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Zeer velen hadden uitgekeken naar
zaterdag 17 november, dé dag dat
Sinterklaas weer in het land zou gaan
komen. Uiteraad ook in Hoenderloo en

In deze
Plaggensteker o.a.

net zoals elk jaar werd het een groot
feest zoals het hoort, een Kinderfeest.
De Goedheiligman had ook dit jaar heel
veel Zwarte Pieten meegenomen naar
Hoenderloo en die maakten er ook dit

richting ‘t Dorpshuus. Met politieagente
Petra voorop om het verkeer te regelen
en muziekvereniging VIOS om iedereen
met muziek te laten horen hoe blij men is
dat Sinterklaas er weer is.
De Plaggenstekersweg was ook dit jaar

Richard kreeg de verrassing van zijn leven. En dat
op zijn leeftijd!

Er ligt iemand op de glazen
pui van ‘t Dorpshuus! Een
inbreker soms?

Jannie en Piet. Jullie
staan niet zo heel vaak in
de N.P. Nu dus wel!!!!!

Jeetje, dat is veel snoep!
Voor wie was dat allemaal
dan?!

keer een mooi spektakel van. Eén Piet
deed het rustig aan, Opa-Piet. Maar wat
knap dat hij de hele wandeling van het
schoolplein naar ‘t Dorpshuus liep, met
zijn rollator.
De Sint werd warm onthaald op een fris
schoolplein door heel veel kinderen en
(groot)ouders. De familie van Bon had
hun koets weer beschikbaar gesteld om
de Sint, die inmiddels toch wel aardig op
leeftijd is, rond te rijden. Op het schoolplein werden de eerste tekeningen al aan
de Sint gegeven en wat waren ze allemaal mooi zeg!
Het allereerste cadeautje dat mee was genomen uit Spanje was bestemd voor IKC
Hei&Bos, een spel. Er waren heel veel
kinderen van de Hoenderlose school aanwezig en die mochten samen met de
Pieten het grote pak uitpakken.
Samen met de kinderen en een konijn en
een bijtje ging er een lange stoet via
Veldheim en de Plaggenstekersweg

volop versierd en daar stonden bewoners
warme chocolademelk en iets lekkers uit
te delen. Super lekker, want het was best
frisjes. Dat was het later in ‘t Dorpshuus
zeker niet. De grote zaal van het dorpsgebouw zat stampvol en wat was het
gezellig. Het bleek dat niet alleen kinderen (met ouders) uit Hoenderloo er
waren, maar ook oud-Hoenderloërs met
hun kinderen en mensen die bijv. ergens
op een recreatiepark zaten. Die hebben
ook kunnen genieten van de intocht en zo
hoort het ook. Een kinderfeest is een
feest voor alle kinderen en zo staat de
organisatie van de intocht, de HZV, er
ook in. TOP! Al met al was het een super
gave intocht en we hopen dat Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieten een heel mooi tijd
gaan krijgen in Hoenderloo én in heel
Nederland. En dat iedereen maar veel
cadeautjes mag krijgen.
Bekijk het foto-album op de site van
HAJO of Hoenderloo.nl.
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in uw vereniging speelt. Zijn er data die leuk zijn voor iedereen om te weten, geef die dan aan ons
door. Nooit verkeerd toch om te laten zien waar een vereniging mee bezig is en wanneer !?
December
8
14
15
17
18
19

Kerstmarkt (Dorpshuus)
Ledenvergadering Onderling Hulpbetoon (Dorpshuus)
Bingo (Dorpshuus)
Kerstviering voor ouderen (Dorpshuus)
KerstInn DHG
Dineren in ‘t Dorpshuus
KerstInn DHG

Januari
16
26

Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark
Winteruitvoering VIOS

Februari
2
3
20
23

Feestavond Onderling Hulpbetoon
Klaverjassen Dorpshuus
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

Maart
9
20
30

Uitvoering HTC (Dorpshuus)
Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

April
17
20

Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

Kerstviering voor ouderen
Op maandag 17 december zal
in ‘t Dorpshuus de traditionele
Kerstviering voor Ouderen
gehouden worden door de
Heldringkerk Gemeente. Iedere
dorpsgenoot vanaf 65 jaar is daar
dan van harte welkom.
De viering begint om 16.30 uur.
Er komen begin december mensen
langs met een uitnodiging,
maar men kan zich ook opgeven.
Dat kan bij:
Diny van Beek, 055-3781537 en
Geertje Hendriks, 055-3781850.

Mei
15
25

Dineren in ‘t Dorpshuus
Ophaaldag Mark rond de Kark

Voor vervoer kan gezorgd worden

Juni
6
19

Seniorentocht
Dineren in ‘t Dorpshuus

Juli
5
6
17
24
28
31
31

Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)

Augustus
4
7
14
18

Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)
Tentoonstelling HHIB (Dorpshuus)

Bingo in ‘t Dorpshuus
Op 15 december is er een gezellige bingo
in ‘t Dorpshuus met mooie prijzen.
De zaal gaat om 19.00 uur open,
de bingo begint om 20.00 uur!!!!!
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon

