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Zo Lucas en Fenna. Jullie zijn wel 
heel erg gek op jullie blokfluit. 
Toppers! Doen jullie goed. 

De kenners weten meteen wat dit 
voor ballen zijn. Die hebben weer 
een heleboel plezier opgeleverd!

Richard, wat had je weer voor een 
lekker stuk(je) vlees waar door 
heel veel mensen volop van ge-
smuld werd. Top!

Drie goedlachse kereltjes op een 
rijtje. Waarom moesten die nu 
weer zo nodig op de foto vastge-
legd worden?

Het was ontzettend druk op het school-
plein om de Goedheiligman welkom te 
heten. Twee jaar jaar lang had dat niet ge-
kund en de vreugde was enorm dat de kin-
deren de kindervrienden weer konden 
ontmoeten als ze dat wilden. 
VIOS speelde volop Sinterklaasliedjes op 

het schoolplein en later tijdens de optocht. 
Daar zaten ook een paar heel muzikale 
Pieten bij!  
Er was echter wel een probleempje tijdens 
de intocht; er liepen al wel Pieten op het 
schoolplein, maar de Sint was nergens te 
bekennen. Gelukkig had meneer Karel 
contact met hem en bleek dat de wegwijs-
piet Sinterklaas naar het nieuwe school-
pleintje had gebracht. Het pleintje bij de 
oude peuterspeelzaal bij de brandweerka-
zerne. Gelukkig wilden een aantal kinde-
ren de Sint wel ophalen en naar het juiste 
plein brengen. Gelukkig maar! 
Toen konden de kinderen de Sint en de 
Pieten een handje geven en er werden te-
keningen gegeven door de trotse kinderen. 
Sinterklaas nodigde de kinderen uit om 
met hem in de Sinterklaas Express naar ‘t 
Dorpshuus te rijden. Normaal gesproken 
zat hij dan in een koets die getrokken werd 
door één van de lieve Fjordenpaarden van 
de familie Van Bon, maar dit dier bleek 
kreupel te zijn. Beterschap! 
Gelukkig had de wegwijspiet goede con-
tacten met de familie Willemsen van het 

Lierderholt en die hadden hun trein be-
schikbaar gesteld. Helemaal top zeg! 
De trein kon helaas niet langs Veldheim 
rijden, want daar naar toe konden ze de 
draai niet maken. Wel werd even traditio-
neel gestopt op de Plaggenstekersweg, die 
weer speciaal voor de Spaanse gasten heel 

mooi versierd was. Daar was zoals altijd 
warme chocolademelk (ook +) en iets lek-
kers. De straat bij de overkapte picknick-
bank stond mudjevol met kinderen, ouders 
en grootouders. En Sint en de Pieten na-
tuurlijk en VIOS. Op het moment dat zij 
gingen spelen vertrok de gezellige stoet 
naar ‘t Dorps huus waar later op de middag 
een gezellig kinderfeest gevierd werd 
omdat de Sint er weer was. Er was zelfs 
een heel mooi optreden van een groepje 
kinderen en steeds meer gingen er aan 
meedoen. De redactie heeft van Sinter-
klaas gehoord dat hij het heel knap vond 
en dat hij ook ontzettend genoten heeft van 
de intocht en van het feest in het Hoender-
lose dorpsgebouw.  
De prijsuitreiking van de kleurplaatwed-
strijd werd gedaan en kregen sommige 
kinderen een eerste cadeautje. Gelukkig 
had de organisatie van deze intocht, de 
HZV, met Sinterklaasafgesproken dat er 
voor ieder kind een cadeautje was. Dat er 
nog maar heel veel mogen volgen. 
Meer foto’s van een super gave intocht in 

het hart van deze Plaggensteker.

Zaterdag 12 november was het dan ein-
delijk weer zo ver. Sinterklaas en zijn 
Pieten konden eindelijk weer ingehaald 
worden in ons dorp en dat is daar even 
feestelijk gedaan! 
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008 on-
dergebracht is de praktijk van huisarts  
Dieleman. 
 
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens  
geregistreerd manueel-therapeut en  
kaakfysiotherapeut. 
 
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk ‘Orden’ waar 
tevens meerdere mogelijkheden betreffende revalidatie 
kunnen plaatsvinden. 
 
Fysio - Hoenderloo Fysio - Orden 
Heldringsweg 1 Laan van Orden 312 
7351 BE Hoenderloo 7312 KX Apeldoorn 
 

       Tel : 055 - 5787500 / 06 - 55334512 
       Email : fysiotherapieter@gmail.com
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HoenderloseHoenderlose  
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles is één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!

 
 
 
6 Kerstbingo HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur) 
6+7 Kerstworkshop Brunch (zie advertentie) 
6 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur) 
9 Jaarvergadering Onderling Hulpbetoon (Dorpshuus, 20.00 uur) 
10 Kerstmarkt bij ‘t Dorpshuus (16.00 - 20.00 uur) 
11 Dag van de verzamelaar (de kleine Arcke)  
16 Kerststukjes maken HNI (Dorpshuus (Dorpshuus, 10 - 12) 
17 Kerstbingo (Dorpshuus, 20.00 uur) 
19 Kerstmaaltijd Heldringkerk (Dorpshuus) 
21 Dineren in ‘t Dorpshuus 
23 Kerstliedjes zingen HNI (Dorpshuus, 10.30 - 11.30 uur) 
30 Top 2000 café (de kleine Arcke, 15.00 - 18.00 uur) 
 
 
 
18 Dineren in ‘t Dorpshuus 
28 Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus) 
29 (zondag) Dorpslunch (Dorpshuus, 12.00 - 14.00 uur) 
 

 
 
5 Klavermarathon (Dorpshuus) 
15 Dineren in ‘t Dorpshuus 
18 Carnavalsdisco HAJO (Dorpshuus) 
 
 
 
15 Dineren in ‘t Dorpshuus 
25 Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus) 
 
 
 
19 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
17 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
9 Dorpsquiz HAJO 
21 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
7 Hoenderpop (Muziekbos) 
 
 
 

December

Januari

Februari

April

Juni

Juli

Mei

Maart

INLOOP
Iedere dinsdag en vrijdag van 

10.00 tot 16.00 uur 
in ‘t Dorpshuus.  

Het is ook mogelijk dan samen  
te lunchen!  

Loop eens gewoon binnen voor een 
praatje, spelletje of voor  

de gezelligheid.  
 

Extra activiteiten: 
6 december - kerstbingo 

16 december - kersttsukjes maken 
23 december - kerstliedjes 

29 januari - dorpslunch

Jaarvergadering 

Onderling Hulp Betoon 

 

De leden van Onderling Hulp Betoon 

kunnen op  

vrijdag 9 december  

de jaarlijkse ledenvergadering bijwonen 

in ‘t Dorpshuus. Aanvang 20.00 uur. 

Naast de verwikkelingen van  

de vereniging zal het bestuur zorgen 

voor een zoals altijd legendarisch  

medisch praatje en een verloting. 
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ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteler is een uit-
gave van de vereniging HAJO voor 

alle Hoenderlose inwoners. 
 

Redactie: 
Rob Spelde 

06-20683177 / 055 - 3781363 
Krimweg 11 

 
Vormgeving/foto’s: 

Rob Spelde 
 

Drukkerij Mc Windos 
contactpersoon Remco Kuiperij, 

0544 - 373242 
 

Klachten bezorging: 
robspelde@planet.nl 

 
Advertenties: 

robspelde@planet.nl 
 

Abonnementen voor buiten  
Hoenderloo €45,00 per jaar 

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

robspelde@planet.nl 
 

website: 
www.hajo-hoenderloo.nl 

 Oplage n 750 stuks 
 

De redactie aanvaard geen  
aansprakelijkheid voor fouten die in 

deze uitgave voorkomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiterste inleverdatum: 
 zaterdag 10 december 

 
De volgende N.P. komt uit op: 

dinsdag 20 december 
(onder voorbehoud) 

 

Veel leesplezier! 

 

Simone en Vincent getrouwd!!

Lekker op de trekker. Dat moet Vincent van Hunen gedacht hebben. Toen ze besloten 
om te trouwen op 22 oktober 2022 wilden ze in een tractor naar de kerk in Hoenderloo 
rijden. Samen met hun zoontje Stan. Ze hadden deze mooie kerk als trouwlocatie geko-
zen.  En dat hebben ze gedaan. Bij aankomst stonden collega's van Vincent hen al op te 
wachten met nog meer tractoren. Wat een mooie verrassing was dat. Voor de bruid was 
het instappen in de tractor niet de makkelijkste opgave, maar het is gelukt. 
's Avonds ging het stel met tractor naar de Liederhoeve alwaar het huwelijk uitbundig 
gevierd werd met familie, vrienden en bekenden. Het was een superavond. Gefeliciteerd 
en heel veel geluk samen en met Stan! 
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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



Hoenderloo en na deze dag had men weer 
voldoende stof om over te praten en van 
na te genieten.  
 
