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Hoe trots mag Hoenderloo zijn op haar
eigen muziekkorps. Over een paar jaar
bestaat het zelfs 100 jaar en nog steeds
maken de muzikanten regelmatig

In deze
Plaggensteker o.a.

prachtige muziek. Zo ook op zaterdag 12
oktober, samen met een harmonie helemaal uit Kerkrade. Het was een genot om
daar bij aanwezig te zijn.
‘s Morgens werden de gasten uit Kerkrade, die in Arnhem zaten voor dit weekend, in ‘t Dorpshuus welkom geheten en
werd kennis gemaakt. Op deze zaterdag

housiasme en vrolijkheid. Daar kan
VIOS volop op vertrouwen en hopelijk
nog vele, vele jaren van genieten. Hij en
VIOS hebben deze vuurdoop samen
glansrijk doorstaan.
Voor de pauze speelde St. Callistus een
flink aantal nummers en wat een niveau
bereikten ze. De vereniging blijkt één

Wim zit helemaal op zijn
plek. Op de praatstoel,
maar waar dan wel?

Dit krijg je als je Van Arkjes ergens samen neer zet.
Waar. Pagina 11.

Een Abraham die niet op
de foto wilde. Had je beter
wel kunnen doen!

Karel in opperste concentratie. Zoals we hem kennen. Maar waar?

werd in het dorpsgebouw gezamenlijk
geoefend. s Avonds zou men namelijk
een concert geven met twee nummers die
alle muzikanten samen zouden spelen.
Een uitdaging, zeker omdat St. Callistus
een harmonie is en VIOS een fanfare. In
tegenstelling tot de fanfare bestaat een
harmonie niet uitsluitend uit koperblazers, slagwerkers en saxofoons, maar
ook uit houtblazers als klarinet, dwarsfluit, hobo en fagot.
Dat beide vormen van orkest zeker
samen kunnen spelen werd aan het einde
van een machtig mooi concert bewezen.
De beide dirigenten hebben laten zien
hun vak volop te verstaan. Bij St.
Callistus is dat Ferry Logister en bij
VIOS Luuk de Bakker. De laatste staat
nog maar een half jaartje voor het
Hoenderlose orkest, maar wat een ent-

van de 15 harmonieën van Kerkrade te
zijn en het kan niet anders dan dat ze
zeker niet één van de mindere is. Gaan
we van uit in ieder geval. Na de pauze
speelde VIOS en ook zij hebben hun
beste beentje voorgezet. Zoals Liza
Bruggeling in haar dankwoord aangaf
kwamen nog wel wat punten voor verbetering in aanmerking, maar het publiek
kon ook volop genieten.
Bij beide verenigingen was er ook volop
ruimte voor solisten om van zich te laten
horen. De namen van St. Callistus zijn
aan de redactie niet bekend, maar
Vincent van Hunen kreeg heel veel lof
van iedereen voor zijn geweldige solo.
Spatzuiver en heel melodieus.
(zie verder op pagina 7)
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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!
November
1
2
4
8
15
16
20
22
29

Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Intocht Sinterklaas (start IKC Hei&Bos, 13.15 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Finaleavond Koersbaltoernooi (Dorpshuus, 20.00 uur)

December
2
11
13
14
18

Jaarvergadering
Onderling Hulpbetoon
Leden van deze vereniging worden
er op geattendeerd dat de jaarvergadering plaats vindt op
vrijdag 13 december
in ‘t Dorpshuus.
Hou de datum vast vrij!

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Jaarvergadering Onderling Hulpbetoon (Dorpshuus)
Kerstmarkt (Dorpshuus)
Kerstbingo (Dorpshuus)

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

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

Juli
3

Hoenderpop

Geef activiteiten door:

Geef, als u een activiteit heeft die ook voor anderen
bestemd is, deze vroegtijdig door aan de redactie,
zodat deze verwerkt kan worden in de
Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl
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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

Geboren in
........

gram. Even zwaar overigens als de
tweeling Bas en André bij hun
geboorte samen wogen.

De redactie is heel verheugd
dat er weer melding
gemaakt kan worden
van een geboorte. Nee, er
kunnen zelfs twee nieuwe wereldburgers
genoemd worden. Twee jongens.
De eerste mooie gozer is Nick en hij is
op 13 augustus geboren. Hij woont met
een zeer trotse papa en mama in Arn-

De tweede knappe vent
is geboren op 18
september
en
zijn naam is
Boaz Robert Pieter
Radstaat. Wat waren zijn ouders Raymond en Talita blij en trots toen Boaz het

BOAZ

NICK

Advertenties
robspelde@planet.nl
06-20683177
Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.
Aanleveren van ideeën en copy kan
rechtstreeks bij de redactie of via
E-mail:
robspelde@planet.nl
Krimweg 11
7351 AS Hoenderloo
website

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

hem, maar wie in Hoenderloo kent papa
Bas Huisman niet? Hij heeft zeker nog
goed bindingen met ons dorp, al is het
alleen al dat Nick’s opa en oma er
wonen. Voor Kim en Bas Huisman is
Nick het eerste kindje en toen hij geboren
werd was hij 54 cm en woog hij 3976

levenslicht zag. Voor Talita en Raymond
is het ook hun eerste kind en met Boaz
heeft Hoenderloo er een echte nieuwe
inwoner bij. Hij was 55 cm lang en woog
3885 gram.
Papa’s, mama’s, maar zeker ook de opa’s
en oma’s en andere familieden, van harte
gefeliciteerd met deze kerels. Geniet er
van met volle teugen en heel, heel veel
geluk gewenst.

Edward is echt een kwart eeuw

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 16 november
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 26 november
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Mijlpalen in het leven. Daar zijn er wel een aantal van en op zondag 6 oktober was
het zo ver voor Edward de Geit. De medewerker van Wolfswinkel Groentechniek werd
op de dag 25 jaar en op de avond daarvoor was het feest voor de jongste de Geit telg.
Edward, van harte gefeliciteerd en nog vele, vele jaren erbij graag.
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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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zal ergens een mooi plekje krijgen. Ook
kwam de uitnodiging om een keer op
bezoek te komen in Kerkrade. Er is een
muzikale vriendschap gesmeed van twee
bijna 100-jarige verenigingen; VIOS
vieet in 2021 haar eeuwfeest en St.
Callistus in 2022
Na het geweldige concert hebben de muzikanten van beide verenigingen er, als
de geruchten kloppen, nog een heel mooi
feestje van gemaakt voordat de bus de
gasten uit Kerkrade terug naar Arnhem
brachten.

De absolute climax was dat de 60
muzikanten samen een compilatie van
Bon Jovi en de mars Arnhem speelden.
Wat een geluid, wat een volume, wat een
genot! Heerlijk om daar getuige van te
zijn geweest. Voor de muzikanten moet
het ook geweldig zijn geweest om met zo
veel muzikanten te kunnen spelen. En
wat te denken hoe mooi dat moest zijn
voor de dirigenten. De Bakker stond voor
het orkest bij het nummer van Bon Jovi
en Logister bij de mars Arnhem.