Richard van Kooten 50 jaar

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

www.hajo-hoenderloo.nl

Hij stond wel even raar te kijken toen daar opeens een aantal jeugdvrienden voor zijn
neus stonden, Richard van Kooten. Ze hadden er een reis van ruim 2000 km voor over
om de geboren en getogen Hoenderloër in Zweden te gaan feliciteren voor zijn 50-ste
verjaardag. De grote dag voor de geëmigreerde oud plaatsgenoot was op 4 november
en ook in Zweden werd met een spandoek duidelijk gemaakt dat er tegenwoordig nog
een vijftiger woont. In 2005 kwam de grote droom uit voor Richard, Claudia, Jay en
Kyona om te verkassen naar zweden, waar het bedrijf Siberian Adventures werd
opgezet. Inmiddels een succesvol verhaal. In alle jaargetijden valt daar iets te beleven
en de familie heeft het daar helemaal gevonden. Ze komen nog regelmatig over naar
Hoenderloo om familie te bezoeken en bijvoorbeeld de kermis mee te maken. Richard,
vanaf deze plek nog van harte gefeliciteerd en nog vele, vele jaren in goede harmonie
en gezondheid er aan plakken! Gratulerar på födelsedagen!

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 8 december
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 18 december
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Vanaf januari van dit jaar hebben we maar liefst 26 vuilniszakken kunnen vullen
met de bij ons ingeleverde plastic doppen. De Stichting Hulphond ontvangt 15
cent per kilo. De basisopleiding van de honden kost €5.000,-. Alle kosten zijn
hierin inbegrepen. Te denken aan voer, medische onkosten, KNGF-instructeurs
en professionele begeleiding van het pleeggezin. Er zijn 11 miljoen doppen
nodig om een hulphond aan te schaffen (kopen).
We zijn dan ook heel blij met alle doppen
die bij ons ingeleverd worden. Wel graag
schone doppen. En niet te vergeten Ger
Huisman, die enkele keren per week de
doppen van de flessen haalt bij de
supermarkt. Bedankt allemaal en
weg gaan nog steeds door.
Janny Verschuur - Paalbergweg 31
Marja van de Brink - Miggelenbergweg 8
Ria Junge - Miggelenbergweg 2

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5

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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Heerlijke zangavond in ‘t Dorpshuus
Op zaterdag 3 november was het dan zo
ver, de jaarlijkse uitvoering van Korengroep Eensgezindheid in ‘t Dorpshuus.
De beide koren
konden
laten
horen
waartoe
men vocaal toe in
staat is en de goed
gevulde zaal kon
daar lekker van
genieten.
Het concert begon
niet zo sterk met
een heel rommelig ‘Scherenschleiferlied’
door Eensgezindheid. Het zou nog
kunnen dat dit een
heel lastig nummer was en dat
het er allemaal bij
hoorde, maar echt
soepel klonk het niet. Gelukkig hebben
de 25 dames en 1 heer het daarna zeker
goed gemaakt met heel wat mooie nummers.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk zongen de koren weer om en om en bleven
ze steeds op het podium. Zo zat er wat
vaart in de avond en was er een mooie
afwisseling tussen beide koren. Voor
de pauze zong Eensgezindheid 4 nummers en popkoor Unity eveneens. Ze
begonnen met ‘Waterloo’, waarna een
aparte maar heel mooie versie van
‘Imagine’ werd gezongen. ‘Need you
now was ook erg mooi.

van de avond was het nummer ‘All of
Me’ van Unity. Dat muziek je kan raken
bleek bij de manier waarop dit nummer

gezongen werd. Dit was nu zoals men
zegt een “kippenvelnummer”. Smaken
verschillen uiteraard maar uit de reacties
uit het publiek kon men wel ventileren
dat dit toch wel erg mooi was.

Als extra intermezzo voor de pauze
had De Zang gezorgd voor een
pianiste en dwarsfluitiste. Vooral het
tweede nummer, het bekende
‘Blowing in the Wind’ viel zeer in de
smaak. Er werd door koren en publiek
volop mee gezongen en genoten.
Sowieso blijkt herkenbaarheid heel
belangrijk te zijn bij concerten.
Opvallend was dat beide koren heel
goed uit de pauze kwamen en toen een
paar geweldige liederen zongen.
Eensgezindheid bijvoorbeeld meteen
met ‘Frieden’ en later nog met een heel
mooie en zuiver gezongen ‘Tibie Pajom’.
Dit nummer heeft het koor al vaker
gezongen, maar zelden zo mooi als op
deze avond. Eén van de hoogtepunten

vond om te helpen en te genieten. Hij
mocht deze avond het grote koor begeleiden bij ‘Lindentree’ en hij deed het
geweldig. Strak in
pak en met zijn eigen
dirigeerstok. Degene
die hij ooit gekregen
heeft van zijn grote
vriend, de helaas te
vroeg overleden vorige dirigent van
Eensgezindheid Hennie Zuiderwijk. Wouter hanteerte de stok
zoals het hoort en hij
genoot van zijn optreden en van het
succes!
Deze mooie avond
werd ook weer traditioneel afgesloten
door beide koren
samen en dit jaar had
men daar de liederen ‘Verdronken vlinder’ en ‘The Rhythm of Life’ voor
gekozen. Dat klinkt toch wel mooi hoor
als er wat meer mensen samen zingen en
beide koren kunnen dan ook zeker nog
vocale versterking gebruiken. Men kan
op een dinsdagavond in ‘t Dorpshuus
terecht voor Eensgezindheid en op
donderdagavond voor popkoor Unity.
Dit laatste koor telt op dit moment nog
maar 12 leden en aanvulling zou dan
ook zeer wenselijke zijn. Beide koren
hebben bevlogen en heel goede dirigenten in de personen van Elni
Vaassen-Schwengle, die al vele jaren
naar grote tevredenheid het popkoor
begeleidt en sinds een kleine 2 jaar
Michiel Vanhoecke bij het grote koor
Eensgezindheid. De grote gezamenlijke noemer bij beide koren is het zingen natuurlijk, maar gezelligheid en
saamhorigheid zijn toch ook zeker
belangrijke pijlers bij deze twee koren
van De Hoenderlose Zang.
Over de verloting wordt dit keer geen
woord gerept in dit verslag en daaruit
kunt u wellicht opmaken dat de prijzen
aan bepaalde personen volledig voorbij
gegaan zijn. Helaas!

