechniek

KADO'S VOOR ONDER DE KERSTBOOM:

Kneipp badolie amandel/jeneverbes/melisse in 
200ml van 15,99 voor 4,99 3 flessen voor 10,00

voor haar:
Noa edt-spray+bodylotion 50ml voor 31,85

Tresor in love edp-spray30ml +bodylotion 50ml+
mascara nu 37,50

L"air du temps edt-spray 30ml+bodylotion 100ml
voor 21,60

voor hem:
Jean Paul Gaultier le Male 75ml +balm 75ml+

douche 50ml voor 56,00
Britt for men edt-spray 50ml +douche 100ml nu 29,10
NIEUW Boss Bottled Night 50ml+ douche 50ml voor

41,00

Verder nog vele leuke kadosets ook voor meisjes ;
leuke sets van vogue girls.

Ook de nieuwe axe deo excite is binnen.

Kortom vele lekkere geuren en leuke kadootjes.
Verder wensen wij u fijne feestdagen en een gezond

2011
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Middenweg 7 - 7351 BA Hoenderloo - 055 3781256 - www.boerenkinkel.nl

Kerstbestellijst
Stel uw eigen kerstmenu samen:

Kerstbestelling: uiterlijk tot 21 december bestellen.
Af te halen bij Boer'nkinkel: 24 december tussen 13.00-16.00 uur.

Bestelling doorgeven per email: info@boerenkinkel.nl
Fax: 055 3781220

Desserts
} Franse Kaas: Brillat Savarin- zachte witschimmel, Montbriac-zachte blauwschimmel, Munster-koemelk kaas.

Per 100 gr á   €. 2,50
} Notenbrood Per 100gr á   €1,=
} Chocolademousse Per 100gr á   €2,=
} Tiramisu Per 100gr á   €2,50

Voorgerechten
} Plateau Charcuterie: Gekookte ham, Serrano ham,   

Parmaham, kweeperencompote en nootjes.
Per 100 gr. á   €2,50

} Huisgerookte Zalm Per 100 gr. á   €2,75
} Rundvleessalade Per 200 gr. á   €3,50
} Wildpaté Per 100 gr. á   €3,=
} Vossenbessensaus Per 100 gr. á   €1,50
} Kruidenboter Per 100 gr. á   €0,75
} Afbakbrood Per brood. á   €0,8

Hoofdgerechten
} Hazenpeper Per 100gr á   €3,=
} Tournedos van de ossenhaas Per 100gr á   €3,50
} Hertenrugfilet Per 100gr á   €3.75
} Fazantfilet Per 100gr á   €2,75
} Entrecote Per 100gr á   €3,=
} Zalm Per 100gr á   €2,=
} Stoofperen Per 200gr á   €1,50
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Sinds deze maand kan de Nieuwe
Plaggensteker op de site van HAJO
(www.hajo-hoenderloo.nl) ook in kleur
bekeken worden. De foto's zijn heel mooi
in kleur op het scherm. Een extra moge-
lijkheid voor de lezers. De herdenking
op 4 mei bij de Heldringkerk werd zeer
druk bezocht. Er stond ook heel veel

jeugd  op deze altijd indrukwekkende
gebeurtenis. Nog steeds één om bij aan-
wezig te zijn. Er werden kransen gelegd
en iedere aanwezige kon een bloem
leggen. Maar liefst 135 deelnemers aan
de Hoenderlose dauwtraptocht op 13
mei. De organisatie lag in handen van
HAJO en de activiteitencommissie van

sv Beatrix. De start was op het sportpark
van die laatste. Het was een mooie afwis-
selende tocht, met de gebruikelijk stops
onderweg. Bij terugkomst bij Beatrix
kon de jeugd zich daar nog even flink
verder uitleven. Het jaar 2010 was het
jaar van het WK voetbal en uiteraard
horen daar acties bij van winkel(ketens).
Bij Spar Mulder kon men op vrijdag 14
mei bij een aankoop een oranje toeter in

ontvangst nemen. Het was dagenlang een
getoeter van jewelste in ons dorp. Er reed
een hele rits motoren door ons dorp op
zaterdag 22 mei. Dat komt wel vaker
voor, maar nu was het een Hoenderlose
rit, de Joop Dammersrit. Het was een
toertocht voor klassiekers; motoren die

ouder dan 25 jaar zijn. Er reden er maar
liefst 48 mee. Op zondag 23 mei verza-

melden zich weer heel wat gelovigen op
de hei bij Schenkenshul voor de tradi-
tionele Hagenpreek. Ds. De Graaf wist
er een heel mooie dienst te maken onder

een weldadig zonnetje. Iedereen kon een
plekje vinden in deze heel mooie open
lucht kerkdienst

De Christen Unie heeft op 4 juni een
bezoek gebracht aan camping De Oase
en de familie Spelde. Beiden worden van
hun plek beroofd door Defensie,
aangezien ze de erfpacht, die eind 2012
afloopt, niet wil verlengen. Daardoor
moeten ze weg en een nieuwe plek lijkt
voor beiden ver weg. Twee keer per jaar
vindt er al jaren in ons dorp een
Oudhedenbeurs van technische appara-

ten plaats. Zaterdag 5 juni was de eerste
beurs en het Muziekbos werd ook nu
weer overspoeld met liefhebbers uit bin-
nen- en buitenland. En mensen die graag
eens een kijkje willen nemen en zich
vergapen met welke techniek men het
vroeger moest stellen. Op een zonover-
goten zondag 6 juni gaf VIOS samen met
Prins Bernard uit Apeldoorn een prachtig
koffieconcert in het Muziekbos. Het pu-
bliek kon genieten van een gevarieerd en

mooi repertoire. Prachtig die klanken op
de plek waar ze thuis horen. De Hoender-
lose senioren konden op 10 juni weer
mee gaan met de jaarlijkse senioren-
tocht. De tocht ging naar Hattum en de
'ouderen' hadden een zeer geslaagde dag.
Ze werden uiteraard weer muzikaal ver-

welkomd door VIOS, dit keer op een
snikhete dag in Rust een Weinig. Kalf
ontsnapt! Dat komt niet dagelijks voor,
maar op donderdag 10 juni was onze
brandweer op jacht naar een kalf, dat al
drie dagen aan het rond zwerven was.
Ontsnapt uit de wei bij Gerrit van Hunen.
Het was bloedheet, maar na een zware en
vermoeiende klopjacht kon het arme dier

overmeesterd worden. Het was een pit-
tige klus. Het komt toch nog wel eens

voor dat er een Nederlands Kampioen(e)
is die in ons dorp woont. Bij De Neder-
landse Kampioenschappen trampoline
springen en DMT in Aalsmeer in het
weekend van 12 juni sleepte Sydney van

