De Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant
voor het dorp Hoenderloo
Geweldig moment voor Hoenderloo
In Hoenderloo wordt al sinds 1846 onderwijs gegeven aan de kinderen van het
dorp. Over het precieze jaartal wordt veel
gespeculeerd, maar uit een onderzoekje
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in het Apeldoorns gemeente-archief
kwam dit jaartal naar boven. Eigenlijk
was en is het ondenkbaar voor een dorp

voordeur liet hij over aan zijn oud-collega en voormalig wethouder van onderwijs van Apeldoorn Johan Kruithof. In

als het onze dat er geen school zou staan
en dus was het sluiten van de Kakelhof in
2015 geen zwarte, maar een gitzwarte
dag. Gelukkig hebben vijf moeders uit
Hoenderloo het er niet bij laten zitten en
het feit dat hun kinderen niet in eigen
dorp naar school kunnen niet geaccepteerd. Ze hebben er de schouders onder
gezet om weer een school voor elkaar te
krijgen en op zaterdag 25 augustus kregen ze de ultieme bekroning voor heel
veel werk, de school (IKC Hei&Bos)
werd officieel geopend. Precies in het
jaar dat het schoolgebouw 50 jaar bestaat. Deze werd namelijk op dinsdag 18
juni 1968 officieel geopend en daarbij
hadden Janneke Schol en Dikkie Modderkolk een belangrijke rol. Zij droegen
een versierd kussen met de sleutel er op
en overhandigden die aan de wethouder.

zijn zittingsperiode heeft het energie en
tijdrovende proces gespeeld om weer een
school mogelijk te maken. Zijn rol daarin
was ook een belangrijke.
De Vijf Moeders mochten het nieuwe
bord op de buitenmuur onthullen, waarna
de school helemaal geopend was.
Vervolgens mochten de zeer vele belangstellenden de school verder bekijken en
de geruchten dat het schitterend verbouwd en opgeknapt was bleek volkomen te kloppen. De ooh’s en de aah’s
werden veelvuldig gehoord en de kinderen die er naar school en het kinderdagverblijf zouden gaan kwamen in een
zeer mooie gebouw terecht. Op maandag
27 augustus gingen de kinderen voor de
eerste keer naar school en dat waren 13
kinderen, verdeeld over de groepen 1 tot
en met 7. Aangevuld met de kinderen op
het kinderdagverblijf waren er op dat
moment 25 kinderen die (bijna) dagelijks
naar IKC Hei&Bos gaan. Dat zal moeten
gaan groeien, maar het begin is er en dat
is al een beste klus geweest. Maar wat
een prachtig moment dat Hoenderloo
weer een eigen school heeft!
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Eeeh, zonder woorden!
Wel mooi chantagemateriaal!!!!!!

De vijfde HoenderRun.
Wat was het een giga gave
dag zeg!

Alec, een mooie sticker op
je hand en dan trek je
zo’n gezicht!

Tja, wat moet je hier van
zeggen! Wat stralen deze
mooie mensen!

Ook nu was er een wethouder aanwezig
om de opening te verrichten, Nathan
Stukker. Hij had mooie en lovende woorden voor de inzet van velen om weer
onderwijs mogelijk te maken voor Hoenderloo. Het officieel openen van de

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 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 !?
September
29
30

Hoenderloo Fair + Hoenderrit (Muziekbos)
Hoenderloo Got Talent (De Kleine Arcke)

Oktober
6
7
17
20
21
27

Hoge Veluwe wandeldag (De Hoge Veluwe)
Hoge Veluweloop (De Hoge Veluwe)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
Bier&Broajen (Muziekbos)

November
3
17
21

Uitvoering Zang (Dorpshuus)
Intocht Sinterklaas
Dineren in ‘t Dorpshuus

December
8
19

Kerstmarkt (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus

Januari
16
26

Dineren in ‘t Dorpshuus
Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus)

Februari
20

Dineren in ‘t Dorpshuus

Maart
20

Dineren in ‘t Dorpshuus

April
17

Dineren in ‘t Dorpshuus

Mei
15

Dineren in ‘t Dorpshuus

Juni
6
19

Seniorentocht
Dineren in ‘t Dorpshuus

Juli
17
24
31

Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)

Augustus
7
14

Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
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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
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

Karin nu ook een vijftiger
Eind augustus was
het versierd aan
de Paalbergweg en wel bij
de boerderij
van
Karin
Kuipers. Er
werd even duidelijk gemaakt
dat ze de prachtige
leeftijd van 50 jaar behaalde en dat was op 26 augustus. Uiteraard kon deze
mijlpaal niet ongemerkt voorbij gaan en daar heeft onder
andere de buurt wel voor
gezorgd. Deze mooie dag voor
Karin werd in stijl gevierd.
Karin, nogmaals van harte
gefeliciteerd met deze mooie
leeftijd en dat we nog maar
vele, vele jaren onder andere
door het dorp mogen zien rijden op je paard of in de koets.

Man en vrouw

website

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

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 20 oktober
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 30 oktober
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Op vrijdag 7 september gingen de klokken van de Heldringkerk speciaal voor twee
jonge Hoenderloërs die elkaar vlak daarvoor in de fraaie witte kerk het ja-woord hadden gegeven. Wat straalden ze en wat zagen ze er geweldig mooi uit toen ze de kerk
verlieten om in een open bolide naar Buitenlust te rijden, waar vervolgens de bruidstaart samen met de gasten werd aangesneden. Terwijl het kersverse echtpaar samen
met vriend en fotograaf Robert Modderkolk (bedankt voor de foto) op de Hoge Veluwe
prachige foto’s maakten konden de gasten even napraten. Later op de dag verplaatste het totale gezelschap zich naar ‘s Gravenzande, om daar in strandtent Elements
Beach een werkelijk fenomenaal feest te vieren. Een onvergetelijke dag voor dit
prachtige stel, maar ook voor de gasten waaronder de onbreekbare vriendengroep. Er
werd overnacht in Zuid Holland en de volgende morgen werd, misschien niet helemaal kakelvers, samen ontbeten. Talita en Raymond, van harte gefeliciteerd!!!!
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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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Het waren twee mooie dagen
Wat een werk is er verricht door de
vrijwilligers die meegeholpen hebben
met het tot een succes maken van de
Hoenderlose Open Monumentendagen
op zaterdag 8 en zondag 9 september.
Beide dagen waren zeer geslaagd.
De commissie die deze dagen hadden
voorbereid hebben samen alles goed
voorbereid en in elkaar gezet. De deelnemers konden beginnen in het schoolgebouw van IKC Hei&Bos, die speciaal
hiervoor geopend was. Naast dat men het
fraai opgeknapte gebouw van buiten en
binnen even kon bekijken, begon de
Hoenderlose historische traktatie hier al.
In de hal was veel informatie te vinden
over het Hoenderloo van weleer met veel
fraaie oude foto’s. Arend Jetten, ondertussen een gerenommeerde plaatselijke
historicus, vertoonde een diapresentatie
waarin hij de route die men kon gaan
wandelen inzichtelijk maakte en alvast
het één en ander over de historische
plekken vertelde.

