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He Berend ... weer lekker een 
rondje hard gelopen. Een trail van 
28 km. Waar begin je aan?

Naomi, je staat werkelijk te stra-
len. Is er iets heel moois gebeurd 
misschien?

Robin, mooi petje. Maar waar had 
je dit petje op gezet dan? Zo te zien 
ergens binnen.

Heel wat volleybal in deze Nieuwe 
Plaggensteker. Is ook een prach-
tige sport. Toch!?

vereniging en natuurlijk voor het dorp. Zo 
konden heel wat klusjes verdeeld worden 
om onze woonomgeving winterklaar te 
maken. 
 
De weersvoorspellingen speelden niet ge-
heel in het voordeel van de Doedag, maar 

men zat er weer eens lekker naast. Het was 
droog tijdens deze werkmorgen, het zon-
netje kwam zelfs af en toe door en de tem-
peratuur was hartstikke aangenaam. 
 
Na de koffie en het welkomstwoord van 
HZV voorzitter Ronald Dros legde de 
coördinator van de Doedagen, Hans Es-
senstam, uit wat de klussen waren waaruit 
men kon kiezen en vervolgens ging men 
gezamenlijk aan de slag voor Hoenderloo.  
Iedereen ging zijn of haar weg en zo werd 
er vuilnis geprikt in de bebouwde kom, 
ging men met bladblazers het blad te lijf 
in het Muziekbos, werd daar veel lot van 
de bomen gezaagd, werd de heg langs het 
weiland van het Deelerwoud gesnoeid, 
werd de groenstrook aan het einde van de 
Middenweg (tegenover Delicat) met de 
bosmaaier gemaaid en werd het plein voor 
‘t Dorpshuus flink aangepakt.  
 
Zo werden de leilindes gesnoeid, een klus 
die steevast op de werklijst van de oktober 
doedag staat. Verder werd de beukenhaag 
rondom het pleintje ook gesnoeid, werd 

alles aangeveegd, kregen de banken een 
goede poetsbeurt en werd de vlaggenmast 
ook verlost van groene aanslag.  
In ‘t Dorpshuus werd flink opgeruimd. In 
de loop van de jaren worden heel wat 
zaken verzameld en opgeslagen en een 
aantal dames hadden zich gewaagd aan de 

klus om in een deel een beetje orde te 
scheppen. Daar hebben ze o.a. wat fraaie 
oude foto’s gevonden. HHIB, ze komen er 
aan! 
Naast het feit dat er heel nuttig werk ver-
richt werd was het ook heel gezellig om zo 
met elkaar iets voor Hoenderloo te doen. 
Je hebt het volop met elkaar over een groot 
aantal onderwerpen en menigeen leert een 
ander wellicht nog beter kennen.  
Het moest blijkbaar zo zijn, maar toen ie-
dereen zich rond 12 uur had verzameld bij 
‘t Dorpshuus begon het meteen te regenen. 
Verder was het droog geweest en het 
moest dus zo zijn. Kon men mooi naar 
binnen gaan waar de koffie weer klaar 
stond en een overheerlijke lunch. Soep, 
broodjes, een slaatje, er was genoeg. Stee-
vast wordt deze afsluitende lunch aange-
boden door één van de leden van de 
H.Z.V. en deze keer was dat schildersbe-
drijf Herman van Hunen. Er werd lekker 
en gezellig gesmikkeld en nagepraat. Het 
was een geslaagde Doedag en iedereen die 
daar an meegeholpen heeft wordt daar bij-
zonder voor bedankt.       

De tweede Doedag van 2020 trok gelukkig 
wat meer mensen dan die in mei en zo zat 
er een mooie groep inwoners om 9 uur aan 
de koffie in ‘t Dorpshuus. Hartstikke mooi 
voor de organiserende Hoenderlose zaken-
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008 on-
dergebracht is de praktijk van huisarts  
Dieleman. 
 
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens  
geregistreerd manueel-therapeut en  
kaakfysiotherapeut. 
 
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
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HoenderloseHoenderlose  
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

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

 
 
28 Koersbal (Dorpshuus, vanaf 19.00 uur) 
29 Bier&Broajen (Muziekbos, vanaf 17.00 - 23.00 uur) 
 
 
 
11 Koerbal (Dorpshuus, finale avond, 19.00 uur) 
12 Intocht Sinterklaas 
16 Dineren in ‘t Dorpshuus 
16 Zangavond Heldringkerk (19.00 - 20.00 uur) 
23 Winterglowavond Brunch (ze advertentie) 
 
 
 
6+7 Kerstworkshop Brunch (zie advertentie) 
10 Kerstmarkt bij ‘t Dorpshuus 
17 Kerstbingo (Dorpshuus) 
19 Kerstmaaltijd PKN (Dorpshuus) 
21 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
18 Dineren in ‘t Dorpshuus 
28 Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus) 
 

 
 
15 Dineren in ‘t Dorpshuus 
18 Carnavalsdisco HAJO (Dorpshuus) 
 
 
 
15 Dineren in ‘t Dorpshuus 
25 Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus) 
 
 
 
19 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
17 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
9 Dorpsquiz HAJO 
21 Dineren in ‘t Dorpshuus 
 
 
 
7 Hoenderpop (Muziekbos) 

Oktober

November

December

Januari

Februari

April

Juni

Juli

Mei

Maart

INLOOP
Iedere dinsdag en vrijdag van 

10.00 tot 16.00 uur 
in ‘t Dorpshuus.  

Het is ook mogelijk dan samen  
te lunchen!  

Loop eens gewoon binnen voor een 
praatje, spelletje of voor  

de gezelligheid.  
Extra activiteiten: 

4 november - Parijse Markt 
15 november - bingo 

25 november - oud Hollandse spelletjes

Zangavond 
 
Op woensdag 16 november is er zangavond in 
de Heldringkerk. 
Het is een avond waarop we mooie bekende en 
onbekende geestelijke liederen zullen zingen. U 
krijgt ook de gelegenheid om zelf liederen op te 
geven. Na afloop is er koffie en thee om de 
avond gezellig af te sluiten. Zo hopen we er een 
laagdrempelig, fijn en muzikaal moment van te 
maken! 
Tijd: 19.00 uur – 20.00 uur zingen         

20.00 uur - 20.30 uur koffie/thee 
Plaats: Heldringkerk  
 
Iedereen is van harte welkom! 
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ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteler is een uit-
gave van de vereniging HAJO voor 

alle Hoenderlose inwoners. 
 

Redactie: 
Rob Spelde 

06-20683177 / 055 - 3781363 
Krimweg 11 

 
Vormgeving/foto’s: 

Rob Spelde 
 

Drukkerij Mc Windos 
contactpersoon Remco Kuiperij, 

0544 - 373242 
 

Klachten bezorging: 
robspelde@planet.nl 

 
Advertenties: 

robspelde@planet.nl 
 

Abonnementen voor buiten  
Hoenderloo €45,00 per jaar 

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

robspelde@planet.nl 
 

website: 
www.hajo-hoenderloo.nl 

 Oplage n 750 stuks 
 

De redactie aanvaard geen  
aansprakelijkheid voor fouten die in 

deze uitgave voorkomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiterste inleverdatum: 
 zaterdag 19 november 

 
De volgende N.P. komt uit op: 

dinsdag 29 november 
(onder voorbehoud) 

 

Veel leesplezier! 

