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Natuurlijk heel veel over
het Zomerfeest. Voor
iedereen!!!

Wat een plaatje. Maar
waarom zitten die mensen
daar?

Vijf keer braderie in het
Muziekbos. En het is alle
dagen droog geweest!

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Geweldige optocht afsluiter subliem Zomerfeest
De kermis in ons dorp heeft dit jaar voor
de eerste keer de naam Zomerfeest Hoen-
derloo gekregen en dat is naar de reacties
wel goed bevallen. En eigenlijk, wat

maakt het uit hoe het heet, als het maar
zo geweldig mooi was als de editie van
2018. Vijf dagen kermis in Hoenderloo
en op vier dagen één of meerdere activi-

teiten vanuit het organiserende Oranje
Comité Hoenderloo. Wat een werk heb-
ben die vrijwilligers ook dit jaar weer
verzet. Het is niet te beschrijven! En dan
heb je het niet alleen over de dagen van
de kermis zelf, maar uiteraard ook in de
voorbereiding. Maanden en maanden van
vergaderen, overleggen, regelen, bijstel-
len enz. Hopen dat de weersomstandig-
heden tijdens de vijf dagen goed zijn en
dat het in ieder geval niet regent.
Gelukkig was er alleen maar een flinke
bui tijdens het vogelschieten en even tij-
dens het Hoenderloos Festival, maar
verder is het droog gebleven. 
Elke dag stonden de vrijwilligers van

O.C.H. weer klaar om er voor de dorps-
bewoners en de toersiten een waar dorps-
feest van te maken, met iedere avond een
heerlijk tentfeest met geweldige ar-

tiesten. Velen hadden na de dagen wel
even nodig om weer in een normaal ritme
te komen en even bij te komen.
Van woensdag 8 tot en met zondag 12
augustus was de kermis elke dag om
14.00 uur open en kon men genieten in
de draaimolen, botsauto’s, spookhuis of
aan één van de behendigheidsmachines.
De hamburgerkraam was voor velen,
zeker wat later op de avond, een zeer
populiare plek. Misschien is het voor
menigeen wel een traditie om daar even
een hamburgertje te nemen. Kortom, er
was voldoende te doen op de kermis.  
Uiteraard in deze Plaggensteker heel veel
Zomerfeest, dus blader snel verder!

Oranje ComitOranje Comitéé
HoenderlooHoenderloo

!!BED!!BEDANKT!!ANKT!!
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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 uw vereniging speelt. Zijn er data die leuk zijn voor iedereen om te weten, geef die dan aan ons
door. Nooit verkeerd toch om te laten zien waar een vereniging mee bezig is en wanneer !?

Augustus

31 Lezing Hans Bulder (Hoog Baarlo)

8 Open Monumentendag
9 Open Monumentendag
14 Vossenjacht HAJO (verzamelen bij Muziektent)
15 Hoenderrun (obstaclebaan)
19 Dineren in ‘t Dorpshuus
23 Open dag atelier Glasnost
29 Hoenderloo Fair + Hoenderrit (Muziekbos)

17 Dineren in ‘t Dorpshuus
27 Bier&Broajen (Muziekbos)

3 Uitvoering Zang (Dorpshuus)
17 Intocht Sinterklaas
21 Dineren in ‘t Dorpshuus

8 Kerstmarkt (Dorpshuus)
19 Dineren in ‘t Dorpshuus

16 Dineren in ‘t Dorpshuus
26 Winteruitvoering VIOS (Dorpshuus)

20 Dineren in ‘t Dorpshuus

20 Dineren in ‘t Dorpshuus

17 Dineren in ‘t Dorpshuus

15 Dineren in ‘t Dorpshuus

6 Seniorentocht
19 Dineren in ‘t Dorpshuus

17 Braderie (Muziekbos)
24 Braderie (Muziekbos)
31 Braderie (Muziekbos)

7 Braderie (Muziekbos)
14 Braderie (Muziekbos)

Februari

Maart

April

Mei

Juli

Januari

September

Oktober

November

December

Juni

Mededeling van De Ruif

In verband met vakantie is De Ruif 
gesloten van maandag 

3 september tot en met 15 september.
U kunt van te voren extra voer

bestellen, zodat u in deze periode
niet zonder voer zit.

Vanaf 17 september is de winkel
weer normaal geopend zoals u

gewend bent.

Augustus

Aad en Jeanette naar het WK
Zoals u in de vorige Plaggensteker hebt kunnen lezen willen onze dorpsgenoten
Aad en Jeanette van Marwijk graag naar het WK-mennen die van 28 augustus
t/m 2 september gehouden wordt in Horst. Daar willen ze Nederland graag verte-
genwoordigen in de categorie Para Equestrian en dat gaan ze doen ook! Met
startnummer 115 zijn zij één van de zes Nederlanderse spannen die daar in deze
klasse gaan deelnemen! Hij spant daar zijn paard Kyra voor zijn koets en we

hopen in de volgende Plaggensteker te mogen melden dat we een wereld-
kampioen in ons dorp hebben wonen. Veel succes en plezier!



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl



Na weken van extreme droogte en
warmte was er op donderdag 9 augustus
een fiks buitje regen tijdens het vogel-
schieten. Menigeen droomt er van om in
ieder geval één keer de vogel het genade-
schot te mogen geven en gekroond te
worden tot de schutterskoning van
Hoenderloo. Het was extreem spannend
aangezien de vogel door goede rake
schoten steeds flink verder gehavend
werd en om 21.10 uur klonk er een heel
luid gejuich over het tijdelijke 'schietter-
rein' toen Michiel van der Kuij in de

voetsporen van zijn vader trad door de
vogel te vellen. Dat deed hij in het 320e
schot en daarmee schreef hij Hoender-
lose geschiedenis. De toch wel even
verblufte nieuwe schutterskoning werd
direct gefeliciteerd door de andere deel-
nemers en publiek en hij kreeg de cape
en andere versierselen omgehangen die
bij deze eretitel horen. Het feest kon los-
barsten in de feesttent met discotheek
Dynamite en dat gebeurde dan ook
volop. Op het moment dat de volwassen
vogel werd neergeschoten was die van de
jeugd er al een tijdje af en daar was Lars

van Ark verantwoordelijk voor. Hij deed
dat in het 179e schot en wie weet is dit
een goede aanloop naar de grote vogel
over een paar jaar.

