
jaar gelukkig ook weer en het is Arjan
Barten die deze grote eer te beurt is
gevallen. En men is er algemeen over:
“hij heeft het zeker verdiend.”

Arjan was op 26 april met een smoes
naar schouwburg Orpheus in Apeldoorn
gelokt, maar in zijn achterhoofd ver-
trouwde hij al iets niet. Hij had vakantie
en moest voor een ‘special assignment’
met een naaste collega naar Orpheus. “Ik
heb nog nooit een special assignment
gehad”, gaf Arjan later aan “en die ga ik
ook nooit krijgen.”
Toen hij in het restaurant van
Orpheus kwam en daar zijn
gezin met aanhang en zijn
zus zag zitten viel het
kwartje definitief. Zijn
collega en de aanvraag-
ster van de onderschei-
ding waren ook aan-
wezig bij de uitreiking,
evenals de fotograaf van
de N.P. 
Dat iedereen die een lintje
zou gaan krijgen samen
met de partner op een
bankje op het podium
moest plaats nemen is iets
waar Mariska geen rekening
mee had gehouden. 

Burgemeester Ton Heerts had heel
mooie woorden voor onze dorpsgenoot
en somde veel op van hetgeen Arjan voor
Hoenderloo betekend heeft en dat is veel.

In eerste instantie ruim 20 jaar voor sv
Beatrix en dan met name voor de jeugd.
Arjan is leider geweest van meerdere
jeugdteams, heeft in het jeugdbestuur zit-
ting gehad als secretaris en voorzitter,
heeft veel jeugdkampen helpen organise-
ren en begeleiden, heeft vele  activiteiten
voor de jeugd ontplooid buiten het voet-

bal om en heeft hij ontelbare
uren achter de bar gestaan op

jeugdmomenten. Later is
Arjan bij OCH gegaan,
waar hij ook 20 jaar
actief is geweest. De
eerste 5 jaar als actief
lid en daarna als actie-
ve secretaris en zelfs
voorzitter. Altijd zelf
ectief zijn, de rust
bewaren en de lijnen
uitzetten. Arjan was een
onmisbare schakel in het

web dat OCH heet.
Arjan, van harte gefelici-

teerd met je lintje.
Volkomen verdiend, het

komt je 100% toe!!!!
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dorp die zo’n Koninklijke onderschei-
ding zou kunnen en mogen krijgen? Dit
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.

Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en 
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).

In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden 
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.

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

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



2 Seniorentocht
13 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
13 Vrijwilligersbijeenkomst Mark rond de Kark (Heldringkerk, 19.30 uur
15 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
17 Dorpsquiz
18 Jubileumreceptie VIOS (Dorpshuus, 19.00 20.00 uur)

Jubileumconcert VIOS (Dorpshuus, 20.00 - 22.00 uur)

1 Hoenderpop
4 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
9 Mark rond de Kark (Heldringkerk, 10.00 - 14.00 uur)
20 Braderie
24 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)
27 Braderie

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

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 16.00 - 21.00 uur)
7 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus, 13.00 - 17.00 uur)
10 Zomerfeest OCH

Braderie
11 Zomerfeest OCH
12 Zomerfeest OCH
13 Zomerfeest OCH
14 Zomerfeest OCH
17 Braderie
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Juni

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

Geef activiteiten door:
Geef, als u een activiteit heeft die ook voor anderen

bestemd is, deze vroegtijdig door aan de redactie,
zodat deze verwerkt kan worden in de

Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl 

Augustus

Mark rond de Kark
Op maandag 13 juni vindt de

vrijwilligers bijeenkomst "Mark
rond de Kark" plaats in de

Heldringkerk, 
De aanvang is om 19.30 uur.

De redactie wenst deDe redactie wenst de
senioren die op 2senioren die op 2

juni met de seniorenjuni met de senioren--
tocht mee gaan eentocht mee gaan een
heel fijne dag toe!heel fijne dag toe!





Wachten op
de familie
Zaterdag 14 mei werd
de 14e editie van de
Classico Boretti wie-
lertoertocht verreden
met unieke routes door
verschillende natuurge-
bieden op de Veluwe. 
Deze volledig verzorg-
de toertocht, met een
Italiaans tintje had de
start en finish in Ede.
Men kon kiezen uit vijf
afstanden: 30 km (fa-
milietocht), 65 km, 115 km, 170 km of
200 km. Naar verluidt zijn er door deze

tocht zo’n 5000 deelnemers door ons
dorp gekomen en 2 daarvan hadden er

twee fanatieke fans.
Ammy en Hennie Bui-
tenhuis zaten voor hun
huis aan de Paalbergweg
als heel trotse oma en
opa te wachten op hun
kleindochter Myrthe en
haar vriend. Uiteraard
werd er door de twee
wielrenners even ge-
stopt en een praatje ge-
maakt! Top!

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 18 juni

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

dinsdag 28 junidinsdag 28 juni
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier
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Marco een echte vijftiger

Bij de één zie je het er aan af dat die bijvoorbeeld 90 is geworden. Bij Marco Hol zou
je absoluut niet zeggen dat hij op 9 mei de mooie leeftijd van 50 jaar bereikte. Zie de
foto ..... daar staat een nog jonge god toch? In Hoenderloo werd men er volop op
attent gemaakt dat hij 50 was geworden, doordat de kersverse Abraham door het dorp
gereden werd, gevolgd door een flink aantal luid toeterende auto’s. Hij voelde zich
duidelijk goed op zijn gemak achterop de auto met iedereen die hem toejuichde en
feliciteerde. Marco, nog van harte met deze mijlpaal en gezien het spandoek dat men
voor je had laten maken, ......... proost!
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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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Leden Eensgezindheid laatste keer bijeen
De leden van zang-
vereniging Eens-
gezindheid komen
al een tijd niet meer
bijeen op de vaste
dinsdagavond in ‘t
Dorpshuus voor hun
repetit iemoment.
Helaas moest vorig
jaar besloten wor-
den om met het
koor, dat maar liefst
87 jaar heeft be-
staan, te stoppen.
Een grote aderlating
voor de leden en
voor Hoenderloo.

Op 6 mei zijn de
leden die de laatste
jaren nog bij de zang hoorden bijeen
gekomen in restaurant De Veluwe om het

hoofdstuk Eensgezindheid definitief af te
sluiten. Een diner met een zeer dubbel
gevoel; het was heel gezellig en het
smaakte allemaal voortreffelijk, echter
de aanleiding was uiteraard een heel
vervelende. Toch hebben de dames en
Wouter er een heel mooie avond van
gemaakt en was het een waardige afslui-
ting van 87 jaar Zang in Hoenderloo.

Eensgezindheid is op 18 januari 1935
opgericht door Aart Dalhuizen en in de
87 jaar hebben veel dirigenten de revue
gepasseerd: Vredenburg, de Graaf,
Kroneberg, Eugene Bohemen, Ina
Boersman, Evelien Kamphuis, Meintje
van Mierlo, Henk van den Berg, Hennie

Zuiderwijk, Michiel en Bart en Elni
Vaassen-Schwengle. Velen in Hoender-

loo hebben hun ziel en zaligheid gegeven
aan de Zang en tijdens
dit allerlaatste samen-
zijn werden de laatste
jubilarissen in de bloe-
men gezet. Op de foto
hierboven staan ze. In
2021 waren het Anly
van Oostendorp (10
jaar) en Clary Docter
(30 jaar). Dit jaar zijn
het Mariet Hendriks en
Thea Koning (10 jaar),
Dina de Bondt (15
jaar), Janny Vels (20
jaar), Ria Junge (40
jaar), Willy van Brug-

gen (55 jaar) en
Tiny Blotenburg
zelfs 85 jaar!!!!!!
Niet op de foto
staat Chrs Staal, 30
jaar lid. 

Op deze avond was
er ook nog aan-
dacht voor de
groep mensen die
de oudere Hoen-
derloërs zeker nog
wel kennen, de
supporters. De man
van Tny Bloten-
burg, Wim, kreeg
ooit een vetleren
medaille en heeft
toen de support-

ersvereniging opgericht. Ze hebben
immens veel activiteiten ontplooid om de
zang financieel te kunnen ondersteunen.
Deze groep mensen van 8 heren en 8
dames, waarvan de meesten bij de zang
zaten, hebben in al die jaren 100.000
gulden bijeen gebracht en aan goede doe-
len geschonken, verenigingen in het
dorp. Toen de supportersvereniging op-
hield te bestaan hebben ze het laatste
geld aan de zang geschonken. Er waren
nog 4 dames van de oude groep aanwezig
en ze wilden graag een laatste schenking
doen. In overleg met het bestuur hebben
ze maar liefst 2.000 euro geschonken aan
‘t Dorpshuus voor verduurzaming. Een
geweldige geste.

