
Plaggensteker heeft men daar van alles
over kunnen lezen. Alleen wie de win-
naar zou zijn was destijds uiteraard nog
niet bekend. Dat werd duidelijk tijdens
Hoenderpop op vrijdag 1 juli.

Natuurlijk over het geweldige muziek-
feest van HAJO in het Muziekbos meer
verderop in deze N.P. 

Rond de klok van negen nam HAJO-
voorzitter Rob Spelde het woord en hij
was zichtbaar trots op de leden van de
van oorpsprong jongerenvereniging
(Hoenderlose Activiteiten Jongeren Or-
ganisatie), die de dorpsquiz helemaal
samen in elkaar gezet hebben. Dankzij de
medewerking van velen had deze quiz
plaats kunnen hebben en hebben zo’n
170 deelnemers hopelijk veel plezier
beleefd. Zo veel deelnemers, daar was
men bij HAJO heel blij mee.

Onder de teams in het
Muziekbos was toch wel
wat spanning te bespeu-
ren. Voor de één was het
al goed als men in ieder
geval niet laatste was ge-
worden en voor de ander
was er hoop op een hoge
klassering. 

De leden van HAJO hadden op een zater-
dag alle 20 boeken bekeken bij één van
de leden thuis en daar zijn ze uren mee
bezig geweest. Zij wisten dan ook al
even wie de winnaar was geworden,

maar dat was een goed bewaard geheim.
Bij de prijsuitreiking werd begonnen met
de nummer 20 (laatst dus) en die eer was
dit jaar voor het team d’olde lui. Het
deerde hun duidelijk niet want ze gaven
aan veel plezier te hebben gehad. Hierna
werden alle teams opgenoemd en elders
in deze Plaggensteker kan men de gehele
uitslag lezen. 
Voor de teams die nog niet opgenoemd
werden nam de spanning toe aangezien
ze nog steeds kans maakten op de eerste
plek. Uiteindelijk waren er nog drie
teams over: de Miggeltjes, de kromme
Eik en Lui zonder zee. Het verschil in
punten was tussen één en twee slechts 5

punten en tussen twee en
drie 2 punten. De vreugde
bij het team van eeuwige
tweede (Ronald Woens-
dregt) was immens toen ze
hoorden dat zij het waren
die gewonnen hadden. Ze
kregen de wisselschaal en
een beker overhandigd en
natuurlijk eeuwige roem!
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Zonder deze mannen geen
Mark(t) rond de Kark.
Alles in goede banen!

Klary, je hebt weer heel
mooie nieuwe schilderijen
gemaakt. Top!

Ja ja, Robert. Hebben we
je daar even mooi vast-
gelegd! Verrassing!

Uiteraard meer over
Hoenderpop; wat een
heerlijk feestje!

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Lui zonder zee winnaar Piratendorpsquiz
De tweede dorpsquiz van Hoenderloo
vond op 17 juni plaats en met maar liefst
20 teams was de concurrentie voor ieder
team immens hoog. In de vorige



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 2

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 Fysio - Orden
Heldringsweg 1                     Laan van Orden 312
7351 BE  Hoenderloo 7312 KX  Apeldoorn

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



27 Braderie (15.30 - 20.30 uur)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)

31 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)

1 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
3 Braderie (15.30 - 20.30 uur)

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
7 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)
10 Braderie (15.30 - 20.30 uur)
11 Zomerfeest OCH
12 Zomerfeest OCH
13 Zomerfeest OCH
14 Zomerfeest OCH
17 Braderie (15.30 - 20.30 uur)

17 Open Monumentendagen
18 Open Monumentendagen
24 Feestavond VIOS (Dorpshuus, 20.00 - 01.00 uur)

15 Doedag
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Oktober

Hoenderlose Hoenderlose 
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

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

Juli

Augustus

September

Vaste HZV-zomeracitiviteiten
Op het moment dat deze Nieuwe Plaggensteker in de bus valt hebben de twee vaste activiteiten vanuit de

Hoenderlose Zaken Vereniging, fietsen met de gids en de braderie, alweer plaats gevonden. Deze vallen namelijk in
juli en augustus; de fietstocht op alle donderdagen en de braderie vijf keer op woensdag.

De fietstocht met de gidsen Wim Wolfswinkel en Jan Hendriks, zijn overigens niet alleen bestemd voor de toeristen,
maar inwoners van Hoenderloo zijn zeker ook welkom om gezellig mee te fietsen.

De redactie wenst iedereen veel plezier met beide activiteiten!





ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave 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 € 45,00 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 20 augustus

De volgende N.P. komt uit opDe volgende N.P. komt uit op

dinsdag 30 augustusdinsdag 30 augustus
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier
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Na jaren zweten en zwoegen hebben de onderstaande Hoenderloërs hun eind-
examen gedaan en hebben ze dat zo goed gedaan dat ze geslaagd zijn. Gelukkig
hebben we na de vorige Plaggensteker meer berichten binnen gekregen van ges-
laagden en degene die bekend zijn staan hieronder. 

