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Gezellig buiten met el-
kaar. Iets te vieren waar-
schijnlijk. Maar wat?

VIOS ging een dagje uit
met de leerlingen. Hoe het
was.........?

Janneke van Hunen is
getrouwd. Zo te zien was
het een mooie dag!

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo

Wat een vreemd schouw-
spel. Wat was daar dan aan
de hand?

Hoenderloo heeft weer een Nederlands kampioene
Afgelopen 15 mei stonden Britt Essen-
stam en Charlotte Henneberke (de
dochter van Erna Henneberke en de
kleindochter van Wout en Atie Hols)

samen met 12 andere meiden van de B-
Anything Hiphopcrew, op de Neder-
lands Kampioenschappen HipHop in
Mill. Ze hebben daar de eerste prijs
gewonnen. En dat betekent Neder-
lands Kampioen dus.

Daarmee hebben ze ook een plaatsing

voor de Europese
Kampioenschappen
behaald. Dit jaar in
Amsterdam. Op don-
derdag 10 juni was het
zover. Omdat de meis-
jes met een licentie van
het NOC NSF dansen
(HipHop heeft een A-
status) kregen ze alle-
maal vrij van school
deze dag. 
Een wedstrijd begint
altijd eerst met een indansrondje, even de
vloer verkennen. Daarna wordt de eerste
ronde gedanst. De meisjes deden enorm
hun best, maar de concurrentie was hoog.
Na de eerste ronde kwam de uitslag en
....... genoeg punten voor de volgende
ronde. Gelukkig, een stapje dichterbij. 

Nu moest echt alles uit de kast, ieder

klein foutje wordt gezien door de jury.
Ze dansten de sterren van de hemel, maar
helaas hadden ze net te weinig punten om
door te gaan naar de finale. Eerst een
teleurstelling, maar toen ze hoorden dat
ze, met de achtste paats die ze gehaald
hadden, zich geplaatst hadden voor de
Wereld Kampioenschappen, maakte dat

veel goed. Omdat deze dit
jaar in Bochum in Duitsland
zijn kunnen we er ook zonder
al te veel reistijd naar toe. 
De WK is op 29 september
gedanst. Wederom vrij van
school en 's ochtends heel
vroeg uit bed. Helaas hebben
ze op de WK maar 1 ronde
mogen dansen. Niet genoeg
punten voor de 2e ronde.
Maar, ze zijn 12e geworden
van de 20 deelnemers in hun

leeftijdsklasse. Een hele prestatie. 
Goed gedaan, Aimée, Amber, Fleur,
Selena, Emma, Sophie, Chanel, Selen,
Meryl, Sarah, Yarinda, Kelly, Charlotte
en Britt. 

Op pagina 9 hebben we nog wat foto’s
en een klein stukje tekst staan van deze

danskanjers.



27 ledenbijeenkomst DCH (Dorpshuus)
30 Halloweendisco HAJO (Dorpshuus)

6 Concert Eensgezindheid (Dorpshuus)
13 Intocht Sinterklaas
20 Benefietavond Dorpshuus (Dorpshuus)
24 ledenbijeenkomst DCH (Dorpshuus)

Biljarttoernooi sv Beatrix (clubhuis)
25 Biljarttoernooi sv Beatrix (clubhuis)
26 Biljarttoernooi sv Beatrix (clubhuis)

Modeshow (Veldheim)
27 Film HAJO (Dorpshuus)

1 Spelmorgen (Veldheim)
15 ledenbijeenkomst DCH (Dorpshuus)
18 Kerstbingo sv Beatrix (Clubhuis)
19 Kinderkerstfeest (Heldringkerk)
29 Zaalvoetbaltoernooi sv BEatrix (sporthal De Weikamp)
30 Zaalvoetbaltoernooi sv BEatrix (sporthal De Weikamp)

12 Spelmorgen (Veldheim)
29 Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus)

9 Spelmorgen (Veldheim)

23 Spelmorgen (Veldheim)

27 Spelmorgen (Veldheim)

2 Dauwtraptocht (start en finish bij sv Beatrix)
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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

Oktober

Januari

Februari

November

December

April

JubileumconcerJubileumconcert Kort Korengrengroep Eensgezindheidoep Eensgezindheid
Korengroep Eensgezindheid bestaat dit jaar 75 jaar.

Op 6 november 2010 wordt dit gevierd met een jubileumconcert in 't Dorpshuus. U
wordt dan aan de hand meegenomen door muziekland. Voor een ieder wat wils.

Aanvang: 19.30 uur
Eensgezindheid en Unity uit Hoenderloo en De Eendracht uit Apeldoorn. De
begeleiding zal bestaan uit een live band en pianist.

Kaarten aan de kassa verkrijgbaar ad Euro 4,50 per stuk. Donateurs gratis toegang

www.korengroep-eensgezindheid.nl

75

Wie heeft een dunne zwarte aktetas gevonden, inhou-
dende wat Maatschappijleerpapieren (LLB). Deze is op
16 oktober meegenomen uit mijn camper.

A.R. van Leeuwen
Gaarne een e-mail naar: aleeuwen@novacollege.nl



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: Rob Spelde
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 € 20,00 per jaar.

Aanleveren van ideeën en copy kan
rechtstreeks bij de redactie of via 

E-mail: robspelde@planet.nl
Apeldoornseweg 127
7351 TA  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
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 3

Willy van Ark ook vijftiger

Vijftig worden wordt door velen gezien als een mijlpaal en het is toch ook een mooie
leeftijd. “Het leven begint pas bij vijftig”, zegt men wel eens. Of dat zo is kan sinds 23
augustus ook gevraagd worden aan Willy van Ark. Op die dag zag hij Abraham en dus
is ons dorp een vijftiger rijker. Op 22 augustus werd aan Hoenderloo op het drukste
moment van de dag duidelijk gemaakt dat Wil 50 werd, want met veel kabaal werd hij
in een rondrit door het dorp vervoerd in een gaaf karretje. Men kon de stoet van verre
al aan horen komen, want de uitlaten waren van de motoren gehaald. Met als gevolg
een vreselijk kabaal. Het was een heel gezellige dag en het weer werkte ook perfect
mee. Wil, nog van harte gefeliciteerd.

