
missie zorgt voor een mooi programma
en dit jaar hebben meer dan 1000 be-
langstellenden daarvan kunnen genieten.
Een groot succes dus en dat heeft voor
een groot deel met het Deelerwoud te
maken.

Men kon met een fraaie oude bus een
toer maken over het landgoed en daarbij
kreeg men op bepaalde plaatsen infor-
matie verstrekt. Het was inschrijven in ‘t
Dorpshuus en dan werd men ingedeeld in
een bepaald tijdslot. Even wandelen naar
het zeer fraai opgeknapte Poortgebouw
en daar kon men instappen in de bus. Vol
is vol en dus kon het zijn dat men een
uurtje (of twee) moest wachten. Die tijd
kon zeker gevuld worden met bijvoor-
beeld de expositie in ‘t Dorpshuus of
luisterend naar het verhaal die Wim
Wolfswinkel hield in het dorpsgebouw.
Hij heeft heel wat keren moeten
vertellen, maar of hij daar moeite mee
had? Neuh! Soms had hij wel 30 tot 40
mensen voor zijn neus.
Daarnaast kon men de wachttijd ook
opvullen met een bezoekje aan de andere 
deelnemende plekken aan deze dagen.
Zo kon men naar de Heldringkerk waar
men het fraaie gebouw natuurlijk kon
bezichtigen en er werd constant een po-
werpoint presentatie getoond met mooie

oude beelden. Even plaats nemen in de
kerkbanken en een minuut of tien genie-
ten van oud-Hoenderloo.
Dat kon zeker ook in museum de kleine
Acke waar het met name ging over het
oude Doorgangshuis, het Jongenshuis.

Zeer mooie oude foto’s, maar ook wer-
den de schitterende op schaal gemaakte
maquettes van panden die op het terrein
staan of gestaan hebben getoond. Wat is
het mooi dat deze prachtige pareltjes
gered zijn van de container toen Pluryn
besloot om op te gaan ruimen. Nu kun-
nen mensen die bijvoorbeeld panden als
Eikenhof of Neyengaarde niet gekend
hebben voordat ze gesloopt werden toch
een beter beeld krijgen van de schoon-
heid van die oude gebouwen. 
Het is te hopen dat dit voor het nage-
slacht ook gebeurt met de geweldige
maquette van de hand van Berend van
Veldhuizen van het kasteel Deelerwoud.
Die stond tijdens deze open dagen in ‘t
Dorpshuus en trok zeer veel belang-
stelling. Hopen dat dit ook een mooie
plek krijgt.
De Open Monumentendagen waren in
Hoenderloo een groot succes. Om er nog
een wat beter beeld van te krijgen kan
men nog wat foto’s bekijken op de web-
site www.hajo-hoenderloo.nl.
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Twee levensgenieters. Zal
wel weer met drank te
hebben gehad.

Lars, topper. Besef je wel
wat je gedaan hebt. Een
geweldige prestatie!

Jan, wat goed om te zien
dat je gelukkig weer actief
bent! Doet ons goed!

Onze eigen EHBO-ers.
Daar mogen we zeker wel
trots op zijn.

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo

Heel drukke Open Monumentendagen
Op zaterdag 10 en zondag 11 september
waren het weer de open monumentenda-
gen en dat Hoenderloo daar aan mee doet
is een zekerheidje. Een speciale com-
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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



3 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
9 Expositie Hetty Spitman (kleine Arcke)
11 Volleybaltoernooi (Dorpshuus)
12 Volleybaltoernooi (Dorpshuus)
13 Volleybaltoernooi (Dorpshuus)
14 Volleybaltoernooi (Dorpshuus)
15 Doedag
19 Dineren in ‘t Dorpshuus
28 Koersbal (Dorpshuus)
29 Bier & Broajen

11 Koersbal (Dorpshuus)
12 Intocht Sinterklaas
16 Dineren in ‘t Dorpshuus
25 Koersbal (Dorpshuus)

10 Kerstmarkt bij ‘t Dorpshuus
17 Kerstbingo Dorpshuus
19 Kerstmaaltijd PKN (Dorpshuus)
21 Dineren in ‘t Dorpshuus

18 Dineren in ‘t Dorpshuus
28 Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus)

15 Dineren in ‘t Dorpshuus
18 Carnavalsdisco HAJO (Dorpshuus)

15 Dineren in ‘t Dorpshuus

19 Dineren in ‘t Dorpshuus

17 Dineren in ‘t Dorpshuus

9 Dorpsquiz
21 Dineren in ‘t Dorpshuus

7 Hoenderpop (Muziekbos)
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Februari

Maart

April

Mei

Januari

November

December

Juni

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!

Inloop

Iedere dinsdag en vrijdag van 10.00 - 16.00 uur in ‘t
Dorpshuus.

Het is mogelijk samen te lunchen!
Loop gewoon eens binnen voor een spelletje

of gezellig te kletsen!

