
gevroren en of dat er mee te maken had
dat er wat minder mensen en HZV-leden
waren dan normaal gesproken? Het zou
kunnen natuurlijk.

De inwoners en Hoenderlose bedrijven
die er wel waren hebben de handen flink
uit de mouwen gestoken en hebben
meerdere ‘projectjes’ aangepakt. Alles
om het dorp zomerklaar te maken en
inmiddels zijn in al die jaren dat deze
Doedagen georganiseerd worden door de
HZV al ontzettend veel delen van ons
dorp aangepakt op vrijwillige basis. Zelf
aan de slag voor het eigen dorp, hoe
mooi is dat!

De grootste klus was eigenlijk het
bosperceel tussen de ingang van De
Hoge Veluwe en de woning van de fami-
lie Wolfswinkel aan de Apeldoornseweg
flink aanpakken. Er is gezaagd, gesleept,
geharkt, het vergane hek van het wei-
landje er naast is verwijderd, kortom er is
hard gewerkt en het stukje natuur is flink
opgeknapt. Wel nadat door iemand van
De Hoge Veluwe er een fauna- en flo-
racheck was gedaan natuurlijk. Het Park
heeft zelf ook meegeholpen dit stukje
grond van hun op te knappen.
Verder werd een bosstrook nabij de

plaggenhut opgeschoond waardoor het
zicht op dit prachtige gebouw nog beter
is geworden. Deze strook is ook rigoreus
aangepakt.

In het hele dorp zijn de borden schoonge-
maakt door Patrick van de Brink en een
stageloper, die zich ook in hun eigen tijd
ingezet hebben met materiaal van het
bedrijf. Zo hebben meerdere bedrijven
hun machines/apparatuur ter beschikking
gesteld aan het dorp tijdens deze Doedag. 
Uiteraard heeft een legertje vrijwilligers
Hoenderloo verlost van helaas altijd aan-
wezig zwerfafval. In ieder geval binnen
de bebouwde kom buiten de bebouwde
kom mag niet van de gemeente en daar
zal dan hopelijk door mensen van hun
binnenkort geprikt gaan worden.
De lantaarnpaalplantenbakken zijn ver-
wijderd en binnenkort zal een gespe-
cialiseerd bedrijf nieuwe gaan plaatsen
die nog beter geschikt zijn en die zal ook
voor de planten er in zorg dragen. Dat
kan maar zo het straatbeeld nog meer
opfleuren. 
De oude plantenbakken gaan overigens
bij Veldheim opnieuw gebruikt worden.
Daar zullen ze op een lagere hoogte
fraaie planten gaan herbergen.

(lees verder op pagina 7)
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Je zult toch kampioen
zijn! Goed gedaan meis-
jes. Toppertjes!

Nog iets te jong voor paa-
seieren zoeken. Volgend
jaar vast van de partij!

Wat hebben deze 3 dames
met elkaar gemeen dat ze
samen op de foto gingen?

Ach wat een scheetje. YES,
weer een geboorte. Maar
bij wie dan wel?

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Samen voor een mooi Hoenderloo
Zaterdag 13 april vond de eerste Doedag
van 2019 plaats. Het werd een zonover-
goten werkmorgen, maar wel met een
dikke jas aan. Het had ‘s nachts echt flink
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.

Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en 
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).

In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden 
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.

Fysio - Hoenderloo Fysio - Orden
Heldringsweg 1                     Laan van Orden 312
7351 BE  Hoenderloo 7312 KX  Apeldoorn

Tel    : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose Hoenderlose 
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

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

4 Dodenherdenking (Heldringkerk)
6 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
8 Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
15 Dineren in ‘t Dorpshuus
22 Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
24 Plantenruilmarkt (Dorpshuus 10.00 - 13.00 uur)
25 Ophaaldag Mark rond de Kark
30 Dauwtraptocht (Start Dorpshuus)
31 Koersbaltoernooi (Dorpshuus)

3 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
5 Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
6 Seniorentocht
7 Dorpsquiz Hoenderloo Wild West Hoenderloo Best
19 Dineren in ‘t Dorpshuus

Handwerkclub NHI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
23 A. den Doolaard Memorial Day (de kleine Arcke, 12.00 - 16.00 uur)
21 Koersbaltoernooi (Dorpshuus)
28 Koersbaltoernooi (Dorpshuus)

1 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
5 Hoenderpop (Muziekbos)
6 Mark rond de Kark (Heldringkerk)
17 Braderie (Muziekbos)
24 Braderie (Muziekbos)
28 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
31 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

Braderie (Muziekbos)

4 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
7 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)

Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

8 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
9 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
10 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
11 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
14 Braderie (Muziekbos)

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
18 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

2 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
14 Open Monumenten Weekend
15 Open Monumenten Weekend

7 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
19 Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
20 Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
26 Bier&Broajen (Muziekbos)

2 Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
4 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)

2 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)

Mei

Juli

September

Oktober

November

December

Juni

Augustus

Dauwtrappen
Op 30 mei is het Hemelvaartsdag en dat

betekent dat er dus in Hoenderloo gefietst
kan worden met de dorpsdauwtraptocht.
Dit jaar zijn het CPO (de vereniging van

jongeren die zelf huizen willen laten
bouwen in ons dorp) en de dorpsraad
degenen die deze tocht organiseren.

Het is te hopen dat de weersomstandig-
heden en de route weer net zo schitterend

zijn als bijv. vorig jaar.
Meer informatie volgt in de volgende

Plaggensteker en hou ook 
www.hoenderloo.nl in de gaten.



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl
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ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave van HAJO en is bestemd voor

alle Hoenderlose huishoudens.

Redactie:
Rob Spelde  055-3781363 en 

06-20683177

Vormgeving/foto’s: Rob Spelde

contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242

klachten bezorging:
robspelde@planet.nl

Advertenties
robspelde@planet.nl

06-20683177

Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.

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

E-mail: 
robspelde@planet.nl

Krimweg 11
7351 AS  Hoenderloo 

website
www.hajo-hoenderloo.nl

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 18 mei

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

dinsdag 28 meidinsdag 28 mei
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Is de put nu lek of niet?

Niet dat het heel belangrijk was, maar
om te weten of er nog water in onze Hel-
dringput kan staan was toch wel de vraag
die meerdere inwoners bezig hield.
Daarom was afgesproken dat de brand-
weer op 2 april water in de put zou
spuiten en op een later tijdstip te meten
of er nog water in zou staan. In totaal is
er zo’n 7000 liter water vanuit de
brandweerwagen de put in gespoten. Om
dat te kunnen doen moest tussendoor wel
weer even water getankt worden.

Het water met de brandweerslang de put
in spuiten kon zeker niet op volle druk
gebeuren. Dan zouden de stenen uit deze
gemetselde put gespoten worden, dus
werd de put met beleid gevuld. Nou ja
gevuld ...... uiteindelijk bleek er een laag-

je van zo’n 2 meter in de put te staan toen
er gemeten werd. Van te voren werd de
diepte van de put vastgesteld op 11 meter
en na het vullen stond het waterniveau op
8 meter 90. 

Het plan was om na een week weer te
gaan meten of er nog water gemeten kon
worden in de put, alleen was dat niet
nodig. Een dag na het ‘vullen’ van de put
heeft Jan Pasveer namelijk even gepolst
hoe het er voor stond. Door een paar
steentjes in de put te gooien kon gecon-
stateerd worden dat al het water toen al
verdwenen was. Als je een ‘pof’ hoort in
plaats van ‘plons’ is het wel duidelijk. De
Heldringput is dus zo lek als een mandje.
Moet je er iets mee: Nee. Maar het is nu
wel duidelijk. 
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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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(vervolg van de voorpagina)

Zoals gebruikelijk werd de werkmorgen
afgesloten met een gezamenlijke lunch.
Deze wordt altijd door één van de leden
van de HZV aangeboden aan de harde
werkers en dit keer was aannemings-
bedrijf Wolfswinkel meteen bereid deze
voor zijn rekening te nemen. De mede-
werkers daar hebben gouden handen,
alleen op het gebied van eten bereiden is
dat misschien een iets ander verhaal. De
aannemer had daarom aan Marcel van
Ark met zijn mensen verzocht de lunch te
verzorgen en dat was dan ook weer prima
in orde. Er werd goed gegeten, genoten
en gezellig nagepraat. Er is weer een
heleboel werk verzet en het resultaat is er
volop. Het zou wel mooi zijn als de vol-
gende keer zoals gebruikelijk wat meer
inwoners en bedrijven van HZV hun aan-
deel leveren om Hoenderloo verder op te
knappen, aan te pakken, schoon te maken
enz. De bedrijven die er wel waren wor-

den zeer bedankt voor hun inzet en spon-
soring, want zo kun je het inzetten van
hun materiaal zeker wel noemen. Ook de
inwoners worden zeer bedankt voor hun

inzet voor alle andere inwoners van
Hoenderloo.
Kijk voor meer foto’s op www.hajohoen-
derloo.nl en www.hoenderloo.nl. 