De voorzitster van St.
Callistus, Anne Marie
Loman-Peters had na haar
dankwoordje aan VIOS
nog een cadeautje als
extra dank voor de fijne
dag samen met VIOS. Een
beeldje en een versiering
met daarop de trots van
Kerkrade,
voetbalclub
Roda JC. Liza nam het vol
trots in ontvangst en het

Twee druk bezochte lezingen Wim Wolfswinkel
Wat was het druk op zondag 13 oktober
in museum de Kleine Arcke. Voor de
maandelijkse lezing/tentoonstelling was
Wim Wolfswinkel gekomen om meer te
vertellen over het ontstaan van Hoenderloo. Daarin ging hij ver terug en hij
kwam zeer goed beslagen ten ijs vertellen.
Wim gaf zijn lezing twee keer; om 12.00
en 14.00 uur. Prima dat er een tijdslimiet
aan zat, want praten over zijn passie kan
hij volop. Hij doet, samen met wat andere dorpelingen, regelmatig onderzoek en
ze trekken er vaak op uit. Daarbij vinden
ze ook wel eens iets zoals een fraaie oude
Franse munt, een juweeltje.
Voor de eerste lezing moesten stoelen
bijgezet worden, zodat de 35 aanwezigen
konden zitten. Even een stel uit de kelder
gehaald en iedereen kon genieten van de
feiten die Wim opnoemde. Het zal niemand verbazen dat namen uit de Hoenderlose geschiedenis als Albert Brinkenberg, dominee Heldring, Bijdam enz.
in Wims verhaal voorkwamen.
Na ongeveer een uur en 15 minuten
stopte Wim met praten (echt waar!) en

waren de luisteraars een stuk wijzer geworden over de geschiedenis van Hoenderloo. Gelukkig somde Wim niet alleen

zitten waar Wim aan het vertellen was.
Dat was bij de eerste lezing wel anders;
toen moesten mensen ook in de tweede

maar feiten op, maar vertelde hij op zijn
eigen luchtige manier en daardoor was
het prima te doen om naar zijn relaas te
luisteren.

kamer zitten. Maar iedereen kon prima
horen waar Wim het over had.

Bij de tweede lezing om 14.00 uur waren
nog eens 19 mensen komen luisteren en
die konden allemaal in de kleine ruimte

Al met al was deze lezing zeer geslaagd
en ging iedereen met een tevreden gevoel
naar huis. Altijd leuk om toch iets meer
te weten over de geschiedenis van het
dorp waar je woont of gewoond hebt.
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Beste bewoners van
Hoenderloo,
Mogen wij ons even voorstellen? Wij
zijn CPO Hoenderloo, oftewel Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap Hoenderloo.
CPO Hoenderloo is een vereniging
gevormd door 15 jongeren uit het dorp.
Collectief particulier opdrachtgeverschap is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige
bewoners gezamenlijk opdrachtgever
zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.
Hoogstwaarschijnlijk heeft u vernomen
dat wij als jongeren hiermee bezig zijn.
Via deze weg willen wij dit dan ook aan
alle dorpelingen meedelen.
Onze vereniging is een aantal jaar geleden ontstaan vanuit de wens om in
Hoenderloo te kunnen blijven wonen.
Vanuit die wens is het gesprek gevoerd
met woningcorporatie Sprengeland en
Veluwe Wonen, omdat wij merkten dat
er in dit dorp een tekort is aan betaalbare huizen voor 'starters'. Wij hebben
de vraag gesteld of zij iets konden
betekenen voor ons. Deze partijen
hebben aangegeven dat zij voor

Hoe lang bestaat jullie vereniging?
Onze vereniging bestaat al 84 jaar.
Het is opgericht op 18 Januari 1935
door Aart Dalhuizen. Tiny Blotenburg
is al meer dan 80 jaar lid.
Waar en wanneer komen jullie bij
elkaar?
Iedere dinsdagavond hebben we onze
oefenavond van 20.00u - 22.00 uur in
't Dorpshuus onder leiding van dirigent Bart v.d. Brink.
Hebben jullie een contributie?
Ja, we hebben een contributie. We
betalen elke maand € 17. Daar wordt
o.a.de huur van de oefenruimte en de
dirigent van betaald.
Moet je lid zijn van de vereniging?
Ja, je moet wel lid zijn van onze

'starters' in Hoenderloo weinig konden
betekenen, voor wat betreft het realiseren van betaalbare woningen of het verlenen van voorrang aan Hoenderloo'ers
binnen het huidige woningaanbod.
Kortom, de woningcorporatie kon ons
niet ondersteunen in het realiseren van
onze wens.

Helaas heeft deze uitspraak ook gevolgen voor ons project. Uiteraard blijven
wij goede moed houden. Meer informatie over de locatie en verdere ontwikkelingen t.a.v. de stikstof uitspraak zijn
voor ons onduidelijk. Zodra het project
meer vorm krijgt, zullen wij weer een
stukje in de Plaggensteker schrijven!

Het dorp is voor starters en jonge gezinnen niet meer aantrekkelijk. Het gevolg
was dat veel Hoenderlose jongeren op
zoek zijn gegaan naar een woning in
Apeldoorn en omstreken. Deze vereniging wil de vergrijzing van dit dorp
tegengaan en in samenwerking met de
Dorpsraad is dit project bedacht. Het
doel van dit project is het bouwen van
betaalbare starterswoningen. Wij
hebben een adviseur ingeschakeld die
het project ondersteunt. Tevens is de
Gemeente Apeldoorn
aangehaakt bij ons
plan.

Aanstaande donderdag 12 december
wordt door de gemeente een politieke
markt georganiseerd in Hoenderloo.
Tijdens deze avond zullen wij als vereniging met de politiek spreken en kenbaar maken hoe waardevol en prachtig
het project is wat wij hier willen realiseren.
Met vriendelijke groet,
De jongeren van CPO Hoenderloo.

Op 29 mei j.l. heeft
de Raad van State
uitspraak gedaan
over het gebruik van
het Programma
Aanpak Stikstof.

op bezoek
bij
vereniging.
Hoeveel leden heeft jullie vereniging?
Onze vereniging heeft 23 leden. Op dit
moment alleen maar vrouwen.
Wat zijn jullie activiteiten?
De naam zegt het al: we zijn eensgezind, het is een gezellige groep. Er
worden verjaardagen gevierd tijdens
repetitieavonden. 1x per maand is er
koorcafé, dan wordt er iets korter
gezongen en wordt er gezellig gepraat
onder het genot van een hapje en een

z a t er dag 2 no v ember
z anguitv oering
Eensge zind heid + Unity
Dorp shuus, 19.30 uur

drankje. Op de eerste zaterdag in
november is de jaarlijkse gezamenlijke
uitvoering met Unity in 't Dorpshuus.
Met Kerst wordt er ook samen gezongen op de kerstmarkt van de Hoge
Veluwe.
Zijn jullie op zoek naar nieuwe
leden?
We zijn zeker op zoek naar nieuwe
leden. Eigenlijk voor alle zangpartijen. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij Anly van Oostendorp.
Tel.nr 06 - 42 55 44 55 /
anly1965@hotmail.com of kom gerust
eens langs op de repetitieavond.
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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

Veilig Hoenderloo is Vernieuwd
Mooi nieuws: Sinds 28-sep-2019 draait
Veilig Hoenderloo onder een nieuwe
app, genaamd Telegram. De (bijna 200)
gemotiveerde deelnemers aan Veilig
Hoenderloo zijn afgelopen 28-sep-2019
met succes mee verhuisd.

communicatie tussen omliggende dorpen
vergroot de pakkans enorm en helpt ons
om de politie gerichter te laten zoeken
naar verdachten.