 

H.Z.V. bedankt

Al sinds een aantal jaren kan er in de zomermaanden genoten worden van zeer fraaie 
plantenbakken aan de lantaarnpalen in een gedeelte van ons dorp. Een stuk dorpsver-
fraaiing voor de toeristen, maar zeker ook voor de dorpelingen zelf. Het is een heel 
werk om de bakken zo mooi te krijgen zoals ze iedere zomer zo vol staan met kleurige 
planten. Daarvoor is een specialistisch bedrijf in de hand genomen, want een dergelijk 
iets kun je gewoonweg niet zelf. De bakken blijken al vroeg in het jaar gevuld te worden 
om de bloemen daarin te laten groeien. Als de tijd er rijp voor is worden de bakken in 
een halve dag opgehangen. In 2019 werden er nieuwe beugels gemonteerd voor deze 
bakken en dat maakt het mogelijk dat de gevulde bakken snel op hun nieuwe plek hang -
en. Uiteraard zit er een prijskaartje aan dit alles, zeker als er indien nodig ook regel-
matig water gegeven moet worden aan de planten door het bedrijf zodat ze goed kunnen 
groeien en bloeien. Iemand moet dat betalen en in Hoenderloo hebben we daar blijkbaar 
en gelukkig de bedrijven. Deze bloembakken komen op het conto van de Hoenderlose 
Zaken Vereniging (HZV); die neemt de kosten voor haar rekening en daar genieten heel 
wat mensen van. Regelmatig kon men afgelopen zomer mensen langs de bakken zien 
fietsen die de fraaiheid van de bloembakken prezen. Doel bereikt dus en HZV, bedankt 
daarvoor. 

Femke geslaagd ... gefeliciteerd

Wat een happy family. Maar dat mag uiteraard ook, want wat is men trots op de jongste 
dochter Femke. Ze heeft met goed gevolg haar studie aan de universiteit van twente af-
gerond en haar proefschrift goed verdedigd. Sorry Femke, maar bij de titel haakte de 
redactie al af. Heel knap van je en uiteraard gefeliciteerd en heel veel succes verder. 
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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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VIOS viert eindelijk hun eeuwfeest
De muzikale trots van Hoenderloo, fanfare 
VIOS, bestond op 1 oktober 2021 al pre-
cies 100 jaar en dat wilde men toen uiter-
aard heel graag vieren. De leden samen 
met de vele supporters die ‘de Muziek’ rijk 
is.  
 
Corona gooide flink roet in het eten en 
meerdere keren moesten velen teleurge-
steld worden omdat het samenkomen van 
groepen mensen niet toegestaan was. Op 
14 mei konden de leden gelukkig wel bij 
elkaar komen voor een heel gezellig en ge-
slaagd ledenfeest in en om ‘t Dorpshuus 
onder schitterende weersomstandigheden.  
Voor de supporters kon er op 18 juni een 
receptie en een jubileumconcert gehouden 
worden die goed bezocht werd. Met toch 
wel als hoogtepunt de uitreiking van de 
ere-penning voor het 100-jarig bestaan. 

Bleef wel, dat men bij VIOS ook nog heel 
graag een groot feest wilde vieren om de 
geweldige mijlpaal van 100 jaar met ieder-
een die dat zou willen te vieren. Dat kon 
uiteindelijk plaats vinden op 24 september 
in de thuishaven van VIOS, ‘t Dorpshuus. 
De leden van de Club van 100 hadden gra-
tis toegang en anderen konden een kaartje 
kopen. 
De redactie had begrepen dat men op een 
grotere verkoop van de kaartjes had ge-
hoopt bij VIOS, maar uiteindelijk waren 
er toch heel wat mensen op het VIOS-feest 
afgekomen. En de meesten hadden al 
meerdere kaartjes gekocht voor de grote 
verloting die op deze avond gehouden 
werd.  
 
Voor de muzikale omlijsting had men een 
band ingehuurd en wel de top formatie 
‘the Velvet Rose’. Een viermansformatie 
die uitstekende muziek maakte en die op 
een avond op de kermis in de feesttent 
zeker niet zou misstaan. Ze speelden ijzer-

sterke muziek en bewe-
zen goede muzikanten 
te zijn. Er was voor een 
aantal mensen echter 
een nadeel die er ook 
voor zorgde dat sommi-
gen al weer vroeg weg 
gingen. De muziek was 
hard! Soms zelfs kei-
hard en dat was niet echt 
prettig in een zaal als die 
van ‘t Dorpshuus. Men 
deed er later zeker wat 
aan, maar voor enkelen 
was het ‘kwaad’toen al 
geschied en was men huiswaarts gegaan. 
 
Zij maakten ook de prijsuitreiking van de 
verloting niet mee. Daarvoor had men een 

cementmolen genomen waarin de ver-
kochte loten zaten. Een lieftallige assis-
tente haalde daar de winnaars uit en 
uiteraard was de spanning te snijden wie 
met de hoofdprijs naar huis zou gaan. Dat 
werd uiteindelijk Edward de Geit, die 
samen met iemand een lekker weekendje 
weg mag. Hij was maar wat blij dat hij de 
prijs had gewonnen en naar voren mocht 
komen. Edward, van harte gefeliciteerd 
met de mooie prijs en de redactie hoopt dat 
jullie er van gaan genieten.  

Er werden vele prijzen verdeeld en zoals 
dat zo vaak gaat vielen heel wat prijzen 
dezelfde kant op. Dat is het lot en het is 
zoals het is. Het zal waarschijnlijk nu wel 

duidelijk zijn dat de re-
dactie ‘prijsloos’ naar 
huis ging. Geen pro-
bleem, want het was een 
mooie avond geweest en 
de organisatie kan trots 
zijn op hetgeen ze neer-
gezet heeft. Hopelijk 
hebben de leden van 
VIOS er ook volop van 
genoten en hebben ze 
veel schik gehad op hun 
feest. Op naar het vol-
gende feest om de vol-
gende mijlpaal te vieren. 

Bij VIOS willen ze overi-
gens zeker nog nieuwe mu-
zikanten verwelkomen. 
Voor zowel de fanfare als de 
slagwerkgroep! Op het mo-
ment van schrijven is men 
ook bezig met het vinden 
van een nieuwe dirigent. 
Men zit midden in de proce-
dure en we hopen dat er en 
geschikte kandidaat tussen 
zit. Wie weet stellen we die 
later aan u voor. 
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Genieten van wandelen en hardlopen op het Park
Na een afwezigheid van een aantal jaren 
door inmiddels nu wel bekende redenen 
vond het Beweegweekend op het Natio-
nale Park de Hoge Veluwe gelukkig weer 
plaats in het weekend van 8 en 9 oktober. 
Drie jaar geleden vond de wandeldag op 
de zaterdag plaats in schitterende weers-
omstandigheden en was het weer een dag 
later voor de hardlopers zwaar pet, dit jaar 
konden beide dagen plaats vinden onder 
werkelijk perfecte omstandigheden. Dro-
ge omstandigeheden, een zonnetje en een 
prima temperatuurtje. 
 