Juli
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Sandra in stijl 50 jaar geworden
Hoenderloo heeft er een vijftiger bij in de persoon van Sandra van Hunen-Vlaskamp.
Ze bereikte die mooie leeftijd op 19 augustus en heel wat Hoenderloërs, familieleden,
vrienden en collega’s hebben op het feest ‘s avonds in een heuse en fraai aangeklede
feesttent ervaren hoe men 50 kan worden. Iedereen was fraai verkleed in het thema
wit, goed en glitter.
Waar menigeen de
creatie vandaan
had gehaald is de
vraag, maar het
was een prachtig
gezicht en het feest
gaat voor Sandra
de boeken in als
een zeer geslaagd
SARA-feest. De
vrolijke stemming
zat er al vroeg in
en de uitstekende
verzorging van het
feest liet niets te
wensen over. 
Dat ze 50 werd
mocht uiteraard
niet ongezien aan
menigeen voorbij
gaan en bij haar
huis was vol-
doende versierd.
Een groot span-
doek, een super
groot hart van
witte en gouden
balonnen en heel
wat fraaie foto’s.
Sandra heeft haar
sporen in het
Hoenderlose verenigingsleven zeker verdiend aangezien ze jarenlang haar ziel en
zaligheid aan GTH heeft gegeven en o.a. heel wat jonge talenten opgeleid.
Sandra, nog van harte gefeliciteerd met je 50-ste verjaardag! Tijdens je feest zijn heel
wat foto’s gemaakt, maar deze vonden we toch wel heel fraai. Moeder met dochters!
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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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Geboren in ........
Hoera een "broertje",

Hij heeft even op zich laten wach-
ten maar eindelijk daar is hij dan:

Duncan Henri Hol
Mijn baasjes, Marco en Esther, zijn in
de wolken, ik nu ook, al moest ik in het begin een beetje wennen.
Als hij wat ouder is kunnen we samen spelen maar hoop niet dat hij
aan mijn voetballen komt.
Ome Henri is super trots op zijn naamgenoot, maar misschien had ik
het zelf leuker gevonden als zijn naam Ot was geweest.
We komen vast binnenkort wel weer in het dorp.

Duncan is op 20 augustus geboren en was toen 52 cm en woog 4146
gram. Ot heeft verder alles al gezegd, maar we willen papa en mama,
alle andere familieden en vrienden/vriendinnen ontzettend feliciteren
met de geboorte van dit prachtige kereltje. Heel veel geluk gewenst!

Even een bericht van
GTH Torpedo
GTH Torpedo is het sportseizoen weer begonnen.
Alle sporters hebben hun eerste trainingen al gehad.
De eerste volleybalwedstrijden zijn inmiddels al ge-
speeld op woensdag 14 september in het Dorpshuus.
Leuke en spannende wedstrijden, ondanks het feit dat
zowel D1 als D2 hebben verloren. 

Ook de jongste volleyballers hebben weer lekker getraind. Dit
zijn er inmiddels zoveel geworden dat er is besloten om 2
groepen te maken op de woensdagmiddag, zodat  de trainster
goed kan inspelen op de mogelijkheden van alle jongeren.
Zoals in vorige Plaggenstekers al is aangekondigd komt er een
Volleybaltoernooi in het Dorpshuus. Dit Volleybaltoernooi is

van 11 t/m 14 oktober. Bijgesloten een flyer
waarop staat waar je jouw team kunt
opgeven. Het zou fantastisch zijn als veel

teams zich opgeven zodat we er een sportieve
en gezellige week van kunnen maken. Aarzel
niet. Geef je op als team!!  Als buurt, vrienden-
club of collega's. Mannen en vrouwen.
Kortom voor iedereen die minimaal tot zes kan

tellen. Speelplezier en sportiviteit staan voorop.
We rekenen op jullie!

Op woensdag 28 september wordt achter de school het
volleybalnet dat is geschonken door de Gemeente aan
Hoenderloo feestelijk geopend door de Gemeente. Er worden
die ochtend volleybal clinics gegeven door Natascha. De
Nevobobus is ook aanwezig om het geheel op te luisteren. Het
zal een gezellige ochtend worden voor de kinderen van
school. 

Huh, zien we het goed?
Als je vaak foto’s maakt heb je
zo nu en dan de mogelijkheid om
voor je gevoel iets unieks vast te
leggen. Je bent dan blij dat je die
foto hebt kunnen schieten. Ik
wist ook niet wat ik zag toen ik
deze situatie zag en de verbazing
was zo groot dat ik bijna vergat
op het knopje te drukken. Maar
gelukkig heb ik dit moment kun-
nen vastleggen. Bert op de fiets,
al is het dan een electrische. Dat
verwacht je toch niet. Waar hij
naar toe ging staat op blz 9. Net
zoiets als dat hij naar Bier&
Broajen gaat. Daar bedoelen we
echt niets mee Bert. Ik ben blij
dat je zo goed aan je conditie en
je lichaam werkt. Jijzelf ook zo
te zien!

Op 15 oktober vindt de tweede Doedag van 2022 plaats
en dan kunnen we met z’n allen ons dorp klaar maken
voor de winter. Op blz. 3 is de flyer ervan afgebeeld en het
organiserende HZV hoopt heel wat dorpelingen te mogen
verwelkomen. Samen met veel bedrijven gaan klussen
aangepakt worden. Dat kan papier prikken zijn, snoeien,
blad blazen etc. Iets wat men leuk vindt en wat men kan.
Weet u misschien nog iets waar men dan mee aan de slag
kan, geeft het door aan de secretaris van HZV via hoen-
derlosezakenvereniging@com.
Naast het feit dat het dorp er wel bij vaart als velen de
handen uit de mouwen steken verbindt het de inwoners
ook volop. Samen de
schouders er onder zetten
en na afloop samen genie-
ten van een lekkere lunch.
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Expositie van Hetty Spitman
In de reeks Hoenderloo-Got-Talent in museum de kleine Arcke krijgt in oktober de volgende plaatselijke kunstenares de
mogelijkheid haar werken te tonen aan het publiek. Men zou haar werk

overigens deels al kunnen ken-
nen aangezien een aantal van
haar werken ook al geruime
tijd in de dokterspraktijk van
onze dorpsdokter Dieleman
hangen.
Eerder heeft de Hoenderlose
ook al met haar werken ges-

taan op de hobbybeurzen die vroeger gehouden werden in ‘t Dorpshuus.
Hetty is een zeer enthousiaste kunstenares, die door haar man Marco
volledig wordt gesteund in deze passie voor haar. Op haar woonadres heeft

ze een fraai eigen atelier waar
ze vele uurtjes te vinden is om
lekker te kunnen schilderen en
zich verder te ontwikkelen.