Nu even terug naar de jaarvergadering; die 
foto hierboven met die drie mennekes 
wordt niet voor niets geplaatst in de Plag-

gensteker. Tijdens de vergadering vond 
onder andere de prijsuitreiking plaats van 
het biljartseizoen 2021- 2022. Een deels 
vreemd seizoen door de corona, waardoor  
speelmomenten niet door konden gaan of 
op een ander tijdstip werden gespeeld. 
Uiteindelijk waren er toch ruim voldoende 
wedstrijden gespeeld om te kunnen bepa-
len wie het beste gepresteerd had met de 

biljartkeu op het groene laken. Tot de grote 
verbazing van hemzelf bleek Henry Zee-
valkink op plaats nummer 1 te staan en hij 
was dus de winnaar van het afgelopen sei-
zoen. De redactie wil geen stemming kwe-
ken, zaken suggereren die er niet zijn, 
maar er is wel iets opgevallen. Henry heeft 

inmiddels al een aantal 
keren in de Hoender-
lose dorpskrant gestaan 
omdat hij ergens de 
beste in was. Nu willen 
we niet meteen de con-
clusie trekken dat dit 
toch wel regelmatig, 
hoe zeggen we dit net-
jes, ergens een link 
heeft met een etablisse-
ment als een kroeg. En 
wellicht ook iets met 
zijn beroep van be-
roepsbrandweer. We 
willen absoluut geen 
vooroordelen plaatsen, 
maar er zit een soort 
rode draad voor wie dat 
wil. Dat jeu de boulen 
daar niet iets mee van 
doen heeft is wel duide-

lijk (hij won het stratentoernooi een aantal 
jaren geleden), maar dat hij in 2020  de 
klaverjaskampioen van Hoenderloo was 
past wel weer in het rijtje. 
De tweede plaats van het vorige seizoen 
was voor René van Buren en de derde 
voor Ab Bruil. Gefeliciteerd mannen. Veel 
succes in het huidige seizoen. Net als voor 
de andere biljarters overigens!
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De beste biljarters Veldheim seizoen 2021-2022
Op dinsdag 18 oktober werd de wedstrijd-
avond van biljartvereniging Veldheim in-
gewisseld voor de jaarlijkse le den - 
  vergadering. Voorzitter Jan Wolffensper-
ger hanteerde deze avond niet een keu, 
maar zijn voorzittershamer. De leden kre-
gen van alles te horen van het bestuur over 
het wel en wee van de vereniging. Naast 
het biljarten op de dinsdagavonden in ‘t 
Dorpshuus, waarop de onderlinge compe-
titiewedstrijden worden gespeeld, komen 
de leden in ze zomer ook een aantal malen 
bijeen tijdens de braderie voor het verko-
pen van de oliebollen. Dat doet de vereni-
ging inmiddels al vele jaren en daarover in 
de nabije toekomst vast een keer meer. 
Mede van de opbrengst daarvan gaat men 
eens in de paar jaar een gezellig dagje uit 
en dat heeft dit jaar plaats gevonden op 26 
augustus. De leden hebben samen met de 
partners een fantastische dag gehad in de 
buurt van Groesbeek bij het Vrijheidsmu-
seum. Super interressant en het mooie was 
dat (bijna) iedereen er van mee kon genie-
ten. De reiscommissie had de dag perfect 
in elkaar gezet; goed van eten en drinken 
en geweldige activiteiten. Het Vrijheids-
museum was zeker heel fraai en de rondrit 
met een gids, die iedereen naar één van de 

zogenaamde droppingszones bracht van 
de operatie Market Garden in 1945, en het 
bezoek aan de Canadese erebegraafplaats 
waren zeer indrukwekkend.  
Beginnen met koffie met gebak, een lek-
ker lunch en een heerlijke aflsuitend diner 
in een all you can eat restaurant maakte de 
dag helemaal compleet. De buschauffeur 
bracht iedereen weer veilig terug naar 
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Prachtige zesde editie Bier & Broajen
Op 29 oktober één van de mooiste feest-
jes voor meerderen van het jaar Bier & 
Broajen. De zesde keer alweer dat dit 
gezellige feest gehouden werd en wat 
een super gaaf feestje was het. 
 
Overdag hadden veel vrijwilligers het Mu-
ziekbos weer omgetoverd tot een afgeslo-
ten feestlokatie in ‘Okoberfest stijl’. Men 
was met een grote groep de hele dag bezig 
om alles in gereedheid te brengen en het 
zag er dan ook weer super mooi en sfeer-
vol uit. Om 17.00 uur was alles gereed en 
mochten de feestgangers komen. De 
weersomstandigheden waren werkelijk 
perfect; allereerst was het droog en daarbij 
was de temperatuur ook nog eens zeer 
aangenaam. Wie een jas had meegenomen 
hoefde die echt niet aan te doen.  
De organisatie stond weer als een huis. 
Voor de entreeprijs kreeg men 2 consump-

er een feestje van maken. Waar Sing uit 
Beekbergen die geweldige bands altijd 
vandaan haalt? 
Het feestje was onvergetelijk. Veel bezoe-
kers hadden zich in de stijl van de avond 
verkleed en gezamenlijk maakte iedereen 
er een mooie avond van. Het was precies 
op de afgesproken tijd afgelopen en zo 
keerde de rust weer terug in Hoenderloo. 
De volgende dag was alles omstreeks het 
middaguur weer praktisch opgeruimd en 
was er niets meer te zien van het super 
feestje dat er nog geen 12 uur geleden ge-
vierd was. De organisatie (Hans Modder-
kolk, Eddie Plant, Hans Berkhof en Iris 
Dros) had weer iets geweldigs neergezet 
en bedanken alle bezoekers en de vrijwil-
ligers die zo goed geholpen hebben. Ze 
hebben ook een nieuwe datum geprikt 
voor volgend jaar: 28 oktober 2023. Vast 
om te noteren in een nieuwe agenda. 

ties (of 1 als men een bierpul nam) en kon 
men twee keer iets te eten halen. Er was 
keuze genoeg van overheerlijk eten. 
Het was lekker druk en de sfeer was heel 
ongedwongen; jong en oud genoot en dat 
werd gaandeweg de avond alleen maar 
beter. De fantasische band Nünentaler 
Schürzenjäger had een groot aandeel in het 
feestgedruis. Wat konden die muzikanten 

Meer foto’s 
op hoenderloo.nl 

(foto albums), 
hajo-hoenderloo.nl 
(foto link - 2022) en 

op pagina 11!
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055 - 3782188055 - 3782188

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

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, 7351 BA Hoenderloo 
06 - 38 20 17 09
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Dagelijks bestuur: 
Helna Solleveld, Wim v.d. Meer,  

Mariska v.d. Brink en Herman Markink

Om iedereen op de hoogte te houden van wat er allemaal 

gebeurt in het Dorpshuus vertellen we u regelmatig waar-

mee we bezig zijn. Soms is dat heel zichtbaar, soms gebeurt 

dat achter de schermen. Hierbij een overzicht van de be-

langrijkste onderwerpen van dit moment:

Uitkomsten ideeënbus 
De ideeënbus die de afgelopen maand in het dorpshuis heeft gestaan heeft een schat aan informatie en suggesties opgele-
verd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Een groot aantal bezoekers heeft de wens geuit dat de bar vaker open is. De 
suggestie wordt gedaan om dat bijvoorbeeld één keer per maand te doen, of bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel te or-
ganiseren. Duidelijk is naar voren gekomen dat een kroeg in het dorp sterk wordt gemist.  
Verder zijn een reeks activiteiten genoemd die daar mogelijk bij passen, zoals een karaoke avond, live muziek, ladies -
night, mini playback show, silent disco, filmavond, dansles met aansluitend dansavond, nieuwjaarsborrel met vuurwerk 
en oliebollen, koken met ouderen. 
En: organiseer een kledingruilbeurs, workshops bloemschikken, schilderen, enz., thema avond (hawaï, verkleed, cock-
tails, muziek), bingo. 
Dan een reeks sportieve suggesties, zoals boerengolf, badminton, 1 keer per maand op de vrijdagavond recreantenvolley-
bal, bowlen, tafelvoetbal, schaakwedstrijd, lasergamen. 
Ook wordt genoemd: zoek donateurs, maak een terras, koppel een VVV-achtige functie aan het dorpshuis waar toeristen 
terecht kunnen voor info en souvenirs, en: maak het dorpshuis gezelliger! 
Kortom: een brede waaier van ideeën en suggesties, de een groter dan de ander, maar genoeg stof om verder over na te 
denken en uit te werken. Heb je nog een lumineus idee maar staat het niet in de opsomming? De ideeënbus staat nog in 
het Dorpshuus tot eind november. Alle inzenders tot nu toe: bedankt voor jullie input!

