
11 augustus was het zo ver en dat was
meteen de aftrap van het Zomerfeest
2022! Eindelijk weer!

Maar liefst 131 deelnemers hadden zich
ingeschreven voor het vogelschieten, dat

kon plaatsvinden onder tropische tem-
peraturen. Bij de jeugd waren wat minder
deelnemers, namelijk slechts 4.
Al vrij snel gaf de jeugdvogel alle tegen-
stand op en lag deze op de grond, nadat
Ronan Plant met een welgemikt schot de
genadeklap uitdeelde. Top Ronan.

Bij de volwassenen duurde het iets
langer, maar toch viel de vogel het hele
eind naar beneden al in de tweede ronde.
Sommige deelnemers hebben dan ook
maar 1 keer kunnen schieten.
Op het moment dat
Meine aanlegde voor
zijn tweede schot hing
de vogel al een tijdje op
slechts een paar vezels
te bungelen. Een goed
schot kon maar zo
eeuwige roem opleve-
ren en het was Meine
Dijkstra die voor de
tweede keer met de titel
ging lopen. In 2016

deed hij dat voor de eerste keer en nu dus
weer. Het gejuich en de blijdschap voor
hem was echter zeker niet minder dan zes
jaar geleden. Uiteraard kreeg hij vele
felicitaties en de hoed, cape en sjerp uit-
gereikt. Meine en Ronan, gefeliciteerd!

Geniet van jullie prestatie en van het feit
dat jullie namen de Hoenderlose geschie-
denisboeken in duiken.

Jeugd:
linker vleugel - Jordy Vos
kop - Ronan Plant
rechter vleugel - Evan v.d. Heuvel
staart - Evan v.d. Heuvel
romp - Ronan Plant (101e schot)

Volwassenen:
linker vleugel - Cjacco Wolffensperger

(50e)
kop - Mark
Dros (70e)
staart - Hans
van Westerneng
(163e)
rechter vleugel
- Joop Kennis
(198e)
romp - Meine
Dijkstra (252e
schot)
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Een racetalent uit Hoen-
derloo. Hij werd kampi-
oen, maar wie is het?

Henk, waar ben je nu zo
geconcentreerd mee be-
zig? Zie, je kunt het wel!

Cjacco met een geel hesje.
Waar was hij nu weer aan
het helpen?

Hier ben je toch meteen
verliefd op! Maar wie is
zij? 
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Meine en Ronan zijn de schutterskoningen
Wat was het geweldig om de mensen na
drie jaar weer te zien verzamelen om een
gooi te doen naar de eretitel van schut-
terskoning van Hoenderloo. Donderdag
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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



11 Open Monumentendagen
12 Open Monumentendagen
23 Leesclub Hoenderloo (Museum de kleine Arcke)
24 Feestavond VIOS (Dorpshuus, 20.00 - 01.00 uur)

9 Hoenderloo Got Talent (Museum de kleie Arcke)
15 Doedag
29 Bier&Broajen

12 Intocht Sinterklaas

10 Kerstmarkt bij ‘t Dorpshuus
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November

December

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!

September

Inloop H.N.I.
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!

De N.P. op reis - Schotland
Wat leuk dat de redactie een fraaie foto binnen kreeg
van 2 Hoenderloërs die op reis gingen, met een dorp-
krant in de koffer. Ilja en Saskia Hengeveld hebben
hun droomreis gemaakt door Schotland in een
droomauto en wat hebben ze er van genoten. De foto
is gemaakt op het meest noordelijke punt van
Schotland: Dunnet Head en de Plaggensteker is daar
nu dus ook geweest. Saskia en Ilja, bedankt voor de
foto en wat is het daar mooi zeg. We hebben even
stiekum op Ilja’s facebook-pagina gekeken en daar
staan nog wat foto’s. Ge-wel-dig daar! Het was al in
juli en misschien zijn jullie wel weer aan vakantie toe!

Nieuws van de kleine Arcke
Open Monumentendag Hoenderloo 
Na de zomerpauze pakken we tijdens het landelijke Open Monumentenweekend van
10 en 11 september de draad weer op. De Kleine Arcke is beide dagen geopend en
zal aandacht schenken aan de Hoenderlose monumenten. De eeuwen verbindend. Op zondag kunt u om 13.00 en
15.00 uur onder leiding van gids Gerard Meuleman deelnemen aan de wandeling naar het graf van A. den
Doolaard op de begraafplaats van Hoenderloo. Thema:  A. den Doolaard: van begin tot eind.

Hoenderloo Got Talent - oktober
Op 9 oktober zetten we de reeks Hoenderloo-Got-Talent voort met een expositie van de schilderijen van Hetty
Spitman.

Leesclub Hoenderloo
Vrijdagmiddag 23 september bespreken we in De Kleine Arcke het boek Ons soort mensen van Juli Zeh. Erbij
zijn kan, aanmelden via heelhoenderlooleest@gmail.com





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 17 september

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

dinsdag 27 septemberdinsdag 27 september
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

Veel leesplezierVeel leesplezier
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Evert tikt de 50 aan!

Er heeft een tijdje een immens grote Abraham op een zitmaaier gestaan in de tuin van
de delenseweg 15. Toepasselijker kon het niet voor de heer des huizes die de schit-
terende leeftijd van 50 jaar bereikte. Het betreft Evert Wissels en die mijlpaal bereik-
te hij op 4 augustus. Het crossbloed is blijkbaar nog steeds zijn lichaam niet uit, alleen
scheurt hij dan nu volgens het spandoek dat ook aan de weg stond op een zitmaaier.
Dat was vroeger wel anders, want Evert was in zijn jeugd een zeer talentvolle motor-
crosser en heeft deelgenomen aan Nederlandse kampioenschappen en zeker ook aan
internationale wedstrijden. Hij heeft ook vaak gereden op de, naar zijn eigen zeggen,
zeer zware baan van MAC Harskamp op het schietterrein. Zeer vele manches heeft hij
onder andere daar gereden en winnend afgesloten. Tot vier jaar achtereen was hij de
clubkampioen en zijn prijzenkast staat nog steeds vol met crossprijzen. Het motor-
crossen heeft hij inmiddels achter zich gelaten, maar als je er met hem over praat zie
je het enthousiasme en fanatisme nog steeds in zijn ogen. Op het feest bij hem thuis
op 6 augustus werd er nog even flink nagepraat hierover. Onder het genot van een
hapje en uiteraard een drankje. De BBQ was een complete verrassing voor hem en hij
genoot er volop van. Samen met buurtgenoten, vrienden en familie. Evert, van harte
gefeliciteerd nog met je 50-ste verjaardag en plak er nog maar vele aan jaren aan vast
in goede gezondheid. Nog bedankt dat je zo spontaan op de foto ging voor de Nieuwe
Plaggensteker. Daar kunnen anderen nog een voorbeeld aan nemen, Betsie!!!! Je dook
net niet snel genoeg weg en je bent nog net links van Janny te zien. Lekker puh!
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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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Braderie van snikheet tot regenachtig
Na twee jaar geen woensdagavondbrade-
rie te hebben gehad in ons dorp mocht en
kon het dit jaar gelukkig weer.De eerste
op 20 juli en de laatste op 17 augustus.
De eerste 4 vonden plaats in soms
extreme hitte en tijdens de laatste viel er
af en toe wat regen.