Een ander hoogtepuntje van de avond
was het gast-dirigent optreden van
Wouter. Deze zoon van één van de leden
van Eensgezindheid komt elke maand in
ieder geval één keer op een repetitiea-

Kijk naar meer foto’s en
in kleur op
www.hajo-hoenderloo.nl
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Veel snoep bijeen zingen tijdens Sint Maarten
Voor een kleine 50 kinderen hoefde er in
de weken na 11 november even geen
snoep gekocht te worden. In ieder geval,
men had genoeg te
snoepen voor een lange
periode. Allemaal zelf
eerlijk verdient met zingen bij een heleboel
deuren tijdens de rondgang van Sint Maarten.
HAJO had deze tocht
door een gedeelte van ons
dorp georganiseerd, maar
overdag was het nog wel
even spannend of het wel
iets zou worden. Ten
eerste weet iedereen dat
ons dorp niet giga kinderrijk is, maar de regen
kwam ook af en toe met
bakken naar beneden. Toch was het om
18.00 uur droog en er hadden zich heel
wat kinderen met prachtige lampionnen
verzameld op het pleintje voor ‘t
Dorpshuus. Met ouders, want voor sommigen was het toch best wel een beetje
spanend zo in het donker. En natuurlijk
samen met papa en mama voor de veiligheid en de gezelligheid.
HAJO had gekozen voor een relatief

veilige wijk voor de kinderen om te
lopen en met die keuze ga je ook mensen
die daar buiten vallen teleurstellen, maar
het is niet anders (Excuses hiervoor
vanuit HAJO)
De mensen in de wijk hebben volop
bezoek gehad van de kinderen en die
hebben hun vocale kunsten volop tentoon gespreid. Overal hoorde je groepjes
kinderen zingen en overal vulde de
rugzak of jaszak of andere tas zich gaandeweg de avond meer en meer met

snoepgoed. Afgesproken was dat men
binnen een tijdsbestek van 1½ uur weer
terug zou zijn bij ‘t Dorpshuus om zich

vriendinnetjes hadden meegenomen uit
omliggende dorpen. Gezellig toch? Een
vriendje van Micha Hoeve was er al voor
het tweede achtereenvolgende jaar
en we hopen dat hij er volgend jaar
weer bij zal zijn. Vriendjes uit
Ugchelen waren uiteraard ook
welkom, van school of van de
sportvereniging. Maar het hele
hockeyteam wordt misschien wel
wat veel!!!! Ach maakt het uit!
Al en met al was het heel gezellig
en leuk en HAJO wil dan ook
iedereen bedanken die de moeite
had genomen om naar ‘t
Dorpshuus te komen op 11 november en vervolgens zingend door
het dorp te gaan! De redactie heeft
gehoord van heel veel mensen dat

ten eerste even af
te melden zodat
HAJO wist dat
niet iemand nog
ergens onderweg
zou zwerven, en
ten tweede om nog
even warme chocolademelk
of
ranja te drinken en

even na te kletsen.
En natuurlijk om
de buit’ even te
laten bewonderen.
De optie om de
helft af te staan
aan HAJO zodat
die ook de komende tijd veel lekkers
te snoepen zou
hebben viel niet
helemaal goed en dus nam iedereen het
snoepgoed lekker mee naar huis. En
terecht.
De leden van HAJO waren bijzonder blij
en trots dat er zo veel kinderen en ouders
waren gekomen om Sint Maarten te
lopen. Geweldig ook dat ze er op school
ook aandacht aan besteed hadden en dat
ze daar ook aan mooie lampionnen hadden gewerkt. Ook super leuk was dat
kinderen uit het dorp ook vriendjes en

ze het onzettend leuk vonden al die
vrolijke en zingende kinderen aan de
deur. Dat is een blijvertje dus, Sint
Maarten.
Kijk naar meer foto’s en
in kleur op
www.hajo-hoenderloo.nl
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

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

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

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

De Imme
Kindercentra van Prokino

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

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

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

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

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

www.wolfswinkel.nl

Het is inmiddels een mooie traditie
geworden dat er ieder jaar op De
Hoenderloo Groep een Kerst Inn wordt
gehouden. Daar wordt heel veel tijd en
energie in gestoken en de organisatie zou
het heel leuk vinden als ook bijvoorbeeld
inwoners van Hoenderloo hier een kijkje
komen nemen. Zoals op bovenstaande
flyer staat vindt de Kerst Inn plaats op 18
en 19 december en zullen de deelnemers
in groepen langs 5 verschillende locaties
lopen waar het welbekende verhaal van
de eeuwige vrek Scrooge zal worden
opgevoerd. De start van de wandeling is
bij de Soos aan de Nijengaardeweg 9 en
om het aantal bezoekers een beetje in het
oog te houden vraagt de organisatie of
men zich van te voren wil opgeven. Dat
kan bij de volgende personen:
Anneke Lammers
alammers@pluryn.nl
Gerard Meuleman
gmeuleman@pluryn.nl