Deelnemen aan Veilig Hoenderloo is
zeer eenvoudig. U installeert Telegram
en bezoekt onze website (www.veilighoenderloo.nl). Na aanmelding krijgt
u een link waarmee u automatisch lid zult
worden van onze dorps-preventie groep.

Gezellige koersbalavonden

Telegram levert belangrijke verbeteringen op voor onze groeps-app. Waar
voorheen sommige deelnemers zich konden storen aan berichten die niet in de
groeps-app thuis hoorden, kunnen we
deze berichten nu wel direct verwijderen.
Dit zal alle ergernis hierover wegnemen.
Een ander groot voordeel van Telegram
is dat we een veel vriendelijker beleid
kunnen voeren. In Whatsapp waren we
genoodzaakt om mensen uit de groepsapp te verwijderen, als ze de regels van
onze groep overtraden. In Telegram kunnen we nu gebruik maken van een timeout. Veel vriendelijker dus.
Overigens is de discipline bij de 200
deelnemers gewoon enorm goed. Het
komt nog maar zelden voor dat er verkeerde berichten of opmerkingen worden
geplaatst. Met deze nieuwe mogelijkheden houden we VH helemaal 'zuiver'.
Veilig Hoenderloo gaat verder dan
buurt-preventie. Eigenlijk zijn wij een
Dorps-preventie groep waarin alle bewoners welkom zijn. Waar het bij buurtpreventie meestal een klein groepje
buren betreft die in een WhatsAppgroepje zitten (en elkaar allemaal kennen), bestrijkt Veilig Hoenderloo ons
hele dorp en alle bewoners, inclusief
Hoog-Baarlo en Deelen. Niet alleen
hebben wij hierdoor 20x zoveel deelnemers, we weten ook dat lang niet iedereen elkaar kent in de groep. Dit maakt
het krachtig, maar vergt soms best veel
discipline van zowel de deelnemers als
ons moderators.
Overigens heeft Veilig Hoenderloo
afgelopen 14 oktober op uitnodiging van
onze wijkagente Petra, deelgenomen aan
de workshop Vernieuwend Werken bij de
Politie. Dit geeft aan dat er waarde
wordt gehecht aan de (samen-) werking
binnen onze groeps-app en elkaar.
Tot slot willen we graag met u delen dat
wij vanuit Hoenderloo een coördinerende rol gaan spelen tussen de preventie-groepen uit de omliggende dorpen.
Dit is van belang, omdat verdachte personen snel uit het zicht verdwijnen zodra
zij het dorp verlaten per auto. Snelle

Op het moment dat u deze N.P. leest hebben de poulewedstrijden van het Dorpshuuskoersbaltoernooi plaatsgevonden en staat alleen de finale avond op 29 november nog
te wachten. De pouleavonden werden als zeer gezellig en geslaagd ervaren en wat een
plezier kan men met elkaar hebben met een stel van die vreemd rollende ballen.
Dankzij de inzet van Tijmen van Roekel en Frank Daemen is deze sport nieuw leven
ingeblazen samen met ‘t Dorpshuus. Uiteraard in één van de volgende Plaggenstekers
wie de hegemonie van de darters, ze wonnen de laatste 3 keer, heeft doorbroken.
Naast de darters (weer) zitten de brandweer en de Beatrix Legends in de finale.

Menu voor

20 november:

Tomaten roomsoep met gehaktballetjes,
rookworst, stamppot boerenkool met
spekjes, vleesjus,
Deense vla.
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 16 november bij
Tonny Westerveld - 0657551350
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Politienieuws
We zitten al weer volop in de herfst. De dagen
worden weer korter en het duurt niet lang meer
dat de klok ook weer een uurtje teruggezet
gaat worden.
Tijd van de donkere dagen. Ook een periode dat de (woning)inbraken toenemen
en dat willen we in Hoenderloo natuurlijk graag voorkomen. U krijgt (als u hem al niet heeft ontvangen) een uitnodiging
van de gemeente Apeldoorn voor een voorlichting betreffende het voorkomen van een
inbraak en betreffende veiligheid. Een ex-inbreker zal aanwezig zijn en de zwakke punten laten zien. Hoe u zich kunt opgeven staat in de uitnodiging vermeld. Wees er op tijd
bij, want het aantal plaatsen is beperkt. De voorlichting vindt plaats op dinsdagavond 5
november in Ugchelen, dus zet deze vast in uw agenda.
In de zomermaanden is het relatief rustig geweest voor de politie. We rukten een keer
uit voor een relatieprobleem en er werd aangifte gedaan van online fraude. Dit gebeurt
toch best nog vaak. Je kunt er kennelijk niet genoeg voor gewaarschuwd worden! Twee
keer werd er een verdachte situatie gemeld. Hier kwamen geen bijzonderheden uit. Eén
maal was er sprake van geluidsoverlast en ging er een alarm over, hetgeen loos bleek te
zijn. Tot slot verleenden we nog een keer hulp.

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

Eerste Hoenderlose groene ruilbeurs smaakt naar meer
Het regende hardnekkig, maar ondanks
dat hing bij BijDaan de HNI-vlag uit en
stond de koffie klaar. Normaal komt van
ruilen huilen, maar op zaterdag 19 oktober vertrokken de aanbieders - iedereen
tevredenmet meer variatie dan
waarmee ze gekomen waren. Honing,

Iedereen die binnen kwam met iets te
ruilen kon weer naar buiten lopen met
iets heel anders.
Zo kon men met
een stekje van een
moestuinplantje
gekomen zijn en

eerste groene ruilbeurs, maar het heeft
zeker potentie. Zonder dat de portemon-

jam, plantjes, pompoenen, chutney, sap,
heilige boontjes en kalebassen veranderden met gesloten beurzen van eigenaar.
Zo ruilen smaakt naar meer. Volgend
jaar vervolgd.