Maaike van Ark - Tycho Berkhof - 
Storm Brouwers - Kira Hazeleger - 
Ellis Heekelaar - Merel Heekelaar -

Mariëlle Jacobsen - Sarina Nijkamp -
Wouter Sijbrandij - Manon van Veelen - 

Elske van Westerneng

Begrafenis in een koets

De redactie kon op 9 juli de bovenstaande foto maken in Hoenderloo. Het was
even zoeken en fietsen, maar op de Weikamperweg werd dit mooie plaatje vast-
gelegd. Uiteraard was de aanleiding niet zo vrolijk, maar dit tafereel kom je niet
zo vaak meer tegen. De redactie kreeg een tip van een oplettende inwoonster dat
de koetsen op de parkeerplaats van BijDaan in gereedheid gebracht werden en
dat het een begrafenis betrof. Normaal gesproken besteden we geen aandacht aan
begrafenissen in onze dorpskrant, maar het gaat hier puur om het fraaie, histo-
rische geheel. Op de voorste koets stond de kist van de overledene, bedekt met
eikentakken met blad. De overledene was dan ook iemand die veel met de natuur
had en menige oudere Hoenderloër zal zich meneer Van Laar herinneren die o.a.
in de Arcke woonde en  op het Jongenshuis werkte in de groenvoorziening. De
gasten zaten in de paardentram en zeg nu zelf .... een uniek plaatje!
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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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Mark(t) rond de Kark een 
Wat was het geweldig dat de Mark(t)
rond de Kark eindelijk weer door kon
gaan. Ondanks het mooie weer hangen er
echter toch donkere wolken boven het
evenement waar zeer velen een aandeel
in hebben. Maar eerst over deze rommel-
markt van de Heldringkerk, die dit jaar
op 9 juli plaats vond.

Om en in de fraaie witte kerk op de bult
lagen weer duizenden grotere en kleinere
artikelen te wachten op een nieuwe eige-
naar. Zeer velen liepen gelukkig ook met
een nieuwe aanwinst weer van het terrein
af. Kleinere objecten, maar zeker ook
grotere als kasten e.d. 
De koopwaar had zo’n 3 jaar geduldig
opgeslagen gelegen in de oude peuter-
speelzaal bij de brandweerkazerne.
Daags voor de markt hadden vrijwil-
ligers deze spullen op vele aanhangers en
in vele auto’s naar het rommelmarktter-
rein gebracht, waar ze in de kramen wer-
den gelegd. Of binnen op bijvoorbeeld de
kerkbanken. 
Volgens de organisatie liep het de hele
dag lekker door en kon iedereen naar
hartelust snuffelen naar iets leuks, moois,
handigs e.d.
Er hebben ook dit keer weer zeer velen
mee geholpen met dé rommelmarkt van
Hoenderloo. Van te voren in de voor-
bereidingen, op de dag zelf en na afloop.
Mensen die regelmatig naar de kerk
gaan, maar ook mensen die niets met het
geloof hebben, maar juist wel met dit
prachtige gebouw.

Op de dag zelf werden de gasten hartelijk
ontvangen door niemand anders dan Jan
en Arend. Die wezen iedereen de weg en
de auto’s hadden parkeerplek zat op het
weiland voor de kerk. 

Eenmaal op het terrein stonden er veel
goede verkopers om maar zo veel moge-
lijk aan de man/vrouw te brengen. Alle

opbrengst komt namelijk ten goede aan
de kerk en het voortbestaan er van. Zeer
noodzakelijk geld. Menigeen had daar
zeker iets voor over en zo kon men ook
bijv. de inwendige mens verwennen.

Een lekker broodje tussen de middag of
een ijsje van Co,
vakkundig ge-
schept door  twee
nieuwe ijsschepta-
lenten. In de con-
sistorie kon men
even bijkomen
van de zoektocht
onder het genot
van een kopje

koffie of thee en
een overheerlijk
gebakje. Heel veel
zelf gemaakt en dat
proefde men zeker!

Al met al kan deze editie van de Mark(t)
rond de Kark de boeken in gaan als een
zeer geslaagde. Maar hopelijk gaat het
niet gebeuren dat het de laatste keer
wordt dat er over geschreven kan worden
en dat zou zo maar kunnen gebeuren
(hierover meer op pagina 9, aangezien
we het op deze bladzijde vrolijk willen
houden).

Hier willen we wel het belang van deze
Hoenderlose rommelmarkt benadrukken.
Al eerder werd vermeld dat het geld dat
de markt opbrengt helemaal ten goede
komt aan het gebouw. Niet aan perso-
neelskosten e.d., maar om het gebouw in
stand te kunnen houden en dat belang zal
iedere Hoenderloër onderstrepen.
Het sociale aspect is voor de onganisatie
zeker van net zo’n groot belang, zo niet
groter. De Mark(t) rond de Kark heeft
een immens bindend karakter en brengt

heel veel mensen op
de been en samen.
Met elkaar staan
voor een doel en
gezamenlijk de
schouders er onder
zetten. Mensen be-
trekken elkaar bij
een goed doel, dat is
een gigantsiche
win-win situatie. En
dat moet blijven!



