
Kark als belangrijkste kandidaat naar
boven. Dit jaar werd deze rommelmarkt
van onze Heldringkerk alweer voor de
25-ste keer gehouden en dat is toch een
plekje op de voorpagina zeker waard. 

Maar liefst 25 keer hebben de kramen
rondom en in de fraaie witte kerk op de
bult gestaan en hebben
vrijwilligers zich ingezet
voor dit prachtige ge-
bouw. Een van de ge-
zichtsbepalers van Hoen-
derloo. Naast het feit dat
het een bijzonder speciale
en gezellige dag is voor de
vrijwilligers, levert het
ook nog geld op die
broodnodig is voor het on-
derhoud van de kerk.

In alle vroegte stonden de
vrijwilligers paraat om de
vele, vele artikelen in de
kramen te leggen of de
grotere objecten zoals
meubels het terrein op te
sjouwen. In de maanden
daarvoor was een groepje
vrijwilligers ook al actief
tijdens de ‘ophaaldagen’

om bruikbare spullen bij de mensen thuis
op te halen en tijdelijk op te slaan. Zo kan
men gerust stellen dat veel mensen er
heel veel tijd in steken en als je het hun
vraagt doen ze het met plezier.

Deze 25-ste editie kan als zeer geslaagd
beschouwd worden. Het was regelmatig

lekker druk, maar de hele
dag liep het wel lekker door.
Heel veel mensen liepen
weer van de markt weg met
een nieuwe aanwinst, uit de
kramen buiten, of van de
kerkbanken of kramen bin-
nen. Daar lagen de schilde-
rijen en de boeken. En in de
consistorie was koffie met
gebak en daar moest uiter-
aard van geproefd worden.
Zeker ook lekker waren de
broodjes worst of hambur-
ger of het ijsje van Co die
traditioneel ook op deze dag
geschept worden bij de
Heldringkerk. Er gebeurde
ook nog iets speciaals bij
deze editie van de Mark
rond de Kark. Om daar
achter te komen, ga naar
bladzijde 17)
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Een foto kunnen maken
van onze koning. Trots
dat we daar bij waren!

Tja, en dan ben je opeens
25 jaar getrouwd. Dat
moest gevierd worden! 

Een concert van VIOS bij
de Muziektent? Waarom
dat dan?

Wat een super gave
Hoenderpop dit jaar!
Hoenderloo bedankt!!!!!

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Al 25 jaar een rommelmarktfeestje
Soms is het lastig om te bepalen welk
artikel er nu weer op de voorpagina van
onze dorpskrant komt te staan. Deze
maand kwam eigenlijk de Mark rond de
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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!

31 Handwerkgroep HNI (Dorpshuus, 9.30 - 11.30 uur)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)

2 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
4 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
7 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)

Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

8 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
9 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)

Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
10 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
11 Zomerfeest + kermis (Feestterrein Arckelaan)
14 Braderie (Muziekbos)

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
16 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
18 Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
21 Braderie (Muziekbos)
23 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
30 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

1 Dorpslunch (Dorpshuus 12.00 - 14.00 uur)
2 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
6 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
13 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
14 Open Monumenten Weekend
15 Open Monumenten Weekend
20 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
27 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
28 Hoenderloo Fair (Muziekbos,14.00 - 19.30 uur)

4 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
7 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
11 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
18 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
19 Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
20 Roots in the Woods (Landal Miggelenberg)
25 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
26 Bier&Broajen (Muziekbos)

1 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
2 Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
4 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
8 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
15 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
22 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
29 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

2 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)

Juli

September

Oktober

November

December

Augustus

i.v.m. vakantie gesloten van

2 tot en met 15 september

Hou hier a.u.b. rekening mee
met het voer van uw dier!
Bestel eventueel op tijd!

DORPSLUNCH

Het Nieuwe Initiatief houdt
op 

1 september
een lekkere en gezellige

Dorpslunch
in ‘t Dorpshuus.

Kijk voor meer informatie 
op pagina 21!



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl



Jachthoorgeschal op woensdag 26 juli
gewoon op de Krimweg door een aan-
tal leden van de beroemdste jachthoor-
blazers van Nederland, de Overlopers.
En die gingen niet zo maar blazen, ze
brachten Chris Staal een cadeautje die
hij nooit meer zal vergeten. Een
muzikaal cadeautje voor iemand die
aan de wieg heeft gestaan van de
Hoenderlose jachthoorngroep en die
heel veel voor hun betekend heeft.
Chris is namelijk lange tijd muzikaal
leider geweest van de Overlopers en
heeft zelfs ook muziek geschreven
voor ze. Nog steeds spelen ze het num-
mer ‘Echo en Spel’, van de hand van
Chris. Hij vond het geweldig dat een
aantal leden de tijd en moeite hadden
genomen om hem te verrassen.

Uiteraard werd er na afloop binnen bij Chris even nagepraat, nagenoten en zeker
weten oude herinneringen opgehaald. Chris kan ondanks zijn 89 jaar nog heel goed
verhalen vertellen van vroeger; zijn geheugen is nog uitstekend. 
Met zijn fysieke gezondheid gaat het echter iets minder en dat heeft ervoor gezorgd
dat hij begin deze maand verhuisd is naar de Vier Dorpen in Beekbergen. Hij heeft
zelf ook ingezien dat het thuis alleen niet meer gaat en nu zit hij inmiddels prima op
zijn plek in de Vier Dorpen.  Natuurlijk was het vooral in het begin heel moeilijk om
zijn dorp Hoenderloo, waar hij bijna 90 jaar heeft gewoond, te moeten verlaten, maar
het kon helaas niet anders meer. Hij doet iedereen die hem kent de hartelijke groeten.
In Hoenderloo zullen we Chris nu niet meer zo snel in zijn scoot mobiel zien rond-
rijden in zijn korte broek en oranje shirt. In Beekbergen wel!
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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 augustus

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

dinsdag 28 augustusdinsdag 28 augustus
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Eerbetoon aan trouw lid

Zaterdag 28 september is de 5de editie van de Hoenderloo Fair.
Deze vindt plaats rondom de muziektent.

Van 14.00 tot 19.30 uur zal er een gevarieerd aanbod van streekproducten
en een grote diversiteit aan eten en drinken zijn.

Tevens zal de klassieke autorally "de Hoenderrit" eindigen nabij de
Hoenderloo Fair. 

Wilt u een kraam op onze fair?, er zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Heeft u interesse, meldt u aan op onze site www.hoenderloofair.nl
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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



Het nieuwe multifunctionele publieks-
ge-bouw van de Hoge Veluwe, het
Park Paviljoen, werd op 21 juni
geopend door niemand minder dan
koning Willem Alexander. 

Iets wat natuurlijk de aandacht trekt van
de landelijke pers en als plaatselijke
krant heb ik ook de stoute schoenen aan-
getrokken. Ik heb een verzoek gedaan
om bij deze opening aanwezig te mogen
zijn om ook foto’s te kunnen maken.
Zo’n aanvraag moet beoordeeld worden
door de RVD, de Rijks Voorlichtings
Dienst. Een paar dagen voor dé dag
kreeg ik een mailtje dat ik er bij mocht
zijn en hoewel onze koning ook een
mens is zoals wij allemaal, is het toch
heel speciaal om daar bij aanwezig te
mogen zijn. Tenminste zo voelde ik het!