met een lekker
potje honing of
zelfgemaakte jam
weer weg gegaan
zijn. En tussendoor fijn gekletst te hebben met
andere ‘ruilers’. Een goed gesprek onder
het genot van een kopje koffie of thee
met een plakje overheerlijk zelf gemaakte cake. Het liep niet echt storm bij deze

nee mee genomen hoeft te worden kan
men iets lekkers en tevens gezonds of
een nieuw plantje voor de (moes)tuin
weten te bemachtigen waar volgend jaar
weer van allerlei lekkere dingen aan gaan
groeien.
Echt een leuk idee van de actieve groep
mensen van HNI die ontmoeten hoog in
hun vaandel hebben staan. Zeker voor
herhaling vatbaar! Volgend jaar weer!
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N304
En inmiddels is de Herfst ingetreden. Naast de regelmatig terugkerende thema's als Lelystad Airport,
de jongerenhuisvesting en Het
Nieuwe Initiatief, komt ook een
eerder thema weer aan de orde: de
provincie is gestart met de herinrichting van de N804. Na alle
dreiging van de omzetting naar een
fietspad en andere vreemde plannen in 2018, worden de nu realistische plannen in uitvoering gebracht. Dit is mede in goede banen
gekomen door het overleg met de
gemeente Apeldoorn, de provincie
Gelderland en dorpen van de
gemeente Apeldoorn net voor de
vakantieperiode. Deze dorpen hadden dezelfde (slechte) ervaringen
met de communicatie met de provincie Gelderland. Na dit overleg
zijn er afspraken gemaakt: Zo zijn
er wederzijds vaste contactpersonen afgesproken en sindsdien ver-

loopt de informatievoorziening
stukken beter. Niet dat alle voorstellen vanuit de dorpen worden
overgenomen, maar er wordt in
ieder geval naar geluisterd en
ideeën of standpunten worden
meegenomen in de afweging.
Het zal even overlast geven, maar
daarna zal het voor overstekende
fietsers en wandelaars een stuk
veiliger zijn, met name op de kruising Apeldoornseweg/Krimweg.
Hiermee kan een roerig dossier
afgesloten worden. Nu nog
afwachten wanneer de werkzaamheden aan de N304 (ApeldoornOtterlo) starten.

Naam: ..................................................................................
Voorletters: ..........................................................................
Adres : .................................................................................
Huisnummer : .............. Postcode
: .........................
Plaats : .................................................................................
Telefoonnummer : ..................................
______________________________________________
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:

Succes Het Nieuwe Initiatief
De inloopochtend op vrijdag is een
groot succes! Er komen steeds
meer inwoners en het aantal
activiteiten is uitgebreid. Ook worden er nieuwe activiteiten bedacht,
zoals de Dorpslunch, yoga en het
oogstfeest. Ook heeft Het Nieuwe
Initiatief met een team deelgenomen aan het koersbaltoernooi.
Er is een zeer gemotiveerde werkgroep, die grote ambities heeft.
Echter, om alles in uitvoering te
krijgen, hebben zij extra vrijwilligers nodig. Dit gaat nu met name
over de bezetting voor een nieuwe
inloopmiddag op dinsdag. Zie ook
hun oproep onder Het Nieuwe
Initiatief.
Overleg met de gemeente
3 keer per jaar hebben de dorpen
van Apeldoorn een overleg met de
vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn. Dit heet "Dorpenplatform". In dit Dorpenplatform is de afgelopen 10 maanden
uitgebreid gesproken over een
nieuwe Verordening voor de
Dorps- en wijkraden in het kader
van Burgerparticipatie. Deze
maatregel was vooral financieel
gedreven: er moest drastisch bezuinigd worden. Na 10 maanden
van (uitputtend) overleg hebben de
dorpen samen het initiatief genomen om richting de wethouder een
concreet voorstel uit te werken. Dit
om te voorkomen dat wij als dorpen hier nog veel meer tijd in
moesten gaan steken. De bal ligt
nu bij de wethouder en de gemeenteraad.
Al lid?
Kortom: genoeg te doen. Benieuwd
en nog geen lid van Hoenderloo's
Belang? Vul de bon even in. Benieuwd en al wel lid, of vindt u dat
we meer of minder aandacht aan
zaken zouden moeten besteden?
Kom even langs: iedere eerste
maandag van de maand, 19.45 uur
in het Dorpshuus: spreekuur.
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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

Heerlijke lunch voor de Outsiders bij de Veluwe
De Outsiders zijn de winnaars van de
allereerste Hoenderlose Dorpsquiz, door
HAJO georganiseerd. Naast de eeuwige
roem had restaurant De Veluwe ook een
gratis lunch beschikbaar gesteld voor het
winnende team. Op zondag 29 september
zijn de winnaars aan tafel gegaan in het
restaurant om te genieten van hun prijs.
De mensen van De Veluwe hadden een
grote tafel voor de winnaars klaar
gemaakt met meer borden dan spelers
van het team. Er waren een aantal familieleden meegekomen, die voor eigen

rekening mee hebben gelunchd. De
redactie heeft begrepen van de Outsiders
dat het heel gezellig was en dat het
ontzettend lekker en goed verzorgd was.
Reden te meer om volgend jaar weer mee
te doen aan de Dorpsquiz van HAJO. Die
is inmiddels al weer begonnen met de
voorbereidingen voor de editie van 2020,
op 12 juni!

Andre van de Brink ziet echt Abraham
Op 10 september was het feest in een woning aan de Zanderijweg in Apeldoorn. Een oud-Hoenderloër, die nog heul vaak in
Hoenderloo te vinden is, werd 50 jaar en vrouw Mariska en de
kinderen Martin en Malouk hadden gezorgd voor een mooi versierde voortuin. André komt sowieso wekelijks naar ons dorp
om bij de recreanten te volleyballen, is hij lid (zelfs één van de
oprichters en er nog steeds bij) van HAJO en natuurlijk komt hij
nog wel eens bij zijn moeder en zus aan de Miggelenbergweg.
Verder is hij ook bij veel evemenenten te vinden in Hoenderloo.
Zijn verjaardag werd gevierd bij zijn moeder in de tuin en wat
een leuk feestje. De redactie heeft geprobeerd een leuke foto van
hem te maken, maar wie Andre kent weet dat hij dan meteen
weg duikt. Dan maar een andere manier en Andre, je had misschien beter kunnen blijven staan! Nog gefeliciteerd!!!!!!!!!
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Hoenderloo Fair geplaagd door regen
Omdat de grote animator van de eerste
vier Hoenderloo Fairs was gestopt kwam
het nu op anderen aan om het eerste lustrum vol te maken. Gelukkig hebben een

konden ze popcorn boven een vuurtje
maken bij natuurmonumenten. Ook de
enorme sjoelbak van Het Nieuwe Initiatief was heel populair en menigeen probeerde het één of
meerdere keren
uit.
Vanaf een uur of 3
kon het publiek
ook nog genieten

aantal mensen de draad opgepakt en ze
hadden voor deze vijfde Fair in het
Muziekbos in september alles prima geregeld. De organisatie stond en dan is het
wel heel jammer dat de regen toch wel
zo’n grote invloed heeft gehad.

van de deelnemers
aan de Hoenderrit,
die de oldtimers
bij de Fair parkeerden. Zie voor
de Hoenderrit de

pagina hiernaast.
Er was gezorgd voor volop lekkers,
zowel in vloeibare vorm als om op te
eten. Er was keuze genoeg en het mag
gezegd; ondanks de soms zeer natte
omstandigheden was er toch flink wat
aanloop. En die mensen maakten er
samen met de kraamhouders een gezellig
feestje van. Met schitterend mooi en

En regen was er op die 28-ste september
zeker. Soms kwam die met bakken naar
beneden en dat dit van invloed is geweest
zal niemand verbazen. Toch was het
tussen de soms pittige buien door ook
wel een tijdje droog. De bankjes even
droog maken en dan kon men lekker
genieten van drankjes, lekker hapjes en
een gezellige sfeer.

droog weer was het vast nog drukker
geweest, maar ondanks het weer kan er
toch zeker wel gesproken worden van
een geslaagde vijfde Hoenderloo Fair. En
...... om het nog iets te verzachten,
gelukkig was de Fair niet een dag later.
Toen was het weer nog veel slechter. De
regen die toen gevallen is was echt veel.
Toch nog een mazzeltje dus!