J u n iJ u n i
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Veldhuizen deze titel in de wacht. Haar
neef Rutger de Groot (zoon van oud-
Hoenderloër Piet de Groot) haalde daar
zelfs twee gouden plakken. Ieder jaar
neemt er een groep 8 afscheid van de
Kakelhof. In 2010 werd de traditionele
eindmusical in 't Dorpshuus gegeven op

24 juni. Het was warm, maar de kinderen
brachten hun leuke laatste grote activiteit
in hun basisschoolperiode er prima van
af. De jongste jeugd van de tennisver-
eniging, GTH en Beatrix had op 25 juni
een heel leuke gezamenlijke spelmid-
dag. Het was warm en dus speelde water

een belangrijke rol. De nieuwe evene-
mentencommissie van sv Beatrix wilde

eens proberen of er animo genoeg was
voor een buiten volleybaltoernooi. Het
liep niet storm met inschrijvingen, acht

teams, maar het was op deze 26-ste juni
wel bijzonder gezellig. Marcel van Ark
was in een snikhete periode al weer bezig
met zijn ijsbaan. Wil je dat goed aan-

pakken, dan is er een gedegen voorberei-
ding nodig. En als de plannen van hem
allemaal verwezenlijkt worden, krijgen
we in ons dorp een super mooie schaats-

baan. Als het een koude winter wordt
tenminste. In het juninummer kondigde
de Hoenderlose Oud Papier Actie
(O.P.A.) aan dat ze gedwongen waren te
stoppen met het ophalen van het oude
papier in ons dorp. Door dit goede initi-
atief en de inzet van begeleiders en
pupillen van de Hoenderloo Groep
hebben in de loop der jaren veel goede
doelen een steun in de rug gekregen. Het
ging stoppen omdat de gemeente
Apeldoorn besloten had dat ze zelf het
oude papier zouden gaan ophalen mid-
dels blauwe containers. Jammer van een
mooi initiatief. We hebben een paar tut-
ten in ons dorp. En dan is dat niet

negatief bedoeld, maar juist positief. Vijf
vriendinnen, die dat al 45 jaar zijn. De
Tuttenclub. Dat was wel een artikel
waard in onze dorpskrant. 

In juli vindt altijd de Markt rond de
Kark plaats en dit jaar was het op 3 juli.
Prachtig weer, veel publiek en dus ook

lekker verkocht. De immens grote groep
vrijwilligers had eer van hun werk en het

was aan hen te zien dat ze op deze mooie
dag ook genoten. Ook al was het ook
eigenlijk wel zwaar. Op woensdag 14 juli
was er een weeralarm afgegeven en de
eerste braderie had daar ook flink hinder
van. Men moest er eerder mee stoppen en
dat was maar goed ook, want het ging
even flink te keer. Onze brandweer had
het deze avond dan ook bijzonder druk

met het oplossen van stormschade op
verschillende plekken. Het was echter
ook bijzonder warm en droog en dus had
de brandweer ook als taak de droog

gevallen poelen op de Hoge Veluwe van
water te voorzien. Drie jonge jongens
met Hoenderloo's bloed hebben op 19
juli mee gedaan aan de Carbage Run.
Met een oude auto in vijf dagen tijd 4000

km afleggen en onderweg opdrachten
uitvoeren. Ga er maar aan staan.  Op don-
derdag 29 juli was ons dorp de gastheer

J u l iJ u l i
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van Radio en TV Gelderland. De
Zomertoer streek neer in ons dorp en
menige inwoner kwam met de stem op de
radio en of met hoofd op de televisie. De

opnames vonden plaats in het Muziekbos
en het was heel leuk om te zien hoe dit
allemaal in zijn werk gaat. In juli drie
keer een braderie en zoals gemeld viel
de eerste in het water. Op de volgende
woensdagavonden herstelde deze Hoen-

derlose traditie, ieder jaar weer volledig
gerund door Gerrit Dros en Jan Wolff-
ensperger, zich gelukkig en het zonnetje
wist de bezoekers regelmatig te verwen-
nen. Ook de dorpelingen die op de kleed-

jesmarkt probeerde 'oude' spulletjes te
verkopen.

Het Fjordenstamboek vierde het 55-
jarig bestaan uiteraard weer in
Hoenderloo. Uit het hele land en het

buitenland kwamen liefhebbers van het
Fjordenpaard dit heuglijke feit vieren
met een prachtige feestdag op 7 augus-
tus. Plaats van handeling uiteraard bij de
Familie Van Bon. Het was een hartstikke
mooie dag voor dier en mens. De kermis
vond plaats van 11 tot en met 14 augus-
tus. Deze kermis was het einde van een

tijdperk, aangezien het na 35 jaar de laat-
ste kermis is op het Paalbergwegterrein.
De familie Van Hunen en Essenstam

werden bedankt voor het zo lang
beschikbaar stellen van deze ideale plek.
Het waren vier prachtige dagen, waar we
nu even in vogelvlucht (meer ruimte
hebben we niet) doorheen gaan. Op don-
derdag de kindermiddag, die waarschi-
jnlijk door het warme weer niet heel druk
bezocht werd. Jammer, want de clown

die optrad deed het heel erg goed. Jong
en oud genoot. 's Avonds vond uiteraard

het vogelschieten plaats en dit jaar was
de vogel niet echt lang bestand tegen het

schuttersgeweld. Peter Roodenburg
velde de vogel bij de volwassenen en
mag zich dus een jaar lang de schutters-

koning noemen. Joeri Berkhof wist de
vogel bij de jeugd het genadeschot te

geven. Tijdens de ouderenmiddag op
vrijdag traden heel wat plaatselijke ar-

tiesten op. Een aantal optredens van de
Playbackshow lieten zien met welke act
ze hadden deel genomen. En uiteraard

was het aan het einde gezellig en lekker
samen dineren in de feesttent. Aan het
begin van de avond werd het inmiddels
niet meer weg te denken Gliejen Moar

A u g u s t u sA u g u s t u s
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afgewerkt. Men suisde als bezetenen
naar de bel om maar de snelste tijd neer
te zetten, maar uiteindelijk gingen Remy
en Robin van Ark het snelst naar bene-

den. Maar velen gingen ook voor een
originele outfit en dat was op zich al de
moeite waard om te komen kijken.

Zaterdag vond de optocht door het dorp
plaats en het lijkt wel of de lat elk jaar
weer hoger gelegd wordt. Het was weer
prachtig om te zien wat men allemaal
bedacht en gemaakt had. Het publiek, dat
op sommige plekken een dik lint langs de
route vormde, had ogen te kort om alles
te kunnen bekijken. We zouden wel heel
veel foto's willen plaatsen, maar
ruimtegebrek nekt ons. Toch een paar:

Op drie avonden was er muziek in de
feesttent, maar het optreden van de
Spitfires deed heel wat harten sneller
slaan. Vertrouwd, gaaf, nostalgisch,
heerlijk. En …. een afsluiting van echt
een paar heerlijke en mooie kermisda-

gen. De kermis 2010 gaat de boeken in
als zeer geslaagd. In deze drukke zomer-
maand vonden er uiteraard ook nog drie
braderieavonden plaats. Het schoolplein
van de Kakelhof kon wel een flinke
opknapbeurt krijgen en op dinsdag 31
augustus hebben een aantal vrijwilligers
van school en de Hoenderlose brandweer

daarvoor gezorgd. Met groot materieel
werd uitgerukt en in een avondje werd
werk verzet dat anders in weken had
moeten gebeuren. 