Volwassenen:
Staart - Marcel van Ark (37)
Vleugel rechts - Gerben Essenstam (75)
Vleugel links - Ben Ruigrok van de
Werve (94)
Kop - Menno Dijkstra (122)
Romp - Michiel van der Kuij (320)

Jeugd:
Staart - Jochem Dijkstra (1)
Kop - Alex Boon (3)
Vleugel rechts - Storm Brouwers
(11)
Vleugel links - Zino van Westerneng
(22)
Romp - Lars van Ark (179)

Met deze prestatie veroverden Mi-
chiel en Lars sowieso een plekje in de
‘Hall of Fame’ en ééntje in de fraaie
oldtimer tijdens de optocht. Maar

daarover verderop uiteraard meer.

De kop was er af wat betreft de activitei-
ten en de eerste feestavond was het
domein van Karel. Hij wist er met zijn
good old discotheek Dynamite weer een
mooie eerste feestavond van te maken.
Een kermis zonder Karel is gewoonweg
geen kermis en hij draait ondertussen al
een heel (jong) mensenleven mee met dit
Hoenderlose feest der feesten. Zelfs op
zijn verjaardag!

Meer foto’s op www.hajo-hoenderloo.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 14 september

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

dinsdag 24 septemberdinsdag 24 september
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Mooie schutterskoningen
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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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De vrijdagmiddag was zoals gebruikelijk
de middag voor de jongere ouderen of
oudere jongeren van Hoenderloo. Sinds
het niet meer de Ouderenmiddag heet en
er iedere keer een leuk programma ligt
komen ook de wat jongeren naar deze

gezellige middag. Voor iedereen van 55
jaar en ouder. Het gezelschap was wat
leeftijd betreft zeer uiteenlopend;

mensen die er net naar toe mochten en
ook genoeg die al flink op leeftijd zijn.
De grote gemeenschappelijke noemer
was zeker plezier. Ieder had het naar zijn
of haar zin op een eigen manier. Het duo
‘Men in Music’ zorgde voor vrolijke
muziek en het duurde dan ook niet lang
of de polonaisse ging door de hele tent.
Vrijwilligers van OCH liepen rond met
de bestelde drankjes en regelmatig werd
iedereen getrakteerd op lekker hapjes. De
stemming was heel geweldig en de bui
die het kermisterrein teisterde deerde

niemand aange-
zien men lekker
binnen zat. 

Er kan gerust
gesteld worden dat

het “donders
gezellig” was en
dit Hoenderloos
Festival is echt

een schot in de
roos van OCH.
Het lijkt er op dat

dit alleen nog
maar kan groeien.
Iedereen die straks
55 wordt mag en
kan er naar toe en

het wordt zeker iets van dat men er naar
toe wil. Al was het alleen al om de gratis
zak patat van eigen bodem (De Zeven-
sprong natuurlijk) en een overheerlijk

IJsje van Co als toetje aan het einde van
deze super gezellige middag. 

Meer foto’s op www.hajo-hoenderloo.nl
en www.zomerfeesthoenderloo.nl.

Vrijdag
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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



Na het onderdeel voor de jeugd konden
de volwassenen deelnemen aan het bijl-
werpen, ondertussen ook een vast
onderdeel van het Zomerfeest. In totaal
gooiden 14 vrouwen en
45 mannen met de grote
bijl , waarbij scherp werd
toegezien op de vei-
ligheid. Je moet er niet
aan denken dat als zo’n
scherpe bijl ...... nee, daar
moeten we maar niet aan
denken!

Iedereen mocht op de
oefenschijf eerst pro-
beren een beetje het ge-
voel te krijgen door daar-
op drie keer te gooien.
Daarna ging het om het
echie en het totaal van de
drie worpen op dat bord
bepaalde wie er naar de uiteindelijke
finale door mochten. Bij de dames waren

er vier en uiteindelijk bleek Dominique
van Buren de beste bijlwerpster van 2018
te zijn en zij mocht de fraaie prijs mee
naar huis nemen, een houten schijf met

daarop een bijl uitgezaagd. Een waar
kunststukje!

Bij de mannen bleken er drie
naar de finale te mogen: Martijn
van der Weele, Frits Radstaat en
Rob Spelde. Uiteindelijk bleek
Frits met slechts één puntje ver-
schil de ere-titel in de wacht te
slepen. 
Weer een zeer geslaagd
onderdeel van het Zomerfeest!

Meer foto’s op www.hajo-hoenderloo.nl
en www.zomerfeesthoenderloo.nl 
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Na de middag voor de wat oudere
(oud)inwoners van ons dorp was het op
vrijdag 10 augustus aan het begin van de
avond de beurt aan de jeugd. Die kon
meedoen met het Gliejen Moar, maar
OCH had dat dit jaar in een ander jasje
gegoten. 
De deelnemers gingen niet meer op een
grote binnenband van een groene zeep-
helling af, maar er stond een immens
springkussenparcours van wel 30 meter
lang. Een pittige klus zou je zo denken,
maar “die jonge blagen”  vlogen er door

heen. Sommigen vonden het alleen al
geweldig om hier aan mee te mogen doen
en bij de anderen stond het fanatisme in
de ogen. Zo snel mogelijk naar de bel en
een scherpe tijd neerzetten om zo een
gooi te doen naar de eerste plaats. 
Er werd in ieder geval veel plezier aan
beleefd en het lijkt er dus op dat ook deze
vorm van Gliejen Moar een goede zet is
geweest van OCH. En ook prachtig om te
zien dat er toch ook heel wat kinderen het
leuk vinden om hier aan mee te doen. Zo
wordt het deelnemen aan activiteiten in

het dorp er bij de kinderen met de paple-
pel ingegoten. Geweldig voor de
toekomst toch?!
De uitslag:
3t/m 7 jaar: 1. Bente Wrekenhorst, 2.
Ivan v.d. Weele, 3. Luca Hoeve
8 t/m 10 jaar: 1. Misha Hoeve, 2. Evan
v.d. Heuvel, 3. Jordy Vos
De aanmoedigingsprijzen waren voor
Lyssa Graeber en Alec v.d. Heuvel.

Meer foto’s op www.hajo-hoenderloo.nl
en www.zomerfeesthoenderloo.nl.

Vrijdag



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

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

Een veilige haven in 
            moeilijke dagen

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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witlof met room, aardappelpuree metwitlof met room, aardappelpuree met
peterselie en een gehaktbal, peterselie en een gehaktbal, 

griesmeelvla met gestoofde pruimen. griesmeelvla met gestoofde pruimen. 
Inloop vanaf 17.00 uur

Opgeven en afmelden uiterlijk 
donderdag 13 september bij
Carla Schol 0620171838

Menu voor       19 september:Menu voor       19 september:

Open Monumenten-
dagen in Historisch
Hoenderloo
Speciaal voor de Open Monumenten-
dagen met het thema 'In Europa' is een
historische route samengesteld waarbij u
'meegenomen' wordt naar de tijd dat
Hoenderloo is ontstaan. Ds. Ottho
Gerhard Heldring ontdekte Hoenderloo
bij toeval tijdens een voettocht in 1839.
Hij werd getroffen door het eenvoudige
leven aldaar: men woonde in plaggenhut-
ten. Samen met vrienden van het Réveil
stichtte hij een waterput, een school en
een kerk. 