Het was een vraag die de medewerkers
van Bungalowpark Hoenderloo regel-
matig kregen: “Zou er geen winkel op het
park kunnen komen”. Dat hoefde geen
grote winkel te zijn, maar als er maar een
plek zou komen waar de basisbehoeften
gehaald zouden kunnen worden.

Het was al wel mogelijk om warme,
verse broodjes te bestellen die dan de
ochtend eropvolgend geleverd werden
door Spar Mulder. Steevast stonden er
tassen met verse broodjes die de gasten
dan konden ophalen bij de receptie.
Sinds vrijdag 12 april kan men zelf de
broodjes uitzoeken in een eigen knus
winkeltje vlak naast
de receptie op het
B u n g a l o w p a r k .
Niet alleen brood-
jes, maar nog een
heleboel meer arti-
kelen zijn daar nu
verkrijgbaar. Spar
Mulder gaat er zorg
voor dragen, in
goed overleg met
de mensen van het
bungalowpark, dat
er voldoende arti-
kelen aanwezig
zijn. Het is even af-
tasten waar behoef-
te aan is en hoe
veel, maar dat zal
de tijd leren. De

grote vraag was wel wie nu deze nieuwe
winkel zou mogen en kunnen openen.
Gelukkig had men een prominente
Roompot persoon bereid gevonden,
Koos Konijn. Hij mocht zelfs 2 lintjes
doorknippen, ook die van een heel mooie
binnenspeelplaats. Op de plek waar
voorheen een sauna was kunnen
kinderen nu heerlijk spelen in een zeer
verantwoorde speeltuin. Nadat hij deze
ook officieel geopend had was hij er niet
meer weg te slaan. De kinderen zullen
hier vast en zeker heel veel plezier gaan
beleven en de ouders kunnen er bij zitten
met een kopje koffie (of iets anders).
Al met al werden 2 nieuwe voorziening-

en geopend waar de
gasten heel veel ple-
zier aan kunnen
beleven. Een welko-

me aanvulling van het toch al ruime aan-
bod op Bungalowpark Hoenderloo.

Bungalowpark heeft eigen winkel
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In ons dorp worden door meerdere
inwoners plastic doppen gespaard
voor een heel goed doel. Met elke
harde plastic dop steunt men de
hulphond (www.geleide-
hond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pin-
dakaas, schoonmaakmidde-
len enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en
levert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500  kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen. 

In Hoenderloo zijn sinds januari maar liefst 8 vuilnis-
zakken met doppen bijeen gespaard en naar het goede

doel gebracht. Vorig jaar hebben we 20 zakken in totaal
kunnen brengen.

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
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Hoenderloo's Belang organiseert op donderdag 6 juni a.s. de jaarlijkse seniorentocht.
We hebben geprobeerd weer een mooie dag georganiseerd die van 9.30 uur tot ongeveer 
19.00 uur zal duren.
We sluiten af met een lekkere maaltijd. Maar waar?

Bent u 65+ en inwoner van Hoenderloo, ga dan gezellig mee!

U kunt zich inschrijven door het onderstaande briefje in te leveren bij Tonny Westerveld of even met haar te bellen 
055-3781476  b.g.g. 06-20683177 Rob Spelde.
De kosten bedragen ook dit jaar weer 50 euro.
Het aantal plaatsen is beperkt, wilt u mee, geef u dan zo snel mogelijk op. 
Namens de organisatie: Tonny Westerveld, Margriet Schol en Rob Spelde
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik ga graag mee met de seniorentocht op donderdag 6 juni met ....... personen

naam ............................................................................................

adres ............................................................................................

telefoonnummer .................................................

voorkeur betalingswijze (kruis uw voorkeur aan)
o contant bij opgave (bij Tonny)
o geld wordt bij u opgehaald eind mei

voorkeur opstapplaats (kruis uw voorkeur aan) inleveradres:  Tonny Westerveld, Apeldoornsweg 8B, Hoenderloo
o Veldheim  9.15 uur
o Dorpshuus 9.00 uur                                  

Seniorentocht 2019Seniorentocht 2019

Meisjes A van GTH/Torpedo kampioen
De competitie zit er ondertussen al weer op voor de 4 wed-
strijdteams van GTH/Torpedo. Eén van die teams heeft de
volleybalcompetitie afgesloten met een titel en dat is het
zeer talentvolle meisjes A-team. Op 3 april konden ze met
overmacht kampioen worden en dat deden ze ook. Maar
liefst 47 punten uit 10 wedstrijden; 38 sets voor en 3 (!)
tegen, 1000 punten voor en 600 tegen. Gefeliciteerd kanjers!
Feest natuurlijk en een rondje op de platte wagen door het
dorp. Alleen zullen ze eind mei nog wel promotiewedstrij-
den moeten gaan spelen aangezoen voorjaarskampioen zijn
niet automatisch promotie inhoudt. Succes meiden! Jullie
kunnen het! Zeker weten!

Dames 1
Dit vlaggenschip is in een lastig seizoen achtste geworden in
de tweede klasse met 44 punten uit 20 wedstrijden.; 39 sets
voor en 48 tegen, 1833 punten voor en 1804 tegen.

Dames 2
Het tweede is heel knap tweede geworden in de vierde
klasse met slechts 3 wedstrijdpunten minder dan de nummer 1. Maar liefst 70 punten uit 20 wedstrijden; 58 sets voor en 28
tegen, 1944 punten voor en 1597 tegen. Heel goed gedaan dames en promotie?

Meisjes B
Dit team is derde geworden en handhaaft zich in de tweede klasse. Ze hebben 33 punten uit 12 wedstrijden bij elkaar gespeeld;
26 sets voor en 22 tegen, 1041 punten voor en 1045 punten tegen. Goed gedaan meiden!



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

0 5 5 - 3 7 8 2 1 8 80 5 5 - 3 7 8 2 1 8 8

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

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

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:

Imme Zuid / locatie Ugchelen (óók Ugchelen Buiten!)
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)

Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126 

055 - 355 19 27  | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN
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Aspergesoep, verste worst, worteltjes metAspergesoep, verste worst, worteltjes met
peterselie en aardappelpuree. peterselie en aardappelpuree. 

Toetje: perzik-ananas met Toetje: perzik-ananas met 
sinaasappelsaussinaasappelsaus

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk 

zaterdag 11 mei bij
Carla Schol 0620171838

Menu voor       15 mei:Menu voor       15 mei:

Het fraaie nieuwe gebouw op Het
nationale park De Hoge Veluwe, in de
volksmond al door velen het landhuis
genoemd, heeft via een prijsvraag een
definitieve naam gekregen, het Park
Paviljoen.

Het nieuwe in aanbouw zijnde publieks-
gebouw van het Park wordt het hart van
het Park en zal het Parkrestaurant, een

informatiebalie, zalen en de Parkwinkel
huisvesten. 
Omdat het gebouw bij uitstek een plek
voor en van het publiek van De Hoge
Veluwe moet zijn, werd er door De Hoge
Veluwe een prijsvraag uitgeschreven. De
jury bestond uit Seger van Voorst tot
Voorst (directeur), Monique Kokke
(hoofd Bezoekersmanagement), Pieter
van Oord (lid Raad van Toezicht),

Michiel Jaski (voorzitter Raad van
Advies) en Hein van Beek (mar-
ketingadviseur).

Park Paviljoen
Uit de overweldigende hoeveelheid van
bijna 200 inzendingen is de naam Park
Paviljoen gekozen, bedacht door Irene
Ketting uit Rhoon. De voornaamste
reden voor het kiezen van deze naam was
dat de jury het belangrijk vond dat de
naam iets vertelt over wat het gebouw is.
Dit kreeg de voorkeur boven bijvoor-
beeld namen die naar het verleden ver-
wijzen.
De jury vond de naam bovendien uiter-
mate passend omdat de term paviljoen
over het algemeen refereert aan een
bouwwerk voor ontspanning of vermaak.
In het Nederlands is de definitie tevens
uitgebreid naar uiteenlopende ruimtes
die gekenmerkt worden door een eigen-
heid in vorm, functie en gebruik.
Bovendien mag het Park Paviljoen
aansluiten in een variatie van bekende
paviljoens verspreid over de wereld,
zoals bijvoorbeeld het befaamde Royal
Pavilion in Brighton, het Barcelona-
paviljoen in Barcelona en het
Rietveldpaviljoen in de beeldentuin van
het Kröller-Müller Museum.
Het Park paviljoen gaat op 21 juni
officeel geopend worden waarna men
daar terecht kan voor informatie, de
parkwinkel en een lekkere versnapering.