Er was volop te doen op de Fair. Zo konden kinderen in een boom klimmen, goed
begeleid door de broers Rienk en Berend
Boers. Om even bij te komen kon een
gezellig ritje gemaakt worden in een
paardenkoets en terug in het Muziekbos

Een compliment voor de organisatie.
Jullie hebben het echt heel goed gedaan
en wie weet is het volgend jaar een stuk
beter wat de weersomstandigheden
betreft. Dat scheelt een slok op een borrel. We gaan duimen!
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Hoenderrit een prachtige traditie geworden
‘s Morgens vroeg hadden zich
zo’n 60 deelnemers aan de vijfde
Hoenderrit verzameld bij het
Mechanisch Erfgoed Centrum
(MEC) in Dronten. Men kon daar
vanaf 10.00 uur komen en genieten van een kopje koffie. Tussen
10.00 en 12.00 mochten de deelnemers het MEC gratis bezoeken.
Tussen 11.00 en 12.00 uur kon
men starten voor een mooie rit
van ongeveer 100 km om uiteindelijk op
de Hoenderloo Fair uit te komen. Daar
parkeren zodat de bezoekers van de Fair
de oldtimers volop konden
bewonderen. De auto’s, motoren, vrachtwagens moesten van
voor 1994 zijn, dus 25 jaar en
ouder. Meerdere deelnemers
hebben alle vijf de keren
meegereden en hebben nu dus 5
speciale borden in het bezit.
Ware collector items.

Onder de deelnemers zoals ieder jaar ook
weer een aantal
Hoenderlose deelnemers. Geweldig toch
dat dorpsgenoten een
‘oud beestje’ zo
onderhouden dat er
mee gereden kan worden. De vier oude
vrachtwagens van JB
Trading hadden allemaal een Hoenderlose
chauffeur en waren
toch zeker ook wel

een blikvanger zo achter elkaar.
En het getoeter toen ze langs
kwamen rijden.
De eerste oldtimers druppelden
rond een uur of 3 binnen op het
terrein rond ‘t Dorpshuus. De
bolides konden door de vele
regenval niet parkeren op het
‘ker-misterrein’ en dus werden ze
vlak naast de Hoenderloo Fair
geparkeerd. Wel mooi dicht bij
voor de Fair-gangers. Om 4 uur
werd de prijsuitreiking gedaan en
als daar een Hoenderlose deelnemers bij
had gezeten was dat natuurlijk voor onze
dorpskrant interessant geweest. Dat was
echter deze keer niet het geval.
Ondanks dat de regen deze
vijfde editie flink parten heeft
gespeeld was het toch een zeer
geslaagde rit. Het zou toch
geweldig zijn als er ook weer
een zesde keer komt en dat die
dan getrakteerd wordt op heerlijk zonnig en droog weer.
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De foto van vorige maand was gemaakt op een voor velen niet echt
dagelijkse plek. Wandelaars, met of zonder hond, zouden hier wel wat
vaker kunnen komen. Waar? De foto was een detail van het witte hek op
Hoog Baarlo om het Plant’s Bos aan
te geven. Bij ‘t Dorpshuus de Delerweg op tot aan de grote bocht naar
rechts en dan het eerste bospad rechts.
Prachtige natuur hier en in ieder geval 1 keer per week mooie muziek. Hier gaat u binnenkort overigens meer over horen. Wie die muziek maken bijvoorbeeld.
Voor de nieuwe foto hoeft men niet zo ver het bos in. Eigenlijk helemaal niet, want deze
is gemaakt ergens in Hoenderloo zelf. De kenner ziet er meteen een bepaald type auto in.
Maar waar zal deze staan. In welke tuin?

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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Doe Dagen zijn veel veel meer dan alleen
de handen uit de mouwen steken
De Hoenderlose DoeDagen kunnen zo
langzamerhand al wel een mooie traditie
genoemd worden. De eerste vond
namelijk plaats in maart 2012 en die van
2 november is dan alweer de zestiende
keer dat inwoners zelf aan de slag gaan
om hun eiegn dorp op te knappen!
Op het gemeentehuis van Apeldoorn
wordt het fenomeen van de Hoenderlose
DoeDag in ons dorp geroemd en vaak als
voorbeeld genoemd voor andere dorpen/wijken. Deze ochtenden geven alleen maar winst. In de eerste plaats op
het gebied van het opknappen van het
eigen dorp. In gesprek met de grote animatoren van onze DoeDagen Hans
Essenstam en Erik van Hunen wordt al
opsommend duidelijk dat er al immens
veel is aangepakt tijdens deze werkdagen. Zo is er gewerkt aan de Pluktuin op
de Hoenderloo, aan het Plaggenstekerspad, zijn de lantaarnpaalplantenbakken ontstaan door de DoeDagen, zijn
er vele vele beukjes gepoot voor de haagjes, zijn er honderden bloembollen in de
grond gedaan, is er veel blad geblazen en
geharkt, zijn de parkeerplaatsen aan de
Middenweg aangelegd, zijn vele bomen
en struiken en hagen gesnoeid, is het
bloemenveld aan de Apeldoornseweg
(het voormalige weiland) gemaakt enz.
enz. En natuurlijk het verzamelen van
afval in en om ons dorp. Veel vuilniszakken zijn gevuld met zwerfafval en zo
knapte het dorp er steevast van op.
Naast dat de dagen zichtbaar veel opknappen en verbeteren is een net zo belangrijk aspect de saamhorigheid van de
inwoners. Samen klussen aanpakken om
aan het eigen dorp te werken. Hans en
Erik zijn er van overtuigd dat dit zeker
net zo belangrijk is. “Iedereen kan op
eigen tempo iets gaan doen wat men
heeft uitgekozen om te doen op de lijsten
die ‘s morgens in ‘t Dorpshuus liggen.
Eerst lekker koffie drinken en daarna
rustig aan de slag. De mensen die mee
helpen zeggen altijd dat het ook zo gezellig is om met elkaar iets aan te pakken.
Samen met ondernemers van de HZV, de
vereniging die deze dagen organiseert.
Hans en Erik hopen dat de bedrijven in
Hoenderloo lid blijven/worden van deze
ondernemersvereniging, zodat die kan
blijven doen voor het dorp wat ze nu al

doet. En dat men ideeën aandraagt om
het dorp mooier te maken. Allemaal
onder het motto van HZV, “samenwerken en verbinden.”

gedaan te hebben, gevuld wordt. Dé plek
om even met elkaar bij te kletsen of, voor
nieuwe inwoners, kennis te maken met
mede-dorpelingen en delen van het dorp.