Het start- en eindpunt is basisschool Hei
en Bos waar ook een expositie met beeld-
materiaal over verschillende historische
plaatsen langs deze route (3.5 km) te zien
is en hier kunt u alles vinden over de
Open Monumentendagen in de hele
gemeente Apeldoorn. De school is
geopend tussen 11.00 en 17.00 uur. De
routebeschrijving is hier af te halen. Ook
kunt u meerijden met de paardenkoets
(alleen tussen 12.00 en 16.00 uur). 

De route voert grotendeels over het ter-
rein van de huidige Hoenderloo Groep.
Zoals wellicht bekend werd dit jongens-
huis in 1851 door Ds Heldring opgericht
en was een opvangcentrum en toevlucht-
soord voor kansarme jongens. In de
Tweede Wereldoorlog bezetten de
Duitsers de gebouwen; alle jongens wer-
den op tijd geëvacueerd en in diverse
plaatsen in het land ondergebracht.

Ook komt u o.a. langs een (nagebouwde)
Plaggenhut, IJs van Co, de voormalige
zuivelfabriek van landgoed Deelerwoud.
En in museum De Kleine Arcke kunt u
de permanente tentoonstelling bezoeken
die ter ere van de Nederlandse schrijver
A. den Doolaard (pseudoniem voor Bob
Spoelstra) is ingericht. Den Doolaard
woonde van 1954 tot zijn overlijden
(1994) in Hoenderloo, waar hij ook
begraven is. Hij reisde regelmatig door
Europa waar hij talloze verhalen over
schreef. 
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Politienieuws

Weer een maand verder in de vakantieperiode. Kermis
achter de rug en ook de laatste braderie heeft plaats-
gevonden. Het gewone leven gaat langzamerhand
weer beginnen. 
In de afgelopen periode is het relatief rustig geweest
in Hoenderloo. Er werden twee husky's aangetroffen
in het bos. Onbekend is of ze verenigd zijn met hun baasje. Helaas werd er ook weer het nodige wild
aangereden: vier reeën en één zwijn werden slachteroffer bij een aanrijding.

Op één van de campings werden twee ruzies gemeld. Eén van beide zaken eindigde in een huisver-
bod voor een verdachte van mishandeling. Dit betekent dat de verdachte 10 dagen niet thuis mag
komen en een hulpverleningstraject ingaat. Dit staat los van het strafrechtelijke traject. 

Een fietser kwam ten val en iemand trof zijn auto beschadigd  aan op een parkeerplaats. Schade
veroorzaakt door een ander voertuig. Op een camping werd een horloge weggenomen en bij een wo-
ning hebben we hulp verleend, door te helpen tillen bij iemand die was gevallen en niet meer in de
benen kon komen. 
Nog een waarschuwing voor iedereen: zet nooit pikante foto's van jezelf op internet! Je zou zeggen: dat
weet toch iedereen! Het komt echter nog steeds voor met alle gevolgen van dien! Dit keer één melding
van een verdachte situatie. Er werden geen bijzonderheden geconstateerd.

Tot slot wel een aantal meldingen van geluidsoverlast van campings, van de kermis en bij woningen.
Gewaarschuwd mens zou voor twee moeten tellen, maar waarschuwing was niet genoeg. Geluids-
apparatuur werd in beslaggenomen na weer een melding van overlast van geluid.

Vanaf 11 september is er weer spreekuur en dat begint om 20.45 uur.
Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Twitter polhurk

Jenno van Veldhuizen ziet Abraham
In de Nieuwe Plaggensteker hebben we het laatste jaar al verschillende keren melding kunnen maken van kersverse vijftigers
die tot de vriendengroep ‘Dolle Herman” behoren. En als grote rode draad wordt het beeld van een kalf steevast meegenomen
door de vrienden naar het nieuwe
lid van de ‘Club van Vijftigers’.
Deze geboren en getogen Hoender-
loër woont tegenwoordig niet meer
in ons dorp, maar de connectie met
zijn oude dorpie is er zeker nog.
Hij heeft er nog volop familie
wonen en hij werkt al sinds 2000
bij de Hoenderloo Groep. Jarno is
bijzonder handig en maakt van
alles, maar dat blijkt ook wel uit
het spandoek. De oplettende lezer
ziet op het hoofd van de pop een
stukje dakgoot en dat verwijst vol-
gens zijn vrienden naar zijn
haarstijl van vroeger.

Jenno, van harte
gefeliciteerd en
nog vele jaren in
goede gezondheid er bij
gewenst!!!!!!
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Dé activiteit van de zaterdag was het
Open Kampioenschap boomstamrollen
vlak voor de feesttent. Best een beetje
pittig onderdeel waar je toch ook wel een
beetje sportief voor moet zijn. Het
Oranje Comité kreeg zoals altijd hulp bij
dit onderdeel van de organisatie van de
Hoenderrun en de brandweer.

Men had besloten een nogal pittig on-
derdeel van vorige jaren er uit te halen,
namelijk de muur. Die was voor sommi-
gen echt een muur te ver en het uit-
gangspunt dat het wel leuk moet blijven
voor iedereen die mee wil doen had er
voor gezorgd dat deze er dit jaar niet
meer bij was. Maar, of iedereen zo blij

was met de vervanger daarvan ......! Dat
was namelijk een draaimolen. Het team
dat aan de beurt was moest daarin 45 se-
conden worden rondgedraaid door het
team dat daarna kwam. En het bleek dat
de één er iets beter tegen kon dan de
ander, maar gelukkig kon iedereen het

parcours uiteindelijk volbrengen. 
Op een zonovergoten hindernisbaan stre-
den vier damesteams en zes herenteams.
Dat het knap lastig is om de boomstam
zonder ‘schade’ over het parcours te
rollen bleek maar weer eens volop. Door
de poortjes, via de trap de waterbak in,
over de autobanden, onder de douche
door en het latje er niet af tikken, onder
het net door en dan ook nog eens de stam
via de groene zeep helling weer in de
waterbak krijgen, zelf allemaal via de
zeer gladde stijle helling ook de waterbak
in plonzen, de stam uit de waterbak smij-
ten en de bel luiden. 

