De Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant
voor het dorp Hoenderloo
Rennend en springend de wei in
Iedereen die dat leuk leek kon dit jaar
mee genieten van het moment dat de
koeien van de familie Van Roekel op
Deelen de wei in gingen. Ieder jaar
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april 2018

weer een prachtig moment als de
koeien voor de eerste keer na een winter op stal te hebben gestaan weer naar
buiten mogen.

gemaakt moesten de dieren een stukje
afleggen om in de wei te komen. Dat stuk
werd door de meeste dieren rennend en
huppelend afgelegd; een prachtig

Dit jaar bood de familie van Arthur van
Roekel aan anderen ook de mogelijkheid
om dit mee te maken. Via de site van
Hoenderloo werd men hier voor uitgenodigd en menigeen was toch even naar
Deelen gegaan op
zaterdag 14 april.
Iedereen werd hartelijk ontvangen
bij het eigen Rustpunt, vlak naast
het bedrijf. Hier
kan men overdag
naar toe om even
uit te rusten, iets te
drinken of voor
een andere versnapering. Nu was
er volop drinken
en cake terwijl
men zich klaar maakte voor het moment
supréme. De circa 180 koeien hadden
zeker al door dat er iets te gebeuren stond
en ze verdrongen zich voor het hek in de
stal. Nadat Arthur het hek had open

gezicht. Het duurde even voor alle 180
dieren uiteindelijk in de lekkere groene
wei stonden. Ieder jaar weer mooi monent voor de dieren die de benen kunnen
strekken en kunnen genieten van lekker

In deze
Plaggensteker o.a.

Wat hebben vader en zoon
samen gepresteerd. Vast
iets met fietsen!

Dominee Heldring, meester
Gangel. Waar hangen die
foto’s dan?

Yvon en een bos bloemen.
Van Maarten gekregen?
Of is er iets anders?!

Paaseitjes van de paashaas. Vast bij het Paasspektakel van OCH!

groen gras, maar ook voor de agrariër,
die zijn beesten daar het liefst ziet staan.
Geweldig initiatief familie Van Roekel.
Bedankt en graag volgend jaar weer!
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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
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in uw vereniging speelt. Zijn er data die leuk zijn voor iedereen om te weten, geef die dan aan ons
door. Nooit verkeerd toch om te laten zien waar een vereniging mee bezig is en wanneer !?
April
27
28
29

Koningsdag OCH NIEUWE STIJL!!!!
Ophaaldag Mark rond de Kark
Museum de Kleine Arcke geopend (11.00 - 15.00 uur)

Mei
7
16
19
23
26

Vergadering Dorpsraad (Dorpshuus, 19.45 uur)
Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur
Hobbymarkt (‘t Dorpshuus)
Informatieavond Het Nieuwe Initiatief, Dorpshuus, 19.30 uur)
Ophaaldag Mark rond de Kark

In de N.P.

bijgevoegd

Juni
7
20
23

Seniorentocht
Dineren in ‘t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Koetsiersexamens (hele dorp)
Open dag Imkerij BijDaan

Juli
6
7
18
25

Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)

Augustus
1
8
9
10
11
12
15

Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
Kermis (kermisterrein)
Kermis (kermisterrein)
Kermis (kermisterrein)
Kermis (kermisterrein)
Kermis (kermisterrein)
Braderie (Muziekbos)

Geef activiteiten door:

Geef, als u een activiteit heeft die ook voor anderen
bestemd is, deze vroegtijdig door aan de redactie,
zodat deze verwerkt kan worden in de
Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon

Jong geleerd .........

De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
Redactie:
Rob Spelde 055-3781363 en
06-20683177
Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242
klachten bezorging:
robspelde@planet.nl
Advertenties
robspelde@planet.nl
06-20683177
Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.
Aanleveren van ideeën en copy kan
rechtstreeks bij de redactie of via
E-mail:
robspelde@planet.nl
Krimweg 11
7351 AS Hoenderloo
website

www.hajo-hoenderloo.nl
Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Het spreekwoord is wel bekend en gezien de bovenstaande foto is het zeker van toepasssing op Stan. De zoon van Vincent van Hunen en Simone Dorrepaal blijkt de
dorpskrant van Hoenderloo interessant te vinden en laten we hopen dat hij dat nog
jaren gaat vinden. Hij was vast op zoek naar opa of oma, of misschien papa of mama,
maar in de editie die hij voor zijn neus had stond niets over VIOS en we gaan er van
uit dat hij niet te veel teleurgesteld was. Nu maar hopen dat hij de interesse vast kan
houden tot hij echt bewust de Plaggensteker pakt. Dan gaan we er van uit dat deze
maandkrant dan nog bestaat. Papa en mama, bedankt voor deze leuke foto. Het deed
de redactie smelten!

150 km op de fiets in de benen

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 19 mei
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 29 mei
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Vader en zoon Nico en
Tom Heekelaar hebben
op 14 april, net als vorig
jaar, deelgenomen aan
de toerversie van de
Amstel Gold Race en ze
hebben de 150 km met
goed gevolg afgelegd.
Doen ze zo maar even
op een zaterdagje. In totaal 2.280 hoogtemeters
overwinnen o.a. over
het Drielandenpunt en
de Cauberg. Goed
gedaan mannen!!!!!
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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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Geweldige lezing natuurfilmer Luc Enting
De aanwezige ondernemers en de bestuursleden van enkele verenigingen uit
Hoenderloo hingen op woensdag 28
maart in activiteitencentrum De Krim
aan de lippen van natuurfilmer Luc
Enting. Deze bevlogen man was uitgenodigd door het bestuur van HZV voor een
lezing na de pauze van de voorjaarsvereniging van de Hoenderlose ondernemersvereniging. Een beetje jammer dat
zo weinig besturen gehoor hadden
gegeven aan de uitnodiging en die
hebben dan ook een geweldige lezing
gemist.

jaar met veel passie de natuur in beeld.
Hij kent inmiddels ‘de klappen van de
zweep’ wel op dit gebied, maar geeft ook
duidelijk aan altijd nog weer bij te leren.
Enting praat heel gepassioneerd en op

hebben kunnen doen en hij werkte dan
ook nauw samen met een andere filmer,
Dick Harrewijn. Ze hebben ook gefilmd
op bijvoorbeeld het Deelerwoud, bij
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

een zeer leuke manier over zijn leven en
zijn werk. Het werd de aanwezigen zeer
duidelijk hoe veel er komt kijken bij het
maken van een natuurbioscoopfilm.
Gepaard gaande met leuke anekdotes
hield hij de aandacht van de aanwezige

Dat het niet alleen maar makkelijk en
mooi is gaf Enting ook duidelijk aan.
Uren en uren stil zitten voor één mooi
shot en uiteindelijk werden de dieren verstoord en was alles verpest. Volgende
dag weer proberen. Niet altijd even leuk
dus!
Hij heeft echter over het algemeen met
heel veel plezier aan de film gewerkt en
er stond een zeer trotse man voor de aanwezigen. Trots was hij er ook zeker op
dat ze niemand minder dan André van
Duin hadden weten te krijgen om alle
teksten in te spreken (voice-over) en het
Gelders Orkest voor de muziek.