De voorspellingen wat betreft het weer
voor die laatste braderie waren drama-
tisch: zeer veel regen en onweer, precies
tijdens de braderie. Dat deed sommigen
besluiten de laatste braderie over te
slaan. Op die woensdag was de meest
gestelde vraag: “zijn er geen oliebollen?”

Het was voor de organisatie lastig om na
twee jaar de braderie weer op te zetten.
Het heeft wat moeite gekost voor Jan en
Gerrit. Zo waren er ook standhouders ge-
stopt door corona en ze moesten toch ook
proberen het geheel financieel rond te
krijgen. Gelukkig waren er genoeg

belangstellenden die een kraam huurden
en zo was er voor de bezoekers vol-
doende te zien. 
Ook vanuit Hoenderloo waren er weer
geggadigden die een kraam namen. Te
denken valt aan biljartvereniging
Veldheim, die zoals gebruikelijk olie-
bollen verkocht, VIOS met broodjes
hamburger/worst, de Heldringkerk met
boeken, de drankwagen van ‘t Dorps-
huus, familie van Zeist en natuurlijk het
terras van ‘t Dorpshuus. Een extra ver-
melding mag best voor de EHBO
Hoenderloo. Die zijn toch maar mooi alle
5 de avonden aanwezig geweest en ze
moesten een aantal keren aan de bak. 
Het parkeren is sinds jaar en dag uitste-
kend geregeld en ook wat betreft het ver-
keer en de doorstroom daarvan was deze
puik in orde door de inzet van de ver-
keersregelaars die we allemaal eren met
de vermelding van opper-parkeerwacht
Cjacco!

Ook vermelden we even apart de groep
mensen die steevast aan het einde van de
braderie komt om heel sportief te helpen
om ‘t Dorpshuus aan omzet te helpen.
Meestal duurt dit tot het fust leeg is en de
eindtijd wisselde nog wel eens. Hans
Modderkolk stond iedere braderie in de
bierwagen en dat moet je toch ook maar
even doen!

Al met al was het regelmatig weer lekker
druk en gezellig in het Hoenderlose Mu-
ziekbos en het is te hopen dat de kraam-
houders ook goed verkocht hebben.
Zoals ieder jaar verbazen meerderen zich
er over dat de vijf weken zo snel voorbij
gaan; voor je het weet is het voorbij.
Wellicht is het volgend jaar weer iets
minder uitgekleed w.b. de braderie, maar
dat moet allemaal wel kunnen natuurlijk.
Gerrit en Jan, bedankt voor de organi-
satie weer. Hoenderloo leefde! Ook dat
moet je maar wel doen!
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Prachtig, maar heel heet Zomerfeest in 2022
Zoals u op de voorpagina hebt kunnen
lezen was het vogelschieten op de eerste
‘kermisdag’ voor iedere deelnemer een
geweldig moment. Eindelijk weer een
gooi doen naar de titel. Niet iedereen
heeft echter 2 keer kunnen schieten
aangezien Meine zo nodig al in de
tweede ronde de vogel naar beneden
moest schieten. Hij had daar overigens
voornamelijk een aantal familieleden
mee. 

Na het vogelschieten was het feest in de
tent met discotheek Dynamite. Naar later
zou blijken een historische avond en de
volgende dagen was het ‘t praatje van de
kermis dat Karel(tje) er mee zou gaan

stoppen en dit zijn laatste kermisavond
als DJ zou zijn. Hij heeft zijn complete
installatie te koop staan. Karel is er zelf
een beetje nonchalant over, maar iedere
kermisbezoeker weet dat het voor de
feesten een aderlating zal zijn dat Karel
er niet meer actief aan deelneemt na vele,
vele jaren. 

Op de tweede dag, vrijdag 12 augustus,
was het de beurt aan de oudere jongeren
of, als u dat liever heeft, de jongere oude-
ren. Het maakt niet uit hoe het genoemd
wordt, maar het is gewoon de voormalige
ouderenmiddag. 
Het was echt gigantisch heet in de tent en
de mensen van O.C.H. deden ontzettend
hun best om de mensen te voorzien van
gratis water. Uiteraard kon men ook
volop iets anders drinken en dat gebeurde
ook zeker. De aanwezigen werden ook
getracteerd op hapjes en zo kon men,
zwetend dat wel, genieten van een goed
verzorgde middag. Met een zanger die
hartstikke goed gepaste nummers zong.

Regelmatig werd er, ondanks de hitte, uit
volle borst mee gezongen. 

Traditioneel kreeg
men aan het einde
van de middag een
maaltijd aangebo-
den en dit keer
werd die aangebo-
den en verzorgd
door restaurant de
Veluwe. Zij had-
den soep en
schalen vol met
heerlijke belegde
broodjes gemaakt

en gebracht en iedereen kon eten wat
men wilde. Als afsluiting nog een heer-
lijk verkoelend ijsje, aangeboden door
IJs van Co. Sowieso hebben velen deze
activiteit gesponsord: Veluwe taxi heeft
bezoekers gehaald en gebracht; OCH
sponsorde 2 consumpties, Bennie Jonker
de koffie en samen met Brunch een
lekker koek. Samen is er gezorgd voor
een hartstikke leuke middag.

Ook op vrijdag konden de kinderen
lekker vrij draaien en hoe lekker is het als

je ergens in mag
op de kermis ter-
wijl het niets kost.

In de avond
namen heel wat
mannen en wat
minder vrouwen
deel aan het bijl-
werpen. Al een
paar jaar een vast
en leuk onderdeel
van de volksfees-
ten. Nog steeds
blijkt het zeker
niet mee te vallen
de wedstrijdbijl

goed in de roos te werpen. Vaak was het
ook al lastig zat om de houten schijf te
raken. 

Na eerst een oe-
fenworp om een
beetje het gevoel
te krijgen ging het
om het echie. In
twee series van
drie moest men
proberen zo veel
mogelijk punten
bij elkaar te gooi-
en. Tijdens dit
onderdeel werd de

veiligheid extreem goed in de gaten
gehouden. Een bijl in iemands rug is
nogal slordig namelijk. 
De Olympische gedachte stond hoog in
het vaandel, maar dit onderdeel winnend
afsluiten was toch ook wel de moeite
waard. Er werd in ieder geval veel ple-
zier aan beleefd.

Lees verder op pagina 11
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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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Bij de dames was het meteen duidelijk
wie zich de winnares mocht noemen en
dat was Naomi van Veldhuizen, de
dochter van oud-Hoenderloër Marcel.

Die deed overigens ook mee bij de man-
nen, maar nog geen deuk in een pakkie
boter! Goed gedaan Naomi! Een leuk
verhaal voor elke verjaardag.
Bij de mannen was het spannender. Drie
mannen moesten nog een keer extra
gooien; Yaniek Schmidt, Hans Modder-

kolk en Joost Coldenhoff. De laatste was
verreweg de beste en zo won Joost deze
wedstrijd. Klasse Joost!

Zaterdag
Op de zaterdag had de temperatuur nog
steeds geen jasje uit gedaan en het was
dus weer afzien in de feesttent tijdens de
kindermiddag. Hoe fijn dat er weer een
echt optreden was zoals vroeger. On-

danks de hitte waren er toch heel wat kin-
deren, ouders en grootouders gekomen.