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

T: 055-378 12 14
F: 055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl
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!!!! Opslagruimte gezocht !!!!
Op pagina 7 staat een verslagje van de Mark(t) rond de Kark, één van de
evenementen in Hoenderloo waar velen ieder jaar weer naar uit kijken. Om
dit te organiseren zijn heel wat mensen maanden bezig. Er werden altijd
bruikbare spullen opgehaald bij mensen thuis, het moest bekeken worden
en naar de opslag gebracht worden. Bij dat laatste ligt nu het probleem, de
opslagruimte die men had raakt men kwijt. Een nieuwe plekvinden waar de
spullen (meubilair, boeken, schilderijen enz. enz. ) opgeslagen kunnen
worden is iets wat de organisatie al heel lang grote zorgen baart. De oude
peuterspeelzaal was perfect, lees droog, maar doordat de school zo goed
draait is deze ruimte nodig voor de kinderen. Dat was iets wat al lang be-
kend was, maar uiteraard hoopte de rommelmarktorganisatie dat ze nog
wel even over deze opslag konden beschikken. Ze zijn uiteraard heel blij
dat het zo goed gaat met de school, maar het zorgt wel voor een probleem. 
Vele gesprekken zijn hierover al gevoerd en plekken bedacht, maar tot op
heden is er geen geschikte plek gevonden.De gemeente Apeldoorn is door
de dorpsraad ingeschakeld om mee te helpen naar een oplossing, maar ook
dat is uitermate lastig.
Nu worden de donkere wolken nog zwarter, want als er geen geschikte opslagruimte zou worden gevonden, was de Mar(t) rond
de Kark van dit jaar de laatste. Het hing al een beetje als een zwarte waas over de vrijwilligers, maar hoop kun je altijd blijven
houden. Na afloop van de geslaagde en gezellige markt heeft de organisatie van een rommelmarkt uit een ander dorp nog
mogen kijken wat voor hun geschikt was en wat daarna overgebleven is werd naar de stort in Apeldoorn gebracht. Gelukkig
had men een gratis stortpas, want anders was dat ook nog eens van de opbrengst af gegaan. 
Het zal lastig worden , maar de organisatie vraagt nogmaals met klem of iemand hun kan helpen met de oplossing van dit grote
probleem. Die zou toch maar gevonden worden (wishful thinking), wat zou dat veel mensen ontzettend gelukkig maken.

Expositie van Klary Docter
De expositie van de nieuwste olieverfschilderijen van Klary Docter in  De Kleine
Arcke op zondag tien juli was een groot succes. Een kleine tachtig bezoekers
waren  op haar doeken afgekomen. Twee  schilderijen wisselden al tijdens de
expositie van eigenaar.  Niet eerder kwamen er zoveel mensen op een expositie
af.  Klary en de mensen van De Kleine Arcke:  dik tevreden. Gezien
het succes gaan we zeker verder met de reeks Hoenderloo-Got-Talent.  

Voor 14 augustus konden we helaas geen nieuwe exposant vastleggen.
Die dag  is in Hoenderloo  ook kermiszondag . Die dag houden we de
deuren gesloten. In september tijdens het open-monumentenweekend
van 10 en 11 september zijn we wel open en dan een dagje extra. 

Mocht u altijd al uw bijzondere verzameling of uw ambachtelijke pro-
ducten of echte kunstwerken ook buiten uw eigen huis aan de
waarderende blikken van uw dorpsgenoten hebben willen bloot stellen,
laat het ons weten,  dan maken we er samen een mooie expositie van.



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

0 5 5 - 3 7 8 2 1 8 80 5 5 - 3 7 8 2 1 8 8

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

• 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 

055 - 355 19 27  | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN

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

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709
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Vorige maand is er een foutje,
nou ja foutje ..... oké blunder in
geslopen in het bericht van de
Hoenderlose dorpsraad. In de
opsomming van de leden van
het bestuur is per abuis een
naam niet vermeld en dat is ui-
teraard onvergevelijk. Iedereen
is van waarde in het bestuur en
iedereen doet zijn of haar best
om zaken te doen en te regelen
voor de inwoners van ons
mooie dorp. Natuurlijk zijn er
flinke excuses naar de persoon in kwestie
gegaan en ben ik (Rob) door het stof
gegaan. Figuurlijk dan, want de kans dat ik
weer overeind kom is redelijk laag.

Om het lijstje met mensen van H.B. com-
pleet te hebben wordt deze nogmaals
geplaatst en nu allemaal. De volgende
mensen zijn dus aan te spreken als u met
een vraag of opmerking zit en u die per-
soon tegenkomt of opzoekt.