Landhuis krijgt naam Park Paviljoen 

Eerste Hoenderlose plantenruilmarkt
Op 24 mei organiseert  Het Nieuwe Initiatief de eerste Hoenderlose ruilbeurs
waar u terecht kunt met al uw stekjes, kiemplantjes, knollen, bollen, wortel-
stokken en bijzondere zaden om ze ter plaatse om te zetten in iets anders plant-
aardigs. De ijsheiligen -Pancratius, Servatius en Mamertus- hebben dan definitief
hun biezen gepakt en u kunt dan onbezorgd gaan tuinieren. U hebt nog  een paar
weken de tijd om thuis wat ruilwaar te zaaien en op te trekken. De ruilbeurs vindt
plaats in de sooszaal van het Dorpshuus en als het weer geschikt is, zetten we de
deuren open. Drie weken voorbereidingstijd moet genoeg zijn, dus zaai vandaag
nog en kom op 24 mei tussen 10 en 13 uur naar het Dorpshuus met de producten
van uw groene vingers en wie weet waar u mee naar huis gaat!

4 mei
Het comité 4 mei herdenking Hoen-
derloo nodigt iedereen van harte uit de
herdenking van dit jaar bij te wonen in de
Heldringkerk en vervolgens rond het
monument bij de kerk.
De herdenking begint om 19.15 uur; de
kerk is vanaf 19.00 uur open; tijdens het
samenzijn in de kerk is er passende mu-
ziek en de voordracht van enkele ge-
dichten. 
Om 19.50 uur wordt de herdenking
voortgezet bij het monument naast de
kerk met koraalmuziek van VIOS, twee
minuten stilte, het spelen en zingen van
het Wilhelmus en het hijsen van de vlag-
gen. Bij het monument zullen bloem-
stukken worden gelegd namens de vete-
ranen, 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 monument willen
leggen. Zelf een bloem meebrengen kan
natuurlijk ook. Ook campinggasten zijn
hartelijk welkom.
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Politienieuws
Op het moment van schrijven staat er een heerlijk warm

paasweekend voor de boeg. Ik ben dan aan het werk.
Zeker niks mis mee. Toerisme is in volle gang en
nagenoeg iedereen heeft een goed humeur! Een
terugblik geeft aan dat er vier verdachte situaties zijn
gemeld. Deze waren niet aantoonbaar te linken aan
de vernieling van een hek, diefstal van een bouwkeet
of woninginbraak, die ook hebben plaatsgevonden. Helaas werd er weer een zwijn aangereden en
was er ook een pony ontsnapt. Deze was het bos in gerend. Bij de politie is niet bekend geworden of
het beestje weer is gevonden. Er werd drie keer hulp verleend en er werd een taser in beslag
genomen. De eigenaar krijgt een verbaal. 
Twee keer werd de politie gebeld voor geluidsoverlast. Nu het mooier weer wordt, is het goed om
daar een beetje op te letten. Ramen en deuren staan meer open, zodat geluid ook eerder de tuin van
de buurt bereikt. 

Al langere tijd viel een vaste gebruiker van de Otterloseweg weg op door zijn rijgedrag. Had al de
nodige verbalen gekregen en werd onlangs door de videosurveillance opgemerkt. Kreeg weer een

paar verbalen en ook een mededeling art 130 WVW. Deze mededeling wordt naar het CBR gestuurd
en de kans is groot dat de bestuurder een cursus moet volgen om te laten zien of hij nog over voldoende
rijvaardigheid beschikt. Zo niet of bij weigering van de cursus kan zijn rijbewijs ongeldig worden ver-
klaard. Misschien dat de Otterloseweg hierdoor weer wat veiliger wordt.

Ik krijg regelmatig opmerkingen over de snelheid in het dorp.
Structureel kan de politie niet controleren. Blijkt wel dat de
snelheid over het algemeen wel daalt bij structurele controles.

Hier kunnen we dus niet voor zorgen. Ook blijkt uit onderzoek
dat de buurtbewoner zelf vaak in zijn eigen omgeving te hard rijdt.

Mijn vraag is om er vooral zelf ook op te letten, zeker nu er ook weer meer mensen
met kinderen op de weg zijn.

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
spreekuur: dinsdagavond van 
19.45 uur tot 20.45 uur

Nieuws van de dorpscontactpersoon
U heeft mijn inbreng in de Nieuwe
Plaggensteker een paar keer moeten
missen, maar dat diende elke keer een
goed doel. Eén keer ook om ruimte te
maken voor de Dorpsquiz Hoenderloo.
Als lid van HAJO kan ik u verzekeren
dat u als deelnemend team een
geweldige avond kunt hebben als u er
aan deelneemt. 

Maar nu weer eens over andere zaken.
Als het goed is heeft u inmiddels de
grijze container voor de laatste keer
(gratis) kunnen laten legen (23 april)
en heeft u de grote grijze container
inmiddels moeten inleveren (29 april).
Net als waarschijnlijk wij thuis heeft u
ook een grote enveloppe gekregen met
infomatie over het nieuwe systeem van
afvalinzameling. Ik heb deze enveloppe
helemaal binnenste buiten gekeerd
aangezien ik verwacht had dat daar de
nieuwe afvalpas in zou zitten. Maar
nee. Een dag later weer een enveloppe
en ja hoor .... daar zat de nieuwe
afvalpas om het restafval te kunnen
wegbrengen wel in! Schiet mij maar

lek! Liever niet letterlijk nemen en
uitvoeren graag, maar waarschijnlijk
waren er meer mensen zeer verbaasd. 

Maar ja, het feit dat het restafval in het
Apeldoornse Hoenderloo straks niet
meer automatisch opgehaald gaat wor-
den houdt de gemoederen bezig. Voor
dit onderwerp ben ik met Werner Lud-
wig een keer naar Apeldoorn geweest
om er over te praten met o.a. de verant-
woordelijke wethouder. We hebben daar
o.a. aangegeven dat de twee plekken
van ondergrondse containers zo vlak bij
elkaar te weinig zijn voor en langgerekt
dorp als Hoenderloo. In de APV staat
zelfs dat dit niet mag. Een antwoord
was dat de APV toch al aangepast zou
worden! Zou kunnen!
Toch hebben de wethouder en de ambte-
naren van de gemeente toegezegd mee
te willen denken en werken aan één of
meerdere extra punten voor onder-
grondse containers in ons dorp. Inmid-
dels hebben Werner en ik met twee amb-
tenaren en iemand van Circulus Berkel
een aantal potientiële locaties aangewe-

zen voor nieuuwe ondergrondse con-
tainers.Die heeft men nu in beraad en
wie weet komt er een extra plek zodat
men niet elke keer dwars door het
dorp moet om een zakje restafval weg
te brengen. Feit is dat het niet makke-
lijker en fijner wordt. Helaas!
Ik zal proberen u als inwoner op de
hoogte te houden van zaken die bij mij
langs komen over Hoenderloo. Als u nu
iets heeft waar u mee zit en ik zou er
eventueel iets in kunnen betekenen,
neem contact op! Praten kan altijd!
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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Hierbij een klein stukje vanuit de
dorpsraad. Het leek mij leuk om
dit podium te gebruiken om mijzelf
even voor te stellen. Ik ben John
Troch, na de jaarvergadering in
maart van dit jaar, heb ik het stok-
je overgenomen van voormalig
penningmeester Oscar. Ik woon
inmiddels alweer ruim
anderhalf jaar in
Hoenderloo met mijn vrouw
en vier dochters. 
Vanuit Rotterdam, onze
voormalige woonplaats, is
de Veluwe altijd een ideaal
beeld gebleven. We hebben
de stap genomen om een
droom uit te laten komen en
dat betekende dat wij nu in
het mooie Hoenderloo en in
de natuur mogen wonen.
Momenteel ben ik werkzaam
in mijn twee bedrijven. De
een draait vooral om infor-
matie beveiliging oftewel
internetbeveiliging waar we

bedrijven mee helpen, de ander is
wat jonger en die springt in op de

steeds groter wordende vraag naar
drones. Wij voeren daar inspecties
uit met behulp van drones van
zaken als zendmasten, zonnepane-
len, bedrijfsterreinen maar ook 3D
modellen van gebouwen en ter-
reinen. Ook op het gebied van
natuurbeheer zijn drones een

onmisbaar hulpmiddel. Denk
aan wild tellingen en gezond-
heid van bomen en gewassen
vaststellen.
Voor beide bedrijven ben ik
onder andere verantwoor-
delijk voor de boekhouding,
de functie als penningmeester
past mij dus goed. Daarnaast
leek het mij leuk om via de
dorpsraad het dorp wat beter
te leren kennen en zo ook
mijn steentje te kunnen bij-
dragen. 

