De Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant
voor het dorp Hoenderloo
Mevrouw Bloem is honderd jaar!!!
Op 18 augustus werd er in ons dorp een
feest gevierd die niet zo maar elke dag,
elke maand, elke dag gevierd wordt.
Hoenderloo heeft er een eeuwlinge bij en
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wel mevrouw Bloem-Nijhof. Een eeuw
daarvoor geboren in Emst en in
Hoenderloo gekomen door haar man

waarschijnlijk een goede vervanging van
het elke dag fietsen. Dat heeft ze jaren
gedaan met een vast groepje.

Gerrit Bloem. Toen zij in het ziekenhuis
in Arnhem werkte hebben ze elkaar ontmoet en na hun trouwen op 5 februari
1941 zijn ze in Hoenderloo gaan wonen.
Mevrouw Bloem werd huisvrouw en
haar man werkte op het Jongenshuis als
loodgieter/stoker. Ze kregen 4 kinderen,
mooi verdeeld in 2 zoons en 2 dochters.
Ze hebben eerst gewoond waar nu restaurant De Veluwe is, daarna aan de Apeldoornseweg (tegenover BijDaan waar nu
Rik en Ria van Veldhuizen wonen) en
vervolgens aan de Paalbergweg. Daar
hebben ze wel zo’n 45 jaar gewoond, tot
het moment dat o.a. hun huis gesloopt
werd om plaats te maken voor een
stukje Veldheim. Ondertussen was
Gerrit Bloem in 1982 overleden en
dus ging mevrouw Bloem alleen naar
Veldheim, waar ze nu nog steeds
woont.

Ze kan altijd rekenen op de hulp van één
van de kinderen of (achter)kleinkinderen.
Die waren praktisch allemaal aanwezig
op het ‘eeuwfeest’ op haar verjaardag in
‘t Dorpshuus. VIOS kwam speciaal een
serenade brengen, iets wat ze zeer leuk
vond en gewaardeerd heeft. Het was
hartstikke leuk en druk. Het was goed
van eten en drinken, kortom, het was een
geslaagde verjaardag. Die begon met een
ritje door het dorp in de NSU van Alfred,
samen met het jongste achterkleinkind
Nikki.
Mevrouw Bloem, nog van harte gefeliciteerd met deze geweldige mijlpaal!

In deze
Plaggensteker o.a.

Zo Robin. Je hebt er plezier
in! Maar wat zit er in die
pan en voor wie was dat?

Een klein knus podium met
mega artiesten! Dat was
echt in Hoenderloo!

Mooi uitzicht vanuit een
koets. Maar waar reden
die dan en wanneer?

Wat is dat dan weer?
Twee ouwe wijffies in een
bos? Echt niet eng hoor!

De term ‘een krasse dame’ is zeker
van toepassing op mevrouw Bloem.
Ze doet nog veel zelf, al is het in een
iets ander tempo wellicht dan eerder.
Ze leest heel erg graag en dat is
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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 ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
September
27
28
30

Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Hoenderloo Fair (Muziekbos,14.00 - 19.30 uur)
Proefles yoga, Dorpshuus, 09.00 uur)

Oktober
4
7
11
12
16
18
19
20
25
26

Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Koersbaltoernooi (Dorpshuus, 20.00 uur)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Concert VIOS met St. Callistus (Dorpshuus, 19.30 - 22.00 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Koersbaltoernooi (Dorpshuus, 20.00 uur)
Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Bier&Broajen (Muziekbos)
Ophaaldag Mark rond de Kark

November
1
2
4
8
15
20
22
29
30

Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Finale koersbal, Dorpshuus, 20.00 uur)
Ophaaldag Mark rond de Kark

Ophaaldata
Mark rond de Kark:
Voor 2019:
Zaterdag 26 oktober; 30 november.
Voor 2020:
Zaterdagen: 25 januari; 29 februari;
28 maart; 25 april; 30 mei.
Deze datat blijven in de aktiviteitenkalender staan!
Kijk op pagina 24 voor
telefoonummers!

December
2
11

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Januari
15
25

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Ophaaldag Mark rond de Kark
Winterconcert VIOS (Dorpshuus)

Februari
19
29

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Ophaaldag Mark rond de Kark

Maart
18
28

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Ophaaldag Mark rond de Kark

April
15
25

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Ophaaldag Mark rond de Kark
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Ophaaldag Mark rond de Kark
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Meer informatie:
Hanneke van Kan (06-29093045)

Juni
19

Er is een yoga-docente gevonden! Ze
heet Sandi Wieferink en woont (nu nog)
in Utrecht. Over een paar weken
verhuist ze terug naar Apeldoorn, waar
ze ook vandaan komt.
Sandi begint met yoga-lessen op
maandagochtend, om 9 uur in de sooszaal in het Dorpshuus. Vanaf november
kunnen er ook avondlessen worden
gevolgd.
Alle belangstellenden voor een proefles
zijn van harte welkom op
maandag 30 september, 9.00 uur in het
Dorpshuus.

Mei
20
30

Yoga gaat van start
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
Redactie:
Rob Spelde 055-3781363 en
06-20683177

Enorm veel baat bij behandeling
In een vorige editie van onze dorpskrant
hebben we aandacht besteed aan onze
(oud)dorpsgenote Amber Wolffensperger. Zij probeerde geld bijeen te krijgen
voor een behandeling in Amerika, eentje
die voor haar een groot verschil zou kunnen betekenen voor de rest van haar

op gericht om weer de oude Amber naar
boven te halen. Door de val was haar leven totaal overhoop gehaald. Zo kon ze
absoluut niet meer tegen achtergrondgeluiden en dat gaat nu stukken beter. Haar
hersenen functioneerde niet meer zoals
ze zouden moeten en zonder al te tech-

