
reden er grote machines af en aan.
Vrachtwagens brachten grote hoeveelhe-
den materialen, allemaal om dit gedeelte
van Hoenderloo aan te pakken en op te
knappen.

De conclusie zal voor de meeste mensen
toch wel zijn dat het er fraai uitziet. De
drempels halen de snelheid er wel uit en
die klinkers geven het zeker een mooi
dorps karakter. 

Dat dit gedeelte is aangepakt heeft zeker
wel voor hinder gezorgd, iets wat er nu
eenmaal bij hoort. Menigeen heeft heel
wat keren moeten omrijden. Dat is echter
nog in schril contrast met de mensen die
wonen aan het gedeelte dat maandenlang
open heeft gelegen. Die mensen hadden
zeker overlast doordat ze moeilijker bij
hun woning konden komen en al hele-
maal niet met de auto.

In december werd de weg vrij gegeven
en kon iedereen weer over deze verkeers-
ader van ons dorp van de ene naar de
andere kant rijden. Door rijplaten konden
de bewoners ook hun auto weer bij huis
zetten. Na de feestdagen werd in januari
gewerkt aan de afwerking en liepen er
met name stratenmakers rond. De molgo-
ten aan weerszijden van de Krimweg

werden er vakkundig ingelegd en bij ‘t
Dorpshuus werd de zijtak gereed
gemaakt. Er ging even een gerucht dat de
Krimweg hier een stukje smaller was
geworden en dat dit problemen zou kun-

nen gaan opleveren als het druk zou gaan
worden, maar bij navraag bleek dit toch
alleen maar een gerucht te zijn. Gelukkig
maar. 

Verderop aan de Krimweg, vanaf de
nieuwe verhoging bij de Paalbergweg tot
aan de Heldringweg, heeft men de mol-
goten er uit gehaald en verbeterd. Dat
was op sommige plekken zeker nodig. Er
was veel hoogteverschil en op menige
plek bleef het water gewoon staan na een
bui. Als we eerlijk zijn is er door de
stratenmakers die deze molgoten vorig
jaar hebben vervangen na de werkzaam-
heden met glasvezel en het aanleggen
van de nieuwe gasleiding op enkele
plekken prutswerk geleverd. Gelukkig is
dit stuk Krimweg vorig jaar voorzien van
een nieuwe seallaag en moesten de mol-
goten  dus ook weer aangepakt worden. 

Het is even lastig geweest, maar het
resultaat is er dan ook naar. Het is de
overlast wel waard geweest zullen de
meesten wel zeggen. 
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voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Fraai stukje Krimweg bij Muziekbos
Het was even wennen dat er niet meer
gewerkt werd aan het stuk Krimweg ter
hoogte van het Muziekbos. Maandenlang
liepen er een heleboel werkmensen en
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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



1 Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 16.00 uur)
4 Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 16.00 uur)
7 Inloopmiddag Hoge Veluwe over het Park Resort (Dorpshuus, 14.00 - 18.30 uur)
7 Jaarvergadering Hoenderloo’s Belang
8 Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 16.00 uur)
11 Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 16.00 uur)
13 Openstelling museum de kleine Arcke (11.00 - 15.00 uur)
15 Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 16.00 uur)
16 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
18 Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 16.00 uur)
22 Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 16.00 uur)
25 Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 16.00 uur)
28 Jaarvergadering Dorpshuus
29 Inloop HNI (Dorpshuus, 10.00 - 16.00 uur)

4 Vergadering Hoenderloo’s Belang
20 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

2 Vergadering Hoenderloo’s Belang
18 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

13 Vergadering Hoenderloo’s Belang
15 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

4 Vergadering Hoenderloo’s Belang

1 Vergadering Hoenderloo’s Belang
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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

Helaas geen HTC
Helaas zal er voorlopig nog geen klucht op de
Dorpshuusplanken gespeeld gaan worden. Ook

al worden de coronaregels snel sterk versoe-
peld, om in april al een stuk te kunnen brengen

hebben de Hoenderlose toneelspelers te lang
niet mogen repeteren. In zo’n korte tijd kun-

nen ze het gekozen stuk er niet goed in krijgen
om het goed te kunnen brengen.

Wie weet komt er later dit jaar nog een
moment en anders volgend jaar! Dan wordt
het toch echt wel weer eens tijd om goed te

lachen en te genieten van HTC





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 € 35,00 per jaar.

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

E-mail: 
robspelde@planet.nl

Krimweg 11
7351 AS  Hoenderloo 

website
www.hajo-hoenderloo.nl

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 19 maart

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

dinsdag 29 maartdinsdag 29 maart
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier
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Geboren in .........
We kunnen in de Nieuwe Plaggensteker weer een nieuwe dorpsgenoot verwel-
komen. Een piepjonge en als we zo op de foto kijken is het een prachtig kereltje.
Zijn naam? Ruben. En waar woont hij? Aan de Krimweg 17, de plek waar zijn

papa en mama inmiddels al een paar jaartjes
wonen. Cornelis en Esmeralda van Aggelen zijn

bijzonder trots op hun kleine telg, die geboren is op
1 december om 2.31 uur en toen was hij 52 cm lang

en woog hij 4020 gram.
Papa en mama en andere familieleden, van harte gefeliciteerd met de nieuwe aan-
winst in het gezin. Heel veel geluk en gezondheid gewenst.