Werner Ludwig
Ilja Hengeveld
Margriet Schol
Frank Daemen
John Troch

stond bijv. verder het bericht
dat de Oekraïense vluch-
telingen definitief niet naar
Hoenderloo komen middels
een brief van burgemeester
Heerts (de brief die u ook in
de bus heeft gekregen). De
officiële stukken van de
Algemene Leden Vergadering
staan zoals beloofd ook op de
site van Hoenderloo (op de
pagina van H.B.). en zo kun-
nen we nog wel even door-

gaan.

Deze Plaggensteker komt eind juli uit en
we hebben eindelijk weer een Zomerfeest
voor de boeg. Het Oranje Comité kan
gelukkig weer dit volksfeest aanbieden aan
iedereen en er is vast voor ieder wat leuks
te beleven op het kermisterrein. In de N.P.
is het programma te vinden, net als op
zomerfeesthoenderloo.nl. Geniet allemaal
van de kermis, het vogelschieten (Wim
Wolfswinkel krijgt eindelijk een opvolger/-
ster), de optocht, vrijdagmiddagfestival,
bijlwerpen, kindermiddag, discotheek
Dynamite, optredens, de feesttent  en het
traditionele broodje hamburger bij de uit-
gang van de tent. Heel veel plezier!

Rowan Mulder
Rob Spelde

Om soms snel geïnformeerd te zijn kunt u
heel goed de site van Hoenderloo in de
gaten houden. Deze heeft een rechtstreekse
link met de facebook-pagina van de
Hoenderloo en zo kunt u snel en recent
informatie krijgen. Het is dan ook een com-
municatiemiddel van H.B. om met u als lid
en inwoner van Hoenderloo contact te blij-
ven. Zo heeft er de afgelopen tijd iets op
hoenderloo.nl gestaan over de plannen van
de stichting het Deelerwoud voor de bouw
van een aantal woningen. Ook aan de Kop
van Deelen is aandacht geschonken (deze
tekst staat ook in deze N.P.). Op de site

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: 

Dit formulier kunt u in de brievenbus doen bij
Rob Spelde, Krimweg 11

Datum: ..................................

Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
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Talenten IKC geven concert in het Muziekbos
Op onze Hoenderlose school IKC Hei&
Bos wordt ook flink aan muziekonder-
wijs gedaan en daar heeft muziekver-
eniging VIOS ook een aandeel in.

Deze lessen worden namelijk sinds sep-
tember 2021 verzorgt door Lydia Nagel,
muzikante in de fanfare van VIOS. Ze
geeft les aan verschillende groepen op de
school en zo kunnen kinderen o.a. ook
kennis maken met instrumenten.
Twee speciale en zeer enthousiaste
‘docenten’ hebben in meerdere sessies
muziekstukken ingestuurd met de kinde-
ren en de apotheose was op 28 juni. Toen
werd er een concert gegeven door de
kinderen in het Muziekbos, samen met

een aantal ervaren muzikanten van
VIOS. Die dienden eigenlijk puur ter
ondersteuning, want het concert was ui-
teraard dat van de kinderen.

In een goed gevuld Muziekbos met veel
(groot)ouders, personeel van IKC en
andere belangstellenden speelden de
kinderen de sterren van de hemel. Je kon
zeker al bij heel wat kinderen muzikali-
teit bespeuren. De één uiteraard wat meer
dan de ander, maar ook niet iedereen zal
uitgroeien tot een muzikant. Alle kin-
deren hadden wel een instrument mogen
kiezen en daar speelden ze op tijdens hun
waarschijnlijk eerste concertje. Dat
waren heel wat instrumenten en naar ver-

luid had VIOS daar voor gezorgd. Zij
zouden ook zo maar belang kunnen heb-
ben bij deze muziek-actie, want wie weet
wordt een aantal kinderen zo enthousiast
dat ze verder gaan in de muziek. Hoe
mooi zou het zijn als dat bij VIOS zou
zijn; nieuwe leden zijn zeer welkom.
Er werd niet alleen genoten door de
kinderen, maar de ouders waren uiteraard
ook super trots en er werd volop gefo-
tografeerd en gefilmd. Men zou zo maar
getuigen hebben kunnen zijn van de start
van een glansrijk muziekleven. 

Al met al was het genieten op dé plek in
Hoenderloo waar muziek thuis hoort, het
Muziekbos van VIOS. 
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Super Hoenderpop met topband 3Cover

Vrijdag 1 juli 2022. De dag van een su-
per gave editie van Hoenderpop, het gra-
tis muziekfeest van HAJO in het Muziek-
bos. De leden kijken terug op een zeer
geslaagd evenement en naar ze begrepen
hebben vond iedereen het een mooie
avond.

Uiteraard zijn er wat verbeterpunten en
daar gaan ze zeker mee aan de slag, maar

dankzij de medewerking van velen kon
het een geweldige avond worden.