Hoe nu verder? 
Alle suggesties en ideeën worden besproken in de vergadering 
met het Algemeen Bestuur, die eind november plaatsvindt. Be-
sproken zal worden of al die plannen of delen daarvan op korte 
of langere termijn haalbaar zijn en zo ja, hoe we dat gaan or-
ganiseren, gekoppeld aan de verduurzamingsplannen. Wat ook 
in die vergadering wordt besproken is het advies voor het 
Dorpshuus van een begeleidingsgroep, bestaande uit Caroline 
Habets, Ilja Hengeveld, Werner Ludwig, Ronald Dros en Johan 
Berkouwer. Wordt dus vervolgd; we houden u op de hoogte! 

Penningmeester Wim van der Meer  
We prijzen ons gelukkig dat we in de persoon van Wim van der 
Meer een nieuwe penningmeester hebben gevonden die de 
taken van Elly van Hattum inmiddels heeft overgenomen. Wim 
is een man met veel bestuurlijke kennis en ervaring en vormt 
dan ook een welkome aanvulling in het bestuur. Samen met 
zijn vrouw Ria zal hij binnen het Dagelijks Bestuur de finan-
ciële handel en wandel van het Dorpshuus voor zijn rekening 
nemen. We wensen hem daarbij veel succes! 

Komende evenementen 
Voor de komende tijd staan er naast de gebruikelijke 
afspraken weer een reeks evenementen op de rol, 
zoals: 
•   25 november: WK Voetbal 
•   10 december: Kerstmarkt 
•   17 december: Kerstbingo 
•   19 december: Kerstmaaltijd  Heldringkerk 
We hopen u op een of meerdere van deze evenemen-
ten te mogen begroeten. Daarnaast zijn er nog een 
aantal evenementen gepland met een besloten karak-
ter. Kortom: voor elk weer wat wils! 

Vrijwilligers gezocht! 
Wat al wel duidelijk is uit al die plannen en suggesties: 
die kunnen we niet realiseren zonder voldoende vrij-
willigers die bereid zijn ons daarbij te helpen. Daarom 
een oproep: Heb je tijd en vind je het leuk om vrijwilli-
ger te zijn in het Dorpshuus, laat het ons dan weten. 
Dat kan zijn om bijvoorbeeld bardiensten te verzorgen, 
maar ook bij tal van technische klussen. We kunnen je 
hulp goed gebruiken! 
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Datum: ............................... 
 
Vereniging Hoenderloo’s Belang 
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18

Naam: ....................................................... Voorletters: ........................ 
Adres: .................................................................................................... 
Huisnummer: .......... Postcode: ....................  Plaats: ........................... 
Email: .................................................................................................... 
Telefoonnummer: .................................................................................. 
_______________________________________________________ 
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo’s Belang 
toestemming om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van  
 
Bankrekening (IBAN): .................................................................................. 
 
Ten name van: ....................................................................... 
Handtekening: 
 

Heeft u ook de spotjes gezien op 
t.v.? Waarin je geholpen kan wor-
den om zaken te regelen met de 
overheid. Je kan dan terecht in de 
bibliotheek. 
 
Nou lekker dan, we hebben geen bi-
bliotheek in Hoenderloo… 
Daarom heeft HNI geregeld dat er 
ook een IDO (informatiepunt digi-
tale overheid) komt in het Dorps-
huus. 
 
Tegenwoordig kun je van alles regelen via 
internet. Veel mensen vinden dit lastig. 
Ook contact met de overheid gaat steeds 
vaker digitaal. Zo kun je bijvoorbeeld on-
line je zorgtoeslag aanvragen, werk zoe-
ken, loonheffing terugvragen, je rijbewijs 
verlengen of een afspraak maken.. 
Om dit te kunnen doen, heb je een DigiD 
nodig en uiteraard moet je met een com-
puter kunnen omgaan. Voor wie dat lastig 
vindt, is er het IDO (informatiepunt digi-
tale overheid). 
 

Vanwege de gestegen gasprijzen kan 
iedereen met een inkomen tot 130 
procent van het minimuminkomen 
eenmalig de energietoeslag aanvra-
gen. Deze energietoeslag vraagt u 
aan bij de gemeente.  
Heeft u vragen over de energietoe-
slag? Weet u niet zeker of u de ener-
gietoeslag mag aanvragen of twijfelt 
u over het invullen? Kom dan naar 
het Informatiepunt Digitale Over-

heid (IDO) in het Dorpshuus. Hier helpen 
getrainde vrijwilligers u met vragen over 
de digitale overheid en het aanvragen van 
toeslagen zoals de energietoeslag. 
 
Per 1 januari is er een digitaal spreekuur 
in het Dorpshuus elke tweede en vierde 
dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
HNI in samenwerking met  

Iedereen die vragen heeft over de digitale 
dienstverlening van de overheid kan er te-
recht. Hier worden je vragen beantwoord, 
geven ze tips en helpen ze je met het zoe-
ken naar de juiste informatie. Indien nodig 
verwijzen ze je door naar een van de lo-
kale samenwerkingspartners of wijzen ze 
je op cursussen die je kunt volgen. Dit 
alles met als doel om iedereen digitaal 
vaardig(er) te maken zodat jezelf online de 
weg kan vinden. Het is gratis! 
 
Om een voorbeeld te noemen: 
Hulp bij het aanvragen van de energie-
toeslag 
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Voorgerecht: Pasteitjes met paddenstoelenragout 
Hoofdgerecht: Kip omwikkeld met spek,  
aardappelgratin, witlof met ham en kaas 

Verrassing dessert 
Inloop vanaf 17.00 uur. Op-

geven en afmelden uiterlijk 
zaterdag 12 november bij 

Tonny Westerveld  
06 - 57551350 

Menu voor 21 decemberMenu voor 21 december

Toppers van IKC Hei & Bos doen 
mee aan volleybaltoernooi! 
 
Woensdagmiddag 5 oktober was het zover. Twee teams van ba-
sisschool IKC Hei & Bos uit Hoenderloo deden mee aan het 
eerste toernooi in de geschiedenis van de school, namelijk het 
volleybaltoernooi georganiseerd door de schoolsportcommissie 
vanuit Sportservice Apeldoorn. De schoolsporttoernooien wor-
den al ruim 80 jaar georganiseerd in Apeldoorn.  
Wat was het eerste toernooi een feestje voor de teams van Hei 
& Bos. Het meiden team uit groep 7 en 8 (bestaande uit Kyana, 
Maud, Juliëtte, Josephine, Janelle en Mae) won de eerste en 
derde wedstrijd in de poule en verloor nipt de tweede wedstrijd. 
Helaas gingen ze daardoor niet door naar de kruisfinales maar 
wat hebben ze het goed gedaan en met plezier met elkaar ge-
speeld! Toppers zijn het! 
 
Het team uit groep 4, 5 en 6, bestaande uit Jasper, Elaine, Nikki, 
Kalissa en Vida moesten 4 wedstrijden spelen. Alleen wedstrijd 
3 werd verloren maar omdat ze minder poules hadden gingen 
ze door naar de kruisfinales als nummer 2 uit de poule. Bege-
leidt door de moeder van Nikki (ook trainster en coach bij de 
lokale volleybalvereniging GTH – Torpedo) mochten ze de 
kruisfinale spelen en later de wedstrijd om de 3e en 4e plek. In 
een spannende wedstrijd wisten ze te winnen en de beker die 
bij de 3e plek hoorde mee te nemen naar Hoenderloo. Uit han-
den van de heren van SV Dynamo 1 kregen ze de prachtige 
beker. Wat een toppers, de eerste prijs in de geschiedenis van 
basisschool IKC Hei & Bos is daarom een feit! 
 