HZV nodigt meestal een spreker uit om
na de voorjaars- en najaarsvergadering
de aanwezigen toe te spreken en inmiddels hebben daar al heel prominente
mensen hun verhaal gedaan. Die van Luc
Enting komt zeker in het rijtje van zeer
interessante lezingen.
Enting heeft met name veel verteld over
de natuur bioscoopfilm ‘Wild’ (bonte
families op de Veluwe), waaraan hij
maar liefst 2½ jaar gewerkt heeft, bijna 7
dagen in de week. De film heeft inmiddels de miljoen kijkers gehaald en de
gemiddelde waardering staat op 8½.
De insteek waarom Enting door HZV

Het was dus een zeer interessante en
leuke lezing. Zeer de moeite waard!

was uitgenodigd was o.a. vanuit het
gegeven samenwerken, één van de speerpunten van HZV. Een dergelijke miljoenenproductie als zijn bioscoopfilm kon
niet anders tot stand komen door een heel
goede samenwerking tussen in totaal 23
mensen die er aan gewerkt hebben en
heel veel verschillende disciplines.
Enting brengt ondertussen al meer dan 25

ondernemers zonder enige moeite een
uur lang vast. Het was een zeer interessante lezing die een duidelijk inkijkje gaf
in de wereld van het vak van een natuurfilmer.
Zo werd duidelijk dat er in totaal 618 uur
ruw materiaal film is gemaakt voor een
uiteindelijke bioscoopfilm van 80 minuten. Hij gaf dan ook aan dat niet alleen te
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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
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Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302
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055-3782188

Een veilige haven in
moeilijke dagen

Christiaan Geurtsweg 24 - 26
7335 JV Apeldoorn
055 - 5414089 (dag en nacht)
www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

O.C.H. zet gezellig Paasspektakel neer
In de wintermaanden lag het voor het
Oranje Comité (OCH) wat de vereniging
betreft allemaal een beetje op een laag
pitje wat de activiteiten betreft. Achter de
schermen werd uiteraard wel hard gewerkt en nagedacht over wat er van OCH
uit te gebeuren staat in 2018. Traditioneel wordt hun seizoen zo’n beetje
geopend rond de paasdagen en op 1 april
vond dan ook de eerste activiteit plaats
bij de brandweerkazerne.
Er was iets te doen voor jong en oud. Het
begon met het paaseieren zoeken voor de
allerjongsten. Wat geweldig om een ei te
vinden en de paashaas had er heel wat
verstopt. Ook een paar gekleurde eieren

en de vinders daarvan kregen een extra
fraai presentje. Het gouden ei was bij 0-3
jaar gevonden door Milan Bloem en bij46 jaar door Mathew Ford.

een ei op een lepel en parcours af te
leggen. Super leuk dat er altijd kinderen
zijn die mee willen doen. Net als de
broers Plant. Ronan had de snelste tijd bij
de jeugd tot 9 jaar en Lynn bij de oudere
groep.

plaats
hadden
behaald,
koppel
Robin/Daan tweede en Kim-Rian/Maud
derde.
Na afloop kon men nog even heel gezellig napraten onder het genot van een
hapje en een drankje.
Heel belangrijk was dat het droog was,
dat is wel eens anders geweest bij deze
startactiviteit van OCH. En koud kreeg
men het ook niet, daar was wel voor
gezorgd. Het was een eeeh ... knalfeest!

Vervolgens was het de beurt aan de ouderen die deel konden nemen aan het
allereerste OCH Paas Squash Toernooi.
Duo's namen de sportieve strijd tegen
elkaar op door op een volleybalveld met
een groot wit zeil als net eieren naar de
overkant te gooien in de hoop dat het
andere team deze niet zouden vangen
met heel speciale 'rackets'. Heel opvangen viel absoluut niet mee omdat men de
eieren pas op het
laatste moment
zag
aankomen.
Het is dan ook
geen verrassing
dat de meeste
eieren sneuvelden.
Dat mocht de pret
zeker niet drukken
en er werd veel
plezier
aan
beleefd.
Na 2 rondes spelen bleek dat Coen
meer foto’s op www.oranjecomitehoenderloo.nl
en Lars de eerste

Menu voor

16 mei:

Daarna ging OCH soepeltjes over naar
het eieren lopen voor de iets oudere
jeugd en het viel echt niet mee om met

Soep, Champignons kip ragout met
rijst en rauwkost. Als toetje fruit salade met slagroom
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
donderdag 10 mei bij
Carla Schol 0620171838
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Politienieuws
In Hoenderloo komt het niet vaak voor, een losliggende
stoeptegel, maar ook een lantaarnpaal die het niet doet, of
zwerfvuil kan heel eenvoudig gemeld worden bij de Buiten
Beter app.
Deze kunt u downloaden op uw smartphone en binnen
een minuut is de melding gedaan. De gemeente
Apeldoorn zorgt ook voor een snelle afhandeling.

Op de Otterloseweg werden de afgelopen maand twee aanrijdingen gemeld die niet met wilde te
maken hadden. Wel werd er een dood zwijn langs de weg gevonden en kwam er een melding binnen
van een zwijn op een camping. Niets nieuws in en rond Hoenderloo volgens mij.
Er werden drie verdachte situaties gemeld. Daar kwamen geen bijzonderheden uit. Helaas werd er één
keer in een woning ingebroken en één keer in een auto. Ook werd er een aanhangwagen met gereedschap weggenomen. Iemand die zijn portemonnee was verloren kwam er achter dat er contactloos werd
betaald met de pinpas die daar in zat. Dat is wel een nadeel van contactloos betalen.
Er kwam een melding binnen van een dronken persoon.
Deze werd niet meer aangetroffen. In het vorige mooie
Met vriendelijke groeten,
weekend kwamen wat wielrenners te val. Eén ervan raakPetra van Doorn
te redelijk ernstig gewond. Tot slot wilden wat jongelui
petra.van.doorn@politie.nl
met hun camper in het bos gaan kamperen. Zij werden naar een legale plek
Twitter polhurk
doorverwezen.

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Heeft u het ook zo naar uw zin nu het
prachtige jonge frisgroene loof weer
aan de bomen komt. En als het dan
prachtig weer is, dat hebben we
gelukkig al volop gehad, dan heb je
toch zin om naar buiten te gaan. Lekker
de frisse lucht in.
Waar ik ook ontzettend veel zin in heb
is om met de seniorentocht mee te gaan.
En dan hoor ik menigeen denken “Tja,
die leeftijd heb je zo ondertussen ook
wel bereikt dat je mee mag”. Maar nee
.... het schiet aardig op, maar 65 jaar
haal ik nog net niet. Dat duurt nog een
paar jaartjes. Maar het is al ontzettend
leuk om met twee bevlogen mensen
(Tonnie Westerveld en Margriet Schol),
die al wat jaren ervaring hebben met
het organiseren van deze traditionele
dorpstocht voor de Hoenderlose senioren, dit evenement op poten te zetten.
Met hun gaan uitzoeken wat leuk is om