In het 20-jarig bestaan van de Nieuwe
Plaggensteker is het de eerste keer dat er
zelf gemaakte foto’s van onze vorst ge-
plaatst kunnen worden. Ook heb ik kun-
nen ervaren wat er allemaal bij komt
kijken als zo’n hooggeplaatst persoon
aanwezig is. Een persbijeenkomst waar

de regels duidelijk
worden gemaakt
en vervolgens
steevast achter een
lint plaats nemen
om gepaste af-
stand te houden tot
de aanwezige ge-
nodigden. Naast
onze koning wa-
ren onder andere
ook de commis-
saris van de ko-
ning John Berends
en zijn mede oud

collega burgemeester van Apeldoorn
Fred de Graaf aanwezig.
De komst van de koning is met allerlei
veiligheidsmaatregelen omgeven en

iedereen wordt goed in de gaten ge-
houden. Alles wordt geregisseerd, maar
als pers kregen we voldoende tijd en plek

om een leuke foto van de koning te
maken en dat was toch wel heel speciaal
voor een plaatselijke krant om mee te
maken. HAJO wil de mensen van het

Park dan ook bedanken voor deze moge-
lijkheid.
Kosten nog moeite waren gespaard om er

een speciale gebeurtenis van te maken
dat het Park Paviljoen officieel in ge-
bruik genomen werd. Uiteraard mocht de
koning als eerste naar binnen en hij leek
echt onder de indruk. Hij kreeg een
rondleiding en wandelde vervolgens
even lekker in de buitenlucht. Enkelen
mochten even een woordje wisselen met
de koning, zo ook onze plaatsgenoot
Hans Solleveld als OR-lid van het Park.
Toch wel even een momentje. 
Het was hartstikke leuk om hierbij aan-
wezig te mogen zijn en ik heb veel foto’s
gemaakt. Kijk hiervoor op de site van
HAJO. Wel veel koningsfoto’s hoor!
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Nieuwe Plaggensteker aanwezig bij opening
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Borden hadden al geruime tijd van-
tevoren aangegeven dat de Apeldoorn-
seweg, tussen de ingang van de Hoge
Veluwe en de Otteloseweg, op woens-
dag 26 juni een tijdje afgesloten zou
zijn. Proberen er door te komen was
echt onmogelijk. Omrijden dus!

Dit had te maken met het NK tijdrijden
voor de eliterijders, die in Ede van start
ging en die vervolgens in Otterlo de
Hoge Veluwe in ging. Uniek, dat een
wielerwedstrijd door het nationale Park
ging en ook daar op het terrein stonden
vele dranghekken om de doorgang voor
de wielrenners niet te beletten. In een
rechte lijn zo snel mogelijk richting ons
dorp en één voor één kwamen de wiel-
renners het Park uit rijden, sloegen links
af en gingen richting de Otterloseweg om
daar weer richting Otterlo te gaan. Bij de
Hoenderlose uitgang stonden heel wat
mensen te kijken. Het komt niet elk jaar

voor dat profwielrenners in een wedstrijd
door ons dorpie komen scheuren, al zijn
we uiteraard met de Giro in 2016 wel wat

gewend.
De kans om foto’s
te maken van strij-
dende wielrenners
heeft de N.P. ui-
teraard niet onbe-
nut gelaten en er
werd een heerlijk
plekje gevonden
op het mooie ter-
ras van Wien’s.
Dit was al aardig
vol en de tafel met
Hoenderloërs die
deze plek hadden
uitgekozen werd
steeds gezelliger.

Het was schitterend weer en zo werd het
even een ‘quality-momentje’. Het leuke
van tijdrijden is, dat er gedurende een

langere periode wielrenners langs
komen. Het is niet een uur wachten, de
rijders komen in een tijdsbestek van 30
seconden langs en dat was het. Steeds
weer kwam er eentje het park af rijden,
voorafgegaan door een motorrijder en
gevolgd door een volgwagen. Zo kon
men zich toch wel een tijdje vermaken op
het terras.

Best leuk om zo’n circus van een wieler-
wedstrijd langs te zien komen. Toch wel
iets aparts eigenlijk. En Hoenderloo werd
weer in vele media genoemd. Niet ver-
keerd in een dorp die het zeker in deze
maanden toch veel moet hebben van de
recreatie. 
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NK tijdrijden door stukje Hoenderloo

Wien’s in andere handen
Het restaurant Wien's in Hoenderloo
is inmiddels overgenomen door Dave
Wienk. Dave Wienk, de man achter
Traiteur Délicat, Délicat Catering,
Délicat Events en Délicat Smokers,
heeft een overeenkomst bereikt met
Wieneke Boon, eigenaresse van
het pand en bekend van
Nuwegexclusief.nl.

Wieneke heeft Wien's
opgezet maar gekozen om
haar andere passie te vol-
gen. Als eigenaar van het
vastgoed is zij bezig om 25
appartementen te realiseren

waar haar volledige focus voor nodig is.
"Wien's verdient liefde en aandacht die
ik op dit moment niet kan geven. Dave
kan hier iets moois van gaan maken!"
aldus Boon. Daarbij is Dave voor veel

Hoenderloërs geen onbekende,
evenals zijn vader Ben.

"Wij zijn heel erg blij en trots
om deze prachtige locatie aan

de Délicat Groep toe te
voegen. Voor ons is
dit een juiste stap op
het juiste moment
om dit nu over te
nemen en voor 1 ja-

nuari 2020 Brasserie Délicat te openen"
aldus Wienk.
Bij de heropening op 15 juli is per direct
gestopt met het zelfbedieningsconcept en
is meteen worden overgegaan tot het uit-
serveren van de nieuwe kaart. De ope-
ningstijden veranderden ook meteen naar
zeven dagen per week voor aankomend
seizoen (11.00 - 20.00 uur). De kaart zal
in de loop van de tijd uitgebreid gaan
worden met High Wines, High Teas,
High Gins, diners en andere verrassende
concepten. Ook voor feesten en bij-
eenkomsten is men van harte welkom.

Daarnaast ben je voor een kopje koffie
met gebak, een (h)eerlijke lunch, gezellig
borrelen met een hapje of dineren ook op
het juiste adres bij Wien's in Hoenderloo.



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com
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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



Het is inmiddels een mooie traditie ge-
worden, de buitenrepetitie van muziek-
vereniging VIOS. Als de weersomstan-
digheden het toelaten gaan zowel de fan-
fare als de slagwerkgroep hun laatste
repetitie buiten bij hun eigen muziektent
houden. Voordat het zomerreces ingaat
nog één keer oefenen en voor wie het wil
horen gewoon een leuk extra concert. 

