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Geweldig feest voor jubileum Onderling Hulpbetoon
Onderling Hulpbetoon is de vereniging
waar alleen maar mannen lid van (kunnen) zijn. Eén keer in de vijf jaar wordt er
echter steevast een groot feest gehouden

In deze
Plaggensteker o.a.

voor de leden zowel als de partners. Aangezien veel mannen in Hoenderloo lid
zijn van deze oudste vorm van ziekenfonds van Nederland en velen zich hadden opgegeven voor het feest in het kader
van het 115-jarig bestaan, was het op
zaterdag 2 februari goed druk in ‘t
Dorpshuus. Zo kon er een geweldig
mooi soort dorpsfeest gevierd worden.

het graag nog een keer voor, ook in
kleiner verband. Wellicht iets voor een
voordracht tijdens een avond van DCH?

Voorzitter Wim van Dam opende de avond op zijn eigen karakteristieke wijze.
Hij bedankte een heleboel mensen zoals
de wijkcommissarissen die altijd langs
de deur van de leden gaan op de contributie te innen, de organisatoren van het
feest, Yvonne en oud voozitter Geerten
van den Brink. Geerten werd voor het
feit dat hij 25 jaar voorzitter is geweest
en alles wat hij gedaan heeft voor Onderling Hulpbetoon benoemd tot erevoorzitter. Wie weet komt hij dan nog
eens weer een medisch praatje houden
tijdens de jaarvergadering zoals gebruikelijk was. Afgelopen jaarvergadering in
december 2018 kon hij niet en had de
huidige voorzitter dit medisch verantwoorde verhaal verteld. Waarover dit
ging is niet geschikt voor jonge lezers
maar wie het graag wil weten kan contact
opnemen met Wim van Dam. Hij draagt

gave bar in de grote zaal. Jong en oud(er)
kon er van genieten. Het ging helemaal
los toen de bekende entertainer Ronny
Ruysdael het podium op stapte. Dit
cadeautje had Björn geregeld voor deze
avond als verrassing en vanaf dat
moment was het helemaal een gekkenhuis. De sfeer kreeg een extra injectie en
het lukt praktisch niemand meer om stil
te blijven staan of om op de stoel te blijven zitten. Deze ‘polonaissekoning’
kreeg zo’n beetje iedereen in beweging.
Wat een feest!!!!!
Als aflsuiting was er voor iedereen een
lekker bal gehakt, waarna men voldaan
en tevreden naar huis kon gaan. Bestuur
en iedereen die meegeholpen heeft met
de organsiatie van dit gave feest:
Bedankt!
Meer foto’s voor een impressie op hoenderloo.nl (albums) en de site van HAJO.
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De avond verliep geweldig. Een band
speelde muziek, er was voldoende te eten
en te drinken en de sfeer was super.
Björn Willemsen had er met zijn mensen
een geweldig podium neergezet en een

Hé Annie. Sta je er nu
alweer in? Waar nu dan
weer voor?

Robert kan schrijven. Das
mooi! Maar waar is hij dat
aan het doen dan?

Allemaal verenigingen bij
elkaar tijdens de eerste
Vrijetijdsbeurs. Top!

Wieneke samen op de foto
met 2 mensen die heel
belangrijk voor haar zijn!

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!
Maart
4
9
10
17
20
30

Jaarvergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Uitvoering HTC (Dorpshuus)
Lezing oude ansichtkaarten van Hoenderloo (de Kleine Arcke)
Expositie bijzonder voorwerpen (de Kleine Arcke)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

April
1
13
17
20

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
DoeDag (start Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

Mei
6
15
25

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

Juni
3
6
7
19

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Seniorentocht
???????????????????????????????????
Dineren in ‘t Dorpshuus

Juli
1
5
6
17
24
28
31

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)

Augustus
4
7
8
9
10
11
14
18

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

September
2
14
15

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Open Monumenten Weekend
Open Monumenten Weekend

Oktober
7

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
November

4

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
December

2

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
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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
website

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

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

dinsdag 26 maart
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Onze muzikale trots VIOS heeft heel veel trouwe leden en als dank worden de extreem
trouwe leden gehuldigd en benoemd tot erelid van de vereniging. Een gigantische eer
natuurlijk en sinds vorige maand heeft de Muziek er weer eentje bij. Jaap van Buren
werd namelijk benoemd tot erelid voor zijn 70-jarige trouwe lidmaatschap en alles
wat hij voor zijn muziek allemaal gedaan heeft. Vanwege de gesteldheid van Jaap
werd hij niet in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie of tijdens het winterconcert, waar hij overigens wel aanwezig in de zaal zat. Jaap is helaas niet meer in
staat actief mee te blazen, maar lid is hij natuurlijk nog steeds. De overhandiging van
een fraai beeldje, een oorkonde en een fraaie ruiker werd in alle rust bij Jaap thuis
gedaan. Jaap, van harte gefeliciteerd met je erelidmaatschap. Het komt je toe;
iedereen heeft vele jaren van je uitstekende muziek kunnen genieten! Bedankt!
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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 Nieuwe Initiatief krijgt steeds meer vorm
Prijsvraag naam buurtcontactpersoon
Wij worstelen nog een beetje met de
naam "buurtcontactpersoon". Deze naam
ligt niet zo makkelijk in de mond en kan
al snel tot verwarring leiden met de
"dorpscontactpersoon" (Rob Spelde).
Daarom willen wij u vragen een naar uw
mening passende naam als alternatief
voor de "buurtcontactpersoon" te
bedenken. Lever uw suggesties aan via
hni@hoenderloo.nl of doe een briefje in
de bus bij Paul de Jongh, Krimweg 17.
Wij hebben tot nu toe 2 reacties binnengekregen. Daarom hebben wij de
uiterste inleverdatum tot 1 maart 2019.
Daarna kiezen wij de leukste naam en
krijgt de winnaar een BOL-cadeaubon
van 25€.
Inloopochtenden ook in februari en
maart
Onder de naam Het Nieuwe Initiatief zijn
wij in januari begonnen op de vrij-

retour gekregen. Wij zijn begonnen met
het verwerken van de ontvangen
enquêtes. Aangezien wij de enquête huisaan-huis verspreid hebben, is het aantal
relatief laag. Mocht u de enquête nog
ingevuld hebben liggen, laat het ons dan
even weten via hni@hoenderloo.nl of
een belletje naar 06-20992276. Dan
Vrijetijdsbeurs
Het
Nieuwe
Initiatief organiseerde op zaterdag
9 februari in het
Dorpshuus tussen
14.00 en 17.00 uur
een
Vrijetijdsbeurs. Op deze
druk
bezochte
beurs hebben de
diverse verenigingen zich goed gepresenteerd. Veel
inwoners hebben
zich aangemeld bij
de diverse verenigingen of de informatie mee geno-

dagochtenden tussen half tien en half
twaalf met bijeenkomsten in het
Dorpshuus. Hier kunnen inwoners een
praatje maken, koffie drinken, een krantje lezen, een spelletje doen, 3D-kaarten
maken, iets laten repareren of computerhulp krijgen of formulieren laten
invullen. De leerlingen van de
Hoenderloo Groep bakken speciaal heerlijke koekjes voor de gasten en de dames
kunnen door hen hun nagels laten lakken.
Kortom: Elkaar gezellig ontmoeten!
Vanwege de aanloop in januari hebben
wij al snel besloten om de inloopochtenden ook in februari en maart te houden.
Het aantal inwoners dat op vrijdag 15
februari binnenliepen, was 25! Kortom:
De inloopochtenden voorzien in een
grote behoefte onder de inwoners.