aan hun gasten toch ook een mooi deel
van ons fraaie dorp tonen.
De wandelaars kwamen als eerste bij de
Heldringput en wie anders dan Jan Pasveer kan daar het beste uitleg geven. Hij

zal zijn verhaal heel wat keren hebben
moeten doen deze twee dagen, want er
waren toch best wel veel deelnemers. En
wie wilde kon met de hand water pompen zoals dat vroeger in Hoenderloo ook
gebeurde met een
zogenaamde pulsput.
Via het Plaggenstekerspad ging
het
vervolgens
verder naar de
plaggenhut waar
een aantal bou-

De route kon voor een deel ook per koets
worden afgelegd, alleen kwam men dan
niet bijvoorbeeld door het bosje van
Pannekoek. Maar de menners konden

van ons dorp kreeg veel lovende woorden, maar het ziet
er dan ook super
uit. Binnen niet al
te lange tijd gaat
de
werkgroep
kijken of ze eindelijk de plaggen
op het dak kunnen
gaan leggen.
De route verder
via de Middenweg, na de Boer’n
Kinkel richting het
bosje van Pannekoek, richting de brandweerkazerne en
naar museum De Kleine Arcke, waar Jan
Daemen aanwezig was om iedereen van
informatie te voorzien.
Vervolgens langs de Otthohoeve, het
stiltemonument op de Hoenderloo
Groep, Kampheuvel, het Pompstation
naar IJs van Co, waar een ijsje er zeker in
ging. De weersomstandigheden waren
prima en uiteraard is dat fijn geweest
voor de organisatie en de deelnemers.
Daarna richting de begraafplaats waar
o.a. het graf van A. den Doolaard kon

wers van alles
wisten te vertellen
over de allereerste
geschiedenis van

Hoenderloo. Het
ging ook over de
eerste
inwoner
Albert Brinkenberg, dus velen
weten dan al wie
daar o.a. gepraat
heeft! Deze fraaie
nieuwe aanwinst

worden bekeken. Om de begraafplaats
heen, linksaf om de Heldringkerk weer
terug naar de school. Een mooie wandeling langs historische juweeltjes en de
reacties van de deelnemers was dan ook
heel positief.
Goed gedaan vrijwilligers die zich van te
voren en op deze twee dagen hebben
ingezet. Het waren twee mooie dagen!
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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

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

Hoenderrit een gezellige toertocht!
Liefhebbers van oldtimers kunnen zaterdag 29 september weer hun hart
ophalen. Voor de vierde keer op rij wordt de HoenderRit gereden: een
gezellige toertocht voor auto's, motorfietsen en vrachtwagens van 25 jaar
of ouder.
Na bijzondere startlocaties als kasteel De Cannenburch in Vaassen, kasteel Biljoen in Velp en kasteel Doorwerth, is de organisatie er wederom in geslaagd een mooie locatie te vinden die past bij de grandeur van de klassieke voertuigen. Ditmaal zal de
start plaatsvinden bij kasteel Slangenburg in Doetinchem en worden de oldtimers opgesteld op het plein voor het kasteel.
Onder het genot van een kopje koffie of thee vanuit het koetshuis kunnen deelnemers en overige bezoekers de voertuigen
bewonderen.
Vanaf 12 uur starten de deelnemers aan de ca. 100 km lange toertocht door het wisselende landschap van de Achterhoek en
de Veluwe. De route is simpel te rijden met behulp van het
routeboek en bevat geen lastige vragen of opdrachten en
onderweg is voldoende tijd en gelegenheid om even uit te
stappen.
Eindpunt van de rit is in Hoenderloo, waar op dat moment
de Hoenderloo Fair plaatsvindt. Dit evenement, met dit jaar
het thema 'Proef de Veluwe', vindt plaats rondom de
muziektent en biedt bezoekers onder andere muziek en
diverse Veluwse lekkernijen. De oldtimers zullen vanaf
16.00 uur naast dit terrein opgesteld worden wat de deelnemers de gelegenheid biedt om de gratis fair te bezoeken.
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Brons op WK Paramennen voor Hoenderloërs
In de vorige Plaggensteker hebben we
melding gemaakt van het feit dat dorpsgenoten Aad en Jeanette van Marwijk in
het team waren gekozen om namens
Nederland deel te nemen aan de WK
Paramennen dat van 28 augustus tot en
met 2 september gehouden werd. En ze
hebben het geweldig gedaan.
Aad was na het behalen van de derde
plaats individueel uiteraard zeer tevreden
en roemde zijn geweldige paard Kyra
waarmee het Hoenderlose span deze
prachtige prestatie had gehaald. Aad
mocht dan ook tijdens de huldigingsceremonie de bronzen medaille in ontvangst
nemen. Daarna werd het Wilhelmus
ingezet aangezien de wereldtitel ook
voor een lid van het Hollandse team was
gegaan. Wij vinden dat het volkslied dan
ook een beetje (veel) voor Aad werd

gespeeld. Feit is in
ieder geval dat de
Hollandse equipe
het op het WK erg
goed gedaan heeft
want er werden op
verschillende disciplines eremetaal
behaald. En daar
hebben Aad en
Jeanette toch maar
aan meegwerkt.
Ze hebben het
vertrouwen dat de
bondscoach in hun
had zeker niet beschaamd. Deze derde
plek op een WK staat toch maar weer
even hartstikke mooi op de erelijst van
dit Hoenderlose koppel. Aad en Jeanette,
en Kyra natuurlijk, van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

Hoenderloërs nemen deel aan voorronde NK poker
Activiteitencentrum De Krim stroomde
aan het begin van de avond op 12 september langzaam vol met pokeraars.
Daar werd een voorronde gespeeld voor
het Nederlands Team Kampioenschap en

speelt 3 sit and go’s tijdens de voorronde
(3x anderhalf uur). Aan de hand van de
uitslag van de sit and go krijgt de speler
een x aantal punten. De punten van de
teamleden bij elkaar opgeteld is de team-

gekregen van Hans Mark Visser (op de
rechter foto twee van links) en naast dat
het onderling goed klikte werd men enthousiast om aan deze voorronde in eigen
dorp mee te doen.

vanuit ons dorp deden maar liefst 2 teams
mee. Aangezien een team uit 4 personen
bestond zaten er dus maar liefst 8 spelers
aan de pokertafels. Van september t/m
november worden de voorondes gespeeld en de avond in De krim was de
Apeldoornse voorronde.
Poker wordt vooral individueel gespeeld,
maar in teamverband is het veel gezelliger. Bij het Nederlands Team Kampioenschap hoef je geen ervaren pokerspeler te zijn om mee te doen. Samen met
3 anderen probeer je zoveel mogelijk
punten binnen te halen. Elk teamlid

score. Een speelavond duurt maximaal 6
uur en volgens sommige spelers is dat
lang, heel lang. Zeker als je het niet
gewend bent.

Er werd wisselend gepresteerd, maar dat
kan ook haast niet anders met spelers
waarvoor dit fenomeen helemaal nieuw
is. Dan leg je het af tegen lui die iedere
week bij een toernooi met de fiches spelen. Het zal dan ook weinigen verbazen
dat geen van beide teams uiteindelijk een
ronde verder is gekomen. Maar men was
zeker een ervaring rijker en er is besloten
dat men met dit groepje vaker bij elkaar
gaat komen om onderling lekker te pokeren en te leren. Op één vlak hadden de
Hoenderloërs overigens wel gewonnen:
zij hadden de hoogste drankrekening!