Nadat vorig seizoen het eerste elftal van
sv Beatrix moest worden terug getrok-
ken uit de competitie, kon voor dit sei-
zoen weer een eerste ingeschreven wor-
den. Die mocht van de KNVB niet in een
standaard klasse worden ingedeeld en
dus speelt het in een lagere competitie.

Kan het zeer jonge elftal mooi een jaar
sterker worden, onder leiding van good
old hoofdtrainer Hans Punt.
Op 5 september vond een evenement
plaats dat steevast veel publiek trekt, het
Buntbloasersfestival. Het dweilorkest
van VIOS doet uiteraard ook mee en ze
kregen geduchte concurrentie van vier
orkesten uit de regio. Het was een bont
geheel en het Muziekbos werd gevuld
met publiek en geweldig gezellige

muziek. De jury vond 'Tis niks en wut
niks uit Dieren de beste en zij wonnen

dus de editie van 2010. Nationale
Burendag viel dit jaar op 25 september
en de Plaggenstekersweg heeft daar ui-
teraard weer iets moois van gemaakt. Er
was wederom een verzoek om financiële
steun gedaan en deze werd net als vorig
jaar gehonoreerd. Voor dat geld kon een
zeer fraaie picknickbank geplaatst wor-
den en deze werd op deze burendag

feestelijk en officieel in gebruik
genomen door de oudste bewoonster van
de straat, mevrouw Visser. Op deze
zelfde dag namen aan aantal leden van
het Hoenderlose brandweercorps deel
aan een brandweerwedstrijd van
gemeente Apeldoorn, Epe en Voorst. Ze
moesten alleen de beroeps van
Apeldoorn voor laten gaan en ze waren
dus het beste vrijwillige corps van alle-
maal. Een topprestatie natuurlijk. 

O k t o b e rO k t o b e r

S e p t e m b e rS e p t e m b e r
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In het oktobernummer werd een oproep
geplaatst voor het behoud van de
Heldringkerk. Er moest nodig geld
komen om een broodnodige restauratie te

bekostigen. Door een donatie te doen en
deze jaarlijks te laten terugkomen kon
men 'Vriend van de Heldringkerk' wor-
den. Plezier in sport staat bovenaan en
dat hebben de gezellige meiden van de
mini's van GTH. Omdat de gymafdeling
van deze vereniging is weggevallen zijn

deze meiden gaan volleyballen en ze kre-
gen van sponsor Eric van Hunen mooie
nieuwe shirtjes. Naast een foto met de
sponsor er ook één waar de fraaie shirtjes

mooi op staan. Halloween gaat voor het
grootste deel aan Hoenderloo voorbij.
Alleen de jongste jeugd kan zich hele-
maal uitleven op dit 'enge' feest tijdens
de Halloweendisco van HAJO. Die werd

op 30 oktober gehouden in Ons Dorps-
huus en Karel maakte er weer een mooi
feest van. De kinderen en sommige ou-

ders hadden zich verkleed en zo liepen er
heel wat lugubere figuren rond tijdens

deze super leuke disco. Maar gelukkig
waren er ook heel lieve halloween-
creaties. Niet alleen de kinderen hadden
het naar hun zin, maar de ouders zeker
ook.

Korengroep Eensgezindheid bestond in
2010 maar liefst 75 jaar en dat werd op 6
november op een fantastische manier

gevierd in Ons Dorpshuus met een heer-
lijke uitvoering. De mensen in de over-
volle zaal konden genieten van Eens-
gezindheid, popkoor Unity en het gast-

koor Eendracht. Het was mooi en leuk en
voor iedere zangliefhebber was er wel

iets van hun gading. Oud-voorzitter
Gerrit van Bruggen kreeg voor zijn grote
verdienste een speld door voorzitter Wil
Kerkhof opgespeld, onder luid applaus
van publiek en leden van ons
Hoenderlose koor. Alle kinderen hadden

er al een hele tijd naar uitgekeken, maar
op 13 november was het dan weer zo ver:
Sinterklaas kwam weer naar Hoenderloo
en dat werd uiteraard volle bak gevierd.
Na de ontvangst op het schoolplein en de

rondrit door een stukje Hoenderloo, kon
het grote intochtfeest beginnen in 't

Dorpshuus. Het was één groot kinder-
feest en iedereen kon lekker dicht bij de
Sint en de Pieten komen als ze dat
wilden. De knuffels traden voor de
kinderen op, evenals de Pietenband. In
deze novembereditie konden we ook
melden dat Alexander Roodenburg, het
trampolinetalent, een zeer knappe presta-

N o v e m b e rN o v e m b e r
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tie heeft geleverd door elfde van de
wereld te zijn geworden. Het bleek dat

Hoenderloo de Heldringkerk wil behou-
den voor Hoenderloo, want de donateurs-
actie had maar liefst 5540 euro
opgeleverd en de commissie was uiter-
aard zeer blij met dit zeer hoge bedrag.
Ons Dorpshuus kent vooral op financieel
gebied wat mindere tijden door o.a. de
boktor. Twee dorpelingen hadden het
plan opgevat een benefietavond te orga-
niseren voor dit dorpsgebouw en op 20
november trad de cabaretgroep Enge
Buren op voor een bomvol Dorpshuus.
Het werd een prachtige avond, vol met
humor en muziek. Een avond om niet
snel te vergeten en zeker voor herhaling
vatbaar. Hoenderloo heeft laten zien Ons
Dorpshuus te waarderen. 

In 2010 hebben we ook weer melding
kunnen maken van een aantal geboortes.
Dit waren ze:
28 maart: Floris Jan van den Brandhof
7 april: Roan Essenstam
12 september: Melissa Merel Steenbeek
13 september: Zara van den Berg
17 september: Thijs Cornelis van de
Brink
23 september: Valeijn Kiever
15 oktober: Aaron van Veldhuizen

Een paar dorpelingen zijn een halve
eeuw oud geworden afgelopen jaar.

Welke? Deze:
Jan Bredewold - Jan Nab - Wil van Ark -
Miranda Kennis - Wim Huijsman -
Henry Zeevalking

I n
I

In 2010 hebben we van één stel een foto
gehad dat ze getrouwd zijn, namelijk
Janneke van Hunen en Dennis van de
Brink. Er zijn er meer getrouwd, maar
daar hadden we geen foto’s van gekre-
gen.