Ik hoop u de komende tijd
eens te ontmoeten.
John Troch

Naam : .................................................................................................
Voorletters : .................................................................................................
Adres : .................................................................................................
Huisnummer : .......................... Postcode : .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats : .................................................................................................
________________________________________________________________
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



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

T: 055-378 12 14
F: 055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl
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Handwerkclub van start
Op woensdag 10 april zijn we gestart met
handwerken in 't Dorpshuus. Van half 10
tot half 12 wisselen wij kennis uit,
drinken koffie of thee, handwerken we
en hebben een gezellige ochtend! 
Dát is de insteek van deze ochtenden.
Het Nieuwe Initiatief ondersteunt deze
ochtenden en de komende 3 maanden
mogen we gebruik maken van 't
Dorpshuus. Initiatiefnemer Anly van
Oostendorp hierover:

"Ik ben fervent handwerker, al sinds ik
mij kan heugen eigenlijk. Sinds 2008 ben
ik "verslaafd" aan sokken breien, geen
saaie geitenwollen, maar vrolijke sokken
in allerlei kleuren. Dit leer ik nu aan
iemand die afgelopen keer aanwezig
was. Toen ik in 2016 een spinnewiel
erfde van mijn oom, kwam er een wens
bij: leren spinnen! En het leuke is dat er
ook iemand aanwezig was, die mij nu het
spinnen gaat leren. Kennis uitwisselen
dus! Maar ook gezellig samen kletsen tij-
dens het breien, spinnen of wat dan  ook.
Ik kan u verzekeren dat het half 12 was,
voor we er erg in hadden."

Let op de data in De Nieuwe Plag-
gensteker: De ochtenden vinden om de
14 dagen plaats! 
De volgende keer is het op 8 mei en 22
mei. 

De toegang is gratis. Voor materialen
wordt een vergoeding gevraagd, net als
voor de koffie of thee, zoals gebruikelijk
bij de inloopochtend op vrijdag. Je bent
van harte welkom!

Yogalessen in Hoenderloo-'t spant
erom!
Uit de enquête en vragen tijdens de
Vrijetijdsbeurs op 9 februari blijkt dat er
een grote vraag is naar yogalessen in
Hoenderloo. Wij hebben contact gelegd
met Debbie Hulleman. Zij verzorgt al
yogalessen in andere dorpen rond
Hoenderloo. De yogalessen worden
georganiseerd in Hoenderloo en Debbie
werkt met een strippenkaart voor de
lessen. Inmiddels hebben zich 7 dames
gemeld. Dit is nog net te weinig. Daar-
om: als je nog aarzelt, geef je nu op!
Anders gaat deze unieke mogelijkheid
om de yogalessen in Hoenderloo te
starten op korte termijn niet lukken.

Heb je belangstelling? Meld je dan bij
Debbie Hulleman. Zij inventariseert de

wensen en zal bij voldoende belang-
stelling starten met de yogalessen op een
geschikte locatie in Hoenderloo. 

Je kunt Debbie bereiken op telefoonnum-
mer 0318-457119 of appen naar 06-
51447234.  Je kunt haar ook mailen:
d.hulleman@upcmail.nl

LET OP: Starttijd inloopochtenden op
vrijdag naar 10 uur

Het eerste
kwartaal van
2019 zijn wij
de inloop-
ochtenden ge-
start om 9.30
uur en was de
eindtijd 11.30
uur. De aan-

loop neemt nog steeds toe en wij hebben
steeds een wisselende groep van 15
inwoners. Wel hebben wij geconstateerd
dat de aanloop tot 10 uur laag is en dat
het pas vanaf 10 uur vol loopt. Daarom
hebben wij besloten om de inloopoch-
tend op vrijdag te starten om 10 uur en
dan af te ronden om 12 uur.

Voor vragen over dit bericht, of wil je
meer weten over Het Nieuwe Initiatief?
Neem dan contact op met Paul de Jongh,
06-20992276 of stuur een mailtje naar
hni@hoenderloo.nl.

Jubilarissen GTH

Op de jaarvergadering van GTH/Torpedo op 15 april zijn twee zeer trouwe leden
gehuldigd. Het betrof Geertje Hendriks en Ria van Veldhuizen die allebei al 25 jaar
lid zijn van de vereniging. Voorzitster Anet Wilbrink had lovende woorden voor
de dames en een fraai presentje!Gefeliciteerd en op naar de 50 jaar lidmaatschap!

Koersbal
Twee jonge Hoenderloërs hebben het
intitiatief genomen om het koersbaltoer-
nooi in ‘t Dorpshuus nieuw leven in te
blazen. Frank Daemen en Tijmen van
Roekel zouden het dan ook heel leuk vin-
den als zich maximaal 8 teams op gaan
geven om de strijd op de koersbalmat aan
te gaan. Dat kan een team van een ver-
eniging zijn, maar ook een buurt, straat,
vriendengroep enz. 

De speeldagen zijn 31 mei, 21 juni en 28
juni. Wie wanneer en tegen wie moet
spelen wordt later bekend gemaakt. 

Wie o wie neemt nu eens eindelijk de
titel over van de darters, die de laatste 3
edities op hun naam hebben geschreven.

Als u zin heeft in een gezellige en spor-
tieve avond aan de koersbalmat met de
‘vreemd reagerende’ ballen, geef een
team op bij:

frank.daemen@gmail.com
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Heerlijk paasspektakel voor jong en oud
Wat een schitterend weer op Eerste
Paasdag, 21 april. Hoe fijn voor het
Oranje Comité Hoenderloo want ze
openden hun activiteitenseizoen met het
paasspektakel op die dag. Zenuwcentrum
het terrein achter de brandweerkazerne
waar kraampjes stonden opgesteld en
Karel uiteraard voor muziek zorgde.

Kinderen konden zich laten schminken
en dat gebeurde volop. Het eerste ge-
deelte van het programma op deze paas-
dag was voor de kinderen. Velen gingen
geschminkt op zoek naar de verstopte
eieren op het terrein van Hei & Bos. In

drie verschillende leeftijdsvakken waren
de eieren door de paashaas vestopt en ui-
teraard had hij daarbij rekening gehou-
den met de leeftijd van de kinderen. In
totaal 36 kinderen liepen flink te zoeken,
helemaal om een gekleurd ei te vinden
want die leverde een extra prijsje op, uit-
gereikt door de schutterskoning van

2018, Michiel van der Kuij. Voor de win-
naars zie het kader.

Na het eieren zoeken werd er een lampi-
onoptocht gelopen met de Buntbloasers
voorop. Ondanks dat het nog niet donker
was konden de
kinderen wel ge-
nieten van het
rondje voor de
kerk langs. Zeker
als ze een echte
brandende fakkel
mochten dragen. 
Bij terugkomt op
het evenementen-
terrein kregen alle
kinderen nog iets

lekkers te drinken
en te snoepen,
waarna men soms

moe maar voldaan
lekker naar huis
kon gaan. 
Vervolgens was
het aan de ouderen
die in koppels
gingen proberen
een rauw ei zo ver te vangen en uiteraard
ook weer op te vangen. Dit lukt heel vaak
niet en dat leverde ook zeker leuke
momenten op. Ieder team mocht maar
liefst 4 keer proberen om een grote afs-
tand neer te zetten. Lang niet ieder ei
werd precies gegooid en als het ei dan
wel bij de vangers terecht kwam werd
deze lang niet iedere keer goed verwerkt.
Maar dat deerde eigenlijk weinigen en
het plezier die er bij beleefd werd was het
voornaamste. Mede mogelijk gemaakt
door de Ruif, die maar liefst 100 eieren
gesponsord heeft.

Uiteindelijk waren Menno Dijkstra en
Maarten Arkenstijn de winnaars van het
eieren gooien van dit jaar. Ze wonnen
met een afstand van 22 meter 35. 
Na het eieren gooien was het gedaan met

de activiteiten, maar men kon nog
geruimte tijd blijven om gezellig met
elkaar iets te drinken en bij te kletsen.

Het was een schitterende dag met heer-
lijke temparaturen maar zo in april kan
het ‘s avonds nog wel flink afkoelen. Een

Prijswinnaars
Eieren zoeken:
0 - 3 jaar
gouden ei - Mirthe v/d Weele
gekleurd ei - Angelique Schilstra en
Jack van der Lugt
3 - 6 jaar
gouden ei - Bechano
geleurd ei - Chris en Luc
6 - 9 jaar
gouden ei - Tim Batenburg
gekleurd ei - Jill Vink en Keano Vink

Eieren gooien (15 teams):
1. Maarten en Menno - 22.35 meter
2. Tim en Tom - 20.80 meter
3. Maud en Kim-Rian - 20.40 meter
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Bij HAJO hebben we het afgelopen half
jaar hard gewerkt om de eerste Dorpsquiz

Hoenderloo op te zetten. Een nieuw
initiatief voor ons dorp waarin inwoners
(en vrienden/familieleden van buitenaf)

samen een geweldige avond kunnen
beleven. Na het wegvallen van de 

jaarlijkse Playbackshow was HAJO al
geruime tijd op zoek naar iets nieuws en
we hopen dat gevonden te hebben in de

Dorpsquiz.
Het is niet zo dat de vragen en opdrachten

alleen maar betrekking hebben op
Hoenderloo. Met gezond verstand,

opzoeken in boeken of internet (het is
allemaal toegestaan), hulplijnen (niet alle-
maal Wim Wolfswinkel bellen graag) kan

men een heel eind komen.