Zaterdag 8 oktober was het Park vooral het 
domein van de wandelaars. Men kon gratis 
één van de afstanden wandelen (na de en-
tree wel betaald te hebben) door zich te 
melden op het evenemententerrein in het 

centrum van het Park. Er was voor ieder-
een eigenlijk wel een geschikte afstand om 
te lopen en sommigen liepen eerst de ene 
afstand en vervolgens nog een andere. 
Tussendoor even iets nuttigen in het res -
tau rant en daarna weer wat kilometers 
maken. Ook vanuit ons dorp hebben meer-
dere inwoners gebruik gemaakt van deze 
wandeldag en hangt er nu een fraaie me-
daille boven hun bed. 
 
Op zondag 9 oktober waren het vooral de 
hardlopers die aan hun trekken kwamen en 
waar meerdere afstanden voor waren uit-
gezet. Van de deelnemers hoor je steeds 
dat het heerlijk hardlopen is op het Park in 
schitterende en afwisselende natuur. Zeker 
de deelnemers aan de langere afstanden en 
dan praat je zo even over bijvoorbeeld 17 
of 28 km trailrun. Of een halve marathon, 
21,1 km. 
Maar ook voor de wat minder geoefende 
hardloper waren er voldoende afstanden 
om uit te kiezen en voor de kinderen was 

er een leeftijd 
g e r e l a t e e r d e 
M o e f f i e r u n . 
Wat werd er fa-
natiek gelopen 
zeg en ook van-
uit Hoenderloo 
hebben inwo-
ners zich flink 
in het zweet ge-
werkt en een 
medaille ver-
diend. 
Het epicentrum 
van de Hoge 
Veluweloop is 
al jaren op de 
grote grasvlakte 
bij het Jachtslot. 

Daar was voldoende te doen, ook buiten 
het hardlopen om. 
De redactie heeft wel begrepen dat er een 
stuk minder deelnemers waren dan bij de 
laatste editie drie jaar geleden, maar dat is 

ook een beeld waar praktisch iedere orga-
nisatie mee te maken heeft. We hebben ge-
probeerd zo veel mogelijk deelnemers op 

de foto te zetten, maar 
het was uiteraard onmo-
gelijk om iedere Hoen-
derloër vast te leggen. 
Excuses daarvoor, maar 
op deze pagina toch een 
aantal.  

De redactie heeft ook heel wat inwoners 
van Hoenderloo gezien die een steentje 
bijdroegen aan deze dagen als vrijwilliger. 
Op wat manier dan ook voor het plezier 

van vele anderen. Hulde mensen, je moet 
het maar doen.  
 
Hulde ook aan alle Hoenderloërs die op 
deze twee dagen lekker actief zijn ge-
weest. Altijd goed voor lijf en geest!
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055 - 3782188055 - 3782188

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

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, 7351 BA Hoenderloo 
06 - 38 20 17 09
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Dagelijks bestuur: 
Helna Solleveld, Elly van Hattum, Mariska v.d. 

Brink en Herman Markink

Om iedereen op de hoogte te houden van wat er allemaal 

gebeurt in het Dorpshuus vertellen we u regelmatig waar-

mee we bezig zijn. Soms is dat heel zichtbaar, soms gebeurt 

dat achter de schermen. Hierbij een overzicht van de be-

langrijkste onderwerpen van dit moment:

Wat zijn jou suggesties, wensen en ideeën voor het Dorpshuus? Laat het ons weten! 
Het Dorpshuus teert de laatste maanden fors in op de reserves. Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door hoge 
energiekosten: maandelijks betalen we maar liefst € 2.240,- voor gas en elektriciteit! Bovendien zullen die kosten in de 
komende maanden eerder stijgen dan afnemen, zoals we allemaal weten. We moeten dus iets doen om die hoge kosten 
een halt toe te roepen. En daarvoor zijn al plannen in ontwikkeling. We willen het gebouw zo snel mogelijk verduurza-
men, zodat het gebruik van gas en elektriciteit tot een minimum wordt beperkt. Maar, zoals ook voor het Dorpshuus 
geldt: de kosten gaan voor de baten uit! Willen we werk maken van die verduurzaming, dan brengt dat hoge kosten met 
zich mee.  
Die kosten kunnen voor een belangrijk deel worden teruggebracht door subsidie aan te vragen bij de provincie Gelder-
land, waarmee we inmiddels in overleg zijn. Een belangrijke voorwaarde echter om voor een subsidie in aanmerking te 
komen is dat we een of meerdere nieuwe activiteiten ontwikkelen, die de verduurzaming van het gebouw rechtvaardigen. 
En: als er voor zo’n nieuwe activiteit een interne verbouwing nodig is, dan kan dat een aanjager zijn om in aanmerking te 
komen voor de maximale subsidie. Maar om te weten welke wensen er leven hebben we de hulp nodig van alle inwoners 
van Hoenderloo. Dus ook van jou!  
Daarom onze oproep: Heb je suggesties, wensen of ideeën voor nieuwe activiteiten die we kunnen ontwikkelen om 
het Dorpshuus toekomstbestendig te maken en die bijdragen om de maximale subsidie te krijgen? Laat het ons 
dan weten! Dat kan door een briefje met je suggesties te stoppen in de ideeënbus die in het Dorpshuus staat, of 
door een mail te sturen aan dorpshuushoenderloo@gmail.com. Natuurlijk is het ook mogelijk om een van de be-
stuursleden direct aan te spreken of te bellen. Alle suggesties zijn welkom! We rekenen op u en hopen dat het no-
vembernummer van de Nieuwe Plaggensteker bol staat van de suggesties. Dus: schroom niet en spui je ideeën op 
dorpshuushoenderloo@gmail.com!  

Welke gebruikers en activiteiten vinden er nu al plaats? 
Even een lijstje om te weten wat er nu al gebeurt in het 
Dorpshuus: GTH Torpedo (meerdere dagen per week volley-
bal, gymnastiek en calanetics); Bewegen met Lilian (weke-
lijks); Biljartgroep Veldheim en Biljartgroep ’t Dorpshuus 
(wekelijks biljarten); Dames Contact Groep (maandelijkse 
bijeenkomsten); Hoenderlose Zakenvereniging (vergadering -
en); Het Nieuwe Initiatief (twee dagen per week); VIOS (we-
kelijkse repetitie, jaaruitvoering); Hoenderlose Toneel Club 
(wekelijkse repetitie, jaaruitvoering); Hoenderloo’s Belang 
(maandelijkse vergaderingen); Dartvereniging (tweeweke-
lijks); De Krimdansers (wekelijks); HAJO (onregelmatige 
bijeenkomsten); Popkoor Unity (wekelijks); Basisschool IKC 
Bos en Heide (wekelijks meerdere keren gymnastiek); Yoga 
(wekelijks); Historisch Hoenderloo in Beeld (tentoonstelling -
en). 
 
Daarnaast vinden er nog tal van andere bijeenkomsten plaats 
waarbij het Dorpshuus een rol speelt, zoals de wandelvier-
daagse, braderie, stembureau, intocht Sinterklaas, kerstmarkt, 
koersbal, kerstbingo en de kerstmaaltijd van de kerk. De lijst 
is niet uitputtend, maar geeft een goed beeld van wat er alle-
maal al gebeurt in het Dorpshuus! 