Nu op naar het volgende schoolsporttoernooi, de scholieren-
crossloop op zaterdag 18 maart. 
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Darters ongenaakbaar op de koersbalmat
Dankzij Frank Daemen en Tijmen van 
Roekel hebben er drie geweldige avonden 
plaats gevonden in ‘t Dorpshuus. En de 
deelnemers natuurlijk! Deze mannen heb-
ben een aantal jaren geleden 
het initiatief genomen om het 
oude verenigingen koersbal-
toernooi van de ouderensoos 
nieuw leven in te blazen. Dat 
werd meteen door velen 
omarmd en ook dit jaar werd 
er gestreden om de grote 
koersbalbokaal. 
 
De poulewedstrijden werden 
gespeeld op 21 en 28 oktober. 
In totaal hebben acht teams op 
die avonden hun uiterste best 
gedaan om een plekje te ver-
overen op de finaleavond die 
op vrijdag 11 november werd 
gespeeld. 
De beide koersbalmatten en de bruine en 
zwarte koersballen lagen klaar in de grote 
zaal van ‘t Dorpshuus en de verwachting -
en bij de aanwezigen waren hoog gespan-
nen. De vier finalisten, de olde Leu, sv 
Beatrix, de Van Arkjes en de darters wil-
den allemaal heel graag de fraaie wissel-
beker omhoog houden aan het einde van 
de avond. 
Daar werd verbeten om gestreden. Alle 
teams moesten een keer tegen elkaar spe-
len en dat leverde soms heel fraaie staal-
tjes van koersbal op. Dat het af en toe heel 
pittig en lastig is om de bal bij het witte 
balletje te krijgen bleek maar weer volop. 

Wat is koersbal nu in feite? Een korte uit-
leg: 
Koersbal is een balspel dat lijkt op jeu-de-
boules met grotere ballen met een afwij-
king naar links of rechts. De speler moet 
bedenken welke koers zijn bal zal gaan om 
zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ (het doel) te 
komen. 
Koersbal wordt meestal binnen gespeeld 

1. Darters - 57 punten 
2. sv Beatrix - 56 punten 
3. Van Arkjes - 51 punten 
4. de olde Leu - 38 punten 

 
Dat het spannend was tot het 
einde was dus wel duidelijk. 
Dat ging gelukkig niet ten 
koste van de sfeer; super ge-
zellig, veel plezier, een hapje 
en een drankje en het waren 
goede avonden voor ‘t Dorps-
huus. Vrijwilliger Daan was 
alle drie de avonden aanwe-
zig om iedereen te voorzien 
van iets lekkers. Dat deed hij 
prima en als iemand dorst had 
lag dat aan die persoon zelf. 
De deelnemers en vooral 
Frank en Tijmen worden be-

dankt voor deze top 
avonden. En natuurlijk 
Wolfswinkel Groen-
techniek voor het spon-
soren van de zaalhuur. 
Anders had het toer-
nooi zeer waarschijn-
lijk niet plaats 
ge vonden.  
Meer foto’s op hoen-
derloo.nl en hajo-hoen-
derloo.nl.  

op een mat van 8 x 2 meter, waarbij twee 
teams van twee personen het tegen elkaar 
opnemen. Het ene team speelt met vier 
zwarte ballen, het andere met vier bruine 

ballen. De afwijking van de ballen maakt 
koersbal een uitdagend spel, dat in het 
begin nog als best lastig zal worden erva-
ren. Gelukkig leren de meeste mensen snel 
en ontstaat een spannende strijd om zo 
dicht mogelijk bij het doel te komen. 
 
Terug naar het Hoenderlose toernooi. De 
finale-avond werd een onvergetelijke. Ui-
teraard wilde iedereen graag winnen en 

was er sprake van een gezellige rivaliteit. 
Dit werd af en toe luidkeels bevestigd en 
de sfeer werd gaandeweg de avond steeds 
beter. Zoals gezegd speelden alle teams 
tegen elkaar en moest iedereen dus voor 3 
potjes aan de koersbalmat verschijnen. 
Uiteindelijk bleken de darters dus ook dit 
jaar weer het beste team op de been te heb-
ben gebracht en ze mochten op de kampi-
oensfoto.  Ze hadden alle drie de wed-  
strijden gewonnen en kunnen dus terecht 
als de beste koersballers van dat moment 
worden betiteld. De einduitslag: beloofd is beloofdbeloofd is beloofd
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Klaverjasmarathon 

De klaverjasmarathon van Hoenderloo 
kent inmiddels een heel mooie traditie en 
heeft in al die jaren heel mooie winnaars 
voortgebracht. 
 
In eerste instantie werd deze activiteit ge-
speeld in het clubhuis van sv Beatrix en er 
zijn edities die legendarisch zijn voor de 
deelnemers. Men begon om 19.00 uur en 
dan door tot de volgende morgen 07.00 
uur. Dat was nog wel eens een ‘uitput-
tingsslag’. Gelukkig had men dan de zon-
dag om bij te komen en waarschijnlijk 
even een dutje te doen. Later werd de tijd 
gewijzigd naar van 07.00 tot 19.00 uur.  

Nadat onze Hoenderlose voetbalclub (nog 
steeds helaas) ter ziele ging wilde men 
graag door met het 12 uur achter elkaar 
klaverjassen. Er werd een nieuwe plek ge-
vonden in ‘t Dorpshuus en dat vindt men 
nog steeds de beste plek voor de jaarlijkse 
marathon.Door corona kon dit gezellig-
heidsevenement niet plaats vinden, maar 
nu wil de commissie het weer gaan orga-
niseren en wel op zondag 5 februari 2023.  
Tijd zoals nu gebruikelijk van 07.00 tot 
19.00 uur en dus in ‘t Dorpshuus. 
 
Men kan zich al opgeven voor deze kla-
verjasmarathon bij  Joop Kennis, 06-
30378332. Graag op tijd voor 15 januari 
2023. Er wordt weer gestreden om de 

mooie wisselbokaal die de laatste keer in 
2020 gewonnen is door Henry Zeevalkink.

Nieuws van dokter Dieleman 

Vanaf 1 januari 2023 worden de regels rond vergoedingen 
van medicijnen nog weer verder aangescherpt door de 
meeste zorgverzekeraars. Het is goed om te weten dat iedere 
zorgverzekeraar hier net weer anders mee om gaat, soms 
ook nog afhankelijk van het pakket dat u afgesloten hebt. 
Als wij als apotheek te vaak afwijken van deze regels, bij-
voorbeeld vanwege medische noodzaak of voorraad proble-
men, worden wij over de hele linie gekort op de 
ver goe  dingen die wij ontvangen. Door de kleinschaligheid 
van onze apotheek kan dit te veel afwijken al snel gebeuren. 
Op het moment dat wij gekort zouden gaan worden, kan de 
apotheek niet meer voortbestaan. 
Om te zorgen dat we in geval van spoed toch altijd kunnen 

afwijken, zullen wij vaker mensen teleur moeten stellen, als 
zij iets specifieks nodig hebben, dat niet onder de standaard 
vergoeding valt. Dit geldt ook voor zaken die voorheen “me-
dische noodzaak” werden genoemd. 
Helaas moeten wij u dan zelf laten betalen of u een recept 
meegeven, om het bij een andere apotheek te halen. Overi-
gens heeft iedere apotheek hier mee te maken.  
In de bijgaande folder in deze N.P. staat precies uitgelegd 
hoe de regels zijn en ook  een overzicht van hoe de verschil-
lende verzekeringen hier mee omgaan. Ik wil u aanraden om 
zelf goed te kijken naar hoe u verzekerd bent, als u specifieke 
wensen hebt rondom uw medicatie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Martin Dieleman 



Nieuws van onze dorps-
agente Petra 
Onlangs is de Sint weer in Hoenderloo gearriveerd 

en breken er voor verschillende mensen is 
het dorp spannende tijden aan….  

Spannend waren ook drie verdachte situ-
atie die werden gemeld, maar gelukkig was er niets bijzonders 
aan de hand. Er werd helaas weer iemand de dupe van internet-
fraude. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: eerst goed lezen als 
er berichtjes binnenkomen en vertrouwt u het niet, neem dan te-
lefonisch contact op met de instantie die u een mailtje stuurt en 

check eerst of het klopt, voordat u een link aanklikt. 
Er kwamen wat melden binnen van overlast van alcohol drinkende personen, die daarnaast ook nog voor geluids-
overlast zorgden. Er werd een fietsendrager van een auto weggenomen en er werd in een winkel diefstal gepleegd, 
waarna een mishandling volgde. Tot slot vond er nog een aanrijding plaats op 
de Otterloseweg en werd er een afvaldump in het bos geconstateerd. Daar wer-

den adres gegevens bij gevonden, waardoor de ‘dumper’ zich aan het bureau kan komen 
verantwoorden. 
Met vriendelijke groet 
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Petra van Doorn 
petra.van.doorn@politie.nl 
twitter: polhurk 
0900 - 8844

In de vorige Plaggensteker 
hadden we een item over 
het feit dat Femke van der 
Loo geslaagd was. Daar is 
een foutje in geslopen. 
Niet dat knappe kop 
Femke niet geslaagd zou 
zijn, dat is ze zeker. Maar 
de fout was dat de foto ge-
maakt was toen zus Iris ge-
slaagd was. Sorry 
daar voor! Fem ke, nu dan 
toch een juiste foto van 
jouw slagen! Gefeliciteerd 
met je bachelor Industrial 
Design op Eindhoven Uni-
versity of Technology!