Om het helemaal goed in de vingers te
krijgen mocht men

het vervolgens, na een goede uitrust-
periode, nog een keer doen om te pro-
beren de snelste tijd neer te zetten.
Gelukkig werd er ook volop gelachen
door de deelnemers en natuurlijk ook
door de sportievelingen langs de kant. 
Bij de dames won uiteindelijk het team

‘Woman in Black’ (2.42). Ze waren een
fractie sneller dan ‘Snel en Vies’ (2.56).
Derde was het ‘Dreamteam (3.39) en
Jolo was laatste (3.57), maar had zeker
goed hun best gedaan. 

Bij de mannen bleek maar weer dat we-
ken in trainingskamp gaan het verschil in
een team niet hoeft te maken. De broers
Coldenhof waren met z’n tweetjes naar
het boomstamrollen gekomen en zochten
geruime tijd twee bikkels om hun team
aan te vullen tot vier. Lange tijd leek dat
niet te lukken, maar kijk op de foto
hieronder aan de pagina om te zien wie
zich uiteindelijk lieten overhalen. En laat
dit team dan nog winnen ook. Het ver-
schil was niet groot, maar groot genoeg.

1. Bijmekaargeraaptzooitje (2.21) 2.
Polska Power (2.32) 3. Mimoens Dream-
team (2.34) 4. Flying Dutchmens (2.53)
5. Bernities (2.54) 6. Smarties (3.11).

Meer foto’s op www.hajo-hoenderloo.nl
en www.zomerfeesthoenderloo.nl.

Zaterdag



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



De grote afsluiter van het Zomerfeest
was zoals gebruikelijk de optocht door
ons dorp. Altijd spannend waar de
deelnemers de weken, maanden voor
deze dag mee bezig waren geweest.
Welke creatieve uitspanningen zouden
er getoond worden aan het publiek.
Wie zou er gaan lopen met de eerste
prijs en, zeker niet onbelangrijk, de
publieksprijs. We kunnen alvast ver-
klappen .... het was weer bere-span-
nend!

Nieuw was dat er vertrokken werd
vanaf de Elisabethweg. Goed dat deze
straat er ook weer bij betrokken werd.
Was deze fraaie laan eerst altijd de
pauzeplek, nu stelden alle deelnemers
zich daar op en kon men elkaars cre-
aties daar voor de eerste keer bewon-
deren.
Echter voordat men kon vertrekken
moesten alle (!) bestuurders eerst even
blazen bij meneer agent. Kijken of het
knalfeestje van de avond ervoor toch niet
iets te veel doorwerkte. Voor sommigen

was het de allereerste keer dat ze hebben
mogen blazen; een heel nieuwe ervaring.

Hier komt weer het cliché van de ker-
misoptocht: “we denken elk jaar dat het
niet mooier kan, maar dat blijkt toch
weer te kunnen”. Wat een geweldige
optocht was het!!!! De ene wagen nog
mooier dan de ander en het brengt
mensen echt samen. Op deze dag zelf,
maar in vriendengroepen, families, stra-
ten, buurten is zo mooi samengewerkt
om er tijdens de optocht iets moois van te
maken. Kijk nou naar het gedeelte van
Hoenderloo Weikamperweg/Brouwers-
weg. Laten we eerlijk zijn, jaren en jaren

loopgroepen, allemaal. Er werd langs
de immens drukke route, op sommige
plekken stond men dubbeldik te kijken,
genoten en daar doe je het toch alle-
maal voor als deelnemers. 

In de feesttent, wachtend op de prijs-
uitreiking, ontspon zich een dorpsfeest
waar je van droomt. Een giga gevoel
van saamhorigheid, een feest die tot in
de tenen gevierd werd, het was in één
woord formidabel. Maar uiteindelijk
moest er door OCH-voozitter Arjan
Barten verteld worden hoe de jury
gesproken had. De spanning liep be-
hoorlijk op. Iedere deelnemer mocht
naar voren komen om een prijs in ont-
vangst te nemen en toegejuichd te wor-
den.
Eerst kwamen de loopgroepen aan bod

en Milet Barten kwam als de grote
winnares naar voren.

De publieksjury ging naar de groep van
Hans Essenstam met Noord Korea. Bij
de eerste prijs ging het tussen hun en de
brandweerwagen, maar uiteindelijk pakte
De groep Essenstam (net als vorig jaar)
beide prijzen en prolongeerden ze hun
titel. Gefeliciteerd! Alle deelnemers aan
de optocht .... BEDANKT!!!!!

Er staan veel foto’s op internet. Ga er
even voor zitten. Veel plezier!
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Zondag

namen die niet deel aan de activiteiten en
zeker niet aan de optocht. Nu stonden ze
er met drie wagens (die allemaal met
elkaar te maken hadden) en maar liefst
26 mensen! Hulde!
Wat te denken van Hoog Baarlo. Een
trouwe deelnemer aan de optocht en al-
tijd met iets spectaculairs. Daar hebben
ze ook flink samengewerkt. Super! De
brandweer met een fraaie helikopter.
Deze groep vrijwilligers komt ook altijd
met iets geweldigs voor de optocht. De
familie Woensdregt dan. Op het terrein
van Ronald is weken en weken gewerkt

aan een prachtige, tot op de details nage-
maakte brandweerwagen. Daar is maar
liefst 400 uur in gaan zitten. En wat een
schik hadden ze tijdens de optocht zeg!
Zo heeft de redactie er een paar uitgepikt,
maar we zouden eigenlijk alle deelne-
mers aan de optocht kunnen noemen. De
grote wagens, de kleinere wagens, de



Wat ook wel eens gezegd mag
worden is, dat deze braderie
niet zou kunnen plaats vinden
zonder de inzet van de verkeersregelaars
die er elke keer weer voor zorgden dat er
goed geparkeerd werd en dat het verkeer
bij het Muziekbos goed kon doorstro-
men. Van te voren alle borden en hekken
klaar zetten en uiteraard na afloop elke
keer weer weghalen. Het moet toch maar
gebeuren!

De eerste braderie was op 18 juli en de
laatste op 15 augustus en in die weken
hebben meerdere muzikale tractaties in
het muziekbos opgetreden. Uiteraard ons
eigen dweilkorkest de Buntbloasers en
inmiddels is de zanggroep ‘Alleen Maar
Hollands’ ook niet meer weg te denken
van de braderie. Speciale gast op één van
de avonden was de schlagerzangeres
Anita van Anita’s Schlagerparade. Me-
nigeen herkende haar van de laatste edi-
tie van Bier&Broajen en ze zong vele
Duitse superhits die door menigeen uit
volle borst werden  meegezongen. Een
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Vijf mooie braderiMaanden en maanden van voorbereiden
krijgt zijn beslag op vijf woensdagavon-
den in de zomerperiode. De braderie-
commissie (Gerrit Dros en Jan Wolffens-
perger) hebben er heel wat werk aan om
de vijf avonden goed gevuld te krijgen
met gevarieerde artikelen.

