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Na drie poulewedstrijden vond op 29 november de finale plaats van het verenigingen koersbaltoernooi in ‘t Dorpshuus.
Een topavond voor de organisatie, de

In deze
Plaggensteker o.a.

deelnemers en ‘t Dorpshuus. En met eindelijk eens een ander winnend team.
Vorig jaar heeft het toernooi niet plaats
gehad, maar de 3 edities daarvoor waren
alledrie gewonnen door de darters. De

een verschil van maar liefst 12 punten
won de brandweer de strijd op de bevlogen avond. De darters werden tweede en
de mennekes van de vroegere voetbalclub derde. Uiteraard ging de brandweer
helemaal los en het was nog even een

Arend, je hebt mensen
weer getrakteerd. Op een
puike lezing!

Hans, waar kijk je op
neer? Of sta je heel hoog
en heb je hoogtevrees?

AAAah Gerda! Een
onderonsje met de kerstman?

Het jaaroverzicht van
2019! Het staat weer in
dit decembernummer!

gedoodverfde kampioen en op 29 november zaten ze ook weer in de finale.
De darters hadden echter geduchte tegenstanders in de Beatrix legends en de
Brandweer.
In de eerste wedstrijd tussen de darters en
de brandweer hadden de spuitgasten een
enorm goede tweede ronde. Een wedstrijd bestaat uit twee rondes en het totaal
wordt bij elkaar opgeteld. Vervolgens
speelden de darters tegen de Beatrix legends en
daarna moesten de
pijltjesgooiers afwachten. Ze hadden het niet meer
in eigen hand om
een vierde toernooizege op rij
voor elkaar te krijgen. Dat is ze
uiteindelijk niet
gelukt, want met

beetje onrustig in ‘t Dorpshuus.
Allergrootste winnaar was eigenlijk
iedereen. Natuurlijk wilde iedereen graag
winnen, maar zeker niet ten koste van
alles. Het was een gebroedelijke avond
met gepeperde opmerkingen over en
weer. Groot compliment aan de organisatie, de mannen/jongens die het leg
hebben gehad om dit op zich te nemen,
Frank Daemen en Tijmen van Roekel!
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
December
14
29

Kerstbingo (Dorpshuus)
TOP 200 café (de kleine Arcke)

Januari
15
25

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Winterconcert VIOS (Dorpshuus)

Februari
2
19

Klaverjasmarathon (Dorpshuus, 07.00 - 19.00 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Maart
18
21

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)

April
15

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Mei
20

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Juni
12
19

TOP-2000-Café
Op zondag 29 december kan men de
mooiste vinyl-plaat te laten draaien na
het vertellen van een bijbehorend persoonlijk, ontroerend of gewoon sterk
verhaal die bij het betreffend nummer
hoort.
Het café wordt versierd met mooie
platenhoezen. De koffie staat klaar.
De Deejay heeft er zin in.
Dus kom met een voor jouw belangrijke
LP of singeltje naar museum de kleine
Arcke op 29 november.
Tot dan
muziekliefhebbers!!!!!!

Dorpsquiz Hoenderloo
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Juli
3

Hoenderpop
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
Redactie:
Rob Spelde 055-3781363 en
06-20683177

Geboren in ........
Ja ja, we kunnen weer melding maken
van geboortes. Altijd geweldig om dit te
doen.
Op 9 november is onze oud dorpsgenoot
Randy van Ark pappa geworden en
Maritte Hijmans dus een trotse moeder.
Toen is zoon Willem geboren en wat een
geweldig ventje is dat volgens opa Eef.

Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242
klachten bezorging:
robspelde@planet.nl
Advertenties
robspelde@planet.nl
06-20683177
Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.
Aanleveren van ideeën en copy kan
rechtstreeks bij de redactie of via
E-mail:
robspelde@planet.nl
Krimweg 11
7351 AS Hoenderloo

Willem werd om 14.11 uur geboren en
woog toen 3667 gram. Het jonge gezinnetje woont in Nijmegen, maar de rit
naar Hoenderloo zal nog wel eens

gemaakt worden. Of door opa en oma
andersom richting Nijmegen.
Op 4 december om 17.18 uur is er nog
zo’n wondertje geboren en wel
Sebastiaan Reinier Klein Middelink. De
zoon van Dewy en Joost Klein Middelink,
die
in
Apeldoorn
wonen.
Mamma
Dewy is
nog enthousiast
lid van
HAJO en
uiteraard
komt de kleine regelmatig in Hoenderloo
bij opa Karel en oma Roos. De kleine is
na 39 weken geboren en was 51 cm lang
en woog toen 3530 gram.
Pappa’s, mamma’s en ander familieleden, van harte gefeliciteerd met deze
wondertjes en heel veel geluk gewenst.

Iris Dros een kwart eeuw jong

website

www.hajo-hoenderloo.nl
Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 18 januari
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 28 januari
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

De 28-ste november was een gedenkwaardige dag voor Iris Dros en dat mocht
iedereen weten. Ze werd op die dag een kwart eeuw en thuis aan de Krimweg werd
dat wel even heel duidelijk gemaakt. Jeetje Iris, 25 jaar alweer. Nog van harte gefeliciteerd en uiteraard nog vele, vele jaren erbij!

Deze maand een aparte Nieuwsbrief van Het Nieuwe Initiatief
Wij hebben veel te vertellen. Daarom treft u
bij deze Plaggensteker een aparte nieuwsbrief
aan. Daarin blikken wij terug op 2019 en
kijken vooruit naar 2020. Veel leesplezier.
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Voor al uw meubel
stoffeerwerk
Versleten zitmeubelen
worden weer als nieuw in
ons atelier.
Alles wordt duurder, daarom
opknappen i.p.v. nieuw kopen!
Vraag vrijblijvend een
prijsopgave aan huis
Meubelstoffeerderij La Estel
Boumanlaan 2
6731 AM Otterlo
Tel. 0318-592 045
Email: info@la-estel.nl
Bezoek onze website: www.la-estel.nl
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Tsjonge, tsjonge. Zo ben ik bezig geweest met het jaaroverzicht van 2018 en voor je er erg in hebt moet ik die van 2019 al weer
gaan maken. Dat wordt wederom een beste klus, maar het is ook wel weer ontzettend leuk om de Nieuwe Plaggenstekers van dit
jaar door te bladeren en de gegevens op chronologische volgorde te zetten. En ik weet al voordat ik de eerste letter op papier heb
gezet dat er ook in 2019 weer heel veel heeft plaats gevonden in ons dorpie. Door ontelbare uren inzet van vrijwilligers hebben
anderen kunnen genieten. Van een feest, van een activiteit, noem maar op.
Ik hoop dat u de moeite neemt om het jaar 2019 in Hoenderloo nog een keertje door te nemen en wellicht nog een keer te genieten
van een bewogen jaar. Al met al is het een aardig dorpsgeschiedenisboekje wanneer alle jaaroverzichten achter elkaar geplaatst
zouden worden. Veel leesplezier!

Op de voorpagina van het eerste nummer
van 2019 werd melding gemaakt van het
feit dat de Plaggensteker de 20e jaargang
in ging. Toch wel een mijlpaaltje. Op 4
januari kwamen de darters voor de
eerste keer bijeen in 't Dorpshuus voor

het koppeltoernooi. Na een flink aantal
wedstrijden bleek het koppel Melvin
Bloem en Zino van Westerneng het best

gedart te hebben. Het Nieuwe Initiatief
was gestart met de inloopochtend in 't
Dorpshuus en iedereen was meteen
laaiend enthousiast. Januari is steevast de
maand van de jubilarissen en bij
Eensgezindheid werden op de eerste
repetitieavond op 8 januari de trouwe
leden gehuldigd. Lid Chris Schouten (5
jaar lid) was niet aanwezig, maar de
andere vijf dames wel: Tiny Brandsma
en Diny de Bondt (12½ jaar),Tine Vis
(15 jaar), Annie van Veldhuizen en
Dicky Nijkamp (45 jaar!) zijn zeer trouw
verbonden aan de Hoenderlose zang! In
de serre werd op hetzelfde moment de

nieuwjaarsreceptie van de biljarters van
Veldheim gehouden. Er werd gezellig
gegeten en gedronken en geproost op het

nieuwe jaar. Op 15 januari hebben vier
Hoenderloërs hun opleiding tot buurtcontactpersoon in het kader van
Het Nieuwe Initiatief
afgerond en hebben hun
certificaat
gekregen.
Een mooi moment voor
Paul de Jongh, Jan
Daemen, Rob Swennenhuis en Hanneke van
Kan. Drie daarvan konDe Nieuwe Plaggensteker - pagina 7

den hun certificaat in Apeldoorn in ontvangst nemen. In de Plaggensteker werd

Helna Solleveld. Omdat het geen officieel jubileum is werden ze niet gehuldigd, maar dat werd Sandra Thomassen wel voor haar 12½ jarig lidmaatschap. Tjerkje Visscher is al 15 jaar
lid, maar ze kon helaas niet op de foto
staan. De laatste zaterdag van januari, dé
dag van het winterconcert van VIOS. En
het werd een prachtige avond op 26 januari. De fanfare en de slagwerkgroep
hebben het publiek getrakteerd op een

horen gekregen dat hij tot erelid
benoemd was van zijn vereniging VIOS.
Door gezondheidsredenen kon dat niet
tijdens het concert of de nieuwjaarsreceptie plaats vinden, maar lekker rustig
thuis. Jaap is al maar liefst 70 jaar lid van

de bouw van een nieuwe vogelhut vlakbij de ingang van Hoenderloo nauw
gevolgd. In januari kon gemeld worden
dat deze zo goed als gereed was. Er werd

heerlijke muzikale avond. Voor Iwan van
de Beek was het helemaal spannend,
aangezien hij als leerling helemaal alleen
moest blazen. Talentje hoor!
ook nog gewerkt aan een veel groter
gebouw op het park, namelijk die van het
nieuwe publieksgebouw. De eerste steen
daarvan werd op 16 januari gelegd door

de toen nog Commissaris van de Koning
Clemens Cornielje. Op 17 januari was
er een feestje op de repetitieavond van
popkoor Unity. De jubilarissen werden
gehuldigd en 2 dames zijn al vanaf het
eerste begin lid: Gerry van Buren en
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Iedereen die in januari langs De Zaak
kwam kon zien dat er volop geklust
werd. Door de gebroeders Van Buren die
er hun eigen restaurant/bar wilde creëren.
Met als naam Restaurant De Veluwe.
Een interview met Mike en Jeffrey in het
januarinummer en ze openden op 2 februari de deuren. Hun opa had thuis te