halen wij het formulier bij u thuis op. Of
u kunt het in de bus doen bij Paul de
Jongh, Krimweg 17.

men. Wij kijken
met plezier terug
op deze vrijetijdsbeurs.
Enquête
Toekomst
Hoenderloo
Tot en met zaterdag 9 februari kon
de enquête worden
ingeleverd.
Er
waren nog veel
mensen, die het
formulier tijdens
de vrijetijdsbeurs
hebben ingevuld.
Inmiddels hebben
wij 56 enquêtes
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E.H.B.O. Vereniging Hoenderloo
Wij willen in maart starten met
een nieuwe EHBO cursus. Er is
nog plek, dus wat let het je om je
niet op te geven . . .
Een EHBO diploma ( inclusief
Reanimatie ) kost bij ons 175,00
Euro. Dit zijn 8 avondlessen inclusief studiemateriaal en examengeld. We geven jaarlijks negen oefenavonden waarvan je
er zeven moet volgen om het diploma geldig te houden.
Ook geven we een reanimatiecursus. Deze kost 22,50 euro
en bestaat uit één lesavond van drie uur. Twee maal per jaar
wordt een oefenavond voor het behouden van het reanimatiecertificaat gehouden. Je hoeft hier één avond van te
volgen. Wist je dat er een groot aantal zorgverzekeraars zijn
die een EHBO of Reanimatiecursus geheel of gedeeltelijk
vergoeden ? Vraag het jouw zorgverzekeraar.
Het lidmaatschap per jaar kost 22,50 Euro . Inclusief alle
oefenavonden met een lekkere kop koffie.
Dus kom gerust. Je kunt voor nadere informatie en om je op
te geven terecht bij :
Willemien Smeenk
Marianne Vink
Tel. 06- 52344789
Krimweg 135
willemiensmeenkdeelen@live.nl
Tel. 06-47922035
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60 jaar getrouwd

Op dinsdag 29 januari waren Breus en
Ali Huijsman maar liefst 60 jaar getrouwd. Ze hebben dat op passende wijz
gevierd met kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden in Hotel Buitenlust.
Iedereen heeft genoten van een heel
gezellige avond onder het genot van een
drankje en een overheerlijk buffet!
Meneer en mevrouw Huijsman, nog van
harte gefeliciteerd met jullie diamanten
huwelijk en we wensen jullie nog vele
fijne jaren samen!

Annie van Veldhuizen altijd een trouw lid
De oplettende lezer zal denken ..... Annie
van Veldhuizen? Die hebben we vorige
maand toch ook al gehad dat die zoveel
jaar lid was van een vereniging. Ja dat
klopt. Maar toen ging het over de
Hoenderlose zangvereniging Eensgezindheid, waar ze dit jaar 45 jaar lid van
is.
Nu staat ze weer in ons dorpsblad omdat
ze in het zonnetje werd gezet voor het
trouwe lidmaatschap van een andere
‘club’, namelijk de Dames Contactgroep
Hoenderloo (DCH). De dames komen
steevast op de laatste woensdag van de
maand samen in ‘t Dorpshuus en tijdens
de eerste bijeenkomst van het jaar worden de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar is
dat er dus één en wie dat is zal geen
geheim meer zijn, Annie!
Ze is absoluut een echt verenigingsmens
en is daarin heel trouw. Ze zal nooit zo
maar afzeggen en dus altijd van de partij
zijn. Ze heeft duidelijk een eigen mening
en dat mag natuurlijk ook. Graag zelfs!
Die steekt ze niet onder stoelen en banken en mede daardoor was (is) ze ook zo
geschikt om bijvoorbeeld zitting te

nemen in een bestuur. Dat heeft ze voor
DCH jaren en jaren gedaan, ook al
voorzitster! De huidige voorzitster Ingrid
Huisman feliciteerde Annie en overhandigde naast een bos bloemen een zeer
fraaie broche, waar Annie heel blij mee
was. Maar ja, als je 50 jaar lid bent van

een vereniging, dan mag je ook wel iets
moois krijgen.
Annie, je bent een prachtig mens die
lekker enthousiast is en van heel veel
dingen geniet. Je zou echt niet zeggen dat
je volgende maand, op 22 maart al maar
liefst 87 jaar wordt. Alvast gefeliciteerd!
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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

Biljartgroep Hoenderloo bestaat 25 jaar
Op de maandagavond komen de
biljarters van Biljartgroep Hoenderloo samen in ‘t Dorpshuus om de onderlinge competitie te spelen. Lekker
een gezellig avondje, met zeker niet
‘het mes op tafel’.
De biljartgroep die ooit begon als
Biljartgroep Dorpshuis bestaat op 21
maart 25 jaar en dat gaan ze knus met
elkaar en de partners vieren met een etentje. De groep bestaat uit 10 mannen en
meer willen (kunnen) ze niet behappen.
Nu komt iedereen aan bod tijdens een
speelavond en blijft het wat de tijd betreft
allemaal binnen de perken. De gemiddelde leeftijd ligt aardig hoog met een
negentiger, een paar tachtigers en zeventigers.
Men is 25 jaar geleden begonnen in de
kleedkamer van het Dorpshuis. Er werd
niet gebiljart in het dorpsgebouw en een
groepje liefhebbers is daar toen mee gestart. Biljarten in de kleedkamer beviel
uitstekend al was het op een bepaald
moment wel nogal tochtig en de banken
zaten toch ook wel hard. Ze kwamen er
niet uit met het toenmalige bestuur dat er
iets aan gedaan werd en dus is men vanuit een stukje ongenoegen naar Veldheim
gegaan waar ze vervolgens ruim 10 jaar
hebben gebiljart. Toen Veldheim dicht
ging is men weer terug gegaan naar ‘t
Dopshuus en in de huidige serre hebben
ze het prima naar de zin. Er is nog een
link met Veldheim doordat het biljart dat
daar stond (en aangeschaft is met geld
van fondsen) nu in ‘t Dorpshuus staat.
De biljartgroep Hoenderloo speelt alleen
op de maandagavond in ‘t Dorpshuus de
onderlinge competitie. Na 9 weken is er
steevast een uitslag en worden de
moyennes opnieuw berekend. Zo kan in
principe iedereen van iedereen winnen
en dat maakt het nu juist zo leuk. De winnaar van een periode krijgt een oorkonde
als aandenken aan zijn prestatie. Aart
Hoeve berekent dat allemaal aangezien
hij de competitieleider/secretaris is.
Harrie Wagemans is de penningmeester
en Bertus van Dronkelaar de voorzitter.
Het seizoen gaat in september altijd van
start met een barbecue bij hem thuis, ook
weer met de partners.
Bij de biljartgroep is één persoon die al
vanaf het begin lid is en zelfs één van de
oprichters is. Ep Essenstam is net als de
rest altijd trouw op maandagavond aan-

wezig en dat dus al 25 jaar lang. Deze
groep karakteriseert zich overigens door
trouwe leden. Men is er altijd of er moet
echt iets aan de hand zijn. Maar wie wil
nou niet lekker een avondje samen met
anderen plezier hebben?

Menu voor

Mannen, van harte gefeliciteerd met deze
mooie mijlpaal en laten we hopen dat er
nog vele jaren aan vast geplakt kunnen
worden. En natuurlijk veel biljartplezier
gewenst op jullie vaste maandagavond!
Succes!