Janneke van Hunen getrouwd

Op 23 september zijn Janneke van Hunen en Dennis van de Brink getrouwd in Kasteel
ter Horst in Loenen. Zij wonen daar al samen 2 jaar en hebben elkaar destijds ont-
moet in De Gate. Na elkaar 5 jaar te kennen, heeft Dennis netjes haar hand gevraagd
aan de vader van Janneke. Deze heeft daar toestemming voor gegeven. Alles ging
super met heel mooi weer. Men heeft een gaaf feest gehad. Gefeliciteerd nog!!!!!!!!!



AUTO VAN DE MAAND

*  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

Suzuki SX-4 1.6 Executive
Climatronic, Stoelverwarming,ABS
Key-less Go, 4 Elektr. ramen, Sportvelgen,
22.000km, Nette en zeer luxe auto.                   

Bj 2008                                NU € 14.450,-

*  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

Een greep uit ons aanbod
Deawoo Lanos 1.5 Automaat 3drs Div. Opties Donkerrood met. 1997 €  1.850,-
Hyundai Getz 1.1 Active 54.000km Zwart met 2005 €  5.450,-
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,-
Opel Agila 1.2 Essentia Airco Enz. 99.000km Rood 2004 €  4.750,-
Opel Agila 1.2 Enjoy zeer luxe Licht blauw met. 2008 € 10.450,-
Peugeot 206 1.1 Pop Art Div. Opties. Champagne met. 2005 €  5.950,- 
Peugeot 206CC 2.0-16V Leer, Airco  80.000km Zilvergrijs met. 2001 €  7.950,-    
Peugeot 107 5deurs metalic lak stuurbekracht. Blauw met 2008 €  7.450,-    
Renault Clio 5 deurs Airco lm velgen enz. Zilvergrijs met. 2006 €  7.750,-
Renault Kangoo 1.4 Schuifdeur personen uitv Geel 1998 €  2.750,-
Renault Kangoo 1.6 nwe model 2 schuifdeuren   Zwart met 2009 € 15.750,-   
Renault Megane 1.6-16V 5 deurs Blauw met. 1999 €  2.750,-
Renault Grand Scenic 1.6-16V 7 Persoons Airco Zilvergrijs met. 2004 €  8.950,-
Renault Scenic 2.0-16V LPG-G3 Automaat luxe Donkerrood met. 2004 €  8.950,- 
Subaru Justy Comfort Airco 2595km Als Nieuw Donkerrood met. 2009 €  9.995,-    
Suzuki SX-4 1.6 Exclusive zeer luxe 22.000km Zilvergrijs met. 2008 € 14.450,-
Volkswagen Fox 1.4 Stuurbekr, Elektr. ramen Zwart met. 2006 Verwacht      
Volkswagen Golf 1.6 3drs Comfortline Groen met. 2002 €  4.950,-
Volkswagen Lupo 1.4 Stuurbekrachtiging Muisgrijs met. 2004 Verwacht
Volkswagen Polo Variant 1.4 Zilvergrijs met. 2000 €  3.250,-    

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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Hulp gevraagd aan alle Hoenderloërs
De Heldringkerk heeft de hulp van alle
Hoenderloërs nodig. 'De kerk op de
bult' moet nodig gerestaureerd wor-
den. Daarvoor is veel geld nodig.
Daarnaast is er geld nodig voor het
structurele onderhoud de jaren daar-
na.

"Omdat de onderhoudskosten van de
kerk hoog zijn en de inkomsten van de
kerk steeds verder afnemen worden er
jaarlijks al acties georganiseerd", vertelt
Wim Hut die voorzitter van stichting Het
Heldringfonds is. "De mark rond de kark'
waaraan veel vrijwilligers uit Hoen-
derloo, maar ook daarbuiten meehelpen
is zo' n actie. Deze vrijwilligersgroep is
een gemêleerd aantal mensen; kerkelijk
maar ook niet-kerkelijk. Vele uren wor-
den er door de vrijwilligers ingestoken
om geld te verzamelen. En al die vrij-
willigers doen dat met hetzelfde doel.
Het behouden van 'de kerk op de bult'. 

Helaas zijn de inkomsten van de kerk
ondanks alle inzet de afgelopen jaren
steeds verder gedaald. Zoveel dat het
zelfs onvoldoende is voor het structurele
onderhoud. Om de Heldringkerk voor de
toekomst te behouden is er niet alleen nu,
maar ook voor de langere termijn geld
nodig. Daarom heeft het Heldringfonds

het initiatief genomen tot het oprichten
van de stichting Vrienden van de

Heldringkerk", vertelt Wim Hut verder.
"Wij vragen alle Hoenderloërs om dona-
teur van Vrienden van de Heldringkerk te
worden. Samen kunnen we er voor zor-
gen dat 'de kerk op de bult' behouden
blijft." 

In deze Plaggensteker treft u een infor-
matiefolder van De vrienden van de Hel-
dringkerk aan. De redactie van De Plag-
gensteker ondersteunt het initiatief van
harte. Hoenderloos grootste monument
moet toch behouden worden. Want wat is
Hoenderloo zonder 'de kerk op de bult'.
De Heldringkerk hoort gewoon bij ons
mooie dorp. Vult u de machtigingskaart
in de informatiefolder daarom ook in? U
kunt al Vriend van de Heldringkerk wor-
den met een jaarlijkse donatie van 5 of 10
euro. Meer mag natuurlijk ook. Het
mooie is dat uw donatie als gift aftrek-
baar is voor de belastingen. Vrijwilligers
komen binnen twee weken de machti-
gingskaart bij u ophalen. U doet toch
zeker ook mee?

De stichting Vrienden van de
Heldringkerk kan ook nog een paar
bestuursleden gebruiken. Bent u geïnte-
resseerd, dan kunt u contact opnemen
met Arend Jetten. Zijn telefoonnummer
staat op de informatiefolder.