leven. Een val waarbij haar hoofd een
flinke opdonder had gekregen, had haar
leven totaal overhoop gehaald en er kon
niet meer gesproken worden over een
menswaardig leven. Aangezien in Nederland alle behandelingen e.d. geen effect
hadden werd alle hoop gevestigd op een
zeer gespecialiseerde behandeling (cognitive fx) in Amerika. De manier waarop
ze daar met niet aangeboren hersenafwijking om gaan is uniek in de wereld
en overal vandaan komt me daar naar toe
voor een behandeling. Het blijkt dat met
name veel Nederlanders daar hun heil
zoeken, aangezien de zorg in ons eigen
land op dit gebied tekort schiet.
Op 15 augustus vertrok ze met haar zus
Dewy en zwager Joost naar de kliniek in
Provo in de staat Utah, die gespecialiseerd is in hersenen en er onderzoek naar
doet. Na een zeer pittige tijd stapte ze op
28 augustus als een heel ander mens weer
op het vliegtuig om terug naar Nederland
te gaan.
De behandeling was zeer intensief en
soms vele uren achter elkaar. Allemaal er

nisch te worden had het te maken met
bloedvaten die afgesloten waren. Door
die weer te prikkelen en te trainen zijn
die weer opener komen te staan met heel
goede gevolgen. Als het ware is geprobeerd te hersenen weer te resetten en in
Amerika is daar een spectaculaire start
mee gemaakt. Nu moet Amber elke dag
oefeningen blijven doen want ze is er nog
lang niet. Maar voor wat ze nu al bereikt
heeft is ze immens dankbaar; ze krijgt
steeds meer het gevoel dat ze haar leven
stukje bij beetje terug krijgt. Ze verlegd
dagelijks haar grenzen, maar het herstellen na vermoeidheid, zowel geestelijk
als lichamelijk, gaat al sneller. Hoe fijn
moet het voor haar zijn om spectaculaire
verbeteringen te voelen en weer controle
te krijgen op haar eigen leven. En dat
doordat ze in Amerika serieus genomen
werd en een op haar afgestemde behandeling kreeg. Daardoor heeft ze weer
hoop gekregen en heeft ze een beter perspectief voor de toekomst. Wat leuk
overigens dat ze de N.P. had meegenomen en een ‘Hoenderloo-shirt’.

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

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

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

dinsdag 29 oktober
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

“”Ik wil graag mijn familie en alle anderen die me op welke
manier dan ook gesteund hebben om deze droom in Amerika
waar te maken heel erg bedanken. De donaties, kaartjes, lieve
berichten, steun hebben me heel goed gedaan. Ik ben daar heel
dankbaar voor!”
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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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Smakelijke en heel gezellige eerste dorpslunch
Bij Het Nieuwe Initiatief
(HNI) komt regelmatig
iemand met een nieuw
idee en die worden dan
zeer serieus geworden.
Het blijft dan steevast
niet bij nadenken, maar
er worden meteen spijkers met koppen geslagen. Als het even mogelijk blijkt wordt een suggestie uitgewerkt en de
dorpslunch is daar een
goed voorbeeld van.
Het idee om eens samen
met allerlei inwoners in ‘t
Dorpshuus te gaan lunchen werd omarmd en uitgewerkt. Dat resulteerde op
zondag 1 september in een groep van
zo’n 80 mensen die naar het dorpsgebouw waren gekomen om te eten en
gezellig te kletsen. De vrijwilligers van
HNI hadden gezorgd voor een heerlijke
lunch met alles er op en er aan. Er waren
lage tafels gemaakt in de soos/serre, een
prima opstelling voor deze activiteit. Op
het biljart stonden lekker broodjes en was
ook voldoende te drinken. Marcel van
Ark had heerlijke bospaddenstoelensoep
bereid en Robin reed een aantal keren

heen en weer om de pannen naar ‘t
Dorpshuus te brengen.
Degenen die dat konden mochten zelf de
soep komen halen, evenals de broodjes
en dergelijke. Voor wie wat slechter ter
been was werd het door de mensen van

HNI aan tafel gebracht of de toevallige
buurman of buurvrouw aan tafel nam het
mee. Zo werd er voor elkaar gezorgd, iets
wat super hoog in het vaandel staat van
Het Nieuwe
Initiatief.
Er werd tijdens de allereerste
Hoenderlose dorpslunch genoten van
een goed
verzorgde
lunch en
van elkaars
aanwezigheid. De

organisatie zat prima in elkaar en het lijkt er op dat dit
probeersel wel eens een
vervolg kan gaan krijgen.
Uiteraard gaat er door de
vrijwilligers van HNI
gekeken worden naar wat er
goed ging en wat verbeterpunten zijn. Als die er al
zijn. Nu waren er zo’n 80
mensen die kwamen lunchen, maar er kunnen er
echt nog wel heel wat bij.
Ook voor nieuwe inwoners
van ons mooie dorp een uitgelezen kans om nieuwe
mededorpelingen te ontmoeten, iets wat op deze eerste lunch ook
zeker plaast vond. Een ontmoetingsmoment die door Jan Daemen op zijn
vertrouwde eigen wijze werd geopend,
met een hartstikke leuk verhaaltje. Er kan
echt gesteld worden dat Het Nieuwe

Intitiatief staat voor ontmoeten en daarin
vervult het nu al een cruciale rol voor
heel wat mensen.
Tijdens deze lunch kon ook een feestje
gevierd worden. Eén van de aanwezigen
was jarig en er waren dus ruim 80
mensen op zijn feestje gekomen. Nog
van harte gefeliciteerd Henk Brouwer!
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Kunt u het zich nog herinneren van vorige maand. Die foto rechtsonder van die persoon met de kromme benen? Die foto had de redactie gekregen van een trouwe lezer
met het verzoek die te plaatsen. Als je een ander soms er op een ludieke manier in
zet moet je ook aan zelfspot doen en dus er in
gezet. Dan verwacht je ook een grotere foto,
maar die bleef helaas uit. Daarom een iets
andere foto links nu, maar de persoon van die
kromme benen blijft dezelfde. Juist .. Rob dus!
De foto rechts is misschien een lastige voor niet
wandelaars. De foto is namelijk een beetje veel
uit het centrum gemaakt en daar komen velen
niet elke dag. En het is daar zo mooi!

Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:30-13:00
Woensdag: 08:30-17:30
Donderdag: 12:00-20:00
Vrijdag: 08:30-17:30
Zaterdag: 08:00-13:00
Zondag: gesloten

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709
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Op zoek naar alle vossen ..... leuk!!!
HAJO heeft meestal als eerste jeugdactiviteit na de zomervakantie een vossenjacht voor de jeugd van Hoenderloo.
De volwassenen die mee doen hebben
er echter evenveel plezier aan beleefd
en dus kan er gerust gesproken worden
van een geslaagde activiteit.
De vossenjacht vond plaats op vrijdag 6
september en de circa 30 kinderen
verzamelden bij de Muziektent. Samen
met heel veel ouders, wat het nog leuker maakte. Voor de kinderen zat de
eerste schoolweek er al weer op en hoe
leuk is het dan om in eigen dorp een
leuke activiteit als een vossenjacht te
kunen doen.
De kleinere kinderen mochten alleen met
ouders in het gebied gaan zoeken naar 14
vossen. Als ze bij die ‘vreemde mensen’
op de vraag of ze een vos waren een “Ja”
kregen, mochten ze een sticker uitzoeken
en die op een stickervel plakken. Bij een
volle kaart konden ze terug naar het
Muziekbos en waren ze helemaal klaar.
De oudere kinderen moesten letters

verzamelen die ze van de vossen kregen
en die in het gebied hingen. De letters
samen vormden een zin en bij ‘t Dorpshuus mochten ze die vertellen. En, zoals
men dat van HAJO gewend is, lag daar
ook iets lekkers te eten en te drinken en
zo kon deze leuke activiteit heel gezellig
afgesloten worden. En ....... vooral voor
de wat kleineren was het al heel lekker
laat. Hoe gaaf was dat!!!!!!

Groot cadeau voor IKC Hei&Bos

Hoog bezoek op vrijdag 13 september op
IKC Hei & Bos. Uit Nederland met vertegenwoordigers van de Rabobank en
Achmea, maar ook helemaal vanuit
India. En die laatste delegatie had een
heel grote verrassing voor de kinderen en
de leerkrachten.
Het bezoek had van alles te maken met
de pilot die vorig jaar op de school op het
gebied van techniekles en leren program-

meren is gestart. Dankzij de steun van
Tata Consultancy Services. Een Indiase
multinationale IT-dienstverlener en adviesbureau met duizenden medewerkers
met hoofdkantoor in Mumbai, Maharashtra, India. Zij ondersteunen graag
projecten op scholen in verschillende
landen om kinderen te leren omgaan met
techniek in elk leeftijdscategorie. In
Nederland is Hei & Bos de eerste en

De vossen hadden bijzonder hun best
gedaan om een leuk plekje te zoeken in
het van te voren afgebakende gebied en
het voor de kinderen leuk te maken.
Uiteraard gingen alle vossen na afloop
even met elkaar op de foto, behalve de
‘geheime’ vos, want die maakte de foto.
Vossen, nogmaals allemaal bedankt dat
jullie je wilden inzetten voor de
kinderen. En kinderen, jullie (en jullie
ouders) ook erg bedankt dat jullie er
waren!! We zijn trots op jullie!
Nog even een nieuwtje! Eén van de
vossen op de bovenstaande foto is in blijde verwachting hoorden we later. Maar
wie is dat? Dat gaan we hier niet verklappen. En voor iemand op deze foto gaan
we nu eens een keertje niet lullig doen!
Heeft die even geluk! Maar ja, ook bij dit
.... wie o wie?
enige school die gesteund is door het
bedrijf met materialen en adviezen.
De leerlingen lieten aan de volwassenen
zien wat ze allemaal al geleerd hadden in
de tijd dat deze technische leermiddelen
als bee bots op school aanwezig zijn. Dat
ze er al geweldig mee om kunnen gaan
werd duidelijk en daarvan konden de
ontwikkelaars ook weer veel leren.
Naast een heel nuttige middag was het
ook bijzonder gezellig en leuk. Directrice
Kim Meerema-Scheurs kreeg net als haar
collega's en de kinderen nog een heel
grote verrassing toen de grote man van
Tata Consultancy Services een heel mooi
cadeau had in de vorm van een cheque
van maar liefst 4000 euro. Kim gaf aan
dat dit geld besteed gaat worden aan de
verdere ontwikkeling van hun technieken programmeeronderwijs. Daarna gingen alle aanwezigen als afsluiting nog
even graag samen op de foto.
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

Speci
voor ki aal
nd
van 0-4 eren
jaar!
Samen
groot
worden

Buiten spelen, buiten slapen en gezond eten
Persoonlijke en huiselijke sfeer
Gebruik van handige Prokino app
Heel veel exibiliteit
`
Betrokken en ervaren medewerkers
Onze visie is: Spelend leren

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:
Imme Zuid / locatie Ugchelen (óók Ugchelen Buiten!)
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)
Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken
Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126

De Imme
Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal
055 - 355 19 27 | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.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

Bent u klaar voor de herfst?
Hielpijn ligt op de loer
Heeft u wel eens last van uw voeten?
Bijvoorbeeld in uw hiel of achillespees? Voor de oplossing van deze problemen kunt u terecht bij podotherapeut Marieke van den Berg in Hoenderloo.
Een podotherapeut is expert op het gebied van de voet en alle klachten die
daaruit voortkomen. Voeten behoren
tot de basis van het lichaam en dit
maakt dat veel lichamelijke klachten te
verklaren zijn vanuit de voeten. Het
behandelplan van een podotherapeut

kan onder andere bestaan uit het aanmeten van podotherapeutische steunzolen, taping, een passend schoenadvies
of een doorverwijzing naar de fysiotherapeut.
Marieke van den Berg, podotherapeut
bij Voetencentrum Wender, vertelt:
"De podotherapeut ziet mensen met
pijn in de hielen opvallend vaak in de
herfstperiode. Een mogelijke verklaring hiervan is het dragen van slap
schoeisel, zoals slippers, in de zomerperiode. De peesplaat onder de voet
kan daarbij overbelast zijn geraakt. Dit
is te voelen door een scherpe, stekende
pijn onder de voet. Vaak zijn de eerste
stappen uit bed erg pijnlijk. Dit probleem komt veel voor, maar is goed te
behandelen."
De hoge kwaliteit die Voetencentrum
Wender levert is terug te zien in het
Praktijkkeurmerk voor podotherapiepraktijken, dat de organisatie dit jaar
wederom behaalde met een 9,8. Zo weet
u zeker dat u terechtkomt in een
podotherapiepraktijk die bezig is met het
verbeteren en borgen van haar kwaliteit.
U vindt Voetencentrum Wender bij
Huisartsenpraktijk Dieleman, aan de
Heldringsweg in Hoenderloo. Voor meer
informatie kunt u kijken op de website
podotherapeut.nl of bellen naar 088 - 454
77 00.