12½ jaar getrouwd
Bert en Patricia van Veldhuizen

Hier zijn we aan het einde gekomen van
het jaaroverzicht van het bijna afgelopen
jaar 2010. De maand december staat ui-
teraard in deze editie. Er is echt weer een
heleboel gebeurd in 2010 en dat zal
waarschijnlijk in 2011 ook weer zo zijn.
De redactie hoopt dat ze in het nieuwe
jaar ook weer volop van alles binnen mag
krijgen, om zo van onze dorpskrant een
zo volledig mogelijk beeld te kunnen
geven van het reilen en zeilen in ons
mooie dorp. 

G e b o r e nG e b o r e n

H u w e l i j kH u w e l i j k

G e b o r e nG e b o r e n
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Traditie overgegaan van vader op zoon

Je hebt van die vaste waardes en heel veel daarvan moet je koesteren. Ons is er eentje opgevallen en we zijn blij dat er een tradi-
tie wordt voortgezet. Waarbij? Bij het plaatsen van de dorpskerstboom, die door de HZV aan het dorp wordt aangeboden. Hierbij
zijn steevast een aantal bedrijven betrokken, zodat wij als inwoners van Hoenderloo kunnen genieten van de fraaie kerstboom voor
Ons Dorpshuus. Eén van die bedrijven is Dros Schoonmaakdiensten. Om de vele lampjes in de boom te krijgen is namelijk een
hoogwerker nodig. Ronald Dros stelt deze kostenloos ter beschikking en dat doet hij al jaren. Natuurlijk moet iemand die machine
bedienen en dus is er ook altijd een medewerker van Dros aanwezig. Jarenlang is dat Ap van Westereneng geweest en hij zei al-
tijd: “deze klus pakken ze me niet af. Dit wil ik doen!” En dus was hij er steevast bij. Maar hij is van werkgever veranderd en dus
gaat deze ere-klus aan hem voorbij. Maar het blijft wel in de familie, want zoon Dennie van Westerneng is nu de man van de hoog-
werker bij Dros en dus stond hij zaterdag 4 december in de bak, dit keer samen met Ronald Woensdregt, om de lampjes in onze
boom te hangen. We hebben gehoord dat Ap wel is wezen kijken en dat het hem toch wel iets deed dat hij nu niet meer in het bakje
stond. Maar als iemand het dan over zou moeten nemen, dan is Dennie een waardige opvolger. Wie weet gaat hij zijn vader achter-
na en zal hij nog vele jaren assisteren bij het plaatsen van de Hoenderlose Dorpskerstboom.

wwwwww.hajo-hoenderloo.nl.hajo-hoenderloo.nl



geldig entreebewijs voor het Park.
Op 28 december is er een kinderrondlei-
ding door het Jachthuis Sint Hubertus.
Tijdens deze rondleidingen leren
kinderen op een speelse manier de
geschiedenis van het Jachthuis kennen.
Er zijn per dag twee rondleidingen, van
13.30 - 14.15 uur en  van 15.00 - 15.45
uur. Kaarten voor de kinderrondleidin-
gen kunnen op de dag zelf worden
gekocht bij de ingangen, het Bezoekers
centrum en de Theekoepel.

Het Park luidt de laatste dag van 2010 in
met een bijzondere
w a n d e l i n g .
Deelnemers lopen om
10:00 met de gids het
Park in. Hij laat hen de
schoonheid van het
winterse landschap
ervaren. De wande-
laars worden aan het
einde van de wandel-
ing verwelkomd door
de midwinterhoorn-
blazers uit Epe. De
wandeling vindt plaats
op 31 december en
begint om 09:30 bij
restaurant de Koperen
Kop met een lekker
warm drankje. Bij de
terugkeer om 12:00
staat er, voor wie dat
wil, glühwein en
erwtensoep met rogge-
brood en spek klaar.
De wandeling is toe-
gankelijk voor alle
bezoekers met een
geldig entreebewijs
voor het Park. De ver-
snaperingen na afloop
van de wandeling zijn,
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel:     06-21395650 
Telefoon:  055-8444709
Fax:          084-7259119 
Mail: info@bogaardadministraties.nl 

U bent bij mij aan het juiste adres voor het ver-
zorgen van uw;
* Financiële administratie
* Aangiftes omzetbelasting
* Loonadministratie en aangiftes loonheffing
* Opstellen jaarstukken 
* Begeleiden van alle fiscale controles
* Voeren van correspondentie en opstellen 

bezwaarschriften naar de fiscus
* Aangiftes vennootschapsbelasting
* Aangiftes inkomstenbelasting, ook voor particu-

lieren

Aangifte inkomstenbelasting 2009 particulieren
vanaf € 60,-  - echtpaar samen ook voor € 60,--
K.v.K 08214504
Becon 585567

Winters wonderland in De Hoge Veluwe
Winter in Het Nationale Park De Hoge
Veluwe is een belevenis voor jong en
oud. Wandelen of fietsen door het koude,
winterse landschap is een ervaring op
zich. Als het flink vriest, kan er zelfs op
de vijver van Jachthuis Sint Hubertus
worden geschaatst. 

Tijdens de kerstdagen straalt Het
Nationale Park De Hoge Veluwe een
mysterieuze sfeer uit: nevels drijven over
de velden en kale bomen werpen hun
schaduwen op de grond. Met een beetje
geluk ligt er zelfs een wit sneeuwtapijt
dat de velden bedekt. De sporen in de
sneeuw verraden dan waar de dieren 's
nachts gaan en staan. Deelnemen aan de
kerstsfeerwandeling kan in de kerst-
vakantie van 25 t/m 30 december. De
wandeling start om 13:00 uur bij het
Bezoekerscentrum en duurt tot 15:00
uur. Reserveren is niet nodig; bezoekers
met een geldig entreebewijs voor het
Park kunnen deelnemen.

De razend populaire kinderactiviteit pro-
fessor Uilenbal vindt weer plaats in het
Bezoekerscentrum. Kinderen gaan braak
ballen uitpluizen en onderzoeken van
welke dieren de botjes zijn die uit die
ballen komen. Aan het eind van het
"pluizen" krijgen de kinderen een diplo-
ma mee en mogen ze zich "Professor
Uilenbal" noemen. Ook is er in de film
zaal van het Bezoekerscentrum een
expositie over welke uilen er allemaal te
vinden zijn in en om het Park. De kinder-
activiteit wordt gehouden in de kerst-
vakantie van 19 t/m 30 december.
Kinderen en hun ouders kunnen van
12:00 tot 15:00 uur op elk gewenst
moment beginnen. Reserveren is niet
nodig en alle kinderen kunnen meedoen
met deze activiteit. Ook hier geldt dat
deelnemers in bezit moeten zijn van een

à €7.-, voor eigen rekening. Reserveren
voor deze activiteit is niet nodig.