Hetty hoopt op 9 oktober tussen
11.00 en 16.00 uur veel belang-
stellenden te mogen ontvangen
op de kleine Arcke. De toegang
tot het knusse museum is gratis.

Wijnliefhebbers proeven wijnen op unieke lokatie

Het is inmiddels een mooie traditie ge-
worden dat meerdere wijnliefhebbers
eens per jaar bijeen komen om gezamen-
lijk het glas te heffen en wijnen te
proeven. De groep bestaat inmiddels uit
een vaste harde kern die heel graag soms
voor hun totaal nieuwe wijnen proeven
en meer te horen krijgen over die wijnen. 
Op het moment dat de uitnodiging in de
mailbox stond zullen de meesten meteen
een reactie gegeven hebben dat ze er
graag weer bij wilden zijn op 1 septem-

ber. Net als vorig jaar op de prachtige en
toch wel unieke lokatie bij de Maria-
hoeve aan de Delenseweg. Het is heerlijk
zitten onder de veranda bij Jans Hols en
ook Monica was er dit jaar bij.

De weersomstandigheden waren heel
goed en het was dan ook echt genieten.
In de afgelopen jaren zijn al verschil-
lende thema’s gepasseerd, vorig jaar
betrof het  de wat onbekendere wijnlan-
den. Dit jaar ging men naar de andere

kant van de wereld en was het thema "
De nieuwe wereld". Het betrof de wijn-
landen USA, Canada, Chili, Argentinie,
Zuid Afrika, Australie en Nieuw
Zeeland. Er zijn 4 witte wijnen en 4 rode
wijnen blind geproefd, voor ieder wat
wils.
Deze wijnproeverij werd ook dit keer
weer georganiseerd door wijnkenner
Oskar van Zuiden en zijn vrouw Erika.
Ze hebben gezorgd voor een zeer ge-
slaagde en gezellige avond. Top!
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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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Om iedereen op de hoogte te houden van wat er allemaal

gebeurt in het Dorpshuus daar midden in het dorp

vertellen we u regelmatig waarmee we bezig zijn. Soms is

dat heel zichtbaar, soms gebeurt dat achter de schermen.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste onderwerpen

van dit moment:

Bestuurswisseling!
Liesbeth Hop heeft vanwege een overvolle agenda
het besluit genomen om zich terug te trekken als
secretaris van het Dagelijks Bestuur. Naast alle
andere activiteiten waarmee ze bezig is was dit even
te veel. Heel jammer, maar we respecteren haar
keuze!
Gelukkig hebben we inmiddels een nieuwe secre-
taris weten aan te trekken in de persoon van Mariska
van den Brink. Mariska is geen onbekende in
Hoenderloo. Na een aantal jaren in Apeldoorn
gewoond te hebben woont ze nu samen met haar
gezin weer in Hoenderloo. We wensen Mariska veel
succes in haar nieuwe functie!

Allround bouwkundige gezocht in het DB
We zoeken nog een technische man die het Dagelijks Bestuur
wil komen versterken. Onze gedachten gaan uit naar een all-
round bouwkundige, die ons de nodige ondersteuning kan
bieden bij de verduurzamingsmaatregelen die op de rol staan.
Ben jij die persoon of ken je iemand die ons daarbij wil helpen?
Laat het weten aan een van de bestuursleden!

Dagelijks bestuur:
Helna Solleveld, Elly van Hattum, Mariska v.d.

Brink en Herman Markink

Vrijwilligersavond 7 oktober
Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging ont-
vangen om op 7 oktober elkaar weer eens te
ontmoeten met een hapje en een drankje. Het
werd wel weer eens tijd om elkaar te zien!
Tijdens die avond zullen we ook uitleg geven
over apparatuur die veel wordt gebruikt, maar
waarvan niet iedereen weet hoe dit precies
werkt. Gewerkt wordt aan een instructiemap,
die alle vrijwilligers meekrijgen, zodat ze thuis
alles nog eens op het gemak kunnen nalezen.

Komende evenementen
Voor de komende maanden staan er naast de gebruikelijke afspraken
weer een reeks evenementen op de rol, zoals:
* 28 oktober, 11 en 25 november: Koersbalcompetitie
* 12 november: intocht Sinterklaas
* 10 december: Kerstmarkt
* 17 december: Kerstbingo
* 19 december: Kerstmaaltijd PKN
We hopen u op een of meerdere van deze evenementen te mogen
begroeten. Daarnaast zijn er nog een aantal evenementen gepland met
een besloten karakter. Kortom: voor elk weer wat wils!