VIOS en heeft immens veel voor zijn
passie betekend. Het kwam (komt) je toe
Jaap! Op de eerste verenigingsavond van
de Dames Contactgroep Hoenderloo
(DCH), woensdag 30 januari, werd
Annie van Veldhuizen voor de tweede
keer deze maand gehuldigd als trouw lid.
Nu voor het 50-jarig lidmaatschap van
DCH!

Op 2 februari werd het 115-jarig bestaan
gevierd van de vereniging Onderling
Hulpbetoon in 't Dorpshuus. Nu mochten
ook de vrouwen van de leden een avond
van deze club mannen, de oudste vorm
van ziekenfonds van Nederland, mee
maken en die hebben allemaal een geweldige avond meegemaakt. Oudvoorzitter Geerten van den Brink werd
voor het feit dat hij 25 jaar de voorzittersrol heeft vervuld benoemd tot ere-

voorzitter van de vereniging. Terecht!

Het wordt bij bedrijven zeer gewaardeerd als men het bedrijf trouw blijft.

voor een nieuwe uitdaging. Die laatste
dag met de post door het dorp op de fiets
zal ze niet snel meer vergeten. De jaarlijkse toneeluitvoering van HTC was op
9 maart en wat een lol hebben de leden
van HTC gehad op en naast het toneel,
net als het publiek in de zaal. Het blijspel
'zet het maar op de rekening' was werke-

Begin februari kon er dan daadwerkelijk
geschaatst worden op de ijsbaan van de
Zevensprong. Het zag er lang naar uit dat
dit niet zou kunnen, maar een koudefront

zorgde voor velen dan toch voor veel
winterpret. Het Nieuwe Initiatief (HNI)
kreeg steeds meer vorm en er werden
gaandeweg steeds meer activiteiten ontplooid. Op 9 februari vond de eerste
vrijetijdsbeurs plaats in 't Dorpshuus,

waar meerdere verenigingen zich gepresenteerd hebben. Het was gezellig, nuttig
en zeer geslaagd. Twaalf uur klaverjassen. Een groepje enthousiastelingen
staat er ieder jaar voor te trappelen. Dit
keer was het op 10 februari kaarten wat
de klok sloeg in 't Dorpshuus. De winnaar was na een gezellige halve dag
Maarten de Leeuw uit Ermelo, een vaste
deelnemer inmiddels.

Nico Heekelaar
werd
begin
maart op een
wagen door het
dorp
gereden
omdat hij op 3
maart 12½ jaar
werkzaam is op
de Hoenderloo
Groep. Iedereen
in Hoenderloo
mocht het zien!
De jaarvergadering van de

vereniging Hoenderloo's Belang vond
plaats op 4 maart en toen werd afscheid
genomen van penningmeester Oskar van
Zuiden. Zijn functie werd overgenomen
door John
Troch. Wat
een laatste
werkdag
voor Wilma
Wolffensperger op 8
maart. Ze
was bijna
15 jaar het
gezicht van
'de post' in
Hoenderloo
en ze ging

lijk genieten; het stuk is gewoon hilarisch
en het werd heel goed gespeeld. Een
topavondje in 't Dorpshuus. De avond
had voor Mees Thomassen, in een zeer
hectische en zware tijd, nog een extra
staartje. Hij werd gehuldigd voor zijn 40jarig lidmaatschap van HTC; eerst als
spelend lid, de laatste jaren als regisseur.
Hulde Mees! In museum de Kleine
Arcke is regelmatig plaats voor mensen
die een verhaal te vertellen hebben of iets
willen laten zien. Op 10 maart was het
de beurt aan één van de goeroes van oud
Hoenderloo, Wim van Mourik. De verzamelaar had honderden oude krantenartikelen en ansichtkaarten meegenomen
en de belangstelling voor oud Hoenderloo was groot. Wim kon veel van
zijn kennis delen met anderen.
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

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

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

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

De Imme
Kindercentra van Prokino

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

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

Na een rigoureuze verbouwing van het
oude pand 'Rust een Weinig' werd daar
op 15 maart het kersverse restaurant
Wien's geopend. De kroon op het werk
van Wieneke Boon die de moed en het
enthousiasme heeft gehad er iets werkelijk prachtigs van te maken. De reacties
waren groots. Een mooie dag voor de
familie en voor Hoenderloo aangezien

dit stukje Hoenderloo grandioos was
opgeknapt. Op 21 maart bestond de

atiebedrijven. Een breder fietspad van
een speciaal nieuw soort betonmengsel.

De dag van 2 april staat vast als een
prachtige dag in de herinnering van
dorpsgenote Noëlle van Zeist. Op die dag
ging een droom in vervulling aangezien
ze haar eigen kapsalon, Noëlle's Haar
Boutique, geopend heeft. Op 5 april
hielden ze open huis en menigeen kwam
er een kijkje nemen. In de avonduren
stond de brandweer bij de Heldringput.
Gelukkig stond
deze niet in
brand, maar bepaalde mensen
wilden
graag
weten of de put
nog water kon
bevatten of dat
hij lek is. Er werden duizenden
liters water in gespoten.
Voorzichtig, om niet

Biljartgroep Hoenderloo, die elke maandagavond in 't Dorpshuus bijeen komen
voor de clubavond, 25 jaar. Dat hebben
ze knus met elkaar gevierd met een etentje met de partners. Op de foto de toen-

3 april met overmacht kampioen worden
en dat deed dit talentvolle team dan ook.
Ze behaalden maar liefst 47 punten uit 10
wedstrijden en hadden slechts 3 sets
tegen gekregen. Op de Writsaerthoeve
van de familie Van Roekel op Deelen
mochten de koeien op 6 april eindelijk

weer naar buiten en de familie maakt
daar altijd een feestje van. Eerst met de
naaste familie, maar de laatste jaren ook
met belangstellenden uit Hoenderloo.
Steeds meer mensen vinden het schitterend om er naar te komen kijken onder
het genot van een hapje en een drankje.
Er was op het bungalowpark behoefte
aan een eigen winkeltje voor de gasten en
op 12 april werd deze geopend. Er is een

samenwerking met onze SPAR, die voor
de producten in de winkel zorgt. De
eerste DoeDag van 2019 vond plaats op
13 april en men kon 's morgens nog wel
een dikke jas aan hebben omdat het 's
nachts gevroren had. Later brak het zonnetje door en was het geweldig weer om
de bakstenen er uit te blazen. De volgende dag bleek dat al het water alweer
verdwenen was en dus is de conclusie:
lek! Meisjes A van GTH/Torpedo kon op

malige leden. Deze tijd van het jaar werd
er gewerkt aan een nieuw fietspad langs

de Krimweg ter hoogte van de recre-

iets voor en in het dorp te doen. Er werd
weer van alles aangepakt en uiteraard
afgesloten met een gezellige lunch. De
Doedag blijft een leuk en zeer nuttig initiatief van de HZV.
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Sluiting Hoenderloo Groep heeft
grote impact op Hoenderloo
Hoenderloo's Belang is, net als veel medebewoners, erg geschrokken
van het bericht dat de Hoenderloo Groep in 2020 gaat sluiten. Dorp
en internaat zijn al meer dan 160 jaar nauw aan elkaar verbonden en
het voelt als een schok dat dit straks op zal houden te bestaan.
Begonnen als (Heldring-)Stichting, later het Jongenshuis, nog later de Hoenderloo Groep en nu onderdeel van Pluryn: de
verbondenheid met het dorp is altijd groot geweest. Het aantal jongeren dat een plekje vond in Hoenderloo nam de laatste
jaren wel af, maar op allerlei manieren werd en wordt er samengewerkt tussen de Hoenderloo Groep en het dorp. Goed
voor de jongeren, maar ook goed voor het dorp. Veel bewoners hebben er gewerkt en werken er nog steeds. Voor die laatste
groep is dit nare nieuws extra zwaar omdat nog niet duidelijk is of bestaande banen binnen Pluryn allemaal wel kunnen
worden voortgezet. Die onzekerheid is killing.
Het is uiteraard nog onbekend wat er de komende maanden allemaal gaat gebeuren. Niet alleen de directe, maar zeker ook
de indirecte werkgelegenheid, zal er fors onder gaan leiden. Bovendien ontstaat er een periode van grote onzekerheid over
de toekomst van een groot deel van het grondgebied van Hoenderloo, de gebouwen en de voorzieningen.
Daar waar wij kunnen zullen wij als Hoenderloo's Belang proberen behulpzaam te zijn, ook in de gesprekken over hoe het
nu verder moet met dit belangrijke deel van het dorp. En voor veel mensen die we allemaal kennen, is een welgemeend hart
onder de riem voorlopig misschien wel het belangrijkste wat we voor elkaar kunnen doen.