De leden van HZV die mee werken met
de DoeDagen hebben er zeker iets voor
over. Of ze zetten apparatuur in of personeel, of men huurt personeel in om zelf
mee te kunnen werken. Om de beurt is
één van de leden aan de beurt om de
gezamenlijke lunch aan het einde van de
ochtend te verzorgen. Lekker en gezellig
even napraten terwijl de maag, na een
ochtendje gezamenlijk iets voor het dorp

Het zou geweldig zijn als zaterdag 2 november zich ‘s morgens om 9 uur weer
een heleboel inwoners melden in ‘t
Dorpshuus om mee te helpen. Gangmaker Hans Essenstam zal daar dan
vertellen wat er aangepakt kan worden en
zeker dat daar papierprikken en snoeien
bij zullen zitten. Dan iets kiezen waar
men zin in heeft of ziet zitten en vervolgens lekker aan de slag.
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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.
juni 2011
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Nieuws en de activiteiten
voor november
Inloopochtend op vrijdag
Iedere vrijdagochtend is er de inloopochtend van 10 tot 12 uur in 't Dorpshuus. Voor een gezellig kopje koffie of
thee, een spelletje en een praatje met
elkaar. Dus aarzel niet en sluit gezellig
aan. Naast de spelletjes is het nu ook
mogelijk om te handwerken onder
begeleiding van Anly van Oostendorp en
te knutselen onder begeleiding van
Marijke de Jongh.

van harte welkom. Wel even je eigen
matje meenemen! Vanaf november kunnen er ook avondlessen worden gevolgd.
Wij zijn nog even aan het puzzelen wat
de beste avond is.
Meer informatie? Neem dan contact op
met Hanneke van Kan (06-29093045).

Yoga-lessen zijn inmiddels gestart
Er is een yoga-docente gevonden! Ze
heet Sandi Wieferink en woont (nu nog)
in Utrecht. Over een paar weken verhuist
ze terug naar Apeldoorn, waar ze ook
vandaan komt.
De yoga-les is iedere maandagochtend,
om 9 uur in de sooszaal in het
Dorpshuus. Hier zijn nieuwe cursisten

Uitbreiding inloopmogelijkheid
Sinds begin dit jaar organiseren wij
iedere vrijdagochtend de inloop in 't
Dorpshuus. Deze inloopochtend voorziet
in een grote behoefte. Wij begroeten
inmiddels tussen de 20 en 25 inwoners
per week!
Wij krijgen regelmatig de vraag of er een
extra dagdeel kan komen of om het ook

op een andere dag te plannen, omdat men
op vrijdag al andere verplichtingen heeft.
Wij hebben dit in de werkgroep besproken en denken aan de dinsdagmiddag van
14 tot 16 uur. Daarnaast is gekeken of het
financieel haalbaar is: dit is geen probleem, omdat de provincie ons een subsidie heeft verstrekt. Tot slot spraken wij
over de benodigde bezetting vanuit de
werkgroep: Het (b)lijkt het op dit moment niet mogelijk voldoende vrijwilligers als begeleider in te zetten. Veel
van ons hebben een fulltime baan, waardoor de inzet doordeweeks lastig is.
Daarom zijn wij nu op zoek naar 2-5
extra vrijwilligers. Samen met de beschikbare vrijwilligers is het de bedoeling dat er elke dinsdagmiddag minimaal
2 vrijwilligers zijn die 't Dorpshuus openen, de spellen klaarzetten, koffie- en
thee verzorgen en na afloop opruimen en
afsluiten. Mocht je hiervoor belangstelling hebben, neem dan even contact
op met Paul de Jongh (06-20992276) of
mail naar hni@hoenderloo.nl

René van Buren kampioen biljartvereniging Veldheim
De leden van biljartvereniging Veldheim
komen elke dinsdagavond bijeen in ‘t
Dorpshuus om hun wedstrijden te spelen.
Het aantal caramboles die men moet
maken is per persoon verschillend en
heeft te maken met de biljartkwaliteiten
van de betreffende persoon. Zo kan een
‘mindere’ biljarter toch echt winnen van
een ‘betere’.
Op de jaarvergadering op 15 oktober
werd ook de kampioen bekend gemaakt
en de beste speler van seizoen 2018-2019
was René van Buren. Met een totaal aantal punten van 348 was hij net even beter
dan de nummer 2 Bram Westerveld (325)
en de nummer 3 Hans Westerveld (310).
Zij kregen hun prijs uitgereikt uit handen
van voorzitter Jan Wolffensperger.
René is ook de beste speler geworden
met het hoogste gemiddelde: 93,1%.
Bram werd hierbij tweede met 90,3% en

Jan Wolffesperger derde met 86,3%.
Natuurlijk is het mooi en verdiend om zo
hoog te eindigen. Toch is de grootste
doelstelling van deze groep biljarters om

gezellige avonden te hebben met elkaar
en dat lukt ze elke keer weer volop. Het
is een hechte club mensen die veel voor
elkaar over hebben.

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, Krimweg 11
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marketing
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*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

Beste bewoners van
Hoenderloo,
Mogen wij ons even voorstellen? Wij
zijn CPO Hoenderloo, oftewel Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap Hoenderloo.
CPO Hoenderloo is een vereniging
gevormd door 15 jongeren uit het dorp.
Collectief particulier opdrachtgeverschap is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige
bewoners gezamenlijk opdrachtgever
zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.
Hoogstwaarschijnlijk heeft u vernomen
dat wij als jongeren hiermee bezig zijn.
Via deze weg willen wij dit dan ook aan
alle dorpelingen meedelen.
Onze vereniging is een aantal jaar geleden ontstaan vanuit de wens om in
Hoenderloo te kunnen blijven wonen.
Vanuit die wens is het gesprek gevoerd
met woningcorporatie Sprengeland en
Veluwe Wonen, omdat wij merkten dat
er in dit dorp een tekort is aan betaalbare huizen voor 'starters'. Wij hebben
de vraag gesteld of zij iets konden
betekenen voor ons. Deze partijen
hebben aangegeven dat zij voor

Hoe lang bestaat jullie vereniging?
Onze vereniging bestaat al 84 jaar.
Het is opgericht op 18 Januari 1935
door Aart Dalhuizen. Tiny Blotenburg
is al meer dan 80 jaar lid.
Waar en wanneer komen jullie bij
elkaar?
Iedere dinsdagavond hebben we onze
oefenavond van 20.00u - 22.00 uur in
't Dorpshuus onder leiding van dirigent Bart v.d. Brink.
Hebben jullie een contributie?
Ja, we hebben een contributie. We
betalen elke maand € 17. Daar wordt
o.a.de huur van de oefenruimte en de
dirigent van betaald.
Moet je lid zijn van de vereniging?
Ja, je moet wel lid zijn van onze

'starters' in Hoenderloo weinig konden
betekenen, voor wat betreft het realiseren van betaalbare woningen of het verlenen van voorrang aan Hoenderloo'ers
binnen het huidige woningaanbod.
Kortom, de woningcorporatie kon ons
niet ondersteunen in het realiseren van
onze wens.

Helaas heeft deze uitspraak ook gevolgen voor ons project. Uiteraard blijven
wij goede moed houden. Meer informatie over de locatie en verdere ontwikkelingen t.a.v. de stikstof uitspraak zijn
voor ons onduidelijk. Zodra het project
meer vorm krijgt, zullen wij weer een
stukje in de Plaggensteker schrijven!