Welkom 
Boaz
Bij oud-Hoenderloër
Coen Spelde en zijn
vriendin Cynthia
Bomert heeft ook
een gezinsuitbrei-
ding plaats gevon-
den en wel op 31
januari. Op die
prachtige dag is om
02.48 uur een heel
mooi kereltje gebo-
ren in hun huis in
Apeldoorn. Hij
heeft de gewel-
dige naam Boaz
gekregen en hij
woog bij zijn geboorte 3305 gram. Hij heeft al
een heel grote broer, want Noud is inmiddels al
weer 2 jaar. Zo vor- men ze een geweldig gezinnetje. Ze
zijn nog heel vaak in Hoenderloo te vinden aangezien opa en
oma Spelde er nog steeds wonen en Noud er iedere week komt spelen. Straks zal
Boaz vast en zeker ook lekker bij opa en oma komen. Heerlijk! Kom maar!
Coen, Cynthia en Noud, van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe gezinslid en uiter-
aard ook alle familieden. We hopen dat jullie een geweldige toekomst tegemoet
gaan met veel geluk en gezondheid!
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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



kunstvormen beleefd en ervaren. Ook zal
er een workshoppenmiddag plaats-
vinden. Wij zijn benieuwd welke talen-
ten de kinderen bij zichzelf en anderen
ontdekken. Vinden ze de uitdaging om
steeds iets nieuws te willen verzinnen?

Fantasie en
kleuters
Bij het maken van
kunst komt fantasie
om de hoek kijken.
Fantasie is gren-
zeloos, alles kan.
Door onze fantasie
kunnen we allerlei
ideeën bedenken en
uitwerken, zonder
rekening te hoeven
houden met de gren-
zen van de 'echte'
wereld. 
Bij de kleuters ligt fantasie en werkelijk
nog dicht bij elkaar. Kleuters hebben een
eigen magische kijk op de werkelijkheid.
Daar houd ik zo van! 
Zo zaten er wel 4 kinderen op de ronde
schommel, tijdens het buiten spelen.
"Juf, wil je ons duwen'? Eerst langzaam
en toen steeds harder en hoger ging de
schommel. Het avontuur begon. De
kleuters  gingen hoog de lucht in, door de
dampkring, zo de ruimte in.
Verschillende planeten kwamen voorbij.
Eenmaal in de buurt van de zon, werd het
wel heel erg warm. "Juf, bukken. Daar is
de maan".
Zo vond een kleuter op het schoolplein

een mooie steen. "Misschien is het wel
een gelukssteen"; zei ik. Een paar
minuten later kwam het meisje naar me
toe, met de steen in haar hand. "Juf, het is
inderdaad een gelukssteen. Ik viel, maar
ik viel niet. Dat kwam door de steen". De
overtuiging dat de steen werkelijk een
val voorkomen heeft, maakt dat ik er ook
graag in wil geloven!

Die magische kijk op de wereld, vind je
ook terug in tekeningen. Wanneer een
kleuter een tekening heeft gemaakt en
deze laat zien, is het zo leuk om hier een
gesprekje over te voeren. In een tekening
kan alles. Een mens met vijf ogen, een
wandelend theekopje, een vuurspuwende
pissebed, een pratende bloem. Heerlijk!
Wanneer we het thema kunst afgesloten
hebben, gaat de kunst mee naar huis. Het
kan dus best zo zijn dat er de komende
maanden op de muren in de huizen van
Hoenderloo en omstreken ware pareltjes
hangen.

Juf Esther
Leerkracht onderbouw
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Schoolbreed thema Kunst
Inmiddels is het, tijdens dit schrijven, al
februari. De afgelopen weken hebben de
leerlingen van IKC Hei&Bos zich in de
wereld van de kunst gewaand. 

Zo werkten de kleuters over de
cirkelkunst van Kandinsky en over de lij-
nen, rechthoeken en vierkanten van
Mondriaan. 

De leerlingen van de middenbouw maak-
ten hun eigen verf van natuurlijk materi-
aal en leerden over de kunst van
Rembrandt van Rijn. 
De bovenbouwleerlingen maakten pen-
en inkttekeningen n.a.v. kunst van deze
kunstenaar. Ook maakten ze houts-
kooltekeningen geïnspireerd door de
kunst van August Malmstrôm. 
De komende weken worden nog meer

Inloopdag ontwikkeling 
Park Resort De Hoge Veluwe
Sinds enige jaren heeft Stichting Het Nationale Park De Hoge
Veluwe het plan om een resort hotel in Het Nationaal
Park te bouwen. De stichting komt hiermee tege-
moet aan een groeiende vraag naar meerdaags
verblijf die leeft onder de bezoekers van Het
Nationaal Park. Na gedegen onderzoek is
besloten om het Park Resort De Hoge
Veluwe te realiseren bij de entree
Hoenderloo, op de locatie van de voorma-
lige voetbalvelden van SV Beatrix. De
plannen voor de bouw van het Park Resort
worden gecombineerd met de herinrichting
van de omgeving van de entree Hoenderloo.
Het doel daarvan is om verkeersstromen te opti-
maliseren, waardoor de wachttijden afnemen en er

minder overlast ontstaat in Hoenderloo door filevorming.