In het weekend van 1 en 2 januari 2011
nemen de verhalen vertellers van De
Woudlooper bezoekers mee naar de sfeer
van vroegere tijden. Bij een warm vuur
vertellen zij verhalen over bijzondere
figuren en gebeurtenissen. De verhalen
vertellers zullen hun verhalen op 1 en 2
januari tussen 12.00 en 15.00 uur
vertellen op het Marchantplein. De ver-
halen van De Woudlooper zijn geschikt
voor jong en oud. 
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Kijk naar meer foto’s en
in kleur op

www.hajo-hoenderloo.nl



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 25

IJsbaan Zevensprong al vroeg in gebruik
We hebben al eerder melding gemaakt
van het tot stand komen van de schit-
terende ijsbaan bij De Zevensprong.
Allemaal om lekker dichtbij in eigen

dorp te kunnen schaatsen, glijden, ijspret
te hebben. 

Je kunt echt genieten van het plezier dat
beleefd wordt op de enige echte Hoen-
derlose ijsbaan binnen de dorpsgrenzen.
Het hele jaar is Marcel van Ark bezig
geweest met zijn ijsbaan. Het komt maar
op de naam van één persoon en dat is
Marcel. Hij heeft het allemaal bedacht en
uitgewerkt. Gelukkig hebben heel wat
Hoenderloërs gedacht hem een handje te
moeten helpen. Want alles is met de hand
gedaan. Geel zand er in kruien, kruiwa-
gen voor kruiwagen. Egaliseren en ver-
volgens ook nog eens zwarte aarde er

overheen. En ja hoor ..... weer kruiwagen
voor kruiwagen. Bij het zien van de ber-
gen die er voor lagen zou je al pijn in je
rug krijgen als je er aan dacht dat dit met

de hand op de plek gebracht
moest worden. Maar .... het is
allemaal gelukt en dus kan
iedere schaatsliefhebber aan de
Krimweg de schaatsen onder
binden. 
Menige jonge schaatser of
schaatster leert de eerste begin-
selen op deze schaatsbaan en dat
gaat met vallen en opstaan. 
‘s Avonds is de baan sfeervol
verlicht en naar we begrepen
hebben komt de wat oudere
jeugd dan wel eens om ijshockey
te spelen. Al met al wordt er veel
plezier beleefd en daar was het

ook allemaal om te doen. Toch, Marcel!
Wij van de N.P. bedanken je wat je op dit
vlak voor het dorp betekent en we weten
zeker dat het namens heel veel mensen
is.
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Eetcafé De Zaak

PPrreettttiiggee  KKeerrssttddaaggeennPPrreettttiiggee  KKeerrssttddaaggeenn

eeeenn  eeeenn  

kknnaalllleennddee  jjaaaarrwwiisssseelliinnggkknnaalllleennddee  jjaaaarrwwiisssseelliinngg

eenn  eeeenn  pprraacchhttiiggeenn  eeeenn  pprraacchhttiigg
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Krimweg  28        -      055  -  3780661

www.dezaakhoenderloo.nl

De  Zaak  agendaDe  Zaak  agenda

woensdag  29  december:
Klaverjassen  

vanaf  20.00  uur

vrijdag  21  januari:
Glitter  Glamour  Hoenyloo
aanvang  20.30  uur



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 27

Rabobank verdubbelt deel donaties Heldringkerk
"Naast de subsidie van het Rijk,
waarmee het grootste deel van de
kosten gedekt is, hebben we al eerder
34.250 Euro aan steun toegezegd
gekregen van de: Meinders-Sybenga
Stichting, Prins Bernhard
Cultuurfonds, TBI Fundatie, Stichting
Hoog Baarlo, Stichting Elise Mathilde
Fonds en de Stichting Maatschappij
van Welstand. En daar komt dan nu
4.250 Euro dankzij de Rabobank bij.

De Rabobank vindt het oprichten van de
Stichting Vrienden van de Heldringkerk
om 'de kerk op de bult' te behouden een
goed initiatief. Vooral het daarbij betrek-
ken van de Hoenderlose bevolking
spreekt haar aan. En als teken van eigen
betrokkenheid en als waardering voor de
door de Hoenderlose huishoudens gebo-
den steun verdubbelt de Rabobank daar-
om eenmalig een groot deel van de dona-

ties. Het bedrag
van 4.250 euro kan
overigens nog
oplopen naar 5.000
euro als onze actie
de meeste stem-
men krijgt van
bezoekers van de
website van de
Rabobank:" vertelt
de voorzitter van
de stichting Wim
Hut. "De actie gaat
ontzettend goed.
Van verschillende
kanten wordt hulp geboden om de
Heldringkerk te behouden. Zo heeft
notariskantoor Blankhart & Bronkhorst
in Beekbergen de oprichtingskosten van
de stichting niet in rekening gebracht.
Feitelijk is dat een gift van ruim 400
Euro. Het leuke is dat het notariskantoor

daarnaast ook nog donateur van de sticht-
ing is geworden. En het wordt nog
mooier. Kon ik in de vorige Plaggen-
steker al een schitterende tussenstand
van de actie bekend maken. Inmiddels is
het bedrag aan donaties opgelopen tot
6.145 euro en het aantal donateurs tot
292. Het bedrag aan giften bedraagt op
dit moment 2.005 euro en het aantal gev-
ers 36. Je kunt dus grofweg zeggen dat
driekwart van de Hoenderlose huishou-
dens bijdraagt. Dat is toch fantastisch. Er
moet jammer genoeg nog steeds geld
geleend worden om de restauratie van de
Heldringkerk te kunnen uitvoeren. Maar
dankzij al die steun is het noodzakelijk te
lenen bedrag weer wat gedaald tot
ongeveer 32.000 Euro. Echt schitterend.
Hopelijk wordt dat kleine deel van de
Hoenderlose huishoudens dat nu nog
geen donateur is ook donateur. Het zou
toch mooi zijn als ik de volgende keer
kan zeggen dat heel Hoenderloo mee-
doet; echt een Nieuwjaarswens.
Misschien is het een idee dat de mensen
die nog geen donateur zijn en als voorne-
men voor 2011 hebben om af te willen
vallen of te stoppen met roken, een deel
van het geld wat men bespaart aan de
stichting doneert. Voor 3 zakken chips
minder per jaar kun je al 5 euro donateur
worden en voor 2 pakjes sigaretten 10
euro donateur. Zo bereik je 2 goede voor-
nemens voor de prijs van 1. Dat moet ons
als Nederlanders toch wel aanspreken." 

Wilt u ook helpen en net zoals de meeste
Hoenderlose huishoudens donateur van
de Stichting Vrienden van de Heldring-
kerk worden dan kunt u voor een folder
met machtigingskaart contact opnemen
met Arend Jetten 055-3781663. Een gift
kunt u overmaken naar het bankreken-
ingnummer van de stichting
3367.64.065. 