Menu voor

12 december:

Heldere ossenstaartsoep
gevulde kippendij met tutti-frutti
witlof omwikkeld met katenspek en gegratineerde
aardappelen
toetje: griesmeelpudding met advocaat
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 8 december bij
Carla Schol 0620171838

De exactie tijden zullen dan later aan
iedereen doorgegeven worden.
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Politienieuws
Op het moment van het schrijven van dit stukje is het een mooie frisse zonnige zaterdag.
Over een paar uurtjes wordt het alweer
donker. We merken dat de woninginbraken alweer zijn toegenomen. Laten we
met z'n allen alert zijn en blijven op
verdachte personen en voertuigen. Komt u zo'n situatie tegen bel dan 112 en meld
het in de Whatsapp groep. Samen kunnen we Hoenderloo veilig houden. Over verdachte situaties gesproken er waren er afgelopen weken drie. Een deel van de
Otterloseweg was afgesloten ivm een vrachtwagenbrand. U weet vast ook wel dat de
provincie druk bezig is met de weg bij de kruising Otterloseweg - Van Golsteinlaan.
Over een poosje is het even niet mogelijk om vanaf die kant naar Apeldoorn te rijden.
Neem dan de Berg en Dalweg. Bijzonderheden en planning zijn te vinden op de site van
Provincie en dan zoeken op wegnummer.
Ook was er brandvorming in een wielkast van een touringcar. Dit kon snel in de kiem
worden gesmoord.
De aanrijdingen met wild waren er ook nu weer: twee keer met een hert en één keer
met een ree en een zwijn. Op een van de recreatieparken werd een conflict gemeld
en toen de politie daar was, was niemand te bereiken en werd er ook geen contact
met de politie gezocht.
Iemand met een speedbike kwam ten val. Vermoedelijk vanwege een wildrooster.
Er geldt nog steeds dat het spreekuur nog op de maandag is in plaats van de dinsdag.
Tijdstip 19.45 uur tot 20.45 uur.
Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
spreekuur: maandagavond van 19.45
uur tot 20.34 uur

Nieuws van de dorpscontactpersoon
U heeft mijn rubriek een aantal keren
moeten missen in de Nieuwe Plaggensteker. Dat heeft puur met ruimtegebrek te maken. Als er belangrijkere
zaken gemeld moeten worden maak ik
daar graag plaats voor. Zoveel belangrijks heb ik doorgaans toch niet te
melden.
De afgelopen maanden ben ik heel druk
geweest met de nieuwe site van ons
dorp. De oude www.hoenderloo.nl was
nogal oudbollig en voldeed niet meer
aan deze tijd. Maar een nieuwe site is
niet iets wat zo even van de ene op de
andere dag geregeld is. De nieuwe
website is inmiddels online. Hopelijk
bevalt het u, mochten er vragen of suggesties zijn dan hoor ik het graag.
Zoals inmiddels wel bekend zal zijn zit
ik niet in de Dorpsraad, maar ik mag
wel bij de vergaderingen aanwezig zijn
en daar ook mijn zegje doen. Fijn en

super leuk. Ook als er een speciale vergadering of bijeenkomst is mag ik daar
bij aanschuiven. Zo heeft de nieuwe
wethouder Wim Willems kennis gemaakt
met de Dorpsraad door met elkaar in
gesprek te gaan in ‘t Dorpshuus. U raadt
het al ... daar was ik ook bij aanwezig en
hoe leuk is dat. Kun je wel dingen kwijt
aan het juiste adres.
Later heeft er een overleg plaats gevonden met wethouder Nathan Stukker en
meerdere ambtenaren van gemeente
Apeldoorn. Dat vindt een aantal keren
per jaar plaats en dan worden zaken die
spelen in Hoenderloo naar voren gebracht. Zeer nuttig met heel korte lijntjes.
Je hebt dan soms meteen de juiste persoon te pakken. Bij deze bijeenkomst kon
de Dorpsraad overigens een fraaie defibrilator laten zien aan de mensen van de
gemeente. Die had men al lang geleden
aangevraagd, maar door de ambtelijke
molen (laten we maar zeggen) werd het
bestellen er van door de gemeente steeds