Inmiddels heeft het Nationaal Park de provincie Gelderland,
de gemeentes Ede en Apeldoorn, de Dorpsraad Hoenderloo
en de direct aanwonenden van de voetbalvelden geïn-

formeerd over de plannen. Om ook de bewoners van
Hoenderloo te informeren organiseren Stichting

Het Nationale Park De Hoge Veluwe en
vakantievastgoed ontwikkelaar Mountain

Residences samen een Inloopdag op
maandag 7 maart. Tijdens de Inloopdag
worden de plannen voor het nieuwe pro-
ject doorlopend gepresenteerd en is er
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom

tussen 14.00 uur en 18.30 uur in 't
Dorpshuus Hoenderloo, Paalbergweg 26 te

Hoenderloo. De inloopdag is vrij toegankelijk
zonder aanmelding.



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



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9

Kwaliteitsslag bij de Proeftuin
Bij de Proeftuin zijn ze inmiddels het
tweede jaar ingegaan en ze gaan vol
vertrouwen richting het hoogseizoen. Het
knusse restaurant heeft in het openings-
jaar al zeker bij meerderen naam ge-
maakt met lekker
eten en een goede
ambiance om een
hapje te gaan eten.

Rense Peper heeft
in zijn eerste jaar
in de horeca veel
geleerd. “We heb-
ben veel ervaring
opgedaan in een
lastig jaar.” Uiter-
aard doelt hij
daarin ook op de
corona pandemie
en het feit dat ze
geruime tijd geen
gasten mochten
ontvangen. “Maar
ik ben er trots op
wat we hebben
neergezet. We hebben mensen mogen
ontvangen die hier genoten hebben van
lekker eten en wat is nu mooier dan dat.
Dat gold ook voor de mensen die op het
terras plaats namen. Lekker wat eten en
drinken, de kinderen konden zich volop
vermaken met crossfietsen, minigolf of
in het speelbos.”

De periode van nu wordt benut om alles
in gereedheid te brengen voor de hopelijk
drukke tijden van straks. Net als de
midgetgolfbaan wordt het gehele terrein
om het restaurant aangepakt. Een kwali-
teitsslag die in het restaurant wordt
voortgezet. Rense is er trots op dat ze een
nieuwe kok hebben kunnen vinden in de
persoon van de doorgewinterde chef-kok
Peter Driehuis. De in Apeldoorn wonen-
de kok zit al 32 jaar in het vak, waar-
van hij 30 jaar voor zichzelf heeft
gewerkt. In die jaren heeft hij ge-
werkt in verschillende restaurants in

het gehele land. Ook bij bedrijven die in
de Michelingids voorkomen. De grote
rode draad door zijn carriere is de passie
voor het koken, de constante drive om
lekker en verantwoord eten voor de gas-

ten te bereiden om die optimaal te laten
genieten. 
Peter heeft ook in de regio naam gemaakt
als kok. Zo heeft hij o.a. vele jaren een
restaurant gehad in Beekbergen, maar
heeft hij ook het eten bereid in Huis 56 in
Ugchelen. Verder heeft hij een cate-
ringbedrijf gehad waarmee hij zeer grote
bedrijven van eten voorzag. Nog een
rode draad door zijn koksloopbaan is, dat
hij veel goede recensies heeft mogen ont-
vangen voor zijn kookkunst en zijn kook-
stijl. Hoe mooi is het dat hij dat nu in
Hoenderloo laat zien.

Peter is wel iets anders in het leven gaan
staan na twee keer een hartinfarct te
hebben gehad. “De familie thuis wil me
ook graag nog langer in hun midden

hebben en twee hartinfarcten zetten je
wel aan het denken. Ik ben er een jaartje
mee gestopt, maar je kunt het koken niet
uit me halen. Toen ik benaderd ben om
eventueel hier in de Proeftuin te komen

koken zag ik dat als
een prachtige nieuwe
stap. Ik wil koken,
dat is mijn passie en
in dit mooie bedrijf
kan ik mee helpen
om er samen nog iets
mooiers neer te
zetten.”

Peter is onder de
indruk van de mooie
plek waar de Proef-
tuin ligt en van het
concept dat Rens en
zijn medewerkers in
een jaartje tijd heb-
ben weten neer te
zetten. Daar een
steen aan bijdragen is
een geweldige uit-

daging. “Ik vind het prachtig om de men-
sen, die de moeite hebben genomen naar
ons toe te komen, in de paar uurtjes dat
ze bij ons te gast zijn optimaal te  ver-
wennen. Je kunt de gasten het gevoel
geven dat ze een paar uurtjes op vakantie
zijn. Mijn mediterrane stijl past hier heel
goed.”

Naast de pizza’s en pasta’s, waar velen al
volop van genoten hebben, kan men bij
de Proeftuin ook terecht voor een 3- of 4-
gangenmenu. De stijl van Peter zal zeer
duidelijk herkenbaar en te proeven zijn.
Zoals hij dat zelf aangeeft een Bour-
gondische stijl met veel smaakjes die
complementeren. Niet echt standaard
maar de moeite waard om eens te gaan
proeven. Met goede ingrediënten; eerlijk

en divers koken op een goed niveau! 
Uiteraard kijken Rense, Peter en het
andere personeel er naar uit u als
gast culinair te mogen verwennen!