20 maart:

Groentesoep, hachee, rodekool met
appel en aardappelen,
als toetje een fruitsalade
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 16 maart bij
Carla Schol 0620171838
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Politienieuws
Ik kreeg weer een reminder van Rob Spelde met de vraag
of ik weer een stukje kopij in wilde leveren. Ik heb de
dagrapporten van de laatste weken er op na geslagen
en daar vielen twee dingen op: er waren weer wat
meer meldingen binnengekomen van aanrijdingen
met wild: twee keer een ree, één keer een hert en twee
keer een zwijn.
Wat ook opvalt is dat de politie steeds vaker moet uitrukken voor hulpverleningsvragen. Behalve dat
dat soms voor inwoners uit het dorp is, komt het ook steeds vaker voor in de recreatieparken. Zo
verbleef er ergens een persoon waar we in een paar dagen tijd vier keer naartoe moesten. Deze persoon was in de war en uiteindelijk hebben we de persoon aan familie kunnen overdragen.
Verder was er nog een aanrijding op de Otterloseweg. Twee keer ging er ergens een alarm af.
Beide keren was het loos.
Verdachte situaties worden er toch ook iedere keer gedaan.
De afgelopen weken waren dat er drie. In twee gevallen werden verdachte voertuigen aangetroffen, maar bleek alles oké
te zijn.

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
spreekuur: dinsdagavond van
19.45 uur tot 20.45 uur

De t ot nu t oe ‘geheime’ activit eit
van 21 juni wordt verplaats t naar 7 juni!
Dat hee ft t e maken me t he t f eit dat he t openingsc onc ert van
he t Drakenbootf e s tival in Apeldoorn op 21 juni wordt
gehouden en we wi llen ie dereen de mogelijkheid ge ven daar
naar t oe t e kunnen!
Volgende maand gaan we een doekje open doen o ver 7
juni!!!!!!!

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Deze keer een heel persoonlijke invulling, over mijn eigen persoon. Ondanks
dat sommigen aangegeven hebben het
niet te willen geloven werd ik ergens
erg stil van. Mijn relaas!
Op vrijdag 15 februari werd ik zestig.
De dag daarvoor liep ik met Joep te
wandelen en meerdere malen riepen
mensen me toe: “Nog 1 dagje hé, morgen is de grote dag”. Hartstikke leuk,
maar ik vroeg me wel af hoe die mensen dat toch allemaal wisten. En in de
brievenbus lagen opeens een aantal
felicitatiekaarten zonder postzegel. Die
had men er dus zelf in gedaan. Maar
waarom zo veel en hoe wist iedereen
dat toch? Christel was de onschuld
zelve en wist echt nergens van! Ahum!
Op mijn verjaardag heb ik vervolgens
de brievenbus meerdere malen moeten
legen en een aantal keren zat die zelfs
helemaal vol. Stapels met kaarten!

Helemaal toen Wilma de post had bezorgd en de bus werkelijk uitpuilde.
Bleek dus dat Chantal en Coen aan haar
gevraagd hadden felicitatiekaarten tot
vrijdag te bewaren en in één keer te bezorgen. Die twee kinderen van ons hadden dus alles op poten gezet bleek later.
Een flyertje laten drukken en de vaste
drukker van de Plaggensteker heeft dat
voor zijn rekening genomen (DANK), de
bezorgers hebben dat gratis ingevouwen
en bezorgd (DANK) en dus zat er een
oproep in de dorpskrant. Nou, dat heb ik
geweten. Uiteindelijk heb ik 230 kaarten
stuk voor stuk bekeken met een brok in
mijn keel, heb ik op facebook vele, vele
felicitaties mogen ontvangen, heb ik
cadeautjes gekregen vanuit het dorp, ben
ik gebeld, persoonlijk gefeliciteerd, noem
het maar op. Het was in één woord
geweldig. Dat zo veel mensen de moeite
hebben genomen om me iets te sturen en
velen zelf in de bus te doen. Wim en
Janny aan de overkant zagen donderda-

gavond steeds weer mensen stoppen en
iets in de brievenbus doen. Kaarten met
muziek, lieve woorden, bedankjes,
mooie wensen enz. Daar werd ik dus
stil van!!! U kunt me geloven, het was
echt waar! Ik wil zoooo graag iedereen
bedanken voor deze blijken van
waardering tot in het diepste van mijn
hart. En zeker Chantal en Coen voor
deze intens stiekeme actie (zo hebben
we jullie toch niet opgevoed!), die
eigenlijk ook zo ontzettend leuk was.

HOENDERLOO, BEDANKT.
IK VOND HET ECHT SUPER
GEWELDIG!!!!!!
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06-40866349
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Elke maand wordt er tijdens de
vergadering van de dorpsraad
gevraagd wie het stukje schrijft
voor de nieuwe plaggesteker, en
dit keer mag ik: Frank Daemen
een stukje schrijven voor jullie!
Ik zit nu een jaar in de dorpsraad
en hoop dat ik als jonger iemand
die hier geboren en getogen is
bovenal trots inwoner Hoenderloo
goede ideeën heb voor het dorp! Ik
vind dat wij als dorpsraad een
goed gemengd gezelschap hebben
maar naar mijn mening is er nog
wel ruimte voor een enthousiaste
jongeren die hier geboren en getogen zijn! Dus meld je aan!

goed weloverwogen plan naar
buiten komen en niet met grove
schetsen, zoals dit er nu uitziet
zullen we hier in de loop van dit
jaar mee naar buiten kunnen
komen! We hopen hiermee de leefbaarheid van het dorp weer
omhoog te krikken en jongeren
weer een kans te geven om in het
eigen dorp te kunnen blijven
wonen!

Ik weet dat er veel mensen zijn die
zich afvragen hoe dat nou zit met
die woningbouw voor de jongeren.
Ik kan jullie melden dat hier hard
aan gewerkt wordt maar het blijven gewoon erg lange en moeilijke
processen. We komen stukje bij
beetje verder en willen met een

We mogen trots op ons dorp zijn!
Prachtige nieuwe horecagelegenheden wat echt aanwinsten voor
ons dorp zijn! Het Nieuwe Initiatief met hun inloopochtenden op
de vrijdagochtend wat na zo'n
korte tijd als zo goed loopt!
Een dorp die als er geen basis-

school meer is, zelf het weer voor
mekaar weten te krijgen om een
nieuwe goed lopende basisschool
op te richten met kinderdagverblijf! Een dorp waar je jezelf kan
zijn en je vrij bent om te gaan en
staan waar je wilt! Het lijkt allemaal vanzelfsprekend maar ik
denk dat we blij en dankbaar mogen zijn dat we in dit mooie dorp
wonen! Ik heb voor de woningbouw veel contact met de gemeente Apeldoorn, en daar zeggen ze
mij altijd die Hoenderloërs dat
zijn doeners, als wij denken dat we
het zelf wel kunnen dan gaan we
het zelf doen! iets om trots op te
zijn!
Ik heb zelf altijd een gevoel van
trots voor dit dorp en hoop hier
niet de enige in te zijn!
Met vriendelijke groeten,
Frank Daemen
En hopelijk zien we jullie op de
jaarvergadering van de dorpsraad
op 4 maart as om 20.00.