De verhitte koppies in de tent kwamen
niet alleen door de hitte, maar ook door
het leuke optreden van goochelaar
Sander. Het begon een beetje stroef, maar
de kinderen in de ‘zaal’ hadden zo’n
optreden tijdens de kermis nog nooit
meegemaakt. Sander wist de kinderen
met zijn grapjes en trucjes steeds meer te
boeien en zo kon er een harttstikke leuke
kindermiddag ontstaan. Er werd genoten
en na ruim een uur was het wel genoeg.
De concentratie was minder (of helemaal
weg), de hitte was te veel en men had zin
in een ijsje bij de uitgang.

Op de kermiszaterdag zijn al heel wat
leuke activiteiten langs gekomen als
Gliejen Moar, boomstamrollen e.d. Het
was weer tijd voor iets nieuws en O.C.H.
had bedacht dat de Alleskunner mis-
schien wel iets leuks zou zijn om te doen.
Daarbij had men het zeker bij het goede
eind; het was ontzettend leuk en eigenlijk
ook laagdrempelig. Er komt ook bij som-
mige onderdelen een dosis geluk kijken
en zo kan iedere deelnemer dus een gooi
doen naar de eerste plaats.
Er deden maar liefst 20 tweetallen mee
en die moesten steeds een spel doen en
degene die bij dat spel laatst was viel af.
De spellen waren leuk, lastig, moeilijk,
pittig, een eitje enz. Als voorbeeld moest
de totale prijs van een boodschappen-
mandje geraden worden. Karel hield de
artikelen omhoog en men moest dan gaan

gokken en rekenen.

De deelnemers gingen vol passie de
strijd aan en als de redactie goed inge-
licht is heeft dat fanatisme in ieder geval
iemand een gebroken tand gekost. Maar

alles voor de eeuwige roem natuurlijk.
Aan het einde bleef er één tweetal over
en die moesten het in de absolute finale
tegen elkaar opnemen om te bepalen wie
zich de eerste Alleskunner van Hoen-
derloo zou mogen gaan noemen. Zus
Nadia en broer Elias van Roekel bleken
uiteindelijk over te blijven en moesten
dus de alles bepalende strijd met elkaar
aangaan. Ze moesten met grote blokken
het spel Jenga spelen; van een toren met
blokken moesten ze om de beurt een blok
weghalen en die bovenop leggen.
Uiteraard  zou degene die de toren zou
laten omvallen de verliezer zijn. Op de

foto hieronder is wel duidelijk wie de
Alleskunner 2022 is, Elias. Gefeliciteerd



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 12



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 13

Zoals bekend heeft
Hoenderloo's Belang bezwaar
gemaakt tegen de vergun-
ningverlening voor de komst
van honderden arbeidsmi-
granten en asielzoekers / sta-
tushouders naar de Kop van
Deelen. Er waren meer
bezwaren, maar veel daarvan
zijn door de gemeente Ede
ongegrond verklaard. Die van
Hoenderloo's Belang bleken
wel gegrond, maar men bleek
niet ontvankelijk voor de bezwaren. Dus
hebben we beroep ingesteld bij de recht-
bank. Dat beroep zou begin september
worden behandeld, maar we kregen bericht
dat iemand (mogelijk de gemeente Ede) om
uitstel van dat beroep heeft verzocht, en dat
verzoek is door de rechtbank gehonoreerd.
Wanneer de zaak nu voor de rechter komt,
weten we nog niet.

A50
De A50 is weer open, het schijnt echt
opgeknapt te zijn. Hoenderloo had de

in de hoop de puinhopen die
we dit voorjaar als eens
hebben meegemaakt, te kun-
nen voorkomen. Ook deze
keer hebben wij ervoor
gepleit de Deelenseweg
gewoon open te houden voor
sluipverkeer, en desnoods de
fietsers via Groenendaal om
te leiden. Het schijnt dat de
provincie daar niet aan wil.
Dus is het waarschijnlijk dat
er weer veel sluipverkeer gaat

ontstaan. Men wil nu wel zorgen dat de
overlast in het dorp minder wordt, bv door
de inzet van actieve verkeersregelaars.
Daarbij kan het niet anders dat we vier of
vijf weekenden de Brouwersweg als enige
toegangsweg naar het dorp zullen kennen.
Na het eerste weekend, eind september,
wordt er meteen gekeken of de maatregelen
bijgesteld moeten worden. Maar een met
borden aangegeven omleiding dwars door
het dorp heen, laat men nu hopelijk wel uit
het hoofd.

afgelopen weken weinig last van het
sluipverkeer (behalve een lange omleiding
via Otterlo) omdat de Deelenseweg vanaf
Schaarsbergen was afgesloten. Van ons
had dat niet gehoeven, maar men was
nogal bang voor de veiligheid van fietsers,
en heeft de weg toch afgesloten. Vanaf het
laatste weekend van september wordt er
wederom vier weekenden lang aan de A50
(in zuidelijke richting) gewerkt, dus is er
wel weer overlast te verwachten. Rijks-
waterstaat, gemeente en Hoenderloo's
Belang hebben hierover aan tafel gezeten,

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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Bram’s laantje
Het is voor menigeen een droom om in je eigen woonplaats
een straat, plein, plantsoen, laantje of iets dergelijks naar je
vernoemd te krijgen. Uiteraard is dat een hele eer. Tot veler
verbazing van de oplettende personen had een ‘tussendoor-
laantje’ ineens ook een naam gekregen en was deze ver-
noemd naar, ja naar wie eigenlijk? Welke persoon had het
op de één of andere manier verdiend zodat dit laantje vanaf
dat moment zijn naam had gekregen. Het laantje is het pad
tussen de Paalbergweg en de Krimweg (ter hoogte van res-
taurant De Veluwe). 
De ‘mannen’, die de actie op touw gezet hadden voor deze
naamsvermelding hadden de redactie van de Nieuwe
Plaggensteker ingeseind dat ze het bordje gingen plaatsen.
Helemaal in overleg met de eigenaren van het hek. In een
ommezien hadden Chris Gorseling en Klaas Knop het bord-
je netjes bevestigd en de één na de ander kwam meteen vra-
gen wie die Bram nou wel zou zijn. En wat is de reden dat
dit paadje in het vervolg Brams laantje draagt. Misschien
omdat deze man ooit Nederlands kampioen biljarten was in
zijn klasse? Daarmee lichten we voor heel wat mensen al
een tipje van de sluier op over wie het gaat, maar wie dat
precies wil weten moet even doorbladeren naar pagina 25. 

De stoere bink Lex
We willen nog even terugkomen op de zeer suc-
cesvolle dorpsquiz van dit jaar met als thema
‘Hoenderloo, een piratennest’. De redactie kreeg het
verhaal te horen van de 8-jarige Lex en dat willen we
zeker even delen met de lezers. Want in feite heeft
de groep LUI zonder Zee deze dorpsquiz gewonnen
dankzij deze stoere piraat. Hoe zit dat nu?
In de dorpsquiz van dit jaar zat een kleurplaat in de
categorie Kidscorner. Misschien kunt u al raden wie
deze kleurplaat zo mooi gekleurd heeft dat deze deelne-
mers er maar liefst 7 punten voor kregen. Lex dus! Hij kan dat ontzettend goed, helemaal
nadat hij van papa Marcel ook zo’n stoere ‘tatoeage’ had gekregen. 
Bij de prijsuitreiking tijdens Hoenderpop kreeg iedereen te horen dat het verschil tussen
de nummer 1 en 2 (de kromme Eik) slechts 5 punten bedroeg. Een snelle rekensom maakt
dus duidelijk dat als Lex niet zo goed gekleurd had, LUI zonder zee niet gewonnen had.
Dus zijn ze heel blij met en trots op Lex en dat is volkomen terecht! Goed gedaan Lex!