De kop van dit artikeltje is “Nu al blij” en
dat duidt op het feit dat zich nu al 14

teams hebben opgegeven. Boven
verwachting, maar men kan zich nog

steeds inschrijven via
www.dorpsquizhoenderloo.com.

Wacht daar niet te lang mee, want na
inschrijving krijgt men meteen al een

eerste opdracht.
We hopen op nog meer teams en dat die
op 7 juni om 23.00 uur met alle teamle-

den het quizboek komen inleveren in
restaurant De Veluwe. 

Eén van de prijzen van deze dorpsquiz is
een compleet verzorgde lunch voor de

teamleden, aangeboden door 
restaurant De Veluwe!

Dus twijfel niet .... schrijf je nog in!!!!!

Nu al blij!!!!!!!!

paasvuurtje zat er zeker niet in in ver-
band met de droogte, maar de vuur-
schalen brachten toch ook wel heerlijke
warmte. Of men trok even een jasje aan
en zo kon het nog een paar uurtjes heel
gezellig blijven.

OCH-vrijwilligers, bedankt voor jullie
inzet en de organisatie. Jullie hebben
veel (jonge) mensen een hartstikke leuk
activiteit geboden! Top! 
De redactie wenst O.C.H. een heel fijn
activiteitenjaar 2019.Jullie krijgen weer
een paar mooie uitdagingen en we
hebben er alle vertrouwen in. De eerste
was Koningsdag en daarover meer in de
Plaggemsteker van mei.

De trotse winnaars van het eieren gooien. Ze wisten het rauwe ei feilloos te gooien en
te vangen. Goe gedoan jochies!

meer foto’meer foto’s ops op
wwwwww.hoenderloo.nl.hoenderloo.nl

enen
wwwwww.hajo-hoenderloo.nl.hajo-hoenderloo.nl
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De foto van vorige maand was gemaakt aan de Krimweg bij de firma Wolf-
winkel. Het aannemingsbedrijf dan wel te verstaan. Het was een stuk van
het reclamebord dat aan de weg staat voor het bedrijf. In kleur (op hoen-
derloo.nl en hajo-hoenderloo.nl) was
dat beter te zien dan in zwart wit, maar
we hadden gezegd dat de vlakken grijs
en geel waren om het niet te moeilijk

te maken. We hopen dat het iets geholpen heeft. 
Nu de nieuwe foto! Tja, wat moet dat dan weer voorstellen. Als we er te veel over gaan
zeggen weet u meteen waar u naar moet gaan zoeken. Nou oké dan .... het is een nok van
een rieten dak! Maar van welk rieten dak is de vraag. We kunnen als tip geven dat een
langer iemand staand vanaf de grond deze nok kan aanraken. Ja echt waar .... het is zo!

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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gebeld. In het ziekenhuis werd later een
hersenschudding geconstateerd. Advies:
een paar dagen plat liggen.

Na een lang traject waarin ze ook veel
onbegrip tegen kwam heeft de huisarts
verschillende richtingen geprobeerd in
de zoektocht naar wat er nu precies aan

de hand is. Dat heeft
Amber gebracht bij   een
revalidatiearts in het
ziekenhuis, daarna een
verwijzing naar een revali-
datiekliniek, waar ze 3
maanden is geweest, maar
zonder enig vooruitgang of
resultaat. Het frustreerde
enorm dat ze geen dag
doorkwam zonder moe en
lusteloos te zijn. Alles was
te veel en overal werd ze
moe van. 
Via de huisarts dit keer
naar het ziekenhuis voor

het SOLK (Somatische Onverklaarbare
Lichamelijke Klachten)-programma. Dit
programma heeft ze 12 weken gevolgd
en heeft haar mentaal geholpen. De

klachten bleven echter wel.
Haar leven is drastisch veranderd door
het ongeluk en ging over in een soort
isolement.
Bij een televisieprogramma  over een
vrouw met dezelfde symptomen zag
Amber hoe zij ervan af is gekomen. Zij
heeft een programma gevolgd in Ame-
rika. Cognitive FX in Provo (Utah) biedt
een behandeling aan voor mensen met
een niet-aangeboren hersenletsel waarbij
de klachten niet duidelijk zichtbaar zijn
in zowel scans als uiterlijk.
Dit wil Amber natuurlijk ook. Cognitive
FX is vrijwel haar laatste hoop op een
normaal leven. De totale kosten zijn voor
haar niet op te brengen. Doneeractie.nl
helpt haar daarbij: daarvoor heeft ze een
pittig traject doorlopen om er voor in
aanmerking te komen. 
Op het moment van het schrijven van dit
artikel stond de teller op 2785 euro (19%

van het bedrag). Er is dus nogal
wat nodig en hoe geweldig zou
het zijn als haar mede-inwoners
van Hoenderloo en/of bedrij-
ven haar financieel willen steu-
nen. Ze bedankt iedereen voor
welke gift dan ook! Typ
doneeractie amber in google en
u kunt naar haar eigen pagina.
U kunt ook een bedrag in een
gesloten enveloppe in de bus
doen bij ouders Karel en Roos
(Plaggenstekersweg 10), wiens
leven ook op de kop staat door
de ziekte van Amber. De dank-
baarheid van Amber en haar
familieleden is enorm! Dat zijn
ze zeker ook voor het initiatief
‘Spring loverz’ (zie hier links)
dat door de vriendengroep van
Amber is opgezet om geld in te
zamelen om de trip naar Utah
mogelijk te maken. Daarbij
gesteund door Hindz, het
Lierderholt (SING Showequip-
ment) en de Boerderij Beekber-
gen voor een stuk sponsoring.

HOENDERLOËRSHOENDERLOËRS
HELPHELP AMBER!AMBER!

Amber wil haar leven terug!
Doneer voor een unieke behandeling in Utah, USA.
Op 19 augustus van dit jaar gaat onze
dorpsgenote Amber Wolffensperger naar
Provo, Utah om (hopelijk) haar leven
weer terug te krijgen. In Nederland is ze
uitbehandeld en moet ze maar leven
zoals ze nu is. Amber kan niet werken,
leeft bijna geïsoleerd van de buiten-
wereld en kan niet voor zichzelf zorgen.

Daarom gaat ze in Utah bikkelhard
werken aan haar herstel. Normaal
gesproken duurt deze behandeling een
week maar het kan zijn dat ze nog een
'boost'-dag nodig heeft en
langer moet blijven. Cognitieve
FX biedt deze zeer gespe-
cialiseerde behandeling aan
voor mensen met een niet-
aangeboren hersenletsel en die
in Nederland uitbehandeld zijn.
Het is een zware behandeling
en het zal voor Amber geen
pretje worden, maar dit is haar
laatste redmiddel. Daarom
probeert ze via doneeractie.nl
€14.000,- in te zamelen zodat
ze deze kans met beide handen
aan kan grijpen. 

Haar verhaal
Amber Wolffensperger is 24
jaar en tot 7 januari 2017 zag
haar leven er rooskleurig uit.
Op een besneeuwde dag stapte
ze op de fiets om naar haar
werk te gaan maar gleed uit en
viel met haar hoofd op de
grond. Ze verloor haar
bewustzijn en had toen ze na
een tijdje wakker werd vre-
selijke hoofdpijn, misselijkheid
en ze was verward. Haar vriend
heeft haar meegenomen naar
huis en heeft Karel en Roos
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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. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: december 2010
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Terugblik. Margriet Schol 14 april
Voor een verrassend groot publiek in het bijzijn van de laatste getuige
vertelde Margriet Schol over de lotgevallen van de familie Schol en andere
Hoenderlose families in het laatste oorlogsjaar. Over geallieerde piloten,
onderduikhutten, koeriers en verzet  in en rond Hoenderloo door

Hoenderlose mensen. Een verhaal met trots en
diep respect gebracht voor een record aantal
mensen. Met als onderliggende vraag: wat zou
jij doen? Wanneer geef je thuis, als het er echt
op aan komt? Als het echt riskant wordt? Haar
historische verhalen werden geïllustreerd en
gedocumenteerd met  krantenknipsels, tijd-
schriften en topografische kaarten. De grote lij-
nen zijn bekend en toch levert zo'n middag nog
nieuwe details op. Margriet heeft samen met
Kitty van de Berg al heel veel over deze periode
verzameld en bij elkaar gesprokkeld. Mocht u
nog  herinneringen hebben aan deze periode en
deze met Margriet willen delen, dan kunt u ten
allen tijde contact met haar opnemen.
Terugkijkend  vindt ze dat Hoenderlose mensen
van nu zich mogen  identificeren met wat toen
gebeurd  is. Geschiedenis om niet te vergeten.
Betrokkenheid, moed en daadkracht om trots op
te zijn.