In de Hoenderlose kwartetten was het
niveau zeer variërend. Spelers die al
vaker toernooien hebben gespeeld en een
heel behoorlijk (of zelfs heel goed)
niveau hebben, maar er waren ook dorpelingen bij die nog nooit aan een dergelijk
toernooi hadden mee gedaan. Van te
voren was men een paar keer bij elkaar
geweest en had men tips en trics te horen
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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:

Een veilige haven in
moeilijke dagen

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

Christiaan Geurtsweg 24 - 26
7335 JV Apeldoorn
055 - 5414089 (dag en nacht)
www.rouwcentrum-rouwenhorst.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

Roots in de woods op Landal
Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober
pakt Landal Miggelenberg ook dit
jaar weer uit met een aansprekend
Roots in the Woods programma. Ze
brengen een ode aan de herfst!
Op het sfeervolle festivalterrein dat voor
iedereen vrij toegankelijk is, staan diverse theatervoorstellingen en kinderactiviteiten gepland. Op beide dagen draait
de gezellige DJ Joep vanuit zijn oude
Platenbus de lekkerste vinyl platen.
Geniet van de gouwe ouwe hits uit jouw
tijd. Zaterdag de 20e staat o.a. het theaterstuk Balei Kronen Lakei op het programma. Ook wordt er gedanst met Kung
Fu Panda en zal Bollo aanwezig zijn tijdens zijn show. Op zondag de 21e komt
Huub TV de kinderen vermaken met zijn
voorstelling en Rogier de Avontuur
neemt iedereen mee in zijn avontuurlijke
eigen wereld. Natuurlijk kan je op beide
dagen knutselen, pony rijden, lasso werpen, genieten van zelf gepofte kastanjes,
luisteren naar de mooiste verhalen,
kleien bij het klei-atelier en een kijkje
nemen op de ambachtsmarkt. Een leuk
aandenken aan deze dagen? Laat je op de
foto zetten bij Photobooth. Dit is maar
een tipje van de sluier van het drukke
programma.
Voor de bierliefhebber is de herfst ook
een aangename periode qua bockbier.
Tijdens Roots in the Woods is daarom de
speciale Brand bier truck aanwezig. Wie
honger heeft gekregen kan voor de heer-

lijkste gerechten terecht op het festivalterrein. Ook in de Brasserie wordt een
aangenaam diner geserveerd, reserveren
is gewenst en kan via 055-378 12 51.

Neem familie, vrienden en buren mee
naar Roots in the Woods en geniet van
heerlijk herfstachtig en sfeervol weekend.
Zaterdag van 12.00-20.00 en zondag van
12.00-18.00.

Krimdansers bestaan 25 jaar

De Krimdansers, de Hoenderlose volksdansgroep, heeft op donderdag 6 september op
een heel leuke en gezellige manier gevierd dat ze 25 jaar bestaan. Dat hebben ze
gedaan bij Activiteitencentrum De Krim met een overheerlijk etentje. Volgende
maand meer over de Krimdansers in de Nieuwe Plaggensteker. Het blijkt dat ook een
aantal mensen lid zijn vanaf het begin, maar wie dan precies? Voor nu nogmaals van
harte gefeliciteerd en op naar de 50!!!!

Menu voor

17 oktober:

Beweegweekend
Hoge Veluwe
Op zaterdag 6 oktober staat wandelen
centraal op De Hoge Veluwe tijdens de
Wandeldag. Er zijn mooie routes uitgezet
van 1, 5, 10 en 20 km. Deelname is gratis
(exclusief entree Park). Alle wandelingen starten bij het Bezoekerscentrum. Kijk
even op de site van de Hoge Veluwe voor
de nodige info.
Zondag 7 oktober komen de hardlopers
aan de beurt op het Park tijdens de
immens populaire Hoge Veluweloop.
Meerdere inwoners van Hoenderloo
doen daar ook aan mee en gaan hun
uithoudingsvermogen testen. Voor de tijden, kosten, zich aanmelden e.d. kan men
het beste even op de site van het Park
kijken.

heldere kippensoep
runderstoofschotel met abrikozen en pruimen
rode kool met appel
aardappelpuree
bitterkoekjesvla

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 13 oktober bij
Carla Schol 0620171838

www.hogeveluwe.nl
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Politienieuws
Het is goed te melden dat het wederom
redelijk rustig is geweest in en om
Hoenderloo. De kunst is om dat de komende
tijd ook zo te houden! Over een poosje
gaat de klok weer achteruit en gaan
we de donkere dagen weer in. Dat is
wel de periode dat het inbrekersgilde in de avonduren op pad gaat. Laten we met z'n
allen vanaf nu al extra alert zijn en verdachte zaken melden en zorgen dat we
Hoenderloo inbraakvrij houden.
Even buiten Hoenderloo werd een aanhangwagen vol afval gedumpt. De eigenaar van
de grond heeft ervoor gezorgd dat de aanhangwagen is afgevoerd.
Er was één éénzijdig ongeval. Een fietser kwam te vallen en raakte gewond. Twee keer
werd er hulp verleend in het dorp. Dit keer werd er maar één melding gedaan van een
aangereden wild zwijn. Deze was netjes toegedekt met een witte doek. Op de Woeste
Hoefweg liepen wat dieren los die ook weer bij de eigenaar terecht zijn gekomen. Er
waren een paar overlast meldingen waaronder een groepje motoren die op de Oude
Arnhemseweg aan het heen en weer scheuren waren. Tot slot kregen we enkele
meldingen over een vernield hekwerk. Dit lijkt een bewuste actie met ook een bewust
doel.

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Twitter polhurk

Hoenderloo-got-talent: nu in De Kleine Arcke.
Aftrap op 30 september met Leida van de Brink
Het vakantieseizoen zit erop. De lange avonden komen eraan. Tijd om een cursus te beginnen of opnieuw werk te maken
van je hobby's.
Voor het seizoen 2018-2019 heeft museum De Kleine Arcke zich ten doel gesteld inwoners van Hoenderloo de gelegenheid
te geven om hun hobby of interesse te delen met de bezoekers.
Hoe moet je je dat voorstellen? Op de laatste zondag van de maand stelt het museum vanaf 11 uur zijn expositieruimte ter
beschikking van een dorpsgenoot om in overleg met het museum en ondersteunt door het museum zijn expositie op te
bouwen. Om 14.00 uur is er tijd voor een korte lezing met vragen uit het publiek, een demonstratie of een korte rondleiding door de expositie. Een meet-and-greet in informele sfeer. De publiciteit wordt verzorgd door De Kleine Arcke.
Op 30 september starten we het expositieseizoen met de binnen en buiten Hoenderloo bekende veelkunner Leida van de
Brink. Naar de expositie neemt zij mee: een selectie uit haar schilderijen en beeldhouwwerken in serpentijn. Daarnaast heeft Leida sinds een jaar of acht
naam gemaakt als preparateur of taxi-dermist.
Vergankelijke dode dieren geeft ze een tweede
leven. Haar jongste hobby is het werken met vers
hout. Ook van deze passie wil ze ons wat laten zien.
Als het weer het toelaat vliegen de spaanders in het
rond.
Kortom wilt u zich laten inspireren zet dan 30 september in uw agenda. Komt allen!
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06-40866349
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Gym Trim Hoenderloo
Op het momont dat deze Nieuwe Plaggensteker bij u thuis komt is de competitie voor de volleybalteams van GTH Torpedo weer begonnen. Ook dit jaar doet de vereniging met 4 teams mee
aan verschillende competities en het zou mooi zijn als de prachtige prestaties van vorig jaar een
vervolg gaan krijgen. Hou de website www.hoenderloo.nl in de gaten, daar worden de thuiswedstrijden van de teams vermeld en iedereen is altijd (gratis) welkom om de speelsters aan te komen moedigen.
Dames 1 gaat spelen in de 2e klasse L en dames 2 in de 4e klasse K. Meisjes B van vorig jaar is
doorgeschoven naar meisjes A en die gaan de krachten met de tegenstandsters meten in de 2e
klasse F. Meisjes C is nu meisjes B geworden en zij komen uit in de 2e klasse L. Alle teams heel
veel succes en speelplezier in het nieuwe seizoen 2018 - 2019.
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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