naar toe te gaan en dan een dagje op pad
met het drietal. Super gezellig en leuk!
Maar ik ga nog steeds niet verraden
waar de reis naar toe gaat. Lekker puh!
Elders in deze Plaggensteker kunt u lezen
dat ik de Dorpsgids gepresenteerd heb
tijdens de jaarvergadering van de
Dorpsraad en dat ik inmiddels het
allereerste exemplaar aan twee nieuwe
inwoners heb kunnen overhandigen. Ik
hoop echt dat ze er iets aan hebben en
hoop dan ook feed-back van ze te krijgen.
Ze waren er in ieder geval heel blij mee.
Graag verneem ik van inwoners van
Hoenderloo als er ergens nieuwe mensen
zijn komen wonen om die ook eventueel
een dorpsgids te kunnen aanbieden. Ik
kom zeer regelmatig door het dorp
(vooral fietsen), en zie en hoor redelijk
veel. Echter, echt alles door hebben wat
er gebeurt lukt mij ook niet. Dus help me

a.u.b. hierbij! Bedankt alvast.
Uiteraard houd ik u als inwoner op de
hoogte van de ontwikkelingen op dit en
op elk ander Hoenderloos gebied. In de
Nieuwe Plaggensteker helaas maar één
keer in de maand, maar via de site van
ons dorp, www.hoenderloo.nl, kan dat
bijna dagelijks.
Ik ben te bereiken, het liefst via de mail
robspelde@planet.nl of met een briefje
in de bus, Krimweg 11.
Ik hoor graag van u!
Met hartelijke groet,
Rob Spelde
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Directrice voor IKC Hei&Bos
Er is een mooie en belangrijke volgende stap gezet in het proces van de
nieuwe school in ons dorp. Het bestuur
heeft verschillende gesprekken gehad
met eventuele kandidaten om directeur
te worden op IKC Hei&Bos. Inmiddels is er een directrice aangesteld die
binnenkort met veel enthousiasme aan
de slag gaat om van het kindcentrum
een succes te maken. Op de site van
IKC Hei&Bos stelt ze zich zelf voor:

Natuurlijk… verwonderwijs!”

Kennismaken
Vanuit het bestuur:
Maak kennis met onze nieuwe
directeur op 16 mei. Onze nieuwe
directeur stelt zich graag aan jullie
voor en wil graag met ouders in gesprek over het onderwijs en is beschikbaar voor alle andere vragen. Het
verdere programma van deze avond
volgt. Op 16 mei vanaf 20.00 uur in
het Dorpshuis te Hoenderloo.

“Ik ben Kim Meerema-Schreurs en ik
ben per 1 juni 2018 de directeur van
IKC Hei & Bos. Ik ben getrouwd en
heb twee kinderen. Al 15 jaar werk ik
in het onderwijs, waarvan 9 jaar als
juf en 6 jaar als directeur van een
Jenaplanschool. De liefde voor de
natuur en het werken met kinderen zit
al heel lang in mijn bloed. Daarom is
deze baan de ultieme mogelijkheid om
mijn beide
passies te combineren!
Door mensen
écht te zien,
vanuit passie en
verwondering
laat ik kinderen
en collega’s merken dat ze er mogen
zijn; ik laat ze geloven in hun talenten
en hun kracht en blijf prikkelen en
zaaien zodat schitterende creatieve
ideeën vorm krijgen en de bedenker
straalt!

waar een doorgaande lijn zichtbaar is,
van 0-13 jaar…

Graag laten we jullie weten dat alle
leeftijden en groepen willen starten als
dat kan.
Ook weten we dat sommige mensen
twijfelen wat we als bestuur goed
snappen natuurlijk. Daarom nodigen
we ook alle ouders in de
basisschool leeftijd uit,
om samen eens met elkaar in gesprek te gaan en
ook met onze directeur.
Heb je nu een vraag?
stuur
hem
naar;
info@heienbos.nl
Het is geweldig om kinderen op een
natuurlijke en positieve manier, ontdekkend te laten leren op een niveau dat
bij ieder kind past. En het is helemaal
prachtig als dit in een omgeving kan

Of bekijk onze website
www.heienbos.nl
Men is overigens nog wel op zoek naar
een leerkracht. Dus al u iemand weet?!

Yvon Dros 25 jaar lid van GTH/Torpedo
Tijdens de jaarvergadering van GTH/
Torpedo op 9 april in ‘t Dorpshuus is
Yvon Dros in het zonnetje gezet door het
bestuur en de aanwezige leden voor het
feit dat ze al 25 jaar lid is van de vereniging. Dat houdt in dat ze 4 of 5 was toen
ze er lid van werd en nog steeds is ze
actief voor de club. Yvon traint meisjes
C, die het heel goed doen in de competitie. Nog één heel belangrijke wedstrijd
waarin ze kampioen zouden kunnen worden. Die volleybalpot is al gespeeld als u
dit leest en hopelijk kan er volgende
maand melding gemaakt worden van een
kampioen in ons dorp.
Yvon is verder ook nog actief in
Hoenderloo als lid van HAJO en ze zit in
het bestuur van IKC Hei&Bos. En moeder van 2 donderstenen. Druk baasje!
Gefeliciteerd Yvon!!!
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Grondverzet
Bestratingen
Loonwerk
Snoeiwerkzaamheden
Rioolontstopping
Buitenriolering aanleggen

Paalbergweg 2

7351 AG Hoenderloo
Telefoon 055 - 378 1482
06 - 22971986

Big Bag zakken
met grind
metselzand
betonkies
hoogzand
grond

Bezoek onze winkel en maak kennis
met het complete assortiment:
ɷ.DPSHHUDUWLNHOHQ
ɷ,QVWDOODWLHDUWLNHOHQ
ɷ+XLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
ɷ%RVWXLQHQSDUNPDFKLQHV
ɷ2XWGRRUNOHGLQJHQVFKRHQHQ
ɷ6WURRL]RXWHQVQHHXZVFKXLYHUV
ɷ,-]HUZDUHQHQJHUHHGVFKDSSHQ
ɷ:HUN EHGULMIVNOHGLQJ LQFOERUGXUHQ

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

Krimweg 13a
7351 AS Hoenderloo
T:
055-378 12 14
F:
055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

www.wolfswinkel.nl

Mooie expositie over Hoenderlose scholen
Iedereen die op 25 maart aanwezig
was bij de opening van de expositie ‘De
scholen van Hoenderloo’ in museum
De Kleine Arcke was het er over eens
dat er veel zorg en aandacht was besteed aan deze expositie. Gelukkig
waren er toch heel wat mensen
afgekomen op de opening.

internaat volop blijft bestaan.
Omdat het thema scholen in Hoenderloo
was werd er een uitleg gegeven over
scholing op de Hoenderloo Groep door
Arjan Steenbeek. Inge Bodingius
vertelde van alles over de nieuwe school
IKC Hei& Bos, die straks in augustus de
deuren gaat openen voor het allereerste
schooljaar.
Het was een geslaagde en gezellige opening van deze expositie, mede ook door
de lekkere hapjes die gemaakt waren
door leerlingen van de Hoenderloo
Groep. Een leuk gebaar van het internaat
om deze versnapering, die uitstekend
smaakte, aan te bieden.
De kleine Arcke is een samenwerkingsverband tussen De Hoenderloo Groep en
het dorp Hoenderloo en toont onder
andere werken van lokale kunstenaars en
jongeren van De Hoenderloo Groep.