Sorry Femke, nu goed! Mooie muts Mees!!
Af en toe krijgt de redac-
tie via via een foto in 
han den waar wel een 
plek je voor in de N.P. is. 
Deze keer van dé tech-
neut Mees. Men had op 
de plek waar hij zo nu en 
dan een helpende hand 
toesteekt een muts van 
een bepaalde club ge-
legd en die heeft hij met 
eerbied vervolgens de 
hele dag op gehad. Staat 
je ontzettend goed 
Mees! Ook nog gefelici-
teerd met 51 jaar ge-
trouwd zijn met Lies!

GEEN 27E MARKT ROND DE KARK 
Omdat na het (gedwongen) vertrek uit ‘t Harreltje er geen geschikte opslagruimte 
is aangeboden/gevonden, en tevens een aantal commissieleden om gezondheidsre-
den aangaf te willen stoppen, heeft de marktcommissie besloten om te stoppen met 
de Markt rond de Kark. 
Al langer overwoog een aantal commissieleden te willen stoppen omdat ze last 
kreeg van het sjouwen met zware spullen. Want niet alleen bij het ophalen, maar 
ook bij het sorteren, het op de aanhangers zetten voor de markt, het leegruimen en 
afvoeren naar de stort moet er getild worden met zware meubels en dozen. Maar 
omdat de Markt rond de Kark belangrijk is voor de sociale contacten en natuurlijk 
ook de opbrengst, voor het onderhoud van de kerk, schoven de commissieleden de 
wens om te stoppen telkens voor zich uit. Nu er geen nieuwe opslagruimte is heeft 
de commissie dit moment gebruikt om definitief te stoppen. Het is natuurlijk jam-
mer, maar we kunnen dankzij de inwoners van het dorp die hun spulletjes hebben 
geschonken, de sponsoren en de inzet van vele vrijwilligers terugkijken op 26 
mooie rommelmarkten. Jacomien Plante en Tony van Wassenberg proberen nog 
wel de voorraad aan boeken bij hun aan de weg te verkopen. 

Wim Hut (namens de marktcommissie) 

Oeps, foutje 
Waar gewerkt wordt worden fouten ge-
maakt en dat geldt uiteraard voor de 
Nieuwe Plaggensteker. En dan zetten we 
er twee op één pagina. Maar ja, foutjes 
moet je herstellen, al balen we er natuur-
lijk wel van. 
Het is geen onvergetelijke misser denken 
we, maar in de vorige Plaggensteker ston-
den de winnaars van de dorpsquiz van dit 
jaar die hun prijs gingen opmaken bij res-
taurant de Veluwe. Het is alom bekend dat 
de deelnemende groep ‘Lui zonder zee’ de 
tweede HAJO-dorpsquiz had gewonnen 
en niet ‘Krap an’, zoals helaas vermeld 
stond. Eén van de zonder zee lui zei tegen 
de redactie dat het ons vergeven is, maar 
we wilden het toch even recht zetten! 
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- Pedicure 
- Medisch pedicure 
- Oncologische Voet verlener

Huisartsenpraktijk Dieleman     Gezondheidscentrum Papenberg
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Voor deze keer hebben we waarvoor HHiB bestemd is gekozen voor foto's van 2 woningen die qua stijl veel van elkaar weg 
hadden n.l. de Krimweg 101 en de Miggelenbergweg 17. 
 
 
 
 
In de oude stratenboeken hebben we de 
volgende gegevens kunnen vinden n.l dat 
het huis aan de Krimweg 101 al bewoond 
is geweest in 1928'29 door ene C. van Ark 
waarna G.v.d.Slunt. J.H.Busser, H. v. d. 
Berg, R. Bruil, R. v. Buren, A. Ruiter en 
tot heden W. Barten. 
Op de foto zien we Eef Busser - v. d. 
Slunt, (de moeder van Joop en Leo) met 
hondje Bobby. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor de foto van de Miggelenbergweg 
17 kunnen we wat bewoning betreft re-
delijk kort zijn ,want volgens de straten-
boeken gegevens vanaf 1923 onder F197 
en later onder genoemd adres H. IJsen-
doorn. Dus volgend jaar in ieder geval 
100 jaar bewoond door dezelfde familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reageren graag via wimvanmourik48@gmail.com 
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ddd ee RRuu gg gg ee ss tt ee ee
RReessttaauurraanntt  --  ZZaalleenn  --  BBoowwlliinngg

KKeerr ss tt   

22002222  
vviieerrtt  uu  nnaattuuuurrll ii jjkk    

bbiijj   ddee  RRuuggggeesstteeee
Krimweg 152-154 • 7351 TM  Hoenderloo 

055 378 1666 • info@ruggestee.nl • www.ruggestee.nl

OOookk  ddiitt  jjaaaarr  ppaakktt  ddee  RRuuggggeesstteeee  
wweeeerr  ggrroooottss  uuiitt  mmeett  eeeenn    

ggeevvaarriieeeerrdd  kkeerrssttbbuuffffeett  ooff    
sstteeeennggrriill ll   mmeennuu  oopp  ddee  11ee  kkeerrssttddaagg  

eenn  oopp  ddee  22ee  kkeerrssttddaagg  mmeett  eeeenn  
sstteeeennggrriill ll   mmeennuu..    

  
GGeehheeeell  iinn  kkeerrssttssffeeeerr  oonnttvvaannggeenn  

wwiijj  uu  mmeett  eeeenn  ggllaaaassjjee  PPrroosseeccccoo  eenn  
pprroooosstteenn  mmeett  uu  oopp  ddee  ffeeeessttddaaggeenn..  

  
KKiijjkk  oopp  ddee  wweebbssiittee  nnaaaarr    

ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn..  
  

TTeeaamm  ddee  RRuuggggeesstteeee  
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Waarschijnlijk was 
de foto van vorige 
maand niet zo heel 
erg moeilijk. Die 
was gemaakt vanaf 

de Krimweg richting het Pannekoekhuis in ons dorp. De plek voor een 
lekker pannenkoek al sinds 1989. 
De nieuwe foto is gemaakt van iets waarvan de redactie niet eens wist 
dat we dit hadden in Hoenderloo. We kunnen best plaatsen dat het gaat 
om een egelsnelweg in vol ornaat, want je moet maar net weten waar 
deze is. Men hoeft in de zoektocht naar deze diervriendelijke aanpassing 
niet in het buitengeboed te zoeken; juist niet. Het pad waar de foto ge-
maakt is was al eerder dit jaar in het nieuws in de N.P. Maar waar? 

Magie van kleuters  

Wat houd ik toch van het magisch denken 
van kleuters. Mijn jongste is inmiddels 
geen kleuter meer. Gelukkig heb ik de 
kleuters in de klas nog. Het magisch den-
ken helpt mij om te blijven kunnen ver-
wonderen over de kleine dingen. Meestal 
zijn deze kleine 
dingen eigenlijk de 
grote dingen waar 
het over gaat in het 
leven en welke we 
niet uit het oog 
willen verliezen. 
Een kleuter leeft in 
een wereld waarin 
fantasie en werke-
lijkheid  gemakke-
lijk door elkaar 
lopen.  De fantasie 
kan soms voor een 
kleuter net zo echt 
zijn als de realiteit.  
 