Leden van Eensgezindheid, bedankt voor
al die mooie, ontroerende momenten die
jullie aan Hoenderloo geschonken heb-
ben. We missen jullie als zang en dat
gevoel zal er nog wel even zijn!



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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Zeer geslaagd moederdagconcert 100-jarig VIOS
In oktober van het vorige
jaar bestond onze plaat-
selijke muziekvereniging
maar liefst 100 jaar. Om de
inmiddels al wel bekende
reden kon toen helaas geen
feest gevierd werden en dus
werden de festiviteiten uit-
gesteld. Gelukkig kan en
mag er nu weer heel veel
meer en dus kon VIOS ook
uit hun jubileumschulp
kruipen.

Dat deden ze op zondag 8
mei met een kleine tentoon-
stelling over de afgelopen
100 jaar in museum de kleine Arcke.
Prachtige oude foto’s, schitterende oude
uniformen en instrumenten stonden uit-
gestald in het knusse museum. Zeer de
moeite waard.

Er stond ook een buitenconcert gepland
in het kader van het eeuwfeest. omdat het
op deze dag ook moederdag was werd
het concert opgedragen aan alle moeders.
En er waren ook heel wat moeders ko-

men luisteren, samen met
andere familieden. 
Het concert kon lekker
buiten plaats vinden
aangezien de weersom-
standigheden heerlijk
waren. Lekker zonnig,
droog met af en toe een
klein windje. Men kon
heerlijk in de zon of
schaduw plaats nemen en
genieten van de gave
klanken van de beide
geledingen van de Hoen-
derlose muziektrots.

De slagwerkgroep o.l.v.
Jan van Lienden trapte het concert af en
ze lieten maar weer eens horen dat het
toch een hele kunst is om met elkaar
mooie slagwerkmuziek te maken. Dat er
heel wat bij komt kijken en oefening zeer
zeker kunst baart. De zeven mannen en
vrouwen gaven een geweldig concert en
kregen steeds weer de handen op elkaar
van het publiek dat genoot.  Dat ze heel
graag nog wat versterking zouden willen
lijkt wel duidelijke gezien het kleine aan-
tal slagwerkers. Maar wat zeven ‘trom-
melaars’ allemaal kunnen maakte indruk.
Als overbrugging naar het optreden van
de fanfare speelden alle VIOS-muzikan-
ten samen een gave mars. Dat klinkt toch
helemaal geweldig! 

Vervolgens mocht de fanfare aan de bak
en o.l.v. dirigent Luuk Bakker werden
heel wat stukken gespeeld en ook zij
gaven blijk van hun muzikale kwalitei-
ten. Het publiek genoot met volle teugen
en ook voor alle muzikanten was het
heerlijk om weer eens voor publiek
muziek te kunnen maken. 
Ook bij de fanfare zouden ze heel goed
nieuwe leden kunnen gebruiken. Hoe
meer muzikanten en hoe meer instru-
menten, hoe mooier en voller de muziek
kan klinken. 

Er werd genoten van en door  VIOS op
moederdag. We gaan dit jaar zeker nog
meer horen van ‘de Muziek’ en daar
kijken velen al naar uit.

Van dit concert zijn nog meer foto’s
gemaakt en die kunnen bekeken worden
op de site van HAJO (www.hajo-hoen-
derloo.nl), op de site van VIOS
(vioshoenderloo.nl) en Hoenderloo.nl.



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

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
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Gelukkig weer een gezamenlijke dodenherdenking
Na twee jaar een doden-
herdenking zonder be-
langstellenden te hebben
moeten doen kon men dit
keer op 4 mei gelukkig
weer fysiek aanwezig
zijn. En men was er; het
was bijzonder druk buiten
bij de Heldringkerk bij
ons oorlogsmonument.
Het weer werkte perfect
mee met een zonnetje en
geen neerslag.

Zoals de laatste jaren
gebruikelijk waren Jan en
berend weer bereid
gevonden om de Nederlandse- en
Canadese vlaggen, die half stok hingen,
later tijdens het Wilhelmus in top te
mogen hijsen. 

Het leek nog even dat deze herdenking
een vervelende zou worden aangezien
vanuit één van de gebouwen van het
oude Jongenshuis, specifiek ging het om
de oude Iemhof, harde muziek klonk.

Terwijl de plechtigheid al begonnen was.
Men kon bij de aanwezigen van de
gezichten aflezen dat men het respect-
loos vond. Of het nu kwam doordat
iemand vanuit het publiek richting de
woning ging of dat men het daar zelf
door had, maar gelukkig was de muziek
na een paar minuten uit.

In de grote groep belangstellenden waren
zowel jong als oud goed vertegenwoor-
digd. Dat is echt heel mooi om te zien.
Ook prachtig was het dat VIOS ook dit
keer weer aanwezig was met een grote
groep muzikanten om deze plechtigheid

muzikaal te ondersteu-
nen. Ze speelden voor
achten een aantal
toepasselijke koralen.
Vervolgens kwam
Hans Berkhof naar
voren om de Last Post
te spelen. Dat deed hij
zoals men dat inmid-
dels van hem gewend

is met ver-
ve. Ga er
maar aan
staan om
dat op zo’n
moment te
m o e t e n
doen. 

Voor menigeen is
het moment van de
twee minuten stilte
het meest  bijzon-
dere en plechtige
moment. De stilte
was ook deze keer
weer indrukwek-
kend. Iedereen had
zijn of haar eigen
gedachten tijdens
deze twee minuten
van overdenking.
Het was doodstil op
dit waardige plekje

in Hoenderloo. Alleen de
vogels en  een klein beet-
je wind waren te horen; de
perfecte combinatie voor
een plechtigheid als deze.

De stilte werd doorbroken
door VIOS die het Wil-
helmus speelde en veel
aanwezigen zongen de
beide coupletten uit volle
borst mee.
Vervolgens werden twee
kransen gelegd door 2
Hoenderlose militairen;
het zal vast een hele eer
voor hun zijn om dit te

mogen doen. De tweede krans werd
gelegd door twee inwoners namens alle
Hoenderloërs.
Ter afsluiting van de dodenherdenking
kon iedereen een bloem leggen bij het
monument waardoor er een kleine bloe-
menzee ontstond. Het was een mooie,
waardige dodenherdenking!
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Hoenderloo's Belang was de
afgelopen tijd druk met o.a. de
komst van Oekraïense vluch-
telingen in de drie gebouwen
van de Emmagroep, op het
DVG terrein. Een noodsituatie
die ook om begrip en waar
mogelijk betrokkenheid van de
Hoenderloërs vraagt. De laat-
ste berichten zijn echter dat het
met het groeien van het aantal
vluchtelingen op dit moment

vanuit Hoenderloo) bij de
gemeente Ede tegen zijn inge-
bracht, zijn door het gemeen-
tebestuur allemaal weg-
gewuifd, en dus is men
begonnen met het woonrijp
maken van de gebouwen.
Toch heeft Hoenderloo's
Belang beroep ingesteld
tegen de besluiten van Ede,
nadat we ons eerst zorgvuldig
op de kansen van een
dergelijke beroepszaak had-

den geconcentreerd. Het blijkt dat Ede op
verschillende plekken wat fouten heeft
gemaakt, en die worden nu als aanleiding
voor een beroepszaak aangevoerd. 

Voor de rest is Hoenderloo's Belang na-
tuurlijk druk met wat op de ledenvergade-
ring van maart allemaal aan de orde is
geweest: het plan voor het centrum van het
dorp, de plannen voor het DVG-terrein en
het Hotelplan van het Nationale Park, en
natuurlijk de afwikkeling van de jaarcijfers
van Hoenderloo's Belang zelf. Gelukkig
staan die nu eindelijk online op de eigen
pagina van Hoenderloos Belang op hoen-
derloo.nl.

wel meevalt en dat
eigenlijk niet dui-
delijk is of de
noodopvang echt
wel zal worden
ingezet.