Naam
: .................................................................................................
Voorletters
: .................................................................................................
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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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

OP BEZOEK BIJ
Op maandag 19 november 2018 waren
Caroline Habets en Hennie Hulshoff van
Het Nieuwe Initiatief op bezoek bij
Claudia Berkhout van de Hoenderlose
Toneel Club (HTC).
De Hoenderlose Toneel Club is op gericht op 2 mei 1947 en is een vereniging.
Voorzitter:
Ronald Woensdregt
Secretariaat:
Claudia Berkhout
Penningmeester: Jelle Visscher
Algemeen lid: Petra van Veldhuizen
Algemeen lid: Arend Jetten
Regisseur:
Mees Thomassen
Souffleur:
Petra van Veldhuizen
Met hoeveel leden zijn jullie?
Wij zijn met 12 personen (inclusief het
bestuur).
Wat zijn jullie activiteiten?
Wij repeteren wekelijks een toneelstuk
met een jaarlijkse uitvoering hiervan in
het 2e weekend van maart. Op 9 maart
2019 aanstaande is onze volgende uitvoering. Deze heet: " Zet maar op de rekening". Dit is weer een blijspel of
klucht. De mensen van de HTC vinden
dit zelf het leukst om te spelen. Ook voor
het publiek is dit erg leuk. Iedereen kan
komen kijken. Het is altijd fijn als er veel
publiek is.
Helaas is het wel eens voor gekomen dat
wij de uitvoering hebben moeten afgelasten vanwege de ziekte van een speler.
Omdat iedereen een rol heeft is het niet
mogelijk om iemand te vervangen. Wij
hebben een gezamenlijke app om dingen
met elkaar af te spreken.
Waar en wanneer komen jullie bij
elkaar?
Onze vaste oefenavond is op woensdag
van 19.30 tot 22.00 uur in het Dorpshuus.
Moet je lid zijn van jullie vereniging?
Ja.
Hebben jullie een contributie?
Ja. Het lidmaatschap kost 6,50 per
maand. Hiervan betalen we de huur van
het Dorpshuus, de aanschaf van toneelstukken en opvoerrechten/auteursrechten
hiervoor. Daarnaast zijn er nog grimeerkosten. HTC ontvangt geen subsidie en
heeft geen sponsoren. Wel hebben we
nog de opbrengst van de jaarlijkse verloting tijdens de uitvoering.
Zijn jullie nog op zoek naar nieuwe
leden?
Ja, daar zijn we wel naar op zoek.

Leeftijd vanaf 18 jaar
Bij wie kunnen mensen zich aanmelden?
Bij een lid van de club. Je kunt pas lid
worden na goedkeuring van de clubleden. Vanwege de scenes die gespeeld
worden is het prettig dat iedereen zich bij
elkaar op zijn gemak voelt.
Vertel eens een leuke anekdote binnen
jullie vereniging?
Bij de uitvoering van het toneelstuk
"Boer zoekt slip" was op een bepaald
moment het slipje echt zoek omdat het in
de verkeerde jaszak zat. Ook is het
gebeurd dat er tijdens een uitvoering de
coulissen omver gelopen werden. Daar
werd natuurlijk geweldig om gelachen.
Gaan jullie zelf ook wel eens naar een
voorstelling of uitvoering van een
ander gezelschap kijken?
Een aantal leden gaat jaarlijks in Havelte
kijken waar in een openluchttheater een
aantal keer dezelfde voorstelling wordt
opgevoerd. In 2018 werd daar in juli en
augustus de voorstelling "Konkelefoesies" (de onbetaalbare loodgieter) gespeeld. Dit was een avondvullend blij-

spel.
Hoe komen jullie tot het uitzoeken van
een toneelstuk?
Wij kijken op de site van Vink of Jongeneel. Dit zijn uitgeverijen van toneelstukken. Wij zoeken aan de hand van het
aantal van onze spelers een toneelstuk
uit. Wij krijgen dan een zichtzending die
gratis is en kunnen aan de hand hiervan
de definitieve bestelling plaatsen. Hieraan zijn dan uiteraard kosten verbonden.
Wat verder nog leuk/nuttig is om te
weten?
Als mensen in het dorp nog bijzondere
kleding hebben die ze kwijt willen dan is
dit welkom bij de HTC. In het Dorpshuus
hebben we een eigen ruimte om onze
spullen op te slaan.
Een paar jaar terug heeft de club, samen
met de toneelclub uit Vaassen, een professionele regisseur die heeft samengewerkt met John Lanting, op bezoek
gehad voor een workshop.
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Geweldige VIOS-avond in ‘t Dorpshuus
Wat was het genieten voor de muziekliefhebbers in ‘t Dorpshuus op de laatste zaterdag van januari. De vaste
datum voor het winterconcert van
VIOS en dit jaar was dat op 26 januari.
De fanfare en de slagwerkgroep hadden
een vast eigen deel van het podium en dat
werkte uitstekend. Na de heerlijke openingsmars door beide groeperingen van
‘de Hoenderlose Muziek’ speelden ze
om en om een nummer en dat hield de
snelheid er lekker in.
De zaal zat lekker vol en iedereen zal zo
zijn of haar eigen favoriete nummer gehad hebben. De fanfare voor de laatste
keer onder leiding van Gerrit Klein Hulze en de slagwerkgroep onder de bezielende leiding van Jan van Lienden. Hij
introduceerde op zijn eigen wijze elk
nummer die zijn slagwerkers gingen spelen met mooie achtergrondinformatie.
Dat deed lady-speaker Claudia Berkhout
heel vertrouwd uitstekend voor de fanfare.
Er werden door VIOS prachtige, maar
dan ook prachtige nummers gebracht en
het publiek genoot met volle teugen. Het
programma zat bijzonder goed in elkaar
en men had nummers gekozen die bij
VIOS pasten. Daarbij hadden ze het zich
echt niet makkelijk gemaakt, want er zaten echt wel heel pittige nummers tussen.
Het was bij de meeste nummers praktisch
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onmogelijk om stil te blijven zitten, de
muziek was gelukkig lekker in het
gehoor liggend en vrolijk. De afsluitende
Radetzki Mars zorgde er helemaal voor
dat de zaal helemaal los ging. Het werd
dan ook uitstekend vertolkt door fanfare
en slagwerkgroep samen.
Tussendoor hadden bij beide groepen
verschillende leden een solo en die van
Maaike van Ark en Vincent van Hunen
bleef bij vele hangen. Perhaps Love werd
door hun geweldig gespeeld. Zonder
anderen te kort te willen doen was Carine
Nijkamp ook een toppertje die ook achter
een drumstel plaats nam.
Over toppertjes gesproken: leerling Iwan
van der Beek liet in zijn eentje horen
waar hij op muzikaal gebied al toe in
staat is. Doe dat maar even, terwijl een
volle zaal en alle andere muzikanten naar
je luisteren. Maar hij bracht het er prima
van af en hij zal waarschijnlijk inmiddels
mee zijn gaan doen met het grote orkest
om nog beter te worden. Wie weet zit hij
er volgend jaar wel bij tijdens de winteruitvoering.
Afscheid
Deze prachtige avond had toch ook een
emotioneel kantje. Gerrit Klein Hulze
sloot met dit concert bij VIOS in
Hoenderloo zijn leven als dirigent af.
Deze muziekman in hart en nieren heeft
18 jaar muzikale leiding gegeven aan de

fanfare van VIOS en daar zijn de muzikanten hem heel dankbaar voor. Nadat
voorzitster Sjanie Wortman hem bedankt
had en een fraai aandenken had gegeven
kreeg hij een terechte staande ovatie van
zijn muzikanten. Gerrit heeft zijn dirigtencarriere afgesloten met een prachtig
concert en kan tevreden terug kijken. Hij
zal wellicht nog wel vaker in Hoenderloo
komen, hij draagt VIOS in zijn hart. En
misschien blaast hij op zijn schuiftrombone nog wel eens een riedeltje mee. Je
weet maar nooit.
Zijn vrouw en kinderen waren ook naar
dit laatste concert van hem gekomen en
ze hadden nog een zeer mooie verrassing
voor hem na afloop: een prachtige
dirigeerstok op een standaard als aandenken aan een prachtige tijd!
VIOS, bedankt voor een prachtige muzikale avond. Zo is het altijd een plezier
om naar jullie te komen luisteren. En
voor de fanfare straks met een nieuwe
dirigent. Inmiddels hebben twee kandidaten een avond voor het orkest gestaan
en wie weet is er al een nieuwe dirigent
bekend. Zo ja, dan hopen we dat volgende maand te kunnen melden.
Hier onder een foto van twee heel goede
solisten, maar bekijk ook de foto’s op de
websites van VIOS, Hoenderloo en
HAJO! Hoenderloo mag trots zijn op
VIOS, die in 2021 haar eeuwfeest viert.