uitgesteld. Tot de Dorpsraad het genoeg vond en er zelf maar eentje aangeschaft heeft voor het dorp. Deze komt
bij ‘t Dorpshuus. Goede actie!!!!
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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Weer veel werk verricht tijdens najaarsdoedag
Eén van de eerste echt best wel koude
nachten van het jaar in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 november. En op die
zaterdag was het vroeg verzamelen in ‘t
Dorpshuus voor de tweede DoeDag van
dit jaar. Het kan gerust gesteld worden,
het was nog knap fris. Of dat er de oorzaak van was dat er toch wat minder
mensen waren dan gebruikelijk is natuurlijk niet te achterhalen, maar de circa 40
vrijwilligers die er wel waren hebben
weer heel wat werk verricht op verschillende plekken in ons dorp.
Om 09.00 uur stond er ook een wethouder van gemeente Apeldoorn aan de
koffie in ‘t Dorpshuus. Wim Willems
heeft o.a. burgerparticipatie in zijn
pakket en dat wilde hij weleens aan den
lijve ervaren in Hoenderloo op deze
DoeDag, waar hij al veel over gehoord
had. Hoenderloo is best vooruitstrevend
op het gebied van zelf in het dorp de handen uit de mouwen steken en wordt in
Apeldoorn regelmatig als voorbeeld genomen hoe het ook zou kunnen. De heer
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Willems heeft onder andere struikjes
geplant op de hoek van de Paalbergweg
en de Plaggenstekersweg en heeft vervolgens nog op verschillende andere
plekken mee gewerkt. Hartstikke leuk!
Een deel van de werkzaamheden vond
plaats bij ‘t Dorpshuus waar bijvoorbeeld
de lindes gesnoeid werden. Het dorpsgebouw kreegaan de buitenkant een flinke
schoonmaakbeurt; het houtwerk en de
ramen. Ook de banken die ervoor staan
werden grondig gereinigd. Elders in het
dorp werd er ook nog een heg gesnoeid
om voldoende doorgang te krijgen.
Uiteraard werd er papier geprikt en daar
waren dit jaar twee doorgewinterde
prikkers voor verantwoordelijk. Een
flink stuk van het Plaggenstekerspad is
bladvrij gemaakt met een bladblazer,
zodat de route weer beter zchtbaar is. De
vrijwilligers van de plaggenhut hadden
er een extra werkdagje aan gekoppeld en
zij waren eerst plaggen aan het steken op
het aangewezen stuk op De Hoge

Veluwe en die plaggen hebben ze later
ook op het dak gelegd.
Na afloop van de nuttige en gezellige
morgen werd in ‘t Dorpshuus nagepraat
tijdens een heerlijke lunch. Deze wordt
steevast aangeboden door één van de
leden van de HZV, die ook tekent voor
de organisatie van deze DoeDag. Dros
Schoonmaakdiensten had de eer de lunch
te verzorgen en aangezien ze meer verstand hebben van schoonmaak hadden ze
restaurant De Ruggestee ingehuurd om
de lunch te verzorgen. Het smaakte geweldig en er was meer dan genoeg.
Al met al kan er weer een geslaagde
DoeDag aan de lange rij toegevoegd
worden. Inwoners van ons eigen dorp die
samen met ondernemers uit het dorp (die
tijd en materiaal beschikbaar stellen) de
handen uit de mouwen steken. Dit kun je
zeker verbinden noemen. Dat er nog
maar heel veel succesvolle DoeDagen
mogen komen.

Vandaag mag ik een stukje schrijven
voor in de plaggensteker vanuit de
Dorpsraad. De reden dat ik (Naomi
Jansen) 3 jaar geleden ben aangesloten bij de dorpsraad was voornamelijk om de starters woningen in
Hoenderloo te realiseren en kijken
waar de mogelijkheden liggen. Het
is immers enorm jammer als de jongeren van Hoenderloo, het dorp
moeten verlaten omdat ze geen
betaalbare woning kunnen kopen.
Frank Daemen, de voorzitter van
CPO Hoenderloo, vertelt hier de
volgende keer meer over. Omdat ik
al 7 jaar als praktijk docent op de
Hoenderloo Groep werk ben ik ook
via de dorpsraad opzoek naar de
samenwerking en de verbinding
tussen Hoenderloo dorp en de Hoenderloo Groep.
Vorige maand hadden wij bezoek
van Gerard Meuleman. Ook wel
bekend als meneer Perenboom. Hij
vertelt op een grappige manier de
thema's die zich afspelen op de
Hoenderloo groep. Dit doet hij via

video's op Facebook. Erg leuk om
eens op te zoeken! Gerard is onderdeel van het integrale dagprogramma. Hij heeft De Kleine Arcke onder
zijn hoede genomen en hij is mede
organisator van de Kerst-Inn die
zich elk jaar afspeelt op het terrein
van de Hoenderloo Groep. Tijdens
de kerst-Inn wordt er een verhaal
verteld dat te maken heeft met kerst.
De jongeren en medewerkers van de
Hoenderloo Groep werken weken
van te voren samen aan het opzetten
van een toneelstuk/kerst verhaal. Dit
verhaal speelt zich buiten op verschillende locaties van de Hoenderloo Groep af. Je loopt er langs
en je wordt dit jaar meegenomen in
een verhaal van Scrooge. Wisten jullie dat je hier ook naar toe kunt
gaan om te kijken? De kerst in is
echt een spektakel die je niet mag
missen en waar de jongeren die
hieraan mee werken erg trots op
zijn. Het terrein wordt verlicht met
dieren die de jongeren in de metaal
bewerking hebben gemaakt met een
lichtslang eromheen en het is echt

een sprookje waar je doorheen wandelt op deze avond.
De Kerst Inn is op 18 en 19 december vanaf 19.00 uur. Opgeven kan
via gmeuleman@pluryn.nl
We hebben het er ook over gehad om
de Hoenderloo Groep wat toegankelijker te maken voor de inwoners
van Hoenderloo. Wanneer er een
wandelroute of huifkar tocht wordt
georganiseerd langs het terrein van
de Hoenderloo Groep, ervaren de
meeste mensen dit als interessant en
zijn ze verast door de geschiedenis
die zich hier heeft afgespeeld.
Verschillende leden van de dorpsraad geven ook aan wel eens te
willen kijken wat er nu allemaal te
doen is, hoe de school eruit ziet en
hoe de groepen zijn. Gerald en ik
gaan inventariseren of er een
mogelijkheid is om een soort open
dag te organiseren voor de inwoners
van Hoenderloo.
Zie ik jullie op 18 of 19 december
tijdens de Kerst-Inn?