Rabo ClubSupport: Stem op het Dorpshuus! 
Het Dorpshuus heeft zich ingeschreven voor de Rabo ClubSupport
campagne 2022. Waarom? De Rabobank geeft jaarlijks een deel van
hun winst terug aan verenigingen zoals het Dorpshuus. Dit jaar wordt
een bedrag van maar liefst € 12 miljoen verdeeld onder clubs en
verenigingen uit het hele land. De hoogte van het bedrag dat wordt
uitgekeerd is afhankelijk van het aantal stemmen dat een organisatie
als het Dorpshuus krijgt. Belangrijk om te weten is dat alleen leden
van de Rabobank mogen stemmen, maar we hopen natuurlijk op
veel stemmen, want dat levert geld op! Daarom een oproep aan alle
leden van de Rabobank: stem op het Dorpshuus om onze kas te
spekken! Stemmen kan van 5 september t/m 27 september 2022.
Meer over deze campagne en hoe het stemmen in zijn werk gaat is
te vinden op www.rabobank.nl/clubsupport 

Verduurzaming gebouw
Binnenkort krijgen wij het rapport van
Dijkoraad, het raadgevend ingenieursbureau
dat het gebouw heeft onderworpen aan een
technische inspectie. Tegen de tijd dat deze
Nieuwe Plaggensteker bij u in de bus valt
hopen wij meer te weten. Dijkoraad zal ons
adviseren over de mogelijkheden van verduur-
zaming van ons Dorpshuus. We hopen u in
oktober hierover meer te kunnen vertellen.

Inleveren consumptiemunten: 
vóór 1 oktober!
Zoals we al een aantal keren hebben
gemeld verandert op 1 oktober het beleid
ten aanzien van consumptiemunten van 't
Dorpshuus. Wie nu nog beschikt over
consumptiemunten van 't Dorpshuus vra-
gen wij om ze vóór 1 oktober te gebruiken
bij een bezoek aan het Dorpshuus. U kunt
de consumptiemunten ook inleveren en
er € 2,- voor terugkrijgen. Met ingang van
1 oktober 2022 kunnen oude consump-
tiemunten niet meer gebruikt worden als
betaalmiddel!
Zou 't Dorpshuus in de toekomst een
evenement organiseren waarbij con-
sumptiemunten worden gebruikt, dan
zijn ze uitsluitend tijdens dat evenement
geldig als betaalmiddel.
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Ziezo. De zomer is voorbij. Niet
alleen het weer verandert, het
dorp is ook weer wat stiller. Tijd
om de handen weer eens uit de
mouwen te steken. We zitten
vlak voor de komende Doedag,
die de HZV organiseert.
Daarover staat uiteraard meer
over in deze Nieuwe Plag-
gensteker.

Hoenderloo's Belang heeft aan
tafel gezeten met de (nieuwe)
dorpenwethouder Wim Willems. We hebben
daarbij met klem verzocht om nu eens een
keertje vaart te brengen in het CPO-project
van jongeren die gezamenlijk wat huizen
willen bouwen. We zijn nu in blijde
afwachting van voortgangsberichten uit
het stadhuis en blijven niet hangen in
gesikkeneur over dat het allemaal niet
opschiet. Ook hebben we de wethouder
aangesproken op de rommelige manier
waarop er in Hoenderloo onderhoud in de
openbare ruimte wordt gepleegd. Het lijkt
wel of het allemaal wat hap-snap gaat,

daarover verwachten we dat
er knopen zullen worden
doorgehakt, op niet al te lange
termijn.

Hoenderloo’s Belang ver-
gadert elke eerste maandag
van de maand in ‘t
Dorpshuus. Voordat de leden
aan de slag gaan met de
agendapunten is er altijd
ruimte voor leden, dorpsbe-
woners die iets kwijt willen,

een vraag willen stellen of iets degelijks.
Daarom zijn er altijd mensen van H.B. om
19.45 uur aanwezig om die dorpsgenoten
te kunnen ontvangen. Het is wel prettig om
te weten of er iemand komt en wie om te
voorkomen dat er op één avond opeens
heel veel mensen komen en dat men heel
lang moet wachten. Even een mailtje naar 

dorpsraad@hoenderloo.nl

is dan heel fijn. Daar kunt u sowieso
terecht met vragen of opmerkingen.

maar het dorp wordt daar niet mooier van.
En er zit een onderzoek naar het verkeer in
Hoenderloo aan te komen, omdat de
gemeente tot de conclusie is gekomen dat
wandelaars, fietsers, ruiters, auto's en
natuurlijk sluip- en ralley-verkeer door het
dorp allemaal een beetje teveel van het
goede is. Zodra we daar iets over kunnen
melden, zullen we dat doen.

Dat geldt ook voor de alsmaar toenemende
parkeerdruk in het dorp. Er circuleren al
verschillende oplossingen, maar 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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trompet of een
ander instru-
ment) dan is

het volgen van blokfluit-
lessen een goede start. De
kinderen leren in de blok-
fluitles noten lezen, een-
voudige muziektheorie, sa-

Wat was het leuk, het optreden van de
leerlingen van IKC Hei & Bos bij de
muziektent in Hoenderloo op 28 juni!
Onder muzikale begeleiding van een
groep Vios-leden hebben de kinderen
laten horen wat ze tijdens hun
muziekproject hebben geleerd op
saxofoon, trompet of trommel.
Samen muziek maken is leuk én
leerzaam. Dat weten de leden
van Vios als geen ander!

Heeft uw kind sinds het optreden
in juni zin om méér muziek te
maken? Bij Vios kan uw kind
terecht voor instrumentale les-
sen. Dit geldt uiteraard ook voor
kinderen die niet op IKC Hei &
Bos naar school gaan. Is uw kind
nog te jong voor een groot
blaasinstrument (zoals saxofoon,

Muzieklessen bij Vios menspel en zuiver spelen.
Uiteindelijk kan uw kind
doorstromen naar een fanfare-
instrument bij Vios. Ook voor
kinderen die nog geen
voorkeur voor een instrument
hebben, is het volgen van
blokfluitlessen een fijne

manier om wél met muziek
bezig te zijn.
Bent u zelf geïnteresseerd in
deelname aan Vios? U speelt
een instrument dat past in de
samenstelling van de Vios-
fanfare? Of u zou dit willen
leren? Ook voor u is deel-
name, eventueel in combi-
natie met muzieklessen, aan
de muziekvereniging
mogelijk! 