Droomwens in vervulling dankzij Postcode Loterij
Het komt nog wel eens voor, dat deel-
nemers aan de Nationale Postcode
Loterij een prijsje winnen. Een agen-
da, een boekje, maar ook wel
vrijkaartjes voor een pretpark. Een
tijdje geleden vielen er heel wat
vrijkaartjes in ons dorp en dus heel wat mensen hebben een
keer gratis toegang gehad tot Attractiepark Slagharen.
Sommigen gaan met het hele gezin, anderen met een klein
groepje. Neem nu Jeanet vd Kuy en Ariska Klein. Die zijn
samen naar Slagharen geweest om een droomwens in ver-
vulling te doen gaan. Ze wilden altijd zo graag met z’n tweet-
jes in de oldtimers rijden. Maar als je met je gezin gaat moeten
er altijd kinderen mee. Ze wilden nu samen in zo’n kleine
kinderen attractie. Zonder getuigen. Dachten ze!
Daar lopen duizenden mensen rond en ook mensen die de
Nieuwe Plaggensteker kennen. (we hebben overal onze
mensen lopen - red)
Op een onverwacht moment werd deze foto genomen. Van
twee intens genietende vrouwen. Eindelijk samen in de old-

timers. 
We bedanken de fotograaf dat
hij dit mooie, emotionele
moment heeft vastgelegd.



H. v.d. Kamp b.v.

RADIO - TELEVISIE - VIDEO - 
SATELLIET ONTVANGSTSYSTEMEN

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

Elektrotechniek
Komo  installateur

WWee  hheebbbbeenn  wweeeerr  vveeeellWWee  hheebbbbeenn  wweeeerr  vveeeell
ssppuulllleenn  vvoooorr  ddee  vvooggeellss  ssppuulllleenn  vvoooorr  ddee  vvooggeellss  

vvoooorr  ddee  vvoooorr  ddee  
kkoommeennddee  wwiinntteerrppeerriiooddee  iinnkkoommeennddee  wwiinntteerrppeerriiooddee  iinn

oonnzzee  wwiinnkkeell..oonnzzee  wwiinnkkeell..
HHeellpp  zzee  ddee  wwiinntteerr  ddoooorr!!HHeellpp  zzee  ddee  wwiinntteerr  ddoooorr!!

openingstijden:
ma. t/m vr.   10.00-18.00
zaterdag 10.00-16.00
dinsdag         gesloten

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

Gezocht - Gezocht - Gezocht
Gezocht; volwassen verzorger/ bijrijder voor vier IJslanders.
Mijn paarden staan in Hoenderloo.
Kernwoorden; Parelli Natural Horsemanship, handen uit de
mouwen, langere termijn, eens per maand/ zes weken les bij
mijn (Parelli) instructeur en zodra je gaat rijden ook les bij
mijn centered riding instructrice.
Tegenover dat alles staat dat je (op termijn) veel met mijn
paarden zou mogen doen. Ze staan direct aan het bos en ik
heb de beschikking over een eigen bak. Ik wil je op weg
helpen en daarna graag samen verder studeren in het Parelli
gebeuren. 

beawrekenhorst@upcmail.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: MEI 2002



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
Heldringsweg 1 te Hoenderloo

-   MEDISCHE PEDICURE
- DIABETISCH VOET
- REUMAVOET
- NAGELREGULATIE
- ORTHESIOLOGIE
- SCHOONHEIDSSPECIALISTE
- VISAGIE
- MANICURE
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vervolg van de voorpagina

Nu krijgen ze op 1 december a.s. nog de
Apeldoornse Sportpenning uitgereikt op
het gemeentehuis van Apeldoorn. (hier

hopen we uiteraard ook foto’s of in ieder
geval één foto van te mogen onrtvangen.
Kunnen we nog een keer trots zijn).

Op de site van de vereniging (www.b-

anythinghiphopcrew.nl) hebben we een
filmpje ontdekt van deze groep. Ga naar
de site en klik op films. Scroll naar de
film die gemaakt is in Valkenburg en u
kunt deze groep aan het werk zien.

Geboren in ......
In dit oktobernummer kunnen
we weer melding doen van de
geboortes van een aantal nieuwe
wereldburgers. Als we bericht
krijgen dat er bij Hoenderloërs
of oud-inwoners van ons dorp
een baby geboren is, zullen we dat altijd
plaatsen. Leuk toch, om te weten dat er
ergens weer gezinsuitbreiding heeft
plaats gevonden!

De eerste die we deze maand aan u
voorstellen is Valeijn Kiever, die gebo-
ren is op 23 september. Dit is het tweede
kleinkind van Geerten van den Brink;
zijn eerste kleinkind Storm geboren 15
augustus 2007.Valeijn Kiever is het kind
van Maaike en Raimond, die sinds kort
in Velp wonen. Uiteraard is opa beretrots

op zijn kleinkinderen en de ouders zullen
dat niet minder zijn.

De tweede baby is geboren bij een oud-
Hoenderloër die in Otterlo woont. Marco
van de Brink en Corien hebben op vrij-
dag 17 september om 12.34 uur een
tweede kind gekregen. Thijs Cornelis
(roepnaam Thijs) zag het levenslicht

door middel van. een keizersnee in het
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Bij zijn
geboorte woog hij 2.992 gram, maar is
inmiddels al flink gegroeid.
Zus Lieke is helemaal trots op haar

kleine broertje en dat is zeker ook te zien
op de lieve foto die we van de trotse ou-
ders mochten ontvangen.
We hebben een vermoeden dat de opa’s
en andere familieleden ook beretrots zijn.