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



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 11

Politienieuws
De vorige keer gaf ik aan dat de politie in de maand januari extra
zou controleren op het rijden zonder rijbewijs. In januari 2021
reden er 22 voertuigen zonder rijbewijs en in de maand januari

2022 met extra controle waren dat er 44. Behoorlijke stijging dus. 

Verder was het de afgelopen periode in Hoenderloo erg rustig voor de politie. Er kwam één mel-
ding binnen van een bemiddeling en er werd één verdachte situatie gemeld. Mochten er verdachte
situaties zijn of mochten er andere zaken opvallen in het dorp, die de politie zou moeten weten, dan
hoor ik het graag. Ook kwam de eerste melding binnen van snelheid van motoren en sportauto's.
Waar kan zal ik de snelheid controleren. 

Met vriendelijke groet,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
0900-8844

NIEUWS VAN DE KLEINE ARCKE
FOTO-EXPOSITIE IN APRIL
Maart gebruiken we om april voor te bereiden. Op zondag 10 april
willen we het nieuwe seizoen starten met een foto-expositie in het
kader van Heel Hoenderloo Kiekt.  Fotograferen, iedereen kan het
en doet het. Zend uw mooiste /bijzonderste foto van Hoenderloo
of haar bewoners in, wij hangen hem op in onze expositieruimte
en een deskundige jury buigt zich over de foto.  Inleveren van uw
foto kan tot en met vrijdag 8 april. Over hoe u uw foto op ieder gewenst formaat kunt laten afdrukken en bij wie u uw foto
kunt inleveren, meer in de volgende Plaggensteker. Ondertussen kunt u al aan de slag met fotograferen.

LEESCLUB IN DE KLEINE ARCKE
Van ons museumpje willen we graag een cultuurhuis maken. Op de derde vrijdagmiddag van de maand komt een kleine
groep  enthousiaste lezers hier bij elkaar om samen met elkaar het gelezene te bespreken. Van Adriaan van Dis stapten we de
afgelopen maanden over op Hans Olink en van Een Siberische tragedie naar gedichten in de Nedersaksische streektaal, vari-
atie is er genoeg en het levert boeiende gesprekken op. In februari lezen en bespreken we Jan Terlouw en in maart Gustaaf
Peek. Zin om mee te doen, meld u aan via HeelHoenderlooleest@gmail.com.

Goed nieuws van
het HNI!!
Het duurde allemaal wat langer dan we
gehoopt hadden maar eindelijk kunnen
we dan vertellen dat we vanaf dinsdag 22
februari twee hele dagen in de week aan-
wezig zijn in het Dorpshuus.

Elke dinsdag en elke vrijdag kunt u
tussen 10.00 uur en 16.00 uur binnen-
lopen om een praatje te maken, een spel-
letje te doen, een kopje koffie of thee te
drinken, te handwerken en noem maar
op. Ook gaan we af en toe wat speciale
activiteiten organiseren. Hou daarvoor
vooral hoenderloo.nl en facebook in de
gaten.

Helemaal nieuw is dat we vanaf 22 feb-
ruari elke dinsdag en vrijdag tussen de
middag een warme maaltijd gaan
serveren.
Ilona Visscher, een professionele cate-
raar uit Hoenderloo verzorgt voor u een
warme maaltijd en een toetje voor 5 euro.
Dus als u het gezellig vindt om samen
met anderen te eten of als gewoon een

keertje geen zin hebt om te koken
dan bent bij ons van harte
welkom!!
Voor de maaltijd moet u zich wel
opgeven dat kan via de mail:
HNI@Hoenderloo.nl of even
bellen naar Hanneke van Kan (06-
29093045) of even langskomen
bij het Dorpshuus op dinsdag of
vrijdag.

Opgeven voor de maaltijd van dinsdag
kan tot en met de vrijdag ervoor.
Opgeven voor de maaltijd van vrijdag
kan tot en met de dinsdag daarvoor.

We hopen dat we veel mensen mogen
begroeten, we hebben er zin in!

De vrijwilligers van HNI
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Agenda voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Hoenderloo's Belang
Datum: Maandag 7 maart
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: 't Dorpshuus

1. Opening en mededelingen
2. Secretarieel jaarverslag
3. Financieel jaarverslag 2121
4. Verslag Kascommissie 2021
5. Benoeming kascommissie 2022
6. Aanpassing statuten
7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:
- Werner Ludwig
- Ilja Hengeveld
- Rowan Mulder

8. Rondvraag
Pauze

9. Toekomstplannen in Hoenderloo
Na de pauze besteden we aandacht aan de verschillende toekomstplannen die er in het dorp zijn. In
grote lijnen denken we aan drie grote onderwerpen: de plannen voor het centrum van het dorp die we
zelf aan het maken zijn, de plannen van de Hoge Veluwe voor de bouw van een resort en de plannen
van de Vosgroep voor het terrein van de voormalige Hoenderloo Groep.
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WWij gaan verbouwen!!!!!!ij gaan verbouwen!!!!!!