Hobbymarkt
editie 2020!!
Op 9 mei 2020 organiseren we opnieuw
een hobbymarkt (kunstige kunst ook
toegestaan!) in ons Dorpshuus.
De laatste was in 2018, een enorm gezellige dag, waar helaas maar weinig
bezoekers kwamen, waar dit aan gelegen

heeft is me nog altijd niet duidelijk. Het
weer, de omgeving, de datum, zeg het
maar, ik weet het gewoon niet. Maar in
2020 gaan we er een fantastische dag van
maken! Het aanbod zal gevarieerd worden, ik ben nu al bezig om standhouders
te zoeken die originele dingen kunnen
aanbieden. Om de dag interessant te
maken vraag ik standhouders ook om
hun hobby te demonstreren, zodat een
ieder zelf kan ervaren hoe fijn het is om
iets te kunnen maken. Zelf ben ik een

Talentvolle meisjesteams GTH
Meiden-A
Vanaf september zijn de
meiden-A ingedeeld in de
1e klasse. Wel even spannend omdat we dit jaar
nog maar 1 x per week
trainen.
Maar het ging supergoed!
Het zijn hele leuke wedstrijden met mooie
rally's. De 2e plek
hebben we dan ook ruim
behaald met maar 3 punten achter op de kampioen.
Nu blijkt dat ook de 2e
plek een promotie naar de hoofdklasse
betekent. Dus vanaf januari 2020 gaan
we ons geluk beproeven in de hoofdklasse.

We hebben er zin
in !!!
Meiden-B
De
meiden-B
hebben de gang
goed te pakken in
de 2e klasse.
We spelen nu al
een aantal jaren
samen en dat kun
je wel zien. Zo
langzamerhand
heeft iedereen zijn
plekje gevonden.
Dit jaar gaat het
in de competitie
erg goed!
We staan lekker op de 2e plaats.
Op het moment dat dit stukje wordt
geschreven moeten we nog 1 wedstrijd

groot liefhebber van handwerken, textiele werkvormen in al zijn facetten.
Breien, haken en borduren, maar ook
kantklossen en spinnen op het spinnewiel
dat ik van mijn oom geërfd heb.... Ik doe
het graag en laat ook graag zien hoe ik
het doe. (Ook tuinieren is een liefhebberij van me, dahlia's kweken en kippen
koesteren.)
Wilt u standhouder worden op 9 mei
2020? Ik kom graag met u in contact!
Denk groot en geweldig met me mee om
de Hobbymarkt Hoenderloo in 2020 een
enorm succes te laten worden en een
evenement van betekenis.
Hartelijke groeten,
Anly van Oostendorp
06-42554455
anly1965@gmail.com
spelen: tegen de nummer 3.
Wanneer we deze wedstrijd in ieder
geval 1 setje pakken, zullen ook de meiden-B op de 2e plek promoveren!
Dat betekent dat we vanaf januari 2020
dan in de 1e klasse mogen spelen. Hoe
leuk zou dat zijn!
Al met al mooie sprongen in de jeugd
volleybal afdeling.
Zelfs met onze mini's gaan we in januari
de competitie in! Supertrots dat we weer
zulke enthousiaste mini's erbij hebben
gekregen waardoor onze vereniging
weer een mooi toekomstvooruitzicht
heeft!
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding
* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting
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Naam
Voorletters
Adres
Huisnummer
Telefoonnummer
Plaats

: .................................................................................................
: .................................................................................................
: .................................................................................................
: ..........................
Postcode
: .........................
: ..........................
: .................................................................................................

________________________________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's
Belang om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):………………………………………………………
Ten name van :
Handtekening:
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Bezoek onze winkel en maak kennis
met het complete assortiment:
ɷ.DPSHHUDUWLNHOHQ
ɷ,QVWDOODWLHDUWLNHOHQ
ɷ+XLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
ɷ%RVWXLQHQSDUNPDFKLQHV
ɷ2XWGRRUNOHGLQJHQVFKRHQHQ
ɷ6WURRL]RXWHQVQHHXZVFKXLYHUV
ɷ,-]HUZDUHQHQJHUHHGVFKDSSHQ
ɷ:HUN EHGULMIVNOHGLQJ LQFOERUGXUHQ

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

Krimweg 13a
7351 AS Hoenderloo
T:
055-378 12 14
F:
055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

www.wolfswinkel.nl

Deze maand werd melding gemaakt van
de nieuwe naam voor het nieuwe publieksgebouw op De Hoge Veluwe. Na
een prijsvraag was het de naam Park
Paviljoen die de naam van de Koperen
Kop moet laten vergeten. Magriet Schol
gaf op 14 april een prima lezing over
haar familie in de Tweede Wereldoorlog.
Er was zelfs familie vanuit Zeeland naar
Hoenderloo gekomen om naar haar verhaal te luisteren en aan te vullen. Ge-

van ons dorp een geweldig mooi feest
worden voor jong en oud voor de verjaardag van onze koning. Het einde van

werd het aloude spel eieren
gooien gehouden, tot grote
een tijdperk. Omdat gemeente Apeldoorn
het afval anders gaat inzamelen werden
de grijze containers op 29 april opge-

weldig! Tijdens de jaarvergadering van
GTH op 15 april werden twee jubilarissen gehuldigd; zowel Geertje Hendriks

hilariteit van deelnemers en toeschouwers. Dit onderdeel werd gewonnen door
het koppel Maarten Arkenstijn en Menno
haald en moet men in het vervolg het
restafval zelf weg brengen. Na 40 jaar
een ander straatbeeld.

als Ria van Veldhuizen zijn al 25 jaar lid
van de vereniging. Er werd door leerlingen van IKC Hei&Bos stilgestaan bij
het feit dat Hoenderloo 74 jaar geleden
bevrijd werd door de Canadezen. Dat

deden ze op de Hoenderlose Bevrijdingsdag, 17 april. OCH was uiteraard al
maanden bezig met voorbereiden en de
traditionele seizoensopening voor deze
vereniging, het paasspektakel, vond
plaats op 21 april bij de school. Voor de
kinderen was er eieren zoeken en een
palmpaaswandeling. Voor de ouderen

Dijkstra. Deze maand een interview met
Amber Wolffensperger, die voor een
behandeling naar Amerika wil en om dat
te verwezenlijken is een doneeractie gestart. Hopelijk wordt er genoeg geld
bijeen gebracht om haar te kunnen
helpen. Koningsdag. Dat is een feestje
die in Hoenderloo zeker gevierd wordt en
dankzij het OCH op een grandioze
manier. Voor de regen die op deze 27
april voorspeld was werd een grote tent

geplaatst, maar gelukkig viel het mee
met het weer. Zo kon het in het centrum

De kinderen van de school hadden er al
gestaan, maar op 4 mei was het helemaal
erg druk bij de dodenherdenking. Het

lijkt wel of het ieder jaar drukker wordt.
Het is dan ook ieder jaar even een
momentje hoor. Kippenvel! De srilte, het
ruisen van de bomen, de vogels die de
enige zijn die geluid maken, indrukwekkend. De plantenbakken aan de lantaarnpalen in een deel van ons dorp
waren vorig jaar niet echt een succes
geweest en daarom hadden de leden van
de HZV een ander plan bedacht.
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Er werd besloten een specialistisch
bedrijf in te huren. Kost wat, maar dan
heb je ook wat. Dat bedrijf heeft op 9 mei
de nieuwe plantenbakken en de planten

geplaatst. Met de belofte dat het een zee
aan bloemen zou gaan worden. Nu loop
ik flink vooruit, maar iedereen heeft later
in het jaar kunnen zien dat deze belofte
volop werd nagekomen; iedere bak had
een zee aan kleurige bloemen. Annie van
Hunen had een mooie prijs gewonnen.
Ze kreeg van de SPAR een gratis maal-

bij. Hoe geweldig is dat! Als iemand een
Koninklijke onderscheiding krijgt is dat
wel iets voor de voorpagina. Als er twee
tegelijk zijn, dan helemaal! Op 18 mei
kregen Hans Modderkolk en Joop Ken-

wetse manier. Voor de laatste bijeenkomst voor de zomerstop van de Dames
Contactgroep Hoenderloo (DCH) op
woensdag 29 juni was een steengoede
Dorus-imitator naar 't Dorpshuus geko-

nis er één opgespeld in de brandweerkazerne voor al het vrijwillige werk dat ze
gedaan hadden voor het Hoenderlose
brandweerkorps en dus voor de plaatselijke bevolking en indien nodig elders.
Riek Zwanenburg was overigens bij de
EHBO Hoenderloo in het zonnetje gezet