Aarzel niet en stuur een mail
met uw vragen naar:
L.Bruggeling@live.nl

Nieuws van Hei&Bos
Het vijfde schooljaar van IKC Hei & Bos
is van start gegaan. We zijn samen met de
kinderen dansend het nieuwe schooljaar
ingegaan, met een dansworkshop, want
wat zijn we trots op onze school!
Dit jaar zijn we gestart met 85 leerlingen
in 4 groepen. 
Onze groepen heten de Konijnen (groep
1/2), de Vossen (groep 3/4), de Dassen
(groep 5/6) en de Wolven (groep 7/8). 

Langzaamaan worden we steeds meer
een 'echte school', maar het lukt ons goed
om onze visie goed uit te blijven dragen. 
Dat betekent dat we oog hebben voor alle
kinderen, doelgericht onderwijs bieden,
veel in de natuur leren en spelen en de

kinderen bewust betrekken bij hetgeen we
doen en leren. Zo is de naam
van de nieuwe groep ook door
de kinderen bedacht (De
Dassen), net als onze andere
groepsnamen. 

Omdat ook Eigen & Wijzer in
ons gebouw zit, pasten we als
school al niet meer in ons

gebouw en is in de
zomervakantie heel
vlot het vroegere
kleutergebouw om-
gebouwd tot lokaal
voor groep 3/4. Ze
genieten daar van
hun eigen picknick-
tafels, tuintje en
prachtig ruim en licht lokaal.
Toch zaten ze even in de gymza-
al, maar dat was voor een goed
doel! Er werd een nieuw pla-
fond geplaatst. Dat plafond
gaat zorgen voor een fijnere
akoestiek in de klas. 
Zo blijven we
samen groeien

en genieten van ons
prachtige schooltje in
Hoenderloo. Wij zullen
daarom ook dit school-
jaar zorgen voor een
'IKC Hei & Bos column'

in de Plaggensteker. Een school heeft
namelijk een fijne omgeving nodig en een
dorp dan weer een school, dus we blijven
de verbinding opzoeken.

Namens het gehele team van IKC Hei &
Bos (dat zijn nu 2 meesters, 3 juffen, een
intern begeleider, een directeur, een
onderwijsassistent en een clubje
betrokken vrijwilligers) een hartelijke
groet en graag tot ziens in Hoenderloo!
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Nog niet eerder vertoonde foto’s van de dorpsquiz



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 17

Eventjes hadden we twee mooie plaggenhutten
Het was maar eventjes, maar er hebben
op een bepaald moment op de his-
torische plek waar (ongeveer) ooit de
eerste bewoners van Hoenderloo een
woning hebben gebouwd en ook
hebben gewoond, twee plaggenhutten
gestaan. Hoe kon dat nu? Een ludieke
actie? De kleinere versie was een heel
knappe replica van de Hoenderlose
plaggenhut. Het had te maken met de
optocht; één van de deelnemers had
ervoor gekozen deze plaggenhut zo
goed mogelijk na te bouwen en daarin
waren ze uitstekend geslaagd. Het was
even een klus om hun bouwwerk naast
de originele te zetten, maar het was
zeker de moeite waard. Het leverde
een mooi plaatje op. Bedankt.

Op 17 juni vond de tweede Hoenderlose dorpsquiz plaats en heel
veel dorpelingen hebben daar veel plezier aan beleefd. De leden
van HAJO, de organiserende vereniging, zeker niet minder. Wat
was men trots op de vele deelnemers aan de ‘Piratenquiz’ en het
feit dat ook heel wat deelnemers zich verkleed hadden in het
thema. Het zag er geweldig uit. 
Wat een inzet en enthousiasme hebben de deelnemers laten zien en
velen ook een flink stuk fanatisme. Eén van de opdrachten was het maken van een
foto van het eigen team en deze te sturen naar de organisatie. Bijna ieder team heeft
dat gedaan (top) en die foto’s zijn tot nu toe nergens gepubliceerd. Ze zijn zo leuk,
dat ze echt wel een plekje verdienen in de Plaggensteker. 
Ondertussen is men bij HAJO weer bijeen gekomen om het o.a. te hebben over de
dorpsquiz van 2023. Het kost namelijk heel wat voorbereidingen om die in elkaar
te zetten en daar wil men dan ook vroeg mee beginnen. Er is ook gesproken over
het nieuwe thema en daar zijn ze bijna uit. Maar dat komt helemaal goed en ze
proberen weer een leuk thema te bedenken. Een datum is al wel geprikt en die staat
hier onder. Zet deze vast in uw agenda, plan geen dagje weg of vakantie zodat u
ook aan de derde Hoenderlose dorpsquiz kunt meedoen. Wordt vervolgd!

DORPSQUIZ 2023 - 9 JUNI
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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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Nieuws van de EHBO 
Wat hebben we een prachtige zomer
gehad. De op één na zonnigste zomer
ooit gemeten! En dat hebben we gemerkt!
Heel veel vakantiegangers wisten ons
dorp weer te vinden en wat waren we blij
dat dit jaar weer heel veel mooie evene-
menten konden doorgaan.