Woonconsulent Sprengenland
Wonen stelt zich voor

Beter Wonen uit Loenen en Woningstichting Eerbeek gaan per 1 januari a.s. samen
verder als Sprengenland Wonen. Aan het woord is Herma Tetteroo, woonconsulent bij
Sprengenland Wonen. "Als woonconsulent maak ik me sterk voor een prettige
woonomgeving voor alle huurders van Sprengenland Wonen".
Om ervoor te zorgen dat wij als woningcorporatie goed bereikbaar zijn voor huurders
en woningzoekenden in Hoenderloo en omstreken gaan wij vanaf 6 januari 2011
wekelijks spreekuur houden. Tijdens dit spreekuur kunt u hier terecht met al uw vra-
gen over uw woning of woonomgeving. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en
kunt gewoon binnenlopen.

Wanneer: iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur
Locatie:   Beheerstichting Veldheim, Veldheim 2 te Hoenderloo 
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Goede morgen Hoenderloo
Kerst komt er aan ja, dat gevoel dat daar
bij 'hoort', zullen jullie meer hebben dan
ik hier. Onze tweede kerst hier, jemig.
Vorig jaar hebben we, serieus, een nep
kerstPALMboom gekocht, compleet met
lichtjes. Zo gruwelijk lelijk dat ie
geweldig was en is. Vandaag hebben we
die weer boven water gehaald, maar deze
keer nam Suze daar geen genoegen mee. 

Sja, al 3 nietwaar? "Nee pappa, Suze wil
een échte kerstboom! Tuurlijk is Tjeerd
met haar vanmiddag, jawel, op
Zondag,(toeristenseizoen is begonnen,
dus alles elke dag open), bij de super-
markt hier beneden de berg, er 1 wezen
kopen. Beiden in korte broek…Met míjn
auto natuurlijk, onder het mom van,
kijken of ie het nog doet, mm
mm…geloof er niks van. (mijn padvin-
dertje heeft 2 weken stil gestaan ivm
vakantie). 35 dollar was ie, (reken zelf
maar uit hoeveel euro dat is) en ongeveer
2 meter hoog. Hij staat nou nog kaal in de
binnentuin, en vind het een mal gezicht.
Ben er totaal niet voor in de stemming
nog. Maar wat nog gekker is, is dat ie
naar kerstboom ruikt! Jaja, das voor jul-
lie heel gewoon, je kan het hele jaar
bomen ruiken, ik ook, maar die ruiken
niet naar thuis, naar Hoenderloo. Deze
wel, en daarom zal ik morgen mijn uiter-
ste best doen haar zo mooi mogelijk te
maken… En voor de kindjes natuurlijk..
Suze heeft het al weken over de kerstman
die zij  steevast 'de grote kabouter'
noemt. Of dat te maken heeft met de
kabouterboeken van Rien Poortvliet  die
we met haar lezen ?(zoals ik vroeger met
pap) , we vinden het wel erg grappig. Ze
kwam 'out of the blue' aanzingen met Oh
dennenboom, oh dennenboom, wat zijn
je takken wonderschoon..Ik weet zeker
dat ik dat niet met haar heb gezongen dit
jaar, dus heeft ze, óf een ijzersterk
geheugen, óf een juf op school die
stiekem toch Nederlands kan praten en
zingen. 
School, of preschool, is hier geheel in het
Engels, met totaal lokale leraressen, en
kindertjes overal vandaan,wat dan weer
heel Nederlands is eigenlijk, alleen zijn
die van ons de enigen met zo'n blond
haar en zulke blauwe ogen. Is niet moei-
lijk ze te spotten op de speelplaats haha!
Je hebt hier geen crèche idee zoals in Nl,
hier gaan ook de allerkleinsten naar
'school'. We betalen voor hen beiden een
bedrag waarvoor je ze elke dag, van half
8 tot half 6, mag brengen. Gaan ze maar

een paar uur, twee middagen, etc,
iedereen betaald de volle mep.(poh!)
Andere kant van het verhaal is dat je ze
ALTIJD mag brengen of halen, totaal
zoals je dat zelf uitkomt, je betaald dus
eigenlijk hun plek, die er dan ook altijd
voor ze is.
Ze zingen (vooral over Jesus, God is
great en meer gospels) leren en spelen 's
morgens, dan krijgen ze home-cooked
warm eten (de keuken is direct bij bin-
nenkomst en het ruikt  in de ochtend al
geweldig lekker) dan gaan ze allemaal
onder de douche!!!, moeten ze schone
kleren aan en gaan ze slapen op mini
campingbedjes in de klasjes. Wat een
enorm schattigheidsgehalte heeft. Ik lig
natuurlijk elke dag op het strand dus zijn
die van ons er ook 5 hele dagen. Grapje.
Ze zijn de enigen die er maar 2 dagen
zijn (en dat vind ik al veel, tutmoeder…)
Wij zijn net terug van vakantie,  deed de
computer het niet (is nu nog steeds in de
repairshop….) en de wasmachine ook
niet. Tjeerd meteen naar de Ace (lokale
gamma) en na veel gevloek en getier
deed ie het weer.. Ik heb nog een oude
laptop, dus gelukkig kunnen we nog iets,
en belde mijn vriendin. "Vakantie ???
schreeuwde die, belachelijk, haha. Tis
ook wel raar ja, maar we zijn  toch echt
off-island geweest. En hoe…… We
hebben een ware cruise gemaakt, iets
waar velen lang van dromen, en wat voor
ons alleen kon omdat we dus niet eerst
vanaf Nl hoeven te vliegen naar Puerto
Rico (VS). Vanaf daar geen vele cruise-
ships, en bijna allen doen SXM aan. Dat
was voor ons geen optie, en tuurlijk
belandden we daardoor meteen in een
duurdere categorie. Na ja, je leert van je

verleden, morgen kan het over zijn, en
we hadden al meer dan 2 jaar gespaard.
Hee, voor wie verzin ik excuses? En
weet je, alles wat je denkt over zo'n
cruise is waar: de meesten waren opa en
oma, Amerikaans, op sokken in san-
dalen, dik en hartelijk. 1000man (50
nationaliteiten en wij de enige Nllers aan
boord, heb het gevraagd, jeuuu!!) per-
soneel, waarvan die wij tegen zijn
gekomen ( en écht, dat waren er veel), er
niet 1 was die ongezellig, kortaf af wat
dan ook was, allen even lief en behulp-
zaam en noem het maar op, fantastisch
gewoon! En zo'n boot is niet te beschri-
jven, niet hoe het er uit ziet, en wat er
allemaal te doen is en gewoon is, zal vast
op onze website een poging wagen, maar
kort door de bocht is het gewoon ook
echt een droom.  
Wat me terug brengt bij de ker-
stgedachte, dromen moet je houden zei
pappa altijd, "anders kuj- net zo goed
meteen vertrekken!"