‘Vreemde snuiters’ in Hoenderloo
Gelukkig staat er in
het verslag van onze
dorpsagente Petra
niets over vreemde
figuren die op 14
september
door
Hoenderloo liepen.
Dat had zo maar
gekund want er liepen die avond wel
een paar heel vreemde snuiters in een
stukje Hoenderloo.
Voor je weet belt
iemand de politie en
dan komen ze vanuit
Apeldoorn met twee
of meer politiewagens en een boevenwagen naar ons dorp scheuren om een
paar arrestaties te verrichten. Ook geen
meldingen in de ‘Veilig Hoenderloo’ app
en dus konden een aantal kinderen blij-

ven zoeken naar een aantal mensen die
zich verkleed hadden en zich verstopt

hadden als vos. U raadt het waarschijnlijk al, het ging om een vossenjacht en
deze was georganiseerd door HAJO.
Wat geweldig dat er altijd inwoners

bereid zijn om hier een steentje aan bij te
dragen en bijvoorbeeld als heks, boef,
cowgirl,
tuinvrouw, super enge
vent en dergelijke
ergens ruim een
uur te gaan zitten.
De
kinderen
moesten ze in dat
gebied
gaan
zoeken en een
sticker en/of en
letter te vragen.
Maar niet nadat er
gevraagd
was:
“Bent u en vos?”

Na het uitvoeren
van een opdracht
of het beantwoorden van een vraag
kreeg je pas de
beloning en als je
alle stickers bij
elkaar had, of alle
letters gekregen
en gevonden had,
kon je terug naar
‘t Dorpshuus. Met
de letters moest
een
vraag
gemaakt worden
en als je het
antwoord op die
vraag wist kreeg
je iets lekkers.
Ook een volle stickerkaart zorgde voor
die beloning. De kinderen (en hun ouders) vonden het hartstikke leuk gelukkig
en de vossen hadden er ook zeker wel

schik in. Onderweg was overigens één
van de opdrachten om en heel gek
gezicht te trekken voor de foto. En dat is
wel gelukt, kijk maar naar de foto’s op
deze pagina. Dat kunnen ze zeker wel,
die kinderen uit Hoenderloo! Sta je een
keer in de Plaggensteker?!
Iedereen die meegeholpen heeft en ook
de kinderen en de ouders die er waren,
super bedankt!!!!!
Kijk voor meer foto’s op de website van
HAJO: www.hajo-hoenderloo.nl en op
de site van ons dorp: www.hoenderloo.nl
De moeite waard!
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Vijfde HoenderRun een werkelijk
Bijna 400 deelnemers had de vijfde
HoenderRun op zaterdag 15 september. Heel wat dorpelingen waagden
zich aan het 6 km lange parcours met
zo’n 45 hindernissen met een aantal
(koude) wateronderdelen, kruipen,
klimmen, klauteren, glijden enz., maar
dus ook mensen uit alle delen van het
land.
Er kan gerust gezegd worden dat die allemaal hebben genoten. Naruurlijk zijn ze
nat geworden, hebben ze het koud gehad,
heeft het veel energie en kracht gekost,
maar dat was iets wat ze van te voren al
wisten. Jezelf een beetje afpeigeren,
lekker vies worden, men geniet er van.
Voor deze jubileumeditie had de organisatie een speciaal T-shirt laten maken.
Stijlvol zwart met een jubileumopdruk.
Prachtig! Dit shirt zat zoals bij alle
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maar ook bij alle hindernissen en alles in
de gaten houdend er tussendoor, kon
deze run uitgroeien tot een werkelijk geweldige! De weersomstandigheden
werkten daar uitaard ook volop aan mee.
Het grote verschil met bijvoorbeeld vorig
jaar was dat het droog was en dat er af en
toe een weldadig zonnetje door kwam.
Genieten!

andere Hoenderlose runs bij de prijs in.
Er zijn mensen in Nederland die aan alle
vijf de Hoenderruns hebben meegedaan
en dus vijf verschillende shirts in de kast
hebben liggen.
Op 15 september was alles tot in de puntjes geregeld. Start en finish weer op het
sportveld op de Hoenderloo Groep en
daar was ook catering aanwezig. Dankzij
een leger aan vrijwilligers op dit veld,

De deelnemers die konden vergelijken
met één van de vorige Hoenderruns
waren het er over eens dat het deze keer
een stuk zwaarder was. Dat had zeker
ook met de kersverse nieuwe hindernis te
maken die de weken voor 15 september
was gebouwd achter op het terrein waar
eerder sporthal De Weikamp heeft gestaan. Een prachtige hindernis met een
vijver van zo’n 2 meter diepte op het
diepste gedeelte, met verschillende touwbruggen om heen en weer te gaan. Een

fantastische jubileumeditie!!!!
geweldige hindernis die blijft staan.
De eindhindernis was zeker ook spectaculair en men moest van een flinke hoogte door een grote buis een waterbak inglijden. Een geweldige laatste hindernis,
waarna men alleen nog even door een
‘wringer’ moest en daarna zat het er echt
helemaal op. Gejuich voor de kanjers die

het hem even geflikt hadden en immens
veel trotse gezichten. Volkomen terecht.
Trots mogen ook de mensen zijn die vijf
jaar geleden het initiatief genomen hebben om Hoenderloo ook op de sportieve
kaart van de Obstacle runs te zetten. Het
evenement groeide en groeide en daarmee hebben ze
heel veel andere
mensen een heel
groot
plezier
gedaan. Hulde,
hulde,
hulde.
Echter, dit was
hun laatste HoenderRun. Na vijf
jaar heeft men besloten er een punt
achter te zetten,
uiteraard wel met
de
hoop
dat

anderen het over zouden gaan nemen.
Als men mag geloven wat er gezegd
wordt zou het wel eens kunnen zijn dat
dit inderdaad het geval is. De
Hoenderloo Groep gaat vanaf volgend
jaar de HoenderRun organiseren en dat
zou in één woord magnifiek zijn. Zo’n
super gaaf evenement verdient het
gewoon om voorgezet te worden.
Organisatie van vijf geweldige HoenderRuns, bedankt voor jullie vele werk
de afgelopen jaren! Jullie hebben echt
iets unieks neergezet waar anderen (ook)
enorm veel plezier aan hebben beleefd.
Daaronder zeker ook veel kinderen via
de KidsRun. Het is wel zeker dat sommigen daarvan het zo leuk zijn gaan vinden
dat ze het vaker zijn gaan doen. Lifechanging! Hoe mooi is het dat jullie kunnen zeggen dat jullie daar mede voor
hebben gezorgd!