Anders ligt dit met
de plannen voor de
arbeidsmigranten
en statushouders
die op de Kop van
Deelen zouden
moeten worden ge-
huisvest. De be-
zwaren die er (ook

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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Nu de sjaals, buiten broeken, wanten,
handschoenen en mutsen niet meer
aan hoeven, is de kleuterklas op
dinsdagochtend al snel in het bos te
vinden. De bosochtend heeft eigenlijk
altijd wel een opdracht of onder-
werp. Nu het lente is en het bos weer
volop bloeit en groeit, is er weer veel
te zien en te horen voor de kleuters. 

In de klas werken we nu over de
worm. De kleuters hebben verteld
wat ze al weten over de worm en
aangegeven wat ze graag willen
weten. Om het werken over de wor-
men concreter te maken, zijn we in
het bos op zoek gegaan naar deze
kronkelige schepsels. Met een grond-
boor en een bolderkar vol bakken, waar
we de gevonden dieren even in kunnen
bekijken, gingen de kleuters het bos in.
Wormen houden van vochtige plekjes.
Het viel niet mee om zo een plek te vin-
den. Wat is de grond droog. Een enkele
worm werd gevonden, evenals naakt-
slakken, pissebedden, miljoenpoten en
duizendpoten. In de grond vonden we
deze dieren niet, maar wel onder takken
en omgezaagde stukken hout. Ook spin-
nen waren er, maar die lieten zich niet
zo goed vangen. 

Mooi om te zien hoe de kleuters langere
tijd geconcentreerd aan het zoeken
waren. Ze hielpen elkaar, riepen elkaar
als er een insect gevonden werd. Met
een zoekkaart erbij werd eens goed het
verschil bekeken tussen een miljoen-en
een duizendpoot. Waar de een de
angstige kriebels krijgt bij enkel het idee
een worm vast te houden, deed een
ander dit zonder moeite en met enige
trots. 

Over angstige kriebels gesproken.
Iedere dinsdag ontmoeten we ook

mensen die in het bos hun hond uitlaten.
Sommige honden wandelen met hun
baasje aan de riem, weer andere hon-
den lopen los. De ontmoetingen met de
honden brengen verschillende reacties
bij de kinderen teweeg. Er zijn kleuters
die direct naar een hond toe rennen en
enthousiast beginnen te aaien. Er zijn
kleuters die zo druk in hun spel zitten,

dat er geen aandacht is voor de hond.
Ook zijn er kleuters die bij het signale-
ren van een hond naar de juf toe lopen
en het been van de juf stevig vastpak-
ken. De kinderen die angst ervaren voor
een hond, lijken soms in tweestrijd. Ze
zien dat hun klasgenootjes de hond
aaien en zien dat zowel de hond als de
kinderen blij zijn. Misschien vragen ze
zichzelf wel af: "Zal ik de hond ook eens
aaien? Durf ik dat? Wat zal de hond
dan doen?". Deze kinderen hebben in
het bos laten zien hoe dapper ze zijn.
Soms zomaar, plots, uit eigen initiatief,
werd de stap naar toenadering
genomen. Het enkel aanraken van de
hond was een succeservaring en het
aaien een heuse overwinning. Zo mooi
om te zien hoe kinderen, die wellicht
een minder leuke herinnering hebben
aan een hond, nu stapje voor stapje het
vertrouwen weer terug krijgen. Zo zie je
maar. Ook zonder bosopdracht of
onderwerp worden er door de kinderen
stappen gemaakt die je als leerkracht
van te voren niet bedenkt. Dank aan de
hondenbazen voor de mogelijkheid en
het geduld.

Bosochtend met de kleuters

Waterhulp

We hebben weer een zeer droge periode achter de rug. De natuur had geruime tijd
wel een flink buitje nodig. Er werd wel vaker (flinke) regen aangekondigd, maar
wij in Hoenderloo ontsprongen toch vaak de dans. En we snakten er zo naar.
Uiteindelijk is er wel wat gevallen, maar toen de vrijwillige brandweer de
helpende hand toe stak bij de Plaggenhut was het nog gortdroog. De waterbak
(links op de foto) werd gevuld zodat de vrijwilligers het plaggendak kunnen
sproeien, maar het werd meteen maar even nat gemaakt. Goede actie!!!
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NIEUWS VAN DE KLEINE ARCKE
Jubileumconcert VIOS
Als u erbij was, weet u hoe bijzonder het
was. Het concert van VIOS en zijn drum-
band ter ere van hun grote jubileum op
Moederdag 8 mei in de buitenlucht op
het grasveld achter De Kleine Arcke.
Binnen in het museum  werd  het verhaal
verteld van een eeuw verenigings-
geschiedenis in foto's en voorwerpen.
Het jubileumconcert buiten op het gras in
de stralende zomerzon  smaakte naar
meer. Volgend jaar weer?

Keramiek
Magdalena Sasburg. Keramiek-expositie

Op 12 juni wordt de in 2020 afgebroken
serie wisselexposities onder de noemer
Hoenderloo-Got-Talent, hervat met een
keramiek-expositie van Magdalena
Sasburg. Tussen 11.00 en 15.00 laat de
kunstenares  haar keramische objecten
(o.a. vazen en dierfiguren) zien. Wilt u
ook uw kunst, hobby of verzameling aan
een breder publiek laten zien, neem dan
contact op met de De Kleine Arcke.
Iedereen is welkom en de toegang is vrij.

Leesclub
Na de lezing en bespreking van het boek
van Ineke Beltman, Duits Deelen. Van

vliegbasis tot jeugdzorg in mei, gaan we
in juni verder met het autobiografische
Mijn Verhaal van Karin Bloemen. Bent u
nieuwsgierig geworden of wilt u mee-
doen, aanmelden kan bij heelhoender-
looleest@gmail.com. We lezen boeken
over de geschiedenis van Hoenderloo,
Nederlandse  literatuur, buitenlandse lit-
eratuur in vertaling en autobiografieën
van publieke personen. Er is nog genoeg
ruimte voor nieuwe leden. Welkom!

Laat je stem horen over Resort Park de Hoge Veluwe 
Park de Hoge Veluwe heeft het plan
om een resort met een hotel, meerdere
lodges, een wellness en een uitkijk-
toren van maar liefst 60 meter hoog
in Hoenderloo te realiseren. Dat heeft
de gemoederen in ons dorp de
afgelopen maanden flink bezig
gehouden. Daarom is de Actiegroep
Resort Park de Hoge Veluwe opgericht
met als doel betrokken te worden en te
blijven bij de ontwikkelingen van dit
resort. Laat ook je stem horen en meld
je aan bij de actiegroep. 
We willen dat er goed naar het geluid
van onze dorpsgenoten wordt geluisterd.
Want Hoenderloo moet een dorp blijven
waar het fijn is om in te wonen, te
werken en te recree?ren. Op dit moment
wordt er nog met gemengde gevoelens
naar het project gekeken. Hoe komt dat

en welke invloed kunnen we uitoefenen?
Dat willen we graag verder uitzoeken.
En daar kunnen we alle hulp bij
gebruiken. Wil je ook constructief mee-
denken en meehelpen? Dan zijn we op
zoek naar jou! Want samen willen we er
alles aan doen om de leefbaarheid van
Hoenderloo op de agenda te zetten en
op peil te houden. 

De aanleiding voor deze actiegroep is
het nieuws dat Park de Hoge Veluwe
een resort wil bouwen. Daarvoor is een
informatieavond geweest op 22 februari

jl. Eerst voor aanwonenden, daarna
een inloopmiddag voor het hele dorp
op 7 maart. We hebben velen van jul-
lie gezien en ook de verschillende ver-
halen over dit project gehoord. We
willen als dorpsbewoners graag beter
betrokken worden en ook echt een

stem hebben in dit traject. Daarom zijn
we als aanwonenden een app-groep ge-
start en samengekomen om ons hard te
maken voor de belangen van ons dorp.
Voel jij ook dat je je stem moet laten
gelden? Of wil je ons graag helpen?
Stuur dan een e-mail naar:
actiegroepresorthv@gmail.com. 

Iemand van de actiegroep neemt dan zo
snel mogelijk contact met je op. 

Actiegroep Resort Park de Hoge Veluwe

Ook deze maand kunnen we weer een
geboorte melden in onze Hoenderlose
dorpskrant. Eéntje deze keer, maar dan
ook niet de eerste de beste.De familie Van Ark is weer een telg
rijker. We hebben het hier over Jack van Ark. Voluit Jack

Evert Johannes, maar
roepnaam dus Jack.
Vader en moeder van
dit mooie keretlje zijn
Robin en Renske.
Jack is geboren in
Hoenderloo en
woont ook
bij ons in
het dorp.