Het is alweer 6½ jaar geleden dat we hebben verbouwd. Nu zijn we weer toe
aan een up-grading van onze winkel.

We sluiten op zaterdag 12 maart om 13.00 uur onze deuren, om op 
donderdag 24 maart om 08.00 uur weer open te aan.

De winkel krijgt een heel nieuwe indeling met als speerpunt
Vers en gemak.

Wij zijn al artikelen aan het afprijzen! Kijk op de kraam in de winkel of er
wat voor u bij ligt voor leuke prijsjes.

Indien de coronamaatregelen het toestaan is er een feestelijke opening op
woensdag 23 maart van 19.00 - 21.00 uur!
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Het voorjaar komt eraan en ieder-
een merkt nu al dat de versoepeling
van de coronaregels meteen tot
meer levendigheid in het dorp leidt.
Er is weer leven in de horeca, de
eerste toeristen zijn al weer gezien,
kortom: hoge verwachtingen.

Hoenderloo's Belang heeft na lange
tijd weer eens live als bestuur ver-
gaderd. Dat was wel nodig ook, om
spijkers met koppen te kunnen
slaan. De komende algemene leden-
vergadering van 7 maart is voor-
bereid, de achterliggende stukken
komen later op hoenderloo.nl. 

Verder hebben we onze ledenadmi-
nistratie eens met de stofkam
bekeken. Het blijkt dat er nog
adressen in het dorp zijn waar nog
geen leden van Hoenderloo's
Belang wonen. Daar gaan we iets
aan proberen te doen.

de Vosgroep hebben hier een
overeenkomst over gesloten. De
ondertekening vond in de kleine
Arcke plaats op maandag 14 janu-
ari met Wim Vos. Datzelfde geldt
ook voor het museum De Kleine
Arcke, dat sinds kort door een
aparte stichting bestaande uit
dorpsbewoners, wordt beheerd.
Daar zijn we blij mee. Zij hebben
ook een langdurige contract gete-
kend en uiteraard moest daar ver-
volgens op geproost worden. Het
waren toch mooie momenten voor
het dorp.
Voor het kermisterrein betekent dit
overigens niet dat dat tot grote
veranderingen gaat leiden, maar
het dorp kan daar binnenkort
gebruik van gaan maken, terwijl het
tegelijk de bedoeling is dat het ter-
rein gewoon open en groen blijft.
De precieze details werken we nog
uit.

Verder zijn we door alle corona-
perikelen vergeten de contributie
(jawel, vijf euro per jaar) in 2021 te
innen. Ook dat halen we nu in, door
meteen de contributie voor 2021 en
2022 te gaan innen. Dus binnenkort
geen 5, maar 10 euro… En excuses
van het bestuur natuurlijk.

Belangrijker is nog het volgende.
We waren al wat langer in gesprek
met de Vosgroep, wat best lastig
was vanwege de lockdowns. Maar
het is zo ver: de Vosgroep stelt het
terrein waar jaarlijks de kermis
wordt gehouden beschikbaar aan
het dorp. Hoenderloo's Belang en

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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Mooie stap voor Hoenderloo
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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: oktober 2013
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel:     06-21395650 
Telefoon:  055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding 

* Financiële- en loonadminstratie

* Opstellen jaarstukken 

* Aangiftes vennootschaps- en 
inkomstenbelasting

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 dit jaar in totaal 62 vuilniszakken met
doppen verzameld!!

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

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

het inzamelen.
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De klompen die we
vorige maand op de
foto hadden staan
zijn bevestigd aan
een lantaarnpaal aan
de Miggelenberg-

weg. De route waar het over ging is natuurlijk het Hoenderlose klompen-
pad, het Plaggenstekerspad.
Voor deze maand gingen we op zoek naar nog meer klompen en ergens
kwamen we deze 2 tegen. Een gele klomp met traditionele beschildering
en een blauwe die overduidelijk iets heeft met Friesland. Waar hangen
deze? Toch wel midden in het dorp, maar ook een beetje achteraf!

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk 

zaterdag 19 maart bij
Tonny Westerveld -  0657551350

Menu voor    23 maart:Menu voor    23 maart:

Lentesoep met gele paprika en een bosuitjeLentesoep met gele paprika en een bosuitje
**

Stamppotje raapstelen met saucijsjesStamppotje raapstelen met saucijsjes
**

BitterkoekjespuddingBitterkoekjespudding

Nieuwe kok voor Dineren in ‘t Dorpshuus
Het één keer in de maand samen dineren
voor een zeer redelijke prijs in een dorps-
gebouw is een traditie die al even duurt.
Jarenlang gingen de senioren elke maand
naar de mooie huiskamer van Veldheim
om er te genieten van elkaars gezel-
ligheid en van een heerlijke maaltijd.  De
bereiders van het diner is nog wel eens
gewisseld, maar onder andere heeft men
een flinke tijd van de Plaggenhut ervoor
gezorgd dat het eten zeer goed smaakte.
Nadat bekend werd dat de plek in Veld-
heim niet meer beschikbaar was moest
een nieuwe lokatie gevonden worden
waar een redelijk grote groep terecht kon
voor dit maandelijkse heel gezellige
moment. Uiteraard was ‘t Dorpshuus de
uitgelezen plek hiervoor.
Daar komt men ondertussen al weer een
hele tijd bijeen in de serre tot grote tevre-
denheid. Helaas hebben velen het diner-
moment lange tijd moeten missen door-
dat het door corona niet door kon gaan.