Verduurzaming gebouw 
Kort nog iets over die verduurzamingsplannen: in de 
week van 10 oktober, later dan verwacht dus, hebben 
we het rapport van Dijkoraad ontvangen, het raadge-
vend ingenieursbureau dat ons heeft geadviseerd over 
de mogelijkheden van verduurzaming van het Dorps-
huus. Dat rapport is het resultaat van een technische in-
spectie die afgelopen juli heeft plaatsgevonden. Op 
basis van dat rapport zijn ondertussen al eerste verken-
nende gesprekken gevoerd met aannemers. Die ge-
sprekken zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de 
kosten van maatregelen, zoals het aanbrengen van iso-
latie op delen van het gebouw waar dit nog niet is ge-
realiseerd, het installeren van een warmtepomp en het 
installeren van zonnepanelen. Het doel van al die 
maatregelen is om de kosten van gas en elektriciteit tot 
een minimum te beperken. 

Er is deze maand zo veel te melden dat we verder 
gaan op pagina 13!
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Allround bouwkundige gezocht in het DB 
We hebben het al vaker gevraagd, maar altijd nog zon-
der resultaat. Daarom toch nog maar eens deze op-
roep: we zoeken een technische man die het Dagelijks 
Bestuur wil komen versterken. Onze gedachten gaan 
uit naar een allround bouwkundige, die ons de nodige 
ondersteuning kan bieden, onder meer bij de verduur-
zamingsmaatregelen die op de rol staan. Ben jij die 
persoon of ken je iemand die ons daarbij wil helpen? 
Laat het ons weten! Stuur een mail aan dorpshuus-
hoenderloo@gmail.com of neem contact op met 
Helna, Elly, Mariska of Herman. 

Herman, Eric en Ronald: bedankt! 
Dat er tal van inwoners zijn die het Dorpshuus een warm 
hart toedragen wisten we natuurlijk wel, maar soms verdie-
nen bepaalde mensen een extra pluim. Die gaat deze keer 
naar Herman van Hunen, die de ‘garage’ achter het Dorps-
huus belangeloos een schilderbeurt heeft gegeven; Eric van 
Hunen die eveneens belangeloos de verf van de kozijnen van 
het Dorpshuus een onderhoudsbeurt heeft gegeven, en Ro-
nald Dros, die vanwege de slechte financiële situatie van het 
Dorpshuus de toezegging heeft gedaan om de schoonmaak-
kosten tot 1 april 2023 niet in rekening te brengen. Hulde aan 
deze toppers! 

Opbrengst actie Rabo ClubSupport  
Ook zijn we verrast met de bijdrage 
van de Rabo ClubSupport actie, die af-
gelopen september gehouden is. Alle 
leden van de Rabobank konden een 
stem uitbrengen om daarmee de kas 
van het Dorpshuus te spekken. En dat 
is dit jaar prima gelukt! We hebben 
van de Rabobank een bedrag ontvang -
en van maar liefst € 359,33. Aan ieder-
een die een stem heeft uitgebracht op 
het Dorpshuus: hartelijk dank hier-
voor! 

Vrijwilligersavond 7 oktober 
Op 7 oktober waren alle vrijwilligers uitgenodigd om elkaar weer eens 
te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Ook is uitleg 
gegeven over apparatuur die veel wordt gebruikt, maar waarvan niet ie-
dereen weet hoe die precies werkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
kassa, de koffieautomaat en de schuifdeuren. Van alle kritische appara-
tuur zijn duidelijke instructies gemaakt, die terug zijn te vinden in een 
map die zich bevindt in de kast achter de bar. We hopen dat ook alle 
vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn deze instructies goed willen 
lezen! 
En: lijkt het je wat om ook als vrijwilliger te werken in het Dorpshuus? 
Meld je dan aan bij een van de bestuursleden of stuur een mail naar 
dorpshuushoenderloo@gmail.com!  

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

Zondag 13 november is DKA gewoon geopend.  Gewoon wil 
zeggen zonder een bijzondere wisselexpositie, lezing of spre-
ker. Voor de openstelling op 9 oktober meldde Hetty Spitman 
zich bij ons. Veel lezers kennen haar werk van de wachtka-
mer van Martin Dieleman. Zij wilde ook de rest van haar 
schilderijen exposeren. De ruimtes van DKA pasten perfect 
bij wat ze wilde laten zien. Niet te groot,  intiem. De. exposi-
tie was een succes voor haar, in de ogen van de bezoekers en  
voor DKA.  Voor november heeft zich nog geen exposant ge-
meld, maar in december  of in 2023 kunt u hier de eerste 
grote stap zetten in uw carrière als kunstenaar.  Hoenderloo 
kijkt ernaar uit.

Voor oktober zijn we te laat. 25 oktober is onze wijkagent 
Petra te gast bij het HNI om voorlichting te geven aanslui-
tend bij de eigen ervaringen van ouderen m.b.t. zich onveilig 
voelen in huis, in de wijk en op straat. Voor iedereen en niet 
alleen voor hen die de weg naar de inloop op de dinsdagen 
en vrijdagen in het Dorpshuus al hebben gevonden. 
In november mag u nog meer ons verwachten. Op vrijdag-
middag 4 november organiseren we een Parijse markt waar 
mensen boeken, puzzels en kleding kunnen ruilen. Op dins-
dagochtend 15 november bingo en vrijdagmiddag 25 novem-
ber Oudhollandse spelletjes. Wij hebben er zin in. Iedereen 
welkom. 
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Datum: ............................... 
 
Vereniging Hoenderloo’s Belang 
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18

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: 
 

Even een kort stukje over de Kop van Dee-
len. Zoals bekend wordt daar gewerkt aan 
de komst van een kleine 600 arbeidsmi-
granten en de huisvesting van statushou-
ders. Hoewel de procedures nog niet zijn 
afgerond (er lopen nog beroepszaken bij 
de rechtbank, waaronder het beroep dat 
Hoenderloo’s Belang heeft ingesteld), is 
men al wel begonnen met het huisvesten 
van mensen. De helft van de gebouwen is 
nu zo’n beetje bewoond. In het 
dorp merken we daar tot op 
heden eigenlijk weinig van en 
in overleg met de beheerders 
blijven we wel alert op moge-
lijke vormen van overlast of 
gevaar. Mocht u daar opmer-
kingen over hebben, laat het 
ons svp weten. 
 
Dan het Dorpshuus. Er is alle 
reden om goed na te denken 
over zaken die in de toekomst 
nodig zijn om het Dorpshuus 
overeind te houden. Dus ieder-
een die ideeën heeft voor 

laat het weten. Het Dorpshuus is van ons 
allemaal, en we moeten natuurlijk zorgen 
dat we er in de toekomst ook als dorp ge-
bruik van kunnen blijven maken. Er is 
geen reden voor paniek, maar wel om de 
toekomst (wat dacht u van de energiereke-
ning?) voor Hoenderloo zekerder te 
maken. Is een mailtje te lastig? Gebruik 
dan de ideeën box op de bar van het 
Dorpshuus. 

 
Tot slot nog een opmerking over 
de contributie van Hoenderloo’s 
Belang. We hadden aangekon-
digd dat we die begin 2022 via 
automatische incasso zouden 
gaan innen. Maar geloof het of 
niet: iedere keer als we dat pro-
beren, loopt dat programmaatje 
vast bij de bank. En zo gaat het 
al maanden (zucht). Maar we 
blijven het proberen, dus kijk 
niet vreemd op als er ineens dat 
tientje (twee jaar contributie) 
wordt afgeschreven! 

nieuwe activiteiten of het anders organi-
seren hiervan: doe een duit in het zakje en 
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Verhalen en gedichten schrijven op Hei & Bos 

Graag neem ik jullie mee in de wondere 
schrijfwereld op school. Alle kinderen 
van de bovenbouw hebben een plakboek 
waarin ze gedurende hun schoolloopbaan 
zelfgeschreven verhalen en gedichten 
verzamelen.  
 