Veel deelnemers aan de dorpsquiz
Hoenderloo een piratennest

zijn benieuwd naar de antwoorden
van de vele vragen.
Die staan online op

www.dorpsquizhoenderloo.nl
Daar kan men ook de antwoorden van de muziekquiz

nalezen!
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Wat een fantastisch mooie optocht weer
Zondag
Ook op de laatste kermisdag stond de zon
flink te branden aan de hemel en waren
water en zonnebrand voor iedereen de
beste vriend. Uiteraard is de laatste dag
de dag van de optocht en ook dit jaar was
dit weer een indrukwekkende. 
Lange tijd was het ongewis of er wel wat
wagen en loopgroepen zouden gaan deel-
nemen. Het was bekend dat een aantal
groepen flink aan een wagen hadden
gewerkt, maar hoe veel?
Bij het opstellen aan de Elisabethweg
was het geruime tijd een beetje leeg in
deze prachtige bomenlaan. Maar gaan-
deweg sloten er steeds meer wagens aan
en werd de stoet steeds langer. Toen werd
duidelijk dat het toch weer een heel
mooie optocht zou worden. Het leek er
wel op dat deze wel wat korter was dan
de laatste jaren, maar dat is op zich wel
begrijpelijk. Twee jaar heeft de kermis
niet plaats gevonden en ook de optocht
niet. Als je dan veel tijd, energie en
wellicht geld stopt in een wagen en
uiteindelijk blijkt de optocht toch weer
niet door te kunnen gaan, dat is een hard

gelach. Maar gelukkig was de optocht
toch weer groot genoeg en was er voor
bijvoorbeeld het publiek langs de route
veel te zien en te genieten. 

Voordat de stoet kon vertrekken werden
alle volwassen bestuurders eerst door de
politie ondergaan aan een blaastest.
Iedereen mocht deelnemen en als de
redactie goed is ingelicht waren er zelfs
bestuurders die zaterdagavond eerder
gestopt waren met drinken in de feesttent
om tijdens de optocht te kunnen rijden.
Dat is karakter, of niet. 

Voor de optocht uit reden zoals gebrui-
kelijk de verkeersregelaars van O.C.H.
(daar hebben ze toch ook maar een cur-
sus voor moeten volgen) en natuurljk
onze dorpsagente Petra. Op de fiets deze
keer! 
Het was ook weer fantastisch dat V.I.O.S.
helemaal vooraan de optocht liep en de
optocht muzikaal ondersteunde. Het was
een heel grote groep die er liep en wat is
dit toch ook een mooie traditie. De
muzikanten speelden in zomeroutfit.

Speciaal voor hun werden onderweg
twee extra drinkstops ingericht en dat
was zeer welkom. Goed pittig om te
lopen en muziek te maken met die hitte
onder de brandende zon.
Op de Elisabethweg had de jury de deel-
nemende wagens en loopgroep al goed
kunnen bekijken en onderweg deden ze
dat nog een keer. Het is ook geen klusje
die je licht moet opvatten. Men heeft
soms ziel en zaligheid in de wagen gesto-
ken en dat moet dan ook goed beoordeeld
worden. In feite ook best een ondankbare
taak, want zoveel mensen, zoveel me-
ningen en je doet het waarschijnlijk nooit
goed.

Langs praktisch de gehele route stonden
mensen de optocht te bewonderen en drie
jongeren deelden formulieren uit waar-
mee men een eigen favoriet kon opschrij-
ven om te bepalen wie de publieksprijs in
de wacht zou slepen. Onderweg waren
bij veel huizen zitjes gemaakt en onder
het genot van een hapje en een drankje
zaten hele families, vriendengroepen e.d.
te genieten van de optocht. 
Er werd een flinke ronde gemaakt door
Hoenderloo en de officiële stop was op
de Meester Gangelweg en Speldermark-
weg. Daarna nog een stukje richting de
eindbestemming, het feestterrein aan de
Arckelaan. De prijsuitreiking vond een
tijdje later plaats in de tent en het ontspon
zich net als altijd tot een groots dorps-
feest. Alle deelnemers, jong en oud,
waren in de feesttent aanwezig om te
horen op welke plek ze zouden eindigen.
Bij de één was er een stuk spanning voor
de beslissing van de jury en de ander was
er heel laconiek onder. Toch Berend en
Marco?
De spanning liep steeds verder op in de
toch al giga hete tent en Karel hielp daar
ook nog aan mee met zijn zoals altijd
goed gekozen nummers. Helaas was het
zijn laatste keer (zie kader hiernaast).
Bij de loopgroepen bleken Saskia en
Dewy met de bekers uiteindelijk de beste
te zijn en zij werden dus eerste. Bij de
grote wagens vooral weer grote spanning
bij de burengroep van Weikamperweg/
Brouwersweg en Krap An. In 2019 ook
al de grote concurrenten van elkaar. Krap
An had de publieksprijs gekregen en de
eerste prijs ging weer net aan hun neus
voorbij. Teleurstelling, maar immense
vreugde bij de ‘Streamers’. Gefeliciteerd
met jullie mooie eerste plaats. Op de vol-
gende pagina de foto’s.

!!!!!Karel bedankt!!!!!
Het was een schok, zeker voor O.C.H., dat Karel te kennen gaf dat dit zijn laatste
kermis als DJ zou zijn. Hele volksstammen weten niet beter dan dat discotheek

Dynamite deel uit
maakt van de kermis
maar dat is nu dus
verleden tijd. Karel
heeft zijn apparatuur
te koop staan en wie
dat overneemt heeft
een gespreid bedje.
Karel had in alle
bijna 46 jaren dat hij
de disco had alles tot
in de puntjes voor
elkaar. Met hem was

het altijd feest. De oude garde
heeft het nu nog, na zo’n 45
jaar, nog steeds over de disco
in de oude Rimboe. Wat een
tijd!
Karel werd bedankt door een
aantal kermisgangers met een
schitterende kaart en door
O.C.H. met bloemen en een
presentje. Vanuit de zaal werd
Karel gigantisch luid toege-
zongen en men meent het:
KAREL BEDANKT!!!
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Tentoonstelling HHiB een feest der herkenning
De vrijwilligers van de werkgroep Histo-
risch Hoenderloo in Beeld komen zeer
regelmatig bijeen om fraaie beelden en
items veilig te stellen voor de toekomst.
Zo zijn er al duizenden foto’s gescand en
opgeslagen en een groot deel daarvan is
al eens tentoon gesteld. En daar doen ze
het voor, om anderen ook te laten genie-
ten van de vele fantastische historische
Hoenderlose kiekjes. 