Vooruitblik. 12 mei Wim van der Meer foto-expositie
Op Moederdag  12 mei exposeert Wim van der Meer uit Hoenderloo  zijn foto's over Jemen en zijn bewoners in De Kleine
Arcke.  Wie is Wim van der Meer?  Wim van der Meer is een all-round fotograaf die al vanaf de jaren zestig foto's maakt.
Begonnen in zwart-wit fotografeert hij nu al jaren digitaal. Zijn specialisme sociale portretfotografie. Niet poserend, maar
gewone mensen te midden van anderen en bezig met werk of hobby. Na ruime werkervaring in de zorg in bestuurlijke func-
ties is hij na het bereiken van de vut-leeftijd  in 2010 afgestudeerd aan de fotovakschool in Apeldoorn.  Hij verzorgt regel-
matig exposities voor en van cliënten in  verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook de fotografische indrukken van zijn vele
reizen laat hij graag zien.  Na CODA wil hij nu gezichten uit Jemen exposeren in De Kleine Arcke. Jemen haalt nu regel-
matig het nieuws door het slepende internationale conflict. Zijn foto's laten u het andere gezicht zien van het Jemen voor de
burgeroorlog. Meer alvast willen zien van hem, dat kan op www.meerfotograaf.nl

Vooruitblik 23 juni Eerste Hoenderlose verhalentafel
Op 23 juni willen we gepaste aandacht geven aan het feit dat 25 jaar geleden A. den Doolaard in Hoenderloo overleden is.
Na hier veertig jaar -van 1954 tot 1994- te hebben gewoond. Op die zondagmiddag presenteren we rond De Kleine Arcke
een gevarieerd programma met onder meer live-muziek door orkest Zadar, een  optreden van onze eigen Krimdansers en een
lezing door dé kenner van  A. den Doolaard -A. Koevoet. Meer nieuws over het precieze programma volgt.
Voorafgaand aan dit weekend wordt in Hoenderloo op een doordeweekse dag door CODA in De Kleine Arcke  een VERHA-
LENTAFEL rond  A. den Doolaard georganiseerd.

Comité De Kleine Arcke

Nieuws van De Kleine Arcke

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in

zijn geheel ook bekijken op internet, hele-
maal in kleur.

Kijk op:
www.hoenderloo.nl of www.hajo-hoenderloo.nl

en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

T. 055-3030890 | info@hindz.nl | www.hindz.nl
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Het  Nieuwe Initiatief op bezoek
bij Onderling Hulpbetoon
Op vrijdag 19 april waren Margriet
Schol en Jan Daemen van Het  Nieuwe
Initiatief op bezoek bij Wim van Dam
van Onderling Hulpbetoon.

Vereniging Onderling Hulpbetoon is op
13 januari 1904 opgericht door Martin
van Wijhe, directeur van het opvoedings-
gesticht met als doel om te komen tot een
vorm van ziekenfonds in het arme Hoen-
derloo. Van de maandelijkse inleg werd
uitgekeerd bij ziekte en overlijden van de
leden en hun gezinsleden. Doel was  toen
elkaar te ondersteunen, maar gelukkig
hoeft dat volgens de voorzitter nu niet
meer

Onderling Hulpbetoon is een vereni-
ging.
Voorzitter is Wim van Dam met Dilco
Barten als secretaris en Berend van de
Heuvel  als penningmeester, aangevuld
met vijf wijkcommissarissen

Met hoeveel leden zijn jullie?
Op dit moment naderen we de 170.

Ja, activiteiten zijn voor leden.

Hebben jullie een contributie?
Voor het bescheiden bedrag van 6 euro
15 ben je een heel jaar lid. Voorafgaand
aan de jaarvergadering wordt dit bedrag
door de wijkcommissaris geïnd.

Zijn jullie op zoek naar nieuwe leden
en waarom zou je lid moeten worden?
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Op het
dieptepunt hadden we nog slechts 59
leden. De wil is er bij het bestuur om
deze historische vereniging  nieuw elan
te geven. Lidmaatschap hoort er gewoon
bij als je vindt dat je iets met Hoenderloo
hebt. Een belangrijke stap bij het integre-
ren in Hoenderloo.

Bij wie kunnen mensen zich aan-
melden?
Uiteraard bij de bestuursleden. Dit jaar
hebben we ook actief nieuwe Hoen-
derlooërs aangesproken op de hobby- en
verenigingsbeurs in het Dorpshuus. Die
directe werving leverde een hoop nieuwe
leden op die door Wim in een over-
zichtelijk  Excel-bestand  zijn onderge-
bracht.

Anekdote?
Sinds Wim de inhoudelijke praatjes tij-
dens de jaarvergadering verzorgt, wordt
hij door de vrouwen van Hoenderloo
benadert of hij wat meer kan vertellen
over wat er besproken wordt op de jaar-
vergadering. Hun mannen vertellen er
thuis niks over. Wim is zich al warm aan
het lopen om zijn lezing  ook een keer
voor een exclusief vrouwelijk gezelschap
te houden.

Uniek?
Zeker. Een historische vereniging, 115
jaar oud. Een ziekenfonds dat niet ieder
jaar de contributie verhoogt. Wat ook
uniek is: alleen mannelijke leden en waar
de discussies over de eerste Hoenderlose
transgender nog ver weg lijken. En één
van de laatste plekken waar de leden nog
mannelijk-ongedwongen onder elkaar
kunnen verkeren.  Kortom genoeg rede-
nen om lid te worden.

Wat zijn jullie activiteiten?
Eén maal per jaar op de tweede vrijdag
van november wordt  de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering gehouden. Naast
de gangbare onderdelen is het ook de
jaarlijkse feestavond met gratis verloting,
drank, eten en vrolijkheid. Deze avond is
alleen toegankelijk voor de uitsluitend
mannelijke leden. Voor het inhoudelijke
gedeelte -het medische praatje- ,(ze zijn
tenslotte van origine een soort ziek-
tekostenverzekering), zorgt de voorzitter
eventueel geassisteerd door een plaat-
selijke deskundige. Voor Wim was de
voorzitter  steeds de dorpsdokter. In de
loop der jaren zijn de leden deskundigen
geworden op het gebied van man-
nenkwaaltjes als impotentie, plasklach-
ten, penisvergrotingen en prostaatkanker.
Eens in de vijf jaar is er een grote lus-
trumfeestavond waarop de leden zich
kunnen laten vergezellen door hun part-
ners. Vorig jaar werd groots het 115-jarig
bestaan gevierd. Een onvergetelijk feest.

Moet je lid zijn?

Geboren in
..........
De redactie kreeg een zeer
trotse melding van de geboorte
van een nieuwe wereldburger
met flinke Hoenderlose con-
necties. Geboren en getogen in-
woner van ons dorp Bernd
Plante mag zich nu papa noe-
men aangezien hij en zijn
vriendin Jessica Murre op 14
april de zeer trotse ouders zijn
geworden van Loïs Sofia. Ze
was bij de geboorte 45 cm en
2320 gram. Het kleine meisje is
6 weken te vroeg geboren en
heeft een weekje in de cou-
veuse moeten doorbrengen.
Sinds 20 april mocht ze uit de
couveuse en ze doet het ont-
zettend goed. Bernd is de eerste van een hechte
Hoenderlose vriendengroep die nu een kindje heeft. Er
volgen er vast meer! Bernd en Jessica, van harte gefe-
liciteerd en uiteraard de Hoenderlose  trotse  oma
Jacomien en evenzo trotse tante Jacomien en oom
Martijn (en andere familieden) gefeliciteerd en heel 
veel geluk met Loïs.



Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:

Henk Sundermeijer 055-3781591
Wim Hut 055-3781315
Rein Westerveld 055-3781645
Evert Arendsen 055-3781564
Jan Hendriks 055-3781850
Janny van Oort 055-3781201

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!