Deze week hadden we een les over onze 
eigen knuffel. Had u vroeger ook zo’n 
knuffel die u helemaal kapot knuffelde? 
Hij was allang niet nieuw meer. Hij had 
al wat gaten en miste een oog of een 
oor… Toch wilde u perse die knuffel bij 
u houden. Als hij kwijt was, kon u niet 
slapen en moest het dier een keer gewas-
sen worden dan rook hij niet meer zo 
lekker als voorheen.   
Over die knuffel hebben we in de Das-
sengroep (groep5/6) gedichten geschre-
ven. 

De kinderen kregen eerst onderstaand ge-
dicht van Theo Olthuis te horen; 
 
Frinkel 
Frinkel, o Frinkel 
met je zwabberende benen, 
afgekloven tenen, 
je ene oog te hoog, 
je scheve neus kapot, 
in je buik een scheurtje  
en dat rare Frinkelgeurtje… 
Frinkel-de-pinkel, 
niet te koop  
in een speelgoedwinkel 

woont nergens anders 
dan bij mij.  
 
Na het gedicht hebben we zelf over onze 
knuffels nagedacht. Wat is er opvallend 
aan het uiterlijk? Waar ruikt het naar? 
Hoe voel jij je als de knuffel bij je is? 
Hoe voel jij je als de knuffel er niet is? 
Wat doe je allemaal met je knuffel? 
 
Na deze brainstorm zijn we aan de slag 
gegaan en hier zijn fantastische gedich-
ten uitgekomen. 
We hebben nu allemaal een prachtig 
eigen gedicht in ons plakboek!  
Wat kan taal toch mooi zijn!  
 
Hieronder een voorbeeld van een kind uit 
groep 5.  
 
Lieve Knuffie 
Tongetje eraf 
Pluisjes niet meer hetzelfde 
Niet meer helemaal wit 
Je verandert echt 
Maar nog steeds lief 
Als jij er niet bent 
Kan ik niet goed slapen 
En niet meer nadenken 
Het is fijn dat jij er bent. 

groentesoep 
- 

knolselderijstamppot met jus
Inloop vanaf 17.00 uur. Op-

geven en afmelden uiterlijk 
zaterdag 12 november bij 

Tonny Westerveld  
06 - 57551350 

Menu voor 16 novemberMenu voor 16 november
Nieuwe kok 

Al heel wat jaartjes kan men éénmaal per 
maand gezamenlijk dineren en genieten 
van een heerlijke maaltijd en de gezellig-
heid van elkaar. Was dat eerder onder het 
kopje ‘Dineren in Veldheim’ in de huiska-
mer van dat gebouw, de laatste jaren heeft 
dit gebeuren een plek in het dorpsgebouw 
en heet het dus ‘Dineren in ‘t Dorpshuus.’ 
Naast een flinke disos gezelligheid en con-
tact hebben met anderen is hetgeen men 
nuttigt uiteraard ook van groot belang en 
voor de organisatie is het zeker belangrijk 
dat er een goede maaltijd op de borden kan 
komen. Er zijn al heel wat koks de revue 
gepasseerd en toen die uiteindelijk te ken-
nen gaven er mee te stoppen was het wel 
weer even zoeken naar een geschikte 
nieuwe.  
 
Nu moest men ook weer op zoek naar een 
nieuwe kok en men is bijzonder blij dat 
men bij restaurant De Veluwe een posi-
tieve reactie kreeg. Die zullen het eten in 
het vervolg gaan verzorgen voor Dineren 
in ‘t Dorpshuus en dat het gaat smaken is 
dan wel zeker. We wensen de deelnemers 
alvast eet smakelijk! 
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Volleybalveld geopend bij school
Er is geruime tijd gezocht naar een goede 
en geschikte plek om een mooi volleybal-
veld neer te leggen, maar waar kan dat 
beter dan in de buurt van onze school. 
Kinderen kunnen daar dan heerlijk gaan 
spelen en oefenen met een volleybal.  
 
Dat er een volleybalveld door de gemeente 
zou worden aangelegd had te maken met 
het WK Volleybal vrouwen dat van 23 
september tot en met 15 oktober plaats 
vond. Dit WK werd door Nederland 
samen met Polen georganiseerd en naast 
Arnhem en Rotterdam was Apeldoorn één 
van de speelsteden. 
 
Op 28 september werd het veld officieel 
geopend in het bijzijn van de leerlingen 
van IKC Hei&Bos. Dat was uiteraard een 
mooi moment om een groepsfoto te 
maken. Omdat Hoenderloo natuurlijk ook 

een volleybalvereniging rijk is werd aan 
deze opening en de daaraan gekoppelde 
leuke volleybalochtend medewerking ver-

leend door iemand van GTH. Wie kon dat 
beter doen dan de trainster van de jeugd, 

Natascha Jeths. Zij kent de kinderen die 
bij haar volleyballen en op de Hoenderlose 
school zitten. Natascha was ook de initia-
tiefneemster om 

met jeugd aan de slag 
te gaan bij GTH en dat is een heel goede 
keuze gebleken. De toppertjes van GTH 
doen het hartstikke goed! 

De volleybalochtend beviel de kinderen 
ook ontzettend goed. De NeVoBo (de Ne-
derlandse Volleybal Bond) had samen met 
de gemeente lekker uitgepakt en hadden 

op het veldje achter de 
school een aantal attrac-
ties neergelegd waar de 
kinderen zich helemaal 
mee konden uitleven.  
Een stormbaan, smash 
meter, springkussen,  
vers fruit, het kon niet 
op. De weersomstandig-
heden werkten ook nog 
eens voorbeeldig mee 
en zo kon iedereen die 
dat wilde zich lekker 
uitleven. En wie weet 
zijn er nog meer kinde-

ren enthousiast geworden om te gaan vol-
leyballen. 
De Nederlandse dames hebben niet echt 

heel hoge ogen gegooid op het WK helaas, 
maar wij hebben in Hoenderloo aan het 
WK toch maar mooi een fraai hufterproof 
volleybalveld overgehouden. Top! 



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 18



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 19

Fantastisch volleybaltoernooi Hoenderloo
Volleyballen in ‘t Dorpshuus kent een ge-
weldig mooie geschiedenis. Er hebben in 
de sportzaal heel mooie wedstrijden plaats 
gevonden. Uiteraard vanuit onze eigen 
volleybalvereniging G.T.H., maar ook met 
mooie wedstrijden van recreanten. Ook de 
toernooien waarbij straten, vriendengroe-
pen, verenigingen e.d. de volleybalstrijd 
met elkaar aan gingen kennen legendari-
sche edities. Samen een aantal avon-
den plezier hebben aan een sport en 
de één kan het wat beter dan de 
ander. Grootste doelstelling is bij 
deze evenementen echter het heb-
ben van heel veel plezier. Misschien 
een drankje na afloop, maar het gaat 
om de sport. Toch!? 
 