Het is opvallend dat er toch steeds weer
nieuwe foto’s opduiken die voor HHiB
een aanvulling betekenen voor de toch al
uitgebreidde collectie. Dat men tijdens
de tentoonstelling ook nieuwe informatie
en items kan bemachtigen is tijdens de
succesvolle tentoonstelling van afgelo-
pen periode maar weer eens gebleken.
Aan de bezoekers werd ook gevraagd om
te helpen met het vinden van gegevens
als namen van personen op de foto’s die
men nog niet had. Daarbij zag je een

zekere mate van fanatisme om namen-
lijsten compleet te krijgen. 
Sommige bezoekers kwamen op één van
de vijf openingsmomenten van de ten-
toonstelling in ‘t Dorpshuus, maar heel
wat belangstellenden zijn meerdere
avonden een kijkje komen nemen. Er
was dan ook zo veel te zien, ook schit-
terende films. HHiB had de fotos netjes
op thema als families, gebeurtenissen
e.d. opgehangen zodat men gerichter kon
kijken. 
Naast nieuwe namen heeft deze tentoon-
stelling ook zeker één nieuw item
opgeleverd; een oude deurbel van de
voormalige woning 1912. Menig
Hoenderloër weet waar dit huis heeft
gestaan. Heeft gestaan, dus het is er niet
meer. Eén van de laatste bewoners was
de familie Reezigt en die hadden voor de

sloop de ouder-
wetse deurbel vei-
lig gesteld. Die
hadden ze altijd
bewaard en die
hebben ze tijdens
één van de tentoon-
stellingsmomenten
aangeboden aan
HHiB. Top!

Nieuw tijdens de
expo-dagen was de
inbreng van andere
mensen. Zo heeft
Wim Nab echt indruk gemaakt met zijn
tekeningen van  fraaie Hoenderlose pan-
den. Dat kunnen
woningen zijn,
maar ook bijv.
oude panden op
het Jongenshuis,
kasteel Deeler-

woud enz.
Margriet Schol
heeft ook een be-
langrijk aandeel

geleverd aan deze
serie tentoonstel-
lingen door er elke
keer weer te zijn
om iets te ver-
tellen over haar
familie, die in de
Tweede Wereld-
oorlog veel bete-
kend heeft in het
verzet. 
Naast veel tijd

kost het ook veel geld om zo ver te
komen dat men een tentoonstelling goed

gevuld heeft met nieuwe foto’s. Alles uit-
printen en sealen, dat loopt in de
papieren. Geldelijke steun is dus altijd
zeer welkom.

der herkenning en het had op veel momenten echt iets weg van een reünie! Door
jullie inzet hebben veel mensen kunnen genieten. Hulde voor al jullie werk en
heel veel mensen zien zeker uit naar een eventuele nieuwe serie tentoonstellin-
gen. Succes met de voorbereidingen!

Iedereen die zich heeft ingezet om deze ten-
toonstelling van HHiB tot een succes te
maken, heel erg bedankt! Het was een feest
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Geboren in .....
Kijk toch naar het scheetje op de foto. Heerlijk toch en we
mogen er weer melding van maken in onze dorpskrant.
Laten we die mooie dame even aan u voorstellen. Hallo, ik
ben Mare Mae en mijn moeder is Ilse Mulder en mijn papa
heet Martijn v.d. Brink. Ik ben op 15 augustus geboren en
ik heb al een grote broer Fedde. Toen ik
geboren werd woog ik 3680 gram en was ik 52
cm. Jullie zullen mij vast nog wel eens in
Hoenderloo zien, want allebei mijn opa’s en
oma’s wonen er. Tot dan!

Iedereen van harte gefeliciteerd met deze heer-
lijke dame. We wensen jullie heel veel geluk
toe!

OPTOCHTJUWEELTJE

In deze N.P. heeft u kunnen lezen dat er weer heel bijzondere creaties waren bij de
optocht. Zonder de anderen te kort te willen doen willen we er hier toch eentje even
uitlichten. De zeer fraaie wagen van Berend van Veldhuizen verdient wel wat extra
aandacht. Hij heeft namelijk het kasteel deelerwoud nagemaakt en als we goed geïn-
formeerd zijn heeft hij er maar liefst 4 jaar over gedaan. Wat een enorm werk, maar
wat een eer na werken Berend. Het moet echt een super gevoel geweest zijn om het
te kunnen laten zien en de lovende reacties te horen. Berend, wat een pronkstuk!

Onze zeer actieve muziekvereniging
VIOS gaat in september weer de heerijke
rookworsten van Mastenbroek uit Epe
verkopen! De opbrengst van deze actie
komt ten goede aan de vereniging, zodat
zij weer nieuwe muziekstukken en instru-
menten kunnen aankopen en weer
activiteiten kunnen organiseren voor het
hele dorp.

U kunt de vereniging steunen door deze
rookworsten te bestellen. U kunt kiezen
uit 3 varianten:

1. Rookworst varken fijn
2. Rookworst varken grof
3. Rookworst rund fijn.
De rookworsten van astenbroek zijn
intussen een begrip. Omdat de rook-
worsten glutenvrij zijn en geen water
wordt toegevoegd, behouden zij de
eerlijke en pure smaak. Daarnaast bevat-
ten de rookworsten geen smaakversterk-
ers en zijn ze allergenenvrij!
De houdbaarheid van de worsten is 7
dagen indien gekoeld en bevroren kunt u
ze zelfs tot 4 maanden bewaren, dus u

heeft er in het
najaar en winter
plezier van.

In de volgende
Plaggensteker van
september 2022
kunt u de worsten
bestellen door
middel van een invulformulier of bestel
via één van de leden. Houd dus de
Plaggensteker in de gaten en steun VIOS
met deze actie. 

VIOS gaat weer heerlijke rookworsten verkopen
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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:

Prijsaanpassingen
De vaste gebruikers hebben het al gemerkt: met
ingang van 1 juli zijn de prijzen van consumpties ver-
hoogd. De nieuwe prijzen zijn tot stand gekomen op
basis van de kosten van inkoop, die omhoog zijn
gegaan, en na ingewonnen advies van het Algemeen
Bestuur.

Drukte in de zomer!
De zomer is weer bijna voorbij, maar we kunnen terugkijken op een aantal geslaagde evenementen in de afgelopen
maanden. De wandelvierdaagse, de Braderie georganiseerd door HZV, de fototentoonstelling van HHIB en natuurlijk de
reguliere bijeenkomsten van Het Nieuwe Initiatief: het was weer voortreffelijk toeven in en rond het Dorpshuus! Aan
alle vrijwilligers die ook deze zomer weer geheel belangeloos hun medewerking hebben verleend: hartelijk dank voor
jullie inzet! 

Dagelijks bestuur:
Helna Solleveld, Elly van Hattum, Liesbeth Hop

en Herman Markink

Komende evenementen
Voor de komende maanden staan er naast de gebruikelijke
afspraken weer een reeks evenementen op de rol, zoals:
* 24 september: afsluitend jubileumfeest VIOS (zie:
www.vioshoenderloo.nl) 
* 12 november: intocht Sinterklaas
* 10 december: Kerstmarkt
We hopen u op een of meerdere van deze evenementen te
mogen begroeten. Daarnaast zijn er nog een aantal evene-
menten gepland met een besloten karakter. Kortom: we
gaan weer lekker aan de slag voor de tweede helft van het
jaar!

Verduurzaming gebouw
Afgelopen maand heeft Raadgevend Ingenieursbureau Dijkoraad
het gebouw onderworpen aan een technische inspectie. Van die
inspectie zal in de eerste week van september een rapport worden
uitgebracht. In dat rapport worden aanbevelingen gedaan voor
maatregelen om het gebouw te verduurzamen. Denk daarbij aan
isolatie van wanden, aanbrengen van zonnepanelen, alternatieven
voor het gebruik van gas etc. Ook zal worden aangegeven wat de
kosten zijn die daarmee gemoeid gaan. Vervolgens zal een plan
worden gemaakt om die maatregelen uit te voeren. Gezien onze
financiële situatie zal dat in fases worden uitgevoerd. We houden u
op de hoogte van de ontwikkelingen.