Maandag 15 juli was het zo ver. Echt
warm was het niet, maar met een jas aan
konden de muzikanten zich wel warm
spelen. En het publiek werd warm van de
zoete klanken. Het was in ieder geval
droog zoals gezegd, de muziek was
prima. De fanfare stond onder leiding
van de eigen dirigent Luuk de Bakker en
iedereen kon ervaren hoe blij men bij
VIOS is met deze nieuwe dirigent. Dat
de slagwerkers het helemaal hebben
gevonden met instructeur Jan van Lien-
den is allang geen geheim meer. Er zijn
flinke stappen gemaakt de laatste jaren.
Die weg was al ingeslagen bij de vorige
instructeur Joop Rolffes, die overigens
ook in het publiek zat bij deze openbare
buitenrepetitie. Hij moest vanwege ge-
zondheidsredenen stoppen bij VIOS,
maar dat de vereniging nog steeds een
flinke plek in zijn hart heeft is overduide-
lijk. Maar nu verdienen de huidige leids-
mannen alle eer en dat Hoenderloo mede
door hun trots mag zijn op haar eigen
muziekvereniging.
Helemaal zonder de muzikanten van
VIOS hoeft men het overigens waar-
schijnlijk niet te stellen in de zomer-
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Laatste repetitie VIOS in het Muziekbos

maanden. Een aantal speelt in het Hoen-
derlose dweilorkest de Buntbloasers en
die spelen normaal gesproken op 1 of
meerdere van de braderieavonden in het
Muziekbos van Hoenderloo om de sfeer

een extra steuntje inde rug te geven. 
Het buitenconcert was in ieder geval
hartstikke leuk en ook een aantal toeval-
lige voorbijgangers pakten dit muzikale
cadeautje mooi even uit!

Gratis ander interieur in ‘t Dorpshuus
Een deel van de meubels in ‘t Dorpshuus
was toch eigenlijk wel aan vervanging
toe, maar dat is nogal een kostenplaatje.
Hoe geweldig is het dan als je de unieke
mogelijkheid krijgt om ergens gratis
nieuwe tafels en stoelen te mogen halen.
Nog prima meubels en het ziet er alle-
maal nog heel mooi uit ook. Nu het
nieuwe publieksgebouw het Park pavil-
joen op het Nationale Park De Hoge
Veluwe geopend is, kreeg het bestuur
van ‘t Dorpshuus de mogelijkheid om ta-
fels en stoelen die daar weg moesten op
te halen. Met een aantal aanhangwagens
en vrijwilligers werd alles opgehaald en
in ‘t Dorpshuus gezet. Stevig spul en het
ziet er gelikt uit. Bedankt Hoge Veluwe!
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Politienieuws
De vakantie staat alweer voor veel mensen
voor de deur of is al begonnen. Dat zijn mooie
berichten. We hopen op een mooie zomer met

leuke evenementen en mooi weer. 
Ik begin met een brandje op één van de

recreatieparken. Daarnaast stond ook
een deel van de Paalbergweg - Spelder-
markweg op een gegeven moment vol rook. Oorzaak  niet gevonden. Op het terrein van
de Hoenderloo Groep ontplofte een fosforgranaat. Gelukkig zonder ernstige gevolgen.
Vindt u nog (oude)munitie, laat het liggen  en laat het opruimen over aan experts!

Er ontstond ergens een ruzie waarbij de politie werd ingeschakeld. Bij een van de recre-
atieparken werd van een particulier de tv weggenomen en ook was er een loos alarm in
het dorp. Bij een ander alarm liep het heel anders af: door doortastende dorpsbewoners
werd een woninginbreker gepakt, nadat het alarm was afgegaan. De tweede wist te
ontkomen, maar het onderzoek is nog niet afgelopen! We zitten de tweede persoon op
de hielen. 
Complimenten voor de mannen! Tot slot toch nog weer de melding dat er in totaal vier
dieren (hert/zwijn/ree) bij een aanrijding om het leven kwamen. 

Het spreekuur is voorlopig 'gesloten'. Een groot deel van de vakantie ben ik gewoon aan
het werk en ben ik dus ook bereikbaar via bijvoorbeeld: petra.van.doorn@politie.nl

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Ja, ja de kermis konmt er weer aan en
heel veel inwoners kijken daar
reikhalzend naar uit. Is toch ook een
geweldig evenement voor ieder wat
wils dankzij de vrijwilligers van het
oranje Comité. Hulde daarvoor.
Ondertussen heb ik ook al heel wat
geruchten opgevangen van groepen
die bezig zijn met een wagen voor de
optocht. Her en der kan men ook al de
eerste bouwactiviteiten waarnemen en
het zal hopelijk weer velen verbazen
welke creaties de weg op gaan straks.
Weet u overigens hoe leuk het Hoen-
derloo’s Fetival is op vrijdag? Voor
de oudere jongeren, of is het nu de
jongere ouderen? In ieder geval een

super gezellige middag in de feesttent
voor de wat oudere doelgroep waar ik
me ondertussen ook toe kan scharen.
Maar nu genoeg over de Zomerfeesten
zoals het tegenwoordig heet. Gewoon er
naar toe gaan en volop mee genieten.
Wie weet gehuldigd worden als de
nieuwe schutterskoning(in).

Afgelopen maand heb ik een oudere
inwoner van ons dorp geholpen om naar
de Vier Dorpen te gaan, waar hij onder-
tussen een mooie plekje heeft gevonden.
De kans dat hij in de Vier Dorpen zal
blijven lijkt erg groot en elke keer als ik
even op bezoek ga merk ik aan hem dat
hij wel op zijn plekje zit. 

Zoals velen wel weten hebben we thuis
een jonge hond, Joep! Wat een genot
zo’n enthousiast dier, al zeggen de
krassen en wondjes van het spelen op
mijn armen soms wat anders. Hoe mooi
is het om met zo’n speelse hond te wan-
delen en te zien spelen met andere hon-
den. Luca, Sam, Dave en nog anderen.
Het idee kwam naar voren om een app-

groep te vormen met hondenbezitters
die elkaar kunnen en willen helpen.
Als je een lange dag weg moet om
bijv. de hond van een ander uit te
laten. Als er mensen zijn die dat graag
willen, even graag een mailtje naar
onderstaand mailadres. Kijken of ik
het kan regelen.
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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the outsiders - gefeliciteerdthe outsiders - gefeliciteerd

met het winnen van de allereerstemet het winnen van de allereerste

Hoenderlose dorpsquizHoenderlose dorpsquiz

wild west hoenderloo bestwild west hoenderloo best
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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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TTristristan Barbis - Sharon Doppenberg - Iris Dros - an Barbis - Sharon Doppenberg - Iris Dros - 
Britt EssenstBritt Essenstam - Lars Essenstam - Lars Essenstam - am - 

Merel Heekelaar - TMerel Heekelaar - Tom Heekelaar - Femke van der Loo - om Heekelaar - Femke van der Loo - 
Iris van der Loo - Djurre Rengers - Sarina Nijkamp - Iris van der Loo - Djurre Rengers - Sarina Nijkamp - 

CJCJ Poelman - Luke van VPoelman - Luke van Velsenelsen
(sorry voor de geslaagden waar we het niet van wisten)

Vervolg van de voorpagina
Een deel van het weiland voor de Heldringkerk wordt tijdens de
Mark rond de Kark altijd gebruikt als parkeerplaats. Nu staan
daar sinds een tijdje een paar koeien van de familie Van Roekel
van Deelen. Die zijn gewend aan de hele wei en één van de dieren
trok zich niets aan van het rood-witte lint en liep heerlijk te
grazen tussen de geparkeerde auto’s. Menno hoorde er over en als
gediplomeerde koeienfluiseraar zorgde hij er met zachte hand
voor dat het lieve dier weer netjes naar haar eigen gedeelte voor
de zesde juli ging. Daar was ook meer dan genoeg te vreten en als
de redactie het goed begrepen heeft is het bij die ene uitbraak
gebleven. Goed gedaan Menno!!!!