In ieder geval werkte het weer mee en
zoals de oud gedienden weten is dat wel
eens anders geweest. Een bijna gezegde
is dat als er Hoenderpop is, dan regent
het. Op 1 juli gelukkig niet en het was
nog een lekker temperatuurtje ook. 
Van te voren is men van HAJO nog de
omwonende afgegaan om een doos
chocolaatjes te brengen als pleister op de
wonde voor de overlast. En tja, als je dan

op vakantie bent loop je ook al dat
lekkers mis (Peter!)

Overdag had men van HAJO het terrein
in gereedheid gebracht. De trailer, weer
belangeloos beschikbaar gesteld door
Jack Brouwer (super bedankt weer!),
stond al op zijn plek. 
De mannen van S¡ng Music waren op tijd
aanwezig om de aankleding en het geluid

te verzorgen en
dat was weer per-
fect geregeld. Zij
hebben ook voor
de band, of liever
gezegd trio, ge-
zorgd en dat bleek
later een giga
schot in de roos te
zijn. Die mannen
waren al geboekt
voor Hoenderpop
2020, maar door

corona kon het dat
jaar en het jaar
daarna niet door-
gaan. De boeking
voor de band bleef
staan bij Sing en
daar kon iedereen
achteraf alleen
maar heel blij mee
zijn. Wat speelden
die mannen
geweldig en ze
konden iedere

cover neer zetten alsof de originele ar-
tiest er stond. 
De mannen waren ook no-nonsence. Ze
kwamen, bouwden snel op, speelden een
nummer in, namen een biertje en waren
klaar voor hun concert. Geen poespas,
geen kapsones, ondanks dat deze for-
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matie voor corona een professionele
band was. Doordat alle optredens afge-
last werden gedurende 2 jaar waren ze
gedwongen een baan te zoeken en nu tre-
den ze op naast hun gewone werk. 

Tijdens deze Hoenderpop werd, zoals u
op de voorpagina heeft kunnen lezen, de
prijsuitreiking gedaan van de Dorpsquiz
en zodoende was het rond de klok van
negen al goed druk in het Muziekbos.
Het mooie was dat men na de uitreiking
gewoon bleef hangen en bleef genieten
van de uitzondelrijke sfeer en muziek.
Men was gewoonweg weer eens toe aan
een lekker feestje en dat werd volle bak
gevierd. Als de organisatie goed is geïn-
formeerd is, is ook iedereen heelhuids
thuis gekomen, ondanks dat de laatste
bus al lang weg was. 

Om 00.00 uur was de muziek gestopt
zoals het ook in de vergunning vereist

wordt en werd er langzamerhand opge-
ruimd. De mannen van S¡ng waren per-
fect snel klaar en ook de leden van HAJO
hebben flink aangepakt om op te ruimen.
De tent bleef staan en die werd de vol-

gende dag opgeruimd, net als de trailer
die door Jack zelf werd opgehaald.
Zaterdagmiddag was er niet meer te zien
dat het de avond daarvoor donders druk
en gezellig was geweest.

HAJO wil heel graag een aantal
bedankjes neerzetten. Allereerst de
andere sponsoren: drogisterij Ariska -
Essie Tweewielers - schildersbedrijf Erik
van Hunen - IJs van Co - garage van der
Weele - de Zevensprong - Wolfswinkel
Groentechniek - restaurant de Veluwe.
Verder muziekvereniging VIOS voor het
mogen gebruiken van het muziekbos, ‘t
Dorpshuus voor het uitlenen van de bier-
wagen.  Daan, bedankt voor het helpen
tijdens deze dag en Helna, je kunt heel
goed opruimen. Bedankt daarvoor.
Uiteraard bedankt HAJO ook iedereen
die geweest is en er mede voor gezorgd
heeft dat het een avond werd om niet snel
te vergeten. 

meer foto’meer foto’s ops op
wwwwww.hajo-hoenderloo.nl.hajo-hoenderloo.nl

enen
wwwwww.hoenderloo.nl.hoenderloo.nl
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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. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: maart 2014
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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.geleide-
hond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pin-
dakaas, schoonmaakmidde-
len 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 vanuit Hoenderloo al zeer veel vuil-
niszakken met doppen verzameld!!

Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
in te leveren bij:

Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink en Ria Junge zijn gestopt met

het inzamelen.
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De ‘mannen’ die we
vorige maand op de
foto hadden gezet
hielden de stand bij
tijdens het rommel-
pottoernooi van

GTH. Ronald Woensdregt was redelijk herkenbaar. De andere persoon
blijkt Frank Solleveld te zijn. Twee gedreven volleyballers.
Deze maand weer een ‘normale’ foto. Om te bepalen waar de redactie
deze foto heeft gemaakt zou je moeten weten waar dit logo van is. Het is
het logo van een product en als men dat weet wordt het al veel makke-
lijker. Dan blijven er nog maar 2 plekken over waar het zou kunnen zijn. 