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
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meer foto’s op
www.hajo-hoenderloo.nl
en
www.hoenderloo.nl
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Op de foto van vorige maand twee kinderen die schuilen. Dit beeldje staat
in de voortuin wat tegenwoordig de nieuwe wonig van Nick Essenstam is
aan de Krimweg 14a. Hij is met een grote verbouwing bezig, maar ondertussen is hij na veel sloopwerk al weer
bezig met opbouwen. Succes Nick en
gefeliciteerd met je eerste eigen huis.
Wat geweldig dat je in Hoenderloo
kunt blijven wonen! Hopen dat dit voor veel meer jongeren gaat gebeuren.
De nieuwe foto van november. Het betreft een houten naambord en het is duidelijk dat er
de naam ‘BRINKENBERG’ op staat. We hadden er voor kunnen kiezen om maar een paar
letters van dit bord zichtbaar te maken, maar dit bord is misschien ook al lastig genoeg. Je
moet maar net weten waar het hangt. In ieder geval achter een beroemd wit gebouw!

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
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Hoenderloo Got Talent in De Kleine Arcke
Zondag 28 oktober had De Kleine Arcke
de primeur van de eerste overzichtstentoonstelling van Klary Docter-Eldering.
Het hele museum was haar ter
beschikking gesteld. Vaste expositie naar
de zolder gebracht en de ruimte zo

ingericht dat het verhaal van haar
ontwikkeling als schilderes gedurende
twintig jaar kon worden getoond en
verteld. De expositie was een succes. Een
kleine zestig mensen hebben van de gele-

genheid gebruik gemaakt om haar werk
te bekijken, haar wraps te proeven en
naar haar toelichting te luisteren. Tevreden terugkijkend wil ze wel
opmerken dat het belangrijk is de verschijningsdatum van De Nieuwe Plaggensteker goed in de gaten te houden
zodat de Hoenderloërs op tijd kunnen
weten wie wanneer exposeert - nu was

tijd plaatsen van een aankondiging op de
site van/over Hoenderloo en in DNP
zullen wij van De Kleine Arcke maar als
een verbeterpunt zien. En wie weet kunnen we in de toekomst van exposities
zeggen : "wegens succes geprolongeerd".

het artikel in DNP als mosterd na een
geslaagde maaltijd - en dat het inrichten
van een overzichtsexpositie een bult
werk is voor vier uur openstelling. Op

atelier Glasnost de Kleine Arcke gevuld
met haar objecten. Eind september heeft
ze haar atelier aan de Weikamperweg
geopend voor geïnteresseerden. Haar
verrassende combinaties van tiffany en
glas-in-lood -in staande, hangende of
liggende panelen- waren op zondag 25
november tussen 11.00 en 15.00 te
bewonderen in museum De Kleine
Arcke.