Vanuit hier wens ik iedereen die ik ken,
mij kent, dit leest, vele mooie dromen het
volgende jaar, en  zeker één die je kan
verwezenlijken. Dan ben je volgens mij 1
van de 3 koningen te rijk!

Feliz navidad, merry christmas, fijne
kerst, ik zal je missen mam! X Judith.

Prettige FeestdagenPrettige Feestdagen
Alle adverteerdersAlle adverteerders

van de Nieuwe Plaggenstekervan de Nieuwe Plaggensteker
wensen u Fijne Kerstdagen, eenwensen u Fijne Kerstdagen, een
mooie en gezellige jaarwisselingmooie en gezellige jaarwisseling

en een fantastisch en gezonden een fantastisch en gezond

20112011
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Alles onder één dakAlles onder één dak

Lierderstraat 20-22 Lieren - Telefoon (055) 506 21 75
Kijk ook op internet: www.garagesonneveld.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF G. SONNEVELD B.V.

Tot  ziens  bij

1) Levering nieuwe en gebruikte auto’s
2) Reparaties en onderhoud alle merken
3) Schade reparatie afdeling

Wij verzorgen de gehele afwikkeling
4) APK Keuringsstation
5) Glas service
6) Lid Bovag

Al meer dan 41 jaar hetAl meer dan 41 jaar het
vertrouwde adres in de Regiovertrouwde adres in de Regio

G. SONNEVELD - LIEREN
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Vanaf 4 personen steengrill, een uurtje gratis bowlen!

Ook is er bij ons de mogelijk binnen te barbecueën 
al vanaf 6 personen.

Wij beschikken over bowlingbanen, 
een a la carte restaurant en een gezellig, gedeeltelijk overdekt terras.
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Vakantiepark
VOOR EEN UNIEKE VAKANTIE

MIDDEN OP DE VELUWE

VRAAG ONZE MOOIE BROCHURE AAN!

Hotel
Bungalowpark

Verhuur Stacaravans
Groepsverblijf

Kampeer en Caravanterrein
Vergaderruimte

Restaurant
Winkel
Zwembad
Speeltuin
Ruim 25 ha. bos en
heide

Uw rustpunt tijdens uw wandel- of fietstocht
Telefoon:  +31-555061458
Fax:          +A31-555062541
Email:       lierderholt@planet.nl
Internet:    www.lierderholt.nl

Feesten en bruiloften

-  Helioform
Ara - Birkenstock - Jenny

ESSENSTAM
SCHOENEN

HOENDERLOO
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AdverAdverterteren in de Nieuwe Plaggenstekeren in de Nieuwe Plaggensteker
hele pagina:
vast per jaar 575,--
éénmalig 75,--
halve pagina:
vast per jaar 290,--
éénmalig 40,--

kwart pagina:
vast per jaar 145,--
éénmalig 25,--
achtste pagina:
vast per jaar 75,--
éénmalig 15,--

Wie het voorwerp van de foto van vorige maand wil zien moet even de
Plaggenstekersweg op gaan. Sowieso niet verkeerd hebben we begrepen,
aangezien het daar weer prachtig in kerstsfeer gebracht is. Maar het
object staat in de tuin van
nummer 22. Duidelijk is
wel dat de foto al een tijd-
je geleden gemaakt is en

we hopen dan ook dat het ook in de wintermaanden gewoon in de tuin staat
zodat men het kan zien.
De laatste foto van Ken je Dorp in 2010 willen we niet te moeilijk maken. Het
is overduidelijk een lamp. Maar ...... in ons dorp staan heel veel lampen. En ook
heel verschillende. Daarom laten we niet alleen maar een klein stukje zien, maar
de gehele lamp. Want het is al lastig genoeg. Daarentegen geven we geen tip
over waar deze foto ongeveer gemaakt is. Zoek het maar zelf uit! Succes.

Schilder- en afwerkingsbedrijf

Herman van HunenHerman van Hunen
*Schilderwerk buiten en binnen 

*Behang, glasweefsel en structuurvlies

*Isolatie- en veiligheidsglas (levering en plaatsing)

*Vloeibaar behang
*planmatig onderhoud en kleuradvies

J.T. van Lopik caravanonderhoud
Het adres voor het onderhoud van houten, kunstof en aluminium Sta-caravans

Krimweg 34 - 7351 AX  Hoenderloo   - Telf.: 06- 20 71 89 36 / 055- 378 19 01   - WWW.JTVANLOPIK.NL

* Aanbouw / verbouw
* Opnieuw bekleden buitenkant
* Winterklaarmaken van de caravan
* Veranda's - Pergola's.

* Schuren en blokhutten
* Dichtmaken van de onderkant
* Vervangen van dakleer, singels of dakpanplaten
* Kortom voor al het werk aan uw caravan



Paalbergweg 2
7351 AG Hoenderloo
Telefoon 055 - 3781482

06 - 22971986

Grondverzet
Bestratingen 
Loonwerk
Snoeiwerkzaamheden
Rioolontstopping
Buitenriolering aanleggen

Big Bag zakken
met  grind

metselzand
betonkies
hoogzand
grond

aannemersbedrijf 

van den Heuvel 

 TEL:055-3781766 

06 53746866 
Mr. Gangelweg 3 

7351 AN Hoenderloo 
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GENERATIE BUNDELEN KRACHTEN

Koppeling jong en oud geeft Hoenderloo impuls
Het dorp en De Hoenderloo Groep
(DHG) zijn met elkaar verbonden. Al
160 jaar, in voor- en tegenspoed. Een
plek in de maatschappij is essentieel
voor de jongeren die in Hoenderloo
aan hun basis werken. In de nabije
toekomst ziet DHG daarbij een mooie
rol weggelegd voor ouderen. De
nieuwe generatie senioren heeft af en
toe hulp nodig, maar wil ook zelf graag
van betekenis blijven. Dat biedt
kansen voor een uniek samenspel met
jongeren. DHG en ouderencorporatie
Habion bedachten een bijzonder con-
cept dat ook een impuls geeft aan het
dorp.

Stelt u zich voor: dertig nieuwe woning-
en. Comfortabel, veilig, duurzaam en in
ontwerp voorbereid op thuiszorg.
Spraakmakende architectuur bovendien,
bedoeld voor ouderen die - met onder-
steuning dichtbij - midden in het leven
staan en bijdragen aan de maatschappij.
In dit geval door hun expertise beschik-
baar te stellen aan jongeren van DHG.
Een nieuwe groep bewoners die met
elkaar, met de jongeren én met dorpelin-
gen geniet van de omgeving, van kunst
en cultuur, van samen koken en eten,

kortom, van samen leven. Vanuit de
insteek dat we er allemaal toe doen.