Zoals ieder jaar komen er nadat de geslaagden in de
Plaggensteker hebben gestaan nog meer namen binnen.
Vergeten door te geven, maar zeker ook nieuwe geslaag-
den. Gelukkigen die na de D-Day van het te horen krijgen
of men geslaagd was voor de middelbare school nog heel
goed bericht kregen. Ook vaak omdat het om weer een
ander soort opleidingen gaat. Uiteraard moeten die ook
gefeliciteerd worden  en dus nog een keer de namen op een
rijtje waar de redactie iets van gehoord heeft of iets van
heeft kunnen vinden.



De eerste vrijdag van juli, dus Hoender-
pop. Het eerste grote dorpsfeest waar
iedereen gratis naar toe kan van de
nieuwe zomer. Men kwam er massaal op
af op deze 5e juli. En al heel vroeg voor
Hoenderlose begrippen, aangezien het
Muziekbos om 21.00 uur al aardig
gevuld stond met meer dan 100 mensen.
Dat had vooral te maken met de prijsuit-
reiking van de Dorpsquiz ‘Wild West
Hoenderloo Best’. Maar nu gaan we
eigenlijk iets te snel, dus nog even terug
schakelen.

‘s Middags had
HAJO het
Muziekbos, VIOS
nog bedankt dat de
vereniging jullie ter-
rein ook dit jaar weer
mocht gebruiken
voor Hoenderpop, in
gereedheid gebracht
voor het muziek-
feest. Samen overi-
gens met Sing Music
van Björn
Willemsen, die ook
met een aantal men-
sen de hele middag
aan het opbouwen
was. 
Omdat de band Meneer van Zanten graag
twee uur achter elkaar wilde spelen had
Björn een extra DJ geregeld om de avond
te openen. Toen de eerste mensen rond
20.30 uur binnen druppelden, werden ze
verwelkomd met music door de DJ. Tot
de klok van negenen, want dat was het
spannende moment van de
avond, de prijsuitrei-
king. De spanning was
bij de meesten van de
gezichten af te lezen,
alleen het team van
Wim van Dam (de Olde
L’eu) had niet echt
rekening gehouden met
de eerste plaats. Hij had
verwacht laatste te wor-
den, maar daarin moest
HAJO-voorzitter Rob
Spelde hem teleurstellen.
Ze werden namelijk één na
laatste, dus zestiende!  
Uiteindelijk bleven aan
het eind 3 teams over en
derde was Bankstel
geworden. Tweede
uiteindelijk de bende

van Ellende en The Outsiders hebben
deze eerste Hoenderlose dorpsquiz op
hun naam geschreven. Het leek wel of
dat ze erg blij waren hiermee .... en
terecht!

Na de prijsuitreiking ging de DJ nog
even door tot ongeveer 22.00 uur en
vanaf dat moment ging de Apeldoornse
vijfmansformatie helemaal los. Ze gaven
vervolgens een optreden weg om door
een ringetje te halen. Met vooral eigen

nummers en af en toe een cover. Het was
genieten van een explosief goed concert
van top muzikanten die zelf ook plezier
hadden. Van HAJO uit werd de hele
avond contstant het aantal decibellen
gemeten en de band en de mannen van

het geluid hielden zich uitstekend
aan de toegestane 90 decibel. Men

bleef er zelf constant een stuk
onder! Fijn voor en zeker een
vereiste om de eventuele overlast
voor de buren binnen de perken te
houden. Ook wat betreft de eindtijd
is het goed in de gaten gehouden; er

was vergunning verleend tot
00.30 uur, maar om 00.15 uur
ging de muziek uit. Velen

bleven nog even rustig hun
drankje opdrinken of om

middernacht een hapje
eten. Dat kon volop

aangezien Eeterij De
Lierderhoeve aan-

wezig was met culi-
naire hoogstand-

jes. De leden
van HAJO
hebben zelfs

begrepen dat verschillenden die al thuis
zaten toch nog even terug kwamen om
iets lekkers te komen halen. Er werd ge-
smuld en HAJO bedankt daar de kok van
de Lierderhoeve dan ook zeker voor. 

Al met al was het een topavond voor
HAJO, die op deze Hoenderpop een
nieuw lid officieel verwelkomde, Milou
Reurings is de gelederen van de vereni-
ging komen versterken en ze heeft
meteen flink mee aangepakt. Welkom

Milou! Het
was, zo heeft
HAJO ook in de
dagen na Hoen-
derpop begre-
pen, ook een
geweldig feest-
je geweest voor
de aanwezigen
in het Muziek-
bos. Het bleef
tot laat nog heel
druk en het
heerlijke weer
werkte daar uit-
eraard volop
aan mee. 

HAJO bedankt
iedereen die

meegeholpen heeft om van Hoenderpop
2019 zo’n succes te maken. Uiteraard de
sponsoren (zonder hun is het gewoonweg
niet mogelijk Hoenderpop te houden),
Menno voor de trailer, de EHBO, de DJ,
Meneer van Zanten, Björn Willemsen en
zijn mensen en uiteraard de bezoekers! 
The Outsiders, nog van harte gefelici-
teerd met jullie eerste plaats  die jullie
een beker met drankmuntjes, een kampi-
oenschaal en een gratis lunch voor het
hele team bij restaurant De Veluwe heeft
opgeleverd. Graag even een afspraak ma-
ken bij de Veluwe die deze lunch aan jul-
lie aanbiedt.
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Groot feest in het Muziekbos: Hoenderpop
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SPONSOREN BEDANKTSPONSOREN BEDANKT
Ariska - BijDaan - Bouw- en straatbedrijf Jeroen Peelen - 

Coen Spelde Boomverzorging - DeRo Dienstverlening - De Zevensprong - 
Essie Tweewielers - Huid en Oedeem - IJs van Co - 

Loon- en grondverzetbedrijf Essenstam - JB Trading - M. v.d. Weele auto’s - 
OCH - Recreatiebedrijf ‘t Veluws Hof - Schildersbedrijf E. van Hunen - 

Schilder- en afwerkingsebdrijf H. van Hunen - Sing Music - Wien’s - 
Wolfswinkel Groentechniek

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

enen
wwwwww.hoenderloo.nl.hoenderloo.nl
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Laten we het object op de foto van vorige maand maar voor het gemak het
lichtslanghert/-rendier noemen. Straks in december, als de stekker weer in
het stopcontact gaat zal dit het huis aan de Elisabethweg 27 er weer hele-
maal in de sfeer van de tijd uit zien en
deze mooie laan extra sfeer geven. 
Nu de foto van deze maand. Dat is wel
een beetje een speciale! Maar waarom

ook een keer niet. Bij een evenement vielen de schoenen van iemand ons erg op. Het waren
dan ook wel heel speciale, aparte schoenen. Die zie je zeker niet zo vaak en het lijkt de
redactie dan ook een ultieme uitdaging voor de lezers om de persoon met deze fraaie
schoenen te traceren. Moet hij ze wel weer dragen natuurlijk! Hiernaast is zwart/wit, maar
op internet kan men zien dat de schoenen wit, grijzig en oranje (!) zijn. Maar dus van wie? 

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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Nieuws en de activiteiten voor
komende maand augustus
Subsidie provincie binnen!
In januari is Het Nieuwe Initiatief ge-
start. Na een succesvolle opstart, hebben
wij eind april een subsidieaanvraag
gedaan via de regeling Bewonersinitia-
tieven van de provincie Gelderland. De
provincie steunt ons initiatief en heeft
deze subsidie toegekend. 