De mannen die de plaggenhut van Hoenderloo hebben gebouwd komen nog
praktisch iedere maandagmorgen bijeen
bij ‘hun’ gebouw om werkzaamheden te
verrichten. Een lemen vloer er in leggen,
de tuin bijhouden, aardappels rooien,
noem het maar op. Toen het erg droog
was, het dak vochtig houden zodat er
leven in zou blijven zitten.
Eén keer per jaar gaan deze kerels met
hun vrouwen bij de plaggenhut gezamenlijk genieten van allerlei lekker dingen
als beloning voor het harde werken in het
jaar daarvoor. Dan moet je wat geluk
hebben met het weer, maar dat hadden ze
op zondag 1 september zeker. Er stond
van alles lekkers te drinken en op de barbecue werd het vlees smakelijk bereid.
Wat een momentje voor deze mensen die
dit helemaal verdiend hebben. En meteen
ook genieten op historische grond van de
plek. Wat een idyllische plek om met
elkaar te zitten. Heel veel mensen genieten daar van als ze uitrusten van een
fietstocht of wandeling. Dankzij deze
mannen. Hulde!

Menu voor

16 oktober:

Heldere groentesoep
karbonade, spinazie met room
aardappelen,
verse fruitsalade
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 12 oktober bij
Tonny Westerveld - 0657551350
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Vacature campingbeheerder op De Hoge Veluwe
Van sommige mensen kun je je maar moeilijk voorstellen dat ze niet voor eeuwig
werkzaam zullen zijn voor Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Joop van
der Schee, woonachtig direct naast de camping van het Park, is er zo één. Dertig jaar
lang was hij beheerder van de Natuurcamping bij ingang Hoenderloo. Na dit seizoen
zit het er op.
In 1989 zocht het Park een beheerdersechtpaar voor periode van 1 april tot 1 november voor de toen nog tamelijk primitieve camping bij ingang Hoenderloo. Joop van
der Schee, toen bosbeheerder en zelfstandig ondernemer, kwam op sollicitatie en
werd aangenomen.
Maar weinigen weten dat op de plek van de natuurcamping al vanaf de tijd van de
familie Kröller-Müller wordt gekampeerd. Joop van der Schee: “Het was vroeger min of meer gebruikelijk dat een landgoed
de mogelijkheid bood tot verblijfsrecreatie. In de decennia na het overlijden van het echtpaar werd het voornamelijk gebruikt
voor groepen, zoals gezelschappen van Scouting Nederland.”
Vandaag de dag staat er een prachtige natuurcamping waar rustzoekers hun hart kunnen ophalen, maar die tegelijkertijd
voorzien is van de gemakken die de hedendaagse kampeerder verwacht. Het in 2013 gerealiseerde toiletgebouw is praktisch
modern én een lust voor het oog. Dat het om een echte natuurcamping gaat,
blijkt wel uit het feit dat op het tentenveld bijna iedere ochtend de sporen van
edelherten te vinden zijn. Joop van der Schee, als hij ze aanwijst: 'Er is een
groepje herten die het blijkbaar fijn vindt om iedere nacht dezelfde route af te
leggen. Je kunt ze zomaar tegenkomen als je 's nachts naar het toilet gaat.
De vacature voor campingbeheerder staat vanaf heden open en is er één voor
die sociale en flexibele persoon die graag als gastheer fungeert en oog heeft
voor detail. Informatie over deze veelzijdige en bijzondere vacature kunt u vinden op:

www.hogeveluwe.nl onder 'vacature campingbeheerder'.
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Duo-concert VIOS
Hoenderloo en
St. Callistus Kerkrade

De Plaggensteker op reis ...... Trier!

VIOS Hoenderloo geeft op zaterdag 12 oktober een concert met Harmonie St. Callistus uit
Kerkrade, Limburg, die wordt geleid door
dirigent Ferry Logister, VIOS zal onder leiding van dirigent Luuk de Bakker, die begin
dit jaar is gestart bij VIOS, een gevarieerd
programma laten horen. Het concert vindt
plaats in het Dorpshuus in Hoenderloo, de
entree is gratis.
Eerder dit jaar werkte VIOS al samen met
fanfare St. Judocus uit het Limburgse St.
Joost. Ze gaven een zeer geslaagd, zonovergoten buitenconcert in het Muziekbos met in
totaal vier verenigingen. Ze gaan nu voor de
herhaling, maar dan binnen en in de avond.
“De fanfare is na de vakantie begonnen met
het repeteren van de nieuwe nummers. VIOS
zal het programma voor de pauze doen en St.
Callistus is na de pauze aan de beurt om te
laten horen waar zij zo hard aan hebben gewerkt. De orkesten spelen aan het eind van de
avond ook gezamenlijk twee nummers.
Voor het concert begint repeteren de leden
van beide muziekverenigingen overdag en
ondernemen ze een paar leuke activiteiten in
Hoenderloo en omgeving om elkaar alvast
beter te leren kennen.
We zien jullie allemaal graag op 12 oktober
om 19:30 uur!”