Hij is geboren op 21 mei om 08.02 uur
aan de Krimweg 40 en daar woont daar
ook met papa en mama. Toen hij

geboren was woog hij 3250 gram en was hij 49 cm. 
Is het al een beetje te bespeuren dat Jack een Van Ark is? De
redactie vindt van wel. De dagen na de geboorte stuiterde de
jonge papa met een zo trotse uitstraling door Hoenderloo, dat
je daar wel van van moest genieten. Renske, Robin, van harte
gefeliciteerd met jullie eerstgeborene en uiteraard ook alle
andere familieleden super gefeliciteerd! Geniet van Jack!

Geboren in .....
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Met weinig mensen veel werk verricht tijdens Doedag
Waar het nu precies door komt is de
vraag die toch wel wat mensen bezig
houdt. Wat is de reden waarom er zo
weinig mensen aanwezig waren op de
eerste Doedag van het jaar. Deze vond
plaats op zaterdag 14 mei. 

‘s Morgens zat maar een handje vol men-
sen aan de koffie in ‘t Dorpshuus. Die
werden wel welkom geheten door de
voorzitter van het organiserende HZV,
Ronald Dros. De taken werden daar
verdeeld en vervolgens ging men aan de
slag met verschillende zaken in ons dorp.
Uiteraard werd er ook papier geprikt en
is er heel wat zwerfafval opgeraapt. Het
blijft eigenlijk jammer dat dit elke keer
weer nodig blijkt te zijn, maar niet
iedereen is er van doordrongen dat je
afval netjes in prullenbakken kunt doen
of even mee naar huis kunt nemen.

Verder werd er heel wat aangepakt rond
‘t Dorpshuus. De glazen pui van de serre
werd door een specialist van Dros
Schoonmaakdiensten op professionele

wijze schoon gemaakt,
evenals het houtwerk ron-
dom het dorpsgebouw.
Voor ‘t Dorpshuus werden
de bomen verlost van de
takjes aan de stam die daar
niet horen en overtuig
uzelf als u er langs komt
hoe mooi het er nu uit ziet.
Dat komt mede ook door-
dat het plein met een
machine grondig is
aangepakt. Naast ‘t
Dorpshuus hebben mensen
van Het Nieuwe Initiatief
in speciekuipen plantjes
gepoot, zodat het daar

straks een nog groenere zee is.
In het Muziekbos werden rond de
muziektent meerdere  nieuwe banden
geplaatst en werd er nieuw grind gestort.
Een wens van VIOS en het ziet er echt
heel gelikt uit. Het regenwater valt nu
van het dak in het
grind. Hiervoor
werden wel wat
plantjes verwij-
derd, maar dat
werd goedge-
maakt door het
ophangen van
bakken met kleur-
rijke planten er in.
Een heel fraai
gezicht. 
Aan de rand van
het Muziekbos
werd de rand met
de Krimweg
grondig aange-
pakt. Het blijkt dat dit door de gemeente
zou worden gedaan, maar nu is het
uiteindelijk toch maar weer zelf opge-

pakt. Het is mooi vlak
gemaakt en daarvoor is heel
veel aarde weggehaald.
De heg tussen het Muziekbos
en de wei van het Dee-
lerwoud is flink gesnoeid om
het Poortgebouw meer zicht-
baar te maken. Dit gebouw is
vorig jaar flink opgeknapt en
mag best wat meer in het
zicht komen.

Het paadje tussen de
Paalbergweg en de Krimweg
(uitkomend bij restaurant De
Veluwe) was voor velen een
doorn in het oog. Ver-

waarloosd en ontzettend veel wildgroei.
Dit pad is even flink aangepakt zeg! Men
kan er nu weer met een goed gevoel
doorheen lopen. Jong en oud(er) heeft
hier flink de handen uit de mouwen
gestoken. 

Als laatste werden van de lantaarnpalen
waar inmiddels weer mooie bloem-
bakken prijken de banners verwijderd. Er
was inmiddels geen eenheid meer wat
deze banners betreften dus is besloten om
daar waar bloembakken hangen de ban-
ners en de steunen te verwijderen.

Deze Doedag was al en met al toch een
succes en er is heel veel werk verricht.
Dankzij de inwoners van Hoenderloo die
een stukje vrije tijd hebben gegeven voor
het dorp en de bedrijven die er aan
meegewerkt hebben. Daarbij hebben ze
personeel en apparatuur ingezet ten gun-
ste van Hoenderloo.
Afsluitend werd er gezellig nagepraat
met een gezamenlijke lunch in ‘t
Dorpshuus, deze keer aangeboden door
Loon- en grondverzetbedrijf Essenstam.

Iedereen die geholpen heeft,
bedankt! Hopen dat er bij de vol-
gende Doedag toch weer wat
meer handen aanwezig zijn; vele
handen maken licht werk! Hopen
dat de weersomstandigheden dan
ook weer zo goed mee werken;
droog en een heerlijk werkzonne-
tje.

Om een beter beeld te krijgen wat
er zo allemaal is gedaan tijdens
deze Doedag, kijk op hajo-hoen-
derloo.nl en hoenderloo.nl bij de
fotoalbums voor nog een heleboel
foto’s. 
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Koningsdag, een geweldig oranje feestje
We gaan hier niet weer neerzetten dat er
eindelijk weer Koningsdag gevierd kon
worden na twee jaar ....... Dat is inmid-
dels wel bekend. Maar het was wel
geweldig dat ons Oranje Comité voor 27
mei alles kon gaan organiseren en opzet-
ten. 

De voorbereidingen waren getroffen en
het enige waar men op kon hopen was
dat het weer mee zou werken en dat de
mensen de weg naar het Muziekbos nog
zouden weten te vinden. Allebei deze
punten kwamen helemaal goed; het was
schitterend weer en men kon lekker in
het centrum van ons dorp blijven zonder
nat te worden. Er gloeide zelfs een heer-
lijk zonnetje boven de hoofden van
iedereen. Of er genoeg mensen zouden
zijn was een understatement. 

Heel spontaan waren er wat kleedjes
gelegd op het plein voor ‘t Dorpshuus

met leuke spulletjes voor de verkoop. Of
er veel verkocht is weet de redactie niet.
De stemming zat er toen echter al wel
goed in. 

De festiviteiten werden geopend met de
spelletjes voor de kinderen. Waar ze alle-
maal vandaan kwa-
men is nog steeds
de vraag, maar er
hebben rond de 125
kinderen deel geno-
men aan de spelle-
tjes die dankzij de
vele vrijwilligers
allemaal goed ver-
liepen. Uiteraard
waren er kinderen
uit Hoenderloo,
ook waren er leer-
lingen van onze
school gekomen en
zeer waarschijnlijk
was de rest afkomstig van familie en van
mensen die op de vakantieparken zaten.
Hoe gaaf dat die kinderen mee konden
profiteren van het feest dat voor iedereen
was georganiseerd.

De één was uiteraard wat fanatieker dan
de ander, maar iedereen kon zich op
eigen niveau lekker uitleven en plezier
beleven. Drie vakkundige schminkers

zaten klaar om de kinderen van de meest
mooie beschilderingen te voorzien en

langzaamaan liepen er steeds meer schit-
terende creaties rond in het Muziekbos,
dé plek om te zijn op deze Koningsdag.
De sfeer zat er heel goed in.
Terwijl de kinderen zich in het zweet

werkten konden de ouders van hun
kroost genieten en wat later op de mid-
dag van een muzikaal trio die de sfeer er
nog meer in bracht. Er kon genoten wor-

den van een hapje en een
drankje en er zijn er die de
avond niet helemaal goed
gehaald hebben om daar ook
van te kunnen genieten. Oud
OCH-voorzitter Arjan wel
en die werd door zijn oude
vereniging nog even in het
zonnetje gezet en verrast
met een presentje. Terecht!

OCH, bedankt voor een
hartstikke geslaagde  en
leuke Koningsdag. Er is
ouderwets genoten en daar
waren heel veel mensen echt
weer eens aan toe!
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Heel gezellig en geslaagd ledenfeest 100-jarig VIOS
Een 100-jarig bestaan van een vereniging
is uiteraard een heel goede reden voor de
leden om een feestje te gaan vieren,
samen met hun familieden. Dat heeft
men bij VIOS dan ook gedaan en wel op
zaterdag 14 mei.