men. Het werd een ouderwets gezellige
verenigingsavond. De dauwtraptocht van
ons dorp werd dit jaar op 30 mei gereden
en het bracht de vele deelnemers naar
heel mooie gebieden. Een prachtige

tijd voor 1 dag per week, een jaar lang.
Toch mooi meegenomen. Er is een Wandelnetwerk Veluwe gekomen en de eerste paal werd op 16 mei geslagen op het
terrein van Landal Miggelenberg door

wethouder Mark Sandmann van Apeldoorn. De eerste van nog 185 in en om
ons dorp. Het gaat goed met de Hoenderlose afdeling van de EHBO, die haar
thuisbasis heeft in het schoolgebouw. Op
16 mei helemaal, want toen kwamen er
een heel stel gediplomeerde EHBO-ers
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omdat ze al vanaf 1975 lid is van de vereniging. En daarvan ook al 28 jaar penningmeester. Je moet het toch maar doen.
Hulde Riek! Voorbereidingen voor de
zomer. Dat gebeurde ook volop bij de
plaggenhut. Bijna wekelijks komen de
mannen er nog steeds bijeen om alles bij
te houden of er iets extra's bij te maken
zoals een houtstapel. Soms ging men er
ook individueel aan de slag. Zoals
bijvoorbeeld Hans Westerveld, die in
mei aardappels gepoot heeft in het moestuintje bij de plaggenhut. Op de ouder-

tocht, maar wel zwaar. Zeker voor
mensen die nog geen e-bike hadden. De
stops waren zeer goed gepland en na
afloop was men zeker moe maar voldaan.

In het juninummer een artikel over de
'pettenman' van Hoenderloo. Mieps van
der Loo spaart petten en had er op dat
moment bijna 300. Hij heeft ze allemaal
thuis opgehangen en gaat er regelmatig
tussen zitten en geniet.

bijna 50 dagreizigers via het plaatsje
Buren naar Leerdam. Daar een bezoek
aan de glasfabriek en een lunch aan
boord van een heuse rondvaartboot.
Heerlijk weer en dus lekker aan dek

om 19.00 uur bij restaurant De Veluwe
en om 23.00 uur moest men het quizboek
daar weer inleveren. Het was een groot
succes, zeker omdat de deelnemers er

Schitterend weer op 2 juni. En schitterende muziek in het Muziekbos. VIOS
genieten van de zon. De
dag werd afgesloten met
een gezamenlijke maaltijd bij Wiens. Een heerlijk dagje met als kers op
de taart van muziekvereniging VIOS, een muzikaal welkom traditie die
door de deelnemers en
organisatie van de senio-

ontzettend veel plezier aan hebben
beleefd. De prijsuitreiking zou later
plaatsvinden tijdens Hoenderpop. De
expositie van deze maand in museum de
kleine Arcke werd op 9 juni ingevuld
door de heer Van der Weel, die de
beschilderde eieren en knipwerk van zijn

maakte muziek, samen met fanfare St.
Judocus uit St. Joost (Limburg). Het
Muziekbos deed zijn naam zeker eer aan
en het was genieten van de twee
muziekkorpsen. Voor de korpsen en het
publiek. Tegelijkertijd speelden de jachthoornblazers van de Overlopers op deze
eerste zondag van de maand op Het

rentocht zeer op prijs gesteld wordt. Op 7
juni werd de eerste dorpsquiz van Hoenderloo gehouden, een nieuw initiatief van
HAJO. Maar liefst 17 teams hadden zich
opgegeven en die hebben vanuit een

Nationale Park De Hoge Veluwe. Dat
doen ze elke maand, maar nu werden ze
geholpen door hun Belgische jachthoornvrienden uit Brasschaat. Dat klonk even
zeg! De eerste donderdag van deze
maand was op 6 juni en dus was het dé
dag van de seniorentocht. Die bracht de

overleden vrouw Tita toonde. De darters
in t Dorpshuus waren toe aan de zomerstop en tijdens de laatste competitiewedstrijd werd de
kampioen van
seizoen 2018
- 2019 gehuldigd,
Zino
van Westerneng. Hij wondeze competitie met overmacht.
De
echte afsluiter
van het seizoen was het
koppeldarttoernooi en het duo Vincent
van de Brink en Remco van der Loo

eigen locatie
hard gewerkt
aan de vele
vragen en opdrachten in het
thema 'Wild
West Hoenderloo Best'.
De start was
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 19

waren deze avond de beste en schreven
het dus op hun naam. Een moment waar
lang naar toe gewerkt was, de officiële
opening van het nieuwe publieksgebouw
van De Hoge Veluwe, het Park Paviljoen. Veel voorbereidingen voor deze 21
juni, aangezien koning Willem Alexander deze opening kwam bijwonen. Een
eer ook voor de Nieuwe Plaggensteker,

Vanuit De Hoge Veluwe linksaf en dan
langs Wien's en Buitenlust verder rich-

ting Otterlo. Op de terrassen van beide
restaurant konden de wielrenners goed
gevolgd worden. In dit nummer van de
N.P. werd gemeld dat Wien's in andere
handen was over gegaan. Oud Hoenderloër Dave Wienk is het restaurant gaan
runnen.

had ook gezorgd voor de band 'Meneer
van Zanten' en die speelden de sterren
van de hemel. Het werd een geweldige
avond in het Muziekbos, de eerste van

die bij deze opening ook aanwezig mocht
zijn en foto's mocht maken. En dat is
gebeurd ook! Mooi moment ook voor

onze dorpsgenoot Hans Solleveld, die de
koning de hand mocht schudden. Op 26
juni brachten de Overlopers een muzikaal eerbetoon aan hun trouwe lid en oud

muzikaal leider Chris Staal. Hij genoot er
volop van. Op deze dag kwam het NK
tijdrijden door een stukje Hoenderloo.
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Hoenderpop 2019 op 5 juli werd één
groot feest. Allereerst was het prachtig
weer. Daarnaast was het al vroeg heel
druk, aangezien de prijsuitreiking van de
Dorpsquiz plaats vond aan het begin van
deze muzikale feestavond. Het was heel
spannend geweest, maar uiteindelijk hadden de Outsiders deze eerste Hoenderlose dorpsquiz op hun naam geschreven.

Het feestje was toen al begonnen met een
DJ, door Björn Willemsen geregeld. Hij

het zomerseizoen. Een jubileum voor de
Mark rond de Kark. Op 6 juli werd deze

rommelmarkt
van
de
Heldringkerk alweer voor
de 25-ste keer gehouden. De
kramen stonden zoals gebruikelijk prachtig rond de
kerk en in de kerk waren de
banken en een aantal kramen gevuld met schilderijen
en boeken. Ook de inwendige mens werd verwend en
zo kon het een zeer geslaagde dag worden. Ook voor de vele vrijwilligers. Er
was nog wel
even
een
dingetje; er
liep een koe
op de parkeerplaats.
Deze was
ontsnapt,
maar werd
terug geleid door Menno Dijkstra.

De laatste repetitie voor de zomerstop
van VIOS wordt, als het even kan, open-

baar en buiten bij hun muziektent
gehouden. Op 15 juli kon men genieten
van zowel de fanfare als de slagwerkgroep. Op 16 juli zijn ook weer inwoners
van ons dorp van start gegaan tijdens de
Nijmeegse Vierdaagse. Een aantal ging
na afloop, toen ze het gehaald hadden, op

VIOS stond weer met hamburgers en bil-

jartvereniging Veldheim met de
befaamde oliebollen. Op de kleedjes-

heerlijk smaakte. Op 28 juli
was de tentoonstelling
voor de eerste
toegankelijk
voor het publiek en er
werd meteen
immens van
genoten. Iedereen die op één
of meerdere
van de vijf openingsavonden
is geweest veel
mensen zijn
vaker geweest) heeft kunnen zien hoe
veel werk HHIB aan deze tentoonstelling

markt hebben heel wat kinderen iets
verkocht en anderen iets prachtigs

de foto in de Muziektent. Kanjers, ook de
mensen die niet op de foto staan! Ieder
jaar weer een poging om alle
Hoenderlose deelnemers op één foto te
krijgen, maar moeilijk dat dit is! Na het
eerste schooljaar van IKC Hei&Bos
begon ook de eerste zomervakantie. Het
gevonden.
Historisch
Hoenderloo In Beeld is
jaren druk bezig geweest
met de voorbereidingen
van weer een tentoonstelling met oude foto's en
voorwerpen in 't Dorpshuus. Vele, vele uren zijn
daar in gaan zitten en
samen met wat extra
helpers werd de tentoonstelling opgebouwd. Deze
einde van een succesvol eerste jaar werd
gevierd met een zomerfeest op 18 juli.
Iedereen kon zijn of haar eigen pizza
maken en ter plekke uiteraard lekker
oppeuzelen. Het was hartstikke gezellig
voor kinderen en (groot)ouders. Op 24
juli de eerste braderie in het Muziekbos.
Daarna nog 4 en het mag gerust gezegd;
ze zijn allemaal prima verlopen. Er is
veel plezier beleefd en het is te hopen dat
de kraamhouders goed verkocht hebben.