Deze maand heeft het echter gelukkig
weer kunnen plaatsvinden en laten we
hopen dat dit nu zo blijft!
De vrijwilligers zijn bijzonder blij dat ze
een nieuwe kok hebben gevonden en nog
dicht bij huis ook. Dorpsgenote Ilona
Visscher bereid het eten voor haar bedrijf

(depicknickmand.nl) en dat gaat ze nu
ook doen voor de deelnemers aan
‘Dineren in ‘t Dorpshuus’. Super Ilona.
Veel plezier met het bereiden van het
eten voor deze mensen! 
Laten we hopen dat we iedere maand
weer een menu kunnen aankondigen!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Van de foto in het januari nummer kregen we een reactie van Henk Sundermeijer, hij was
blij met de grotere heruitgave waar de padvindsters duidelijker in beeld kwamen. Hij dacht

met een beetje twijfel de volgende namen gevonden te hebben n.l. dus als 2e Tiny Jeths- Bloem, 3e Emmie Essenstam, 5e
Caroline Aartsen en als laatste leidster Suze Stada. We gaan verder zoeken en gaan ermee naar "oud" Hoenderlose jongedames
buiten ons dorp. Soms ook zeer helder van geest, want we gaan uiteraard voor compleet.

Voor dit februarinummer willen we
eens voor de bewoners die na de '60
en '70er jaren Hoenderloër geworden
zijn een paar foto's presenteren waar
ze misschien wel eens van gehoord
hebben maar daar geen beeld van
hebben. 

Zoals huis 1912, een dienstwoning
van Staatsbosbeheer, gelegen aan de
Otterloseweg, op de hoek van de

Waterbergweg/Noordweg.
Zo Ook het koffietentje van Mien Lammers, in de grote bocht aan de Otterloseweg,
waar de Osseweg met fietspad richting Dabbelosepad naar het Schietterrein gaat.

Reacties zijn zeer van harte welkom; het liefst via Wim van Mourik.
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Resultaten
vogeltelling
In het februari-nummer van vorig jaar
hebben we aandacht geschonken aan de
nationale vogeltelling die toen had plaats
gevonden. Toch een mooi aantal inwo-
ners had gehoor gegeven aan de oproep
om in de eigen tuin in een bepaald tijds-
bestek de vogels te gaan tellen. Het leek
de redactie wel leuk om dit jaar weer te
gaan kijken wat de resultaten waren en of

er veel verschil is met vorig jaar.
De telling vond plaats op 28, 29 en 30
januari en landelijk gezien hebben meer
dan 170.000 deelnemers 2.402.212
vogels geteld. Vanuit Hoenderloo was
het aandeel 1145 vogels, ingediend door
39 deelnemers. 
Het resultaat staat hieronder vermeld,
waarbij de resultaten en de plek in de top
10 van vorig jaar staan vermeld).

1 Koolmees 190 (179 - 2)
2 Vink 150 (175 - 3)
3 Pimpelmees 147 (185 - 1)

4 Merel 139 (139 - 5)
5 Huismus 131 (144 - 4)
6 Houtduif 66 (52 - 7)
7 Roodborst 59 (63 - 6)
8 Gaai 48 (36 - 9)
9 Boomklever 39
10 Heggenmus 28

Vorig jaar stonden de Keep en de Ekster
in de Hoenderlose top 10, die plek
hebben ze nu niet gehaald. 

Landelijk gezien zag de top 3 er als volgt
uit: 1 huismus 2. koolmees 3. merel.

NIET MEER IN ONS MIDDEN
MAAR VOOR ALTIJD IN ONS HART

Tranen en leegte ....,

maar ook liefde en warmte hebben wij
gevoeld, ons gegeven door een kaart,

telefoontje of er gewoon voor ons te zijn
na het overlijden van onze lieve Pa en Ma

en Opa en Oma

BREUS EN ALIE HUIJSMAN

Kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen

Gezocht: hulp in de
huishouding voor
3 uur per week 
Wij zijn op zoek naar een ervaren
hulp in de huishouding voor 3 uur
per week. Als je interesse hebt of
weet je wellicht iemand, dan horen
we dat graag! 

Anne-Marie en Fred  06-52223978 
Apeldoornseweg 12A

Trap niet in de 
buurtapp Nextdoor
Er worden of werden in ons dorp in
meerdere wijken brieven bezorgd waarin
opgeroepen wordt om lid te worden van
de gratis en besloten buurtapp Nextdoor.
Met de kop “Hoi buurman of buur-
vrouw” wordt de suggestie gewekt dat
iemand in Hoenderloo deze app heeft
opgezet met de goede bedoeling om
verbinding te krijgen tussen de buren. Bij
de redactie stond de naam Paul in de
brief en tja, iedereen kent wel een Paul.
De stap om er op te reageren en deel-
genoot te zijn van een app waar van aller-
lei zaken uit de eigen buurt naar voren
komen zou een heel logische zijn. Echter
...... de app Nextdoor is helemaal niets uit
ons eigen dorp en is niet opgezet door
een dorpsbewoner. Tenminste, dat hopen
we niet! Het is oplichterij!
Deze app is een slinkse manier van der-
den om toegang te krijgen tot uw tele-
foon/tablet e.d. om zo daarop zaken te
kunnen doen die het daglicht niet kunnen
verdragen.