Politienieuws
De vakantie is inmiddels in volle gang en dat is ook op de parken
en campings te merken. Het is lekker druk ook op straat. Enkele
evenementen hebben al plaatsgevonden en er staan er ook nog een

aantal op de agenda. De politie was de afgelopen maand in Hoenderloo vooral druk met het verlenen
van hulp. Maar liefst negen keer reden de collega's naar Hoenderloo om hulp te verlenen. Mede
ook door het mooie weer was er één melding van geluidsoverlast en werd er één verdachte situ-
atie gemeld. Er was een forse aanrijding op de Brouwersweg en verder viel een fietser. Gelukkig
viel dat letsel mee. Tot slot werden er een dood hert en een dode vos gevonden. De laatste was een
verkeersslachtoffer. Onbekend is hoe het hert aan het einde van zijn leven is gekomen.
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe en voor degenen die moeten werken, mooie werkweken
toegewenst.

Geniet allemaal van het mooie weer!  
Met vriendelijke groet,

Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
0900-8844

Op de Kop van Deelen hebben op 18 juli de eerste
bewoners hun intrek genomen. De beheerders doen
er alles aan om dit zo goed mogelijk te laten verlopen
en hebben voor klachten, vragen etc. een speciale contactmogelijkheid gemaakt.

Eind juli wordt een begin gemaakt met het huisvesten van arbeidsmigranten die in de regio werken. Tot het einde van dit jaar
zullen steeds meer gebouwen op de Kop van Deelen voor bewoning geschikt worden gemaakt. Tegen het einde van het jaar
zullen er dan ongeveer 350 arbeidsmigranten worden gehuisvest. De statushouders die ook op de Kop van Deelen zullen wor-
den gehuisvest, komen naar verwachting pas tegen het einde van 2022 of begin 2023.
De beheerders van het complex hebben een klankbordgroep ingesteld, die bestaat uit omwonenden, dorpsraden, de politie en
enkele ondernemers in de omgeving. Die klankbordgroep zal de komende maanden regelmatig bij elkaar komen om de ontwik-
kelingen te volgen en te bewaken en eventueel bij te sturen in geval van klachten of overlast.
Mocht het zo zijn dat zich in Hoenderloo ongewenste zaken voordoen die zeker de aandacht van de beheerders, de overheid of
anderen vragen, dan kunt u dit altijd even laten weten aan Hoenderloo's Belang, bv tijdens de maandelijkse spreekuren.
In geval van zaken die wat sneller aandacht vragen (spoed), is er een speciaal telefoonnummer van één van de beheerders gepu-
bliceerd:                                                                        

06-43 61 99 37

Voor minder spoedeisende vragen is het volgende mailadres gepubliceerd:
deelen@cozylodging.nl

Informatie Kop van Deelen
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Historisch Hoenderloo in Beeld
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Persbericht Rijkswaterstaat
Extra verkeersmaatregelen op de Veluwe tijdens 
afsluiting A50 
Rijkswaterstaat start op vrijdag 5
augustus 20.00 met het groot onder-
houd aan de A50 tussen de knooppun-
ten Waterberg en Beekbergen in de
richting van Apeldoorn. Vanwege de
werkzaamheden is het 21 kilometer
lange traject tot maandagochtend 22
augustus 05:00 volledig afgesloten.
Verkeer wordt omgeleid via de A12,
A30 en A1. Ondanks deze omlei-
dingsroute via snelwegen, verwachten
we dat een deel van de weggebruikers
de Veluwse wegen als alternatief wil
gebruiken. Om het sluipverkeer te
weren en de hinder te beperken nemen
we extra verkeersmaatregelen.

Rijkswaterstaat heeft met provincie
Gelderland, gemeente Apeldoorn,
gemeente Ede, hulpdiensten, Vereniging
Hoenderloo's Belang en Otterlo's Belang
gekeken naar manieren waarop de leef-
baarheid en veiligheid in Otterlo en
Hoenderloo tijdens de afsluiting van de
A50 kan worden geborgd. Samen hebben
we besloten tot een tweetal extra ver-
keersmaatregelen op de Veluwe.

Deelenseweg tijdelijk éénrichtingsver-
keer
De Deelenseweg heeft geen vrijliggende
fietspaden We
willen onveilige
situaties tussen
fietsers en sluip-
verkeer voorko-
men. Daarnaast
is het niet
wenselijk dat
sluipverkeer in
Hoenderloo te-
recht komt en
zich vanuit daar
een weg gaat
zoeken. De Dee-
lenseweg (N804)
maken we daar-
om tijdelijk één-
richtingsverkeer.
De weg wordt
afgesloten vanaf
de Koningsweg
(N311) voor ver-
keer richting

Hoenderloo. Verkeer richting Hoen-
derloo en Deelen wordt omgeleid via de
N310. Weggebruikers vanuit Hoenderloo
richting Arnhem kunnen de Deelen-
seweg blijven gebruiken.