Maar het lukt ze ieder jaar weer. Dit keer
voor de eerste keer sinds jaren vijf keer
braderie in plaats van zes en achteraf is
dat prima bevallen. Volgend jaar dus ook
weer vijf keer braderie en laten we hopen
dat we het record van dit jaar dan kunnen
evenaren. Het record van geen één keer
regen. Het was elke braderieavond
droog! Soms wel wat erg aan de warme
kant, maar dat het geen één keer gere-
gend heeft mag toch wel uniek genoemd
worden.
De vrijmarkt voor kinderen was over het
geheel gezien wat minder dan andere
jaren. Er was blijkbaar wat minder animo
voor en het plein voor ‘t Dorpshuus was
dan ook minder goed gevuld met kleed-
jes met leuke arikelen.

meer fomeer fo
wwwwww.hajo-ho.hajo-ho



gaaf optreden die veel
publiek boeide, mede
mogelijk gemaakt door

S!ng, een bedrijf van Björn Willemsen.
Hij heeft overigens elke braderieavond
muziekapparatuur geleverd voor de mu-
zikale ondersteuning van de avonden!

Vanuit Hoenderloo stonden de oliebol-
lenbakkers van biljartvereniging Veld-
heim alle vijf de braderieën de één na de
andere zomeroliebol te bakken en te
verkopen. Met twee junior-bakkers, die
het er eigenlijk best redelijk van af
brachten(!) Ook voor de inwendige mens
kon men een VIOS-burger bestellen bij
de hamburgerkraam van VIOS. Of een
broodje worst. Zo hebben deze vereni-
gingen de clubkas weten te spekken en ‘t
Dorpshuus deed dat met het terras en de
drankwagen. Vanuit de Heldringkerk
trok de kraam met boeken voor een euro
veel belangstellenden en zo konden ook
heel wat eurootjes overgemaakt worden
naar de penningmeester van de kerk. 
Dit jaar konden alle kinderen lekker voor

niets in de draaimolen en op het
springkussen. Mogelijk gemaakt door
meerdere leden van de HZV en HAJO. 

Het wordt elk jaar gezegd na afloop van
het ‘braderietijdperk’ dat de weken weer
zijn omgevlogen en dit jaar is dat zeker
niet anders. Zo ga je naar de eerste
braderie en zo fiets je er voor de vijfde en
laatste naar toe. Een avond met het in-
middels vaste onderdeel op één van de
avonden, het standwerkersconcours. Als
officiële voorronde voor het Nederlands
Kampioenschap Standwerken leverde de
eerste plaats direct een plekje op in het
NK in Alpen aan de Rijn op 28 septem-
ber. Volgens de Hoenderlose jury was
Jeroen Coopman uit Onderdendam (Gr.)
met zijn toverblaasstiften de beste van
deze avond. Links op de foto de 3 beste
standwerkers, de jury en de braderiecom-
missie. Op deze avond stond Dörsclub
Lieren met de oude dorsmachine en de
oude tractoren als extra attractie. Zij
trokken immens veel bekijks. Een
waardige afsluiter voor de braderie 2018.
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iedagen omgevlogen

oto’oto’s ops op
oenderloo.nloenderloo.nl
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De bovenkant van een fraaie oude brievenbus. Dat is wat de vorige maand
op de foto rechts onder stond. Weet u het nog? Er zijn meer van die mooie
brievenbussen in ons dorp, maar deze
staat aan de Middenweg zo mooi te
pronken voor de witte zuil. Het is een
rode brievenbus met goudkleurige
ornamenten er op. Een mooi gezicht

zo aan de weg en naast de oprit van deze fraaie woning.
Dan de foto van deze maand. We gaan niet een klein stukje van dit stenen biggetje plaat-
sen, want dan zou het wel eens veel te moeilijk kunnen worden. En daarbij .... je moet maar
net weten waar dit beeldje in de voortuin staat. Een leuk gezicht toch zo’n beestje tussen
al het groen. Alleen de vraag natuurlijk, waar?!

J.T. van Lopik caravanonderhoud
Het adres voor het onderhoud van houten, kunstof en aluminium Sta-caravans

Krimweg 34 - 7351 AX  Hoenderloo   - Telf.: 06- 20 71 89 36 / 055- 378 19 01   - WWW.JTVANLOPIK.NL

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

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

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

Middenweg 17, 7351 BA, 055-3781270
whatssapp 0654261831



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 21

De (wel heel bijzondere) zomer van
2018 begint tot een eind te komen. Het
is aan alles te merken. De traditionele
kermis was een groot succes voor de
bewoners van ons dorp, de jaarlijkse
optocht lijkt weer in de lift te zitten.
Dit jaar was er een duidelijke trend
merkbaar: inspelen op alle actuele
thema's zoals de droogte, vliegverkeer,
vakantie, Korea en de natuur, en dat
alles met grote toewijding. Hulde!
Hoewel het dan vakantie was, is
Hoenderloo's Belang toch wel doorge-
gaan, de afgelopen maanden. Een

aantal keren hebben we het Dorps-
huus even "gekraakt" omdat er van
alles geregeld moest worden: zaken
met verkeer, met de gemeente of met
de nieuwe website Hoenderloo.nl die
we samen met de HZV aan het maken
zijn. Die laatste gaat binnenkort de
lucht in, dus hou de berichten in de
gaten.

Deze zomer waren we precies een jaar
in gesprek met de gemeente Apeldoorn
over de aanschaf van een AED (een
reanimatie-apparaat) bij het Dorps-

huus. Het is soms ongelofelijk welke
uitvluchten overheden kunnen verzin-
nen om vooral niets te hoeven beslui-
ten maar wel het gesprek daarover
eindeloos gaande willen houden.
Hoenderloo's Belang had op een
gegeven moment de pijp leeg en heeft
besloten het gesprek niet langer voort
te zetten, daar ook niet telkens andere
en soms ook dure medewerkers bij de
gemeente en anderen voor van hun
drukke werkzaamheden te houden,
maar zo'n AED zelf aan te schaffen.
Als de gemeente nog een jaar wil
studeren voordat ze besluiten dat het
misschien wel eens een goed en
levensreddend idee zou kunnen zijn,
dan doen ze dat maar. Maar wij
wachten niet meer, dus binnenkort
komt dat ding er gewoon. 

We vieren dat onze nieuwe dorps-
school weer open is, we kijken met
spanning naar het komende najaar en
de vele activiteiten die nog gaan
komen, deze herfst.