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 uitge-
keerd 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 stem-
men in zijn werk gaat is te vinden op
www.rabobank.nl/clubsupport .

Nieuw beleid consumptiemunten
Bij grotere evenementen wordt vaak gewerkt met con-
sumptiemunten. Bij binnenkomst koopt de bezoeker
een aantal munten, waarmee de consumpties betaald
worden. Vaak zijn er echter aan het eind nog munten
over. Tot nu toe kon je met die muntjes ook na het
evenement nog betalen. In overleg met het Algemeen
Bestuur is besloten om dat beleid te wijzigen. Met
ingang van 1 oktober 2022 kunnen consumptiemunten
alleen nog gebruikt worden tijdens het evenement
waarvoor ze bedoeld zijn. Dat zal ook duidelijk bekend
worden gemaakt bij de verkoop. Wie aan het eind van
een evenement nog munten over heeft kan ze weer
inwisselen tegen contant geld. Mensen die op dit
moment nog consumptiemunten ergens in een lade
hebben liggen vragen 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 kunnen con-
sumptiemunten alleen nog gebruikt worden tijdens
een evenement waarvoor ze bedoeld zijn. 
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Hoenderlose racer Elias BeNeLux Trophy kampioen
Begin augustus werd het seizoen van de
22-jarige Elias van Roekel bekroond met
een kampioenschap. De motorracer heeft
het afgelopen seizoen deelgenomen aan
de BeNeLux Trophy in de klasse
Supersport 600 (SSP 600) en wist deze
dus als eerste af te sluiten.

De op Deelen woonachtige telg van de
Van Roekel Clan heeft voor deze
Benelux Cup in totaal 10 wedstrijden
gereden. De uitslagen voor hem persoon-
lijk waren de volgende:

2 in Croix (2 x 3de)
2 in Hengelo Gelderland (6de en 7de)
2 in Nurburgring (3de en crash)

2 in Chimay (10 en 3de )
2 in Assen tijdens Jacks Racing Days
(6de en 9de )
Hengelo en Chimay zijn stratenbanen en
de andere allemaal permanenten banen.

De plekken waar de talentvolle racer
eindigde waren aan het einde dus vol-
doende om tot kampioen gekroond te

worden. Een ongekend knappe prestatie
en hij is dus met recht een Alleskunner
(zie verslag kermis).

Op dit moment zit het seizoen er op voor
hem en mag hij nagenieten van hetgeen
hij gepresteerd heeft. Van 18 - 20 oktober
gaat hij naar Barcelona om daar te gaan
trainen. 

In de eerste week van november gaat
Elias geopereerd worden aan zijn menis-
cus en hoopt hij weer op tijd fit te zijn
voor het nieuwe seizoen, waar hij alweer
naar uit kijkt. Dat begint in maart en dan
zal hij nog een jaar Benelux rijden.
Daarna hoopt hij de stap te maken naar
het IDM, een klassen voor het E.K.
Genoeg ambities bij Elias en wat zou het
prachtig te zijn als hij definitief door zou
kunnen breken. Dit kampioenschap
pakken ze hem in ieder geval nooit meer
af. Dat staat geweldig op je CV.

De sport die Elias beoefend is een heel
dure en uiteraard hoe verder en hoger je
komt, hoe meer er bij komt kijken en hoe

duurder het is. Gelukkig zijn er al heel
wat bedrijven die in Elias geloven en
hem sponsoren. Het zou intens jammer
zijn als financiën een verdere glansrijke
carrière in de weg zou staan. Bedrijven
of particulieren die hem zouden willen
steunen kunnen zich bij hem melden:
elias.van.roekel@gmail.com
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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: april 2014
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Oranje Comité HoenderlooOranje Comité Hoenderloo
heel erg bedanktheel erg bedankt

voor een werkelijk geweldigvoor een werkelijk geweldig
ZOMERFEEST 2022ZOMERFEEST 2022

Het was genieten voor iedereen!Het was genieten voor iedereen!

Kijk voor heel veel foto’s op
ww.hoenderloo.nl en www.hajo-hoenderloo.nl



De Nieuwe Plaggensteker - pagin 25

Voor de kenners van
logo’s was de foto
van vorige maand
waarschijnlijk een
makkie. Het logo
was namelijk van

Batavus en dan blijven er maar 2 plekken over in ons dorp. Het was bij
Essie Tweewielers, de plek waar hij al weer zeer vele jaren zit. 
De nieuwe foto, die van deze maand, is in een heel ander gedeelte van ons
dorp genomen. Een plek die, als het geopend is, vaak heel fraaie dingen
herbergt. Sowieso een historische plek in Hoenderloo. Als we zeggen
waarom dan is het niet moeilijk meer. Dat doen we dus maar niet. 

Politienieuws
De vakantie is voor het grootste deel van de bewoners weer voor-
bij. Het is gezellig druk geweest in het dorp. De afgelopen twee
maanden is de politie wel een paar keer uitgerukt naar Hoenderloo

om bijvoorbeeld te assisteren bij twee aanrijdingen. Daarnaast werden er een hert, een ree en een
vos aangereden. Er werden twee verdachte situaties gemeld en opvallend was dat de politie maar
liefst negen keer naar Hoenderloo ging om hulp te verlenen. Onder andere bij gevallen fietsers al
onenigheden en andere zaken. Ook werd er twee keer een melding gedaan van geluidsoverlast. Er
werd in een schuur ingebroken en tot twee keer toe werd er hout bij een woning ontvreemd. Ook
waren er meldingen van illegaal kamperen en werden er wat brandjes gesticht. Dat laatste is
natuurlijk echt niet te begrijpen gezien de erg droge omstandigheden. Tot slot werden wat jongens
aangesproken op baldadig gedrag en werd er afval
gedumpt. De gemeente heeft dit netjes opgeruimd. Voor
afvaldump, kunt u contact opnemen met de gemeente
Apeldoorn oa via de app Buiten Beter.

Met vriendelijke groet,

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

Het mysterie opgelost
Op zich wonen er niet zo heel veel ‘Brammen’ in Hoenderloo, dus een echt grote
puzzel zal het niet geweest zijn om de persoon te achterhalen naar wie het bewuste
laantje vernoemd is. Om de lezers niet te veel te laten piekeren en peinzen geven
we het antwoord hier dus maar. De man in kwestie is Bram Westerveld. Nou, dat
is in ieder geval bekend! 
De vraag die uiteraard heel snel naar voren komt is waarom het paadje nu zijn
naam draagt. Waar het op pagina 15 over ging, namelijk dat hij eens een keer
Nederlands kampioen biljarten is geweest zou een mooie reden kunnen zijn
geweest. Dat was het echter niet en de echte reden ligt op een heel ander vlak. 
Bram is namelijk in dit zandweggetje meerdere malen onderuit gegaan. Met de
fiets is hij, zoals men dat soms wel populair zegt, “op zijn plaat gegaan” en dan
horen we menigeen denken hoe deze oudere inwoner er vanaf gekomen is. Het
blijkt dat hij een keer op donderdagmorgen bij de werkgroep op de begraafplaats
kwam met schaaf- en blauwe plekken en aangaf nooit meer dit paadje te gebruiken.
Het was namelijk al de tweede keer dat hij daar onderuit ging. Hoe is dat ook
alweer Bram? Iets met een ezel die zich stoot of zo? Een pleister op de wonde deze
naamsvermelding. Van harte gefeliciteerd Bram, met deze grote eer!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

BEZOEKERS VAN DE TENTOONSTELLING, BEDANKT!