Dorpslunch 1 september
HNI organiseert op zondag 1 september
2019 van 12.00 tot 14.00 uur een gezel-
lige dorpslunch in 't Dorpshuus voor alle
leeftijden. Kinderen van 0 tot 2 jaar zijn
gratis, kinderen van 2 tot 12 betalen €5
en de kosten voor oudere personen zijn
€7,50 per persoon.
Opgeven graag voor 25 augustus via
hni@hoenderloo.nl onder vermelding
naam, adres en telefoonnummer en het
aantal  volwassenen en eventueel het
aantal kinderen tot 12 jaar. Vermeldt
hierin ook eventuele dieetwensen. 
Daarnaast dient het verschuldigde bedrag
uiterlijk 25 augustus 2019  te zijn overge-
maakt op bankrekening NL 73 RABO
0336 7382 18 ten name van Vereniging
Hoenderloo's Belang, onder vermelding

van "Dorpslunch". Wilt u liever contant
betalen? Doe dan uiterlijk 25 augustus
2019 een envelop met het geld en uw
naam in de bus bij Paul de Jongh,
Krimweg 17. Hij regelt het dan verder.

Inloopochtenden ook tijdens de
zomermaanden!
Ook tijdens de zomermaanden gaan wij
door, en bij lekker weer gaan wij naar
buiten! Er is altijd plek genoeg! Iedere
vrijdagochtend is er de inloopochtend
van 10 tot 12 uur in 't Dorpshuus. Voor
een gezellig kopje koffie of thee, een
spelletje en een praatje met elkaar. Dus
aarzel niet en kom gezellig aan. 
Handwerkgroep vanaf september naar de
vrijdag
In verband met de vakantieperiode is er
in augustus geen handwerkgroep in 't
Dorpshuus. Vanaf 6 september is er
wekelijks een handwerkgroep, gelijk met
de inloopochtend op de vrijdagen van 10-
12 uur in 't Dorpshuus. De handwerk-
groep wordt begeleid door Anly van
Oostendorp en 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!

Nieuw initiatief: Knutsel Frutsel
Wij blijven actief om het aantal
activiteiten uit te breiden: Vanaf vrijdag
6 september starten wij met Knutsel
Frutsel onder begeleiding van Marijke de
Jongh. Ook deze activiteit plannen wij
gelijktijdig met de inloopochtenden en
de handwerkgroep op de vrijdagochtend
van 10-12 uur. De handwerkgroep en
Knutsel Frutsel gaan gezellig bij elkaar
zitten. 

Yoga-les in de herkansing
De afgelopen maanden hebben wij ge-
probeerd om de yogalessen in Hoen-
derloo op te starten. Helaas is dit door
diverse oorzaken nog niet gelukt. Wij
gaan het opnieuw proberen: wij ver-
zoeken belangstellenden zich te melden
via hni@hoenderloo.nl of bij één van de
werkgroepsleden van HNI. 

Nieuw initiatief: Tweede inloop-
ochtend of -middag
In de activiteitenplanning voor 2019 is
opgenomen om vanaf september 2019
een tweede inloopochtend of -middag te
gaan organiseren. Hierover hebben wij 2
vragen:

1. Naar welk dagdeel (anders dan de vri-
jdagochtend of -middag) gaat uw
voorkeur uit?
2. Wij zoeken nog extra vrijwilligers, om
deze inloopochtend of -middag te
begeleiden.  
Het minimum aantal begeleiders is 2 per-
sonen en idealiter zijn het er 3 per keer. 
Om een indicatie te geven: Voor de
huidige inloopochtend op vrijdag hebben
wij een bemensing van 9 personen, zodat
wij in een rooster kunnen draaien en
zonodig voor elkaar kunnen invallen. 

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger
mee te gaan draaien? Laat het ons dan
weten op hni@hoenderloo.nl of bij één
van de werkgroepsleden van HNI.
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

25 jaar getrouwd

Op 1 juli was het feest bij Margriet en Martin Jutte. Het gezellige echtpaar woont
al weer vele, vele jaren in Hoenderloo aan de Meester Gangelweg op de hoek met
de Speldermarkweg. Op die dag waren deze dierenliefhebbers in hart en nieren
alweer 25 jaar getrouwd en dat is meerdere malen gevierd. Eerst natuurlijk bij
het groen maken en later nog met een heel gezellig feest in ‘t Dorpshuus. De
redactie heeft daags na het feest een buurtbewoner zien lopen, maar er kwam
maar 1 woord uit zijn mond: “brak”. Het is al gezegd, dierenliefhebbers en het
welzijn van hun honden, afkomstig uit Spanje, is prioriteit nummer 1 bij deze
Hoenderloërs. Margriet vindt het heerlijk om vrijwilligerswerk in Spanje te doen
bij ‘de hondjes’ en Martin toert bij mooi weer o.a. lekker rond op zijn motor.
Echtpaar, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren erij graag!
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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: maart 2011
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Het Oranje Comité Hoenderloo (OCH)
is opgericht op 5 mei 1945. Het OCH is
een stichting en het bestuur van het
OCH bestaat uit:
Voorzitter: Arjan Barten
Secretaris: Frank Solleveld
Penningmeester: Renata Veldkamp-
Essenstam

Met hoeveel mensen zijn jullie?
Naast het bestuur van 3 personen zijn er
nog 19 vaste vrijwilligers. Totaal dus 22
mensen. Het lijkt veel, maar gezien de
omvang van de evenementen is iedereen
echt nodig. Daarnaast worden er per
evenement nog diverse andere vrijwil-
ligers gevraagd. 

Waar en wanneer komen jullie bij
elkaar?
Wij komen totaal 5 keer per jaar bij
elkaar voor een vergadering. Begin van
het jaar in februari of maart is de 1e
vergadering. Dan beginnen we met het
opstarten en alvast voorbereiden van de
evenementen.  Voor ieder evenement is
er een commissie die dit regelt, zodat
we niet met ons allen hoeven voor te
bereiden. Wij communiceren via onze
OCH-app. OCH is ook te vinden op
Facebook en heeft een eigen site.

Wat zijn jullie activiteiten?
Wij hebben het Paasspektakel op 1e

Paasdag, viering van Koningsdag op 27
april, het Zomerfeest in augustus en de
Kerstmarkt in december. De Kerstmarkt
organiseren we samen met het
Dorpshuus.
Het Zomerfeest is ons grootste evene-
ment. Dit vindt plaats van woensdag 7
augustus tot en met zondag 11 augustus
2019. Wij worden tijdens het Zomerfeest
ook nog geholpen door andere
verenigingen. Het boomstamrollen
wordt samen met de brandweer en een
aantal mensen van de Hoenderrun geor-
ganiseerd. De feesttent van het
Zomerfeest wordt geregeld door Bennie
Jonker en de kermisattracties door
Bertrand de Voer. Het programma voor
het Zomerfeest valt binnenkort bij u in
de bus. U kunt het ook nakijken op
Facebook of op onze site.

Hoe financieren jullie de activiteiten?
Wij kunnen onze activiteiten organise-
ren door bijdragen van de Hoenderlose
bevolking en diverse bedrijven uit en
buiten Hoenderloo. Dit in geld of een
andere vorm. Hier zijn wij heel blij
mee: anders lukt het ons niet. 