De leden van de EHBO vereniging zijn
deze zomer dan ook weer heel erg druk
geweest om bij al deze evenementen hulp
te verlenen. Want bij elk groot evenement
moeten mensen van de EHBO aanwezig
zijn. Soms was alleen onze aanwezigheid
al genoeg en hoefden we niet in actie te
komen. Maar een aantal keer was het fijn
dat er goed opgeleide EHBO-ers waren
die adequaat konden helpen. 

Om dat te kunnen doen oefenen we elke
eerste donderdag van de maand. We krij-
gen les van goed geschoolde docenten
die ons, met behulp van een LOTUS
(iemand die een slachtoffer speelt),
noodsituaties laten oefenen. Zo oefenen
we onder andere met reanimeren, zwach-
telen en het behandelen van wonden.
Maar ook leren we wanneer we 112
moeten bellen en wat we kunnen doen

voordat professionele hulp arriveert. En
dat is heel belangrijk. Voor de veiligheid
voor ons dorp en onze inwoners!

De materialen die nodig zijn om te
trainen (reanimatiepoppen, verbandmid-
delen en leermiddelen) en ook de tassen
die we bij ons hebben tijdens onze inzet
zijn kostbaar. Daarom gaan we in okto-
ber weer collecteren. Van 15 t/m 30 okto-
ber kunt u ons aan uw deur verwachten.
De opbrengst helpt ons onze vereniging
vakkundig te houden en ons dorp veilig!
Helpt u ons helpen? Vast heel hartelijk
dank!!
Heeft u vragen over onze vereniging dan
kunt u contact opnemen met Leida van de
Brink. Tel: 06-55368355 of
leida@me.com

Collecte Koningin
Wilhelmina Fonds
De collecte voor het KWF heeft in
Hoenderloo dit jaar 893,29 euro opge-
bracht. Dit jaar was er een primeur: de
collectant kwam bij u aan de deur, niet
met de traditionele bus, maar met een zg.
collectebord. Daarop was een QR-sticker
aangebracht die de mensen konden scan-
nen om vervolgens een bedrag te
doneren. Als je over een smartphone be-
schikt is dat een eenvoudige operatie,
maar als dat niet het geval is, is er geen
transactie mogelijk. Geen bus, geen geld.
Gelukkig beschikten de collectanten over
kaartjes met de bankgegevens van het
KWF, zodat de mensen desgewenst hun
donatie alsnog kunnen overmaken.
Dat de opbrengst in ons dorp dit jaar
aanzienlijk lager is dan vorig jaar
(1536,92 euro) is niet verwonderlijk,
aangezien veel oudere bewoners niet
gewend zijn te betalen met hun telefoon.
De collectanten zijn niet onverdeeld
gelukkig met de nieuwe manier van col-
lecteren, maar helaas keert het KWF niet
terug naar de good old collectebus.

Namens KWF, Jan Crum
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor deze keer hebben we voor een paar afbeeldingen over de woningen op het
Deelerwoud, t.w. de nummers 17 en 19.

In dit geval de dubbele woning op 't Schot.
Deze dubbele woning is in ieder geval bewoond geweest door de families Bloem (niet onder Repelaer), Busser, Hendriks en
de Groot. Op deze plek is al bewoning sinds 1872, zoals op kaarten te vinden is. Op de foto's zien we Joop en Leo Busser,
waarvan op één foto met hun moeder.

Reacties graag via wimvanmourik48@gmail.com
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Lars van Ark maatje te groot voor de concurrentie!
In de geschiedenis van de Nieuwe Plag-
gensteker hebben we al een keer aandacht
besteed aan onze dorpsgenoot Lars van
Ark. Hij is een bevlogen en zeer getalen-
teerde mountainbiker die lid is van de
vereniging Bar End in Apeldoorn. Talent
alleen is echter niet voldoende, maar het
helpt wel. Lars heeft het inmiddels
geschopt tot de beloften en staat te boek
als een jonge man voor de toekomst. Hij
traint heel hard en we raden in Hoen-
derloo niemand aan om hem eens uit te
dagen voor een fietswedstrijdje. Het
niveau in de competitie waar hij actief is
is heel hoog en de concurrentie is groot.
Hij staat op het moment van schrijven
tweede en hij is strijdvaardig tot de laatste meter. Goed materiaal is van groot belang en in de loop van de jaren kan hij steeds meer
beschikken over goed spul. Hij maakt gigantisch veel kilometers om naar alle wedstrijden te rijden door het hele land en de fami-
lie maakt die dan dus ook. Ze steunen hem volle bak en willen niets missen van de opmars in zijn carriere. 
Dat hij goed overweg kan op welke fiets dan ook is wel gebleken tijdens een wedstrijd gravelen op 10 september. Een compleet
nieuwe discipline voor Lars, maar het ging hem heel goed af. Hij moest voor deze derde gravelwedstrijd van de NL gravel series
helemaal naar Banholt in Zuid-Limburg. Voor deze 100 km koers mocht hij een nieuwe Giant revolte gaan testen, afgemonteerd
met Shimano GRX elektrisch schakelen en Carbon gespaakte Cadex wielen! Hij deed het zo goed, dat hij als winnaar over de streep
kwam en voor de kenners de elite rijder Bas Peters achter zich liet. In zijn eerste gravelwedstrijd meteen het hoogste podium
pakken, wat een prestatie! Lars, gefeliciteerd met deze schitterende overwinning.

Dit doet ons ontzettend goed Jan!