Mede door uw bezoek was onze 5 de fototentoonstelling opnieuw een succes (zie schrijven Rob Spelde
in deze Plaggensteker).
U heeft de fototentoonstelling op 5 middagen/avonden kunnen bezoeken en toch horen wij nog veel mensen zeggen "is het al
afgelopen?", "ik had nog willen gaan". Wij kunnen alleen maar zeggen erg jammer dat u het gemist heeft!

Tevens zeggen mensen wel eens "die foto's heb ik al een keer gezien, ik ga er niet heen". Die uitspraak kan bijna niet waar zijn,
want wij proberen altijd voor 98% foto's op te hangen die nog nooit zijn tentoongesteld. Dit keer waren het rond de 1000 nog
nooit vertoonde foto's.

Ook de verhalen van Margriet Schol en tekeningen van Wim Nab waren een mooie aanvulling op onze tentoonstelling.
Wij zijn (bijna) volledig afhankelijk van sponsoren en de afgelopen fototentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:

- De Hoenderloose Zakenvereniging (HZV)
- Dorpsraad Hoenderloo

- Tegelzettersbedrijf Woensdregt
- Rabobank

- De Kleine Arcke
- Margriet Schol

- Wim Nab
- Het Dorpshuus en z'n vrijwilligers

- Onze eigen vrijwilligers

Hen willen wij dan ook bedanken voor de bijdrage die, in welke vorm dan ook, de fototentoonstelling tot een succes hebben
gemaakt.
Natuurlijk ook onze (trouwe) bezoekers bedankt en tot de volgende fototentoonstelling.
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Open Monumentendagen op 10 en 11 september
Houd 10 en 11 september vrij voor wat
de open monumentendagen in Hoender-
loo en elders, te bieden hebben. Het
wordt beslist de moeite waard!

Al meerdere jaren is het in Hoenderloo
gelukt veel aandacht te besteden aan de
"Open Monumenten Dagen".
Dit is een plaatselijke, landelijke en
Europese activiteit, altijd op het 2e
volledige weekend in september, hier,
door een samenwerking tussen Hoen-
derloo en Apeldoorn.
Meerdere delen van ons dorp zijn onder
grote belangstelling aan de beurt
geweest.

Van verschillende kanten is men onder-
tussen bezig om een mooi programma
voor dit jaar op te zetten.
Medewerking is o.a. toegezegd door
.. dorpsmuseum 'De Kleine Arcke' (DKA)

..de Heldringkerk en ook de Veluwse
Cantorij en het Viride Kwartet van het
NJO
..Stichting Het Deelerwoud
.. meerdere dorpsgenoten
..de "museumbus"

Het thema van dit jaar is duurzaamheid.
Het Deelerwoud is hiervan een voor-
beeld; een landgoed dat zo'n anderhalve
eeuw in stand is gehouden en zodanig is
gebruikt, dat de natuurlijke voorraden
niet zijn opgegaan.

U kunt een excursie meemaken o.l.v. één
van de Deelerwoud gidsen die o.a. aan-

dacht besteden aan de drogerij, de
watertoren, de kleine boerderij met
bakhuis enz. Hiervan staan al vele op de
Gemeentelijke Monumentenlijst.
Er worden foto's tentoongesteld o.a. over
de restauratie van het poortgebouw.  
Vanaf de poort is in vervoer voorzien,
van 11.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden voor Het Deelerwoud in het
Dorpshuus.

Op zaterdag en zondagmiddag is de kerk
open. Daar wordt het één en ander
verteld. Op zaterdag mogen we daar ook
De Veluwse Cantorij verwelkomen die
om 14.30 uur en 15.30 uur optreden. En
het orgel wordt bespeeld.
Op zondag is de kerk na 12.00 uur weer
geopend voor publiek en komt een afde-
ling van het Nationaal Jeugd Orkest, Het
Viride Strijk Kwartet, speciaal voor de
Open Monumenten Dagen, naar Hoen-
derloo. Zij spelen om 13.00 uur, 14.00
uur en 15.00 uur. Kom luisteren en ge-
niet!

Na uw bezoek aan Het Deelerwoud,
Museum 'De Kleine Arcke'  en  de
Heldringkerk kunt u wellicht met de
museumbus, gratis mee naar station
Apeldoorn. Hij komt aan en vertrekt
nabij het muziekbos.

Zoals gebruikelijk zijn de open monu-
mentendagen gratis te bezoeken.  

De programmaboekjes zijn begin sep-
tember in Hoenderloo gratis op verschil-
lende punten verkrijgbaar, oa bij Ariska,
Wolfswinkel en de Spar.

Jan Pasveer
Comité Open Monumenten Dagen
Hoenderloo

Huurdersbijeenkomst
Op dinsdag 13 september vindt er een huurders-
bijeenkomst van de Stichting Huurdersbelangen
Samen Eén plaats waar uiteraard ook de Hoen-
derlose huurders voor uitgenodigd worden.
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 sep-
tember in het Dorpshuis De Hoge Weye aan de Dorpstraat 36 in Beekbergen. De
aanvang is om 19.30 uur en wordt om ± 21.30uur afgesloten. Koffie en thee bij
aanvang. De thema’s van de avond zijn: (Brand)veiligheid in en rond het huis

Raad van commissarissen
Duurzaamheid

Aanmelden kan via info@samen-een.nl

Vierdaagse toppers

Dit jaar vond er eindelijk weer een
Nijmeegse vierdaagse plaats en van 19
tot en met 22 juli liepen er ook Hoender-
loërs mee. Voor Vera Solleveld was het
een grote wens om deze monsterprestatie
een keer te doen en vader Hans was me-
teen bereid haar daarbij te steunen. Sa-
men hebben ze het geflikt om alle dagen
de zware tocht te volbrengen ondanks de
extreem zware omstandigheden! Super
goed gedaan Hans en Vera. En wat gaaf
dat jullie de N.P.  hebben meegenomen,
evenals de Hoenderlose driekleur. Met
deze twee toppers feliciteren we alle
deelnemers uit ons dorp. Hulde, hulde! 
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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30 
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

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

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

maandag 26 september t/m 
zondag 9 oktober.

Maandag 10 oktober is de winkel
weer open!!

Houdt u hier a.u.b. rekening mee met
uw bestellingen!!
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Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:

* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.

* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

9
2

8 6 2

79

417829

1576

94

7234

5 3 4

6 5 4 3

8 6

Erika een vijftiger
Deze maand kan er twee keer een mel-
ding gemaakt worden van het feit dat een
inwoner of inwoonster 50 jaar geworden
is. Volgende maand vast weer eentje.
Schatten we zo in.
De tweede persoon is Erika van Schooten
en die heeft de mooie leeftijd van 50 jaar
bereikt op 26 juli. Voor haar woning aan
de Bijdamweg was dat heel duidelijk
zichtbaar. Een immens grote Sara en
maar liefst 2 spandoeken moesten
iedereen er attent op maken dat er weer
een vijftiger bij gekomen is. 
Een bezige bij is Erika. Het mooiste
vindt ze uiteraard haar gezin en daar
heeft ze alles voor over. Maar haar werk,
pedicure, komt dan al wel heel snel op
nummer 2. Het is haar passie en een voet
kan niet slecht genoeg zijn of ze ziet er
een uitdaging in. In Hoenderloo in de
huisartsenpraktijk, in Beekbergen in het
gezondheidscentrum (oude Rabo-bank-
gebouw), als ze maar aan voeten kan zit-
ten te frutselen. We zijn heel benieuwd
hoe Remco zijn voeten er uit zien!
Erika, van harte gefeliciteerd. Ondanks
dat we geen foto zijn komen maken toch
in de N.P. We hebben zo onze bronnen!
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



van het Park.
De Duitse gebouwen en infrastructuur
zijn aan het verschil in vegetatie vaak
nog goed in het landschap terug te zien.
Op voormalige rolbanen staat de heide

er gezond bij. Bijzondere (en
vaak zeldzame) planten staan
vooral op plekken waar
gebouwen hebben gestaan.
Na de sloop en sanering van
gebouwen en infrastructuur
zijn er kalk en mineralen van
gesteente in de bodem
achtergebleven, die zelfs 75
jaar later nog beschikbaar
zijn voor planten. Zo
ontstond in het Park het idee
om steenmeel te strooien

voor herstel van de bodemmineraliteit
en biodiversiteit. 