Wat een geweldig plaatje. Welkom Co!
Hij liet toch wel even op zich wachten en mama was het al wel aardig zat, maar op 12 februari is dan daadwerkelijk om 06.20
uur een nieuwe inwoner van Hoenderloo geboren. Het broertje van een heel trotse Fenna en Julan en de tweede zoon van een
uiteraard zeker zo trotse papa en mama Maarten Arkesteijn en mama Yvonne Dros. Co Gerrit Jan Arkesteijn woog 4180 gram
en was 54 cm. We hoorden van mama dat hij het ontzettend goed doet en een heel tevreden kereltje is. Zo te zien is het echt
genieten in huize Arkesteijn nu er daar
zelfs 3 kleine koters op de bank zitten.
Allemaal, ook de opa’s en oma’s,
tantes en ooms enz. van harte gefeliciteerd met de nieuwe wereldburger en
heel, heel veel geluk met hem. En niet
omdat het moet, maar gewoon omdat
het kan (sorry Maarten): het was lang
alleen maar een historische naam,
maar nu zit het er toch weer een
beetje in: Co Dros! Klinkt
toch wel heel vertrouwd

T ONEELUITVOERING
Op 9 maart gaat de Hoenderlose Toneel Club (HTC) de
klucht "Zet het maar op de rekening", een blijspel in drie
bedrijven, brengen in ‘t Dorpshuus. De leden van HTC
hebben er ontzettend veel zin in om het publiek te trakteren
op een mooie, vrolijke toneelavond.
De zaal gaat om 19.30 uur open. Aanvang: 20.00 uur

Steven eeuwig jong, maar toch ook al 50
Als de redactie het goed begrepen heeft
is Steven Ruigrok vd Werve op 6 februari officieel een oude man geworden. De oud-Hoenderloër is nog zo
vaak in Hoenderloo dat je hem gerust
nog steeds mede-dorpeling kunt noemen. Op deze persoonlijk historische
dag was hij met zijn vrouw Betsy op
Ameland, maar toen ze op 8 februari
thuis kwamen hadden de buren het
hartstikke leuk versierd. En toen toch
maar een borrel (of 2) gedaan. Steven
heeft het niet groots gevierd aangezien
hij en Betsy vorig jaar samen 100
waren (hij 49 en zij 51) en dat is toen
wel groot aangepakt.
Steven .... van harte gefeliciteerd met
deze mijlpaal en namens velen .... WELKOM BIJ DE CLUB!
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De foto van vorige maand was een beetje donker, maar we denken dat er
wel te zien was dat het om een dakje ging. Maar een dakje waarvan .... er
zijn zo veel dakjes. Dit was echter een houten dakje van de prachtige
Hoenderlose plaggenhut die door vrijwilligers compleet is gebouwd. Van
het zagen van de stammen in het bos
tot het leggen van de plaggen.
Wat er op de nieuwe foto staat zal weinig vraagtekens oproepen. Het is een poes en die ligt
ergens. We willen ook nog wel verklappen dat het een stenen poes is. Wel zo handig voor
deze rubriek. Maar de vraag is nu .... waar staat dit beeldje van een poes. We geven toe dat
het op een nogal ongebruikelijk plek is neergezet. Hoewel? Een poes klimt overal op. Zoek
in de buurt van veel fietsen en hou de ogen zeker niet op de grond gericht!

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
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Wien’s zorgt voor grote metamorfose
Het zal vast niemand ontgaan zijn dat
er bij het pand van voorheen het legendarische Rust een Weinig een
immense metamorfose heeft plaats
gevonden. Men is nog heel druk met de
puntjes op de i te zetten om op 16
maart open te kunnen.
Het is fantastisch dat iemand de, zeg
maar gerust lef, heeft gehad om iets te
doen aan de vergane glorie op dit stuk
historische grond. Dat het niet
meer was zoals het ooit geweest is
was wel duidelijk. Het nodigde
niet echt meer uit om er eens
lekker te gaan eten of drinken.
Laten we hopen dat hier veel
verandering in gaat komen. Wie is
er eigenlijk verantwoordelijk voor
deze metamorfose, wie is de persoon die probeert weer een
bloeiend bedrijf in Hoenderloo te
krijgen. Hoe mooi is het dat in een
tijdsbestek van nog geen 2 maanden twee nieuwe bedrijven de
deuren openen. Goed voor Hoenderloo! Zeker weten.
Wieneke
Wieneke Boon is degene die
volop plannen zat en zit voor het
nieuwe bedrijf dat de naam
Wien’s heeft gekregen. Na heel
veel voorbereidingen is ze met
veel hulp aan de slag gegaan en
het resultaat aan de buitenkant is
overweldigend. Een zeer landelijke uitstraling met veel hout, sfeervolle verlichting en op het moment dat de
redactie een gesprekje had met Wieneke
was loon- en grondverzetbedrijf Essenstam druk bezig er een ruim en heel mooi
terras te leggen. Eentje die wel uitnodigt
om er even te gaan zitten.
Wieneke heeft met haar gezin 10 jaar in
Hoenderloo gewoond en wel pal naast
haar nieuwe bedrijfspand op de Apeldoornseweg 22. Ze woont nu met haar
gezin in Ugchelen en het huis in
Hoenderloo wordt verhuurd. Wie weet
keert ze in de toekomst er weer terug
naast Wien’s, waar ze overigens nog
grotere plannen mee heeft. Wieneke
heeft tussen 2011 en 2015 ook de kledingwinkel NuHip aan Krimweg 20
gehad. Die heeft ze verkocht en met het
geld daarvan wilde ze het liefst ergens
een hotel beginnen. Nu bleek op Rust een
Weinig ook een hotelbestemming te zitten en dus werd dit stukje Hoenderloo

heel interessant. Er liggen dan ook al
plannen klaar om het achterste gedeelte
van het huidige gebouw er op termijn af
te halen. Er zullen in het gedeelte dat
daar door ontstaat (achter Wien’s) een
aantal hotelappartementen gebouwd
gaan worden. Dat wilde Wieneke al snel
proberen te realiseren, maar ze wil eerst
het restaurant goed neerzetten en kwaliteit leveren en dan de volgende stap in
het ambitieuze plan gaan zetten.

wordt.
Lekker belegde broodjes behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden en het is
mogelijk een maaltijd te nuttigen bij
Wien’s. Er is ook life cooking waar de
kok lekkernijen zoals een broodje hamburger, een schnitsel, Duitse braadworst
e.d. ter plekke gaat bereiden. Wil men
even lekker borrelen en daarbij een borrelhapje bestellen, absoluut mogelijk.
Alles van een goede kwaliteit voor een
acceptabele prijs.
Wieneke is heel blij dat het haar
gelukt is flink wat personeel, ze
heeft straks 10 tot 15 mensen met
verschillende urencontracten in
dienst, uit Hoenderloo heeft kunnen
krijgen. Jongeren en (iets) ouderen.
Op het moment van het gesprek (15
februari) was de interne metamorfose van het restaurant al gigantisch
en toen moest de finishing touch
nog beginnen. Er is veel aandacht
besteed aan de vormgeving met
prachtige oude houten spullen.
Doorleefd en zo sfeervol. In de
keuken is echter wel alles splinternieuw (op één machine na die
nog in prima staat was). Een
prachtige keuken waar de kok die
aangenomen is vast met veel plezier
zal gaan werken. Plezier is sowieso
een kernwoord die Wieneke voor
haar personeel en de gasten hoog in
het vaandel heeft. En kwaliteit voor
een leuke prijs.