Zo komt er buiten 
op het plein een kleuter naar me toe met 
een emmer vol water, zand, eikeltjes, 
stukjes blad en gras. Hij heeft heksen-
soep gemaakt en roert door de ‘pan’. 
“Juf, wil je een hapje proeven?” Ik neem 
een hapje van de heksensoep. De jongen 
kijkt me verwachtingsvol aan. “Oeh, wat 
een bijzondere smaak heeft de soep. Heb 
je er soms kikkerdril in gedaan”? Een 
grote glimlach zie ik. De mimiek in mijn 
gezicht verandert vervolgens, evenals 
mijn stem. Grote ogen zie ik plots voor 
me. De juf is een heks geworden. De jon-
gen loopt van me weg en neemt zijn pan 
mee. Even later komt hij bij me terug. Ik 

groet hem met mijn heksenstem. Ik moet 
opnieuw een hapje nemen uit zijn pan, 

waardoor ik weer 
de juf word. De 
kleuter kijkt me 
met grote ogen 
aan. Wat hier net 
gebeurd is, is ma-
gisch. Ik zie hem 
denken: De juf 
werd door mijn 

soep een heks en 
vervolgens weer juf. 
Een gevonden steen 
in het zand is een di-
notand. Een emmer 
is een hoed. De 
scheppen zijn geen 
scheppen, maar hek-
ken. Als het regent, 
hebben de wolken 
verdriet. De pop 
moet een pleister, want ze heeft net haar 
hoofd gestoten. Wanneer we hoog schom-
melen, komen we op planeet Pannenkoek 
en moeten we bukken voor de maan. 

In de klas spelen we het verhaal van Sint 
Maarten na. De lichten gaan uit, een 
kaarsje gaat aan. Iedereen in de kring is 
stil wanneer de juf met een mantel en een 
zwaard op een paard de kring rond gal-
oppeert. Soldaat Martinus rijdt met zijn 
mannen naar de stadspoort op een gure 
herfstdag. Daar bij de poort vindt een 
ontmoeting plaats met een arme man, die 
het vreselijk koud heeft en bovendien 
hongerig is. Soldaat Martinus deelt zijn 
mantel met de man, door de mantel in 2-
en te snijden met zijn zwaard. Martinus 
geeft de man wat geld, zodat hij eten kan 
kopen. Alle kleuters kijken en luisteren 
vol verwondering naar dit verhaal over 
delen. Hier is verbeeldingskracht aan het 

werk. Ik vraag me 
af wat er alle-
maal in de hoof-
den van de 
kinderen omgaat. 
Het verhaal is ten 
einde. Het 
kaarsje gaat uit 
en de lichten 
weer aan. We zijn 
weer in de klas.  
 
Nu zitten we mid-
denin een tijd 
waarin magie ten 
overvloede aan-
wezig is. Sinter-
klaas is in het 
land! Laten we 
het feest vooral 

klein, knus en magisch houden. Het is al 
spannend genoeg. 
 
Juf Esther 
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Hoenderloo een zeer muzikaal dorp; VIOS groeit en bloeit! 
Het gaat goed met onze muziekvereniging 
VIOS! Na de viering van het 100-jarig be-
staan is de vereniging volop in beweging 
en het aantal actieve muzikanten in Hoen-
derloo blijft groeien. We zijn ontzettend 
blij met al die enthousiaste nieuwe leden 
en stellen hen graag aan u voor: (Van links 
naar rechts op onderstaande foto) 
Op de eerste plaats hebben Devin Plant en 
zijn moeder allebei de hoorn opgepakt en 

zij spelen sinds kort volop mee tijdens de 
repetities. Het is een enorme luxe om nu 3 
hoorns te horen in het orkest! 
Tilly de Boer is onlangs in ons mooie dorp 
komen wonen en zij zag onze fanfare 
samen optreden met de blokfluitgroep in 
juni optreden en werd meteen enthousiast. 

Zij is, mede door haar conservatorium 
achtergrond een hele fijne aanvulling bij 
de altsaxofoon sectie.  
Daarnaast is Sanne Oostendorp alweer een 
tijdje actief op de bugel en zij loopt zelfs 
al mee in onze optochten, zoals die voor 
Sinterklaas op 13 november, dat is zo 
stoer, want dat 
valt echt niet 
mee!  

Ook de 
slagwerkers 
worden niet 
vergeten en 
die kunnen 
nu intussen 
ook rekenen 
op het en-
thousiasme 
van Arno 
Wilbrink op 
de grote 
trom. Ook 
hij liep al 

mee in de Sinterklaas optocht.  
Tenslotte hebben de muzieklessen van 
Lydia Nagel op de basisschool ook hun 
vruchten afgeworpen, want zowel Lucas 
als Fenna volgen nu blokfluitlessen bij 
haar en wie weet dat zij straks ook de 
overstap kunnen maken naar een fanfare 

instrument! Het is trouwens natuurlijk ook 
een voorrecht om een eigen muziekdo-
cente in ons dorp te hebben.  

Al met al zijn dit hele bijzondere ontwik-
kelingen, want veel dorpen en orkesten 
kampen met kleinere aantallen muzikan-
ten, maar het blijkt dat muziek wel heel 
erg leeft in Hoenderloo en laten we dit met 
elkaar zo houden, het brengt zoveel plezier 
aan ons allemaal!  
Mocht je nu denken, ik wil ook wel graag 
een instrument leren spelen of je hebt in 
het verleden al eens gespeeld, trek gewoon 
de stoute schoenen aan en neem contact 
met ons op. Wij kunnen je helpen met in-
strumenten, lessen en begeleiding en je 
bent echt van harte welkom! Neem gerust 
contact op met Vera Solleveld op via leer-
lingen@vioshoenderloo.nl.  

Nieuws van de EHBO 
In de Plaggensteker van vorige maand 
stond de aankondiging van de jaarlijkse 
collecte van de EHBO Hoenderloo. Onze 
leden zijn de laatste twee weken van ok-
tober langs de deuren gegaan en hebben 
met de collectebus en met de QR-code een 
heel mooi bedrag opgehaald. 
Wij willen alle mensen uit Hoenderloo 
hiervoor heel hartelijk danken! Met uw 
gift kunnen we onze vereniging vakkundig 
houden en ons dorp veilig! 
 
Heeft u onze collecte gemist en wilt u als-
nog een gift doen? Dat kan altijd met het 
volgende banknummer: 
NL52INGB0000422198 
Of met deze QR-code:  
 
 
 
 
 
 
 
Vast hartelijk dank namens de EHBO ver-
eniging Hoenderloo 
Heeft u misschien interesse om met ons 

mee te doen? Elke eerste donderdag van 
de maand komen we ’s avonds om 19.30 
uur bij elkaar in het schoolgebouw van 
IKC Hei en Bos aan de Middenweg. Daar 
krijgen we les van enthousiaste docenten 
en oefenen we met elkaar alle vaardighe-
den die in het oranje kruis boekje staan. 
Dit boekje bevat ook de officiële lesstof 
voor het Diploma Eerste Hulp. Het is 
praktisch en biedt stapsgewijs de lesstof 

aan zodat je leert wat je moet doen en 
waarom. 
Bij voldoende animo wordt er een nieuwe 
cursus tot EHBO-er bij ons aangeboden. 
Maar u kunt ook al eerder met ons mee-
doen als u nog geen diploma heeft! 
Wilt u meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met Mieneke Roodenburg: tel 
06-30026055 of per mail mienekerooden-
burg@gmail.com 

Nieuws van het HNI 
Wie weet, vallen de wintermaanden van 
de winter van 2022-2023 ontzettend mee  
en blijven de temperaturen mild, het gas-
verbruik beperkt en gaat u met meer finan-
ciële ruimte dan verwacht op naar de lente. 
Met de schrik vrij gekomen , geluk gehad. 
Maar mocht het kouder worden dan ge-
hoopt en durft u de thermostaat niet hoger 
te zetten, op dinsdagen en vrijdagen tussen 
10.00 en 16.00 is het aangenaam warm in 
de serrezaal van het Dorpshuus en kunt u 
daar terecht voor echte koffie/thee, lekkere 
koekjes, gezelligheid, spelletjes, een maal-
tijd - indien u zich van te voren hebt aan-
gemeld -, gesprekken en de laatste 
nieuw tjes, kortom voor ontmoeting.  Ont-

moeting.  Niets-moeten, maar er kan van 
alles. Eén keer of vaker. Er is altijd wat te 
doen. Op 6 december organiseren we ’s 
ochtends een kerstbingo en op 16 decem-
ber maken we vanaf 10.30 kerststukjes. 
Op kerstvrijdag zingen we ’s ochtends met 
elkaar kerstliedjes en begin 2023 mag u 
opnieuw uitkijken naar een door de vrij-
willigers van het HNI georganiseerde 
dorpslunch. Nieuwsgierig geworden/inte-
resse? Hou Hoenderloo.nl in de gaten. 
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Paalbergweg 14a 
7351 AG 
Hoenderloo 
tel.: 06 - 52 27 78 19

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

De Hoenderlose vlagDe Hoenderlose vlag
De enige plek voor de vlag van Hoenderloo in de originele kleuren! 
Gevelvlaggen: 100x150 cm voor  €27,50 
Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm voor €45,‐ 
Wimpels: 300 cm voor €35,‐ 
 

Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling! 
 