meer foto’s op
www.hajo-hoenderloo.nl
en
www.hoenderloo.nl
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Het biggetje van vorige maand staat mooi verstopt inde voortuin van de
familie Hartman op Veldheim. De situatie in de tuin zal op dit moment wel
iets anders zijn dan op de foto
aangezien het al weer een stukje later
in het jaar is.
Deze maand gaan we de foto niet erg
sterk uitvergroten. Het is wel duidelijk
wat het is, een wimpel. Wat u in zwart-wit echter niet kunt zien is dat deze ook in de
Hoenderlose kleuren is. Die hangen er nog niet zo veel in Hoenderloo en dus moet je maar
net vinden waar. In de toekomst komen er wellicht meer te hangen, aangezien er een aantal gemaakt gaan worden die men dan kan aanschaffen. Maar daarover elders in deze N.P.
Zoek in de buurt van een ouder gebouw (50 jaar) dat nieuw leven is ingeblazen.

Maandag/ donderdag/zaterdag gesloten
Dinsdag
9.00-12.00 + 18.00-21.00
Woensdag/vrijdag
9.00-17.30

Middenweg 17, 7351 BA, 055-3781270
whatssapp 0654261831

J.T. van Lopik

caravanonderhoud

Het adres voor het onderhoud van houten, kunstof en aluminium Sta-caravans

*
*
*
*

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

*
*
*
*

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

Krimweg 34 - 7351 AX Hoenderloo - Telf.: 06- 20 71 89 36 / 055- 378 19 01 - WWW.JTVANLOPIK.NL
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van laag overvliegende vliegtuigen
acceptabel zou zijn voor de bewoners van de Veluwe. Je kunt van
mening verschillen over de wijze van
actievoeren, maar we broeden nog
op een goede manier om duidelijk te
maken dat wat voor de provincie
acceptabel lijkt, voor Hoenderloo
allesbehalve acceptabel is.

Er zijn weer vlaggen en wimpels van
Hoenderloo! Hoenderloo's Belang
en HAJO hebben de handen
ineengeslagen en binnenkort kan
iedereen die dat wil onze lokale
driekleur weer kopen.
In september heeft Hoenderloo's
Belang zich gebogen over een paar
wat problematische zaken.
Apeldoorn wil proeven gaan doen
met zonneparken: velden met zonnepanelen. Vanuit alle dorpen is

daar met opgetrokken wenkbrauwen
op gereageerd, er zijn immers meer
dan voldoende daken beschikbaar
om grootschalig te verduurzamen.
Omdat er eventjes sprake van leek
dat er ook zo'n park in Hoenderloo
zou komen, zijn we extra oplettend
en zullen we samen met alle dorpen
van Apeldoorn het gesprek hierover
met de politiek voortzetten.
Zorgelijk is ook de uitspraak van
Provinciale Staten, die van mening
zijn dat een aantal jaren overlast

Gelukkig zijn er ook minder
zorgelijke punten. We kijken terug op
een geslaagde Hoenderrun, we
werken hard aan een nieuwe website
en we kijken uit naar de volgende
evenementen: de Hoenderloo Fair
en de finish van de Hoenderrit voor
klassiekers in ons dorp, op 29 september aanstaande. Op het moment
dat we dit schrijven, zijn de
vooruitzichten voor het weer goed:
droog en temperaturen van tegen de
20 graden. Dus noteer: zaterdag 29
september Hoenderloo Fair in het
Muziekbos!

Naam
: .................................................................................................
Voorletters
: .................................................................................................
Tussenvoegsel
: ..........................
Adres
: .................................................................................................
Huisnummer
: ..........................
Postcode
: .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats
: .................................................................................................
________________________________________________________________
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:
U kunt dit inleveren bij Rob Spelde, Krimweg 11
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers
geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan.
mei 2010
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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U wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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Geboren in ........
De redactie is ook deze maand heel blij
weer melding te kunnen maken van de
geboorte van een nieuwe wereldburger.
We kregen een mail van zeer trotse ouders, Rita en Barry Rabelink. Ze wonen in
Eerbeek, maar de link met Hoenderloo is
dat Rita (Bloem) daar vandaan komt. En
oma Wilma Bloen natuurlijk ook. Bij huize Rabelink is na een aantal ziekenhuisbezoeken, 4 weken te vroeg, op 9 augustus Tijs
geboren. Naast papa en mama heeft deze mooie gozer ook al een
grote zus, te weten Carly. Een trotse zus! Tijs was bij de geboorte 50
cm en woog 3170 gram. Vast en zeker zal hij nog wel eens in
Hoenderloo komen. De redactie feliciteerd papa, mama, Carly en
alle andere familieleden met de geboorte van Tijs. Heel veel geluk
en gezondheid gewenst!

Website www.hoenderloo.nl vernieuwd
Heel, heel lang is er gewerkt aan een nieuwe site voor Hoenderloo en de HZV en de Dorpsraad hebben hierbij de handen ineen
gestoken. Als het goed is kan men op het moment dat men deze N.P. onder ogen krijgt deze fraaie nieuwe website al bekijken.
Onder het kopje Nieuws bovenaan zullen nieuwberichten, aankondigingen e.d. komen te staan. Onder dat kopje kunt u ook de
Nieuwe Plaggensteker van de maand, maar ook oude Plaggenstekers bekijken en er is een fotoalbum waarin heel veel foto’s
staan. Iedere vereniging krijgt een eigen stukje op deze site onder het kopje inwoners helemaal rechts. Hiervoor moet u zich
éénmalig aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarna kunt u er altijd op. Later vast meer uitleg en als u er
echt niet uit komt kunt u contact opnemen met Rob Spelde (robspelde@planet.nl). De site moet nog wel verder gevuld worden!

Hoenderlose vlaggen
Het is bij de meeste inwoners van Hoenderloo wel bekend dat er bij het 150-jarig
bestaan van Hoenderloo vlaggen in de
kleuren van het dorp zijn gemaakt en
sindsdien hangen die volop bij dorpsaangelegenheden. De vereniging HAJO
heeft een heleboel gevelvlaggen laten
maken en strengen van 25 meter met
vlaggen (ook in groen, geel, paars) en
hebben die te koop aangeboden. Velen
hebben er eentje aangeschaft en de
bodem van de doos waarin de vlaggen
bewaard werden is inmiddels helemaal in
zicht gekomen. Met andere woorden, de
vlaggen zijn op! Toch komt nog steeds af
en toe iemand vragen of er nog een