De zomervakantie zit voor de meesten van ons er jammer genoeg weer op,
maar toch zijn er ook dorpsgenoten die voor het zomer naseizoen hebben
gekozen om er even op uit te gaan, zoals Tiny Blotenburg dat heeft gedaan.
Samen met haar hebben we van een prachtige bootreis op de Rijn en Moezel
mogen genieten en de weergoden waren ons goed gezind. En jawel de Nieuwe
Plaggensteker ging mee op reis. We hebben geen idee of deze rubriek nog
deel uitmaakt van deze krant, maar op de bijgevoegde foto, waarop Tiny
Blotenburg te zien is in een prachtige aan historie rijke Duitse stad, leek ons
leuk om naar de redactie van De Nieuwe Plaggensteker te sturen. Nog even
wat informatie over de achtergrond die is te zien op de foto, dat is de Porta
Nigra een poort in de Romeinse stadsmuur van Trier.
Ria Wesselink v. Buren

KOERSBALT OERNOOI
Ieder team:
- dient voor deelname 15 euro te betalen op de avond dat ze spelen.
Dit kan bij Frank Daemen, Helna Solleveld of Tijmen van Roekel.
- moet met 8 spelers aantreden
- dient op tijd aanwezig te zijn. Aanwezig 19.30 uur, start om 20.00
uur.
Wedstijdschema:
20 september (reeds gespeeld dus)
1. Brandweer - biljart Veldheim ---- 2. de Moaten - HNI
winnaar 1 - verliezer 2/winnaar 2 - verliezer 1
4 oktober
1. Olde Leu - van Arkjes ---- 2. VIOS - Zang
winnaar 1 - verliezer 2/winnaar 2 - verliezer 1
18 oktober
1. Darters - Onderling Hulpbetoon ---- 2. Beatrix - OCH
winnaar 1 - verliezer 2/winnaar 2 - verliezer 1
Aan het einde van iedere speelavond worden alle punten bij elkaar
opgeteld. Het team met de meeste totaal aantal punten gaat door
naar de finale, die op 29 november gespeeld wordt.
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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

Twee zonovergoten mooie open monumentendagen
Op zaterdag 14 en zondag 15 september
werden de Open monumentendagen gehouden en ook in Hoenderloo wordt daar
al vele jaren een mooie invulling aan
gegeven. De speciale commissie die zich
hier over buigt had voor dit weekend ook
weer alles heel goed in elkaar gezet en
hoe fijn is het dan als veel mensen een
bezoekje komen brengen.
Dit weekend stonden het landgoed Varenna en de Woeste Hoeve centraal. Het
startpunt van de wandel-/fietstocht en de
tochten met één van de vier koetsen was
bij de jachthut op landgoed Varenna. Die
hut bevindt zich aan het einde van de
Woeste Hoefweg en op de fiets blijkt
deze weg toch niet de fijnste weg om te
rijden. Een drukke weg waar hard wordt
gereden en vanuit Hoenderloo is het toch
wel heel veel stijgen. En dan zul je geen
e-bike hebben! Maar gelukkig stond er
een kopje koffie klaar om even bij te
komen bij de heel mooie diapresentatie
die in de jachthut vertoond werd. Deze
gaf al de nodige achtergrondinformatie
over Varenna, De Woeste Hoeve, het
oorlogsmonument, het schapenkerkhof,
de pelsdierenfokkerij, de bronwaterproductie en Fletcher Hotels.

Met de informatie was het nog leuker om
de route van ongeveer 1½ km te wandelen of te fietsen. En wie de kilometers
nog in de benen had van de fietstocht er
naar toe kon plaats nemen in een koets.
Die reed met de bezoekers door het bos,
over het terrein van Fletcher Hotels en
langs de Woeste Hoeve en het monument. De weersomstandigheden waren

beide dagen perfect en dus was het heerlijk ontspannen op de Hoenderlose Open
Monumentendagen. En leerzaam!
Complimenten aan de commissie en de
andere vrijwilligers die dit museumweekend in ons dorp vorm hebben gegeven.
Het zat heel goed in elkaar en mede daardoor was het zeer geslaagd.

Uitzending 100 uur NPO 2 vanuit Hoenderloo
Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 september heeft de
radiozender NPO 2 de Collecteweek van KWF Kankerbestrijding gesteund met een monster uitzending van maar liefst 100
uur. En dat gebeurde ook nog eens vanuit Hoenderloo, namelijk
vanaf de Pampel. Onder aanvoering van Rob Stender hebben de
andere DJ’s, de technici en andere medewerkers een week lang
vertoefd op het vakantiepark en hebben ze de éen na de andere
(muzikale) gast ontvangen in de speciale studio op het terrein.
Ervaringsdeskundigen met de verschrikkelijke ziekte kanker,
onderzoekers, maar zeker ook artiesten die ter plekke op een

heel knus podium optraden. Zo zijn zoal de 3 J’s geweest, evenals Niels Geuzenbroek, Danny Vera, Tim Akkerman, Krezip en
Di-Rect. Op het moment dat de Plaggensteker even een kijkje
ging nemen was er een heel leuk en mooi optreden van verslaggever, radio- en televisiepresentator en tevens zanger Lex
Uiting en zijn band. Hij zong in het limburgs een lied dat speciaal geschreven was voor een vriendin die ook kanker heeft
gehad. Lastige tekst, maar een werkelijk zeer aanstekelijk lied
waar de aanwezigen zeker van genoten. Lex (in het midden op
de foto) ging speciaal voor onze Hoenderlose dorpskrant even
op de foto. Hoe gaaf is dat!
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06-40866349
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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.
mei 2011
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Je kunt aan alles merken dat de
zomer achter ons ligt, behalve misschien aan het mooie weer. De
meeste "badgasten" zijn weer naar
huis, en ons dorp komt weer aan
zichzelf toe.
Er gebeurt veel. De dorpslunch die
Het Nieuwe Initiatief organiseerde
was met een grote opkomst echt een
succes, er zijn grote plannen voor
veel activiteiten in het dorp dus het
belooft een druk najaar te worden.
Op het moment dat we dit schrijven
moet het nog plaatsvinden, maar we
gaan ervan uit dat het net als andere
jaren een succes zal worden.
Bijzondere aandacht verdienen nu
toch wel de organisatoren: een
nieuwe groep overwegend jonge
Hoenderloërs die de organisatie op
geheel eigen wijze heeft