>> Wieneke samen met de medewerkers
waar ze ontzettend veel aan te danken
heeft: links Liane van Eldik en rechts
Jolanda ter Heegde

Naast Wien’s biedt het pand ook de
thuishaven van Wieneke’s andere bedrijf, NuWeg Exclusief. Met dit bedrijf is
ze in 2000 van start gegaan om online
excusieve hotel arrangementen te verzorgen. Inmiddels verzorgen ze bij NuWeg
met z’n vieren zo’n 20.000 boekingen
per jaar. Dat doen ze nu dus vanuit het
achterste gedeelte van Wien’s in Hoenderloo.

Restaurant
De geruchtenmolen doet al geruime tijd
flink de ronde over wat er nu precies in
Wien’s gaat komen. Wat wordt het concept? Daar komt nu voor altijd duidelijkheid in; het wordt een restaurant in de
trant van La Place. Dus een zelfbedieningsbuffet en men kan dus zelf pakken
uit wat er uitgestald staat. Allemaal
lekkere dingen als men bijvoorbeeld een
kopje koffie of thee wil nuttigen, met een
flink assortiment gebak. Wieneke wil
kwaliteit en service kunnen bieden met
haar mensen en daarom wil ze niet te
groot worden. Het moet behapbaar zijn
en het personeel kan de klanten helpen en
verder in de gaten houden wat bijna op is
en ervoor zorgen dat dit aangevuld

Bij Wien’s gaat men ook mooie (houten)
accesoires verkopen. Welke is moeilijk
uit te leggen, die moet men gewoonweg
bekijken. Dat kan vanaf 16 maart, wanneer Wien’s voor de eerste keer de
deuren gaat openen voor publiek. Wieneke en haar mensen nodigen de Hoenderloërs uit om een kijkje te komen nemen
onder het genot van iets lekkers. Sla de
bladzijde om en bekijk de uitnodiging!
De redactie wenst Wien’s heel veel succes toe in de komende minimaal 50 jaar!
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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.
oktober 2010
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Maart 2019 in De Kleine Arcke
Wim van Mourik en Gerda Vink met hun Hoenderloo-collecties
Op zondag 10 maart 2019 laten verzamelaars Wim van Mourik en
Gerda Vink zien waar meer dan een decennium verzamelen toe kan
leiden. Niet alleen de omvang van hun collecties ansichtkaarten meer dan 5000- en de periode die de verzamelde kaarten beslaan vanaf 1890- maken de collecties interessant voor iedereen die wat
met Hoenderloo heeft, maar ook de afbeeldingen zelf. Een verdwenen wereld die zichzelf toont aan de kijker van nu. Herkenbare
plekken veranderen voor je ogen in de exotische, bijzondere plek die
het was voor de afzender/ontvanger van de kaart. Die bijzondere
plek kun je ook terugvinden op mokken, glazen, asbakken en vaantjes waarmee generaties Hoenderlose bedrijven zichzelf in
de markt hebben gezet. Memorabilia, voorwerpen die je aan iets willen herinneren. Wim en Gerda willen bezoekers graag
laten zien wat verzamelen zo leuk maakt, steeds op zoek naar aanvullingen op de collectie, het ruilen met anderen en hoe je
een verzamelhobby budget-neutraal kunt maken.
Als u een nieuwe vrijetijdsbesteding zoekt die niet iedere dag uw tijd en aandacht vraagt en die mag uitgroeien tot een grote
liefde/passie denk dan ook eens aan verzamelen. En hebt u thuis nog bijzondere kaarten of herinneringsvoorwerpen van
Hoenderloo neem ze mee en vraag of u iets wellicht iets bijzonders in uw bezit hebt.
Wat wil De Kleine Arcke?
Uiteraard gaan we in 2019 verder met de serie Hoenderloo-Got -Talent. Amateurkunstenaars of professionals uit ons dorp
kunnen door ons benaderd worden. Zo hebben Tiny Janssen en Arend Jetten al hun medewerking toegezegd om een keer in
De Kleine Arcke te komen exposeren. Hoenderloërs die daar voor voelen kunnen zich ook uiteraard zelf melden, zoals een
spontane bezoeker op 10 februari deed met zijn verzoek om hier zijn foto's te kunnen laten zien.
Naast exposities willen we op zondagmiddagen ook graag lezingen over de historie van Hoenderloo en haar inwoners
organiseren eventueel ondersteunt door een aanpassing van de vaste expositie. Zo zal op 14 april Magriet Schol bijzondere
familieverhalen vertellen die samenhangen met illegaliteit, verzet, onderduik en bevrijding in Hoenderloo. Later dit jaar
hopen we van Wim Wolfswinkel meer te weten te komen over het bijzondere leven van oer-Hoenderloër Brinkenberg.
Hebt u een thema wat meer aandacht verdient en bent u bereid daar een lezing over te geven, laat het ons weten.
Een thema waar we zeker iets mee moeten is A. den Doolaard. Als klein museumpje zijn we blij met en trots op de originele
objecten die we van de schrijver hebben. Op 23 juni willen we dan ook uitgebreid stil staan bij het feit dat Aad den Doolaard
25 jaar geleden in ons dorp overleden is en dat hij van blijvende betekenis is. Wilt u meer van hem te weten komen, zet dan
23 juni in uw agenda en dan nemen wij u met lezingen, zigeunermuziek, dans en gezang terug naar het leven van een internationalist die thuiskwam in Hoenderloo.
Tenslotte nog één ding. Exposeren is misschien niet iets voor iedereen. Toch denken wij dat er in veel gewone mensen een
verhaal schuilt. Nu gaat een museum gewoonlijk niet op de eerste plaats over verhalen, maar altijd over voorwerpen
waarmee je een verhaal vertelt. Om te laten zien hoe je dat zou kunnen doen bieden wij de kans aan één van ons -Jan
Daemen- de expositieruimte in te richten met bijzondere voorwerpen - gemaakt door hobbyisten, amateurs én professionalsom daar een verhaal mee te vertellen. Het thema van deze expositie: OVER OUDE BRONNEN EN NIEUWE WORTELS.
EEN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS. Omdat we normaal alleen op de tweede zondag van de maand geopend zijn
hebben we hier een extra openingsmoment voor gekozen, de derde zondag van de maand maart: 17 maart.
Uiteraard wil de maker u eerst zelf laten kijken om dan tussen 11 en 15 uur op de hele uren een toelichting bij de expositie te
geven. De bedoeling is uiteraard niet dat het hierbij blijft , maar dat u thuisgekomen denkt "dat zou ik ook wel willen/ kunnen" en dat we het zo echt tot een museum voor en van bijna iedereen maken.
Tot ziens in maart,
Comité De Kleine Arcke