De commissie die zich vorig jaar en het
jaar daarvoor ook al gebogen had op het
programma kon toen eindelijk laten zien
wat ze bedacht hadden. Een paar keer
moest het worden uitgesteld, maar wat in
het vat zat .......

Als lokatie had men gekozen voor ‘t
Dorpshuus, de thuisbasis van de Muziek.
Omdat het schitterend weer was werden
buiten zitjes gemaakt in de achterste
hoek bij de schuur van OCH en ‘t Dorps-
huus. Men denkt niet zo snel aan deze
plek, maar het bleek een gouden greep te
zijn. Daar zit men heerlijk rustig en apart
van de eventuele drukte in het Muziek-
bos.

Praktisch alle leden waren aanwezig en
ook het oudste lid van VIOS, Chris Staal,
was speciaal uit Beekbergen gekomen
om dit eeuwfeest mee te maken. Chris
heeft veel gedaan voor VIOS in de 72
jaar die hij er lid van is. Hij vond het
heerlijk weer in Hoenderloo te zijn en ge-
noot van de aandacht die hij kreeg van

zijn oude muziekbroeders en -zusters.
Ook geweldig dat Joop Rolfes er was; hij
heeft heel lang de leiding gehad over de
tamboers en moest wegens gezondheids-
redenen al jaren geleden terug treden.
Top dat hij ook aanwezig kon zijn.
Na een toespraak van de voorzitter wer-
den uiteraard heel even instrumenten
gepakt om een kort muziekje te maken.
Om daarna door te gaan en tijdens dit

VIOS onder onsje werden drie jubilaris-
sen gehuldigd. Mensen die de vereniging

heel trouw zijn en die zeker wat beteke-
nen voor de club. Als eerste kwam Bert
Spronk naar vo-
ren, één van de
leden van de slag-
werkgroep. Hij
kreeg een speldje,
een oorkonde en
bloemen voor zijn
25-jarig lidmaat-

schap. Vervolgens
werd Johan Berk-
houwer in het zon-
netje gezet voor
het feit dat hij al
12½ jaar de pen-
ningen van de
vereniging heel
goed beheerd. Als

laatste was Vincent van Hunen aan de
beurt; hij heeft zich in de 25 jaar dat hij
lid is van VIOS ontwikkeld tot een ras
muzikant en een bevlogen lid. 
Uiteraard wrden er ook nog wat ver-
enigingszaken benoemd en hoe het nu
komt dat Hans Berkhof zich ‘de worsten-
koning’ mag noemen is iets wat men best
aan hemzelf mag vragen. Hij legt het vast
graag uit.

Hierna konden de leden in de grote zaal
de handen uit de mouwen steken bij de
oud-Hollandse spelletjes. Er werd vol

overgave aan mee gedaan door de mees-
ten. Een altijd leuke activiteit, dat bleek

maar weer duidelijk. 
Na de prijsuitreiking, William v.d. Beek
heeft gewonnen, kon men lekker door-
gaan met wat lekker drinken en onder-
tussen zette de jarige Richard Hoeve de
barbecues klaar en heul veul vlees,
salades e.d. Een compleet pakket en er
werd volop van gesmuld door de aan-
wezigen. 
Het was een zeer geslaagd eeuwfeest
voor de leden van VIOS; daar kan men
even op teren.

Ingevouwen in deze N.P. treft u een flyer
aan van VIOS over de receptie en het
concert op 18 juni. De muzikanten hopen
dan uiteraard heel veel Hoenderlose
verenigingen te mogen begroeten en veel
muziekliefhebbers. 



Gelukkig vinden er in en om ons knusse museum de kleine Arcke weer volop activiteiten plaats tijdens de openingsuren. Inmiddels
hebben er al weer heel wat tentoonstellingen plaats gevonden, evenals lezingen, naar oude LP’s luisteren, concerten enz. Dat dit
allemaal geregeld en in goede banen geleid wordt is dankzij een aantal vrijwilligers. Die zijn er niet alleen mee bezig tijdens de
openingsuren, maar alles moet bedacht en geregeld worden en daar zijn ze toch ook heel wat uurtjes mee bezig. Het gebouw ziet
er zeer fraai uit en staat ook goed in de verf. Zo onder de bomen moet er echter wel regelmatig onderhoud en schoonmaak plaats

vinden. Dat hebben een aantal vrijwilligers op 30
april gedaan. De dakgoten leeg, alles even lekker
soppen, onkruid weghalen en het ziet er voorlopig
weer gelikt uit. Goed werk mensen!

Grote schoonmaak bij museum de kleine Arcke
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De N.P. op reis ..............
De Nieuwe Plaggensteker is in de
jaren dat deze uit komt al in heel veel
landen geweest voor de rubriek ‘De
N.P. op reis .....’ Heel wat inwoners
van Hoenderloo hebben de krant
meegenomen in de koffer als men op
vakantie ging. De redactie hoopt
uiteraard dat daar deze zomer wat
plekken aan toegevoegd kunnen wor-
den.
Nu is er heel leuk weer een foto bin-
nen gekomen en wel helemaal vanuit
Zuid Korea. Bas Vermeer heeft
Hoenderloo vanaf feruari tijdelijk
ingeruild voor Seoul, waar hij een
half jaar studeert. Bas heeft inderdaad
een Plaggensteker meegenomen en
hij ging er mee op de foto met mooie
kersenbloesem op de achtergrond.
Bas, hartstikke bedankt voor de foto
en succes met je studie!

HAJO heel blij met Dorpsquiz en Hoenderpop
Ja ja, het kan weer en dus is de vereni-
ging HAJO ook weer uit een gedwongen
lange ‘winterslaap’ gekropen. De kinder-
disco was al een groot succes en de leden
hopen dat twee andere grotere evene-
menten straks ook tot een succes gere-
kend kunnen worden.

De eerste is natuurlijk de tweede dorps-
quiz die door HAJO wordt georganiseerd
in Hoenderloo. Onder de titel “Hoen-
derloo, een piratendorp” kunnen de
teams die zich hebben ingeschreven aan
de slag gaan met een quizboek vol vra-
gen en opdrachten. Daarbij zullen ze
hopelijk een heleboel plezier beleven,
samen met hun eigen teamleden.
Bij de mensen van HAJO druppelen al
volop berichten binnen van mensen die
heel enthousiast begonnen zijn met de
eerste opdracht die men kreeg bij het
aanmelden. Zo wordt er dus al volop
gewerkt aan de dorpsquiz 2022. 
Hadden de HAJO-ers bij de eerste dorps-
quiz (2019) goed naar andere dorpen
gekeken en daar vragen van ‘geleend’,

nu is alles door de leden zelf bedacht en
gemaakt. De antwoorden moeten dus
ergens gevonden kunnen worden; via
internet, door in boeken te
zoeken, misschien door
iemand te bellen, noem het
maar op. 

Op het moment van het
schrijven van dit artikeltje
hadden zich 12 teams
opgegeven en daar is HAJO
al heel blij mee. Men hoopt
dan ook dat men een
geweldige avond zal hebben

en wensen alle deelnemers ontzettend
veel plezier tijdens de Piratendorpsquiz.
Hoenderpop
Het andere grotere evenement is natuur-
lijk Hoenderpop. Uiteraard is het hopen
dat het prachtig weer is op 1 juli, als de
band 3cover een concert gaat geven in
het Muziekbos. Uiteraard gratis toe-
gankelijk en tijdens dit muziekgebeuren
zal de prijsuitreiking plaats vinden van
de dorpsquiz. Meer informatie over
Hoenderpop in de Nieuwe Plaggensteker
van juni, maar hou de avond van 1 juli
vast vrij!
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Eindelijk dé grote dag voor Patrick en Kim
Door corona Hadden Patrick en Kim het huwelijk al twee keer eerder moeten uitstellen. Iedere keer weer een teleurstelling, maar
de aanhouders winnen. Op 7 mei konden ze dan echt in het huwelijksbootje stappen en dat hebben ze met volle overtuiging
gedaan. Kim komt uit Rosmalen en Patrick is een geboren en getogen Hoenderloër. Hij komt er gelukkig nog regelmatig
aangezien zijn ouders Bep en Aad er wonen. Patrick is dan ook vanuit hun huis aan de Plaggenstekersweg getrouwd. Daarnaast

komt hij er nog wel eens voor zijn werk bij Dros
schoonmaakdiensten. Een zeer gewaardeerde

medewerker die ook op de advertentie van
het bedrijf in deze N.P. prijkt (pag. 34). 