November
Op 25 november heeft Ria Rossum van

December 30 vooruitblik
De eerste afspraken zijn al gemaakt in
familiekring wie, wat, waar en wanneer
is. De Nederlandse feestmaand leidt tot
veel drukte. Op het eind van de maand
komt daar nog de huiselijke beleving van
de Top-2000 bij. Even met muziek
cocoonen in huiselijke sfeer of voor de
ondernemende gelukkigen op naar het
Top-2000-café in Hilversum. Gebruikmakend van de openstelling van De
Kleine Arcke op zondag 30 december
willen wij de locals de kans geven hun
vinyl-plaat te laten draaien met uiteraard
een bijbehorend persoonlijk mooi,
ontroerend of gewoon sterk verhaal . De
expositie zullen we verlevendigen met
mooie platenhoezen. Een voorproefje
van de oliebollen mag u van huis meenemen, wij zorgen voor de koffie. Wij en
onze Deejay hebben er zin in. Wie weet,
het begin van een nieuwe traditie?
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 21
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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.
juli 2010
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Piet en Jannie 50 jaar getrouwd
Feest in huize Woensdregt! Eigenlijk een feestjaar, dat 2018. Piet is namelijk dit jaar 75 jaar geworden, Jannie 70 jaar en ze waren op 16 oktober ook nog eens 50 jaar getrouwd. Dat mocht uiteraard wel goed
gevierd worden en dat is zeker gelukt. In eerste instantie zou dat bij De
Krim gaan plaatsvinden, maar omdat die dicht ging moest uitgeweken
worden naar een geweldige feestlocatie inclusief mooie feesttent bij
Ronald en Christa thuis. En bediening vanuit de eerder geplande Krim.
Dé plek waar het ooit begonnen is voor de geboren Hagenaar en Harskampse is het bedrijf Talenz. Ze werkten daar allebei en tijdens een bedrijfsuitje in België verbond het lot ze aan elkaar en het was toen ook
meteen raak. In 1968 zijn ze in Apeldoorn getrouwd en het feest werd bij
Veldheim gegeven, toen wel dé plek voor dit soort feesten. Aangezien
Piet destijds in Vaassen woonde is het jonge stel daar op een flatje
terecht gekomen, maar in 1972 zijn ze gaan wonen in het huis waar ze
nu nog wonen aan de Miggelenbergweg. Een huis dat al 65 jaar in de
familie is (de ouders van Janny hebben het in 1953 gekocht en zij was 3
jaar toen ze er kwam wonen) en zoals het er naar uit ziet voorlopig ook
nog wel zal blijven. Zoon Marcel heeft er een klein stukje bij aangebouwd en woont naast zijn ouders met zijn gezin. Piet heeft in de jaren
Hoenderloo veel gedaan voor de gemeeschap: jaren en jaren bij Beatrix in het bestuur en de Bernard Vink toernooicommissie,
als vrijwilliger bij O.C.H. en als danser en voorzitter bij Honky Tonky Hoenderloo. Grote passie van Piet is toneelspelen, iets
wat hij al 58 jaar doet bij DINDOA in Vaassen. Nog steeds actief lid en sinds 10 jaar ook de voorzitter van de club. Jannie heeft
vroeger heel wat uurtjes achter de bar gestaan bij sv Beatrix en tegenwoordig heeft ze het geweldig naar haar zin bij HHIB. Ze
genieten allebei zo veel mogelijk van het leven door bij mooi weer lekker te gaan fietsen of als de weersomstandigheden even
wat minder zijn bijvoorbeeld met de auto De Hoge veluwe op te gaan. Genieten natuurlijk ook van de kinderen en kleinkinderen
en beide proberen zo goed mogelijk bij de tijd te blijven. Piet, Jannie, nog van harte en over 10 jaar spreken we elkaar weer!
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Nieuwe site voor Hoenderloo
U heeft er al misschien iets over gehoord of gelezen en wellicht heeft u er
al een kijkje op genomen, de vernieuwde site voor ons dorp. Een mooie site
waar ons dorp jaren mee vooruit kan.
De site is op initiatief van de Hoenderlose Zaken Vereniging en de Dorpsraad
samen ontwikkeld. Er was behoefte aan
een nieuwere site en zij hebben samen
opgetrokken om het hele proces in gang
te zetten en verder te ontwikkelen. Zij
hebben een aantal bedrijven een presentatie laten maken hoe die over een
nieuwe site van ons dorp dachten en hoe
ze dat vorm wilden gaan geven. Daar is
het bedrijf SterkMerk uit Teuge uit
gekomen en die heeft een heel mooie site
gebouwd. Deze is nog steeds wel in
ontwikkeling en opmerkingen en suggesties zijn dan ook van harte welkom.
Hoenderloo.nl heeft in principe twee
gedeeltes; één voor de inwoners van
Hoenderloo en één voor de andere
mensen zoals toeristen. Ons dorp is een
toeristisch dorp en bestaat ook voor een
groot deel dankzij deze voorzieningen.
Op de openingspagina staan de items die
zeker interressant zijn voor de toeristen
links, naast het woord HOENDERLOO.
Dat zijn Activiteiten en Verblijven.
Onder activiteiten staan allerlei zaken die

men in ons dorp kan ondernemen zoals
fietsroutes, foto-hotspots, kabouterpad
en nog veel meer. Ook is daar een speciaal voor Hoenderloo gemaakte kleurplaat
te downloaden om vervolgens mooi in te
kleuren. Toeristen kunnen hier een mooi
beeld krijgen wat Hoenderloo allemaal te
bieden heeft. Delen van dit onderdeel
zijn nog in ontwikkeling, maar dat wordt
vast geweldig.
Onder verblijven staan de plekken waar
men terecht kan voor één of meerdere
overnachtingen of complete vakanties.
Mooi en overzichtelijk zodat men een
goede keuze kan maken. Voor de bedrijven die vermeld worden (de HZV-leden)
is een basispagina aangemaakt en straks
kan ieder bedrijf deze pagina zelf gaan
beheren en invullen dus.
Inwonersdeel
Rechts van het woord HOENDERLOO
op de homepagina staat eerst het woord
Nieuws. Onder dit rolmenu staan vervolgens Nieuws, Plaggensteker en Foto
albums. Door op het betreffende woord
te klikken komt men bij Nieuws uiteraard
op de nieuwsberichten die zeer regelmatig (soms dagelijks) worden bijgehouden. Bij Plaggensteker kunnen de dorpskranten van 2018 (en straks daaropvolgend) bekeken worden in kleur in PDFbestand. Nog eens een oudere krant doorlezen is hierdoor geen probleem. Bij foto albums kunnen
meerdere albums met foto’s
van activiteiten in Hoenderloo
bekeken worden.
Naast het kopje Nieuws staat
Informatie. Daar kan men uiteraard volop informatie krijgen over Hoenderloo (bedrijven, evenementen, horeca,
huisarts, kerk, maatschappelijk,
en verenigingen. Ieder bedrijf,