In de afgelopen maanden hebben we Jan Pasveer gelukkig weer bij heel wat activiteiten gezien
waar hij een steen aan bijdroeg. Jan is een tijd flink ziek geweest en het was best moeilijk hem
af en toe door het dorp te zien gaan. Maar Jan is een volhouder en blijkbaar een bijter en het
is geweldig om hem weer actief te zien als er bepaalde zaken in het dorp plaats vinden. Jan
heeft altijd veel voor Hoenderloo gedaan en gezorgd dat bepaalde zaken goed geregeld wer-
den. Op de linker foto is Jan aan het mee helpen om de eigen straat te versieren tijdens het
Zomerfeest van dit jaar. Super Jan! Het werd zeer gewaardeerd en dat gold ook voor de mid-
delste foto als parkeer regelaar tijdens de Markt rond de Kark. Al sinds jaar en dag regelt hij
het verkeer en probeer maar niet iets anders te doen dan Jan in zijn hoofd heeft. De rechtse foto
is de meest recente, namelijk tijdens de Open Monumentendagen. Jan hield alles een beetje in de
gaten in het zonnetje voor ‘t Dorpshuus. Hij zag dat het heel erg druk was en kon zo af en toe wat
informatie verstrekken aan mensen die iets te vragen hadden. 
Uiteraard zijn er heel veel meer mensen in ons dorp die heel goed vrijwilligerswerk doen en die zouden we allemaal wel in het
zonnetje willen zetten, maar gezien de gezondheidstoestand van Jan een tijd geleden zijn we blij hem hier te kunnen noemen.
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Super blij met onze E.H.B.O.

Jullie zijn 
toppers!
Heel erg
bedankt

voor jullie
inzet
voor

Hoenderloo!

Af en toe komt de Hoenderlose afdeling
van de E.H.B.O. voorbij in de dorpskrant
van Hoenderloo. We hebben een tijd
geleden kunnen melden dat het een zeer
gezellige groep mensen is en dat het in
ons dorp heel goed gaat met de E.H.B.O.
Men is bij heel veel activiteiten van de
partij geweest afgelopen tijd en het was
dan ook een drukke tijd voor de mensen
in het geel/blauw. Oké, het is voor veel
organisaties van activiteiten verplicht om

iets van E.H.B.O. ten tijde van de activi-
teit te hebben, maar dan moeten er wel
mensen zijn die hun vrije tijd opofferen
voor het plezier van anderen. Het kost
een klein bedrag, maar de E.H.B.O. heeft
ook onkosten en als men kijkt hoe lang
en hoe veel mensen er tijdens een
activiteit een geel/blauw shirt aan trek-
ken; daar kun je alleen maar respect voor
hebben.
De redactie heeft wat foto’s bij elkaar

gezocht van E.H.B.O.-ers in functie. Ze
waren overal! Op Hoenderpop, Konings-
dag, 5 keer braderie, de Markt rond de
Kark en sowieso bij alle onderdelen van
het Zomerfeest Hoenderloo en nog meer.
Zelfs tijdens de optocht waren ze onder-
weg om zo snel mogelijk te kunnen in-
grijpen indien nodig. Gelukkig hebben
we begrepen dat ze niet heel veel in actie
moesten komen, maar in de gevallen dat
het moest stonden de mannen en
vrouwen paraat om vakkundige hulp te
bieden. Ze willen overigens altijd nieuwe
collega’s verwelkomen. Iets voor u?
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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 Hoenderlose vlagDe Hoenderlose vlag
Vlaggen te koop in de originele Hoenderlose kleuren!
Gevelvlaggen: 100x150 cm à €27,50,-
Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm (beperkt) à €45,-
Wimpels: 300 cm (beperkt) à €35,-

Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling!

Alleen verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, 06-20683177, Krimweg 11
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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

6
1

7

9 4 3 2 1

415

842

56193

784

6

2 9 8 3

5 2 7

4

Theo is echt 65
Een spandoek aan de Meester Gangel-
weg en wel bij Bep en Theo. Zou er iets
met de honden zijn, want hun leven staat
voor een groot deel in het teken van de
poedels. De redactie had al een tip van
een buurman gekregen dat er iets te
vieren viel in Huize Westerveld en wel
het feit dat Theo de prachtige leeftijd van
65 jaar bereikt had. Dat was op 8 augus-
tus en dus stond de redactie die dag
opeens bij Theo op de stoep met de ca-
mera. Een foto was geen probleem en
Theo, met veel verstand van fotografie,
nam een zeer tactische plek in. Je hoefde
je buik niet in te houden Theo, al valt die
inmiddels ook wel mee.
Theo maakte vroeger foto’s van bijvoor-
beeld Koninginnedag bij sv Beatrix en
dan konden er later bij het Warenhuis en
weer later bij de Timp foto’s bijbesteld
worden. Tegenwoordig met al die digi-
tale camera’s en mobiele telefoons hoeft
dat niet meer.
Theo werkt nog 3 dagen in de week bij
defensie en heeft het daar prima naar zijn
zin. Hij denkt dan ook wel zijn pensioen
daar te gaan halen. Prima instelling Theo,
hou vol!
Zoals gezegd draait veel om de poedels
en die komen uiteraard niets te kort.
Maar ook andere dieren worden door
deze dierenliefhebbers regelmatig ver-
wend. Wat te denken van de das die ze in

de tuin mogen ontvangen
en de vele vogels.