Zijn jullie nog op zoek naar nieuwe
vaste vrijwilligers?
Ja, als je belangstelling hebt kun je je

aanmelden bij het bestuur.  Dan kijken
of wij nog mensen nodig hebben. Is dit
het geval dan loop je het 1e jaar mee en
daarna kun je aangeven in welke com-
missie of zelfs meerder commissies je
wilt worden ingedeeld en misschien wil
je wel kartrekker van een commissie
worden. Onze voorzitter stopt eind van
het seizoen 2020 en de penningmeester
eind 2021. Mensen die voor deze functie
belangstelling hebben kunnen zich aan-
melden. 

Waar lopen jullie tegen aan bij het
organiseren?
In de loop van de jaren lopen wij steeds
meer tegen wet- en regelgeving aan. Dit
brengt voor ons veel kosten met zich
mee voor bijvoorbeeld beveiliging en
EHBO-ers. Ook Paasvuren en ballon-
nen oplaten mag niet meer, waardoor
wij onze activiteiten moesten aanpassen.

Hartstikke leuk!
Ondanks dit alles vinden wij het nog
steeds hartstikke leuk om alle activitei-
ten te organiseren, omdat wij heel veel
waardering ontvangen voor alles wij
doen. Wij hopen heel Hoenderloo weer
op het Zomerfeest te ontmoeten.
Volgend jaar bestaan wij 75 jaar. Hier
gaan we aandacht aan besteden bij al
onze activiteiten, met daarnaast een
speciaal jubileum evenement.

oopp  bbeezzooeekk  oopp  bbeezzooeekk  
bbiijjbbiijj

Trots kunnen we ook dit jaar weer zijn op een aantal inwoners van ons dorp die
met goed gevolg aan de 103-e editie van de Nijmeegse Vierdaagse hebben deel-
genomen. Een Hoenderloo’s tintje aan dit grootste wandelevenement ter wereld.
Maar heeft u dat ook dat als je op tv kijkt naar verschillende reportages je nooit
Hoenderloërs voorbij ziet komen. Gelukkig hebben we dan de foto’s nog. Het is
bekend dat Robin van Ark altijd op de vierde dag de Hoenderlose driekleur
meesleept de eindstreep over. Feebe Abbink dacht dit jaar dat ook te doen en ze
had de Hoenderlose vlag als een soort jas om zich heen gehangen en zo heeft ze
de trots voor ons dorpie volop uitgedragen en laten we maar zeggen namens alle
deelnemers. Jullie zijn allemaal kanjers dat jullie dit steeds volhouden. Respect!
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

marketing

WERK.



chines eetbaar werden. Hoe leuk is dat
als je je zelf gemaakte pizza lekker op
kunt peuzelen.
Het schoolplein was door de organise-
rende ouders van dit feest gezellig ver-
sierd en in het mid-
den stond een lange
gedekte tafel waar
men rustig kon zit-
ten eten. Er was ook
voldoende te
drinken en daar
werd ook gretig
gebruik van ge-
maakt aangezien
het heerlijk weer
was. Om een stuk
energie kwijt te
kunnen raken kon-
den de kinderen
zich uitleven op een
gaaf springkussen. 

De kinderen konden hun leerkrachten
bedanken voor het afgelopen schooljaar
en dat gebeurde dan ook volop. Altijd

toch wel even een
momentje, maar
de vooruitzichten
op een heerlijke
vakantie na een
lang schooljaar
maakte uiteraard
een hoop goed. En
........ over een
week of zes ziet
men elkaar al
weer. En, dat kon
de directrice
melden, dan zitten

er al weer meer kinderen op de school; er
hadden zich namelijk weer nieuwe
kinderen aangemeld en op het moment
van het Zomerfeest stond het leerlinge-
naantal voor het begin van schooljaar

2019-2020 al op 39. In de vakantie
zouden daar ook zo maar meer aaan-
meldingen bij kunnen komen. Verder
kon juf Kim melden dat het nieuwe
schooljaar in september van start gaat
met twee nieuwe collega’s en zo groeit
de school dus gestaag. Goed nieuws voor
IKC Hei&Bos en uiteraard daarmee ook
voor Hoenderloo. Maar nu eerst iedereen
een fijne vakantie!
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Zomerfeest afsluiter van eerste schooljaar IKC
Onze eigen Hoenderlose basisschool
(wat klinkt dat mooi zeg!), het IKC
Hei&Bos, heeft het eerste schooljaar
inmiddels afgesloten en het was een
bewogen jaar. Wat zijn de kinderen en
ouders die op school of de BSO zitten
blij dat de  ouders destijds de stap
hebben gezet om in ons dorp weer een
eigen school te krijgen.

Men heeft het er erg naar de zin en in het
afgelopen schooljaar is het leerlingen-
aantal mooi gestegen naar 31 leerlingen
aan het einde. Tijdens het Zomerfeest
had directrice Kim Meereman-Scheurs
voor de aanwezigen over het leerlingen-
aantal nog een mooi bericht.
Het Zomerfeest was de activiteit die op
donderdag 18 juli plaats vond en het was
de afsluiting van het eerste schooljaar.
Iedereen kon zelf een overheerlijke pizza
maken met de spulletjes die men zelf
lekker vond. Drie doorgewinterde pizza-
bakkers zorgden er vervolgens voor dat
de bodems met al dat lekkers in de
houtovens of de elektrische pizzama-

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

enen
wwwwww.hoenderloo.nl.hoenderloo.nl

Lantaarnpalen over op LED
In een deel van Hoenderloo zijn
enige jaren geleden nieuwe lantaarn-
palen of nieuwe armaturen voor
LED verlichting geplaatst. Later dit
jaar zijn andere straten in Hoen-
derloo aan de beurt.

De gemeente Apeldoorn meldt dat alle
lichtmasten in de betreffende straten in
onderhoud gaan, exclusief de masten
die enige tijd geleden al in onderhoud
zijn gegaan. Er gaat  overgestapt wor-
den naar LED-verlichting. De sterk
verouderde lichtmasten gaan vervang-
en worden en bij de minder verouderde

masten worden de armaturen gewisseld
voor LED. Deze masten gaan dan ook
geschilderd worden. De huidige positie
van de masten gaat niet veranderen.

De gemeente schat in dat het project
medio september/oktober van dit jaar uit-
gevoerd zal gaan worden, afhankelijk

van het binnenkomen van de bestelde
materialen. 

De straten waar men met de straat-
lantaarns aan de slag gaat zijn:
Miggelenbergweg, De Krim, Hel-
dringsweg, Brinkenbergweg, Brou-
wersweg, Elisabethweg, Hars-
kampweg.



Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel:     06-21395650 
Telefoon:  055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding 

* Financiële- en loonadminstratie

* Opstellen jaarstukken 

* Aangiftes vennootschaps- en 
inkomstenbelasting
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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

Rectificatie
Misschien kunt u zich de foto van de
Nieuwe Plagensteker van vorige maand nog
herinneren van de vriendengroep ‘Bende
van Ellende’. Ze waren zich aan het voor-
bereiden voor de dorpsquiz waar ze aan mee
gingen doen. Dat het zeker nut heeft gehad
(aanrader voor de teams volgende jaar!)
bleek wel uit het feit dat deze groep de
tweede plaats heeft gehaald en dat het ver-
schil met de nummer 1 slechts 1½ punt was.
HAJO kan iedereen garanderen dat de uit-
slag echt meerdere keren gecontroleerd is
door verschillende mensen. Met zo’n klein verschil moet je
wel zeker zijn van je zaak. Maar we dwalen af.
In de vorige N.P. hebben we aangegeven dat het stukje
hoofd achter de dorpskrant van Bea is. Maar ...... het blijkt
Henry te zijn. Bea heeft de foto gemaakt en ze staat er dus
niet op. Bea, sorry voor deze persoonsverwisseling. Zie je
maar dat jullie een twee-éénheid zijn. Maar toch .........
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Honderden oude foto's op tentoonstelling HHIB
De werkgroep His-
torisch Hoen-
derloo In Beeld
(HHIB) bestaat dit
jaar alweer 5 jaar
en dat willen de 6
leden vieren met
iedereen die net als
zij belangstelling
hebben voor oud
Hoenderloo. Een
ten toons te l l i ng
met meer dan 1250
foto's over de
school in Hoen-
derloo, de inmid-
dels ter ziele
gegane voetbal-
club Beatrix en
foto's van allerlei
families. De 6 leden zijn 2½ jaar bezig
geweest om de foto's te verzamelen en
ook nog zo veel mogelijk namen bij de
gezichten op de foto's te krijgen. Ze zijn
er trots op dat ze van bijvoorbeeld 100
oude schoolfoto's bijna alle namen
hebben kunnen vinden. 

Dat heeft immens veel tijd gekost. Zo
hebben ze 39 bijeenkomsten gehad,
hebben ze in totaal 390 vergaderuren er
in gestoken en dan nog de vele, vele indi-
viduele uren met gesprekken, met mate-
riaal ophalen en het retourneren van de
spullen. Men digitaliseert alle foto's en
inmiddels heeft HHIB een zeer grote his-
torische Hoenderlose databank. De foto's
worden gescand, waar nodig verbeterd

en uitgeprint op A5 of
groter. Best ook een
kostbare aangelegen-
heid bij de hoeveelhe-
den die men heeft ver-
werkt en daarom is
men ook genoodzaakt
entree te vragen voor
de tentoonstelling.
Daarmee kan men dan
wel weer verder om
nog meer uniek materi-
aal veilig te stellen
voor de toekomst. En
het te voorzien van
nodige achtergrondin-
formatie. Nu zijn er
nog mensen die dat

kunnen geven en
schitterende ver-
halen kunnen
vertellen. 

<< De leden van
HHIB met de vrij-
willigers die borg
staan voor de ten-
toonstelling

Op een bepaald
moment heeft men
bij HHIB gezegd
genoeg te hebben
voor deze tentoon-
stelling,  maar het
verzamelen van
materiaal gaat
gewoon door. Voor

een volgende tentoon-
stelling heeft men ook al
weer enkele honderden
foto's op de plank liggen.
Deze tentoonstelling is
alweer de vierde in vijf
jaar en daaraan kan men
zien dat er meer dan vol-
doende materiaal is. De
eerste tentoonstelling was
in 2014 en dat was meteen
een schot in de roos. Heel
veel bezoekers en
iedereen was enorm ent-
housiast. In 2016 volgde
de volgende zeer suc-
cesvolle tentoonstelling-
enreeks en later in dat jaar

hing 't Dorpshuus van Hoenderloo hele-
maal vol met Hoenderlose trouwfoto's.
HHIB heeft op een aantal avonden ook al
een keer prachtige oude Hoenderlose
films vertoond die ook zeer goed bezocht
werden. 
De panelen waar de foto's op worden
getoond, die door de leden zelf zijn
gemaakt, worden in de grote zaal van 't
Dorpshuus aan de Paalbergweg 26 in
Hoenderloo geplaatst en men kan ze
bewonderen voor 4 euro p.p. Dat is
inclusief een kopje koffie/thee en voor
dat bedrag mag men alle avonden naar
binnen. De data zijn: zondag 28 juli,
woensdag 31 juli, zondag 4 augustus,
woensdag 7 augustus, woensdag 14
augustus en zondag 18 augustus. Op de
zondagen is de tentoonstelling van 13.00
tot 17.00 uur geopend en op de woensda-
gen van 16.00 tot 21.00 uur.

De N.P. in ..........
Piet en Janny Woensdregt waren vorig
jaar op 16 oktober 50 jaar getrouwd en
zoals dat zo vaak gaat hebben de kinderen
en kleinkinderen zich suf gepiekerd wat
een passend cadeau zou zijn. Nou, die
hebben ze gevonden hoor! Deze maand
zijn Janny en Piet naar Maastricht geweest
om een concert van Andre Rieu op het
Vrijthof mee te maken en wat hebben ze
genoten! Dit cadeau was de spijker op zijn
kop! Het was fantastisch, geweldig, super
enz. En ..... ze hadden de Nieuwe
Plaggensteker meegenomen om er mee op
de foto te gaan. Alleen, hoe maak je nu
een selfie zodat ze er allebei op staan.
Geen idee en dus heeft Janny Piet op de
foto gezet. Maar ze waren er allebei hoor!
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Historisch Hoenderloo in Beeld
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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

3

8 5 4

869
24796

623
629

5732

8 2 5
2 7 6 4 3
7 4

Hoe toevallig 
is dat?
Wie weet heeft iedereen dat wel eens een
keer gehad, dat men op vakantie gaat en
daar een bekende tegen komt. Als men
dan bijvoorbeeld naar Beekbergen gaat is
de kans redelijk groot. Iets verder weg,
laten we zeggen, Dieren, dan nog is de
kans redelijk aanwezig. Maar ook in het
buitenland staat men soms zeer verrast
als men een bekende tegenkomt. En dan
is België nog weer anders dan ergens aan
de andere kant van de wereld. Toch kan
men ook bij een verre bestemming een
“Hé, komen we jullie hier tegen!” erva-
ring krijgen. Dat was zeker het geval bij
onze dorpsgenoten Paul en Marijke de
Jongh het geval toen ze in juni op
vakantie in Costa Rica hun bijna buren
Oskar van Zuiden en zijn vrouw Erika
tegen kwamen. Paul is enthousiast lid
van de Dorpsraad van Hoenderloo en
Oskar is daar net mee gestopt. Toeval
bestaat niet zeggen sommigen, maar het
bleek zelfs dat de beide echtparen in het-
zelfde hotel zaten. Toen Paul naar zijn
kamer 35 wilde en per ongeluk naar 45
liep ...... tja u raadt het al. 
De beide Hoenderlose echtparen hebben
vervolgens lekker samen gedineerd en ze
konden dan ook vast even lekker bijpra-
ten over Hoenderlose zaken. Of mis-
schien ook wel niet! Vakantie is vakantie
toch?!
Het enige nadeel in dit toch wel unieke
geval is dat beide echtparen geen Plag-
gensteker mee hadden genomen. Toch
wel jammer hoor! Maar dit is toch zo
apart dat we het wel hebben geplaatst.
Met de afspraak dat de volgende keer
voor de zekerheid een Hoenderlose
dorpskrant in de koffer mee gaat! Deal?
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

AdverAdverterteren in de Nieuwe Plaggenstekeren in de Nieuwe Plaggensteker
hele pagina:
vast per jaar 600,--
éénmalig 75,--
halve pagina:
vast per jaar 315,--
éénmalig 40,--

kwart pagina:
vast per jaar 170,--
éénmalig 25,--
achtste pagina:
vast per jaar 100,--
éénmalig 15,--

DANZIJ DE ADVERTEERDERDS KAN DE N.P. UITGEGEVEN WORDEN
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Deel 44

Op 21 juni 2019 is het Park Paviljoen -
het gloednieuwe publieksgebouw van
Het Nationale Park De Hoge Veluwe-
officieel geopend door Zijne Majesteit
Koning Willem-Alexander. Voor het
Park een absolute mijlpaal; een dag
die gevierd moest worden. 