heeft besteed. Ontzettend veel bezoekers
hebben genoten van de oude foto's en er
zijn echt heel veel herinneringen opgehaald. Compliment aan de leden van
HHIB; jullie hebben heel veel plezier
gebracht voor heel veel mensen! Niet
alleen uit Hoenderloo zelf, maar ook uit
andere delen van het land.
(even tijd voor koffie misschien?)

historisch
werkgroep
bestaat inmiddels al
weer 5 jaar
en Gerda
Vink had
voor passend gebak
gezorgd die
ook
nog
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Augustus, uiteraard de maand van het
Hoenderlose Zomerfeest, oftewel de kermis zoals dat in de volksmond nog steeds
genoemd wordt. Op donderdag 8 augustus meteen een heel mooie start van de
volksfeesten. Twee prachtige schutterskoningen en wel Kim Rian Fluit bij de
jeugd en Wim Wolfswinkel bij de vol-

wassenen. De eerste keer voor Wim na
50 jaar deelname. Dan mocht het ook wel
een keer en wat werd het hem gegund!
Een dag later was Wim weer aanwezig
op het feestterrein en hij ging dus ook
naar het Vrijdagmiddagfestival op 9
augustus. Een feestje voor de ouderen

dit feestje voor de wat oudere dorpelingen waren de jonkies aan de beurt tijdens
klimmen, klauteren, gliejen moar. Het
luchtkussenparcour was pittig, maar de
kinderen werden er steeds bedrevener in
en ze vonden het maar wat leuk. Daar
weer na, wat een druk dagje voor het
organiserende OCH, het boerendarten.

Dreamteam bij de mannen. Voor velen
de apotheose van het Zomerfeest, de
optocht van zondag 11 augustus. Maan-

den van voorbereidingen waren in de creaties gestoken die mee deden en wat een

jongeren of de jongere ouderen. Het was
heel gezellig en zanger Eddy Slimming
maakte een vrolijke stemming met zijn
liedjes. De polonaise werd uiteraard ook
uit de kast getrokken en zo kon iedereen
het plezier beleven die men zelf wilde.
Afgesloten met een heerlijk chinees buffet. Voldaan op vele manieren weer naar
huis, eventueel met de Veluwe Taxi. Na

Voor de eerste keer en het bleek toch
lastiger dan de meeste dachten. Gelukkig
wel veel deelnemers en na een flink aantal pogingen bleken Klaas Knop en Iris
Dros de beste boeren(darters). De zaterdag (10 augustus) was de dag van het
boomstamrollen. Lekker weer voor de
geweldig niveau weer. Super spannend
wie dit jaar de kampioen zou worden bij

deelnemende teams en ondanks dat het af
en toe best pittig was (wat te denken van
de draaimolen hé Wilma!), werd er ook
veel plezier aan beleefd. Uiteindelijk
bleek Pipi Langkous de snelste tijd bij de
dames gemaakt te hebben en Memets
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In een eerdere editie van de Plaggensteker een interview met Amber Wolffensperger over een inzamelingsactie om een
behandeling voor haar mogelijk te

het publiek en bij de jury. Het was billen
knijpen tijdens het feest in de tent en wat
een geweldig feest was dat. Eén en al
verbroedering met een vleugje concurrentiestrijd. Uiteindelijk bleek de creatie,
zo mag het best genoemd worden, van
buurtvereniging Weikamperweg/ Brouwersweg in beide categorieën met de
eerste prijs weg te zijn gekomen; de
Nachtwacht, samen met het spel dat men

onderweg speelde met het publiek, was
dan ook oogstrelend! Dat het eigenlijk
een onmogelijk opdracht was geweest
voor de jury om een winnaar aan te
wijzen was voor velen overduidelijk. De
vriendengroep Woensdregt bijvoorbeeld
was ook helemaal los gegaan met hun
saloon in het thema van de dorpsquiz (zie
de grote fotobovenaan de pagina). Inclusief toneelspel onderweg. Hulde aan de
deelnemers en we zouden hier heel graag
heel veel foto’s willen plaatsen, maar dat
gaat nu eenmaal niet. Ook een gigantische pluim voor het Oranje Comité

Hoenderloo met al hun vrijwilligers dat
ze ook in 2019 weer een fabeltastisch
Zomerfeest hebben neergezet. Op 18
augustus een heel ander feest in ons
dorp; eentje die niet elke jaar gevierd
wordt. Hoenderloo heeft er een eeuwling
bij omdat mevrouw Bloem 100 jaar

werd. Het feest werd gevierd in 't
Dorpshuus en mevrouw Bloem gaat op
naar de volgende verjaardag. Een mooi
moment op Hoog Baarlo op 31 augustus, zeker voor onze dorpsgenote Viathou Peletier. Haar boek 'Hoog Baarlo's

maken in Amerika. In het septembernummer het vervolg en ze bleek enorm
veel baat te hebben gehad bij de behandeling. Gelukkig maar. Het Nieuwe
Initiatief (HNI) onderneemt regelmatig
echt nieuwe initiatieven en op 1 september werd de eerste dorpslunch gehouden

in 't Dorpshuus. Druk, heel gezellig en
het smaakte ook geweldig. Wat een leuke
activiteit er weer bij in Hoenderloo.
Honderd uur radio maken vanuit
Hoenderloo, dat vond plaats van 2 tot en
met 6 september op de Pampel. NPO 2
ondersteunde met die mega uitzending
de collecteweek van het KWF en bekende artiesten kwamen life optreden op
de camping; Niels Geuzenbroek, Tim
Akkerman, Krezip, Di-Rect en nog veel
meer. Wat een mediagebeuren is dat en

Naoberschap', geschreven samen met
Henri Peers, werd officieel overhandigd
aan een wethouder van gemeente Ede.
Dit buurtschap ligt namelijk in die
gemeente.
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hoe veel medewerkers zijn daar bij
betrokken! Vossen zoeken is en blijft altijd leuk. De kinderen konden dat op 6
september en hoe gaaf is het dat er altijd
mensen zijn die verkleed ergens in het

voor een ouder om je zoon in een kraan
op grote hoogte te zien hangen. Slik!
Tiny Janssen stond deze maand op 8 september in museum de kleine Arcke als
een veelzijdig artistiek persoon. De tentoonstelling werd druk bezocht! Hoog
bezoek uit o.a. India voor IKC Hei&Bos
op 13 september. Het Indiase bedrijf
Tata Consultancy Services was het op

Jammer van zo'n gezellig evenement dat
toch nog best wel volk trok. Er was veel
werk gestoken in de organisatie en die
stond dan ook als een huis. En tja, we
zijn het in ons kikkerlandje gewend.
Regen, dan maar passende kleding, maar
we gaan wel. (FOTO) Uiteraard viel de
vijfde Hoenderrit weer samen met de
Fair en ook dit jaar weer een heel stel

school mogelijk om met bee bots te
werken. Nu kwam de top van het bedrijf
kijken hoe dat in de praktijk allemaal
werkt en ze waren onder de indruk. En ze
hadden nog een extra cadeau, een cheque
van 4000 euro. Jeetje wat een geld! De
open monumentendagen vielen dit jaar
op 14 en 15 september. Epicentrum was

Hoenderlose deelnemers aan deze oldtimerrit. Alle plaatjes van oude auto’s

dorp gaan staan om als vos te fungeren.
Het was leuk voor iedereen en ieder
groepje had alle vossen gevonden. Knap
hoor! Grote dode bomen kunnen een gevaar vormen, zeker als ze bijvoorbeeld
achter 't Dorpshuus staan. Ze zullen maar

bij een flinke wind omvallen en veel
schade veroorzaken. Daarom werden ze

konden bij de Fair uitgebreid bewonderd
worden. Wat een mooie traditie inmiddels, deze geweldige rit. Ook weer met

op 7 september verwijderd m.b.v. een
kraan door Eddie Plant en Coen Spelde.
Een pittig klusje, maar het verliep heel
goed en in no time waren de bomen
omgezaagd. Dat is weer een stuk veiliger
geworden. Toch wel even een dingetje
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landgoed Varenna aan het einde van de
Woeste Hoefweg. De commissie had een
interessant programma in elkaar gezet en
het schitterende weer deed de rest. De
vijfde Hoenderloo Fair op 28 september
werd geplaagd door veel regen, al was
het bij vlagen ook wel even droog.

Hoenderlose deelname, waaronder een
viertal die met een fraaie oude vrachtwagen van JB Trading mee reed. Eén van de
prijzen voor de winnaars van de
Dorpsquiz was een compleet verzorgde
lunch in restaurant De Veluwe, aangeboden door het bedrijf. Op 29 september
gingen de Outsiders aan tafel om van de
prijs te genieten. De gewonnen lunch
voor het complete team viel zeer in de
smaak. Het werd een lunch om niet snel
te vergeten.

bers. Na afloop bleek dat ook de
Limburgers wel een feestje kunnen en
willen vieren heeft de redactie begrepen.
Een dag later, 13 oktober dus, gaf Wim
Wolfswinkel twee prima lezingen in de
kleine Arcke over de geschiedenis van
Wat een traditie is het geworden, het
beweegweekend op Het nationale Park

De Hoge Veluwe. Duizenden mensen
genieten op de zaterdag door te wandelen
en zondag met hardlopen over meerdere
afstanden. Op 5 oktober werd er onder
perfecte weersomstandigheden gewandeld met flink wat Hoenderlose deelne-

mers. Die waren er op 6 oktober ook tijdens de Hoge Veluweloop. Helaas regende het op deze dag veelvuldig, al deerde
dat de deelnemers minder dan de supporters. VIOS had al eerder dit jaar
samen gespeeld met een muziekkorps uit
Limburg, maar op 12 oktober deden ze
dat dunnetjes over met St. Callistus uit
Kerkrade. Twee bijna 100-jarige verenigingen! Het werd een prachtig concert in
t Dorpshuus, genieten voor de liefheb-

Hoenderloo. Leuk, goed te volgen en
heel leerzaam en beide momenten werden heel goed bezocht. Het verenigingen
koersbaltoernooi was weer nieuw leven

15 oktober werden ook de prijzen van het
voorgaande seizoen uitgereikt. Voorzitter Jan Wolffensperger kon René van
Buren feliciteren met zijn kampioenschap, gevolgd door de broers Bram (2e)
en Hans (3e) Westerveld. Op 19 oktober
vond de eerste groene ruilbeurs plaats
van HNI in het gebouw van BijDaan.