Het dorp is voor starters en jonge gezinnen niet meer aantrekkelijk. Het gevolg
was dat veel Hoenderlose jongeren op
zoek zijn gegaan naar een woning in
Apeldoorn en omstreken. Deze vereniging wil de vergrijzing van dit dorp
tegengaan en in samenwerking met de
Dorpsraad is dit project bedacht. Het
doel van dit project is het bouwen van
betaalbare starterswoningen. Wij
hebben een adviseur ingeschakeld die
het project ondersteunt. Tevens is de
Gemeente Apeldoorn
aangehaakt bij ons
plan.

Aanstaande donderdag 12 december
wordt door de gemeente een politieke
markt georganiseerd in Hoenderloo.
Tijdens deze avond zullen wij als vereniging met de politiek spreken en kenbaar maken hoe waardevol en prachtig
het project is wat wij hier willen realiseren.
Met vriendelijke groet,
De jongeren van CPO Hoenderloo.

Op 29 mei j.l. heeft
de Raad van State
uitspraak gedaan
over het gebruik van
het Programma
Aanpak Stikstof.

op bezoek
bij
vereniging.
Hoeveel leden heeft jullie vereniging?
Onze vereniging heeft 23 leden. Op dit
moment alleen maar vrouwen.
Wat zijn jullie activiteiten?
De naam zegt het al: we zijn eensgezind, het is een gezellige groep. Er
worden verjaardagen gevierd tijdens
repetitieavonden. 1x per maand is er
koorcafé, dan wordt er iets korter
gezongen en wordt er gezellig gepraat
onder het genot van een hapje en een

z a t er dag 2 no v ember
z anguitv oering
Eensge zind heid + Unity
Dorp shuus, 19.30 uur

drankje. Op de eerste zaterdag in
november is de jaarlijkse gezamenlijke
uitvoering met Unity in 't Dorpshuus.
Met Kerst wordt er ook samen gezongen op de kerstmarkt van de Hoge
Veluwe.
Zijn jullie op zoek naar nieuwe
leden?
We zijn zeker op zoek naar nieuwe
leden. Eigenlijk voor alle zangpartijen. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij Anly van Oostendorp.
Tel.nr 06 - 42 55 44 55 /
anly1965@hotmail.com of kom gerust
eens langs op de repetitieavond.
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Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:
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

Henk Sundermeijer
Wim Hut
Rein Westerveld
Evert Arendsen
Jan Hendriks
Janny van Oort

055-3781591
055-3781315
055-3781645
055-3781564
055-3781850
055-3781201

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!

KLAVERJASMARATHON
De klaverjasmarathon in ‘t Dorpshuus
vindt dit jaar plaats op

zondag 2 februari
Er wordt zoals gebruikelijk van
07:00 tot 19:00 uur gekaart.
Opgeven bij
Ruud van der Kuij (06-83651764) of
Joop Kennis (06-30378332)

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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Volop beweging tijdens beweegweekend Hoge Veluwe
In het weekend van 5 en 6 oktober stond
bewegen helemaal centraal op Het Nationale Park De Hoge Veluwe tijdens het
beweegweekend. Op zaterdag waren het
de wandelaars die een prachtige medaille
konden verdienen door een bepaalde

route met goed gevolg af te ronden.
Afstanden voor iedere leeftijd en geoefendheid. En ... het was schitterend wandelweer; droog en een heerlijk zonnetje.
Er werd dan ook volop ingeschreven op
één van de vele afstanden en dus ook

Hoe anders waren de weersomstandigheden een dagje later tijdens de 15e Hoge
Veluweloop. Geen zonnestraal te zien en
alleen maar regen, regen en nog eens
regen. De meeste hardlopers deerde dat
echter niet en de vele honderden die een
persoonlijke prestatie hebben neergezet
door één van de afstanden te volbrengen
kwamen stralend over de finish. Daaronder ook een heel sportieve Hoenderlose familie, namelijk de familie Van de

genoten van de puike organisatie en de
prachtige natuur van het Park. Het was
de vijftiende editie alweer van deze wandeldag, die eigenlijk niet meer is weg te
denken op de activiteitenkalender van De
Hoge Veluwe.

maar excuses dan dat we jullie niet
hebben kunnen fotograferen.

broer Ron ook onderweg voor de trail
van 15 km. En daarna gingen Evan en

Palmira ook hardlopen en zij hebben de 5
km gelopen. Wat een persoonlijke prestaties allemaal.
Heuvel. Als eerste liep Alec toch maar
mooi even de Moeffie-mijl en kreeg
natuurlijk een prachtige medaille. Daarna
was het de beurt aan papa Berend, die
puur voor de lol maar even de 28 km trail
ging lopen. Hij doet ieder jaar mee en
ook nu heeft hij de uitdaging met goed
gevolg volbracht. Ondertussen was zijn

In de tijd dat we van de Nieuwe Plaggensteker hebben staan wachten onder de paraplu om maar Hoenderlose deelnemers
op de foto te kunnen zetten hebben we
ook nog de andere deelnemers op de
foto’s vast kunnen leggen. Er hebben
vast en zeker nog meer mee gedaan,

Jammer dat het weer op deze 15e Hoge
Veluweloop af en toe zo slecht was. De
sfeer is toch helemaal anders als je lekker
in een zonnetje kunt lopen en het publiek
droog en warm kan gaan staan kijken een
aanmoedigen.
Wat een geweldige initiatieven, de wandeldag en Hoge Veluweloop. Die hebben
het in zich om nog vele jaren honderden
mensen een plezierige dag te geven.
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Joop en Miranda
40 jaar getrouwd
Af en toe zijn buren of andere bekenden
heel druk om het ergens in ons dorp een
voortuin te versieren. Een mooie dorpse
traditie en in oktober was het ook weer
raak en dan nu aan de Paalbergweg.
Mensen die een paar jaar geleden hebben
moeten verhuizen naar een nieuw huis,
maar al heel lang aan de Paalbergweg
wonen. Gelukkig heeft de man des huizes het werkelijk jarenlange proces van
hun oude huis slopen en het nieuwe huis
bouwen op de voet gevolgd. En voorzien
van positieve input en goede adviezen.
De vierde oktober was een mooie dag
voor deze heel fijne mensen uit ons dorp.
Joop en Miranda Kennis hadden een
feestje te vieren en wel dat ze op die dag
al maar liefst 40 jaar getrouwd waren.
Deze mijlpaal mocht uiteraard volop
opgemerkt worden en dus werd er een
boog gemaakt met fraaie witte ballonnen.
Of het veel moeite heeft gekost om ze
naast elkaar onder de boog op de foto te
kunnen is aan de redactie niet bekend.
Maar deze twee-eenheid stond er wel!
Of Joop op het fotomoment de vlag van
zijn bijna favoriete voetbalclub al had
gezien is nog maar zeer de vraag. Anders
had Miranda daar zo maar alleen hebben
kunnen staan. Of die vlag lang aan hun
woning heeft gehangen wordt ook zeer
in twijfel getrokken. Er gaan geruchten
dat de boog al weer heel snel verdwenen
was. Het was een soort ‘flitsboog’.

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.

5

4
1

Miranda en Joop, nog van harte gefeliciteerd met jullie 40-jarig huwelijk. Op
naar de 50 jaar in goede gezondheid met
iedereen die jullie lief is!