Valeijn Kiever 

Geerten met Storm

Thijs en Lieke

Gewoon een leuk kiekje



wwwwwwwwwwww.... rrrreeee iiii ssssbbbb iiiioooossssccccoooooooopppprrrroooommmmiiii jjjjnnnn....nnnnllll

Telefoon: 0488-442780, Opheusden

Prins  Willem-AAlexanderpark  504    3905  DN    Veenendaal    tel.  0318-5511150

      

27 november27 november
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Nieuwe picknickbank voor Plaggenstekersweg
Op de Plaggenstekersweg is altijd wat te
doen. Zo ook weer op nationale buren-
dag, dat in 2010 viel op 25 september.
Net als vorig jaar werd dat gevierd in
deze Hoenderlose straat en dankzij Alie
van Kooten kon er dit keer ook iets
nieuws geplaatst worden.

Burendag is een initiatief van het
Oranjefonds en Douwe Egberts en in
2010 heeft het Oranjefonds het giganti-

sche bedrag van
€971.261 gegeven
aan goede buurt-
ideeën. Wie een
goed idee heeft kan
daar een aanvraag
voor indienen en

Alie heeft daar dus
al weer iets voor
weten los te

peuteren voor haar
straat. Van dat geld
is een nieuwe pick-
nickbank gekocht
en deze is geplaatst
aan de Plaggen-
stekersweg naast de
familie Scherren-
burg.
Dit ging natuurlijk

met een feestje, en de opening is gedaan
door Mevrouw Visser als oudste
bewoonster van de straat. Zij heeft het
lintje door geknipt. 

Het ziet er natuurlijk gelikt uit daar aan
die Plaggenstekersweg. Ze hebben weer
goed gebruik gemaakt van de moge-
lijkheden die er zijn. En waarom natuur-
lijk ook niet!
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HHeett  aaddrreess  vvoooorr::
Prachtige  display  Kerstkaarten  van

Marjolein  Bastin
Diverse bewerkingen en afmetingen

AAaannbbiieeddiinngg  vvoooorrddeelliiggee  KKeerrssttkkaaaarrtteenn

AAggeennddaa''ss  ,,  KKaalleennddeerrss  eenn  SScchheeuurrkkaalleennddeerrss

DDee  DDeecceemmbbeerrkkaalleennddeerr 3311  ddaaggeenn  kkrraasspprreett
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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

Axe douche/deospray 
diverse geuren 2+1 gratis

andrelon shampoo diverse 
varianten   2+1 gratis

kneipp badolie 100ml diverse
geuren 2e fles halve prijs

melkmeisje bad 1 liter 
nieuwe geuren 2 voor 5 euro

P a a l b e r g w e g  1 4
0 5 5 - 3 7 8 2 1 8 8
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Middenweg 7 - 7351 BA Hoenderloo - 055 3781256 - www.boerenkinkel.nl
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Hoenderlose brandweer tweede bij wedstrijden
Op zaterdag 25 september hebben we
weer meegedaan aan de jaarlijkse
brandweerwedstrijden van de brand-
weer Apeldoorn , Epe en Voorst. Dit
jaar werden de wedstrijden gehouden
in Klarenbeek.

Wat was er gebeurt?
Op een twee onder één kap woning was
een luchtballon neergestort. Het bakje
met 2 personen er nog in was blijven
steken ter hoogte van het slaapkamer-
raam op de 1e verdieping. Ook was er in
die slaapkamer brand
ontstaan en er was
nog iemand in het
huis.

Onze ploeg
bestond uit: 
B e v e l v o e r d e r :
Harald Mulder.
Chauffeur/pompbe-
diende:Hans Essen-
stam.
Aanvalsploeg: Erik van Hunen
en Ferry Wolfswinkel.
Waterploeg: Cjacco Wolffensperger en

Ruud van der Kuy.
U ziet het, dit is wel de crème de la crème
van het korps Hoenderloo!!

Aangekomen bij het object moest de
waterploeg meteen een ladder plaatsen
om de twee mensen uit het bakje te red-

den en om de gaskranen dicht te
draaien.
De aanvalsploeg ging samen met de

bevelvoerder achterom om via de
achterdeur het huis binnen te gaan om

de boel te verkennen en het slachtoffer te
zoeken.
Ze namen natuurlijk een straal mee naar

binnen en op de eerste
verdieping kwamen ze een
vuurhaard tegen en het
slachtoffer.
Doordat Ferry de
vuurhaard onder controle
hield kon Erik het
slachtoffer redden en
samen droegen ze het
slachtoffer naar beneden.

De vuur-
h a a r d
b r a n d d e
nog en
H a r a l d
stuurde de
waterploeg

naar boven om de vuurhaard af te
blussen.
Alles ging in een razend tempo van nog
geen 15 minuten!

Van de 13 korpsen die meededen
moesten we alleen het korps van de
beroeps brandweer van Apeldoorn voor
ons dulden.
Al waren we dan tweede, we zijn wel
HET BESTE VRIJWILLIGERSKORPS
van Apeldoorn/Epe/Voorst!!!

Zo ziet u maar weer , u kunt met een
gerust hart gaan slapen want uw vei-
ligheid is bij ons in goede handen!

Groeten, Cjacco Wolffensperger.
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Miranda Kennis is nu ook een vijftiger
Je hebt van die mensen die schijnbaar
maar niet ouder willen worden. Wel wat
betreft leeftijd natuurlijk, maar niet qua
uiterlijk. Het heeft vast en zeker een aan-
tal mensen verbaasd dat Miranda Kennis,
ja die van Joop, op 9 oktober al vijftig ge-
worden is. Uiteraard ging dit niet onge-
merkt voorbij en er werd een spandoek in
de tuin aan de Paalbergweg geplaatst.
Toen wij zaterdags een foto wilden ma-
ken was alles al weg, ze gingen zondags
op vakantie. Maar gelukkig hebben wij
inmiddels een breed netwerk van foto-
graven. We hebben een paar foto’s ge-
kregen van Ruud en Jeanet. Bedankt
familie!
Miranda, uiteraard nog van de redactie
van harte gefeliciteerd met de mijlpaal en
we wensen jou en je Joop uiteraard nog
vele jaren.