Honing ruilen voor een moestuinplantje
was zeker mogelijk, pompoenen voor
jam enz. Een leuk initiatief en de mogelijkheid om gezellig bij te kletsen onder
het genot van een kopje koffie. Het laatste buurtfeest van het jaar was ook dit
jaar weer Bier&Broajen. Op 26 oktober
helemaal los gaan in het Muziekbos en

ingeblazen en de poulewedstrijden werden door de deelnemende verenigingen
als bijzonder leuk ervaren. Gezellige
avonden met een best lastig spelletje.
Tijdens de jaarvergadering van biljartvereniging Veldheim in 't Dorpshuus op
gezellig eten en drinken met
buurtgenoten. Hoe mooi kan het
zijn! Overdag was er een grote
tent opgezet en was het afgeschermde gebied heel fraai en
smaakvol in een oktoberfestsfeer
gebracht. Een kaartje kopen en
daarna volop genieten van elkaar
en van de sfeer. Bedacht en
opgezet door een aantal buurtgeDe Nieuwe Plaggensteker - pagina 28

noten en geholpen en gesteund door heel
veel vrijwiligers. Ook buurtgenoten
Hulde mensen!

11 november tijdens Sint Maarten. Geen
fantastisch weer, maar gouden keeltjes
en lekker veel snoep. Top. Lekker wijnen
proeven, er meer informatie over krijgen
en er gezellig over praten. Dat kon op 14
november tijdens de wijnproefavond in
de Stroschuur op de Mariahoeve. Een

Dorpshuus werden op 8 november bedankt voor hun inzet door het bestuur
met een gezellige en lekkere avond. Een

Het was bij vlagen echt slecht weer tijdens de tweede DoeDag van dit jaar. Op
2 november kwam de regen 's morgens
soms met grote bakken uit de lucht. Toch
waren er weer vrijwilligers die de handen

flink uit de mouwen hebben gestoken.
Hulde mensen! En natuurlijk na afloop
lekker gezamenlijk afsluiten met een
lunch. Ook op 2 november, maar dan 's
avonds, de jaarlijkse uitvoering van

zangvereniging Eensgezindheid. Geen
goede start, maar daarna herstelden de
zangeressen zich geweldig en zo kon het
een mooie zangavond worden. Bij de
mannen recreanten van GTH/Torpedo
hebben ze op 6 november afscheid genomen van hun fanatieke lid Joop van der
Schee. Vanwege zijn pensioen gaat hij
Hoenderloo verlaten en zal dus ook niet
meer op dinsdagavond volleyballen in 't
Dorpshuus. De vrijwilligers van 't
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drankje en een overheerlijk stamppotbuffet van restaurant de Veluwe. Wim van
Dam gaf twee lezingen over zijn bewogen leven op 10 november in museum
de kleine Arcke. Het was bijzonder inte-

ressant en gelukkig deed Wim het lekker
op zijn eigen,
vertrouwde manier. Zingende kinderen die daarmee zakken
vol
met
snoepgoed
verdienen.
Dat was het
straatbeeld in een stukje Hoenderloo op

hartstikke leuke avond volgens de deelnemers. Altijd een geweldig moment als
Sinterklaas met zijn zwarte Pieten weer
voet op Hoenderlose bodem zetten. Op
16 november was het zo ver en waar de
130 kinderen vandaan kwamen is de
vraag, maar wat was het leuk. Uiteraard

werd de Sint welkom geheten op het
schoolplein, waarna een heel lange stoet
via Veldheim en de Plaggenstekersweg
naar 't Dorpshuus ging met VIOS
voorop. In ons dorpsgebouw werd een
geweldig kinderfeest gevierd. Door initi-

atief van twee Hoenderloërs, Natascha en
Nikki Jeths, is in 't Dorpshuus begonnen
met kindervolleybal. Meteen veel
kinderen en ook meteen heel veel
(sport)plezier. Het kan toch niet mooier?
In deze editie een verhaal van de
jachthoornblaasvereniging Windewaaij
Blaeserij, die aan niveau wint en in 2020
mee wil gaan doen aan het NK
jachthoornblazen. Succes!!

Getrouwd
29 januari - Breus en Ali Huijsman
(60 jaar)
18 mei - Ilja Hengeveld en Saskia Noomen
1 juli - Margriet en Martin Jutte (25 jaar)
4 oktober - Miranda en Joop Kennis (40 jaar)
28 oktober - Erika van de Kamp en Jeroen Peelen
5 november - Brenda Berenschot en Arion Dros
2 december - Dicky en Tonnie Nijkamp (60 jaar)

Geboren
12 februari - Co Gerrit Jan Arkesteijn (Yvonne Dros en Maarten
Arkenstijn)
14 april - Loïs Sofia Plante (Jessica Murre en Bernd Plante)
16 juli - Jaysen Danley van Zeijst (Karin en Wilco van Zeijst)
18 juli - Midas Daemen (Giedo Jansen en Cilia Daemen)
13 augustus -Nick Huisman, zoon van Kim en Bas Huisman)
18 september - Boaz Radstaat, zoon van Talita en Raymond Radstaat
9 november - Willem van Ark, zoon van Maritte Hijmans en Randy van Ark
4 december - Sebastiaan Reinier Klein Middelink, zoon van Dewy en Joost Klein Middelink

Jarigen
6 februari - Steven Ruigrok v.d Werve (50 jaar); 15 februari - Bert van veldhuizen (50 jaar); 14 Mei - Richard Hoeve (50
jaar); 16 augustus - Angela van Egmond (50 jaar); 18 augustus - mevrouw Bloem (100 jaar); 9 september - Bertil Fluit (50
jaar); 25 september - Marcel Dros (50 jaar); 6 oktober - Edward de Geit (25 jaar); 10 september - André v.d. Brink (50 jaar);
28 november - Iris Dros

Geslaagden
Tristan Barbis - Sharon Doppenberg - Iris Dros - Britt Essenstam - Lars Essenstam - Merel Heekelaar - Tom Heekelaar Femke van der Loo - Iris van der Loo - Djurre Rengers - Sarina Nijkamp - CJ Poelman - Luke van Velsen
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Op de foto van vorige maand stonden de mes en vork van het logo van
restaurant De Veluwe. Als hint was er geschreven “super goed en lekker”
en menigeen kan dat onderschrijven. Straks met de kerstdagen ook weer,
want velen hebben er op één van de
kerstdagen gereserveerd. Deze foto
was niet echt makkelijk, maar soms is
het wel leuk als je er een beetje moeite voor moet doen.
Dan nu de laatste foto in deze rubriek van 2019. Die willen we niet te moeilijk maken.
Daarom niet maar een klein stukje van de vogel hiernaast en dus laten we hem helemaal
zien. We hebben echt niet uren op de loer gelegen om deze foto te kunnen maken. We geven toe dat de vogel nep is en altijd op een plankje ergens in Hoenderloo staat. Maar waar?
Tja. Oké, ergens in een straat met dezelfde naam als een prominent beeld in ons dorp.

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

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709
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Arend Jetten doet een boekje open in de kleine Arcke
Maandelijks vindt er in het knusse museum de kleine Arcke een lezing of tentoonstelling plaats van iemand uit Hoenderloo.
Er zijn al heel wat markante personen geweest die iets vertelden en/of lieten zien en het kan inmiddels wel vastgesteld worden dat het museum op de Hoenderloo Groep
voorziet in een behoefte. Steevast zit het
kleine museum goed vol met enthousiaste
luisteraars.
Zo ook op zondag 8 december, toen dorpsgenoot Arend Jetten de lezing verzorgde. Zoals
men hem kent had hij deze goed voorbereid en
hij deed de lezing gelukkig ook zoals hij bekend staat; met hier en daar een zeer humoristische opmerking en op zijn eigen manier.
Hij nam de toehoorders mee naar zijn jeugd
en van daaruit langzaamaan richting zijn
periode op het Jongenshuis, waar hij in 2007
stopte. Het is wel zeker dat hij bij heel wat
pupillen die hij onder zijn hoede gehad heeft
als groepsleider op het internaat indruk
gemaakt heeft. Velen van hen zullen hem nooit
vergeten, met name ook door zijn inzet voor de
jongeren en zijn humor. Heden ten dagen kent
men Arend in Hoenderloo bijvoorbeeld van de Hoenderlose Toneel Vereniging. Hij is al jarenlang enthousiast lid van deze
vereniging en zijn eigen en unieke manier van toneelspelen zorgt iedere toneeluitvoering weer voor veel hilariteit. Verder is
Arend zeer geïnteresseerd in historie. Hij zorgt er mede voor dat de open
monumentendagen in Hoenderloo goed voorbereid worden en prima verlopen. De laatste 5 jaar is hij ook enthousiast en zeer actief lid van Historisch
Hoenderloo In beeld. Daar doet hij heel veel werk voor, maar hij geniet er
zelf ook zeer van.
Arend heeft een hartstikke leuke lezing gegeven, waarbij hij meerdere voorwerpen met een verhaal had meegenomen. De luisteraars hebben zich geen
moment verveeld. Nog een talent van je Arend!