3
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2
8

Oplossing
vorige maand
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 48

Door senior beleidsmedewerker
Aafke Kylstra

Moeflons in Het Nationale Park De Hoge Veluwe
De moeflon is een icoon van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, net als de
Witte Fiets en het Jachthuis Sint Hubertus. Wat maakt de moeflon van De Hoge
Veluwe zo bijzonder?
Moeflon op de Hoge Veluwe, dankzij
buitenlandse relaties
Anton Kröller liet zijn grondbezit op De
Hoge Veluwe omrasteren, zodat hij wild
kon uitzetten. In die tijd was de wildstand op de Veluwe minimaal. Na de
aankoop van gronden van Deelen en
Reemst liet hij een tussenraster plaatsen, waarbij het noordelijk deel werd
ingericht als Cultuurpark en de rest als
Wildbaan. In 1921 kreeg Kröller moeflons aangeboden van de Groothertogin
Charlotte van Luxemburg; vier rammen
en acht ooien. Deze moeflons werden
uitgezet in de Wildbaan.
Thuis op De Hoge Veluwe
De moeflon is het kleinste wilde schaap
in Europa. Het is een haarschaap, in
plaats van wol heeft de moeflon haar.
Ze komen van oorsprong voor op de
ruige, rotsige eilanden Sardinië en Corsica, waardoor ze gedurende de eerste
jaren op de arme, zachte Veluwse grond
hoefproblemen kregen. Ze ontwikkelden
echter snel; de lammeren
die op De Hoge Veluwe
geboren werden kenden die
problemen niet. De moeflons voelden zich thuis, al
honderd jaar weten ze zich
op De Hoge Veluwe zelfstandig te handhaven.
Belangrijk voor het heidelandschap
Tot 1995 liepen de edelherten en moeflons alleen in de
Wildbaan (3800 ha). Hierna

de wildstand weer groeien via ruim 70
moeflons in 1950 naar 270 in 1995. Het
Park richt het beheer op een goede balans tussen een gezonde populatie moeflons en optimale ontwikkeling van flora
en fauna in het open heide- en stuifzandlandschap. Op basis van die balans
hanteert het Park nu een voorjaarsstand
van 220 moeflons.
werd het tussenraster verwijderd tot een
ruim 5000 hectare groot leefgebied. De
herten leven sinds die tijd vooral in de
voedselrijkere landgoederen Hoenderloo en De Kemperberg, de moeflons waren hun voedselconcurrent kwijt en bleven in het open heide- en stuifzandlandschap. Waar vroeger (15e - 19e eeuw)
grote schaapskudden de heide open
hielden, zijn het op De Hoge Veluwe nu
de moeflons die het heide- en stuifzandlandschap beheren.
Een goede balans bepaalt de wildstand
Het aantal moeflons heeft door de jaren
heen nogal geschommeld. Tussen 1935
en 1940 waren er honderd moeflons in
het Park. In 1945 (na de oorlog) waren
er slechts nog twintig over. Door het
dichten van rasters en goed beheer kon

Wildzichtbaarheid
Veel mensen vinden het leuk om wild te
komen kijken in het Park. De moeflon is
een vluchtdier en zoekt de veiligheid van
een kudde. Zijn zintuigen zijn goed ontwikkeld, ze hebben heel goede ogen en
zien potentieel gevaar al van grote afstand. Daardoor zijn ze vaak moeilijker
te zien. De kuddes trekken graag tegen
de wind in. Met zuidwestenwind staan
ze vaak op het Reemsterzand, nabij het
Bosje van Staf. Met oostenwind is de
trefkans groter in het Deelense Veld. De
rammen, met hun grote, gekrulde horens, donkere vacht en witte 'zadeldek',
vormen een eigen kudde. Zij zijn het
meest markant.
Indrukwekkende moeflonbronst in
oktober
De Hoge Veluwe is vooral bekend vanwege de hertenbronst in september, maar ook de moeflons kennen een bronstperiode. Die begint iets later, in oktober. De
rammen vechten om de ooi door
met de kop naar beneden op elkaar af te vliegen. Op het laatste moment springen ze met vier
poten van de grond en bonken
in volle vaart met de horens
tegen elkaar. Dit geeft een oorverdovende knal, meermalen
achter elkaar. Een beleving die
je niet snel vergeet!
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AUTO VAN DE MAAND

Opel Mokka 1.4T Automaat

140pk

Achteruitrijcamera, Climatronic, Cruise control,
Luxe radio met navigatie projectie Apple
Carplay, Carkit, 17" Sportvelgen, Lederen
stuur. Stoel en Stuur verwarming, Armsteun,
Mistlampen, PDC, LED enz.
34.000km
€ 24.950,Bj 2018!!

Een greep uit ons aanbod:
Audi A3 S-Line Xenon, Navi, Cruise, Clima, 99dkm

D. grijs met

2011

€ 13.450,-

Daihatsu Cuore 1.0 5 Deurs Super voordelig rijden

Blauw met.

2009 € 3.250,-

Ford Fiesta 1.4 Titanium 5 deurs, Clima, Lm velgen

Rood met.

2009 € 6.350,-

Ford Fiesta 1.3 Futura Airco, Lm velgen, Nieuwe APK

Blauw

2006 € 2.750,-

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

Zwart met.

2015 € 13.950,-

Hyundai I-30 1.4 5 deurs Airco, Lm velgen 53.000km

Zwart met.

2009 € 6.450,-

Mitsubishi Space Star Automaat Navigatie 2700km!!

Rood. Met.

2018 € 14.950,-

Nissan Note 1.6 Climatronic, ruime/hoge instap

Zwart met

2006 € 3.350,-

Nissan Pulsar 1.2 Navi, Leer, 4x Camera als nieuw

Grijs met.

2015 € 14.450,-

Opel Agila 1.2 Edition Airco, Lm velgen 73.000km

Wit

2012 € 6.950,-

Opel Mokka 1.4T AUTOMAAT zeer luxe uitv.

Zwart met

2018 € 24.950,-

Opel Mokka 1.4T 4x4 luxe uitv. 24.000km !! 1e eig.

Wit

2013 € 15.450,-

Peugeot 107 3 deurs Airco, Cruise Carkit 98.000km

Zwart

2010 € 3.950,-

Peugeot 207 1.4 5 deurs Panoramadak etc. 79.000km

D. grijs met.

2010 € 5.950,-

Peugeot 208 1.6 120pk 5drs luxe uitv 90.000km

D.grijs met.

2013 € 8.950,-

Renault Megane 2.0-16v AUTOMAAT 55.000km

D. grijs met.

2013 € 13.450,-

Renault Scenic 2.0-16v AUTOMAAT 60.000km

D. grijs met.

2009 € 9.950,-

Suzuki Swift 1.3 5 deurs Airco, LM velgen etc.

D. grijs met.

2011

€ 7.650,-

VW Golf Variant 1.2 TSI 63.000km!! luxe uitvoering

Wit

2011

€ 11.450,-

VW Passat Variant 1.4TSi Navigatie, Cruise 18inch

Zilvergrijs

2012 € 14.950,-

* 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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