Nieuwe shirtjes voor jongste volleyballers
Plezier hebben in een sport en enthousi-
asme daarvoor zijn zeer belangrijke in-
grediënten om te kunnen genieten en te
groeien in die sport. Enthousiasme kan
de meiden mini’s van GTH-Torpedo niet
ontzegd worden; wat een leuk stel zeg!
Ze trainen iedere woensdag en trainster
Amanda Essenstam heeft er soms de han-
den aardig vol aan. 
De meiden wilden graag door sporten
toen de gym van GTH er mee stopte.
Toen zijn ze gaan volleyballen en ze heb-
ben een half jaar lang getraind om nu aan
wedstrijden te kunnen mee doen.
Circulatievolleybal heet dat en daarbij
mag je de bal, nadat deze onderhands is
opgeslagen, vangen. Het is de bedoeling
dat je de tegenstander weg speelt, want
als men de bal niet vangt moet er 1 (van
de 4) spelers/speelsters het veld verlaten. 
De jonge Hoenderlose meiden hebben
inmiddels twee toernooitjes gespeeld en
na de eerste, zeer onwennige potjes,
hebben ze het al heel goed gedaan.

Maar als je wedstrijden speelt moet je er
natuurlijk ook netjes uit zien. Dat dacht
Erik van Hunen ook en hij kocht een stel
shirtjes met zijn logo en naam en de mei-
den zijn er maar wat trots op. Als dank

hadden ze twee mega-planten gekocht
voor de sponsor. Want nu zijn ze toch
wel een echt team hoor! Meiden, hou het
enthousiasme en de vrolijkheid, dan
komt het vast goed met jullie!

door. Bij deze sfeeractie kunnen waardebonnen van de HZV
gewonnen worden. Zeker de moeite waard!

Stempelactie
De HZV houdt bij de bij haar aangesloten bedrijven van 13
november tot en met 5 december een stempelactie. Bij elke 5
euro krijgt men een stempel en elke ingeleverde volle kaart
zou één van de vele mooie prijzen op kunnen leveren. De
trekking vindt plaats op 6 december, waarna de winnaars
bericht krijgen.

Mooiste kerstversiering van H’loo
Net als vorig jaar organiseert HZV weer de wedstrijd ‘de
mooiste kerstversiering van Hoenderloo’. Frits Radstaat won
de eerste editie, maar wie gaat hem opvolgen. Vanaf het mo-
ment dat de grote dorpskerstboom staat kan men de tuin, de
gevel, de buitenkerstboom e.d. gaan (kerst)versieren om van
ons dorp weer een echt kerstdorp te maken. Het gaat dus om
buiten! Een vakkundige jury gaat rond de kerstdagen alles kri-
tisch bekijken om zo de mooiste er uit te halen. Men hoeft zich
niet op te geven, de jury gaat meerdere malen het hele dorp
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Eetcafé De Zaak

HHeett  aaddrreess  vvoooorr
FFeeeesstteenn  eenn  ppaarrttiijjeenn

WWaarrmm-  eenn  kkoouudd  bbuuffffeett
MMaaxxiimmaaaall  112200  ppeerrssoonneenn

Lunchgerechten

Frietgerechten

Vleesgerechten
Visgerechten

Vegetarische  gerechten

Pannekoeken

Krimweg  28        -      055  -  3780661

www.dezaakhoenderloo.nl
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Beatrix D op kampioenskoers!
Op het moment dat ik dit verslag schrijf is het
16 oktober en is het bar slecht weer. Het D-elf-
tal van Beatrix heeft net weer gevoetbald en
wederom gewonnen.

Omdat we niet genoeg spelers hadden voor
een elftal (we hebben 9 spelers) hebben we
besloten om met een 7-tal mee te doen, we
voetballen dan wel op een klein veld, 2 keer 30
minuten.
We zitten in een poule van 6 dus dat betekent
dat we voor de winterstop een hele competitie
afwerken.
De eerste seizoenshelft zit er op en ik moet
zeggen dat het bijzonder goed gaat!
We staan ongeslagen bovenaan met 15 punten
uit 5 wedstrijden, en dat is een uitstekende
prestatie.
Ik zal ons eerst even voorstellen:
Lars Essenstam: Keeper, met maar 9 tegen-

goals mag je best zeggen dat Lars het perfect
doet!
Joery Berkhof: Spits/rechtsbuiten, Joery is een
gevaarlijke speler met een goed schot!
Luc van Velsen: Spits en een goede dribbelaar
met een neus voor goals.
Wilmar Fluit: Spits/links- of rechtsbuiten,
wordt steeds beter en scoort aan de lopende
band!
Andy Hol: Middenvelder/verdediger en als
Andy op dreef is is hij niet meer te stoppen,
pikt vaak een goaltje mee!
Jiro Wolffensperger: Laatste man, onmisbaar
achterin en samen met Devin een koningskop-
pel.
Miquel Raven: Aanvallende middenvelder,
heeft een loopvermogen als een paard en een
goed schot!
Devin Barten: Verdediger/middenvelder, is
super gevaarlijk als hij over rechts opkomt!

Samen met Jiro heerst hij in de verdediging!
Manon van Veelen: Middenvelder, stofzuiger
van het middenveld want ze is moeilijk voor-
bij te spelen, pikt ook af en toe haar goaltje
mee!
Gastspeler: Fedde Dibbink: Middenvelder /
aanvaller, Fedde speelt normaal in de E maar
heeft een paar keer met ons meegedaan en is
een aanwinst voor ieder team, wat een
overzicht!

Leiders: Bertil Fluit en Stefan Bloem.
Trainers: Tim Lagerwaard , Marissa van
Veelen en Cjacco Wolffensperger.

We hebben dus al 5 wedstrijden gespeeld en de
uitslagen liegen er niet om!
Hier komen ze:    
SV Twello -Beatrix:  2-11.
Beatrix -Rood Wit Putten:  11-3.
SEH Heerde-Beatrix:  0-27.
Vios Vaassen-Beatrix: 4-11.
Beatrix-BAS Biddinghuizen: 0-10.
Met een doelsaldo van 71 goals voor en 9
tegen doen we het gewoon boven verwachting
en mag je best zeggen dat we op kampioens-
koers liggen, maar in ons achterhoofd weten
we natuurlijk dat we er nog lang niet zijn ! We
moeten er dus de tweede helft weer vol tegen
aan!