G.T.H. had het idee opgevat om na 
een aantal jaren een recreanten vol-
leybaltoernooi te organiseren en die 
vond deze maand plaats in ‘t Dorps -
huus. De voorrondes stonden ge-
pland op 11, 12 en 13 oktober en zo 
was er een aantal dagen volop te 
doen in ons dorpsgebouw. Goed ui-
teraard ook voor de omzet, gezien de pe-
nibele financiële situatie. 

kun je aan hun wel overlaten. Net als  
bij de Kromme Eik met de prijs voor 
de beste yell. 
Het waren een paar heel mooie 
dagen in ‘t Dorpshuus. Je zou eigen-
lijk zeggen, ouderwets mooi. Lekker 
druk, gezellig met elkaar, genieten 
van sport of sport kijken, een hapje 
en een drankje en een goed georga-
niseerd toernooi. G.T.H., hulde dat 
jullie dit toernooi in ere hebben her-

steld. Het heeft heel veel plezier opgele-
verd. Goed gedaan! Het lijkt er op dat er 
genoeg animo voor is en wie weet is het 
iets voor ieder jaar. 

Wat was het op sommige momenten lek-
ker druk en wat werd er een plezier be-
leefd aan de wedstrijden die gespeeld 
werden. Het ene team is het andere niet en 
bij de ene zat toch wel iets meer volleybal 
in dan bij een ander, maar plezier en spor-
tiviteit waren de allerbelangrijkste pijlers 
van dit toernooi, dat prima georganiseerd 
was. 

Op vrijdag 14 oktober was het de finalea-
vond en alle 7 deelnemende teams moes-
ten toen nog minimaal 1 wedstrijd spelen. 
Er werd verbeten gestreden en het vele pu-
bliek heeft naar mooie en leuke wedstrij-
den kunnen kijken. Uiteindelijk bleven er 
natuurlijk 2 teams over die in de grote fi-
nale moesten gaan bepalen wie zich tot de 
kampioen van dit toernooi mocht laten 
kronen. De finale ging tussen Beachpeople 
en Squadra Uno en werd gewonnen door 
Squadra Uno met 2 - 0. Zij hebben de 
kersverse beker in ontvangst mogen ne -
men en het team kennende hebben ze deze 
overwinning vervolgens wel gevierd. Dat 
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Een onvergetelijke dag 

Na drie jaar geleden ten huwelijk gevraagd te zijn in Aus-
tralië, was de dag dan eindelijk gekomen. Op 27 augustus 
zijn Thijs en Coby (Bruin) in het huwelijksbootje gestapt. 
Familie en vrienden waren afgereisd naar Noord-Ierland 
voor deze onvergetelijke dag. De ceremonie vond plaats 
in the Holy Trinity Brantry church, dezelfde kerk waar  
Maarten en Heather Bruin elkaar 36 jaar geleden ook het 
jawoord hebben gegeven. Na de ceremonie is het gehele 
feestcommite naar the Blessingbourne Estate vertrokken. 
Waar het feest nog tot in de late uurtjes door is gegaan. 
Na deze geslaagde dag heeft het stel nog een roadtrip ge-
maakt langs de wild Atlantic Coastway. Om vervolgens 
terug het feest nog een keer dunnetjes over te doen in 
Hoenderloo voor degene die niet in Ierland aanwezig kon-
den zijn. Al met al een geslaagd feest, wat niet zonder hulp 
van vrienden en familie had kunnen plaats vinden. Daar-
voor wil het stel deze nog extra bedanken.  

Coby en Thijs, van harte gefeliciteerd met jullie huwe-
lijk en heel veel geluk samen! 



Nieuws van onze dorpsagente Petra 
De zomervakantie ligt alweer even achter ons en de herfst heeft inmiddels zijn intrede ge-
daan. Prachtige periode om in het bos te zijn. Dat deden een aantal fietsers ook, maar he-
laas kwamen er los van elkaar drie ten val, die voor onderzoek mee moesten naar het 

ziekenhuis. Er werden drie aanrijdingen gemeld, waarbij bij één van de drie een 
wild zwijn werd aangereden. Ook ontstond er schade door een voertuig, waarbij de veroorzaker zich niet heeft ge-

meld. Toen het weer nog mooi was, kwam er een melding van wildkamperen in het bos. De tent werd echter niet 
aangetroffen.  
De politie rukte negen keer uit voor een verdachte situatie en vier keer om hulp te verlenen. Onduidelijk was of er 
iets is weggenomen bij een insluiping, maar duidelijk was dat er werd ingebroken in een auto en dat er een fiets 
werd weggenomen bij een bushalte. Tot slot werden twee personen de dupe van internet- cq bankpas fraude. Nog-

maals de tip om heel voorzichtig te zijn met het doorgeven van gegevens als u sms-jes, mailtjes of telefoontjes van 
de bank krijgt. Meestal klopt het niet. Vraag een naam en om welke instantie het precies gaat, als u het niet ver-
trouwt en zeg dat u terug zult bellen.  
Op dinsdag 25 oktober zal ik om 14.30 uur in het Dorphuus zijn bij Het Nieuwe 
Initiatief om daar het één en ander te vertellen over veiligheid in en om de wo-
ning. U bent van harte welkom. 

 
Met vriendelijke groet 
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Op vrijdag 11 november as. organiseert Rou-
wenhorst Uitvaartverzorging voor de vijf-

tiende keer het Herdenkingsconcert in de Grote Kerk in Apeldoorn. U bent van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn 
om samen met andere belangstellenden stil te staan bij het gemis van een dierbare. 
Het belooft een avond te worden met mooie woorden en passende muziek met medewerking van: Schola Gregoriana Isala, ArtEZ 
strijkersensemble, Vocal Group Notes, Juul Beerda en Wilbert Magré. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Als 
u dit concert wilt bijwonen, kunt u een email sturen naar balie@rouwcentrum-rouwenhorst.nl of u kunt ons bellen via 055-5414089. 
Zie ook de advertentie op pagina 21.  
Tijdens het concert zal een collecte worden gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting ALS Nederland. ALS 
(amyotrofische laterale sclerose) is een ziekte van de zenuwcellen die vanuit de hersenen de spieren aansturen. Stichting ALS Ne-
derland heeft als doel onder andere het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van ALS en 
het financieren van projecten die de kwaliteit van zorg en leven van patiënten en hun naasten verbeteren. 

Gratis concert voor  
mantelzorgers 

In het kader van de Dag van de Mantelzorg kunnen mantelzorgers 
uit Apeldoorn en omliggende dorpen op zaterdag 26 november 
gratis naar het Classic Night Concert ’The Most Wonderful Time’ 
door vocaal ensemble Annemarie & The Pilgrims Voices. 
 
Het ensemble brengt onder de muzikale en artistieke leiding van 
sopraansoliste, zangpedagoge en dirigente Annemarie de Jong 
een uitgebreid kerstrepertoire ten gehore. Het koor wordt bege-
leid door ‘Passione’, een instrumentaal ensemble dat is samen-
gesteld uit top instrumentalisten uit diverse professionele 
orkesten. 
 
Tijdens het concert in de Grote Kerk wordt het publiek getrak-
teerd op een volledig verzorgd avondje uit. Koffie of thee met 
zoete lekkernijen in de pauze en na het concert napraten onder 
het genot van een hapje en drankje.  
 
Het Classic Night Concert in de Grote Kerk aan de Loolaan 16 
in Apeldoorn begint om 20:00 uur. De kerk is vanaf 19:15 uur 
open. Mantelzorgers kunnen twee gratis kaarten aanvragen via 
www.dekap.nl/mantelzorg/dagvandemantelzorg, maar wees er 
snel bij, want op=op. 