DOE DIT DUS NIET! Download de app
sowieso al niet en heeft u dat toch
gedaan: LOG ZEKER NIET IN met de
code die in de brief vermeld wordt. Het is
pure oplichterij.

Regiobode stopt in Hoenderloo
Zo'n 25 jaar verscheen huis-aan-huiskrant Regiobode in

Hoenderloo. Helaas is daar nu een einde aan gekomen. Diverse 
factoren, waaronder de coronacrisis, heeft de directie doen

besluiten de krant niet langer in Hoenderloo rond te brengen.
De medewerkers van Regiobode bedanken inwoners, lezers,

adverteerders én de maker van de Nieuwe Plaggensteker voor de
jarenlange prettige samenwerking!
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Mooie extra foto van HHIB

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Wat betreft activiteiten in Hoenderloo is het maar magertjes op dit moment. Laten we
hopen dat er zeer binnenkort weer meer mag en kan. Dat er zo weinig plaats vindt houdt ook in dat er ook niet zo veel items zijn
om in de Nieuwe Plaggensteker te zetten. Krijg die elke maand maar weer vol, is soms een flinke uitdaging. Maar gelukkig is daar
dan Historisch Hoenderloo In Beeld. Die hebben zo veel prachtige oude foto’s en ze zijn zo op zoek naar namen, dat we blij zijn
een extra foto voor hun te kunnen plaatsen. Bij HHIB denken ze dat dit een foto is uit de jaren dertig en uiteraard zijn ze heel
benieuwd naar de namen en ze streven naar alle namen.
Reacties kunnen gericht worden naar Wim van Mourik: wimvanmourik48@gmail.com.

Per direct een Penningmeester gezocht voor het bestuur van GTH Torpedo. Wij bieden een enthousiaste club mensen die het
sporten in Hoenderloo weer een nieuwe impuls wil geven. Wil jij hieraan meewerken dan ben jij degene die wij zoeken!! Je
kunt mailen naar info@gth-torpedo.nl 

GTH info: 

Iedereen die kan is weer begonnen met sporten in het Dorpshuus. Dat zorgt ervoor dat de sportzaal goed wordt gebruikt. Er
is weer leven in de brouwerij! Voorlopig mag echter alleen gesport worden met een QR code. 
Hopelijk mag de bar snel weer open na 22.00 uur om zo de training of wedstrijd na 22.00 uur ook weer gezellig met een
drankje af te kunnen sluiten.
Volleybalwedstrijden op:
Woensdag:
- 9 maart 19.30 Dames 2
- 23 maart 19.00 Dames 2

21.00 Dames 1

Bij de volleybalwedstrijden is het publiek inmiddels weer van harte welkom. 
Het kan zijn dat een wedstrijd onverhoopt niet door kan gaan ivm te veel Corona besmettingen binnen een team. 
Wij zien jullie graag komen!! 
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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

7
3
8 1 2 6

3879
7234

45
8951
5142896

2 9
4 8 2 1

8 7 5

Waar is de heg
gebleven?
Iets wat echt bij Hoenderloo hoort zijn de
beukenhaagjes. Overal in het dorp kun je
ze tegenkomen en ook bij bijvoorbeeld
de Doedagen zijn al heel wat haagjes
aangeplant door de vrijwilligers. Het is
ook een mooi gezicht, zeker in het voor-
jaar en de zomermaanden, als er mooie
groene stroken het dorp sieren. 
Het viel dan ook op toen opeens één van
die hagen verdwenen was. Op de foto is
te zien dat hiermee gedoeld wordt op een
lange haag aan de Apeldoornseweg, bij
de oude wijk van Tjoonk, tegenover de
ingang van het Nationale Park De Hoge
Veluwe. Heel vreemd dat deze haag, des-
tijds inderdaad aangeplant door inwoners
tijdens een Doedag, er niet meer was en
er een lange strook zwarte grond overge-
bleven was. 

Er is contact gezocht met de gemeente
Apeldoorn, aangezien de kans bestond
dat die verantwoordelijk zouden kunnen
zijn voor deze actie. En dat bleek ook het
geval te zijn. Zij hadden de vele beukjes
verwijderd en de motivatie was de vol-
gende:
"Na vele jaren inboet hebben we toch
besloten om de beuken haag te verwij-
deren. Zoals het er naar uitzag kunnen
de beuken waarschijnlijk niet tegen het
strooizout en gingen steeds weer dood.
Wij hebben deze strook nu ingezaaid met
wilde flora om op deze manier toch wat
kleur te hebben."

Tja, het is een antwoord en wie weet is
het inderdaad de reden. Jammer is het
zeker wel dat zo’n mooie haag weg is.
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



de vrijwilligers. Helaas bleken de
mogelijke grafheuvels bij nader inzien
slechts stuifduintjes te zijn. Toch was
het al met al een bijzondere ervaring om
zo midden in de natuur te staan.