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in
zijn geheel ook bekijken op internet, helemaal in kleur.
Kijk op:
www.hoenderloo.nl of www.hajo-hoenderloo.nl
en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 25

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

Toch nog even lekker schaatsen bij Marcel
Op het moment dat deze Plaggensteker
afgerond werd stonden de krokussen en
sneuwklokjes al volop te bloeien en de
natuur op te vrolijken. De temperatuur op
de thermometer was naar ruim 13 graden
gestegen en dat voor half februari!
Een paar weken daarvoor nog was de
wereld in Hoenderloo wit. Flinke

rust gekost hebben
maar uiteindelijk
konden de schaatsen onder gebonden worden en
kon men een aantal dagen genieten
van de enige echte
Hoenderlose

sneeuwbuien, nachtvorst en zelfs ook
vriezend weer overdag. De ideale omstandigheden voor de ijsbaan bij de
Zevensprong. Marcel en zijn ‘ijsbaanploeg’ hielden die dagen de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten en ze
besloten weer veel tijd en energie te stoppen in de in de regio wereldberoemde ijsbaan. Het zal vast weer een stuk nacht-

schaatsbaan.
De dagen dat er
genoten kon worden van de mooie
gladde
ijsvloer
waren er niet zo
heel veel, maar
2019 gaat sowieso de boeken in als een
jaar waarin geschaatst kon worden.

Marcel, bedankt weer voor de inzet en
het enthousiasme!!!!

Huh .... Bert van Veldhuizen een vijftiger?
Je zou het misschien niet willen geloven,
maar oud-Hoenderoër Bert(je) van Veldhuizen is op 15 februari (wat een mooie
datum om jarig te zijn) toegetreden tot de
groep van Vijftigers. Deze oud Hoenderloër in hart en nieren heeft een mooi
verleden in ons dorp en hoort er nog
steeds bij natuurlijk. Hij woont met zijn
mooie gezin in Apeldoorn, maar zijn
ouders wonen nog in Hoenderloo en
iedereen die wel eens naar de
Zevensprong gaat kent zijn geliefde Patricia. Menigeen ziet Bert nog in gedachten als een hinde over het voetbalveld rennen bij sv Beatrix. Jeetje Mina,
wat was hij altijd snel. We schatten in dat
hij inmiddels wel iets heeft ingeboet aan
snelheid, maar hij ziet er nog steeds heel
goed uit. Bert(je), nog van harte gefeliciteerd met deze leeftijdsmijlpaal en we
hopen dat je er nog vele jaren in goede
gezondheid aan vast kan plakken!!!!!
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding
In ons dorp worden door meerdere inwoners plastic doppen
gespaard voor een heel goed doel. Met elke harde plastic dop
steunt men de hulphond (www.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken melk, vla, potten pindakaas, schoonmaakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en levert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500 kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen.
In Hoenderloo zijn sinds januari maar liefst 12 vuilniszakken met doppen bijeen gespaard en naar het goede
doel gebracht.
Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en schone doppen
(visueel gehandicapten zoeken de
doppen uit, vandaar graag schoon)
in te leveren bij:
Janny Verschuur
(Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink
(Miggelenbergweg 8)
Ria Junge
(Miggelenbergweg
2.
BIJ VOORBAAT DANK

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

* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting
Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:
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!

Heerlijk 12 uur achter elkaar klaverjassen
De traditie van de klaverjasmarathon
van sv Beatrix is gelukkig voor een
groep enthousiaste klaverjassers niet
ter ziele gegaan bij het ophouden te
bestaan van onze plaatselijke voetbaltrots. Een aantal mensen hebben er de
schouders onder gezet en die organiseren deze ‘12-uurs marathon’ nu in ‘t
Dorpshuus. Zondag 10 februari was
het zo ver en 25 liefhebbers waren om
07.00 uur aanwezig om vele keren de
kaarten te schudden voor in totaal 14
boompjes zoals dat heet.
Omdat er 25 deelnemers waren werden
iedere ronde 6 tafels gevuld met twee
koppels. Steeds bleef er één persoon
over en wie dat was werd bepaald door
het lot. Middels sets van 2 dezelfde
kaarten werd beslist wie met wie en
tegen welk koppel men ging kaarten.
Degene met de joker moest een ronde uitzitten en kon iets anders gaan doen.
Om de 12 uur klaverjassen met goed gevolg te kunnen volbrengen werd in het eerste gedeelte geen alcohol geschonken en werd
het eerste biertje pas na de pauze geschonken. In de pauze was er voor iedere deelnemer eten en zo met elkaar was het gewoonweg goed toeven in ‘t Dorpshuus deze dag. Zeker met de gedachte dat het buiten guur en nat was. Volgens de deelnemers vloog
de dag gewoonweg om en voor men er erg in had vond de prijsuitreiking plaats. Het bleek dat er heel goed gekaart was wat de
punten betreft. Ter vergelijking: Wim van der Steeg was de winnaar vorig jaar en hij had toen ongeveer evenveel punten als de
nummer 5 dit jaar. Zoals onderaan de pagina te lezen valt was Pim Essenstam dat en hij was heel blij met deze prestatie. Het
werd door hem gevierd alsof hij net tot kampioen gekroond was. Nummer vier was Theo Termaat, nummer drie Eric Barten,
twee Barend Mulder en afgetekend eerste werd
Maarten de Leeuw uit Ermelo. Hij deed al met een paar
vrienden voor de derde achtereenvolgende keer mee in
Hoenderloo. Ze zijn ooit door Barend Mulder bij de
klaverjasmarathon in Hoenderloo terecht gekomen en
hebben het er steeds bijzonder naar hun zin. Maarten
dit jaar dus helemaal. Het ging allemaal heel lekker
deze dag en hij was drie rondes voor het einde al de
kampioen. Zijn eindscore was bijzonder hoog,
namelijk 24.119 punten. Dat betekent een gemiddeld
van maar liefst 1723 punten.
Al met al was de klaverjasmarathon van 2019 weer bijzonder geslaagd. Voor de deelnemers een heerlijk
dagje met medeliefhebbers klaverjassen. Top.
Blijkbaar!
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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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Wilma, bedankt!!!!!!
Ze is nog een korte periode een vertrouwd beeld in de straten van Hoenderloo, postbode Wilma Wolffensperger.
Op vrijdag 8 maart zal ze voor de laatste
keer haar postrondje maken want ze stopt
er mee. Ze gaat een compleet nieuwe
uitdaging aan, ze wordt gastvrouw bij het
nieuwe bedrijf Wien’s, in het prachtig
verbouwde pand van Rust een Weinig.
Wilma is met ‘de post’ bijna 15 jaar geleden begonnen omdat het zo makkelijk
was met de kinderen. “Ik kon tussen de
middag lekker bij de kinderen zijn en ‘s
morgens en ‘s middags de post rondbrengen.” Toch ziet ze zichzelf de post niet
rondbrengen tot haar 67-ste en met de
nieuwe functie heeft ze meer uren. “Ik
heb wel vaker gezegd dat ik wel iets anders zou willen, maar dan wel in Hoenderloo. Dat ligt niet voor het oprapen en
nu kwam die kans er wel en die heb ik
gepakt. Ik heb er een goed gevoel over en
heb er heel veel zin in, net als de anderen
die er aan de slag gaan” (heel wat
Hoenderloërs gaan werken bij Wien’s).
Op de eerste dag dat het bedrijf open is
(16 maart), gaat ze ook meteen aan de
slag. “Ik weet nu al dat ik het rondbrengen van de post wel ga missen. Het werk
is leuk en het contact met de mensen is
echt super leuk. Ondanks regen en kou
soms, daar raak je aan gewend.”
Wilma gaat in haar nieuwe functie
werken op dinsdag, woensdag en zaterdag. Het bezorgen zal ze niet helemaal
los laten, aangezien ze de folders en de
Nieuwe Plaggensteker wel blijft bezorgen. Karin Visser, die nu al op zaterdag
bezorgt, neemt de post over.
Wilma, bedankt voor al die jaren goede
en vrolijke bezorging. Veel succes en
plezier in je nieuwe uitdaging!!!!!