Naam : .................................................................................................
Voorletters : .................................................................................................
Tussenvoegsel : ..........................
Adres : .................................................................................................
Huisnummer : .......................... Postcode : .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats : .................................................................................................
________________________________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's
Belang om éénmaal per jaar een bedrag van € 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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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: april 2010
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U wordt gehaald en gebracht in HoenderlooU wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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Op zaterdag 29 september 2018 is er
wederom de Hoenderloo Fair rondom de
Muziektent in het hart van Hoenderloo.
Na het succes van drie jaren is de fair in
de weide omtrek een begrip geworden.
Elk jaar een ander thema in dezelfde
opzet blijkt goed te werken. Het thema
dit jaar is: “Proef de Veluwe” Er zal een
groot aanbod van streekproducten zijn;
allemaal uit de buurt en met liefde
gemaakt.
Specialiteiten van bedrijven uit Hoen-
derloo en omstreken hebben de voorkeur,
maar als het echt niet te versmaden is dan
gaat de Hoenderloo Fair zelfs over gren-
zen.
De mooie Veluwe kan men niet alleen
beleven, maar ook zeker proeven. 

Buiten de heerlijke specialiteiten die men
mee naar huis kan nemen, wordt er ook
voor gezorgd dat de inwendige mens op
de fair verwend wordt. Zo zijn er heer-
lijke drankjes en diverse lekkere hapjes
verkrijgbaar. De vele afwisseling hierin
is verrassend.

Er zijn diverse activiteiten voor jong en
oud. Zo kan men bijvoorbeeld genieten
van een toer door het dorp met paard en
wagen met gids of kan men deelnemen
aan één van de georganiseerde fietstoch-
ten door de bossen van Hoenderloo. 

De klassieke autorally ‘de HoenderRit’
zal weer eindigen in het weiland vlak bij
de fair. Honderden bijzondere automo-
bielen zullen ons dorp aandoen. Een bij-
zonder gezicht wat u niet mag missen.
(www.hoenderrit.nl). 

Na het geweldige succes van de drie
voorgaande edities van de HoenderRit,
zal de rit dit jaar starten vanaf Kasteel
Slangenburg bij Doetinchem. Daar wordt
tussen 11.00 en 12.00 uur gestart voor
rond de 100 km rijplezier. 

Aan deze rit kan iedereen meedoen met
een oldtimer van 25 jaar of ouder
(<1993). Ook motoren en vrachtauto's
zijn van harte welkom. De route is een-
voudige te volgen d.m.v. het ‘bol-pikjl

Vierde Hoenderloo Fair en Hoenderrit

systeem’. De rit gaat over de prachtige
Veluwe langs (paarse) heide en door
groene bossen. Onderweg hebben de
deelnemers voldoende gelegenheid om te
stoppen en de omgeving te bekijken.
De finish is dus op de Hoenderloo Fair,
waar bij de muziektent om 16.00 uur de

prijsuitreiking is
voor de mooiste of
meest bijzondere
of originele old-
timer. Op de foto
hiernaast de win-
naars van vorige
jaar. Alle deelne-
mers kunnen hun
auto, vrachtauto,
motor in Hoen-
derloo parkeren op
het weiland waar
recentelijk nog de
kermis heeft ge-

staan en daar kan iedereen deze fraaie
bolides optimaal bekijken.

Al met al meer dan voldoende te doen in
het centrum van Hoenderloo op zaterdag
29 september. En het is allemaal gratis
toegankelijk. 
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

marketing

WERK.
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Het zal velen van jullie niet ontgaan
zijn… zaterdag 15 september zal al
weer voor de 5de keer de Hoenderrun
plaatsvinden. Vijf jaar geleden organi-
seerden wij deze run voor de eerste
keer in het kader van
het 175-jarig bestaan
van ons dorp. 

Er schreven zich dat
jaar 180 sportieve-
lingen in en het werd
een groot succes.
Zowel lopers als vrij-
willigers waren erg
enthousiast en er was
veel vraag naar een
volgende run. Van
zoveel positieve feedback
kregen wij als organisatie
energie en we besloten om voor het
volgende jaar wederom een Hoen-
derrun te organiseren. Dit resulteerde in
250 deelnemers. De editie van 2017
telde maar liefst 450 deelnemers. Nu
staan we voor de organisatie van alweer
de 5de run, ons jubileum. We hebben
besloten dat het voor ons hierbij blijft.
We zijn super trots dat ons evenement zo
enorm gegroeid is de afgelopen jaren,
maar het vraagt ook jaarlijks erg veel tijd
van een ieder van ons. We zijn in gesprek 

met De Hoenderloo Groep over een over-
name van onze run. Het zou fantastisch
zijn als ze het oppakken en als er in 2019
weer een Hoenderrun kan plaatsvinden!
Maar voor het zover is willen wij er dit
jaar een feestelijke jubileum editie van
maken! Op het start en finish terrein, dat

gelegen is op het voetbalveld van De
Hoenderloo Groep, zal de hele dag gezel-
lige muziek te horen zijn. Tevens kunt u

daar onder het genot van een hapje
en een drankje de deelnemers

aanmoedigen tijdens de
eerste hindernis en
de eindhindernis.

We hopen op een
spetterende laatste
editie! Dat gaat niet
zonder al die
sportieve en dappere
deelnemers, maar
ook zeker niet zonder

de hulp van al onze trouwe
vrijwilligers! Dus mocht je je nog

niet aangemeld hebben als deelnemer of
vrijwilliger ga dan snel naar de site
www.hoenderrun.nl. 

De organisatie.

De foto’s hieronder zijn van de Hoender-
run van 2017. Een editie met veel regen,
wat voor de deelnemers niet zo heel erg
was, maar voor de toeschouwers iets
minder prettig. De redactie wenst de
deelnemers en de organisatie (vrijwil-
ligers) een mooie run dit jaar!!!!! Geniet
er van allemaal. 
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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.geleidehond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken melk, vla, potten pindakaas, schoon-
maakmiddelen enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en le-
vert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500  kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen. 

In Hoenderloo zijn sinds januari maar liefst 12 vuilnis-
zakken met doppen bijeen gespaard en naar het goede

doel gebracht.

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

BIJ VOORBAAT DANK

06-40866349



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 29

Te koop perceel bosgrond 2.4 ha
Middenweg / Brinkenbergweg

Wij mogen u een perceel bosgrond aanbieden gelegen aan de rand van het dorp
(Brinkenbergweg te Hoenderloo). 

Het perceel heeft een oppervlakte van 24.245 m2.
De houtopstand bestaat  uit beuk, eik en douglas.