In 2018 was er met IJs van Co al een Hoenderloo’s bedrijf die 
de mooiste prijs van de Apeldoornse Business Awards won, dit 
jaar viel de gigantische eer te beurt aan Wolfswinkel Groen-
techniek. Hoe geweldig is dat. Van de 7.769 stemmen die waren 
uitgebracht had het bedrijf er maar liefst 2.370 gekregen en nog 
genoeg voor de eerste prijs. Iedereen super gefeliciteerd. Loon 
na werken van een geweldig mooi team! Hulde!

Herdenkingsconcert Rouwenhorst Uitvaartverzorging 

Petra van Doorn 
petra.van.doorn@politie.nl 
twitter: polhurk 
0900 - 8844
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- Pedicure 
- Medisch pedicure 
- Oncologische Voet verlener

Huisartsenpraktijk Dieleman     Gezondheidscentrum Papenberg
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Trouwfoto’s bij HNI 

 
Op uitnodiging van Het Nieuwe Initiatief (HNI) waren 
wij, Historisch Hoenderloo in Beeld (HHIB), op dinsdag 
11 oktober op bezoek in het Dorpshuus om wat oude fo-
to’s te laten zien. 
Dit keer hadden we gekozen voor de trouwfoto’s. Ze 
lagen netjes verspreid op de tafels en het biljart. Mocht 
men de mensen op de foto’s niet herkennen, dan stond 
op de achterkant het verlossende antwoord en de trouw-
datum. 

Er waren rond de 40 a 50 mensen over de gehele dag 
heen; zelfs uit Apeldoorn en Ede. Het was dan ook erg ge-
zellig om onder het genot van een kopje koffie/thee her-
inneringen op te halen. Tevens was het leuk om te zien 
hoe de mode in de loop der jaren een wijziging heeft on-
dergaan. 
HNI en HHIB waren ontzettend tevreden over deze leuke 
dag en ook zijn we al weer bezig met nieuwe plannen. Het 
ligt in de bedoeling om dit najaar/winter een oude film 
van Hoenderloo te tonen. Datum is nog niet bekend, maar 
zal via Hoenderloo.nl te zijner tijd kenbaar worden ge-
maakt. Graag zien wij u dan weer! 
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Vorige maand moest 
u deze rubriek even 
missen door ruimte-
gebrek, maar nu dan 
de foto van 2 maan-

den geleden. Daarin was een stukje van een luik van museum de kleine 
Arcke afgebeeld. Het knusse museum waar menigeen zich kan presen-
teren aan het ‘grote’ publiek en dat geheel door vrijwilligerswordt ge-
rund. 
Dan nu de nieuwe foto. Deze is gemaakt ergens op de verkeersader van 
ons dorp; daar waar menigeen naar toe gaat om even te culinair te genie-
ten. Het bedrijf is er al sinds 1989 en vooral ook met kinderen is het 
prima om hier naar toe te gaan. Waar o waar is dit? 

Genieten in de kleine ArckeIn de serie van Hoenderloo Got Talent in 
museum de kleine Arcke heeft dorpsge-
note Hetty Spitman op 9 oktober een deel 
van haar schilderijen getoond.  
Haar werken hingen heel mooi in het 
knusse museum en Hetty keeg heel veel 
complimenten voor haar werk. Ze heeft 
zelfs ook een aantal schilderijtjes ver-
kocht. Ze heeft wel zo’n 80 bezoekers 
kunnen ontvangen en met heel veel heeft 
ze heel leuke gesprekken gehad. Het mo-
tiveert haar vast om lekker verder te 
schilderen, al heeft ze die drive vanuit 
haar zelf ook volop. Hetty kan helemaal 
haar ei kwijt in haar schilderijen en ze 
ontwikkeld zich stormachtig. Ze vond 
het best spannend om in haar eentje een 
expositie te hebben, maar ze heeft er van 
genoten en ze is heel blij dat ze het ge-
daan heeft. Top Hetty! Het was super! 
Velen hebben genoten. 

Een nieuwe juf 

Op pagina 3 konden we al melding maken van een in-
woonster van ons dorp die geslaagd was en hoe mooi is 
het dat we dat nog een keertje kunnen doen. Naomi Jan-
sen heeft haar studie tot leraar gezondheidszorg en wel-
zijn met goed gevolgd afgerond en dus haar diploma in 
de pocket. Naomi heeft zich goed ontwikkeld. Ze heeft 
geruime tijd gewerkt als leraar ondersteuner op de Hoen-
derloo Groep, maar ze had meer  
ambitie. Ze heeft gestudeerd 
aan de HAN University of 
Applied Sciences en het 
ROC en ze mag zich dus nu 
juf noemen. Geweldig 
Naomi. Gefeliciteerd en veel 
plezier in je werk. En met 
wandelen met Grey! 
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Paalbergweg 14a 
7351 AG 
Hoenderloo 
tel.: 06 - 52 27 78 19

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

De Hoenderlose vlagDe Hoenderlose vlag
De enige plek voor de vlag van Hoenderloo in de originele kleuren! 
Gevelvlaggen: 100x150 cm voor  €27,50 
Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm voor €45,‐ 
Wimpels: 300 cm voor €35,‐ 
 

Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling! 
 

Alleen maar verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, o6 ‐20683177, Krimweg 11
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Nieuwe Plaggensteker Sudoku
Sudoku is een Japans cijferspel die maandelijks in de Nieuwe Plaggen-
steker zal staan. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat onderver-
deeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de 
bedoeling dat: 

* iedere rij (horizontaal) de getallen 1 t/m 9 bevat 
* iedere kolom (vertikaal) de getallen 1 t/m 9 bevat 
* ieder vak de getallen 1 t/m 9 bevat 

 
Dat betekent dus dat op iedere rij en iedere kolom maar 1 keer een be-
paald getal voor komt. Door deze regels slim te hanteren kan iedereen 
deze puzzels oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.

OplossingOplossing  
vorige maandvorige maand

Overheerlijke 
eerste prijs 

Op 30 augustus werd er een prijs verzil-
verd bij restaurant De Veluwe. Vanuit dit 
toprestaurant had men namelijk een prijs 
van maar liefst €150,- gekoppeld aan de 
eerste plaats van de Dorpsquiz die de ver-
eniging HAJO georganiseerd had.  
Het is inmiddels algemeen bekend dat de 
groep ‘Krap An’ deze piratendorpsquiz ge-
wonnen had. Op de één of andere manier 
is dat bij de nummer twee, wie was dat 
ook al weer, er soms wel ingewreven. Op 
een sportieve manier gelukkig, want men 
staat nog steeds op goede voet met elkaar.  
Speciaal voor het super gezellige moment 
met de familie was de beker van de eerste 
plek meegenomen en op de foto mocht 
‘superkleurder’ Lex de beker vasthouden 
Die moest uiteraard ook op de foto. Team-
lid Robbie was onderweg van zijn werk en 
die moet men er maar bij denken. Hij sloot 
aan bij een super gezellig en lekker diner 
dankzij de dorpsquiz en natuurlijk dankzij 
restaurant De Veluwe.  
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Totaal 
leverancier 
in schoon!
Gespecialiseerd in interieurverzorging, glazen-
wasserij, vloeronderhoud en tapijtreiniging, gevel-
reiniging, eenmalige- en opleveringsschoonmaak, 
schoonmaken algemene ruimtes appartementen-
complexen en hoogwerkerverhuur.