Het stel woont tegenwoordig in Heteren en
bouwen daar hun leven op. De huwelijksdag

was volgens insiders een perfecte dag. Prachtig weer
(ondanks slechte voorspellingen), alles liep op rol-
letjes en naast Kim en Patrick heeft iedereen
genoten van “een ouderwets mooie bruiloft”. Het is
een geweldige mooie dag geweest en ondanks dat
het tweetal al een flink poosje bij elkaar is toch een
prachtig begin van iets moois.

Patrick en Kim, van harte gefeliciteerd met deze
prachtige stap in jullie leven. Heel veel goeds en
liefs voor de toekomst gewenst. Vele, vele jaren
samen in goede gezondheid.

Donderdag 12 mei speelde het jeugdteam
van GHT Torpedo zijn laatste wedstrijd
in ugchelen tegen Diavo. Zelfverzekerd
stonden de toppers in het veld en werd er
ontzettende goed opgeslagen. De bal
werd ook goed gevangen en daarna goed
over gespeeld. Ze scoorden het ene na
het andere punt.
Wat werd er goed samen
gespeeld en wat deed
iedereen zijn/haar best. Er

stond een heel enthou-
siaste en trotse coach
langs de kant aan te
moedigen. Het goede
spel en de bevlogen
coach hebben geleid tot
een mooie overwinning

op Diavo.
GTH Torpedo
heeft het zelfs
g e p r e s t e e r d
om tweede te
worden in de
c o m p e t i t i e !
O n t z e t t e n d
knap. En stie-
kem vinden wij ze kampioen,

want met 1 wedstrijd meer hadden ze
toch de meeste punten behaald. 
Met een vaantje, een chocolade medaille
en een mooie roos verlieten de spelers
met een grote glimlach de zaal.
Wij zijn als bestuur trots op deze mooie

Jeugdkanjers van GTH prestatie en op Natascha, die met veel
enthousiasme de kinderen iedere week
trainen geeft. Volgend seizoen hopen wij

met 2 jeugdteams te starten in de com-
petitie. We zijn nog op zoek naar iemand
die het leuk vindt om de trainer te komen
ondersteunen. Lijkt dit je wat dan horen
we het graag.

Bestuur GTH

Afgelopen weken is de vol-
leybal competitie afgelopen.
Ivm Corona blijven we voor
het 2e jaar in dezelfde klasse
spelen. Aangezien een hele-
boel wedstrijden niet gespeeld konden
worden was het voor Nevobo niet
mogelijk om een echte winnaar en ver-
liezer te noteren. Dat betekent dat er ook
dit jaar weer geen team promoveert of
degradeert. 
Dames 1 speelt in de 2e klasse en staat op
de 4e plaats met 1 niet gespeelde wed-
strijd. 
Dames 2 speelt in de 3e klasse en staat op
de 5e plaats met 5 niet gespeelde wed-
strijden.
Jeugd CMV Apeldoorn niveau 4,1e
klasse staat op de 2e plaats.
We hebben weer goed gepresteerd met
z'n allen! 

Op vrijdag 3 juni vindt het rommelpot-
toernooi plaats in het Dorpshuus. Dit is
voor alle volleybal teams die in gemixte
teams tegen elkaar gaan spelen. Voor
geïnteresseerden leuk om te komen
kijken en aan te moedigen!

Begin september gaan we een vrienden
/straten /buren /bedrijven volleybal toer-

nooi organiseren. Wanneer en bij wie jul-
lie je daarvoor kunnen aanmelden laten
we weten in een van de volgende Nieuwe
Plaggensteker.

Namens het Bestuur,

Caroline Habets 
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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.



Het is al weer een tijdje geleden dat de vergadering van Onder-
ling Hulpbetoon heeft plaats gevonden in ‘t Dorpshuus (15
april). Het had echter nog geen plekje gehad in de Hoenderlose
dorpskrant en dat verdient het wel. Daarom nog even over de
vergadering van deze vereniging waar alleen maar mannen lid
kunnen zijn.
De vergadering werd onder toeziend oog van ere-lid Geerten
v.d. Brink, door het bestuur vakkundig strak gehouden. Wim
van Dam, Dilco Barten en Berend v.d. Heuvel hadden deze
avond terdege voorbereid en wisten de aanwezige mannen aan-
dachtig te houden. Voor de pauze werden de traditionele ver-

enigingszaken besproken en daardoor was iedereen weer goed
op de hoogte van hoe de vereniging er voor staat. Men kon de
concentratie in die 10 minuten aardig goed vasthouden. De
pauze was wel op een goed moment met een drankje van de
vereniging. Na de pauze kwam het traditionele ‘medische
praatje’ en menigeen ging een stukje wijzer weer naar huis aan
het einde van de avond. Na de vergadering vond de gebruike-
lijke verloting plaats en ook dit jaar is het niet gelukt dat één
van de prijzen ergens bij iemand thuis in de voorraadkast
terecht kwam. Het werd ter plekke genuttigd en gecombineerd
met een lekker drankje. Het was weer een top vergadering. 
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Het bordje uitrit vrij
houden met het
huisnummer 12 was
natuurlijk van de
fraaie witte boerder-
ij aan het zandpad

van BijDaan naar de ingang van de Hoge Veluwe. Daar hebben o.a. Jan
en Teun van Westerneng ooit gewoond. Wat gaat er straks gebeuren met
dit nooie historische pand in het kader van het hotelplan? 
De foto van deze maand is ook iets historisch. Geweldig dat de bewoners
aan dit soort vervlogen details letten en daarmee een stukje oud-Hoender-
loo in stand houden. Zoek bij een fraaie boerderij in een Kuul. 

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk 

zaterdag 11 juni bij
Tonny Westerveld

0657551350

Menu voor    15 juni:Menu voor    15 juni:

Deze keerDeze keer
een verrassingsmenu!!een verrassingsmenu!!

Onderling Hulpbetoon heeft weer vergaderderd
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Historisch Hoenderloo in Beeld

KIEK, DIE JONG MET DIE FIETS, DAS MIEN BREUR JAAP.

Legendarische woorden van een bekende Hoenderloër Gerard Schut, ooit wonende aan de
De Krim, op één van de mooiste plekken van Hoenderloo.
Ditmaal de entree van Hoenderloo vanaf de richting Ede/Otterlo, n.l. de Vijf Woningen. Een eer om daar te wonen, m.u.v. het
voortrazende verkeer. 
Voor de goede kijker zien we op de laatste weergave
achter het geheel verscholen 't Kleinste huis van de 5
woningen nog een gedeelte van de watermolen. Die daar
ooit heeft gestaan, ten tijde van de Fam. Kröller.

Reacties graag via wimvanmourik48@gmail.com

HHIB tentoonstelling 
in ‘t Dorpshuus

zondag 24 juli, 13.00 - 17.00 uur
woensdag 27 juli, 16.00 - 21.00 uur

zondag 31 juli, 13.00 - 17.00 uur
woensdag 3 augustus, 16.00 - 21.00 uur

zondag 7 augustus, 13.00 - 17.00 uur
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In het vorige nummer hebben we verteld over de finan-

ciële problemen waarmee het Dorpshuus kampt. De

coronacrisis lijkt gelukkig op z'n retour, maar de

energiecrisis is nu het volgende obstakel, met daaraan

gekoppelde energieprijzen die de pan uitrijzen. Gelukkig

staan er de komende tijd weer tal van evenementen op

stapel, dus zijn er ook weer inkomsten. Maar we moeten

de vinger aan de pols blijven houden! Als bestuur

proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden

van de ontwikkelingen. Kort gaan we in op onderwerpen

die op dit moment spelen.