Ik kan dan ook alleen maar zeggen: ZET 'M
OP de tweede helft!!

Groeten, Cjacco Wolffensperger.

Jeugd VIOS naar Slagharen

Theo bedankt!
Theo Engbers is de laatste tien jaar on-
losmakelijk verbonden geweest met
HAJO. Hij heeft echter de stap genomen
om bij onze vereniging te stoppen en is er
inmiddels al niet meer bij betrokken.

Theo heeft aan de wieg gestaan van onze
dorpskrant en heeft er zich in al die jaren
vol overgave voor ingezet. Een vereni-
ging die iets doet voor de Hoenderlose
jeugd is op zijn lijf geschreven!
Theo heeft verschillende (bestuurs)func-
ties binnen de vereniging met verve inge-
vuld en HAJO is hem dan ook veel dank
verschuldigd.
Binnen HAJO hebben we zijn functie en
taken heel goed kunnen opvullen. Theo
zal wel als vrijwilliger betrokken blijven
bij zijn grote activiteit, de Playbackshow. 

Theo, HAJO en heel veel kinderen be-
danken je voor je grote inzet in de afge-
lopen vele jaren voor de vereniging en
het dorp. Je laat een gat achter, maar het
(verenigings)leven gaat door.

Zaterdag 11 september zijn wij van VIOS een dagje met onze jeugdleden naar Slagharen geweest.
Dit omdat zij nog te jong waren voor onze (overigens zeer geslaagde) feestavond. We vertrokken
om 9 .00 uur vanaf het Dorpshuus in Hoenderloo om vervolgens om 10.20 uur aan te komen bij
ponypark slagharen. Onze 6 jeugdige muzikanten spurten zich naar de ingang, waar de 7e al met
smart op ons stond te wachten. Nu snel het park in, en ja probeer dan maar eens te kiezen waar
het eerst in te gaan. de kabelbaan of de vrije val of, of of,....... .rustig jongens en meisjes, we hebben
tijd genoeg om in verschillende attracties te gaan.
Dus toch eerst de kabelbaan, naar de andere kant van het park en vandaar uit naar de.... nee,
laten we eerst een wat drinken en een snoepje, en dan naar de autobaan, achtbaan( al durfde hier
maar 1 kind in) enz. Rond 13.00  uur hadden we tijd voor poffertjes (nou ja omdat het moet, kun-
nen we niet met de poffertjes en al het reuzenrad of zo in??) Ik denk dat ik net zoveel km heb
gelopen in het park, als met een avondvierdaagse.
Om 16. 00 uur zouden we weer richting Hoenderloo vertrekken, en we kwamen tot de volgende
ontdekking: of het park is te groot of de tijd was te krap. Dus met enige vertraging weer richting
Hoenderloo alwaar iedereen weer netjes thuis werd afgeleverd.
Dat dit zeker voor herhaling vatbaar is hoorde ik wel van onze jeugd alsook van hun ouders. Ik
denk ook dat ik namens hen, VIOS mag bedanken voor dit leuke dagje uit.
Dus jongens en meisjes : willen jullie ook mee een dagje uit, wordt dan lid van VIOS.

Herman van Hunen
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Goede morgen Hoenderloo
De afgelopen weken was het weer een
drama, nee, niet weer, Het weer. Hoewel
Otto pas een orkaan werd toen ie hier
voorbij was zaten wij midden in de
buitenste slinger zeg maar, en dat was
één en al regen en onweer. Zo erg zelfs
dat alweer de straten afgesloten zijn
geweest, scholen etc dicht en de schade
erger is dan met Earl. De saltpond had

geen begin en of einde meer, alles in Phb
stond blank, ongelofelijk, parkeren is al
een drama, maar was nou helemaal geen
doen, auto's dobberden voorbij, en
Tjeerd zag de tarpons (enorme vissen)
gewoon over straat zwemmen. Laten we
vissen nou allebei leuk vinden, om te
doen dan hè, maar Tjeerd en de rest van
SXM werd zelfs naar huis gestuurd van-
wege het weer, dus achter het net gevist
helaas.
Nu, lees 15 0kt, is alles eindelijk weer
eens normaal. Alles behalve…. Die god-
vergeten muggen. Tamil-tijgers noemen
wij ze, naar de beruchte milities in Sri
Lanka. Normaal zijn er altijd muggen,
helaas ook overdag. En dat zijn nou net
de muggen waar je niet door gestoken
moet worden. Deze muggen hebben een
hoge kans drager te zijn van Dengue, een
erg vervelende ziekte, waar je als vol-
wassene wekenlang heel ernstig ziek van
kan zijn (dat besmettelijk is via diezelfde
muggen), en waar minder gezonde, ou-
deren en kleine kinderen zelfs aan kun-
nen overlijden.  (dit jaar 4 in sxm).Dus na
een paar weken binnen zitten, wat wel
moest vanwege de enorm harde wind en
enorme hoeveelheid regen die dus anders
binnen kegelde, hebben de kindjes het
wéér warm omdat ze lange broeken en t-
shirts met lange mouwen aan moeten
vanwege die klote (sorry) muggen. En
dan nog worden ze na insmeren, gesto-
ken op neus/oortjes, handen etc, zo
zielig. Ikzelf ook, en het jeukt als de pest,
en sorry Wolfswinkel en waar de bullen

ook vandaan komen, zelfs het spul dat de
houthakkers in Zweden beschermd helpt
hier voor geen meter! 
Ik heb al eens mijn best gedaan uit te
vogelen waarvoor God die beesten heeft
geschapen, of waarom ze zijn ontstaan,
wat je wilt. Het antwoord is dat ze
bepaalde algen eten in stilstaand water,
die anders het water zouden ontdoen van

alle zuurstof, wat
dan weer geen
enkel leven toe
zou laten. Ik had
die algen niet
geschapen, maar
ja, ik ben dan ook
een vrouw, geen
God.
Wisten jullie
trouwens dat de
vrouw van Noah
(Noach) Emzara
heette?