In Memoriam

Menu voor

15 januari:

Op vrijdag 29 november overleed na
een kort ziekbed ons zeer
gewaardeerd lid

Ing. Jaap van der Weel
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor
zijn deskundige adviezen, zijn
gedrevenheid en humor en vooral
zijn grote bijdragen en historisch
onderzoek dat hij in zijn leven verrichtte in Hoenderloo en omgeving.
Hij was tevens oprichter van de
Historische Werkgroep van de Hoge
Veluwe. In ons archief leeft zijn
naam voort via een naar hem vernoemde, persoonlijke collectie.
Wij zullen Jaap erg missen.
De leden van de Contactgroep
Historisch Hoenderloo (CoHH)

Heldere kippensoep,
speklapje, stamppot zuurkool met spekjes,
vleesjus,
bitterkoekjesvla
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 11 januari bij
Tonny Westerveld - 0657551350
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woensdag 12.00 - 20.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur
vrijdag 12.00 - 00.00 uur
zaterdag 12.00 - 00.00 uur
zondag 12.00 - 20.00 uur

06-40866349
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers
geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan.
augustus 2011
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Willemien Smeenk is al sinds 1986 lid
van de EHBO vereniging Hoenderloo.
Ze is tevens secretaris van de vereniging. Ze is niet het oudste lid van de
vereniging , dat is Gerrie Peper die
bijna vanaf het allereerste begin ,
ergens in de jaren 50 van de vorige
eeuw lid is. Zij draait nog steeds actief
mee.
Samen met één van de 18 andere
leden kun je ze tegen komen op de
braderie, tijdens de kermis, koningsdag , Mark rond de Kark of één van
de vele andere evenementen in
Hoenderloo.
Ze staan klaar om een pleister te
plakken, een rekverband aan te leggen
of te reanimeren. Iets wat gelukkig
zelden voorkomt.
Iedereen die een feest of activiteit
organiseert kan een beroep doen op

Lekker hoor!

We troffen Hans aan met deze overheerlijke vette hapschaal. Toeval, want dit zie
je normaal nooit en dus was de redactie
blij met deze foto. Er zijn verzachtende
omstandigheden voor Hans: het is
sowieso heerlijk wat op die schaal ligt en
na een pittige pot volleybal lust je wel
iets. Eet smakelijk Hans!

op bezoek
bij
de EHBO'ers, zij vragen daarvoor een
kleine bijdrage. Die wordt gebruikt om
de benodigde materialen aan te schaffen.
Alle leden hebben uiteraard een EHBO
diploma. Dit diploma wordt up- to date gehouden tijdens tien herhalingsavonden per jaar. Die vinden elke eerste
donderdagavond van de maand plaats
in IKC Hei en Bos. Om het EHBO werk
verantwoord te kunnen blijven doen is
het belangrijk dat men 8 van de 10
avonden ook daadwerkelijk bijwoont.
Willemien is na al die jaren nog steeds
met veel plezier lid van de EHBO; " we
zijn een actieve vereniging met leuke
leden, we zijn nuttig bezig en zijn aanwezig bij gezellige, vrolijke evene-

menten in ons dorp".
Nieuwe leden zijn van harte welkom,
een EHBO diploma is wel een vereiste
maar er worden ook, bij voldoende
belangstelling, EHBO cursussen georganiseerd. Zo'n cursus bestaat uit 10
praktijklessen, de theorie wordt vooral
via internet onderwezen.
Wil je meer weten over de EHBO of
een keer komen kijken tijdens een herhalingsles? Dan kun je contact opnemen met Willemien Smeenk ;
willemiensmeenkdeelen@live.nl

(bijna) zonder woorden

Puzzelen voor dummies! Je kunt niet alles weten!
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marketing
JUDȴVFKGHVLJQ
GUXNZHUNHQSULQW
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*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor de foto van deze maand hebben we er een gevonden vol met nostalgie van de Paalbergweg met een oer-V.I.O.S. man n.l.
Jaap Jansen met zijn 1e auto ? Wij zijn eigenlijk op zoek naar het merk van de van de auto van Jaap.
Nu zullen we
zeggen
een
mooie oldtimer
maar in die tijd
waren ze maar
wat blij met een
auto, een luxe
voor die tijd.

Van de foto uit
het november
nummer hebben
wij alleen uit
eigen gelederen een reactie gehad. Dat is niet veel maar toch een teken dat er wel naar gekeken wordt en daar doen we het
voor. De foto van het interview met Jan Wolffensperger met de bijna complete kerst spektakel medewerkers op de achtergrond
zochten we de naam van de 1e dame direct achter Jan en dat is Riek echtgenote van Wim Barten. Toch knap gevonden.
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Passie, kennis en liefde voor bomen
www.houtvanbomen.nl
Uw vertrouwde contactpersoon in Hoenderloo: Coen Spelde: 06 - 29 56 81 41

Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302

In 2019 zijn
er in
ons dorp
maar
liefst

32 vuilniszakken
met doppen bij elkaar gespaard
en ingeleverd.
Iedereen heel erg bedankt.
We sparen door!
Janny, Marja en Ria

Politienieuws
Het einde van het jaar nadert. Sinterklaas is weer vertrokken en de kerst en oud en nieuw staan voor de
deur.
De afgelopen weken zijn er voor u weinig interessante meldingen binnengekomen. Wat mij wel bezig
houdt en ik denk een groot deel van de bevolking van Hoenderloo, en nog veel meer mensen daar om
heen, is de sluiting van de Hoenderloo Groep. Omdat ik al een paar jaar in Hoenderloo mag werken,
ken ik de Hoenderloo Groep ook al een behoorlijke tijd. Het gaat mij best aan het hart dat de Hoenderloo Groep gaat sluiten en ik maak me ook best zorgen hoe het met iedereen zal gaan en daarna hoe het
met het terrein zal gaan. Ik wil alle inwoners die betrokken zijn bij de Hoenderloo Groep sterkte toe
wensen in deze onzekere tijd.
Met vr gr.

Petra van Doorn - petra.van.doorn@politie.nl
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Weer een maand genieten van de dorpskerstboom
December, dé maand van donkere dagen
met veel lichtjes om de (kerst)sfeer een
extra impuls te geven. Bij heel veel
huizen in ons dorp branden lampjes in
een boom, struik, heg, vlaggenmast enz.
Wat een heerlijk gezicht altijd om dan
door het dorp te komen.

van de jaren is er een systeem gemaakt
om de boom mooi stevig te kunnen
neerzetten. Met staaldraden wordt voorkomen dat de boom om zou kunnen
vallen en dus de
gehele
maand
verder als een rots
in de branding
staat.
De boom is op
zaterdag 30 november door loonen grondverzetbedrijf Essenstam

ment werd goed gesponsord en nadat
men stopte had men nog geld in kas
staan. Van een deel is een nieuwe hindernis geschonken aan de Hoenderloo

geplaatst en op 3
december werden
de lampen er ook
weer door HZVleden ingehangen.
Nieuwe strengen
en nieuwe Ledlampen. Een kostbare aangelegenheid, maar wel
noodzakelijk. Vo-

Groep. Toen was er nog steeds geld over
omdat men dankzij de vele vrijwilligers
de kosten laag had kunnen houden en
men heeft besloten dit te besteden aan
nieuwe strengen en lampen voor de
kerstboom. Deze strengen worden overigens in de zomer altijd gebruikt om het
Muziekbos rondom te verlichten. Zo
kunnen al die vrijwilligers dus ook weer
genieten van hun tomenloze inzet tijdens
de 5 Hoenderrrunnen

op het terrein van Staatsbosbeheer in de
gaten om ooit in Hoenderloo te komen
pronken.Hij zoekt uiteindelijk de boom
uit die dat jaar zou kunnen en in overleg
met Staasbosbeheer wordt bepaald welke
omgezaagd mag worden. Hij gaat dan

rig jaar zorgden de
lampen in de
kerstboom regelmatig voor problemen. De strengen
waren al wat

met zijn medewerkers de boom omzagen
met groot materieel. Hans heeft een mal
om de diameter te bepalen van de
onderkant van de boom, zodat deze precies in de buis past bij ‘t Dorpshuus. De
boom wordt voorzichtig op de aanhanger
gelegd om geen takken te beschadigen en
brengt hem naar ‘t Dorpshuus. In de loop

ouder en vele
malen gebruikt en
er was nog wel
eens kortsluiting.
De gewone lampen werden altijd
heet en daardoor
kon eventueel vocht opdrogen. Led-lampen worden niet heet en dus bleef het
vocht zitten en zorgde voor korstsluiting.
Er moest iets op verzonnen worden en de
groep van de Hoenderrun zorgde voor de
oplossing. Helaas is deze groep zoals bekend na vijf jaar gestopt met het organiseren van de run in ons dorp. Het evene-