Alleen maar verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, o6 ‐20683177, Krimweg 11
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Nieuws van de kleine Arcke 
Tweede dag van de verzamelaar in De 
Kleine Arcke op 11 december 
Verzamelen, ’t zit ons in het bloed. Van 
vingerhoedjes, honingpotten, kerststalle-
tjes en koelkastmagneetjes tot oude an-
sichten en meesterwerken van Van Gogh. 
Op de vorige dag van de verzamelaar in 
2021 hebben Wim van Mourik, Gerda 
Vink en Jans Hols hun verzameling gepre-
senteerd en hun verhalen verteld over hoe 
ze ertoe gekomen zijn, hoe hun collectie 
gegroeid is tot wat ze nu is en hoe anderen 
te weten kunnen komen wat jij zoekt.  
Op 11 december 2022 willen we Hoender-
looërs op de tweede dag van de verzame-
laar opnieuw de kans geven om met hun  
verzameling voor ’t voetlicht te treden. 
Graag met  het verhaal erbij over hoe ze 
ertoe gekomen zijn en waarom het ge-

toonde zo bijzonder is. 
We stellen slechts een voorwaarde de 
ruimte die u nodig hebt om uw schatten te 
laten zien, is niet groter dan een behang-
tafel. Bent u enthousiast over deze buiten-
kans, meld u dan op 
   info@museumdekleinearcke.nl 
 
TOP-2000-Café op vrijdag 30 december 
We hebben het al een paar keer eerder ge-
daan. Uw favoriete vinylnummers draaien 

in DKA. Onder het genot van oliebollen, 
glühwein en warme chocomel en uw per-
soonlijke verhaal erbij waarom net dit 
nummer voor u het allermooiste is.  Van 
15.00 tot 18.00 uur. Nog gezelliger dan in 
Hilversum! 
 
Foto-expositie  op zondag 12 februari 
DKA organiseert een fotowedstrijd met als 
thema Winters Hoenderloo.  Foto’s voor 
de wedstrijd levert u digitaal aan op 
info@museumdekleinearcke.nl. Uiterlijk 
29 januari 24.00 uur willen wij uw foto 
binnen hebben. DKA drukt de foto’s af en 
zorgt voor de omlijsting.  Ding mee naar 
de Gouden Camera. Al lijkt februari nog 
ver weg, als er een winters buitenkansje 
zich voordoet, kunt u alvast met uw ca-
mera aan de slag. 
De Kleine Arcke  wenst u een fijne decem-
bermaand. 

En wat nieuws van G.T.H. 
Afgelopen maand zijn er weer een aantal 
volleybalwedstrijden geweest in het 
Dorps huus. Het waren mooie wedstrijden. 
Zowel Dames 1 en 2 spelen dit jaar tegen 
nieuwe teams uit andere plaatsen. Dit le-
vert leuke en spannende wedstrijden op. 
De puppy groep is een hele gezellige club 
en ze trainen goed allemaal. Het worden 
er steeds meer. Op 23 november kwam 
Piet langs om met de jeugd mee te trainen 
Bij de jeugd hebben we afgelopen periode 
2 leuke stagiairs gehad, ze stoppen nu he-

laas. Bedankt meiden!  
Als er een jongere is die 
een sportieve, maatschap-
pelijke stage zoekt dan kun 
je contact opnemen met 
Inske: 06-47037803. 
De dames gym loopt goed. 
Zowel bij de dames gym 
als dames recreanten vol-
leybal is er nog plaats voor 
nieuwe dames. Kom een 
aantal keren kijken of het bevalt, zeker de 

moeite waard. Nieuwe 
leden zijn van harte wel-
kom!!  
Verder is het vermeldings-
waard dat wij al sinds een 
paar maanden een nieuwe 
penningmeester hebben: 
Ferry Zijl. Een enthousiaste 
recreanten volleyballer en 
partner van onze laatste 
trainster voor dames 1 en 2: 
Suzanne Zijl Luttikhuis. 
Alsnog "welkom bij het be-

stuur Ferry, wij zijn heel blij met jou"!  

Sanne en Gijs getrouwd
De redactie heeft op sociale media gezien dat deze twee prachtige mensen op 4 november getrouwd zijn. Tegenwoordig is het 
Sanne van den Berg-Klein en Gijs van den Berg. Het mooie gezinnetje woont in Arnhem, maar Sanne is opgegroeid in Hoen-
derloo en zij, Gijs en Matz zijn nog vaak genoeg in ons dorp. Van harte gefeliciteerd en heel, heel veel geluk gewenst!
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Totaal 
leverancier 
in schoon!
Gespecialiseerd in interieurverzorging, glazen-
wasserij, vloeronderhoud en tapijtreiniging, gevel-
reiniging, eenmalige- en opleveringsschoonmaak, 
schoonmaken algemene ruimtes appartementen-
complexen en hoogwerkerverhuur.

Onderdeel van DROS Facility Groep

Maatschappelijk

verantwoord

Flexibel Hospitality

DROS Schoonmaakdiensten B.V.    |    (055) 378 14 56    |    schoonmaak@dros.nl    |    dros.nl

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



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 31



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 32

Jolanda van Hunen een zestiger

Op 12 november vond niet alleen de intocht van Sinterklaas plaats, maar 
was er ook een feestje bij Jolanda van Hunen in huis. Bij de Ruif hadden 
de mannen een groot spandoek opgehangen, want iedereen mocht weten 
dat Jolanda de mooie leeftijd van 60 jaar bereikte. Als je dan op die dag 
met je kleinkinderen naar het feestje voor Sinterklaas in ‘t Dorpshuus 
gaat kun je er op rekenen dat je de gelukkige (of de pineut) bent om bij 
de Sint te moeten komen. Van hem een felicitatie te mogen ontvangen 
is natuurlijk de kers op de taart. Jolanda, van harte gefeliciteerd en plak 
er nog  maar vele jaren aan vast in goede gezondheid met je familie!
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Nieuwe Plaggensteker Sudoku
Sudoku is een Japans cijferspel die maandelijks in de Nieuwe Plaggen-
steker zal staan. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat onderver-
deeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de 
bedoeling dat: 

* iedere rij (horizontaal) de getallen 1 t/m 9 bevat 
* iedere kolom (vertikaal) de getallen 1 t/m 9 bevat 
* ieder vak de getallen 1 t/m 9 bevat 

 
Dat betekent dus dat op iedere rij en iedere kolom maar 1 keer een be-
paald getal voor komt. Door deze regels slim te hanteren kan iedereen 
deze puzzels oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.

OplossingOplossing  
vorige maandvorige maand

Brandweer  
jubilarissen 

Toch wel regelmatig kan men de Hoender-
lose vrijwillige brandweer zien en horen 
als ze uitrukken. De mannen die lid zijn 
van deze zeer belangrijke groep, staan in 
principe dag en nacht klaar voor de veilig-
heid van mede dorpsbewoners. Een brand-
weerman zul je maar heel zelden zien 
zonder zijn pieper. 
De Hoenderlose brandweer heeft een 
mooie vaste kern van mannen en de laatste 
jaren zijn daar helaas wat leden gestopt. 
Heel begrijpelijk, want zo veel jaren 
steeds maar weer klaar staan is een keer 
genoeg. Die ervaren brandweermannen 
laten dan echter wel een gat achter en dan 
moet je maar hopen dat er nieuwe enthou-
siastelingen staan te trappelen. Gelukkig 
is dat in ons dorp het geval en er zijn jon-
gere inwoners die gaan voor een brand-
weercarrière. Succes met jullie opleiding.  
Jullie kunnen uiteraard ook veel leren van 
de ervaren knakkers in het korps en een 
deel daarvan werd op 5 november gehul-
digd als jubilaris. Op de foto van links naar 
rechts: Harald (25 jaar), Cjacco (25 jaar), 
Martijn (12½ jaar), Tim (12½ jaar), Gerrit 
(30 jaar), Nico (12½ jaar). Hans Essen-
stam staat niet op de foto, maar hij is al 
maar liefst 40 jaar bij de Hoenderlose 
spuitgasten actief. Voor Gerrit was het te-
vens zijn afscheid; hij is er mee gestopt. 
 