De werkgroep bestaande uit Hanneke
van Kan, Willemien Smeenk, Ilja Hengeveld en Jan Daemen hebben de foto’s die
de bekende fotograaf Paul
Huf had gemaakt voor het
gedenkboek van het 100-jarig
bestaan van de Hoenderloo
groep in 1951, centraal
gesteld.
Bij deze expositie werd de
werkgroep nog geholpen door
Andree van Elst van Pluryn
namens
de
Hoenderloo
Groep, maar daar werd die
middag helaas afscheid van
genomen. Ze gaat ergens

anders aan de slag. Haar enthousiasme
gaat voortgezet worden door Gerard
Meuleman, waardoor de link met het

‘De kleine Arcke’ stond voorheen bekend als ‘Het Arckje’ vanwege de ligging in de buurt van het gelijknamige
gezinshuis. De voormalige dienstwoning
ligt op de rand van het terrein van De
Hoenderloo Groep en was jarenlang in
afwachting van een definitieve bestemming. Een lokale dorpscommissie en
medewerkers van De Hoenderloo Groep
besloten samen om er een museum van te
maken. De afgelopen jaren is het pand
met hulp van jongeren opgeknapt. Zij
gebruiken de ruimte bovendien als atelier. Dat blijft zo. In de toekomst zullen
jongeren ook betrokken worden bij de
exploitatie van het museum.
De kleine Arcke is elke laatste zondag
van de maand geopend van 11.00 tot
15.00 uur. De eerst komende opening is
dan dus op 29 april. Die dag niet, maar af
en toe zal er ook een lezing zijn.
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RED DE RUST IN HOENDERLOO

Strijden jullie met ons mee?
Heel Hoenderloo zal nu wel weten dat
vanaf 2020 er vliegtuigen vol vakantiegangers naar en van de Middellandse
Zee laag over ons dorp, Hoog Baarlo en
Nationaal Park de Hoge Veluwe gaan
vliegen. Maar hoe zit het nu precies,
wat zijn de gevolgen voor
Hoenderloo, haar inwoners
en haar recreanten? En
wordt het na 2023 beter of
juist slechter?
Kunnen we nu nog wat doen
om het tij te keren of de
overlast voor Hoenderloo te
verminderen?
Situatie
Minister Van
Nieuwenhuizen wil vanaf 2020 Lelystad
Airport opstarten. Omdat er nu van en
naar Schiphol op een hoogte van
ongeveer 5 km gevlogen wordt, moeten
de vliegtuigen van en naar Lelystad
daar ver onder gaan vliegen. Over
Hoenderloo zijn twee routes gepland:
dat betekent vanaf 6:00 uur tot 23:00
uur vliegtuiglawaai, en bij vertraagde
vliegtuigen zelfs tot 24:00 uur.
Lelystad Airport start met 4.000 vliegbewegingen om via 7000 in 2021 door

te groeien tot 10.000 in 2022. Echter,
het getal van 10.000 vliegbewegingen
wordt niet bij wet vastgelegd. Dus als
bewoners kunnen wij er niets tegen doen
als het er meer worden.
De routes zijn in detail te bekijken op de
site van Stichting Red de Veluwe. Je
kunt daar inzoomen op de kaart. De
routes zijn als lijnen op de kaart
ingetekend, maar feitelijk betreft het een
bijna 4 kilometer brede luchtweg waar
gevlogen gaat worden. Dus we krijgen
er echt allemaal last van, ook als het op
de kaart lijkt dat er niet recht boven je
hoofd gevlogen gaat worden. De brede
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band is de zogenaamde geluidscontour
waar binnen de ernstigste gehinderden
wonen. (Overigens, recreanten worden
door de overheid niet meegerekend,
maar veel hinder ondervinden ze natuurlijk ook).

Bij het verschijnen van de Nieuwe
Plaggensteker zal de Commissie MER
(Milieu Effect Rapportage) haar oordeel
hebben gegeven over de gerepareerde
MER-vergunning. Er zal ook in de
Tweede kamer over gedebatteerd worden. In het najaar van 2018 kan
iedereen nog reageren op de geactualiseerde MER en het ontwerp voor de
wijziging van het luchthavenbesluit.
Er komt op woensdag 30 mei een 'belevingsvlucht', om ons alvast te laten wennen. Hoe wij het
ook zullen
ervaren, het zal
geen rol spelen
voor de minister.
Maar het is van
belang te beseffen
dat dit ene vliegtuig geen juiste
indruk zal geven
van de ons te
wachten staande
geluidsoverlast.
Immers in een stil bosgebied in de
vroege ochtend of late avond moet je
met een factor 8 het geluid vermeerderen.
Gevolgen laagvliegen
Gezondheidsschade
We houden slechts zes uur ongestoorde
nachtrust over en maximaal zeven uur,
immers de vliegpieken zullen vooral in
de ochtend- en avonduren zijn. Het is
algemeen bekend dat een te korte
nachtrust erg ongezond is en ook de
leerprestatie van kinderen negatief zal

beïnvloeden. Ook geluidsoverlast
overdag heeft schadelijke gevolgen voor
de gezondheid en kan onder
leiden tot een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten.
Het is aangetoond dat fijnstof
tot luchtwegklachten kan leiden
en ultrafijnstof de hersenontwikkeling van baby's schaadt.
Financiële schade
Waar de recreanten voor
komen, de rust in de natuur,
gaat in Hoenderloo en grote
delen van Gelderland en Overijssel verloren. Er zullen minder toeristen kiezen
om bij de recreatiebedrijven onder de
laagvliegroutes te verblijven en/of ze
zullen niet meer terugkomen. De schade
van de recreatieondernemers wordt pas
na twee jaar laagvliegen geëvalueerd
door de overheid. Voor alle andere
ondernemers van Hoenderloo zal dit
ook negatieve financiële gevolgen
hebben.
De huizenprijzen in Hoenderloo zullen
sterk dalen, voor deze schade worden
ook de bewoners niet gecompenseerd
door de overheid.
Het dorp zal minder inwoners krijgen:
wie hier voor de rust kwam wonen, zal
waarschijnlijk bij blijvend of groter
wordende vliegtuigoverlast wegtrekken.
Na 2023
Tot voor kort ging vrijwel iedereen er
van uit dat na de herindeling van het
luchtruim het laagvliegen zou stoppen.
Onlangs is door Leon Adegeest tijdens
de door Stichting Red de Veluwe georganiseerde informatieavond heel helder
uitgelegd waarom het laagvliegen niet
kan en niet zal stoppen. Hij kon zijn
betoog onderbouwen, omdat we in
Hoenderloo een cruciaal rapport boven
water hebben gekregen, dat het ministerie hem niet wilde overleggen. Op ons
YouTube kanaal RED DE RUST IN
HOENDERLOO, kun je het betoog van
Leon Adegeest terugkijken.
Red de rust in Hoenderloo
Een aantal inwoners uit Hoenderloo is
sinds afgelopen zomer op verschillende