Naam
Voorletters
Adres
Huisnummer
Telefoonnummer
Plaats

overgenomen. En die het heel wat
moeilijker had dan hun voorgangers,
die de Fair met subsidie van de
gemeente konden organiseren. Dat
was dit jaar niet het geval. De
organisatoren van de editie 2019
verdienen waardering, complimenten
en applaus!
Ook onze overheid zit niet stil: er
wordt al vanaf begin dit jaar druk
gezocht naar een plek voor nog een
extra ondergrondse container voor
het afval. Die plek hebben wij als
Hoenderloo's Belang al lang

voorgesteld, maar de gemeente moet
blijkbaar nog heel veel onderzoeken.
Net zo goed als dat we vlak voor de
zomer hoorden dat de opening van
Lelystad Airport weer wat moeilijker
is geworden door de stikstofproblemen in Nederland. Goed nieuws zou
je denken, maar de plannen om in
Hoenderloo ook nog wat aan
huisvesting voor jonge mensen te
kunnen doen hebben nu last van
datzelfde stikstofprobleem. Dat
vraagt dus nog wel even wat creatief
denkwerk. We werken er hard aan.
Kortom: genoeg te doen. Benieuwd
en nog geen lid van Hoenderloo's
Belang? Vul de bon even in.
Benieuwd en al wel lid, of vindt u
dat we meer of minder aandacht aan
zaken zouden moeten besteden?
Kom even langs: iedere eerste
maandag van de maand, 19,45 uur
in het Dorpshuus: "spreekuur".

: .................................................................................................
: .................................................................................................
: .................................................................................................
: ..........................
Postcode
: .........................
: ..........................
: .................................................................................................

________________________________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's
Belang om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):………………………………………………………
Ten name van :
Handtekening:
U kunt dit inleveren bij Rob Spelde, Krimweg 11
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marketing
JUDȴVFKGHVLJQ
GUXNZHUNHQSULQW
SURPRDUWLNHOHQ
ZHEVLWHV

*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

T. 055-3030890 | info@hindz.nl | www.hindz.nl
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Apeldoorn

Boek 'Hoog Baarlo's Naoberschap' gepresenteerd
Wat een mooi moment voor onze dorpsgenote Viathou Peletier, toen haar boekwerk ‘Hoog Baarlo’s Naoberschap’ werd
uitgereikt. Wethouder Willemien Vreugdenhil van gemeente Ede nam het boekje
zaterdag 31 augustus in ontvangst aan de
Delenseweg 27, samen met archivaris
Hans Berende en professor Gunning.

hoe de eerste bewoners leefden. Er waren
boerderijen als de Nicolaashoeve,
Klarahoeve, Jacobinahoeve en de
Annahoeve. Hier woonden families die
op eenvoudige manier leefden, nog voordat Hoenderloo bestond. Hoog Baarlo
wordt al genoemd op een kaart uit 1629
en de landgoederen waren in bezit van

Viathou wordt op de foto hiernaast
geflankeerd door de wethoudster en historisch onderzoeker en genealoog uit
Druten Henri Peers, waarmee ze het boek
samen heeft geschreven.

eerste bewoner in 1804 was de schapenboer Albert Elbers. Hij behoorde tot de
keuterboertjes, van wie er niet één meer
over is. Wel wonen er nog nazaten van
de drie oudste families: Van Hunen,
Essenstam en Aartsen. ,,We hebben hen
geïnterviewd over het leven van vroeger.
Rinus Aartsen kwam uit drie generaties
van boomslepers,
waar hij zelf al op
zijn veertiende mee
begon",
licht
Peletier toe.
Het boekje verschijnt in de serie
Historische
Berichten van het
Gemeentearchief
Ede. Het heeft een
beperkte oplage,
kost € 15,00 en is
sinds 31 augustus
uitsluitend
verkrijgbaar via
Mary Ascherman,
info@ascherman.nl

Veertig jaar geleden werd de buurtvereniging Hoog Baarlo opgericht, waar
Viathou sinds een jaar de voorzitster van
is. Tijdens de viering van het 40-jarig
bestaan en een keer tijdens de Open
Monumentendagen gaven Viathou en
Henri informatie met dia’s over Hoog
Baarlo. Omdat er steeds meer mensen
van buitenaf in de fraaie buurtschap
komen wonen ontstond het idee om een
boekje te schrijven waarmee de schrijvers het buurtschap nog meer op de kaart
willen zetten.
In het boekwerk wordt zoal beschreven

Collecte KWF
Ook dit jaar is er weer gecollecteerd
voor het Koningin Wilhelmina
Fonds oftewel KWF Kanker
Bestrijding. In de week van 2 t/m 7
september hebben 14 collectanten
hun ronde door het dorp gemaakt.
Met het resultaat zijn we erg tevreden. De opbrengst van de collecte
was dit jaar niet minder dan 1341,34
euro. Alle gevers hartelijk dank!
Namens KWF
Apeldoorn/Hoenderloo - Jan Crum

Doppen
In de maanden juli en augustus hebben
we weer maar liefst 9 vuilniszakken weg
kunnen brengen. Voor een basisopleiding van een hond is 5000 euro nodig,
wat neer komt op ongeveer 11 miljoen
doppen. Hoe mooi is het dan dat
Hoenderloo daar ook een steentje (dopje)
aan bijdraagt. Iedereen die de doppen
heeft ingeleverd willen we bij deze dan
ook heel erg bedanken.
Janny, Marja en Ria

mensen als heer Jan van Deelen van Laar
tot Baarlo, wat de plaatsnamen verklaart.
In het boekje staan foto’s van bijv. een
paar hoeves, bomen, laantjes en heggen.
De woningen (nu zo'n dertig, inclusief
Deelen) waren in het bezit van een woningbouwvereniging, maar gingen over
in handen van particulieren.
Vroeger was het rondom Arnhem één
grote wildernis, met heide en zandverstuivingen. Omstreeks 1840 ging men dit
ontginnen. In Hoog Baarlo werd dat
vooral bouwland", legt Peers uit. De

Beste Hoenderloërs!
Korengroep Eensgezindheid (bestaande uit popkoor Unity en Eensgezindheid) is
op zoek!
Op zoek naar iemand die zich kan vinden in onze werkwijze en plaats wil nemen
in het bestuur om ervoor te zorgen dat de financiële geldstromen gestroomlijnd
blijven. Momenteel bestaat ons bestuur uit 4 personen, die allen hun eigen taak
hebben. De penningmeestertaken komen nu niet goed uit de verf en het zou fijn
zijn als er iemand is die deze taak van onze bestuursleden over kan en wil nemen.
Het is niet direct noodzakelijk om ook meezingend lid te worden, we zijn blij als
iemand het penningmeesterschap op zich wil nemen en ca. 4 x per jaar onze vergaderingen bij woont om een volwaardig bestuurslid van onze vereniging te zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helna Solleveld, of Anly van
Oostendorp.
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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302

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.
Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
in te leveren bij:
Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink (Miggelenbergweg 8)
Ria Junge (Miggelenbergweg 2.