Hoenderlose driekleur te koop is. Nieuwe inwoners die er ook eentje willen,
mensen van wie de oude vlag versleten
of vaal geworden is enz. Vlaggen laten
maken kost wel het één en ander en voor
je ze allemaal verkocht hebt duurt heel
lang en dat drukt toch wel op het budget
van de kleine vereniging HAJO. De
Dorpsraad heeft na een verzoek van
HAJO vervolgens besloten deze actie
over te nemen.
Dorpscontactpersoon en voorzitter van
HAJO Rob Spelde heeft overleg gehad
met de ‘vlaggenmakers’. Toen hij binnen
kwam bij dat bedrijf en hij de vlag die hij
had meegenomen liet zien wist men meteen dat het om een Hoenderlose vlag

gaat. Zij zeiden dat alleen deze vlag de
kleur paars heeft namelijk!
Bij Rob zijn ook een paar verzoeken
geweest voor grotere vlaggen voor aan
een grote vlaggenmast en die zijn meteen
meegenomen in de order. Eén daarvan
zal straks sowieso weer in Zweden gaan
hangen bij oud-Hoenderloër Richard van
Kooten en zijn familie. Ook was er
animo voor wimpels in de Hoenderlose
kleuren en daar worden er ook een aantal
van besteld.
Het adres waar de vlaggen kunnen worden besteld en opgehaald zal niet veranderen. Ze liggen alleen bij Rob Spelde
aan de Krimweg 11. Kijk in het blokje
hieronder voor de prijzen.

De Hoenderlose vlag
Vlaggen te koop in de originele Hoenderlose kleuren!
Gevelvlaggen: 100x150 cm à €25,Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm (beperkt) à €45,Wimpels: 300 cm (beperkt) à €30,Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling!
Alleen verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, 06-20683177
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marketing
JUDȴVFKGHVLJQ
GUXNZHUNHQSULQW
SURPRDUWLNHOHQ
ZHEVLWHV

*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

Jongste en oudste imkers van Hoenderloo?
Het zou zo maar kunnen dat we op de foto hiernaast de jongste en de oudste imkers van ons
dorp hebben staan. De vijfjarige Raf Wilbrink
heeft namelijk besloten dat hij voor bijen wil
gaan zorgen. Hartstikke gaaf natuurlijk, maar
hoe pak je dat als vijfjarige nu helemaal aan.
Gelukkig is daar dan buurman Teunis van
Veldhuizen. De 89-jarige is een imker in hart en
nieren en dat al vele, vele jaren. Echt iemand om
de kneepjes van het vak van te kunnen leren
natuurlijk. En wat een verrassing toen Teunis
daar opeens op een mooie zondag in september
met een bijenvolk kwam aanzetten. Het eerste
eigen bijenvolk van Raf en daar was hij maar
wat blij mee. Veel plezier met je nieuwe hobby
Raf!

Werkdag Paardenvrienden Veluwe Midden
Op zaterdag 27 oktober vindt de eerste
werkdag plaats van de Paardenvrienden
Veluwe Midden. Op deze dag zal er op
twee locaties worden gewerkt aan het
onderhoud van de ruiter en menpaden. Er
is een locatie in Hoenderloo en een
locatie in Kootwijk. Na afloop van de
werkzaamheden komen we bijeen in
Kootwijk voor een gezellige borrel met
een heerlijk soep en broodmaaltijd. We
hopen op deze dag met zo veel mogelijk
mensen aan de slag te gaan.
Aanmelden kan via paardenvriendenveluwemidden@gmail.com. Geef bij

aanmelding door op welke locatie u komt
helpen.
Programma van die dag ziet er als volgt
uit:

De startlocatie wordt later bekend gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Laurens Jansen, Boswachter Publiek
Veluwe Midden, Staatsbosbeheer
T 055-533 00 57 | M 06-23552435

13:00 ontvangst met koffie en thee.
13:15 welkomstwoord coördinator/SBB.
13:30 start werkzaamheden.
15:00 pauze
15:30 start 2de deel werkzaamheden.
16:30 einde.
17:00 afsluitende borrel met heerlijk
soep en broodmaaltijd.
19:00 einde

NK Burlen, een komisch act of bloedserieus?
Op zondag 9 september werd voor het zevende achtereenvolgende jaar het NK burlen gehouden op Het nationale Park De Hoge
Veluwe. Een kleine 20 deelnemers probeerden, met of zonder hulpmiddel, onder grote publieke belangstelling op de
Picknickweide het geluid van een burlend hert zo nauwkeurig mogelijk na te doen. De weersomstandigheden waren perfect:
een weldadig zonnetje, een prima temperatuur en droog! Uiteindelijk bleek dat de achtjarige Kay van Vliet uit Apeldoorn het
best een burlend hert te hebben nagedaan. Hiermee won hij een safari voor zes personen op Het Nationale Park met een
boswachter. Het NK burlen op De Hoge Veluwe is ooit
opgezet als een heel serieus evenement, net als in landen
als Oostenrijk en Duitsland. Dat het op de lachspieren
werkt is bij dit NK ook weer duidelijk geworden, maar het
lijkt steeds meer een podium te worden voor een aantal
deelnemers die even de aandacht willen en gek willen
doen. De één maakte er nog meer show van dan de ander,
voor het publiek wellicht heel leuk, maar voor de deelnemers die dit NK toch serieus nemen misschien een reden
om het in het vervolg maar te laten schieten. De organisatie
staat dan waarschijnlijk ook voor de keuze om er een middagje lachen van te maken of het weer van de zeer serieuze
kant te benaderen. De kersverse Nederlands Kampioen was
overigens heel serieus; hij deed het heel geconcentreerd en
gebruikte een bidon, waarmee bewezen werd dat je
daarmee perfect een burlend hert kunt nadoen!
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KANJERS

Hierbij willen we laten weten dat Eef Sundermeijer, `mede oprichtster`, is gestopt met haar coördinatiewerkzaamheden voor Dinge Doen.
Eef heeft dit 13 jaar lang met veel plezier gedaan en vond het nu tijd om het stokje aan een ander over
te dragen. In deze periode heeft zij heel wat voor Dinge Doen gedaan en hiervoor zijn wij haar erg
dankbaar. Namens de Kap en Dinge Doen werd haar een cadeaubon en bloemen aangeboden.
Inmiddels hebben we een opvolgster voor Eef gevonden en wel in de persoon van
Anne Marie Krabbenborg.
De coördinatie van Dinge Doen wordt gedaan door Sandra Thomassen en Anne Marie Krabbenborg.
Voortaan is Dinge Doen te bereiken op:
werkdagen tussen 12.00 uur en 15.00 uur op een nieuw telefoonnummer:

06 - 83 12 81 88
De mobiel is geschonken door Huid & Oedeem. Hartelijk dank hiervoor.
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Dorpshuusperikelen
Beste mede dorpsbewoners. Hier weer nieuws over 't
Dorpshuus.
Het zomerseizoen is weer voorbij en bijna alle verenigingen
zijn weer begonnen.
De braderieën zijn geweest. En we hebben zeer goed
gedraaid. Mede dankzij de hulp van veel vrijwilligers konden
we dit realiseren. Hiervoor nogmaals onze dank.
Zoals iedereen weet heeft Gertie het Dorpshuus verlaten. Wij
zijn hem dankbaar dat hij ons nog
zolang heeft willen en kunnen helpen.
Met zijn vertrek hadden we dan ook
direct een probleem met de schoonmaak.
Gelukkig hebben we enkele vrijwilligers gevonden welke iedere week
(of indien nodig) de toiletten schoonmaken, stofzuigen op de boven
verdieping en de grote zaal vegen en
dweilen of schrobben.