manieren actief geweest tegen de
dreigende overlast. Je zag hen op krantenfoto's en in televisie-uitzendingen, zij
hebben de petitie overhandigd aan de
Tweede Kamer, hebben veel brieven en
mails gestuurd politici, hebben ludiek
actie gevoerd die terug te vinden zijn op
YouTube filmpjes, informeerden journalisten, hebben hun visie gegeven tijdens de internetconsultatie, deden
onderzoek, ondersteunden Stichting Red
de Veluwe en informeerden de
Nationale ombudsman. Het laatste leidde in december tot het op het matje
roepen van minister Cora van
Nieuwenhuizen door de Nationale
ombudsman Reinier van Zutphen. Hij
was van oordeel dat de burger niet
serieus is genomen bij Lelystad Airport
en hij volgt de gang van zaken. Helaas
blijken keer op keer zaken niet te kloppen.
Hoenderloo zelf bleef vrij stil. De
Dorpsraad én Nationaal Park de Hoge
Veluwe hebben publiekelijk niet of
nauwelijks van zich laten horen in
vergelijking met de ons omringende
plaatsen. Er is dan ook, na de internet-

consultatie, geen verbetering van de
routes over Hoenderloo gekomen.
Maar, we kunnen nog steeds het tij
keren! Wellicht kunnen we de minister
doen besluiten om pas in 2023 na de
herindeling van
het luchtruim én
indien er hoger
dan 6000 meter
gevlogen kan
worden, Lelystad
Airport te openen,
of zelfs doen
besluiten om
Lelystad Airport
niet te openen. Er
komen nog twee
voltallige vergaderingen in de
tweede kamer over Lelystad Airport. En
het verzet groeit in heel Nederland! Er
start in mei in Friesland een estafette
actie, georganiseerd door de
Samenwerkende Actiegroepen Tegen het
Laagvliegen (SATL).
Het is nu of nooit Hoenderloo! Het
eerste spandoek hangt aan de
Brouwersweg! Als je de rust in

Hoenderloo mee wil helpen bewaren,
laat je dan nu horen, help ons en meld
je aan bij 'Red de rust in Hoenderloo'
door een mailtje te sturen aan: redderustinhoenderloo@gmail.com !

Wil je meer informatie over het
laagvliegen? Kijk dan op ons YouTube
kanaal "Red de rust in Hoenderloo", op
de sites van Stichting Red de Veluwe
https://www.stichtingreddeveluwe.nl/,
Hoog over Ede https://hoogoverede.nl/
en www.liegveld.nl en lees de artikelen
na op www.stentor.nl en www.nrc.nl in
hun Lelystad dossiers.

Gemeenteraadsverkiezing
Het lijkt al weer eeuwen geleden dat iedereen met een stembiljet en een persoonsbewijs naar het stembureau mocht gaan
om een stem uit te brengen voor de gemeenteraad. Toch is het
nog maar een maandje geleden en in de dorpskrant van
Hoenderloo was daar nog geen melding van gedaan. Dus dan
maar een beetje als mosterd na de maaltijd, maar toch.
Gelukkig kon er dit keer weer op 2 plekken gestemd worden.
Uiteraard in ‘t Dorpshuus, waar de Apeldoornse Hoenderloërs
mochten gaan stemmen, maar deze keer ook in hotel-restaurant
Buitenlust. De Edese inwoners van ons dorp mochten daar hun
stem uitbrengen en gelukkig hoefden ze nu niet helemaal naar
Otterlo te gaan. In eigen dorp stemmen, dat is (als je dat wilt)
toch niet meer dan normaal. De weersomstandigheden waren geen belemmeringen om te gaan stemmen, want die waren prima.
In gemeente Apeldoorn was het opkomstpercentage 56,30%. In stembureau 86 (Dorpshuus) zijn 569 stemmen uitgebracht,
maar menige inwoner heeft wellicht elders gestemd. In Ede waren 69 kiesgerechtigden en maar liefst 85,5% daarvan heeft
gestemd in hotel-restaurant Buitenlust.

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 19

De mooie glas-in-lood lamp van vorige maand kan gevonden worden aan
de Plaggenstekersweg en wel op nummer 13. Op het naambordje dat naast
de lamp hangt staat wie daar woont. Mooie
lamp A. Wrekenhorst! Heel benieuwd of je
hem zelf gemaakt hebt, want dat zou heel knap
zijn. Maar misschien is deze lamp ook wel zelf
door je gekocht. Kan ook natuurlijk!
Deze maand blijven we even in de buitenlampensfeer. We hebben weer een redelijk aparte lamp
gevonden en die hangt, tja .... waar? Helaas moeten we constateren dat het gebouw waar deze lamp
bevestigd is vroeger gigantisch druk was, dat er vroeger heel wat liefdes hier begonnen zijn en dat
het nu menigeen een doorn in het oog is. Helaas is op dit moment de term “vergane glorie” hier
zeker op van toepassing. Echt hopen op betere tijden hier. Maar waar is hier?

Maandag/ donderdag/zaterdag gesloten
Dinsdag
9.00-12.00 + 18.00-21.00
Woensdag/vrijdag
9.00-17.30

Middenweg 17, 7351 BA, 055-3781270
whatssapp 0654261831

J.T. van Lopik

caravanonderhoud

Het adres voor het onderhoud van houten, kunstof en aluminium Sta-caravans

*
*
*
*

Aanbouw / verbouw
Opnieuw bekleden buitenkant
Winterklaarmaken van de caravan
Veranda's - Pergola's.

*
*
*
*

Schuren en blokhutten
Dichtmaken van de onderkant
Vervangen van dakleer, singels of dakpanplaten
Kortom voor al het werk aan uw caravan

Krimweg 34 - 7351 AX Hoenderloo - Telf.: 06- 20 71 89 36 / 055- 378 19 01 - WWW.JTVANLOPIK.NL
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Het voorjaar komt als een explosie over
het dorp. Het is goed te merken dat het
nieuwe toeristenseizoen al staat te
beginnen, het dorp wordt met de dag
mooier en we zien steeds meer mensen
die daar ook van mee willen en kunnen
genieten.
Hoenderloo's Belang is dit jaar "gestrikt" om als één van de organisatoren
samen met VIOS op te treden voor de
jaarlijkse Dauwtrap-fietstocht op
Hemelvaartsdag. De tocht is al uitgezet,
we hopen op veel deelnemers en mooi

weer! Dan zou het weer een heerlijk
dorpsgebeuren kunnen worden.

Van de provincie Gelderland hebben we
tenslotte bericht gehad over de
bezwaren die we hadden over de manier
waarop men met Hoenderloo om gaat
rond de provinciale wegen. De commissie Rechtsbescherming vindt met de
Dorpsraad dat hier fouten zijn gemaakt:
op het punt van informatievoorziening,
respectvolle omgang en samenwerking
heeft de provincie het verkeerd gedaan.
Daarmee krijgt het dorp weliswaar
gelijk, maar het lijkt erop alsof het de
provincie niets kan schelen, men praat
liever niet meer met Hoenderloo, lijkt
het wel.

Verder moet u beslist eens de flyer over
'Het Nieuwe Initiatief' ,die samen met
deze NP bij u in de bus gestopt is, goed
bekijken!
De Dorpsraad probeert samen met
anderen het niveau van welzijn en zorg
in Hoenderloo zo goed mogelijk te krijgen. En daar is wel wat voor nodig. We
hopen dat ook dat velen aanwezig zullen
zijn op de informatiebijeenkomst op 23
mei in 't Dorpshuus.