Nieuw erfgoed
Ondertussen leverde het veldonderzoek
toch nieuw erfgoed op. Een aan de hand
van de hoogtekaarten gesignaleerde
mogelijke walstructuur, in de buurt van
Oud Reemst, bleek echt een historische

wal te zijn, wat kon worden
bevestigd door Nico Willemsen.
Volgens hem wijst het bodem-
profiel zelfs op een walstructuur
uit de prehistorie. Nader onder-
zoek moet uitwijzen hoe,
waarom en in welke periode
deze ontstaan.
Zo ziet u maar, erfgoed is oud,
maar niet altijd bekend. Lang
niet alles is onderzocht. Zo kan,
dankzij de interesse van een
paar vrijwilligers, Het Nationale
Park De Hoge Veluwe zomaar
ineens een stukje erfgoed rijker
zijn.
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Deel 71

Door beleidsmedewerkster 
Aafke Kylstra 

Op een mistige zaterdag in december
loopt een groepje onderzoekers door het
Reemsterveld. Aanleiding zijn resultaten
uit het project Erfgoed Gezocht. In dit
project konden geïnteresseerden aan de
hand van hoogtekaarten op zoek naar
opvallend reliëf in het Veluwse land-
schap. Zo kwamen diverse mogelijke
grafheuvels en wallen in de nabijheid
van Oud Reemst op de kaart.

Terrein van archeologische waarde
Rondom Oud Reemst is een Terrein van
archeologische waarde (TAW) aange-
duid, dit houdt in dat de
omgeving van de oude land-
bouwenclave een hoge arche-
ologische verwacht-
ingswaarde heeft. Vanuit die
wetenschap nam gemeente
Ede het initiatief om samen
met vrijwilligers onder
deskundige leiding van arche-
ologisch onderzoeks- en
adviesbureau RAAP het
nieuw ontdekte, potentiële
erfgoed te onderzoeken in het
veld.

Bodemmonsters

Erfgoed gezocht
Op die bewuste zaterdag liep een groep-
je van tien onderzoekers door het uit-
gestrekte heideterrein met een grond-
boor en notitieblok in de hand. Bij de
start van de dag waren ze kort gebriefd
door beleidsmedewerker archeologie
van gemeente Ede,
Carmen Harmsen
en archeoloog
Nico Willemsen

(RAAP). De
herkenning van het
reliëf in het veld;

het zelf doen van grondboringen en
analyseren van de bodemprofielen was
een nieuwe en leerzame ervaring voor



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Ford Puma ST-Line 155pk
Navigatie, Climatronic, Apple Carplay,
Stoelverwarming, Cruise control, Armsteun,
Panoramadak, Multifunctioneel stuurwiel,
Als nieuwe auto!  Zeer veel opties!

BJ 10-2020!            € 27.950.-

Audi TT 1.8 180pk Youngtimer zeer nette auto Zilvergrijs met. 2005 €  8.450,-
BMW 218 Active Tourer AUTOMAAT 65.000km Zwart met. 2016 € 19.950,-
Citroen C3 1.4 Let op! 18.000km!!! als nieuw Zwart met. 2010 €  6.450,-
Dacia Dokker 1.2 TCe Cruise contr. Carkit enz. D. grijs met. 2013 €  8.950,-
Dacia Dokker 1.2 TCe Navigatie, Cruise enz. Blauw met. 2016 € 12.950,-
Dacia Sandero Stepway 0.9 TCe Navi, Camera enz. Blauw met. 2018 € 12.750,-
Ford Ecosport Titanium S 125pk zeer luxe uitv. Wit 2017 € 13.950,-
Ford Ecosport Titanium Navigatie 17.000km luxe D. grijs met. 2019 € 17.950,-
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Navigatie, Camera enz. D. grijs met 2021 € 24.750,-
Kia Venga 1.4 Hoge instap Afn. Trekhaak Stoelverw. D. grijs met. 2011 €  6.450,-
Opel Crossland X 1.2 130pk AUTOMAAT 2.400km! D. grijs met. 2021 € 25.950,-
Opel Crossland X 1.2 Edition Stoel en stuurverw. Grijs met. 2019 € 14.750,-
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 Corsa 1.4-16V Navi, Cruise control, Lm velgen Grijs met. 2011 €  6.250,-
Peugeot 207 SW 1.4 X-Line Airco, Trekhaak Blauw met. 2007 €  3.250,-
Peugeot 2008 1.2 110pk Panoramadak, Navigatie Zwart met. 2015 €  9.950,-
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited 14.000km Zilvergrijs met. 2020 € 14.750,-
Renault Kangoo 1.2TCe pers. uitv. 77.000km Zivergrijs met. 2014 € 13.450,-
Renault Scenic 1.3TCe AUTOMAAT 27.000km!! Grijs/ zwart 2018 € 22.450,-
Skoda Octavia Combi Veel optie zoals navigatie enz. Zwart met. 2020 € 21.950,-
VW Polo 1.2 TSi Navigatie, Cruise control, PDC D. Grijs met. 2012 €  5.950,-
VW T-Cross Life 110pk Bijna nieuwe auto!! Wit 2021 € 25.950,-

Een greep uit ons aanbod:

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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