In totaal zijn er 11 strengen waar per stuk
20 lampen in kunnen, met alle lampen.
De kerstboom is dit jaar 13 meter hoog
en mooi vol. Uiteindelijk zijn daar 9
strengen ingehangen op dinsdag 3 december, dus er hangen 180 led-lampen
in. De fittingen waar de lampen ingedraaid werden moeten waterdicht zijn en
dat moet dan dus voor minder problemen
zorgen.
Na afloop werd er puur uit traditie een
borrel gedronken op de nieuwe kerstboom door de helpers. HZV, bedankt
maar weer voor de schitterende dorpskerstboom!
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 37

Als prominente baken van licht staat de
dorpskerstboom steevast voor ‘t Dorpshuus. Ieder jaar staat hij er weer dankzij
de inzet van de HZV, maar het moet altijd wel even gebeuren.
Hans Essenstam houdt bepaalde bomen

60 jaar getrouwd
Op 2 december was het mooi versierd bij het eerste seniorenhuisje aan de Krimweg vanaf de Heldringput gezien. Mooi
witte ballonnen en heel vaak het getal 60. De kans was groot dat
de mensen die er wonen al maar liefst 60 jaar getrouwd zouden
zijn en niets was minder waar. Dicky en Tonnie Nijkamp
hebben een bewogen jaar achter de rug en wonen na vele jaren
op hun vertrouwde stekkie aan de Krim te hebben gewoond de
overstap gemaakt naar de Krimweg. Deze lieve
mensen hebben het daar erg naar hun zin gelukkig
en het diamanten huwelijksfeest hebben ze
toch maar mooi bereikt. Beide mensen zijn
echte verenigingsmensen. Dicky bijvoorbeeld bij Eensgezindheid en de vereniging
voor Tonnie is VIOS, waar hij erelid van
is. Dé dag was 2 december en op 7 december heeft men deze mooie mijlpaal gevierd
bij restaurant De Veluwe.
Tonnie en Dicky, nog van harte gefeliciteerd en op naar de 65 jaar!

Dan doe je auditie voor een rol in een
musical en dan krijg je de hoofdrol ook
nog. Het overkwam Muriëlle Mulder en
in de week van 26 tot en met 29 november schitterde ze elke dag een paar keer
tijdens de musical Peter pan van de ASK.
Duizenden kinderen en volwassenen
hebben haar zien schitteren en zweven in
de grote zaal van Orpheus in Apeldoorn.
Dankzij sponsoring van SPAR Mulder
konden de kinderen van IKC Hei&Bos er

ook van genieten. Dat woord (genieten)
leek wel het toverwoord voor iedereen.
Het publiek genoot, maar de acteurs en
actrices zeker ook. Muriëlle heeft intens
genoten en ondanks dat het een zware
week was (3 keer per dag optreden), viel
ze toch wel in een gat toen het was
afgelopen. Maanden heeft ze keihard

getraind om alles er in te krijgen. Niet
alleen de tekst en de liedjes, maar ook
zaken als zwaardvechten, vliegen en nog
veel meer.
Hoenderloo is trots op haar talentvolle
dorpsgenote en wie weet smaakt dit naar
nog veel meer en schittert ze straks in een
grotere productie. Je weet maar nooit.
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Geweldig gezellige kerstmarkt in ‘t Dorpshuus
Het is inmiddels een prachtige traditie
geworden, de kerstmarkt voor of in ‘t
Dorpshuus. Er is zeker iets te zeggen
voor een kerstmarkt buiten; het heeft
een extra sfeertje mede door vuurkorven en de grote dorpskerstboom. Maar
dat een kerstmarkt binnen ook zeker net
zo gezellig en sfeervol kan zijn is op 7
december maar weer eens volop bewezen. Een kerstmarkt binnen heeft zeker
ook voordelen; men is niet zo afhankelijk van de weersomstandigheden wat
prettig is voor de bezoekers maar zeker
ook voor de kraamhouders. Daarnaast
kan men lekker op het terrasje plaats
nemen en langer genieten van een hapje
en een drankje. Zo kan men nog meer
proeven van de heerlijke sfeer die er
zeker hing.
De organisatie, OCH en ‘t Dorpshuus,
hadden ons dorpgebouw omgetoverd

tot een waar kerstparadijs. De ingang
was dit keer bij de serre en men had deze
met fraaie kleuren en versieringen ook
prachtig in sfeer gebracht. Dat beloofde
al veel goeds en dat werd volop waargemaakt in de grote zaal. De kleuren waren
doorgetrokken en zo was het hele
Dorpshuus één geheel.
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In de zaal stonden veel kraamjes mooi
opgesteld en de kraamhouders hadden
hun best gedaan om iets passends,
moois of lekkers aan te bieden. Er was
voldoende te eten en te drinken en dus
kon men geruime tijd op de
Hoenderlose kerstmarkt blijven. Met
een portie bitterballen van wild zwijnvlees, of een broodje hamburger van
VIOS, een stuk worst, een glaasje
glühwein of iets anders met of zonder
alcohol enz. Het was uiteraard lekker
warm en droog binnen en menigeen
bleef lekker lang hangen. Een
muzikant speelde en zong uitstekende
muziek om de kerstsfeer nog extra te
ondersteunen.
Zo kan geconcludeerd worden dat de
kerstmarkt in ‘t Dorpshuus ook dit jaar
weer zeer geslaagd was. En of men nu
wel of niet iets kocht, de sfeer was al
mooi genoeg om mee te maken.

Uiteraard is te hopen dat de kraamhouders ook aardig wat verkocht hebben
en dat het voor hun ook een geslaagde
kerstmarkt is geweest. Het was in ieder
geval een plek om anderen te ontmoeten
en samen al in de kerststemming te komen. Dat is goed gelukt. Organisatie .....
heel erg bedankt. Het was echt top!

Henri van Vliet in
Orpheus
De Vereniging van Natuurfotografen
Apeldoorn hield op 27 november een bijzondere avond in de Hanoszaal in
Theater Orpheus in Apeldoorn. Alle
1150 kaarten waren een week van te
voren al uitverkocht. In het publiek niet
alleen natuurfotografen, maar ook
liefhebbers van de natuur.
Voorzitter van de club Henri van Vliet
opende de avond en heeft deze verder
uitstekend aan elkaar gesproken. Ook
professor mr. Pieter van Vollenhoven
was aanwezig als speciale gast en hij
trakteerde iedereen op een fascinerende
openingspresentatie. De burgemeester
van Apeldoorn was ook aanwezig op
deze avond.
Het thema voor deze avond was
'Dichtbij'. Vaak letterlijk dichtbij maar
ook dichtbij het gevoel en dichtbij de
natuur. Natuur blijft tenslotte fascineren
en verwonderen.
Naast de fotolezingen was er ook een
markt met fotobenodigdheden, reizen en
boeken.
Acht clubleden, waaronder onze dorpsgenoot Henri van Vliet, lieten om de
beurt hun mooiste natuurfoto’s zien op
een projectiescherm met een diagonaal
van 12 meter. De fotografen vertelden
vol passie over hun belevenissen en projecten, veelal gepaard met een flinke
dosis humor.
Henri vond het een eer al de genodigden
te mogen ontvangen. Volgens veel aanwezigen was het een prachtige en vooral
ook leerzame avond en heeft men
genoten van al die prachtige foto’s en de
bijbehorende verhalen.

Oplossing
vorige maand

Nieuwe Plaggensteker Sudoku
Sudoku is een Japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:
* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (verticaal) 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.
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Het ultieme kerstgevoel bij familie v.d. Brink
Hoenderloo is zo langzaamaan in een
fraai kerstdorp veranderd. Wie door het
dorp komt ziet overal fraaie versieringen
en vooral heel veel lichtjes. Hele straten
zijn versierd en de Plaggenstekersweg
bijvoorbeeld, is één zee van lichtjes.
Buiten ziet het er overal heel mooi uit,
maar in de woningen van Hoenderloo
wordt het kerstgevoel ook volop uitgeleefd. Zo ook bij Bep en Aad v.d.
Brink aan de Plaggenstekersweg. In de
kamer is een stellage gemaakt langs een
muur in de huiskamer en daar is een
compleet kerstdorp ontstaan. Compleet
met straten, een berg, bomen en struiken,
poppetjes, straatlantaarns, sneeuw, ver-

lichting in de huisjes enz. Het ziet
er schitterend uit! Dit is Bep haar
ding en zij is de styliste van het
geheel. Aad zorgt voor de basis,
dat er opgebouwd kan worden en
dat de lampjes kunnen branden.
Bep is er al wel een jaar of 10 mee
aan het sparen en ook in het

vorige huis (Paalbergweg) werd ieder
jaar al een kerstdorp gebouwd. Door
ruimtegebrek is Bep nu gestopt met huisjes kopen; ze kunnen gewoonweg niet
meer kwijt. Zouden ze dat wel willen dan
is verhuizen misschien een optie, maar
dat is onbespreekbaar. Ze zitten heerlijk
op hun plek, met hun mooie kerstdorp!
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