Onderdeel van DROS Facility Groep

Maatschappelijk

verantwoord

Flexibel Hospitality

DROS Schoonmaakdiensten B.V.    |    (055) 378 14 56    |    schoonmaak@dros.nl    |    dros.nl

Paalbergweg 10 
7351 AG  Hoenderloo 
Tel. 055-3782223 
Mobiel 06-22459152
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Deel 78Deel 78

Paddenstoel van het jaar: de vliegenzwam
De vliegenzwam is uitgeroepen tot pad-
denstoel van het jaar 2022. Mede naar 
aanleiding van deze titel, is er dit jaar in 
Nederland een grootschalige publieksin-
ventarisatie van de vliegenzwam georga-
niseerd. De resultaten van deze 
publieksinventarisatie worden vergeleken 
met de resultaten van inventarisaties die 
eerder plaats hebben gevonden in 1991 
en 2000. Door de inventarisatie te herha-
len, wordt het mogelijk om data te verge-
lijken en om te zien hoe het nu gaat met 
de vliegenzwam in Nederland. 

>> foto Peter Jan Alles 
 
Publieksinventarisatie vliegenzwam 
De Nederlandse Mycologische Vereni-
ging wil dit jaar samen met de Vereni-
ging voor Veldbiologie, IVN 
Natuureducatie en Waarneming.nl zoveel 
mogelijk vindplaatsen van de vliegen-
zwam in kaart brengen. Vliegenzwam-
men doen het goed op een wat schalere 
zandgrond van onder andere bermen en 
lanen. De vraag is of de toename van 
stikstofverbindingen door kunstmest, in-
vloed heeft op waar de vliegenzwam nu 

groeit en in welke dichtheden. De resul-
taten van de inventarisatie worden aan 
het begin van 2023 gepubliceerd. 
 
Over de vliegenzwam 
Deze opvallende paddenstoel groeit al-
tijd samen met een boom, meestal is dat 
een berk, eik, beuk, den of spar. De pad-
denstoel komt vaak voor in bossen en 
lanen op zand- en veengrond. De onder-
grondse schimmeldraden van de vliegen-
zwam groeien samen met de wortels van 
bomen. Doordat de schimmeldraden van 

een paddenstoel kleiner zijn, kunnen zij 
gemakkelijker water en voedingstoffen 
uit de grond halen. Een gedeelte hiervan 
delen ze met de boom, in ruil daarvoor 
krijgt de schimmel suikers. Zonder sui-
kers kan deze niet leven. Maar de boom 
is ook afhankelijk van de samenwerking 
met de schimmel. Deze samenwerking 
heet mycorrhiza. 
 
Het uiterlijk van de vliegenzwam 
U kent hem waarschijnlijk wel; de vlie-
genzwam is rood met witte stippen. Deze 
stippen zijn een overblijfsel van een be-

schermvlies. Als de vliegenzwam in ont-
wikkeling is, zit hij nog (deels) onder de 
grond. Om de paddenstoel te bescher-
men, zit deze in een vlies. Als de vliegen-
zwam uitgegroeid is, scheurt dit vlies 
open. De restanten van het vlies zijn de 
witte stippen op de rode hoed. De vlie-
genzwam heeft een omtrek tussen de 8 en 
20 cm en de steel is 8 tot 18 cm hoog. In 
sommige gevallen worden er ook grotere 
exemplaren gevonden; in 2020 is in 
Drenthe een vliegenzwam gevonden met 
een doorsnede van maar liefst 30 cm. 

>> foto Robbert Maas 
 
Zelf op zoek naar paddenstoelen 
Gaat u zelf op zoek naar paddenstoelen 
en wilt u weten welke paddenstoel u ge-
zien heeft? Neem dan een spiegeltje en 
een paddenstoelengids mee of zoek op 
om welke paddenstoel het gaat via bij-
voorbeeld de paddenstoelenwijzer van 
Flora Europa. Komt u een vliegenzwam 
tegen, dan kunt u deze doorgeven via 
Waarneming.nl, deze wordt dan meege-
nomen in de publieksinventarisatie. 



Hyundai Kona T-GDI 120pk   
Climatronic, Camera, Digitaal Dashboard, 
Cruise control, Stoel en Stuurverwarming, 
Lichtmetalen velgen, Apple Carplay (navigatie) 
Mistlampen, Armsteun, Parkeersensoren 
 
BJ 2021    13.000 km!!!           € 24.450,-

AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NLWWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod  
BMW X1 18i S-Drive Automaat zeer mooi 47.000km D. Grijs met. 2019 € 
31.450,- 
BMW 325i Touring High Executive zeer veel optiesZwart met. 2005 Verwacht 
Citroen DS3 1.2 Vti Zeer luxe, Navi etc. 69.000km Wit 2016 € 11.450,- 
Dacia Duster 1.2 TCe Navigatie, Cruise contr, PDC Blauw met. 2015 € 11.950,- 
Dacia Duster 1.2 TCe Navigatie, Cruise contr, PDC Zwart met. 2014 € 10.950,- 
Ford C-Max 1.6-16v Airco, Trekhaak, Lm velgen. Zilvergrijs met. 2005 €  3.450,- 
Ford Fiesta 1.25 3 deurs Lm velgen, Airco Zwart met. 2009 €  4.450,- 
Ford Kuga 2.5 4x4 Trekhaak 2100KG!!! 89.000km Zwart met. 2009 € 12.750,- 
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Navigatie, Camera enz. D. grijs met. 2021 € 24.450,- 
Kia Venga AUTOMAAT Trekhaak 49.000km!! Zilvergrijs met. 2013 € 13.450,- 
Opel Corsa 1.4-16v Satellite 5 deurs 97.000km D. Grijs met. 2011 €  6.950,- 
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,- 
Peugeot 308 SW 1.2 130pk luxe uitvoering, Trekh. Zwart met. 2018 € 16.950,- 
Renault Clio 1.2 5 deurs Navigatie, Cruise control Wit 2015 €  9.950,- 
Renault Kangoo 1.2 TCe Pers. uitvoering Cruise cont.Wit 2014 € 13.950,- 
Renault Kangoo 1.2 TCe Pers. uitvoering Cruise cont.Zwart met. 2017 € 15.750,- 
Renault Scenic 1.2 TCe Trekhaak, Cruise control. Bruin met. 2013 €  8.950,- 
Renault Scenic AUTOMAAT 99.000km Blauw met. 2007 €  4.950,- 
Renault Twingo 1.2 Airco, Bleutooth carkit Wit 2014 €  3.750,- 
Skoda Fabia Station 1.2TSi Cruise control, PDC enz.D. Rood met. 2014 €  7.950,- 
Suzuki SX-4 1.6 hoge zit, Trekhaak LM velgen Zilvergrijs met. 2008 €  4.750,- 
Suzuki New Swift 1.2 5 deurs, Lm velgen, 90.000kmWit met. 2013 €  8.750,- 
VW Golf GTI 230pk Automaat 3 deurs Xenon Zwart met. 2014 € 21.450,- 
VW Golf Variant 1.2TSi Navigatie, Cruise cont. etc. Wit 2011 €  8.750,- 