Het perceel bosgrond valt onder het natura 2000 gebied.
De bewoners van het dorp Hoenderloo krijgen als eerste de kans 

om het perceel te kopen (evt. in vorm van een stichting).
Als er niemand in Hoenderloo interesse toont, gaan wij proberen dit perceel aan 

buitenstaanders te verkopen.
Let wel, wij kunnen u dan geen zekerheid geven dat het bos word afgesloten 

met een hek.
Voor meer info of vragen kunt u contact opnemen met 

Familie Maassen Otterlo
Jeffrey : 0629393777
Johan   : 0653155861 

14

september

verzamelen

bij de Muziektent

18.30 uur

Ga op speurtocht naar onze vossen en doe onderweg allerlei stoere, leuke, grappige
en sportieve opdrachten. Verzamel alle stickers op je stickerkaart óf geef het juiste
antwoord op de vraag die je kunt maken met de verzamelde letters en lever die in.

Als beloning heeft HAJO een verrassing voor je ........
Als de kinderen nog jong zijn graag als ouders met ze meelopen!

KOM  JE
OOK!!!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Een nieuwe foto uit de jaren midden/eind '50. Genomen bij één van de huizen aan het begin van de Paalbergweg. Er staan
"Paalbergweg kinderen" op, maar ook anderen. Waarom? Waarvoor? Feestje? Uiteraard staan er voor ons bekenden op, maar
van een enkeling is er toch nog wat twijfel. Een reactie zou leuk zijn van boven naar beneden en van links naar rechts.

Op de foto van vorige maand staat absoluut geen Beatrix elf-
tal. Het is een gelegenheid- elftal van " toevallige bezoekers "
van Cafetaria " 't Centrum" G.C.Staal (Bertus en Jannie)
Krimweg 28. Meerdere op de foto aanwezige elftalspelers
vertelden dat ze daar NOOIT geweest waren. We weten wel
dat de shirt sponsor er anders overdacht.

De namen : van boven naar onder en v.l.n.r. Jan van Beek
(Poei), Bertus Freriks (Beno), Wim Junge, Bram Westerveld,
Haagsche (?) Louis, Alje van der Harst.
Onder:  Wim Bronkhorst, Bert Westerveld (kieper), Cas
Vaartjes, Wim van Veldhuizen, Gerrit van de Heuvel en Nico

van

Beek (Luns). 
Mooie spelers van een mooi elftal waarbij vooral de laatste een bij-
zondere technicus was. 

Reacties graag naar
  wimvanmourik48@gmail.com

Foto van vorige maand
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Veldheim 6, 7351 CE te Hoenderloo. Tel: 055 - 378 11 77
Email:dehoofdpijnbalie@gmail.com
Website: www.dehoofdpijnbalie.nl

De openingstijden van de praktijk:

Maandag: 07.30 - 12.00 uur Dinsdag: 07.30 - 12.00 uur
Woensdag: 07.30 - 12.00 uur Donderdag: gesloten
Vrijdag: 07.30 - 12.00 uur

Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers 

Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.

Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit 
* Dry needling 
* Medical taping
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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
7
8 7 4

972
36
253791
854

76183

5 9 2 8 3
5

1 4 6

Langs historische
plekken tijdens de
Dooltocht
Op zondag 29 juli kon men voor de
eerste keer de dooltocht van Hoenderloo
lopen of fietsen. Een initiatief van de
werkgroep van museum De Kleine
Arcke om belangstellenden langs meer-
dere Hoenderlose historische beziens-
waardigheden te brengen. 
Vanaf het startpunt bij de Muziektent
kwam men langs de Heldringput, waar
Jan Pasveer maar wat graag uitleg gaf
over dit monument, dit voor het ontstaan
van Hoenderloo zeer belangrijk en bepa-
lende object. Vervolgens voerde de route
door het losloopgebied van de Hoge
Veluwe naar de fraaie Plaggenhut. Jan
Daemen gaf daar uitleg en was onder-
tussen heel vakkindig aan het spinnen.
De weersomstandigheden waren perfect
en wat zit je lekker daar bij dit zeer fraaie
nieuwe gebouw in Hoenderloo. 
Vervolgens kwamen de deelnemers
terecht bij het knusse Museum de Kleine
Arcke, alwaar men uitleg kon krijgen van
Willemien Smeenk. Zo kon men van
alles bezichtigen en te weten komen over
deze gebouwen. De afstand was heel
goed te doen en bij het eindpunt, het
Muziekbos, kreeg men voor het inschrijf-
geld van slechts 1 euro ook nog een ijsje
van Co. 
Een heel leuk initiatief deze dooltocht,
die zeker meer belangstellenden had ver-
diend. Door een communicatiestoring
was de bekendmaking niet helemaal
goed gegaan. Maar dat gaat een volgende
keer vast en zeker goed komen; men
heeft al besloten deze dooltocht later in
het jaar nog een keer over te doen. 



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

DROS/IJS van CO
Krimweg 33d, Hoenderloo
Tel: 055-3781502
Fax: 055-3782105
Email: ijsvanco@ijsvanco.nl

Loket van 1 maart t/m medio oktober
*   7 dagen per week geopend   *

tevens groothandel voor de horecaIJS ambachtelijk bereid

vof

zie ook www.ijsvanco.nl
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Deel 33

Waarschijnlijk heeft u wel wat gehoord
over de brand die dinsdag 24 juli in het
gebied Oud Reemst woedde, aan de
zuidkant van Het Nationale Park De
Hoge Veluwe. Gelukkig is er ontzettend
snel gehandeld door de brandweer, de
politie en de omwonenden, waardoor de
schade beperkt bleef. 
Jakob Leidekker, hoofd Bedrijfsvoering
van het Park, neemt u graag terug naar
deze dag om te vertellen wat er precies
is gebeurd, en hoe er wordt gehandeld
bij een dergelijke situatie in het Park.

Wat is er gebeurd?
Op dinsdag 24 juli werden medewerkers
van het Park aan het begin van de mid-
dag gewaarschuwd door een voorbij-
ganger, die meldde dat er brand werd
gesticht aan de rand van het Park. 
Wij zijn groot uitgerukt; in zulke situa-
ties, zeker met de droogte, krijgt zo'n
melding de allerhoogste prioriteit.
Iedereen legt zijn of haar reguliere
werkzaamheden neer om indien nodig
bij te dragen aan het proces rondom de
brand. Verschillende medewerkers zijn
zo snel mogelijk ter plekke gegaan, om
te kijken of de persoon in kwestie nog
getraceerd en aangehouden zou kunnen
worden. 