Suze heeft de ark van playmobiel gehad
en die vroeg natuurlijk hoe -de- vrouw -
van heette. Nou ben ik naar
zondagschool geweest, zat ik op het
Christelijk lyceum met godsdienstonder-
wijs, en studeerde oa kunstgeschiedenis
op een katholieke hogeschool, maar
nooit een Emzara tegengekomen, ook in
de bijbel niet, heb me suf gezocht. Voila
lang leve google en een jonge, moderne
man, die vindt dat binnen 3 seconden…..
gggggg.
Wat ik dan wel weer uitvind…. 
Ik moest naar de tandarts, jaja, zelfs in
het paradijs moet je daar naar toe helaas.
De beste man was er een poos niet omdat
ie een hart operatie moest ondergaan in
België. Maar nou weer vrolijk aan het

werk. Hij vertelde jolig dat ie al jaren
voor niks kreeg, zijn vader is overleden
op 22 jarige leeftijd, zijn opa op 32 en hij
had gedacht te vertrekken op 42. En nou
is ie 62 geweest, maar zijn operatie heeft
em niks opgeleverd zie ie. Oh. Maar hoe
zit dat, nog familie in Hoenderloo?
Hloo? Jahaaaaaaaaa dat ken ik wel,
hoezo, (en dat alles terwijl je tanden
nagekeken worden en alles gepolijst, etc,
allemaal in 1 afspraak!) De man heet
namelijk Soeters, en ik dacht zal het toch
es vragen….wie weet….
Kan me dokter Soeters nog zo goed
herinneren met zijn brilletje en bruine
netjes gekamde kapsel… en zijn vrouw,
maar vooral dat huis!!!! Dat huis vond ik
zo geweldig, en dankzij "de winkel" heb
ik er meer van gezien dan alleen de
wachtkamer. Maar dit terzijde.
Het was zijn oom. Iedereen in de familie
is arts geworden, zei mijn tandarts, maar
mij leek dit beter. 
Mij lijkt het, behalve het salaris, niks, bij
iedereen de tanden doen, blè, net als
pedicure en gynaecoloog geen carrière
optie for me. Wat niks zegt.
Hij is overal tandarts geweest, en was
zelfs de tandarts van Qadhafi (Khadaffi)
je weet wel? De leider van Libië, eerst
nogal in voor de sharia (de moslimwet-
geving) maar tegenwoordig wat
gematigder en in voor een socialer land.
Hij was bij the way de eerste Arabische
leider die de aanslagen van 11 Sept
afkeurde…
Meneer Soeters vertelde dat de gang naar
hem en zijn familie een halve dag duurde
door security checks en weet ik het wat
meer. Dat ie dan vooral de vrouw van en
broers en de rest behandelde, en Qadhafi
zelf maar 1 keer had gezien. De man
blijkt bang voor de tandarts…
Hoe krijg je een staatsman op zijn
knieën? … Zo dus.
Toch maar een carrière-switch maken? 

Zou zeggen Go-Young Hoenderloo, the
World is yours!

Assalèmoe âaleekoem, Judith
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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



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 25

Vorige maand stond de letter H net zichtbaar op de foto van Ken je Dorp.
En die letter staat op het huis dat de Heldringshoek heet, naast de
Heldringsput. Een fraai huis, dat als we het goed begrepen hebben
vroeger dienst deed als
(hoofd)meesterswoning
voor de basisschool die
vroeger achter dit huis

lag. lekker dichtbij school dus.  We hopen dat het niet te moeilijk was.
Toen we de foto van deze maand maakten zat het blad nog aan de berkenbomen.
Die zullen inmiddels wel gevallen zijn, maar het object dat er voor staat is er
nog steeds. In een niet zo druk gedeelte van ons dorp zagen we dit en we von-
den het meteen geschikt voor deze rubriek. Wat het is, is wellicht duidelijk en
wie op zoek zou gaan naar dit stukje Hoenderloo moet vooral met de ogen naar
boven kijken. Wel uitkijken natuurlijk, want we willen geen ongelukken!

Schilder- en afwerkingsbedrijf

Herman van Hunen
*Schilderwerk buiten en binnen 

*Behang, glasweefsel en structuurvlies

*Isolatie- en veiligheidsglas (levering en plaatsing)

*Vloeibaar behang

*planmatig onderhoud en kleuradvies

Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers 
Veldheim 6, 7351 CE te Hoenderloo
Tel: 055 - 378 11 77
Email: info@sport-fysiotherapie-hoenderloo.nl

www.sport-fysiotherapie-hoenderloo.nl
Fysiotherapie: dinsdag t/m vrijdag 08.00 t/m 18.00 uur

GEEN VERWIJZING MEER NODIG VAN DE HUISARTS.
Diabetes & Fit training: Speciale groepstrainingen voor diabetes patiënten   

(vergoed door de verzekeraar)
Fitness: Trainen in groepen van maximaal 7 personen. Leeftijd vanaf 14 jaar. 

Trainingstijden zijn afhankelijk van de vraag en het aantal personen. 
Zelf groepen formeren mogelijk.
Voor meer informatie kijk op de website of  bel bovenstaande tele-
foonnummer.

Tijden: 09-12uur 12-17uur 17-21uur Met begeleiding.

Abonnementen: vanaf €24,- euro per maand.

Actie: Schrijf je in voor 15 november 2010 en betaal geen inschrijfgeld.



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 



tussen inwoners en gemeente zo klein
mogelijk blijft. Vanuit vier locaties in de
stad houden de wijkteams zich bezig met
alle voorkomende onderhoudwerkzaam-
heden in de openbare ruimte. U kunt
hierbij denken aan het onderhoud van
onder andere plantsoenen, wegen en
paden, hondenuitlaatplaatsen, bermen en
speelvoorzieningen, het riool en de
straatverlichting. De wijkteams werken
met een planning die af en toe flink
verandert door de weeromstandigheden. 