Mannen, bedankt voor wat jullie voor 
Hoenderloo betekend hebben en nog gaan 
betekenen. Iedereen hoopt natuurlijk dat 
men niet te veel met jullie in functie te 
maken krijgen,maar we zijn blij dat jullie 
er zijn. 
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IJstaart: €27,50 
Bakken ijs:  0,5 liter € 5,50      of     1,2 liter € 11,00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
              

 
Bestelinformatie: 
Mail uw kerstbestellijst naar: bestel@ijsvanco.nl  
of verzend naar/lever af bij adres:  
IJs van Co         
Krimweg 33D          
7351 AT   Hoenderloo     
 
BESTELLIJST UITERLIJK OP ZONDAG 11 DECEMBER 2022 INLEVEREN 
BESTELLING AFHALEN OP ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 
 

  
 

 
 

 
 

 
Bestellijst uiterlijk op zondag 11 december 2022 inleveren. 
Bestelling afhalen op zaterdag 17 december 2022, tussen 13:00 en 17:00 uur. 

Smaken ijs Bak 0,5 liter € 5,50 Bak 1,2 liter € 11,00 IJstaart € 27,50 
Vanille    
Bitterkoekjes    
Bramen    
Choco Trio  
(melk/puur/witte chocolade) 

   

Licor43    
Stracciatella    
Ruby chocolade 
(roze chocolade-ijs met bessensmaak) 

   

Suiker vervangend ijs aantal: 
Bak  1,2 liter                   € 11,00  
Beker 1 persoons            € 2,50     

Lactosevrij ijs aantal: 
Bak  1,2 liter                   € 11,00  
Beker  1 persoons           € 2,50     

Slagroom (om zelf te kloppen) aantal: 
Slagroom 1 liter gezoet                                  € 7,50  
Slagroom 1 liter ongezoet (lactosevrij)       € 7,50  

Kerstspecial ‘Kaviaar’  
Kaviaar gemaakt van passievrucht 

aantal: 

200 gram voor € 2,50  

Naam:  
Telefoonnr.:  
E-mail:  

Kerstbestellijst 2022 

Mix ons beroemde vanille ijs met deze 
kaviaar gemaakt van passievrucht. 

Contact: 055-378 15 02 
Zie ook www.ijsvanco.nl 
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Deel 79Deel 79

Door boswachter 
Martin Koops

Kleurend blad in de herfst
Hoewel de temperaturen en het fraaie 
weer lange tijd iets anders deden ver-
moeden, zijn we toch écht aanbeland in 
de herfst; het jaargetijde waarin de ge-
hele natuur zich voorbereidt op de win-
termaanden die voor ons liggen. Herfst, 
de klok terug gezet dus een uur eerder 
donker, vallend blad, regen, wind…….. 
niet hélemaal mijn ding. Maar ondanks 
mijn, zeg maar najaarsblues, geniet ik 
toch met volle teugen. Van de grote ver-
scheidenheid aan paddenstoelen in alle 
soorten en maten, overheerlijke kastanjes 

en ‘last but not least’ die prachtige kleu-
ren in het bos. Het hele palet aan geel, 
oranje, rood en bruin 
blad hangt uitbundig 
om aandacht te vra-
gen in de bomen. En 
die kleurenpracht is er 
niet om ons te plezie-
ren of mij door mijn 
het-is-weer-vallende-
blaadjes-tijd periode 
heen te slepen. Daar 
ligt heel wat anders 
aan ten grondslag. 
 

Bladgroen 
In het voorjaar en de zomer zitten de bla-
deren vol met chlorofyl of bladgroen. 
Deze stof zet 
met behulp van 
zonlicht kool-
stofdioxide en 
water om naar 
stoffen als zet-
meel, suiker en 
zuurstof. Daar 
waar de an-
dere in het 

zonlicht aanwezige 
kleuren geabsorbeerd 
worden door het chlo-
rofyl, wordt groen juist 
teruggekaatst. Hier-
door zien wij de bla-
deren als groen. Door 
de aanwezigheid van 
chlorofyl zijn de an-
dere kleuren dus ge-

woonweg niet zichtbaar, terwijl ze wel in 
het blad aanwezig zijn.  

Herfstkleuren 
Met het korter worden van de dagen en 
het dalen van de temperatuur verandert 
dat. Er wordt minder chlorofyl aange-
maakt en de andere in het blad aanwe-
zige kleuren worden meer en meer 

zichtbaar. Slimme, zuinige rakkers als het 
zijn, slaan de bomen het laatste restant 
chlorofyl op in hun takken voordat het 
blad valt.  Dat is ook het moment waarop 
de herfstkleuren in volle omvang zicht-
baar worden.  
 
Vallend blad 
Hoe fraai ook, dat ‘mooi zijn’ heeft voor 
de boom niet echt toevoegde waarde, dus 
laat het blad uiteindelijk los en dwarrelt 
in grote getale naar beneden. De belang-

rijkste re den hiervoor is 
simpel. Bij temperaturen 
onder de vijf graden kan 
een boom namelijk niet of 
nauwelijks vocht opnemen 
via zijn wor tels, terwijl de 
verdamping via het blad 
gewoon doorgaat. Door 
zijn blad te laten vallen 
voorkomt een boom dus 
dat hij verdroogt.  



Renault Kadjar 1.2TCe 130pk    
Climatronic, Cruise control, Stoelverwarming, 
Lichtmetalen velgen, Navigatie, Apple Carplay 
Mistlampen, Armsteun, Parkeersensoren V+A   
Bluetooth, Parelmoer Wit 
 
BJ 2018    128.000 km!!!          € 15.950,-

AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NLWWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod  
BMW X1 18i S-Drive Automaat zeer mooi 47.000kmD. Grijs met. 2019 € 29.950,- 
BMW 325i Touring High Executive zeer veel optiesZwart met. 2005 € 11.450,- 
Chevrolet Aveo 1.2 5 deurs 1e eigenaar, Cruise contr.Zwart met. 2011 €  4.950,-  
Dacia Duster 1.2 TCe Navigatie, Cruise contr, PDC Zwart met. 2014 € 10.950,- 
Dacia Sandero 0.9 Stepway Navigatie, Cruise cont. Zilvergrijs met. 2013 €  7.450,- 
Ford C-Max 1.6-16v Airco, Trekhaak, Lm velgen. Zilvergrijs met. 2005 €  3.250,- 
Ford Fiesta 1.3 5 deurs Airco, Trekhaak, lm velgen Zilvergrijs met. 2007 €  2.450,- 
Ford Focus 125pk Titanium 5 deurs Navigatie etc. Zwart met. 2013 €  8.750,- 
Ford Kuga 2.5 4x4 Trekhaak 2100KG!!! 89.000km Zwart met. 2009 € 12.750,- 
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Navigatie, Camera enz. D. grijs met. 2021 € 24.450,- 
Hyundai Kona 1.0 T-GDI AUTOMAAT vele opties D. grijs met. 2021 € 25.450,- 
Kia Venga AUTOMAAT Trekhaak 49.000km!! Zilvergrijs met. 2013 € 12.950,- 
Mazda 2 1.5 GT-M line Navigatie, Cruise luxe uitv. Grijs Blauw met. 2017 € 13.450,- 
Opel Corsa 1.4-16v Satellite 5 deurs 97.000km D. Grijs met. 2011 €  6.950,- 
Opel Zafira 1.8 7 Pers. Cruise control, Trekhaak enz.Zilvergrijs met. 2008 €  4.950,- 
Peugeot 308 SW 1.2 130pk luxe uitvoering, Trekh. Zwart met. 2018 € 16.950,- 
Renault Clio 0.9 5 drs Luxe uitv. 22.000km!! 1e eig. Rood met. 2016 € 11.450,- 
Renault Kadjar 1.2 TCe Navigatie Stoelverw enz enz.Wit met. 2018 € 15.950,- 
Renault Kangoo 1.2 TCe Pers. uitvoering Cruise cont.Wit 2014 € 13.950,- 
Renault Scenic 1.2 TCe Trekhaak, Cruise control. Bruin met. 2013 €  8.950,- 
Renault Twingo Dynamic (nieuw model) div. opties Zwart met. 2014 €  7.450,- 
Skoda Octavia Combi 1.4 TSi AUTOMAAT div optiesD. grijs met. 2009 €  8.450,- 
Suzuki SX-4 1.6 hoge zit, Trekhaak LM velgen Zilvergrijs met. 2008 €  4.450,- 
VW Golf GTI 230pk Automaat 3 deurs Xenon Zwart met. 2014 € 20.950,- 
VW Golf Plus 1.4 TSi AUTOMAAT luxe uitv. Zwart met. 2012 € 12.450,- 
VW Touran 1.6 7 Persoons!! Trekhaak, Lm velgen D. Grijs met. 2009 €  9.450,- 