Aandacht voor natuur en biodiver-
siteit
Na zijn aankomst in het Park maakte
de koning eerst een tussenstop bij het
Paludicultuurproject langs de Kronkel-
weg. Met dit project wordt geëxperi-
menteerd met het vasthouden van water
en het vernatten van de natuur, met het
oog op het vergroten van de biodiver-
siteit. Een concept waarbij natte gron-
den een productiefunctie kunnen hou-
den, zonder te worden ontwaterd. In
tegenstelling tot regulier beheer, waar-
bij landbouw- en bosgronden worden
drooggelegd voor optimale productie,
wordt hier juist geprobeerd om het
water vast te houden in een sterk ver-
droogd landschap.
Deze manier van beheer draagt bij aan
het terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen en bodemvorming in
plaats van -afbraak. Bovendien ont-
staan er kansen voor natuurontwikke-
ling; een win-win situatie. Twee bos-
wachters van het Park gaven de koning
uitleg over het project, het actieve na-
tuurbeheer van het Park en onze focus
op biodiversiteit.  (zie foto)
Vervolgens was het voor de koning tijd
om door te rijden naar het centrum,
waar hij werd verwelkomd door gast-
heer Seger van Voorst tot Voorst, direc-
teur/bestuurder van het Park. Er volgde
een toespraak en vervolgens genoten
alle speciaal genodigden van prachtige
optredens van Introdans en het Britten
Jeugd Strijkorkest.

Educatie en verdere plannen
Rond twee uur was het tijd voor de offi-
ciële opening van het Park Paviljoen.

De koning stapte als eerste het gebouw
binnen en kreeg een rondleiding door
alle ruimten: het Parkrestaurant, de
keuken, de zalen/educatieruimten, de
informatiebalies en de Parkwinkel.
Na zijn bezoek aan het gebouw maakte
de koning een korte wandeling door de
omgeving, waarbij hij met medewerkers
en vrijwilligers van het Park sprak over
ons educatieprogramma. Ook sprak hij
met de landschapsarchitect over de ver-
dere plannen voor het centrumgebied
van De Hoge Veluwe. Hij liet zich uitge-
breid informeren over het Totaalplan
2010-2025, waarvan het Park Paviljoen
de eerste grote stap is. Nadat het cen-
trumgebied vernieuwd is, zullen de drie
Parkentrees worden gemoderniseerd
voor een betere doorstroom van bezoe-
kers. Na de Parkentrees krijgt het
Museonder een flinke update, waar de
expositie gericht op het leven onder de
grond volledig zal worden vernieuwd.
Terug bij het Park Paviljoen nam de
koning uitgebreid de tijd om enkele

medewerkers van het Park te spreken.

Feestelijke opening voor het personeel
en de vrijwilligers
's Avonds mocht de grote groep perso-
neel en vrijwilligers van De Hoge
Veluwe het Park Paviljoen voor het
eerst van binnen bekijken. Onder het
genot van hapjes en drankjes werd er
op het ruimte terras van het Park
Paviljoen nog gezellig nagepraat.

Het Park Paviljoen
Het Park Paviljoen vormt vanaf nu de
ideale uitvalsbasis voor een dagje Hoge
Veluwe. De langgerekte en gebogen
centrale ruimte - met op koude dagen
aan het eind een knapperend haardvuur
in de open haard - geeft bezoekers de
mogelijkheid om heerlijk te ontspannen.
Voor de architecten was het een belang-
rijk uitgangspunt dat het hele gebouw
een vanzelfsprekend onderdeel moest
zijn van het landschap en de Parkerva-
ring, wat niet alleen terug te zien is in
het ontwerp zelf, maar ook in de samen-
werking met licht- en interieurontwer-
pers. Het hele gebouw reflecteert de
directe verbondenheid met de omring-
ende natuur van De Hoge Veluwe.
Belangrijke stap in vernieuwing Park
Het Park Paviljoen is multifunctioneel
en voorzien van zonnepanelen en een
warmte- en koudeopslag, waarbij de
gekozen materialen het gebouw duur-
zaam en onderhoudsarm maken. Het
Paviljoen is voor De Hoge Veluwe een
absolute mijlpaal in de grootschalige
vernieuwing van het centrumgebied van
het Park, waarbij ook het evenementen-
terrein, de speeltuin, de ontsluitingswe-
gen, de fietspaden en de parkeerplaats
ondertussen al opnieuw zijn ingericht.
Daarnaast wordt in de toekomst de fiet-
senstalling gedraaid. 

Terugblik op de opening van het Park Paviljoen

Door 
Sabine Bootsma
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

VW Passat Variant 1.4TSi
Navigatie, Cruise control, Climatronic, ESP,
ABS,, Carkit, Lichtmetalen velgen, Mistlampen,
Lederen stuur. Stoelverw. 82.000km! 
Zeer nette en luxe auto

BJ 2012 € 15.750,-

*  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 €  4.450,-
Daihatsu Cuore 1.0 5 Deurs Super voordelig rijden Blauw met. 2009 €  3.250,-
Fiat Grande Punto 1.3 JTD Diesel 156.000km D. grijs met. 2011 €  3.950,-
Fiat Punto Evo 1.2 5 drs Airco, Trekhaak, 58000km Zilvergrijs met. 2012 €  6.450,-
Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv. Zwart met. 2015 € 14.750,-
Hyundai I-10 1.1. 44.000km Als nieuw, lekker zuinig Rood 2011 €  4.250,-
Hyundai Atos 1.1 Dynamic leuke zuinige auto Blauw met. 2003 €  1.950,-
Mazda 2 1.5-16v Automaat Navigatie enz. 25.000km Grijs met. 2015 Verwacht
Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km! Kikker Groen met. 2017 € 12.950,-
Peugeot 5008 1.6-16V 150pk Automaat Leer, Navi Zwart met. 2010 Verwacht
Peugeot 207 1.4 5 deurs Airco Lm velgen, Carkit Zilvergrijs met. 2011 €  5.450,-
Renault Clio Estate 1.2 Tce Navigatie, Cruise enz. Zwart met. 2010 €  6.950,-
Renault Kangoo 1.6-16V Pers, uitvoering Airco Rood met. 2006 €  3.450,-
Renault Scenic 1.6-16V 87.000km,Trekhaak nwe APK Zilvergrijs met. 2001 €  1.750,-
VW EOS 2.0 FSI Leuke Cabrio met div opties Zwart met. 2007 €  6.450,-
VW New Beetle Cabrio 1.6 Zwart Lm velgen Leer etc. Zwart met 2003 Verwacht
VW Golf 1.6 AUTOMAAT 5 deurs met trekhaak Rood 1998 €  2.650,-
VW Golf Variant 1.2 TSI 63.000km!! luxe uitvoering Wit 2011 € 11.450,-
VW Passat Variant 1.4TSi Navigatie, Cruise 18inch Zilvergrijs 2012 € 15.750,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:
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