Theo, levensgenieter,
nog van harte en vele
jaren er bij in goede
gezondheid. Je bent
al vele kilo’s kwijt,

hou vol. Topper!
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



Door de hoge stikstofdepositie en de
verbossing is de kwaliteit van het
Otterlose Zand ondertussen matig tot
slecht. Om de nu nog voorkomende
plant- en diersoorten te behouden,
moeten op korte termijn maatregelen
genomen worden. Het Park neemt de
volgende maatregelen om de kwaliteit
en het oppervlak van het habitattype
stuifzand op het Otterlose Zand te ver-
beteren en vergroten:
* Verwijderen van een deel van het bos
en bosopslag dat na 2007 op het stuif-
zand is ontstaan (de oude bossen en
vliegdennen worden dus gespaard).
* Tegengaan van de directe uitstoot van
stikstof, verstoring door recreatiedruk
en milieuverontreiniging door het af-
sluiten van de autoweg (De Wetweg)
door het Otterlose Zand voor gemo-
toriseerd verkeer.

Na het uitvoeren van de maatregelen
wordt er een monitoringsplan opgesteld,
waarmee de kwaliteit van het Otterlose
Zand gevolgd wordt. Zo kunnen wij zien
wat de effecten zijn van de maatregelen.

De werkzaamheden begonnen op 5 sep-
tember en vinden plaats op verschil-
lende plekken op het Otterlose Zand. De
Wetweg zal vanaf deze datum permanent
gesloten zijn voor verkeer.
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Deel 77

Door Sabine Bootsma 

Het Otterlose Zand in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe is één van de vijf
grootste stuifzandgebieden van de
Veluwe, met een oppervlakte van maar

liefst 324 hectare. Het is een prachtig
gebied; een open vlakte met groepen
grote vliegdennen en hier en daar een
stuifduin met open zand.

Nederland heeft binnen Europa, als land
met het grootste oppervlakte stuifzand,
een belangrijke verantwoordelijkheid
voor behoud, herstel en beheer van de
stuifzandlandschappen. Op de Veluwe
ligt het grootste oppervlakte aan zand-
verstuivingen in Nederland, waarvan
maar liefst ruim 40% in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe ligt.

Bedreiging van habitattype stuifzand
De afgelopen 100 jaar is het open stuif-
zandlandschap in Nederland sterk in
oppervlakte afgenomen. In gebieden met
een hoge stikstofdepositie, zoals de
Veluwe, is bovendien de kwaliteit en
biodiversiteit afgenomen en groeit het
stuifzand sneller dicht met grijs kronkel-
steeltje en grove den. Hierdoor neemt de
kenmerkende korstmosrijke begroeiing
van de stuifzanden af. Korstmos lijkt op

Herstel stikstofgevoelige natuur Otterlose Zand
een plant, maar is eigenlijk een schim-
mel die samenleeft met algen of
blauwwier. 
Ook verschillende beschermde vogel-,

plant- en insectensoorten zijn sterk
afhankelijk van het stuifzand als leefge-
bied. Dit zijn bijvoorbeeld de
blauwvleugelsprinkhaan, heivlinder,
tapuit en de nachtzwaluw. De dieren die
leven op het stuifzand ervaren enorme
negatieve gevolgen van de verande-
ringen in hun leefgebied. 

Maatregelen ter verbetering van het
Otterlose Zand



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Opel Meriva 1.4 Automaat 140pk  
Climatronic, Cruise control, Stoel en
Stuurverwarming, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen, Armsteun, Parkeersensoren voor en
achter, Multifunctioneel stuurwiel, Carkit        

BJ 2016   29.000 km!!  € 14.750.-

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 € 11.450,-
Dacia Duster 1.2 TCe Navigatie, Cruise contr, PDC Blauw met. 2015 € 11.950,-
Dacia Logan MCV 1.6-16v Trekhaak, Ruimtewonder Zilvergrijs met. 2008 €  4.250,-
Ford C-Max 1.6-16v Airco, Trekhaak, Lm velgen. Zilvergrijs met. 2005 €  3.450,-
Ford Fiesta 1.25 3 deurs Lm velgen, Airco Zwart met. 2009 €  4.450,-
Ford Focus Wagon 1.6 Titanium Leer, Trekhaak enz. Zwart met. 2012 €  7.450,-
Ford Kuga 2.5 4x4 Trekhaak 89.000km! Zwart met. 2009 Verwacht
Hyundai IX 35 2.0 Dynamic Trekhaak, Zwart 2011 € 10.750,-
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Navigatie, Camera enz. D. grijs met 2021 € 24.450,-
Kia Venga AUTOMAAT Trekhaak 49.000km!! Zilvergrijs met. 2013 € 13.450,-
Mazda 3 1.6 TS Plus Cruise contr. Stoelverw. Enz. Zwart met. 2010 €  7.950,-
Opel Corsa 1.2 100pk GS Digitaal dashboard enz. Oranje / Wit 2020 € 18.450,-
Opel Meriva 1.4 140pk AUTOMAAT 29.000KM!! Wit 2016 € 14.950,-
Peugeot 208 1.6 Hdi Diesel 5 deurs 48.000km Wit 2017 € 10.750,-
Renault Kangoo 1.2 TCe Pers. uitvoering Zwart met. 2017 € 15.750,-
Renault Scenic 1.5 dCi Diesel veel opties 118.000km Zwart 2015 €  9.950,-
Renault Scenic AUTOMAAT 99.000km Blauw met 2007 €  4.950,-
Renault Twingo 1.2 Airco, Bleutooth carkit Wit 2014 €  3.950,-
Suzuki SX-4 1.6 hoge zit, Trekhaak LM velgen Zilvergrijs 2008 €  4.750,-
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,-
VW Golf GTI 230pk Automaat 3 deurs Xenon Zwart met. 2014 € 21.450,-
VW Tiguan 1.4 TSi 150pk Navigatie 87.000km 1° Eig. Zwart met 2009 € 12.450,-

Een greep uit ons aanbod:

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL