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

Vrijwilligersbijeenkomst
Dinge Doen

Vrijwilliger zijn bij Dinge Doen heeft allerlei voordelen. Een
ervan is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.
Dit jaar waren we uitgenodigd bij het pas geopende Wien's en of
het nu daaraan lag, er waren opvallend veel vrijwilligers
afgekomen op deze bijeenkomst met lunch. De bijeenkomst
werd ook bijgewoond door  Nathalie Postma, de opvolgster van
Ineke Lely bij de Kap. Na een introductie van Nathalie en het
officiële gedeelte door Sandra Thomassen volgde er een heer-
lijke lunch en was er alle tijd om elkaar beter te leren kennen.
Want hoewel we met een flink aantal (15) vrijwilligers zijn,
spreek je elkaar bijna nooit. Om niet te vaak op dezelfde mensen
een beroep te hoeven doen, kunnen we altijd nog goed een aan-
tal vrijwilligers gebruiken. Dus als u wat vrije tijd over hebt, of
dat nu een hele week is of maar 1 dag of zelfs maar een paar
uurtjes, u bent van harte welkom om aan te sluiten bij Dinge
Doen.
Waar we heel hard naar op zoek zijn is een

2e coördinator,
die het werk van Sandra wat kan verlichten.
Dus wilt u meer weten over wat het vrijwilligerswerk bij Dinge
Doen of het coördinatorschap inhoudt, bel op werkdagen tussen
12.00u - 15.00u naar Sandra Thomassen coördinator van Dinge

06 - 83 12 81 88



met de zelf meegebrachte bloemen bij
het monument gelegd, wat het nog
vrolijker maakte. 
Na afloop werden door een aantal
kinderen rondom het monument ook nog
bloempjes geplukt die ook een plekje

kregen bij het monument ter ere van de
mensen die zich ingezet hebben voor de
bevrijding van Hoenderloo en waarvan

sommigen het helaas met hun leven
hebben moeten bekopen. Die nagedacht-
enis kan men eren op 4 mei (zie elders in
deze N.P.), maar voor de kinderen was
het op seze 17e april vooral feest om de
bevrijding te vieren.

Goed gedaan kinderen!!!!
Kijk gerust op Hoenderloo.nl naar nog

een verslag van 17 april!
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Wir setzen undmet Tränen nieder. (Mattheus)

In Enschede is het in de Noorderhagen op 18 april 1933 feest want er werd een
meisje geboren. Haar ouders noemen haar Sophia Dorothea, maar dat vond zij
niks. Zo klein als ze was ze had een eigen wil. Zij noemde zich TITA. En zo is het
gebleven. En nu staat het op het keldertje op het kerkhof in Hoenderloo een
vorm van een ei met haar naam TITA 1933 - 2019. Ze wordt daar tijdelijk
geplaatst tot het moment dat haar man, Jaap, sterft. Zij worden samen uitge-
strooid op Moscowa. Zij woonden samen een halve eeuw in Hoenderloo, maar
toch naar Arnhem. Haar oma en haar ouders liggen daar en haar broer werd er
uitgestrooid. En ik was architect van een uitbreiding van een aula.
En nu weet u waarom.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor uw medeleven bij en na het overlijden
van Tita op 9 februari. Het is hartverwarmend als zo veel mensen meeleven.

Jaap van der Weel

Leerlingen staan stil bij bevrijding Hoenderloo
Al maar liefst 74 jaar geleden werd ons
dorp bevrijd door de Canadezen en
wat dat inhoudt werd op de bevrij-
dingsdag 17 april bij het oorlogsmonu-
ment duidelijk verteld aan de
kinderen van IKC Hei & Bos. 

Geweldig dat dit initiatief ook door de
nieuwe school van Hoenderloo omarmd
is. Veel Hoenderloërs hebben ooit ook
vanuit obs De Kakelhof bloemen en
tekeningen gelegd bij het monument bij
de Heldringkerk en nu lijkt dat de
komende jaren te blijven gebeuren. Een
aantal dagen voor 17 april hadden
kinderen al het monument opgeknapt.
Schoongemaakt en in de stralen mooie
kleurige viooltjes gepoot. Het lag er dan
ook prachtig bij voor dit mooie moment.

Nadat de meester uitleg gegeven had
over bevrijdingsdag mochten twee leer-
lingen de Canadese en Hoenderlose vlag
hijsen. Er stond een lekker windje en dus
gingen deze meteen lekker wapperen.
Het was lekker droog en de temperatuur
was ook prima en dat was maar goed ook
voor de mooie tekeningen die sommige
leerlingen hadden gemaakt. Deze werden

Uit het NCR
Een lezer maakte ons attent op een leuk
schrijven van de vaste columnist Frits
Abrahams  in het NRC van 27 maart
waarin Hoenderloo vermeld wordt. Leuk
voor de Plaggensteker? Zeker! Daarom
een stukje van de column ‘Dagelijkse
besognes’. Bedankt voor de tip!!!!!!

“De destijds populaire schrijver A. den
Doolaard woonde in de jaren vijftig even
buiten Hoenderloo in een vrijstaand
huis. Hij werd bij het schrijven zo gehin-
derd door de onophoudelijk blaffende
herdershond van de buren dat hij zijn
boek Het leven van een landloper niet op
tijd af kreeg.Den Doolaard deed zijn
beklag bij de kantonrechter en zei dat hij
de hond wel begreep: Als ik zes jaar aan
de looplijn lag zou ik ook vervelend wor-
den. 

De schrijver vluchtte er voor de omring-
ende zandverstuivingen in, maar kon het
geluid op 2½ km afstand horen. De ver-
slaggever van Trouw schreef op 27 okto-
ber 1959: De verbaliserende agent
Knoef voegde er aan toe dat het geluid

speciaal bij westelijke winden zeer hin-
derlijk voor de omgeving is.
Helaas vermeldt het knipsel niet wat het
oordeel was van de kantonrechter.
Den Doolaard bofte wel met die agent,
want waar is tegenwoordig de heer
Knoef als je hem nodig hebt? Hij komt
nauwelijks meer in het dagelijke leven
voor. Ook daarom zullen wij gewoon
moeten doorgaan tot we er bij neer-
vallen. 
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor de nieuwe foto hebben we gekozen voor een elftal van Beatrix. Mede vanwege onze naderende tentoonstelling welke
o.a. een hoog gehalte van onze voetbal vereniging s.v. Beatrix weergeeft. Er staan heel veel bekenden op maar voor ons ook
een paar onbekende gezichten. Een mooi klusje voor onze vaste Beatrix speurders. Wie weet.

Naar aanleiding van de V.I.O.S.- foto in het maart nummer hebben we helaas geen reacties gehad. We  zijn zelf op pad gegaan
en bij onze vaste medewerkers Eb en Eef Essenstam terecht gekomen en na enig puzzelen behoorlijk wat namen hebben kun-
nen noteren. Maar met de mededeling bij enige twijfel gevallen vraag het eens aan Henk Sundermeijer. Hij wist ook met
behulp van de beroemde boeken van Hoenderloo in oude ansichten van Mevr. A. Luttikhuizen - de Vries bijna alle namen te
vermelden.

Bovenste rij v.l.n.r. Drikus van den Brink, Gerrit Bloem, Bertus van Ark, Derk Mulder, Jan Essenstam, Aart van Buren en Co
Essenstam. Middelste rij v.l.n.r. Willem Jansen, Roelof van Kooten, Tinus Bloem, Gaart Slunt, Gerrit Pluim, Hendrik Busser,
Jo Essenstam en Rik Essenstam. Onderste rij Aart Essenstam, Reinier Pluim, Roelof van Ark, Dirigent ?, Willem Pluim, Rik
Bloem, Hannes Busser, Berend Essenstam en Jan Jansen.

99,9 % compleet, alleen de naam van de dirigent is en blijft en na
veel nadenken nog steeds onbekend.

Reacties graag naar:   wimvanmourik48@gmail.com

Foto van vorige maand
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De koeien staan weer in de wei op Deelen
Het wordt een traditie waar steeds
meer mensen naar toe gaan en die het
waarderen dat het opengesteld wordt.
Waar hebben we het over?

Het betreft de dag dat de koeien op de
melkveehouderij de Writsaerthoeve
op Deelen voor de eerste keer weer
lekker de wei in mogen. Een geweldig
leuk moment voor jong en oud als de
dieren na een lange winter op stal te
hebben moeten staan weer kunnen
gaan proeven van het jonge groene
gras en de benen weer kunnen strek-
ken. Net als vorig jaar mocht men er
getuige van zijn omdat de familie Van
Roekel iedereen die dat leuk vond
uitnodigde om te komen kijken.
Omdat dit moment zeer weersafhan-
kelijk is kan het niet ver van te voren
gepland worden. Arthur van Roekel geeft het een paar dagen van te voren aan als het gaat plaatsvinden en vaak kan het dan
niet via de Plaggensteker vermeld worden. Maar gelukkig is daar dan nog www.hoenderloo.nl. Daar kan het een paar uur van
te voren vermeld worden en gelukkig hebben heel wat mensen het gelezen want het was aardig druk op zaterdag 6 april.
Iedereen mocht in de stallen kijken en natuurlijk de koeien zien rennen en dansen de wei in. En in hun eigen Rustpunt hadden
ze ook nog gezorgd voor wat lekkers te drinken en te eten. Het was schitterend weer en velen hebben genoten van de koeien
en van de ruimte op de boerderij. Het is echt aan aanrader om, zeker met kinderen, de moeite te nemen om even naar Deelen
te gaan en getuige te zijn van dt gebeuren. Familie Van Roekel, bedankt voor de gastvrijheid!!!
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Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:

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

* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

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

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

1
8

6 4 9 7

984
342

1932
4573

569

2 9 6 8
3 6

7 3

Noëlles droom!!
Het is toch geweldig dat er een kappers-
zaak in ons dorp blijft! En dat een
geboren en getogen Hoenderlose daar
verantwoordelijk voor is is helemaal een
kers op de taart. Noëlle van Zeist heeft
op 5 april vol trots haar eigen Noëlle’s
Haar Boutique geopend en zal het
hopelijk heel druk gaan krijgen met het
verzorgen van het haar van mannen en
vrouwen. Waar kan dat beter dan op dé
plek in Hoenderloo waar zeker het laatste
decennium de haren van Hoenderloo
geknipt werden, bij de familie Bruil aan
de Middenweg.