Relicten in het Park
Ruim een derde deel (36%) van de
uiteindelijke omvang van 'Fliegerhorst
Deelen' valt binnen de huidige grenzen
van het Park. Het betreft onder andere
verschillende rolbanen met
opstelplekken en hangars, een groot
deel van het tracé van het spoorlijntje,
munitiedepots en verschillende FLAK-
stellingen. Vrijwilligers van het Park
hebben zich afgelopen jaren steeds meer
verdiept in de periode WOII binnen het
Park. Voor het Park (beleid, beheer en
bezoekersmanagement) is het steeds re-
levanter om exact te weten waar
mogelijke (ondergrondse) relicten van
het erfgoed zich bevinden. Het Park
biedt al een paar jaar wandel- en fiet-
sexcursies aan met als thema WOII
onder leiding van (vrijwillige) natuur-
gidsen. Heeft u ook interesse? U kunt
bijvoorbeeld deelnemen aan de
Wandelexcursie Hoge Veluwe en Tweede
Wereldoorlog of de Fietsexcursie
Market Garden tot bevrijding.
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Deel 76

Door beleidsmedewerker
Aafke Kylstra 

Tijdens mijn vakantie werd ik verrast
door het bunkermuseum Terschelling.
Op dat prachtige Waddeneiland blijken
meer dan 80 bunkers te staan, die deel
uitmaakten van de Atlantic Wall. Veelal
opgaand in het landschap, maar voor
wie op zoek gaat, toch best goed te zien.
Hoewel Het Nationale Park De Hoge
Veluwe vooral bekend is vanwege het
erfgoed van het echtpaar Kröller-
Müller, zijn er in het Park ook relicten
van oorlogserfgoed aanwezig. 

Afbeelding 1 Oorlogsrelicten - bunker in
het Park - foto Roy Strijker.

Rijksmonument
Een gedeelte van het grondgebied van
Park valt binnen het Rijksmonument
'terrein met aanleg vliegveld Deelen'.
Op zich niet verwonderlijk, want de
Duitse bezetters hebben in 1940 voor de
aanleg van een militair vliegveld
'Fliegerhorst Deelen' bijna een derde
van het toenmalig grondbezit van
Stichting Het Nationale Park De Hoge
Veluwe in beslag genomen. Na WOII is
een deel van de gronden weer
teruggegeven aan de Stichting. 

Afbeelding 2 Greenhouse Advies: Het
Nationale Park De Hoge Veluwe, de
grenzen van het Park, de voormalige
Fliegerhorst en overige onderzoeksge-

bieden uit de Tweede
Wereldoorlog en de
contouren van het

rijksmonument (ondergrond: Opentopo).
Goed kijken

Toch is er van dit
Rijksmonument nog maar een
klein deel zichtbaar in het
Park. Door bombardementen
in 1944 waren de start- en rol-
banen al ernstig beschadigd.
Na de oorlog liet de Staat de
rolbanen in het Park opbreken.

De Heidemij kreeg opdracht tot sloop
van de Duitse gebouwen en infrastruc-
tuur op terreindelen die aan de natuur
werden teruggegeven. Alle boven-
grondse delen van gebouwen zijn afge-
broken en bestrating is verwijderd, ook
de rails van het spoorlijntje is opgebro-
ken. Een deel van het tracé van het
spoorlijntje is als dijklichaam nog wel
herkenbaar in het landschap. Een
(betonnen) waterbassin voor opvang
regenwater van het vliegveld ligt als
soort 'gracht' in het landschap. Er zijn
nog enkele bunkers aanwezig in het
Park, die doen nu dienst als
onderkomens voor vleermuizen en zicht-
baar zijn vanaf het pad. Ook het zinkgat
en de opstelplaatsen van vliegtuigen zijn
vanaf enkele wandelpaden te zien. Een
deel van de rolbanen maakt nog deel uit
van het (fiets- en wandel)padennetwerk

WO II erfgoed op de Hoge Veluwe



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Ford Fiesta Titanium 125pk Hybrid
Climatronic, Navigatie, Trekhaak, Stoel en
Stuurverwarming, Achteruitrijcamera,
Cruise control, Armsteun, Perkeersensoren,
Multifunctioneel stuurwiel, LED verlichting    

BJ 2021                € 19.950.-

BMW X1 18i S-Drive Automaat zeer mooi 47.000km D. Grijs met. 2019 € 31.950,-
Citroen DS3 1.2 Vti Zeer luxe, Navi etc. 69.000km Wit 2016 € 11.750,-
Dacia Logan MCV 1.6-16v Trekhaak, Ruimtewonder Zivergrijs met 2008 €  4.250,-
Ford C-Max AUTOMAAT Xenon, Cruise control etc. Groen met. 2008 €  6.450,-
Ford Ecosport 125pk Titanium,Trekhaak D. grijs met. 2017 € 14.950,-
Ford Fiesta 125 pk Titanium Hybrid Zeer compleet Zwart met. 2021 € 19.950,-
Ford Mondeo Wagon 160pk Titanium Leer, Navi enz. Zwart 2014 € 13.950,-
Hyundai IX 35 2.0 Dynamic Trekhaak, Zwart 2011 € 10.950,-
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Navigatie, Camera enz. D. grijs met 2021 € 24.450,-
Kia Venga AUTOMAAT Trekhaak Zilvergrijs met. 2013 € 13.450,-
Kia Sportage 2.0 140pk Aut. Airco, Cruise control Groen/Grijs met. 2007 €  4.950,-
Mazda 3 1.6 TS Plus Cruise contr. Stoelverw. Enz. Zwart met. 2010 €  7.950,-
Mazda MX-5 Cabrio 1.5 131pk Navigatie, Leer, PDC Rood met. 2018 € 23.450,-
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 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 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 Plus 1.4 122pk AUTOMAAT luxe uitv.D. Blauw met. 2008 €  7.950,-
VW Tiguan 1.4 TSi 150pk Navigatie 87.000km 1° Eig. Zwart met 2009 € 12.450,-

Een greep uit ons aanbod:

*  L i d  BOVAG /NA P     

*  O n d e r h o u d  e n  A P K   

*  S c h a d e  r e p a r a t i e s

*  C o n s t a n t  w i s s e l e n d  a a n b o d

*  V e r k o o p  v a n  a l l e  m e r k e n , o o k  n i e u w

*  R u i t  s e r v i c e  v e r v a n g i n g / r e p a r a t i e