Verkeerslichten Otterlo
Om sluipverkeer in en door Otterlo te
voorkomen en overlast te beperken, ont-
moedigen we de route via de N310 door
het plaatsen van verkeerslichten.
Ongeveer 500 meter ten zuiden van
EuroParcs De Wije Werelt komt een ver-
keerslicht te staan, dat het verkeer
gedoseerd door Otterlo leidt. We
voorkomen daarmee verkeersopstop-
pingen in Otterlo. 

Advies aan weggebruikers
Raadpleeg voor vertrek de actuele ver-
keersinformatie, houd rekening met extra
reistijd van minimaal 30 minuten en volg
de aanwijzingen en omleidingsroutes op
de borden langs de weg.

Omleidingen
Naast extra verkeersmaatregelen op de
Veluwe zet Rijkswaterstaat in op
grootschalige omleidingen voor het ver-
keer op de snelwegen. Ook adviseren we
weggebruikers om hun reisgedrag aan te

passen. Voor meer informatie hierover
kijk op
https://www.rijkswaterstaat.nl/GOA50w
aterberg-beekbergen

Werkzaamheden
De A50 in noordelijke richting tussen
Arnhem en Apeldoorn krijgt nieuw
asfalt. Daarnaast voeren we andere
werkzaamheden uit, zoals het aanbreng-
en van markeringen, het herstellen van
voegen, betonreparaties en het vervangen
of vernieuwen van de vangrail. Met een
volledige afsluiting van 16 dagen kunnen
we in verhouding meer werk verzetten in
minder tijd. De hinder voor de wegge-
bruiker is daardoor het kortst. Ook kun-
nen we tijdens een langere afsluiting de
veiligheid voor de weggebruiker én de
wegwerker beter garanderen, dan bij
kortstondige afsluitingen.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op
https://www.rijkswaterstaat.nl/GOA50w
aterberg-beekbergen of bel met de
(gratis) landelijke informatielijn van
Rijkswaterstaat 0800-8002 (7 dagen per
week bereikbaar: ma t/m vr van 07.00
tot 20.00 uur en za en zo van 10.00 tot
18.30 uur).
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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30 
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 06 52277819

De Ruif is i.v.m. vakantie gesloten
van 

maandag 26 september t/m 
zondag 9 oktober.

Maandag 10 oktober is de winkel
weer open!!

Houdt u hier a.u.b. rekening mee met
uw bestellingen!!
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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.

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

3
8 2 6

648
38519

627
753
42156

6 8 9
5 9 4 3

7 2 1

Derde plek voor de
Windewaaij Blaeserij
Geruime tijd geleden heeft er al een keer
een artikel in de N.P. gestaan over de
Hoenderlose jachthoornblaasgroep de
Windewaaij Blaeserij. Elke week kan
men in Hoenderloo, als de wind goed
staat, horen dat ze aan het oefenen zijn in
het Plants bos. Een unieke plek voor een
groep mensen om te oefenen; mooier
kan gewoonweg niet. Ze oefenen om
beter te worden en voor optredens her en
der. De kwaliteit van hun spel is met
sprongen vooruit gegaan sinds de
oprichting 10 jaar geleden in 2012.

Na een goede aanloopperiode hebben
deze jachthoornblazers  al een aantal
optredens gedaan en hebben ze hun
muzikale kwaliteiten laten horen. Ze
wilden al eerder meedoen aan het Neder-
lands Kampioenschap, maar door corona
ging daar een streep doorheen.

Op 9 juli hebben ze deel genomen aan
hun allereerste wedstrijd en dat was in
Elspeet tijdens Outdoor Hunting Day.
Op het terrein van Nationaal Jacht-
schietcentrum Berkenhorst hebben de
jachthoornblazers in een sterk veld toch
maar mooi een heel mooie derde plaats
weten te behalen en daar was men zeer
content mee. 

Mannen en vrouwen, van harte gefelici-
teerd met deze mooie prestatie. Het is
altijd geweldig om te zien dat de inspan-
ningen beloond worden en dit resultaat is
duidelijk loon na hard werken. En je
weet nooit waar jullie niveau uiteindelijk
naar toe gaat. Dit geeft veel hoop voor de
toekomst!
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



hout in het begin van de 20ste eeuw,
raakte ook de eikenhakhoutcultuur in
ongebruik en zijn veel van deze
hakhoutbossen 'op énen gezet'. Hiermee

wordt bedoeld dat op één loot na, alle
anderen werden weggehaald waarna de
overgebleven loot kon uitgroeien tot vol-
wassen boom. Op deze manier ontston-
den de zogenaamde spaartelgbossen.
Vandaag de dag zijn deze oude eiken-
hakhoutbossen nog steeds goed te
herkennen. De bomen in deze opstanden
zijn duidelijk zichtbaar gegroeid vanuit
een oude 'stoof'.  
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Deel 75

Door Martin Koops 

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe
zijn nog veel sporen te vinden die toe te
schrijven zijn aan bewoning en gebruik
in vroeger tijden. Het Park hecht veel
belang aan het in stand houden of her-
stellen van deze cultuurhistorische ele-
menten, en deze ook zichtbaar te houden

of juist weer zichtbaar te maken voor
het publiek. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan houtwallen, oude laanstructuren,
schaapsdriften en (heide)akkers. 