Daarnaast heeft schoonmaakbedrijf Dros iemand gevonden
die iedere week boven dweilt of stofzuigt en de douches
schoonmaakt. Wij zijn zeer blij met al deze medewerking/
samenwerking.
Ook willen wij graag deze wintermaanden enkele workshops
laten geven. Dus heb je een leuk idee meld dit bij ons en we
gaan kijken wanneer dit plaats zou kunnen vinden.
Op 29 september is er de Hoenderloo Fair. Wij staan daar
weer met onze kar met bier, wijn en fris. We hopen jullie daar
allemaal mogen te begroeten.
Wij hebben weer zin in het nieuwe seizoen. We zien jullie
graag bij ons in 't Dorpshuus.

Huren/Info ruimtes
Dorpshuus:
Helna Solleveld
Telefoon: 055-3781466
Helna.solleveld@gmail.com

Wat kan die man schilderen .. en vertellen!
Buurtvereniging Hoog Baarlo is een
vereniging die regelmatig iets organiseert voor haar leden, de inwoners van
Hoog Baarlo. Maar ook voor de oud inwoners die er lid van willen blijven. En
dat doen ze al 40 jaar, want dit jaar werd
het 40-jarig jubileum gevierd.

Men probeert ook ieder jaar een themaavond te houden in de tent die dan op het
terrein van de heer Aartsen wordt opgezet. Menige geweldige spreker heeft in
het afgelopen jaren een mooie lezing
gegeven en in dit jubileumjaar heeft men
kunnen genieten van een wel heel
geweldige. Kunstenaar Hans Bulder uit
Apeldoorn was naar Hoog Baarlo
gekomen om van alles te vertellen en te
laten zien over zijn passie, de natuur.
Aangezien deze lezingen ook altijd open
gesteld worden voor andere belangstel-

lende zaten ook heel wat andere Hoenderloërs onder de circa 50 belangstellenden. Die hebben ook genoten van een
geweldige lezing waar de passie voor de
natuur van deze schilder van af droop.
Hij kon echter niet alleen geweldig mooi
schilderen, maar ook zeer boeiend praten
over de natuur en
zijn schilderijen.
Volgens
zijn
vrouw was Bulder
een beetje bang
geweest dat hij
niet genoeg materiaal mee had genomen om over te
vertellen, maar hij
had nog vele uren
door kunnen gaan.

boeiende avond en voor buurtvereniging
Hoog Baarlo een schot in de roos, of een
prachtige penseelstreek op een doek!
Daar mogen er wel meer van komen,
zeker weten!

Achter
ieder
schilderij zat een
verhaal en vooral
de series dia’s
waarin hij de
opbouw van een
schilderij liet zien
leverde veel ooh’s
en aaah’s op.
Hiernaast
een
voorbeeld van één
van zijn doeken.
Het was een zeer
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor het september nummer hebben wij de volgende foto gevonden van een een muziek groepje, waarvan wij de namen niet
compleet hebben. Ook weten wij niet waarvoor zij optraden. We hopen dus op een reactie en zouden er erg blij mee zijn.
Voor het augustus nummer van de NP weinig oftewel geen
reactie gehad. Maar een oplettend lid van HHIB zag mijn bui
al hangen en kwam even met de complete namen lijst op de
proppen. Dus Ans Aartsen hartstikke bedankt. Zonder haar
informatie zou HHIB maar een kleine stipje in het geheel zijn.
Ere wie ere toekomt.
De namen bij de foto uit het augustus nummer zijn :
v.l.n.r. bovenste rij,
Dick van Lunteren, Ben Kerseboom, Jan Beekman, Ans van
Buren, Henk Bloem(stuurman), Bep Nab, Jan Nab, Gerrit,
Annie en Bart Wolffensperger.

Foto van vorige maand
Onderste rij v.l.n.r.
Aart van Buren, Reinie Wolffensperger, Henk Nab, Wilma
Beekman, Anneke Nab in de wagen, Carla Albers en Alie van
Lunteren.
De foto is gemaakt vanwege dat Riet Wolffensperger weer thuis
kwam vanuit het sanatorium waar zij een half jaar heeft gelegen.
Gemaakt voor het huis aan de Paalbergweg.

Reacties graag naar
wimvanmourik48@gmail.com
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Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers
Veldheim 6, 7351 CE te Hoenderloo. Tel: 055 - 378 11 77
Email: dehoofdpijnbalie@gmail.com
Website:
www.dehoofdpijnbalie.nl
De openingstijden van de praktijk:
Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

07.30 - 12.00 uur
07.30 - 12.00 uur
07.30 - 12.00 uur

Dinsdag:
Donderdag:

07.30 - 12.00 uur
gesloten

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit
* Dry needling
* Medical taping
Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.
Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!
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Stippenworkshop voor het goede doel
De huiskamer van Veldheim wordt niet
meer gebruikt en toch heeft er een aantal
avonden licht gebrand. Dat had te maken
met de workshop keramiek stippen van
onze dorpsgenote Majolein Vermeulen.
Zij kregen toestemming deze avonden in
deze mooie ruimte te geven aangezien de
opbrengst volledig naar een goed doel
gaat: ‘Home fore a day’ op Lesbos.
Marjolein gaat daar in oktober circa 10
dagen naar toe om te helpen. Twee
Grieken, Nikos en Katarina, hebben daar
een restaurant en zij geven elke dag
ongeveer 30 vluchtelingen gratis een
goede maaltijd, een avondje met plezier
en aandacht, zodat die arme mensen zich
ook weer een keertje echt mens kunnen
voelen. ‘Home for a day’ krijgt geen geld
van de overheid en moet alles zelf
bekostigen. Marjolein nemt het geld dat
ze in vier avonden workshop heeft verzameld, 20 euro p.p. per avond, mee om
daar te kunnen helpen. Een prachtig doel
en de deelnemers vonden het geweldig
leuk om te doen. In een zeer gezellige
sfeer was iedereen met een eigen
ontwerp bezig en alles was mooi. Men
nam zelf kopjes, schotels e.d. van huis
mee, maar Marjolein had ook eventueel
iets meegenomen. Men had het snel in
de hand om van een saai schaaltje of bordje een uniek exemplaar te maken. Die
twee tientjes was inclusief materialen,
koffie’thee met iets lekkers en veel
gezelligheid. Thuis even in de oven
zetten en het was wasbestendig. Als men
het dan niet zou laten vallen zou men er
lang plezier van kunnen hebben. Later in
het jaar wil Marjolein ook graag in ‘t
Dorpshuus een workshop verzorgen.
Maximaal 10 personen per keer voor de
overzocht. Een aanrader!