Eigentijds 
Het concept van DHG en Habion is
ambitieus, maar bovenal eigentijds. 'De
nieuwe generatie senioren wil op een
andere manier wonen', stelt Peter
Boerenfijn, directeur van Habion. 'Ze
zoeken goede voorzieningen, maar ze
willen bovenal actief betrokken blijven

bij de samenleving. Gezien
hun levenservaring kunnen zij
van betekenis zijn voor jonge
mensen. En wie hebben daar
nu meer baat bij dan de jon-
geren van DHG? Zij kunnen
van de ouderen leren hoe zij
zelfstandig kunnen leven en
vinden in hen mogelijk een
klankbord.'

Volgens Herman Geerdink,
algemeen directeur van DHG,
beantwoordt het plan aan een
concrete behoefte van de jon-
geren. 'Ze geven aan dat een
buddysysteem fijn zou zijn.
Iemand bij wie je terecht kunt
met vragen, bij wijze van
spreken over het koken van
aardappelen. Want wat als je
daarover je ouders niet kunt
bellen? Deze jongeren hebben
een gezonde behoefte aan een
vangnet. Ze willen niet altijd

een beroep doen op hulpverleners, maar
gewoon aankloppen bij een volwassen
medemens. Maatschappelijk betrokken
senioren kunnen die rol prima op zich
nemen.'

Uitwisseling
Omgekeerd kunnen de jongeren hun ta-
lenten inzetten door ouderen een hel-
pende hand te bieden, bijvoorbeeld bij
tuinieren, klussen aan het huis of lichte
zorgondersteuning. Vanuit hun opleiding
verrichten ze servicetaken en stages,
waarbij ze leerstof in de praktijk
toepassen. En het sterkt hun gevoel van
eigenwaarde als zij iets voor anderen
betekenen. Zo biedt het plan aan alle
kanten perspectief. Ook voor dorpsbe-
woners, want de aanwezigheid van pro-
fessionele extramurale zorg en onder-
steuning van jongeren maakt het
mogelijk om lang in Hoenderloo te bli-
jven wonen. Bovendien brengt het con-
cept nieuw leven in de brouwerij.

'Ontmoeten en uitwisselen is voor ieder
mens belangrijk', zeggen Boerenfijn en
Geerdink. 'Daarom heeft dit concept in
alle opzichten een brugfunctie. Contact
tussen jong en oud is belangrijk, maar
ook tussen instelling en samenleving.
Deze prachtige omgeving biedt alle
kansen om het met elkaar goed te
hebben. In 2011 werken we onze plannen
verder uit, samen met jongeren en oude-
ren. Ideeën vanuit het dorp zijn daarbij
uiteraard van harte welkom, want het
gaat om samenspel.'> Oud en jong: samen sterker!



SCHILDER EN ONDERHOUDSWERKEN

JAMIE STOUTHAMER
Alle soorten behang, glas, binnen en buiten schilderwerk en planmatig 

VOORDELIG EN VAKKUNDIG

Mob.: 06-54.76.05.56
Gespreide betaling i.o. mogelijk

Krimweg 152, 7351 TM  Hoenderloo - E-mail :jamiestouthamer@hotmail.com
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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

Oliebollen voor
de seniorentocht
Op 28 december wordt in de Bakkerij
van  Jan van de Poel weer een verkoop-
tafel van oliebollen door medewerkers
van Hoenderloo's Belang bemand.
Bakkerij van de Poel stelt de oliebollen
ter beschikking en de opbrengst komt
voornamelijk ten gunste van de Senioren
tocht 2011.
Hoenderloo's Belang wil de kosten voor

Het dialect 
van Hoenderloo
In januari berichtten we van ons
grootschalig onderzoek naar dialect-
verandering in Nederland en Vlaan-
deren op basis van 80 plaatsen. In elke
plaats maken/maakten we opnamen
van twee oudere mannen en twee jon-
gere vrouwen.

Inmiddels zijn alle plaatsen opgenomen,
maar op twee na. De ene plaats is
Geraardsbergen, diep in België, maar een
afspraak is inmiddels gemaakt. De
andere plaats is… Hoenderloo. 

In Hoenderloo hebben we op 3 november
2009 opnamen gemaakt van twee oudere
mannen. Dat is heel goed geworden,
maar we kunnen dialectverandering pas
bekijken als we ook twee jongere
vrouwen (tussen 20 en 40 jaar oud) kun-
nen opnemen, die beide geboren en geto-
gen zijn in Hoenderloo, en Hoenderloos
dialect spreken.

Het onderzoek is simpel: de sprekers
vertellen een verhaaltje aan de hand van
plaatjes, en vertalen een tekst uit het
Nederlands die ze vervolgens voorlezen.
Ook is er een 'puzzeltje' met een kaart.
Het hele onderzoek hoeft niet meer dan
een uurtje te duren.

Dringende oproep
Daarom nu onze dringende oproep: als u
spreekster van het Hoenderloos  dialect
bent,  wilt u ons helpen?! In verband met
het grote wetenschappelijk belang van
dit onderzoek, vinden we dit zo belang-

rijk, dat beide sprekers elk 25 euro ont-
vangen!

Email: 
wilbert.heeringa@meertens.knaw.nl
Telefoon: 020 462 85 69

deelnemers zo laag mogelijk houden en
ook dit jaar zijn we dankzij  bijdragen
van diverse bedrijven uit Hoenderloo er
redelijk in geslaagd het gat te dichten. Op
de jaarvergadering zullen we  bekend
maken welke bedrijven ons hebben
geholpen.

Afhankelijk van het weer zullen we
buiten of binnen een feestelijke kraam
inrichten en rekenen op veel bezoek en
kooplust op 28 december.
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

DROS/IJS van CO
Krimweg 33d, Hoenderloo
Tel: 055-3781502
Fax: 055-3782105
Email: ijsvanco@ijsvanco.nl

Loket van 1 maart t/m medio oktober
*   7 dagen per week geopend   *

tevens groothandel voor de horecaIJS ambachtelijk bereid

vof

zie ook www.ijsvanco.nl



Officieel Dealer van Tuindeco H. NAB
Verkoop van Tuinhuisjes - Blokhutten - Prieëlen - Schuttingen - aliminium Veranda’s (demo model aan-

wezig) - Carports - Speeltoestellen - Tuinhout en alle soorten bestratingsmateriaal. Tevens doen wij
groenvoorziening, sierbestrating en

straatwerk
Delenseweg 19  

7352 TA Hoenderloo
Telefoon 055-3781595 
Mobiel 06-53322584

06-10079658
www.h-nab.nl



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl

Bel voor een afspraak
Tel. 06-40866349

Huisartsenpraktijk Dieleman

-   MEDISCHE PEDICURE
- DIABETISCH VOET
- REUMAVOET
- NAGELREGULATIE
- ORTHESIOLOGIE
- SCHOONHEIDSSPECIALISTE
- VISAGIE
- MANICURE
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