Seizoenswerkzaamheden
Naast de dagelijkse onderhoudswerk-
zaamheden zijn er seizoensgebonden
werkzaamheden: 

* De herfst is begonnen. Het bladgroen
wordt afgebroken, er ontstaan prachtige
herfstkleuren. De wijkteams starten in
november met het verwijderen van
bladafval van de straten en paden. U kunt
de gemeente natuurlijk ook helpen bij het
opruimen van het bladafval voor uw deur
en oprit door het blad in uw groene con-
tainer te gooien. Het aanbieden van de

groene container is
in Apeldoorn gra-
tis. 
* De winter doet
denken aan warme
chocolademelk of
een warme dikke
trui. Muts op en
genieten van
prachtige winterse
landschap. Het
doet ook denken
aan gladde wegen,
stapvoets rijdende
auto's, schuivende
fietsers en voor-
zichtig lopende
voetgangers. De
gemeente Apel-
doorn wil de over-
last in tijden van
vorst en sneeuw
zoveel mogelijk

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 27

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 verzor-
gen 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

Samen werken aan een prachtige schone wijk
Een buurt, een
wijk of een
dorpskern staat
nooit stil. Ze
veranderen, be-
woners gaan trou-
wen, krijgen kin-

deren, gaan verhuizen. Al deze mensen
hebben verschillende behoeften, verlan-
gens en belangen. De gemeente doet haar
best om hier rekening mee te houden.
Door van elke wijk een prettige, leefbare
omgeving te maken. Het dagelijks
schoon, heel en veilig houden van de
openbare ruimte hoort daarbij.

Wijkgerichte aanpak
De gemeente Apeldoorn is veel te groot
om alle parken, groenstroken, wegen en
paden vanuit één locatie te beheren.
Vandaar dat de gemeente is opgedeeld in
zes makkelijk beheersbare gebieden: de
stadsdelen. Hieronder vallen ook de dor-
pen. Het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte vindt zoveel mogelijk
plaats vanuit deze stadsdelen. Hiermee
wil de gemeente bereiken dat de afstand

beperken. Door preventief te strooien op
hoofdwegen, busroutes en fietsroutes.
Dat wil zeggen dat op basis van glad-
heidverwachting de gemeente gaat
strooien, nog voordat het daadwerkelijk
glad is. 
* In de winterperiode zijn de wijkteams
ook druk met snoei- en dunningswerk-
zaamheden in bossen en groenvoorzie-
ningen. In het voorjaar wordt het groen
weer opgeknapt en op sommige plekken
wordt de beplanting vervangen. Ook het
onkruid wordt aangepakt. 
* Tijdens de zomer wordt de omgeving
verder opgeknapt, er wordt geschoffeld. 

Zo zijn de wijkteams gedurende het hele
jaar hard aan het werk om Apeldoorn
schoon, veilig en heel te houden. 

Uw aanspreekpunt in het dorp
Elke wijk en
dorp heeft een
aanspreekpunt.
Sjoerd de Boer is
uw beheerder:
"Ik hecht veel
waarde aan per-
soonlijk contact
met bewoners.
Daarom proberen
mijn collega's en ik bij meldingen de
burger op te zoeken. Vragen worden
duidelijker als je ze ter plekke bespreekt.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat
burgers meedenken over hun wijk. Dat
lijkt ons niet meer dan logisch." 

Melding
Heeft u een melding over de onderhoud
van uw wijk? Dan kunt u terecht bij de
Buitenlijn via de gemeentelijke website
http://www.debuitenlijn.nl/ of via het
nummer 14 055. Burgers en instellingen
kunnen terecht bij de Buitenlijn voor het
melden van problemen op het gebied van
wegen, groen, milieu, verkeer, straat-
meubilair, verlichting, vernielingen, etc. 
Uw meldingen worden in de meeste
gevallen afgehandeld door de wijkteams. 



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
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Verzekerd van goed advies!

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.
Tijdens kantooruren 055 - 378 14 84.

Krimweg 80, 7351 AW  Hoenderloo

Jean Monnetpark 39, 7336 BA  Apeldoorn

Oude Apeldoornseweg 77 a, 8171 LV   Vaassen
Tel. 055 - 378 14 84
Fax 055 - 378 22 64

www.berkhof-partners.nl
Info@berkhof-partners.nl

ASSURANTIËN

Uitnodiging
kinderkerstfeest
Hoenderloo is rijk aan tradities. Eén
daarvan is het jaarlijkse kinderkerstfeest
in de Heldringkerk.

Traditiegetrouw vindt dit plaats op de
zondag voor Kerst, dit jaar dus op
zondagmiddag 19 december om 17.00
uur.
De kindernevendienstcommissie en de
de kinderen van de Kakelhof zijn al
begonnen met de eerste voorbereidingen.
Alle kinderen van Hoenderloo en hun
ouders, maar ook alle belangstellenden
zijn van harte welkom.
De kerk is dan feestelijk versierd, de
kinderen leveren mooie bijdragen en we
zingen allerlei bekende kerstliederen.
Na afloop is er een verrassing voor de
kinderen en voor iedereen warme choco-
lademelk.

De begeleiding van de samenzang komt
van organiste mevrouw Buitenhuis en er
werkt ook een koperkwartet uit Apel-
doorn mee.
Graag tot ziens!



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

Krimweg 9a
7351 AS  Hoenderloo
tel. 055 -3781591
fax 055 - 3781890

Margriet ScholMargriet Schol
werkt aan eenwerkt aan een

nieuwe advernieuwe advertentietentie

U kunt haarU kunt haar uiteraard noguiteraard nog
wel bellen hoor!wel bellen hoor!

06-2252861406-22528614



eecchhttee  bbaakkkkeerr
jan van der poel
Apeldoornseweg 16 - Hoenderloo

Tel. 055-3782364 - Fax 055-3782366
Brouwerstraat 13 - Ede
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