Tot slot: de Dorpsraad, wat hetzelfde is
als Hoenderloo's Belang, wordt de laatste tijd steeds vaker aangesproken door
mensen die nog geen lid zijn van
Hoenderloo's Belang. Dat vinden we
natuurlijk plezierig, want zo kunnen we
ons ledenaantal mooi verder op niveau
brengen. Vult u, als u nog geen lid bent,
de strook die u onder aan deze pagina
en die in vrijwl iedere Nieuwe
Plaggensteker staat, alstublieft even in.

Naam
: .................................................................................................
Voorletters
: .................................................................................................
Tussenvoegsel
: ..........................
Adres
: .................................................................................................
Huisnummer
: ..........................
Postcode
: .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats
: .................................................................................................
________________________________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's
Belang om éénmaal per jaar een bedrag van € 2,50 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):………………………………………………………
Ten name van :
Handtekening:
U kunt dit inleveren bij Rob Spelde, Krimweg 11
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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.
december 2009
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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U wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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Nationale Herdenking 4 mei 2018
Het comité 4 mei herdenking Hoenderloo nodigt u van harte uit de herdenking van dit jaar bij te wonen.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4
mei in de Heldringkerk en vervolgens
rond het monument bij de kerk.

nument willen leggen. Zelf een bloem
meebrengen kan natuurlijk ook.
Wij hopen dat de Hoenderlose bevol-

king, net als in andere jaren, in groten
getale aanwezig zal zijn. Ook campinggasten zijn hartelijk welkom.
Comité 4 mei herdenking Hoenderloo.

De herdenking begint om 19.15 uur; de
kerk zal vanaf 19.00 uur voor iedere
belangstellende open zijn. Tijdens het
samenzijn in de kerk kunt u luisteren
naar passende muziek, de voordracht van
enkele gedichten en een kort woord over
het thema 2018, jaar van verzet. Wij
nodigen u - jong en oud - vriendelijk uit
ook dit gedeelte van de herdenking bij te
wonen.
Om 19.50 uur wordt de herdenking
voortgezet bij het monument naast de
kerk. Programma: koraalmuziek van
VIOS, twee minuten stilte, het spelen en
zingen van het Wilhelmus en het hijsen
van de vlaggen. Bij het monument
zullen bloemstukken worden gelegd
namens de veteranen, oudstrijders en het
voormalig verzet en twee
jonge
Hoenderloërs . Er zal dit jaar weer een
emmer met verse bloemen klaar staan
voor diegenen die een bloem bij het mo-

Fietsinformatiedag voor senioren in Gelderland
De fietsersbond organiseert in samenwerking met vele gemeentes in grote
delen van Gelderland de komende periode fietsinformatiedagen voor senioren
(65 plus). Deze fietsinformatiedag is een
unieke eendaagse cursus rond het thema
'veilig blijven fietsen'. Zo wordt er ook
een fietsinformatiedag gehouden in
Apeldoorn. Dit is op woensdag 30 mei
in het denksportcentrum, Dubbelbeek 24,
7333NJ, Apeldoorn.
De organisatoren vinden het belangrijk
dat senioren plezierig en veilig kunnen
blijven fietsen. Fietsen is gezond voor
lichaam en geest, maar het fietsen wordt
voor sommigen ook lastiger. Er verandert veel, op wegen en fietspaden, het is
druk op de weg. En als we ouder worden,

vinden we het soms moeilijker om op de
fiets te stappen. Daarover gaat deze cursusdag!
Hoe ziet de Fietsinformatiedag er uit? U
neemt uw eigen fiets of e-bike mee naar
de locatie.
Vanaf 9.15 uur kunt u
komen en om 9.30 uur starten we. De dag
duurt tot 15.30 uur. De kosten bedragen
5 euro per persoon en dat is inclusief
koffie/thee en de lunch.
Het is een heel divers programma. Zo is
er een presentatie over verkeersregels en
de lokale situatie. Ook komt er een fietsenmaker die uw fiets kan keuren, die
info geeft over fietsen (o.a. over e-bikes).
Op een fietsparcours kunt u uw
behendigheid testen. Een bewegingsdocent doet oefeningen met u en geeft tips
over hoe u fit
blijft. Na de lunch

maken we een korte fietstocht. Tot slot
komt de wethouder of ambtenaar die u
info geeft over het lokale verkeersbeleid.
U kunt dan ook vragen stellen. Om 15.30
uur eindigt de dag. Een leuke, actieve,
leerzame en vooral ook gezellige dag. De
dag wordt geleid door fietsdocenten van
de Fietsersbond.
Meer informatie of aanmelden; U kunt
zich aanmelden via de website van de
Fietsersbond:
www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen.
Voor meer informatie kunt u bellen met
De Fietsersbond, tel. nr. is 030-2918171.
Graag zien we u op 30 mei. Indien u niet
in Apeldoorn woont, maar toch graag
wilt komen, dan bent u ook van harte
welkom.
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Hopen dat verkeerslussen resultaat opleveren
Opeens waren er een viertal verkeerslussen geplaatst in het buitengebied
van ons dorp. Op de Krimweg richting
de recreatiebedrijven, op de Berg en
Dalweg en de Woeste Hoefweg.
Meerdere inwoners van ons dorp maken
iedereen er al jaren op attent dat er op
sommige plekken in ons dorp ‘als
gekken’ gereden wordt
en
dan
wordt gedoeld op de
snelheid.
De redactie
heeft een
mailtje gekregen van
één van de
omwonenden van het
‘buitengebied’, die
regelmatig
de snelheid
probeert
vast te leggen. Op een
mooie dag
werden op
de Woeste
Hoefweg, na de eerste bocht vanaf de
Krimweg, snelheden gemeten van zelfs
120 km per uur. Rond de 100 km is daar
helaas meer regel dan uitzondering. Met
name motorrijders trekken het gas daar
even lekker los; ze zien een lang stuk
rechte weg en de rechterhand krijgt
waarschijnlijk een seintje van “gaan”.

Tot aan de Pampel staan echter een aantal woonhuizen en daar wonen ook
kinderen. Je wilt er gewoonweg niet aan
denken wat er zou kunnen gebeuren ........
Laten we alsjeblieft niet de put te hoeven
te dempen als het kalf al verdronken is.

daar zeer waarschijnlijk ook veel te hoge
snelheden kunnen aangeven. Bewoners
van de Miggelenbergweg vanaf de Brouwersweg tot aan het wildrooster geven
ook aan dat hier regelmatig echt
gescheurd wordt.