Hoe mooi is het dat de droom van een
21-jarige op zo’n jonge leeftijd in
vervulling kan gaan. Zoals u in de vorige
Plaggensteker heeft kunnen lezen was
het geen doel op zich om nu al een eigen
zaak te runnen, maar als de kans zich
voordoet moet je hem ook pakken zal ze
gedacht hebben. Wel een mega stap natu-
urlijk, maar iedereen die Noëlle kent
heeft er het volste vertrouwen in dat ze
nog vele jaren de Hoenderlose haren zal
gaan wassen, knippen, kleuren enz. enz.
enz.

In de week voor 5 april heeft Noëlle al in
haar eigen zaak gewerkt, maar op deze
vrijdag werd Noëlle’s Haar Boutique
officieel geopend. Heel wat belangstel-
lenden kwamen een kijkje nemen en de
reactie was unaniem: het is heel mooi en
stijlvol geworden. Vriendin Annelien
heeft daar volop bij geholpen en dus
gingen deze jonge meiden samen op de
foto. 
Nu maar hopen dat Noëlle het heel druk
gaat krijgen en dat haar droom er eentje
wordt van vele, vele jaren. 



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

Zonder Gerard, het verdriet, de leegte, de eenzaamheid, het gemis. Zijn woorden proberen
te aanvaarden “het is zoals het is.”

GERARD HOEFAKKER
(Geurt)

26-01-1967 / 22-02-2019

Graag wil ik u, mede namens de familie, bedanken voor het intense medeleven en de
hartverwarmende belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man
Gerard.

Mira Hoefakker-Zirz
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Deel 41

Heeft u zich al eens afgevraagd waar al
die rasters -groot en klein- voor dienen,
die verspreid over het Park in zowel de
bossen als de open terreinen te vinden
zijn? We zullen proberen hier wat meer
duidelijkheid over te geven. 

Bosverjonging
Bosverjonging, van vooral inheemse
loofboomsoorten, is op Het Nationale
Park De Hoge Veluwe geen vanzelf-
sprekendheid. Door de aanwezigheid
van grazers zoals (dam)herten, reeën en
moeflons krijgen soorten als zomer- en
wintereik, lijsterbes en vuilboom maar
mondjesmaat de kans om uit te groeien
tot een volwassen boom of struik.
Daardoor wordt ook de ontwikkeling
naar een meer gevarieerd bos en
daarmee een hogere biodiversiteit een
stuk lastiger.
Om die ontwikkeling toch mogelijk te
maken worden verspreid in het terrein
elektrische rasters geplaatst, waarbin-
nen deze verjonging of eventuele aan-
plant wel ongestoord kan groeien. Het
kan wel tot 25 jaar duren voordat zo'n

raster weer afgebroken kan worden.
Ook individuele inheemse loofboom-
soorten in het Park worden soms
beschermd door ze te voorzien van een
gaaskoker of een ruim rond de boom
geplaatst raster. Dit is onder andere
gebeurd bij vijf zeldzame inheemse
wilde appels in het Otterlose Bos, om
zodoende verjonging van deze soort
mogelijk te maken. Verder zijn er twee
elektrische en een aantal gewone rasters
te vinden, met daarbinnen een aanplant
van winterlinde en esdoorn. Beide
soorten zijn uitermate geschikt om -door
hun snelle omvorming van blad tot
humus- op termijn de bossen
geschikt(er) te maken voor veel meer
boomsoorten, en het verkrijgen van een
rijkere kruidlaag dan nu het geval is op
de droge zandgronden.

Onderzoek
Om een goed beeld te krijgen van wat
de invloed van het wild is op de bos-
ontwikkeling, loopt er in het Park een
langjarig onderzoek waarvoor op ver-
schillende locaties exclosures geplaatst
zijn. Een exclosure is een afgeschermd
stuk(je) terrein met als doel het weren
van dieren. In het Park hebben deze
exclosures allemaal een grootte van 12
x 12 meter, met daarbinnen een onder-
zoekvlak van 10 x 10 meter. Net buiten
iedere exclosure bevindt zich een
vergelijkbaar onderzoekvlak, maar dan
onbeschermd, om zodoende de
(bos)ontwikkeling binnen en buiten de
exclosure gedurende de onderzoeksperi-
ode goed te kunnen monitoren.
Anders dan voor bosontwikkeling wor-
den elektrische rasters ook gebruikt ron-
dom (pleeg)akkers waarop gewassen
geteeld worden. Hierop komen wij de
komende zomer meer uitgebreid terug.

Rasters in het Park

Door Martin Koops
boswachter

Op de foto hierboven is goed te zien wat de invloed van herten en reeën op het bos
is. Het linker stuk is ongeveer 20 jaar lang afgeschermd geweest met een elektrisch
raster. Zo kregen de grove den, berk, lijsterbes, vuilboom, inlandse eik en een enkele
beuk de kans om te kiemen en groeien. Het wild kon er niet bij. De inlandse eik en
beuk werden na verwijdering van het raster voorzien van een gaaskoker en kregen
extra licht en ruimte. Het rechter stuk is dezelfde opstand, maar had gedurende
dezelfde periode geen raster. Zie het verschil!
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Renault Megane Estate 130pk
Navigatie, Cruise control, Climatronic, ESP,
ABS, LED, Carkit, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen, Lederen stuur. etc. 69.000km! Zeer
nette en ruime auto

BJ 2011 € 10.950,-

*  L i d  BOVAG /NAP     
*  O n d e r h o u d  e n  A P K   
*  S c h a d e  r e p a r a t i e s

*  C o n s t a n t  w i s s e l e n d  a a n b o d
*  V e r k o o p  v a n  a l l e  m e r k e n , o o k  n i e u w
*  R u i t  s e r v i c e  v e r v a n g i n g / r e p a r a t i e

Citroen C3 Hdi Zeer zuinig, Cruise control, PDC enz. D. grijs met. 2011 €  4.950,-
Citroen C4 1.4-16V 5 deurs Airco, Cruise etc. Zwart 2008 €  3.950,-
Fiat Croma 1.8-16V Trekhaak ruime gezins auto D. grijs met. 2006 €  3.650,-
Fiat Punto Evo 5 deurs lm velgen Airco Zilvergrijs met. 2010 €  5.950,-
Fiat Punto Evo 5 deurs Airco, Trekhaak, 58000km Zilvergrijs met. 2012 €  6.950,-
Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv. Zwart met. 2015 € 14.750,-
Hyundai I-20 5 deurs Airco, Lm velgen 77.000km D. grijs met. 2014 €  8.450,-
Nissan Note 1.2 Zeer luxe uitvoering 31.000km!! Donker rood met. 2013 € 10.950,-
Nissan Mircra 1.2 5 Deurs Luxe uitv. 39.000km Wit 2015 Verwacht
Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km! Kikker Groen met. 2017 € 12.950,-
Peugeot 207SW 1.4-16V Panorama dak, Lm velgen Zwart met. 2010 €  6.950,-
Renault Captur AUTOMAAT Navi, LED etc als nieuw Blauw/Groen met. 2018 Verwacht
Renault Clio 0.9 Tce Navigatie, Cruise, 65.000km Wit 2014 €  9.950,-
Renault Clio Estate 1.2 Tce Navigatie, Cruise enz. Zwart met. 2010 €  6.950,-
Renault Megane Estate 130pk Navi enz. 69.000km!! Zwart met. 2011 € 10.950,-
Renault Twingo Nieuwe model 15.000km!! Blauw met 2015 €  7.750,-
Renault Megane 1.4 Tce 130 pk 5drs 17 inch, Cruise D. blauw met. 2010 €  7.950,-
Suzuki Swift 1.2 Nieuwe model Airco, Lm velgen enz, Koper met. 2011 Verwacht
VW Golf Sportsvan 1.2 Tsi Automaat Navi 64.000km Bruin met. 2014 € 18.450,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:
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