Overlijden Kees Pijnaker
Iedereen die het Dorpshuus een warm hart toedraagt en hem een beetje kende schrok
van het bericht. Kees Pijnaker is op 13 april plotseling overleden. Kees heeft zich vele
jaren met tomeloze energie ingezet voor het Dorpshuus. Eerst als voorzitter en later als
vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur, maar altijd met het onderwerp 'technische
zaken' in zijn portefeuille. Hij was niet alleen een gedreven bestuurder, maar stak ook zelf
graag de handen uit de mouwen. Hij kende het Dorpshuus en zijn gebruikers dan ook van
haver tot gort. De kroon op zijn werk mag wel de verbouwing uit 2015 worden genoemd,
toen de serre werd aangebouwd. Kees kreeg het voor elkaar om in korte tijd uit alle
hoeken en gaten veel subsidiegeld bij elkaar te krijgen, waarvan de kosten van de uitbrei-
ding grotendeels betaald konden worden. Ondanks zijn verhuizing naar Ellecom bleef hij
altijd betrokken bij het Dorpshuus. Zijn kennis van techniek en gebouwen, maar ook zijn
vriendschap missen we nu al. 

Verduurzamingsplan
Als Dagelijks Bestuur werken we aan plannen om het gebouw te verduurzamen. En laten we eerlijk zijn: dat doen we
niet alleen om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen, maar ook om te besparen op de energielasten. Samen
met de provincie Gelderland werken we aan een verduurzamingsplan. De provincie heeft een ontzorgingsprogramma
verduurzaming van maatschappelijk vastgoed ontwikkeld. Het doel van die samenwerking is om te komen tot een
onderbouwd technisch, financieel en organisatorisch plan voor het hele Dorpshuus. Eerst een totaalplan dus, om ver-
volgens dat plan in onderdelen uit te voeren. Je kunt daarbij denken aan zonnepanelen, aan na-isolatie van muren en
daken, alternatieven voor het verwarmen met gas, kortom: onderwerpen genoeg. De uitvoering van dat totaalplan
zal vanwege de kosten niet allemaal tegelijk kunnen plaatsvinden, maar dat zal wel enkele jaren in beslag nemen. We
houden u op de hoogte.

Oekraïense vluchtelingen
Eind april hoorden we dat er mogelijk 300 Oekraïense vluchteling-
en naar Hoenderloo komen. Die ontheemde Oekraïeners - vooral
vrouwen en kinderen - zullen vanaf half mei gehuisvest worden in
de gebouwen van de Emmagroep op het voormalige terrein van
de Hoenderloogroep. Dat was de aanleiding voor het bestuur van
het Dorpshuus om de koppen bij elkaar te steken. Zouden we niet
van de nood een deugd kunnen maken, door te kijken of wij voor
deze groep mensen iets kunnen organiseren in het Dorpshuus? Er
zijn immers nog dagdelen waarop ruimten niet verhuurd zijn. Denk
bijvoorbeeld aan de sportzaal, die overdag niet altijd wordt
gebruikt, of aan de andere ruimtes die overdag soms beschikbaar
zijn. Maar daarbij zijn we natuurlijk ook afhankelijk van de beschik-
baarheid van vrijwilligers, die ons daarbij willen helpen. Heb je
suggesties voor activiteiten of lijkt het je wat om ons als vrijwilliger
voor deze specifieke groep te helpen, laat het ons dan weten!

Helna Solleveld, Elly van Hattum, Liesbeth Hop
en Herman Markink

Reageren kan via
dorpshuushoenderloo@gmail.com
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Culinair Technologisch Centrum Hoenderloo
In en rondom de Krimweg 74a
is er volop beweging. Er wordt
met man en macht gewerkt aan
de afronding van het bouwtra-
ject dat sinds september 2021
gaande is. Regelmatig wordt de
eigenaar gevraagd naar wat er
wordt gerealiseerd. 

De bewoner Rian Bast vertelt:
“De voormalige slagerij Van
Oort is een begrip in Hoen-
derloo. Daar zag ik de kans om
mijn droom ten uitvoer te bren-
gen: het openen van een kook-
studio naast het wonen en de
huisvestiging van mijn huidige
adviesbureau gericht op voedsel- en
diervoederveiligheid. 
Nu we in deze fase zijn beland, durf ik
wel iets te vertellen, want ik houd er als
Drent niet van om voor de muziek uit te
lopen. 

Dit is het jubileumjaar voor Bast
Kwaliteitsbeheer waarmee we meer dan
25 jaar (inter)nationaal bedrijven in de
voedselketen ondersteunen. Levensmid-
delentechnoloog werd ik, omdat een

loopbaan als kok al vroeg strandde door
een jeugdziekte. 
Door mijn werk kom ik telkens unieke
producten tegen die erom vragen om
toegepast te worden in gezonde,
duurzame en overheerlijke maaltijden. 

Met ons team hebben we meerdere be-
drijfsactiviteiten en 2 jaar geleden
floepte ik er spontaan uit: "Het wordt een
Culinair Technologisch Centrum, het
CTC Hoenderloo". 
Die woorden vatten direct goed samen

dat we er advies en opleiding
geven voor de voedingssec-
tor met onze bedrijven Bast
Kwaliteitsbeheer en Quality
Compass. 

Verder nemen we 2 midda-
gen in de week gasten mee in
'De Kookboot' op culinaire
reizen waar de essentie ligt
op gezellig samen genieten
van de zelf bereide dis. Boot
aan de bosrand is vooral
symbolisch waar een verhaal
aan vooraf gaat. Dat vertel
ik graag bij een bezoek.
Met PUUR&BBQ  ver-

zorgden we al een aantal jaren op locatie
BBQ-workshops. Dat kan nu ook voor de
slagerij.  
Toen klanten van Bast Kwaliteitsbeheer,
uit alle hoeken en gaten van het land,
hoorden dat het 15 jaar oude plan van de
kookstudio van stal is, wilden ze ook blij-
ven slapen.  
In het bijgebouw zijn vrij onbevangen 2
themakamers ingericht. De wereldkamer
(geïnspireerd op internationale klantbe-
zoeken) en de 1917 kamer (gebaseerd op
het bouwjaar van de slagerij) waarmee
B&B 'De Oude Slagerij' als extra
onderneming erbij is gekomen.  

We hopen dat we veel mensen kennis
mogen laten maken met het natuur-
schone Hoenderloo met de nadruk op
kennis vergaren en genieten.”

Imkervereniging Hoenderloo, 
over bloemen, bijen en mensen
Bij het stijgen van de buitentemperatuur
ontvouwt zich het groen overal. Tegelijk
met al die bloemen komen hun bestui-
vers: vele verschillende insekten.
Misschien heb je daartussen wel honing-
bijen herkend.

Van een honingbijen -volk heeft een deel
van de bijen de taak om stuifmeel te
halen. Hun koningin heeft al in de winter,
eitjes gelegd in het midden van het volk
waar het warm is. Uit die eitjes zijn larf-
jes geboren, en ja...zij hebben voedsel
nodig die de ijverige bijen opzoeken in
bloemen, klein en groot, van wei, berm
en van ... jullie (moes-)tuinen.
Zolang de dagtemperatuur het toelaat,
vliegen bijen van groeiende volken, uit
hun woning, op zoek naar bloemen met
nectar en stuifmeel.
Ook bomen zorgen met hun grote
hoeveelheid bloesems, voor dit voedsel.
Een goede reden om zuinig te zijn op
onze dorpsbomen zoals de lindes en de
acacia's naast de kerk en andere plaatsen
Hoenderloo.

Cultureel erfgoed
Sinds mensenheugenis zijn er imkers in
deze omgeving die met ijver, handigheid,
kennis en geluk, de kostbare heidehoning
in de raat hebben geoogst.....cultureel
erfgoed van ons dorp!
Liefhebbers van deze honing en van het
leven van honingbijen zijn al 123 jaar
verenigd in de imkers vereniging van ons
dorp,  de laatste decennia onder voorzit-
terschap van Cor.

Bloemen
Je zult het wel gaan merken: in de loop
van de maand mei, zaaien mensen van
deze vereniging een bloemenmengsel in
overhoekjes van ons dorp om allerlei
vliegende beestjes, waaronder de honing-
bij, een handje te helpen.

Café?
En hoe gaat het nu verder met die larf-
jes??? Dat kunnen wij vertellen in het
imkercafé. Kijk daarvoor op de website.
Kom eens langs. Van harte welkom!

Of bel naar één van onze leden voor wat
informatie.

Het is een leuke, interessante hobby,
waar je geen tuin of balkon voor nodig
hebt want de vereniging kan faciliteren
met een "stal" en persoonlijke hulp.