Ook naar de recreatiebedrijven toe op de
Krimweg wordt heel vaak te hard gere-

Veel Hoenderloërs die aan een toevoerweg wonen zullen deze problematiek
zeker herkennen
en af en toe hun
hart vast houden.
Laten we hopen
dat de verkeerslussen een duidelijk beeld geven van het
‘scheurgedrag’
van veel verkeersdeelnemers
op deze wegen en
dat er passende
maatregelen kunnen worden bedacht en genomen.
Anders
moeten we ons
hart vast houden
dat we niet heel
vaak
sirenes
moeten
gaan
horen in ons
rustige dorp. Zeker nu het toeristenseizoen langzaam weer op gang begint te
komen.
De redactie is ook heel benieuwd wat er
allemaal uit gaat komen en hoopt dan
ook, voor de veiligheid van iedereen, dat
er iets aan gedaan gaat worden. We
houden u graag op de hoogte.

den en de weg is al zo smal. Op de Berg
en Dalweg licht de lus praktisch buiten
het gebied waar huizen staan en het
rechte stuk weg daar nodigt ook flink uit
tot hoge snelheden. De verkeerslus op
deze verkeersader had eigenlijk ook wel
meer op de Miggelenbergweg hebben
kunnen liggen en de metingen zouden

In de vorige Plaggensteker hebben we per abuis een oude site van deze
stichting vermeld. Daarvoor onze excuses. Hieronder de juiste site.

www.stichtingreddeveluwe.nl
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06-40866349

In ons dorp worden door meerdere inwoners plastic doppen
gespaard voor een heel goed doel. Met elke harde plastic dop
steunt men de hulphond (www.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken melk, vla, potten pindakaas, schoonmaakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en levert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500 kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen.
In Hoenderloo zijn sinds januari maar liefst 12 vuilniszakken met doppen bijeen gespaard en naar het goede
doel gebracht.
Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en schone doppen
(visueel gehandicapten zoeken de
doppen uit, vandaar graag schoon)
in te leveren bij:
Janny Verschuur
(Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink
(Miggelenbergweg 8)
Ria Junge
(Miggelenbergweg 2.
BIJ VOORBAAT DANK
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Eerste Dorpsgids Hoenderloo uitgereikt
Als je een huis koopt of huurt in een
voor jouw nieuw dorp kun je je uiteraard een beetje inlezen in dat dorp.
Een klein stukje is dan al bekend,
maar het grootste deel moet je zelf ontdekken. Hoe makkelijk zou het dan
zijn als je een soort leidraad hebt met
handige informatie waar je heel veel
zaken in kunt opzoeken.
Met die opdracht vanuit de Dorpsraad is
Rob Spelde aan de slag gegaan. Tijdens

de jaarvergadering van de Dorpsraad
heeft hij de Dorpsgids gepresenteerd en
de reacties waren gelukkig positief.
Echter, het was van de hand van hem
alleen en gelukkig boden wat mensen
zich aan om de gids eens goed en kritisch
te bekijken. Rob heeft vervolgens
geweldig goede tips gekregen die hij kon
verwerken. Qua lay-out, wat betreft de
informatie enz. Hij was daar heel blij
mee en hij hoopt ook steeds tips te krijgen van mensen als ze de gids onder
ogen krijgen om deze nog beter te krijgen.
In de gids staan telefoonnummers, emailadressen, websites, verenigingen, bedrij-

ven enz. enz. Hopelijk hebben nieuwe
inwoners van ons mooie dorp er iets aan
om sneller/beter de weg te kunnen vinden.
Er is gekozen voor een omslag, ook ontworpen door Rob en verder gerealiseerd
met hulp van Hindz Communicatie, met
een snelhechter. Prijstechnisch is dat een
prima optie en het losbladige systeem
geeft de mogelijkheid om mutaties er
makkelijk in te kunnen verwerken. Rob

is er namelijk van overtuigd dat de gids
constant in beweging zal blijven. Er veranderen dingen en die kunnen dan
makkelijk verwerkt worden. Het is wel
de bedoeling dat de Dorpsgids ook op
internet digitaal beschikbaar zal komen.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website van Hoenderloo en daar zal deze een
plekje gaan krijgen en daardoor bereikbaar zijn voor iedereen. Een papieren
versie is op dit moment echter wel zo fijn
om iets tastbaars te hebben als Rob in
zijn functie van dorpscontactpersoon bij
nieuwe inwoners langs gaat als hij op de
één of andere manier gehoord heeft dat er
nieuwe inwoners zijn gekomen. Zo kreeg
hij ook de tip dat het huis van Lammert

Evers aan de Krimweg 61 verkocht was.
Hij is daar naar toe gegaan en heeft het
allereerste exemplaar van de Dorpsgids
overhandigd aan Frans van Hoorn, die op
dat moment aan het klussen was in zijn
nieuwe aanwinst. Rob werd hartelijk ontvangen en het werd hem duidelijk dat
Hoenderloo de eerste plek is waar Frans
en zijn vriendin Marlon van Efferink
samen een plek gaan vinden. En het fantastische voor dit jonge stel is, dat ze
begin augustus hun eerste kindje

verwachten. Er moet nog het één en
ander aan hun nieuwe stulpje gebeuren
om het helemaal naar hun stijl te maken.
Uiteraard werden Frans, en dus Marlon
ook, van harte welkom geheten in Hoenderloo en we hopen dat ze een heel fijne
toekomst tegemoet gaan in ons geweldige dorp!
Rob heeft via via gehoord dat het huis
van Lammert Evers verkocht was en dat
nieuwe bewoners er bezig waren. Heel
graag hoort hij als men weet dat er
nieuwe mensen in Hoenderloo zijn
komen wonen. Het makkelijkst even een
mailtje sturen naar robspelde@planet.nl.
Als het even kan en mag komt hij dan
langs, met de nieuwe dorpsgids.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Op de foto van de majorettes van vorige maand zijn geen reacties gekomen. Jammer, want er zullen toch vast meer mensen
dan alleen Ariska herkenbaar zijn. Reageren kan uiteraard
nog steeds.
Deze maand weer een foto van de plaatselijke voetbaltrots
Beatrix, die helaas ...... ach laten we daar maar niet weer
bij stil gaan staan. De tijd van de kampioenschappen in de
voetbalwereld is weer aangebroken en in 1969 kon er ook
een kampioensfeest gevierd worden bij Beatrix. Het elftal
op de foto werd in dat jaar namelijk kampioen. Een flink
aantal namen zijn wel bekend, maar we hebben ze nog
zeker niet allemaal op een rijtje en daar streven we uiter-

Foto van vorige maand
aard wel naar. Heel graag zouden we de namen compleet in de
volgende plaggensteker willen melden. Liever sommige namen
een paar keer te veel, dan één te weinig.

Reacties graag naar wimvanmourik48@gmail.com
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Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers
Veldheim 6, 7351 CE te Hoenderloo. Tel: 055 - 378 11 77
Email: dehoofdpijnbalie@gmail.com
Website:
www.dehoofdpijnbalie.nl
De openingstijden van de praktijk:
Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

07.30 - 12.00 uur
07.30 - 12.00 uur
07.30 - 12.00 uur

Dinsdag:
Donderdag:

07.30 - 12.00 uur
gesloten

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit
* Dry needling
* Medical taping
Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.
Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!
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Geweldig mooi
Het werk aan de plaggenhut vordert gestaag en men is zo’n beetje toe aan het
leggen van de plaggen. Het lag in de
bedoeling dat tijdens de DoeDag van 21
april te gaan doen indien dat zou lukken.
Of dat ook heeft plaats gevonden kon in
deze editie helaas niet mee genomen
worden omdat de Plaggensteker al eerder
naar de drukker moest. Op 16 april
hebben de vrijwilligers fraaie stoeltjes
gemaakt en de eerste 4 ingegraven.
Wandelaars kunnen dan straks hier heerlijk even uitrusten en genieten van dit
prachtige gebouw dat zeker te weten kan
worden beschouwd als een aanwinst
voor ons dorp. Wat een plaatje is dat
geworden zeg!