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 (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.
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

vof

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 *

IJS ambachtelijk bereid

tevens groothandel voor de horeca

zie ook www.ijsvanco.nl

Deel 34

Door Jan den Ouden,
adviescommissie
natuurbeheer

Een uitzonderlijke zomer
Het kan u niet zijn ontgaan: de zomer
van 2018 is uitzonderlijk warm en
vooral droog. Vanaf april heeft het
nauwelijks geregend, en de temperatuur
kwam meermalen boven de 35 graden.
Het uitblijven van neerslag in combinatie met hoge temperaturen heeft tot
grote droogte geleid, ook in Het
Nationale Park De Hoge Veluwe. De
naam van het Park zegt het al: het ligt
hoog op de Veluwe, en dat betekent dat
het grondwater op de meeste plaatsen
zeer diep zit, waardoor de begroeiing
voor de watervoorziening afhankelijk is
van regenwater. Klimaatdeskundigen
zien het weer van deze zomer als een
voorbeeld van hoe ons klimaat zich in
de nabije toekomst zal gaan gedragen:
hogere temperaturen en lange periodes
van zomerdroogte. Wat betekent dit
voor het Park?
Effecten van droogte
Planten en dieren hebben water nodig
om te kunnen leven. Periodes van
droogte komen geregeld voor, en planten hebben allerlei manieren ontwikkeld
om met korte of langere droogteperiodes om te gaan. Zo kunnen planten simpelweg de huidmondjes op hun bladeren
sluiten. Dit zijn hele kleine openingen in
het blad waardoor zij CO2 uit de lucht
opnemen om te kunnen groeien.
Nadeel is dat ze daarbij meteen ook
veel water verliezen uit hun blad. Om
dat laatste te voorkomen sluiten ze
bij droogte hun huidmondjes, maar
dat betekent dat ze dus ook tijdelijk
stoppen met groeien omdat er geen
CO2 meer het blad binnen kan. De
meeste planten in het Park zijn
aangepast aan periodes van droogte,
en overleven prima als het een paar
weken niet regent. Als de droogte
lang aanhoudt, zoals dit jaar, hebben

planten nog een andere strategie: het
blad laten vallen. Als de boom geen
bladeren meer heeft, verliest hij ook
geen water meer door verdamping. Dit
gebeurde ook op grote schaal deze
zomer, waardoor het in juli al herfst
leek. Afhankelijk van de droogtegevoeligheid zagen we boomsoorten zoals de
krent, de lijsterbes en de berk in juli
snel verkleuren en uiteindelijk ook hun
blad verliezen.
Gevolgen van droogte
Wie nu door het Park fietst kan met
eigen ogen de directe gevolgen zien van
de huidige droogte. Veel bomen hebben
dorre bladeren of zijn zelfs geheel kaal,
alsof het winter is. Een aantal van deze
bomen zal hierdoor sterven, maar lang
niet allemaal. Bomen zijn taaie rakkers,
en hebben al knoppen aangelegd voor
het volgend jaar. Het is dus te
verwachten dat veel bomen zich volgend
jaar weer zullen herstellen (en wellicht
zelfs dit jaar nog wel wat nieuw blad
maken als de regens weerkeren).
Als u goed oplet kunt u ook zien dat de
gevolgen heel sterk variëren. De meeste
grote bomen hebben schijnbaar nergens
last van en zijn nog diepgroen: zij
hebben grote wortelsystemen waarmee
zij water kunnen vinden op grotere

diepte. Kleine bomen hebben kleine en
vaak slechts oppervlakkige wortels,
waardoor zij sneller een watertekort
ondervinden. In sommige delen van het
Park zie je veel meer verdorde bomen
en planten dan elders. Dat heeft te
maken met verschillen in de bodem. In
bodems waarin veel organisch materiaal en leem zit wordt meer water opgeslagen dat beschikbaar is voor de
planten. In bodems van stuifzandgebieden wordt veel minder water vastgehouden en heeft de vegetatie veel sneller
een tekort aan water.
De toekomst
Periodes van langdurige droogte zullen
naar verwachting in de toekomst veel
vaker voorkomen. Dit zal gevolgen
hebben voor de natuur in Nederland, en
dus ook voor het Park. Soorten die goed
zijn aangepast aan droge omstandigheden, zoals de grove den of buntgras,
zullen zich goed kunnen handhaven.
Maar soorten die niet goed overleven
bij grote droogte, zoals de beuk en de
lariks, zullen het steeds moeilijker gaan
krijgen en misschien zelfs wel verdwijnen. Ook de nattere delen van het Park,
zoals het Deelensche veld, zullen steeds
vaker plaatselijk verdrogen, wat grote
gevolgen kan hebben voor de daar aanwezige soorten, zoals de klokjesgentiaan
en het daarvan afhankelijke gentiaanblauwtje. Hoe snel deze veranderingen gaan plaatsvinden weten we niet,
evenmin als wat er voor in de plaats
gaat komen. Maar dat dit gevolgen
gaat hebben staat vast. Door in het
Park een zo divers mogelijke vegetatie in stand te houden kunnen die
gevolgen zo goed mogelijk worden
opgevangen.
https://www.hogeveluwe.nl/nl/
nieuws/2018-08-22-de-droge-veluwe
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AUTO VAN DE MAAND

VW Tiguan 1.4 TSi nieuwe model
Navigatie, Cruise control, Climatronic, PDC, voor
en achter, Wegdraaibare Trekhaak,
Lichtmetalen velgen, ABS, Zwart met.
Als nieuw!!
bj 2016
47.000km!!
€ 29.450,-

Een greep uit ons aanbod:
Citroen DS3 1.6Vti 40.000km luxe uitvoering

Paars/wit dak

2014 Verwacht

Fiat Tipo 1.4-16v 10.000km!! zeer ruime auto

D. grijs met.

2016 € 13.450,-

Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv.

Zwart met.

2015 € 16.950,-

Hyundai I-10 5 deurs leuke zuinige auto

Zwart met.

2009 € 2.950,-

Nissan Note 1.4 Airco 62.000km zeer nette auto

Grijs met.

2012 € 8.450,-

Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km!

Kikker Groen met.

2017 € 13.450,-

Opel Corsa 1.4-16v 150PK OPC-Line 5 deurs 17000km

Wit

2016 € 14.950,-

Peugeot 207SW 1.4-16V Panorama dak, Lm velgen

Zwart met.

2010 € 7.450,-

Peugeot 3008 1.6THP Panoramadak 70.000km

Wit met.

2010 € 10.450,-

Renault Twingo 1.2-16V Automaat 62.000km

Zilvergrijs

2008 € 5.450,-

Renault Scenic 1.4 Tce Clima, Cruise, LM velgen etc.

L. Blauw met.

2009 € 8.450,-

Skoda Fabia Combi 1.2 TSi 105pk 65000km

Grijs met

2013 € 11.450,-

Skoda Fabia Combi 1.2 TDI Luxe uitvoering zuinig!!

Zwart met.

2011

Skoda Yeti Automaat, PDC, Trekhaak, 26.000km!!!

Wit

2015 € 18.750,-

VW Golf 1.6 Comfortline Xenon, Navigatie, PDC

Zwart met.

2009 Verwacht

VW Golf Plus 1.4 TSi Automaat zeer luxe 70.000km

D Blauw met.

2012 € 13.950,-

VW Tiguan TDI Highline Automaat navi etc. 135.dkm

Zilvergrijs met.

2009 € 13.750,-

VW Tiguan 1.4 TSI nwe model

Navi Clima PDC etc. Zwart met

Volvo XC 60 D5 diesel Automaat Leer etc. 1 eig.

Zwart met.

€ 4.450,-

2016 € 29.450,2009 € 15.950,-

* Lid BOVAG/NAP

* Constant wisselend aanbod

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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