De bijenstal
Door medewerking van de gemeente Ede
en De Hoge Veluwe was het mogelijk dat
er aan de Delenseweg een  verenigings
"stal" kon worden gebouwd. Zo'n 14 jaar
geleden werd deze op 12 mei geopend in
aanwezigheid oa van de loco-burger-
meester en de wethouder van Ede; voor
alle leden te gebruiken om een volkje te
huisvesten, als  het plaatsen van een korf
of kast bij huis, wat lastig is.

H.Boers
www.imkersvereniginghoenderloo.nl
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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

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
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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

2
1 5 2

1924
523

37819
461

15974

8 6
5 8 4 9

1 4 7 6 9

Kolenschuur in
ere hersteld
Tegenwoordig wonen Willy en Wilco
met heel veel plezier op Krimweg 21 in
ons dorp. In een woning met een flinke
Hoenderlose geschiedenis en daar wilden
ze iets mee doen. De wens om hun mooie
droomhuis een naam te geven werd
steeds duidelijker en er werd flink nage-
dacht over wat nu een passende naam
zou zijn. Het was een optie om iets te
doen met de functie van voordat het
omgetoverd werd tot woning. Vele jaren
was er het Nederlandse Electriciteits
Museum er gevestigd van de heer
Ritmeester. Heel wat mensen hebben er
een kijkje genomen en hebben oude, his-
torische apparaten en zelfs grote machi-
nes kunnen bewonderen. Buiten was ook
heel duidelijk wat voor soort museum het
betrof. 
In de volksmond hadden de Hoender-
loërs het echter meestal niet over het
Electriciteitsmuseum, maar over de
Kolenschuur. Vanuit Hoenderloo’s per-
spectief is dat waarschijnlijk een veel
pakkendere naam voor de woning heb-
ben Wilco en Willy gedacht en daar
zouden ze wel eens helemaal gelijk in
hebben.
Gelukkig hebben ze een donders handige
buurman in Aaron van Roekel die in zijn
vrije tijd met hout en metaal werkt. Zo
maakt hij oude wapens en heeft hij daar
zelfs een cursus voor gevolgd in Alk-
maar. Het bord van de Kolenschuur is
ook van zijn hand, nadat moeder Trudy
de woorden op een fraai stuk hout had
gezet. Een stukje vakwerk en Willy en
Wilco zijn dan ook bijzonder blij met het
resultaat. Het staat ook echt gaaf!
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



van de maatregelen op de bovengrondse
fauna. Om dit goed te kunnen bepalen,
zijn deze tentjes uitgezet; ze vangen alle
kleine insecten die zich in de vegetatie
ophouden, of als larve in de bodem
leven en als volwassen gevleugeld insect
rond gaat vliegen. Door deze insecten
vervolgens te tellen en ze onder te
verdelen in verschillende groepen
(planteneters, schimmeleters, preda-
toren) komen we meer te weten over het
effect van de maatregelen op deze
groepen.

Experimenten met steenmeel op grotere
schaal
Naast deze kleinschalige experimenten
wordt in Park De Hoge Veluwe ook op
grotere schaal geëxperimenteerd met
één van de genoemde steenmelen.
Verspreid over het Park zijn opper-
vlakken van 1 ha groot met Soilfeed
behandeld. Ook dit onderzoek loopt al
een tijdje en ook deze plekken worden
de komende jaren weer intensief ge-
volgd.
Het onderzoek met de tentjes wordt gefi-
nancierd door het O+BN programma,
gecoördineerd door de VBNE. Het
grootschaliger onderzoek wordt gefi-
nancierd door de Provincie Gelderland. 
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Deel 74

Door Joost Vogels - 
Stichting Bargerveen 

Onderzoek naar effecten van verzu-
ringsbestrijdende maatregelen op de
fauna

Sinds het voorjaar van dit jaar staan ze
weer in Het Nationale Park De Hoge
Veluwe; kleine, donkere piramide-

vormige tentjes die bij elkaar in de
heide geplaatst zijn. Je kunt ze vinden
nabij het Bosje van Staf en bij de
Wolfskuilen op het Deelense Veld. Deze
tentjes zijn eigenlijk vallen, en staan in
het landschap vanwege experimenten
die sinds 2015 zijn ingezet in droge en
natte heide. Het doel van de experi-
menten is om na te gaan op welke
manier overmatige bodemverzuring -het
gevolg van luchtverontreiniging door
zwavel en stikstof- het beste met maat-
regelen kan worden tegengegaan.

Toevoegen van kalk of steenmeel
Op elke testlocatie is experimenteel één-
malig ofwel een dosis kalk toegevoegd,
ofwel een dosis steenmeel (Biolit of
Soilfeed). Steenmeel is een fijngemalen
vulkanisch- of diepgesteente, wat

Tentjes in de hei mogelijk de bodem duurzaam kan her-
stellen. Dit is nodig omdat door de
extreem toegenomen verzuring de
afgelopen decennia de mineralen in de
bodem versneld zijn verweerd en uitge-
spoeld. Het idee is dat de mineralen in
het steenmeel langzaam, gedurende een
lange periode (20 -30 jaar) vrijkomen.
En door een steenmeel te kiezen dat

past bij de mineralen
die uit de bodem
verdwenen zijn, kan
de bodem hersteld
worden.
Op sommige testlo-
caties hebben we
helemaal niks
toegevoegd. Door dit
experiment meer-
maals te herhalen,
kunnen we vast-
stellen wat het effect
van de verschillende
methoden is op de
zuurstatus van de
bodem, op de
planten, op schim-

mels en op bodemleven. 

Insecten vangen met tentjes
Ook willen we weten wat het effect is



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Ford Puma Automaat
Navigatie, Climatronic, Apple Carplay, Stoel en
Stuurverwarming, Cruise control, Armsteun, ,
Multifunctioneel stuurwiel,
Als nieuwe auto!  Zeer veel opties!

BJ 2021!!            € 26.950.-

Audi TT 1.8 180pk Youngtimer zeer nette auto Zilvergrijs met. 2005 € 7.950,-
Dacia Dokker 1.2 TCe Navigatie, Cruise enz. Blauw met. 2016 € 12.450,-
Fiat 500 Cabrio 68.000km Parkeersensoren etc. Wit/Rood 2012 €  8.450,-
Ford B-Max 100pk Stoelverwarming, Lm velgen etc. Wit 2012 €  7.950,-
Ford Ecosport Titanium Navigatie 17.000km luxe D. grijs met. 2019 € 17.950,-
Ford Puma 1.0 125pk AUTOMAAT Div. Opties Grijs met. 2021 € 26.950,-
Ford Mondeo Wagon 160pk Titanium Leer, Navi enz. Zwart 2014 € 14.750,-
Ford Tourneo Courier 100pk pers. uitv. Stoelverw. Wit 2015 € 10.950,-
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Navigatie, Camera enz. D. grijs met 2021 € 24.750,-
Hyundai Tucson 2.0 Leer, Trekhaak,diverse opties Zwart 2006 €  3.450,- 
Nissan Micra 1.2 3drs Stuurbekr. Elektrisch pakket Licht baluw met. 2009 €  3.250,-
Nissan Micra 1.2 5drs Airco, Bluetooth, Lm velgen Blauw met. 2012 €  5.750,-
Opel Crossland X 1.2 130pk AUTOMAAT 2.400km! D. grijs met. 2021 € 25.950,-
Opel Corsa 1.2 100pk AUTOMAAT 9300km!!! Zwart met. 2020 € 18.450,-
Opel Corsa 1.2 100pk GS Digitaal dashboard enz. Oranje / Wit 2020 € 18.450,-
Opel Mokka 1.4 140PK Automaat zeer luxe uitv. Zilvergrijs 2018 € 21.950,-
Opel Mokka 1.2 Nieuwste Model!!! veel opties. Blauw /zwart 2021 € 26.450,-
Peugeot 107 5 deurs 78.000km Airco Zwart 2012 €  4.950,-
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited 14.000km Zilvergrijs met. 2020 € 14.750,-
Renault Kadjar 1.2 AUTOMAAT Zeer compleet Zilvergrijs met. 2018 € 18.950,-
Skoda Octavia Combi Veel optie zoals navigatie enz. Zwart met. 2020 € 21.950,-
VW Golf Plus Automaat 31.000km !!! Diverse opties Champagne met. 2013 € 12.450,-
VW Touran Cross 7 Persoons Zeer nette auto Grijs met. 2009 €  9.450,-
VW T-Cross Life 110pk Bijna nieuwe auto!! Wit 2021 € 25.950,-

Een greep uit ons aanbod:

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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