Geen HHIB
tentoonstelling
Menigeen had er nu al weer zin in om
naar één of meerdere van de tentoonstellingsdagen van Historisch Hoenderloo In Beeld (HHIB) te gaan van de
zomer in ‘t Dorpshuus. De data stonden
al ruimschoots van te voren vermeld in
de activiteitenkalender op pagina 3. De
oplettende lezer had waarschijnlijk al
gezien dat deze data er niet meer in staan.
De tentoonstelling gaat dan ook helaas
niet door. Zeer tot spijt van velen en niet
minder van de leden van HHIB, maar
men krijgt de tentoonstelling organisatorisch niet rond. En men wil wel de
kwaliteit die men inmiddels van deze
werkgroep gewend is kunnen blijven
garanderen. Heel erg spijtig, maar
wellicht op een later tijdstip wel weer
zo’n prachtige tentoonstelling van HHIB
over oud-Hoenderloo.

Oplossing
vorige maand

Nieuwe Plaggensteker Sudoku
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.

9
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3

8
1

6
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4
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7
8

4
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3
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3

2
1
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8

7
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

vof

DROS/IJS van CO

Krimweg 33d, Hoenderloo
Tel: 055-3781502
Fax: 055-3782105
Email: ijsvanco@ijsvanco.nl
Loket van 1 maart t/m medio oktober
* 7 dagen per week geopend *

IJS ambachtelijk bereid

tevens groothandel voor de horeca

zie ook www.ijsvanco.nl

Deel 29

Een concert voor vroege vogels
(door boswachter Henk Ruseler)
Waar komt onze wereldwijde fascinatie
voor vogels toch vandaan? Bij mij moet
het zijn ontstaan vanaf het eerste moment dat ik in mijn prilste jeugd een

prachtige gezang. Want terwijl de mannetjes zich in alle toonaarden uitsloven
voor de vrouwtjes, komen hun klanken
bij ons binnen om vervolgens te worden
doorgestuurd naar de gehoorschors in
de temporale kwab en worden wij blij.
In het voorjaar
van 2010 kampte
ik met een fikse
hernia waarbij ik
vaak, na weer een
slapeloze nacht,
in de hele vroege
ochtend besloot
om beneden in
een hoge woonkamerstoel het
licht en de eerste

vogel hoorde zingen en zag dat dit wezen de aarde achter zich kon laten om
op eigen kracht door de lucht te glijden.
Waar ook ter wereld leven mensen en
vogels samen. En naar mijn idee roepen
vogels alleen maar positieve gevoelens

vogelgeluiden af
te wachten.
In Het Nationale
Park De Hoge
Veluwe broeden
75 vogelsoorten,

bij ons op. De meesten zijn net als wij
overdag actief en ze trekken onze aandacht door hun vorm, kleur, gedrag en
misschien wel het meest door hun vaak

daarvan leven er
zo'n 40 soorten
rond mijn huis.
Niet iedere vogel
zingt het hoogste
lied en niet iedere
soort is in de
vroege morgen
actief, maar de
vogelconcerten in onze loofbossen
behoren tot de meest spectaculaire op
onze planeet.
Ochtenden achtereen was ik toehoorder

van dit concert en bij het aanzwellen
van het vogelgezang nam mijn rugpijn
snel af. Het was op één van die ochtenden dat ik op het idee kwam een samenspel te arrangeren tussen de gevleugelde zangers en een muziekensemble.
Geen eenvoudige opgave, leek mij, want
welke zichzelf respecterende muzikant is
zo gek om al rond zes uur in de ochtend
een gevoelige snaar te raken?
Maar ik heb ze tot nog toe steeds gevonden. Enthousiaste en getalenteerde
musici die het leuk vinden om in de
vroege ochtend samen met onze vogels
op te treden, en sinds 2011 is het Vroege Vogel Concert dan ook een begrip bij
muziek- en natuurliefhebbers. Daarom
zijn de fundamenten van het Groot

Museum aan de rand van het het Pampelse Zand ook dit jaar weer het decor
van een uniek openluchtconcert. Ditmaal uitgevoerd door mezzosopraan
Mylou Mazali, sopraan Iris de Koomen
en pianist Kimball Huijgens. Wie interesse heeft voor dit bijzondere optreden
te midden van een prachtig Hoge
Veluwe landschap kan zijn kaartje
kopen via de website van het Park:
www.hogeveluwe.nl.
Op zondag 27 mei gaat om half zes de
openlucht concertzaal open.
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AUTO VAN DE MAAND

Audi A3 2.0 TFSi Cabrio Aut.
Climatronic, Stoelverwarming. Leer, Navigatie,
Metallic lak, Bose Soundsyst, Xenon,
Parkeersensoren, ABS, ESP, Boordcomputer, voll
opties
Bj. 2008
83.000km!!
€ 15.950,BMW 118 Cabrio Executive, Leer 86000km

Zwart

2009 € 13.950,-

Citroen Berlingo 1.6-16V pers uitvoering Airco etc.

Blauw

2012 € 11.950,-

Citroen DS3 1.2 Vti Business Navi, Clima, PDC enz.

Grijs met.

2013 € 8.950,-

Fiat Tipo 1.4-16v 10.000km!! zeer ruime auto

D. grijs met.

2016 € 14.750,-

Ford B-Max 1.0 Ecoboost Climatronic, Stoelverw.

D. grijs met.

2013 € 10.850,-

Kia Picanto Dream Team 5 deurs Zeer compleet

Wit

2015 € 8.950,-

Honda Jazz 1.2 Cool 11.000km hoge instap Als nieuw!

Grijs met.

2015 € 12.950,-

Hyundai I-10 comfort, Clima, Cruise 33000km

Zwart met.

2015 € 8.950,-

Mitsubishi Colt 1.3 Airco 58.000km zeer compleet

Zwart met.

2011

Nissan Qasqai +2 2.0 7 pers. Navigatie, Camera etc.

Beige

2012 € 15.950,-

Opel Astra 1.0 Sportstourer als nieuw 3200km

Wit

2016 € 16.950,-

Opel Corsa 1.4-16v 150PK OPC-Line 5 deurs 17000km

Wit

2016 € 15.950,-

Peugeot 207CC 120PK 66.000km Airco Lm velgen

Zilvergrijs met.

2008 Verwacht

Renault Twingo 1.2-16V Automaat 2 stuks!!

Rood en Zilvergrijs 2008 € 5.950,-

Renault Clio 1.6-16V Automaat 5 deurs Navigatie etc.

Zilvergrijs met

2013 Verwacht

Seat Altea 1.2Tsi Good Stuff mooie complete auto

Rood

2011

€ 9.750,-

Seat Ibiza 1.4-16V Copa 5 deurs Luxe uitv. 89 dkm

Zwart met.

2011

€ 8.950,-

Seat Ibiza 1.2 ST Tsi 105 pk Luxe uitv. 98 dkm

Zilvergrijs met.

2011

€ 9.450,-

Suzuki SX-4 1.6-16V Clima, lm velgen, Stoelverw.

Zwart met.

2011

€ 9.950,-

VW Caddy Life 1.4-16V Airco 69.000km LM velgen.

Zwart met.

2010 € 10.750,-

VW Golf 1.4-16V GOAL uitv. Zeer compleet uitgev.

Oranje/Koper

2006 € 5.950,-

€ 6.950,-

* Lid BOVAG/NAP

* Constant wisselend aanbod

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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