BIJ VOORBAAT DANK
Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:
Henk Sundermeijer
Wim Hut
Rein Westerveld
Evert Arendsen
Jan Hendriks
Janny van Oort

055-3781591
055-3781315
055-3781645
055-3781564
055-3781850
055-3781201

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!
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Dode bomen achter ‘t Dorpshuus weggehaald
Achter ‘t Dorpshuus stonden een aantal
dode hoge bomen. Niet op het terrein van
het dorpsgebouw, maar als ze zouden
omvallen zou het gebouw zeker gevaar
kunnen lopen. Zelfs een leek kon zien dat
de bomen morsdood waren en de vergunning werd dan ook verleend om te om te
zagen.

moet het ten eerste durven om in een
kraan te hangen en in de top van een
boom gehesen te worden en je moet precies weten hoe je de kettingen moet vastmaken zodat de zware stammen opgetild
kunnen worden door de telekraan. Voor

hebben. Toch belangrijk bij dit gevaarlijke werk. De telekraanmachinist wist
ook precies wat wel en niet kon en zo
kon de klus in een paar uurtjes geklaard
worden.
Zo veel bomen die om gaan geven na-

ouders zeker niet altijd een fijn gezicht
om je zoon zo aan de kabels te zien
hangen op grote hoogte.

tuurlijk heel wat hout en takken op de
grond en om dat op stapels te leggen was
Wim Huisman van loonbedrijf Essenstam met de kraan gekomen. Die pakte
alles netjes op en in korte tijd op lagen de
stammen netjes op een stapel en de
takken evenzo. Die werden later door
bedrijven opgehaald en zo werd het
achter ‘t Dorpshuus op een zaterdagmorgen een stuk lichter en veiliger.

Op die plek was dat echter nogal een
dingetje. De bomen konden niet zo maar
omgezaagd worden, maar dat moest met
beleid en het beste met een telekraan
gedaan worden. De klus was aangenomen door onze dorpsgenoot Eddie Plant
en hij had oud-Hoenderloër Coen Spelde

gevraagd om het telekraanwerk voor zijn
rekening te nemen. Een specialisatie in
het vakgebied van boomverzorgers. Je

Op zaterdag 7 september gingen de mannen aan de slag en binnen korte tijd lagen
de eerste bomen al op de parkeerplaats
van ‘t Dorpshuus. Eddie en Coen hebben
al vele malen vaker samen gewerkt en ze
weten inmiddels aardig wat ze aan elkaar

Expositie veelzijdige Tiny Janssen
In het knusse museum de Kleine Arcke krijgen amateur kunstenaars de kans om hun
werk aan het publiek te tonen. Een mooi moment om naar buiten te treden met hetgeen waar men zo veel tijd, energie en passie in stopt. Op 8
september stond tijdens deze maandelijkse activiteit het werk
van Tiny Janssen centraal. Voor haar wel op een heel speciale plek, aangezien ze vroeger in het fraaie houten gebouw
gewoond heeft. Zo lijkt de cirkel wel mooi rond.
Tiny werd geintroduceerd door Wim van Dam. Tiny is een
erg veelzijdige autodidact. Wim gaf een opsomming van
allerlei vormen van kunst waar Tiny de afgelopen jaren mee
bezig is geweest . Deze rubriek is te klein om alles te herhalen, vandaar een kleine opsomming: schilderen, poppen
maken, tiffany en aquarellleren.
De tentoonstelling was druk bezocht en iedereen was erg enthousiast over wat er allemaal viel te zien. Het was genieten
van zo veel moois. Hulde Tiny!!!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor het september nummer hebben we een oudje van de tentoonstelling 2014 van Beatrix gevonden. Deze is niet meer vertoont en vragen ons af waar of voor wat dit was. Zo te zien aan de achtergrond wel een opname vanaf de s.v. Beatrix velden,
maar aan de kleding (o.a. sokken) te zien twijfelen we of het een competitie opname is vanwege de variatie in de kleding.
Ook de namen van alle spelers is ons nog niet helemaal duidelijk.
We gaan dit keer weer van links naar rechts t.w. 1. Keeper ?, 2. ?, 3. ?, 4. Bernhard Vink, 5. Jan Wrekenhorst, 6. ?, 7. ?, 8. ? ,
9. Ab Dalhuisen, 10. Wim van Buren, 11. Bertus Evers.
Weer een leuk klusje voor onze trouwe voetbal/Beatrix speurders.

In het augustus nummer haddeen we een foto van
de kinderen in de grote klomp.
Helaas hebben we geen reactie daarop gehad, maar
vanwege vakanties misschien niet gezien. Dus we
doen hem er nog een keer bij.