Oude cultuurhistorische elementen weer
zichtbaar maken
Vaak zijn deze oude elementen betrekke-
lijk eenvoudig weer zichtbaar te maken,
zoals houtwallen waarbij ongewenste
struiken en bomen worden verwijderd of
een akker die 'gewoon' weer in gebruik
genomen wordt. Soms is een grotere
ingreep nodig, zoals op landgoed
Hoenderloo waar -in vijf fases van circa
20 jaar- gehele lanen gekapt en
opnieuw aangeplant worden. Ook de
aanleg en het herstel van een aantal
percelen eikenhakhout past mooi in dit
beleid. Op twee locaties, de Franse
Berg en Kemperberg, zijn weer percelen
eikenhakhout in gebruik genomen. 

Eikenhakhout

Het Nationale Park De Hoge Veluwe en cultuurhistorie
Vanaf de Middeleeuwen waren er in
Nederland, vooral op de zandgronden,
veel eikenhakhoutbossen te vinden. De
schors was namelijk waardevol van-
wege het looizuur
wat het bevat, en
wat gebruikt werd

door leerlooieri-
jen. Het hout zelf

werd voornamelijk gebruikt als brand-
hout. Iedere 10 tot 15 jaar werden de
jonge eiken laag bij de grond gekapt,
waarna de stobben weer uitliepen en de
cyclus van voor af aan begon.  

Door de komst van chemische looistof-
fen en alternatieve brandstoffen voor

Eikenhakhout

Landgoed  Hoenderloo



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

BMW X1 sDrive 18i Automaat
Climatronic, Navigatie, Stoelverwarming, Cruise
control, Armsteun, Parkeersensoren
Multifunctioneel stuurwiel, LED verlichting,
Elektrische achterklep,    

BJ 2019!!  46.000 km!!  € 31.950.-

BMW X1 18i S-Drive Automaat zeer mooi 47.000km D. Grijs met. 2019 € 31.950,-
Citroen DS3 1.2 Vti Zeer luxe, Navi etc. 69.000km Wit 2016 € 11.750,-
Dacia Logan MCV 0.9 TCe Navigatie, Trekhaak enz. Champagne met. 2014 €  7.450,-
Ford B-Max 100pk Titanium, Panoramadak, zeer mooiChampagne met. 2013 €  9.250,-
Ford C-Max AUTOMAAT Xenon, Cruise control etc. Groen met. 2008 €  6.450,-
Ford Fiesta 5 drs Titanium Cruise contr. Bleutooth Grijs met. 2011 €  6.950,-
Ford Galaxy 2.0 7 PERSOONS Nette auto, Trekhaak Blauw met. 2007 €  7.250,-
Ford Mondeo Wagon 160pk Titanium Leer, Navi enz. Zwart 2014 € 14.450,-
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Navigatie, Camera enz. D. grijs met 2021 € 24.450,-
Hyundai Kona AUTOMAAT 1.0 T-GDI Navigatie enz. Blauw/Grijs met. 2021 € 25.450,-
Mazda 3 1.6 TS Plus Cruise contr. Stoelverw. Enz. Zwart met. 2010 €  8.450,-
Mazda MX-5 Cabrio 1.5 131pk Navigatie, Leer, PDC Rood met. 2018 € 24.950,-
Nissan Qashqai Automaat Leer, Panoramadak enz. Blauw met. 2008 €  9.450,-
Opel Corsa 1.2 100pk GS Digitaal dashboard enz. Oranje / Wit 2020 € 18.450,-
Opel Meriva 1.4 140pk AUTOMAAT 30.000KM!! Wit 2016 Verwacht
Opel Mokka 1.2 Nieuwste Model!!! veel opties. Blauw /zwart 2021 € 25.950,-
Renault Kadjar 1.2 AUTOMAAT Zeer compleet Zilvergrijs met. 2018 € 18.950,-
Renault Kangoo 1.6 pers uitv, 49.000km! Blauw met 2013 € 12.950,-
Renault Scenic AUTOMAAT 99.000km Blauw met 2007 €  4.950,-
Renault Twingo 1.2 Airco, Bleutooth carkit Wit 2014 €  4.450,-
Suzuki SX-4 S-Cross Nieuwste Model! 1200km!! Wit met. 2022 € 27.950,-
Suzuki New Swift 1.2 5 deurs, Lm velgen, 90.000km Wit met. 2013 €  8.750,-
Toyota Aygo 5 deurs Camera, Lichtmetalen velgen Wit 2014 €  7.950,-
VW Golf Plus 1.4 122pk AUTOMAAT luxe uitv. D.Blauw met. 2008 €  7.950,-
VW Tiguan 1.4 TSi 150pk Navigatie 87.000km 1° Eig. Zwart met 2009 € 12.450,-

Een greep uit ons aanbod:

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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