Hoe gaan wij om met brand?
Het proces wat we volgen tijdens deze
brand ging grofweg als volgt:
- Een leidinggevende van het Park
meldt zich bij de officier van dienst van
de brandweer en overlegt wat er nodig
is zodat de brandweer zijn werk kan
doen.
- Vervolgens wordt er door de mede-
werkers van het Park volop ingezet op
het gidsen van de brandweer, het
afzetten van de nabijgelegen wegen en
fietspaden en het informeren van

bezoekers. Materialen die hiervoor
nodig zijn, zoals afzetlint en stekpaal-
tjes, zijn altijd standaard aanwezig in de
auto's. 
- Als de rust is wedergekeerd, wanneer
het proces met nablussen en andere
noodzakelijkheden is voltooid, wordt de
schade opgenomen, en wordt er geëva-
lueerd. We leggen precies vast waar de
brand is geweest, zodat we de gevolgen
voor de natuur ook kunnen meten. 

Wat zijn de gevolgen?
Met name de rook zorgde voor onrust
bij omliggende campings, huisjesparken,
hotels, bedrijven en natuurlijk ook bij de
omwonenden. Er was gelukkig geen
direct gevaar. 
De gevolgen voor het Park zijn bij een
brand wel aanzienlijk. Er is bijvoor-
beeld materiele schade aan de rasters
en de zandwegen, maar belangrijker is
de schade aan de natuur. Deze is
tweeledig:
1. Gewassen verbranden, waardoor de
meest kwetsbare beestjes ook verbran-
den. Denk hierbij aan insecten, amfi-
bieën en reptielen, die niet snel genoeg
kunnen vluchten. Deze beestjes hebben
door de brand geen leefgebied meer.
2. De zware brandweerauto's rijden het
terrein in, wat zorgt voor bodemver-
dichting. In het meest extreme geval kun
je hierdoor andere plantengroei krijgen.
Dit is een eeuwenlang proces in de
bodem, waar de duur van een mensen-
leven weinig op voorstelt. 
Aan deze schade kunnen wij niks veran-
deren, de natuur moet zichzelf herstel-
len. Ondertussen zijn er al wel weer
enige groene pijpenstrootjes gesigna-
leerd in het getroffen gebied. 

Wat doen wij aan preventie?
Dit soort natuurrampen nemen wij mee

in de reguliere bedrijfsvoering, we
bereiden ons als organisatie voor op
dergelijke situaties. We vertrouwen er
op dat medewerkers verstandig hande-
len, binnen hetgeen wat ze weten en
geleerd hebben. 
Er is vanzelfsprekend een BHV (be-
drijfshulpverlening)-organisatie binnen
het bedrijf, die natuurbrand onder de
aandacht heeft. Deze organisatie is er
altijd, 24 uur per dag, 365 dagen per
jaar.  

Bedankt
Dankzij de snelle en accurate reactie
van de brandweer, zowel in de lucht als
op de grond, loonwerkers uit de omge-
ving, de politie en onze eigen mensen
die heel snel samenwerking opzochten,
hebben we deze brand in de hand kun-
nen houden. Er is op tijd opgeschaald,
de ernst van de situatie is op tijd
ingezien. Hier zijn we zeer dankbaar
voor.
Desondanks is er toch 4 hectare natuur
verbrand. 

Hoe handelen als u iets ziet?
Bent u als bezoeker in het Park en ziet u
een verdachte activiteit, of zelfs brand?
Bel eerst 112, en daarna het alarmnum-
mer van het Park. Dit nummer staat op
alle routepaaltjes, routekaarten en op
de fietspaden, en brengt u direct in con-
tact met het Bezoekerscentrum. Ga niet
staan kijken, breng uzelf direct in vei-
ligheid. Het vuur kan zich enorm snel
verspreiden. Op deze manier bescher-
men we met zijn allen de prachtige en
diverse natuur in het Park, om samen
nog vele jaren van te kunnen genieten.

(normaal gesproken worden er ook foto’s
geplaats, maar de ruimte is daarvoor te
beperkt. De informatie is echter te
belangrijk om in te korten. Kijk voor
foto’s op www.hajo-hoenderloo.nl -
redactie).

Brand op Oud Reemst

Door 
Sabine Bootsma
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

VW Golf Variant 1.4 TSi '13
Panorama dak, Navigatie, Half leer, Cruise con-
trol, Stoelverwarming, PDC,  voor en achter,
Afneembare trekhaak,18 inch, A
ls nieuw en bomvol opties!
53.000km!! € 16.450,-

*  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

Fiat Tipo 1.4-16v 10.000km!! zeer ruime auto D. grijs met. 2016 € 13.450,-
Ford C-Max 1.6-16V Airco, Cruis, 17 inch D. grijs met. 2006 €  4.450,-
Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv. Zwart met. 2015 € 16.950,-
Hyundai Getz 1.4 AUTOMAAT 99.000km Zwart met. 2008 €  4.950,-
Hyundai I-10 comfort, Clima, Cruise 33000km Zwart met. 2015 €  8.450,-
Hyundai IX-20 1.4 50.000km Zeer luxe hoge instap Zwart met. 2010 €  9.950,-
Nissan Note 1.4 Airco 62.000km zeer nette auto Grijs met. 2012 €  8.450,-
Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km! Kikker Groen met. 2017 € 13.450,-
Opel Astra 1.0 Sportstourer als nieuw 3200km Wit 2016 € 16.950,-
Opel Corsa 1.4-16v 150PK OPC-Line 5 deurs 17000km Wit 2016 € 14.950,-
Peugeot 207SW 1.4-16V Panorama dak, Lm velgen Zwart met. 2010 €  7.450,-
Renault Twingo 1.2-16V Automaat 2 stuks!! Rood en Zilvergrijs 2008 €  5.950,-
Renault Clio 1.6-16V Automaat 5 deurs Navigatie etc. Zilvergrijs met. 2013 € 10.950,-
Renault Clio 1.2-16V 5 deurs 62.000km nette auto Zilvergrijs met. 2011 €  6.450,-
Renault Laguna Estate 2.0-16V ruime station Zwart met 2009 €  7.950,-
Renault Scenic 1.4 Tce Clima, Cruise, LM velgen etc. L. Blauw met. 2009 €  8.450,-
Seat Altea 1.2Tsi Good Stuff mooie complete auto Rood 2011 €  8.950,-
Skoda Fabia Combi 1.2 TSi 105pk 65000km Grijs met 2013 € 11.450,-
Volkswagen Up! Move Up Navigatie 47.000km! Wit 2015 €  7.750,-
Volvo XC 60 D5 diesel Automaat Leer etc. 1 eig. Zwart met. 2009 € 15.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:
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