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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7
3

2
3

6
6

5

4
2

4

9
5

2

5
8
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1
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7
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3
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8

1

1
4
9

4

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 33

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 39

Door Aafke Kylstra
senior beleidsmedewerker

De legende van het kasteel van Berg en Dal
In de maanden februari en maart staat
het Nationale Park De Hoge Veluwe
volledig in het teken van Veluwse verhalen en geschiedenis, tijdens het evenement Sagen en Legenden. Dit sfeervolle evenement geeft bezoekers van het
Park de mogelijkheid om op een inspirerende manier kennis te maken met de
vele verhalen die De Hoge Veluwe rijk
is.
Ook in veldnamen kunnen bijzondere
legenden verborgen zitten. In 2014 deed
Charlotte Witte, toen student landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek naar veldnamen in Het Nationale Park De Hoge
Veluwe. De naam "Berg en Dal" viel
haar op, omdat er verschillende verhalen over de herkomst van de naam
rond gaan. Dit waren haar bevindingen:
Het kasteel van Berg en Dal
A.B. Wigman, was vanaf 1945 natuurhistorisch medewerker van het Park.
Hij schreef in zijn boek 'De Hoge
Veluwe: ons nationale park': 'Over het
lage gebied van Berg-en-Dal waart nog
steeds de
geheimzinnigheid van een
kasteel, dat daar
zou hebben gestaan; vaak heb ik
er naar gezocht
en er geen baksteen van terug
kunnen vinden.
Dit laatste
behoeft echter
niet te verwonderen, want indien er een
bouwval geweest
is, dan werd hij

om de vurig begeerde materialen door
de boeren van Delen en Aanstoot (de
oude naam van het dorp Otterlo) stellig
tot de laatste steen zorgvuldig gesloopt,
want toen was het bouwmateriaal
schaars."
Restanten van een slotgracht
Het was niet voor niks dat Wigman refereerde naar een mogelijk kasteel in
het Park. In 1844 schreef dominee
Heldring namelijk ook over een kasteel
met slotgracht: "Tusschen Deelen en
Hoenderloo vond ik in een heerlijk gelegen heideveld kenmerken van vroegere
bewoning. Nog lagen de velden er
akkersgewijze. Midden in die velden
vond ik een plek, waar vroeger een verwoest kasteel gestaan zou hebben gestaan, nagenoeg twee bunders groot.
Het was een zonderling plaatsje. Er
over wandelende ging de bodem op en
neder. Nog zag men de gracht van het
oude slot. Eenmaal werd dit verborgen
kasteel "Berg en Dal" genoemd; wanneer, weet niemand. Misschien leeft er
nog een oude legende onder de
oude bewoners van die streek."'
Een eiland
De naam "Berg
en Dal" is nogal
eens gaan wandelen door het
Park, als de
locaties op de
verschillende
kaarten worden
vergeleken. Op
de kaart van
Nicolaes van
Geelkercken uit
1629 (hier links) is
te zien dat de plek
wordt aangeven met

de naam 'Búrgendal'. In het Oud- en
Middelnederlands werd het huidige
woord 'burcht' als 'burg' of 'burch'
geschreven, de oorsprong van de naam
gaat dus misschien wel terug naar het
woord 'burcht' in plaats van 'berg'. De
plas ziet er bijzonder uit: er lijkt een
soort eiland in te liggen. Misschien
heeft dit bijgedragen aan het idee van
een vroegere burcht met een gracht. Of
de burcht er nou gestaan heeft of niet,
de mysterieuze kaart is verbonden geraakt met de betekenis van Berg en Dal,
en kan daarom niet ongenoemd blijven.
Dit en andere verklaringen en verhalen
van veldnamen kunt u zelf teruglezen in
het Veldnamenrapport, in de Hoge
Veluwe bibliotheek op onze website. En
wilt u graag zelf onderdeel worden van
een bijzonder of geheimzinnig verhaal
van De Hoge Veluwe? Kom dan in de
voorjaarsvakantie naar het Park en
schrijf u in voor een van de Sagen en
Legenden-wandelingen of huifkartochten. U vindt alle informatie op
www.hogeveluwe.nl/sagenenlegenden.

Kaart hierboven: de ligging van Berg en
Dal op de huidige kaart.
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AUTO VAN DE MAAND

Renault Clio 0.9 TCe Night&Day
Navigatie, Cruise control, Airco, ESP, ABS,
LED, Carkit, Lichtmetalen velgen, Mistlampen,
Lederen stuur. Als Nieuw!
65.000km!
BJ 2014

€ 9.950,-

Een greep uit ons aanbod:
Citroen C3 Hdi Zeer zuinig, Cruise control, PDC enz.

D. grijs met.

2011

€ 4.950,-

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

D. grijs met.

2016 € 12.950,-

Fiat Punto Evo 5 deurs lm velgen Airco

Zilvergrijs met.

2010 € 5.950,-

Fiat Punto Evo 5 deurs Airco, Trekhaak, 58000km

Zilvergrijs met.

2012 € 6.950,-

Fiat Sedici (= Suzuki SX-4) AUTOMAAT Clima enz.

Zwart met.

2010 € 7.950,-

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

Zwart met.

2015 € 14.950,-

Nissan Note 1.6 Climatronic, hogere instap

Zwart met.

2006 € 3.950,-

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

Kikker Groen met.

2017 € 12.950,-

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

Wit

2016 € 13.950,-

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

Zwart met.

2010 € 6.950,-

Renault Clio 0.9 Tce Navigatie, Cruise, 65.000km

Wit

2014 € 9.950,-

Renault Clio Estate 1.2 Tce Navigatie, Cruise enz.

Zwart met.

2010 € 6.950,-

Renault Megane 1.4 Tce 130 pk 5drs 17 inch, Cruise

D. blauw met.

2010 € 8.450,-

Skoda Fabia Combi 1.2 TSi 105pk 65000km

Grijs met

2013 € 10.950,-

Skoda Octavia 1.6 Tdi Naviagtie, Cruise, Lm velgen

D. Blauw met.

2010 € 6.950,-

Suzuki Splash AUTOMAAT 46000km hoge instap

Zilvergrijs met.

2009 € 7.950,-

Toyota Yaris 1.0 5 deurs met Airco 81.000km Zuinig

Zwart met.

2009 € 5.950,-

Volvo V50 1.6 Diesel Zeer luxe, Navi, Leer, Cruise

D. Blauw met.

2012 € 8.450,-

VW Golf Plus 1.6 AUTOMAAT Navi, Cruise 50.000km

Champagne met.

2009 € 10.950,-

VW Polo 1.6 AUTOMAAT 5 deurs Airco Stoelverw.

Zwart met.

2006 € 5.250,-

VW Tiguan 2.0 TDI 4 Motion AUTOMAAT zeer luxe

Zwart met.

2008 € 10.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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