Reacties graag naar: wimvanmourik48@gmail.com
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Bertil Fluit blijft altijd jong, maar is 50
Aan de Krimweg werd er op 9 september een tuin flink versierd. Dus ..... er stond iets te gebeuren. Maar wat. Door alle versierselen werd steeds duidelijker dat het over Bertil ging. In huize Fluit woont namelijk sinds 10 september een heuse Abraham. Ja
mensen, Bertil Fluit is 50 jaar geworden en zie je dat aan hem af? Echt niet. Hij is dan ook goed bezig met zijn conditie. Hij heeft
tot hoge leeftijd nog gevoetbald en het zou
zo maar eens hebben kunnen zijn dat hij
nog steeds tegen een bal zou trappen als sv
Beatrix nog zou hebben bestaan. Zelfs op
de avond van zijn verjaardag ging hij
lekker sporten. De tekst op het grote spandoek in de tuin die hiernaast staat maakte
wel duidelijk dat er in Bertil altijd wel iets
van een kind zal blijven zitten. gelukkig
maar!
Uiteraard kon in de tuin het shirt van zijn
favoriete voetbalclub niet ontbreken en
daar zal deze fanatieke supporter vast heel
blij mee geweest zijn.
Bertil, van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Hopelijk plak je er nog
heel veel jaren in goede gezondheid aan
vast!

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.
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Tel: 055-3782223
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Deel 46

Door boswachter
Martin Koops

De gevolgen van droogte voor de bomen
Zoals boswachter Henk Ruseler in zijn
blog van afgelopen juli al schreef,
hebben sommige bomen op Het Nationale Park De Hoge Veluwe het behoorlijk te voortduren als gevolg van de

extreem droge en hete zomer van 2018.
Dit jaar wordt goed zichtbaar dat naast
de fijnspar, waar de secundaire aantasting door de letterzetter het proces
versneld heeft, ook naaldhoutsoorten
als lariks en Hemlockspar, verspreid
over het Park, in grote getale sterven.
Ook veel eiken en beuken
hebben het zwaar en zitten
vaak slecht in blad of sterven
af. Dit is vooral duidelijk te
zien in de oude beukenlaan
vanaf ingang Hoenderloo
richting het Centrum van het
Park. Een groot aantal beuken
is hier inmiddels gestorven, of
zal dat naar verwachting volgend jaar doen.
Een groot risico wat deze dode
bomen met zich meebrengen is
het uitbreken van zware takken
met alle mogelijke gevolgen
van dien.

Ecologische waarde van dood hout
Om dit risico, - met name langs de druk
bereden wegen en fietspaden- zo goed
als mogelijk te voorkomen, zullen deze
bomen tijdens de jaarlijkse boomveiligheidinspectie het
predikaat 'risicoboom'
krijgen. Dit betekent
dat nog dit jaar maatregelen genomen worden om het gevaar weg
te nemen. Dat zou natuurlijk kunnen door de
boom in kwestie te kappen, maar vanwege de
grote ecologische
waarde van staand
dood hout kiest het
Park er liever voor om
de risicovolle takken
ver terug te snoeien en
de stam te laten staan. Op die manier
kunnen talloze soorten paddestoelen,
mossen, kevers, mieren, wespen, bijen
en andere insecten -waarvan er veel op
de rode lijst van bedreigde soorten
staan vermeld als - nog zeker tien tot
vijftien jaar profiteren van de in verval

rakende stam. Daarnaast bieden de vele
holten in de stam vaak broedgelegenheid voor vogels, verblijfsmogelijkheid
voor de boommarter en de mogelijkheid
voor vleermuizen om kraamkolonies
onder te brengen.
Voor veel (natuur)fotografen zijn deze boomstammen tevens gewilde
objecten om fraaie plaatjes te schieten. Goede
plekken hiervoor zijn
onder andere te vinden
langs de Houtkampweg
vanaf ingang Hoenderloo,
de klinkerweg tussen de
Pampel en het Centrumgebied en de Reemsterweg
ter hoogte van de afslag
naar het bosje van Staf.
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AUTO VAN DE MAAND

Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 116pk
Navigatie, Lederen bekleding, 4x Camera, Cruise
control, Climatronic, ESP, ABS, Carkit,
Lichtmetalen velgen, Lederen stuur. Stoel verw.
Armsteun, Mistlampen, zeer nette staat.
49.000km!!
BJ 2015

€ 14.450,-

Een greep uit ons aanbod:
Daihatsu Cuore 1.0 5 Deurs Super voordelig rijden

Blauw met.

2009 € 3.250,-

Fiat Grande Punto 1.3 JTD Diesel 156.000km

D. grijs met.

2011

Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv.

Zwart met.

2015 € 13.950,-

Hyundai I-10 1.2 Zeer luxe, half leer 31.000km!!

Grijs met.

2013 € 8.750,-

Mazda 2 Automaat Navigatie, Stoelverw. 22.000km!!

Grijs met.

2015 € 15.950,-

Mitsubishi Space Star Automaat Navigatie 2700km!!

Rood. Met.

2018 € 15.750,-

Nissan Note 1.6 Climatronic, ruime/hoge instap

Zwart met

2006 € 3.250,-

Nissan Pulsar 1.2 Navi, Leer, 4x Camera als nieuw

Grijs met.

2015 € 14.450,-

Opel Mokka 1.4T 4x4 luxe uitv. 24.000km !! 1e eig.

Wit

2013 € 15.450,-

Peugeot 307SW 1.6-16V Ruime gezins auto nwe APK

Zwart met.

2004 € 1.950,-

Peugeot 5008 1.6-16V 150pk Automaat Leer, Navi

Zwart met.

2010 € 9.950,-

Peugeot 207 1.4 5 deurs Cruise control, Airco enz.

D.rood met.

2007 € 3.950,-

Peugeot 207 1.4 5 deurs Airco Lm velgen, Carkit

Zilvergrijs met.

2011

Peugeot 208 1.6 120pk 5drs luxe uitv 90.000km

D.grijs met.

2013 € 9.450,-

Peugeot Partner 1.6 120pk pers uitv Luxe 86.000km

Zwart

2010 € 9.950,-

Renault Clio Estate 1.2 Tce Navigatie, Cruise enz.

Zwart met.

2010 € 6.950,-

Renault Kangoo 1.6-16V Pers, uitvoering Airco

Rood met.

2006 € 3.450,-

VW Golf Variant 1.2 TSI 63.000km!! luxe uitvoering

Wit

2011

VW Passat Variant 1.4TSi Navigatie, Cruise 18inch

Zilvergrijs

2012 € 15.750,-

€ 3.950,-

€ 5.450,-

€ 11.450,-

* 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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