iedere vereniging heeft een eigen pagina
en in de (nabije) toekomst kan iemand
van het bedrijf of vereniging zelf deze
pagina beheren. Daarbij wel .... er zijn
een aantal mensen die achter de schermen alles bekijken zodat er geen zaken
op komen te staan die men niet wil
hebben. Dit geldt overigens voor de
gehele site.
Het meest rechts op de hoofdpagina staat
het kopje Inwoners. Onder dit gedeelte
kunnen inwoners van Hoenderloo zich
aanmelden en actief mee doen in dit
gedeelte. en moet zich éénmalig even
aanmelden (net als bij Facebook bijvoorbeeld) en daarna kan men zich aanmelden voor bijvoorbeeld verenigingen
om daar o.a. op de hoogte te willen worden gehouden van ontwikkelingen,
evenementen e.d.
Aanmelden kan bij het balkje REGISTEER HIER. Als u de vragen daar hent
ingevuld wordt uw aanvraag z.s.m.
bekeken en goedgekeurd. Dan kunt u
altijd als u in het vervolg naar dit onderdeel van de site gaat snel verder komen door bij “Hebt u al een account” op
LOG IN te drukken als de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn ingevuld.
Alle nieuwtjes e.d. die op Hoenderloo.nl
geplaatst worden komen hier ook in te
staan en inwoners kunnen hier actief op
reageren en meehelpen.
Heel veel mensen kijken naar de berichten op Hoenderloo.nl via de link op
Facebook. Daarbij worden veel mensen
bereikt en dat is uiteraard prima. Het is
echter zeker de moeite waard om ook
eens gewoon naar de site te gaan en daar
eens rond te neuzen. Er staat zo veel
meer op dan alleen wat op de Facebookpagina van Hoenderloo komt te staan.
Echt een aanrader.
Mocht u vragen, suggesties hebben of
lukt het niet met inschrijven voor het
inwonersgedeelte, kunt u altijd even een
berichtje sturen naar
redacteur@hoenderloo.nl

De Hoenderlose vlag
Vlaggen te koop in de originele Hoenderlose kleuren!
Gevelvlaggen: 100x150 cm à €25,Vlaggenmastvlaggen: 150x225 cm (beperkt) à €45,Wimpels: 300 cm (beperkt) à €30,Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling!
Alleen verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, 06-20683177
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*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

Veel bedrijvigheid in Hoenderloo
De redactie werd er door één van de
trouwe lezers op geattendeerd dat er op
dit moment wel heel veel gaande is in
ons dorp. Op heel wat plekken is volop
activiteit of is dat geweest. Er hebben
nogal wat veranderingen plaats gevonden of gaan nog vinden.

daar gaat van alles op de schop.
- De midgetgolfbaan is gesloten.
- De tuin van het huisje ernaast is totaal
opnieuw ingericht. Mooi hoor, maar wat
een verandering.
- Het huis daar tegenover, op de berg,
wordt verbouwd. Zo'n karakteristieke

Eens even waar de lezer zelf
kwam en wat hem was
opgevallen als hij zo eens een
rondje door het drp maakte:
- Bij Rust een Weinig wordt
druk verbouwd.
- De school is prachtig verbouwd en weer geopend.
- Het electriciteitsmuseum heeft
de deuren gesloten.
- Het weilandje naast de van
Roekels, krijgt ook vorm
- De woning van de oude spar is (eindelijk) verdwenen.
- Bij het boerderijtje iets verderop met
het grote gazon aan de voorzijde (oude
huis van de familie Hendriks - red),

plek voor Hoenderloo. Ben benieuwd
hoe het wordt.
- Camping den Brink is gesloten.
Al een hele opsomming en als je dat zo
leest besef je dat er inderdaad een hele-

boel ‘gaande is’. Wat er zo nog even aan
toegevoegd kan worden is dat De Zaak
verkocht blijkt te zijn en dat twee Hoenderlose jongens er een restaurant of iets
in die vorm van gaan maken. We wachten af.
Verder zijn er zoals men vast gemerkt zal
hebben volop werkzaamheden
gaande aan de Speldermarkweg
en worden daar de waterleiding en
de gasleidingen vervangen. Niet
zo in het zicht uiteraard is de
ontwikkeling van het nieuwe multifunctionele Landhuis op De
Hoge Veluwe en de ontwikkeling
van het centrumgebied op het
Park.
Al met al speelt er dus nogal iets
in Hoenderloo en achter de schermen zal er ook nog vast veel ‘borrelen’.
Top dat de redactie van de Nieuwe
Plaggensteker een berichtje heeft gekregen van een Hoenderloër die iets constateert. Blijven we lekker scherp bij.

Het Nieuwe Initiatief aan de slag
Eind mei hebben wij op een informatieavond de aanwezige inwoners geïnformeerd over de achtergrond en aanpak
van Het Nieuwe Initiatief. Inmiddels zijn
er 16 inwoners, die zich actief inzetten
voor Het Nieuwe Initiatief.
De rol van buurtcontactpersoon
De buurtcontactpersoon spreekt buurtbewoners aan op hun eigen wil en
bevordert daarmee de eigen kracht en
autonomie. Daarnaast signaleert, stimuleert en nodigt de buurtcontactpersoon
uit tot betrokkenheid op straat- en buurtniveau. De buurtcontactpersoon ondersteunt dit proces door verbindingen te
leggen met actieve bewoners. Dit gebeurt
in samenwerking met professionele
organisaties, actieve buurtbewoners en
vrijwilligers.
Vanaf 16 oktober volgen 4 inwoners de
cursus Buurtcontactpersoon bij Zuid
Doet Samen in Apeldoorn. Inmiddels is
de training halverwege en op dinsdag 8
januari 2019 ronden zij de training af.
Gemeenschapskracht
Eén van de gespreksonderwerpen tijdens
de training van de buurtcontactpersonen
gaat over burgerinitiatieven. In dat kader
werd een mooie beschrijving gegeven
van wat "gemeenschapskracht" inhoudt:

"Gemeenschapskracht symboliseert de
kracht en bezieling die een dorp tot een
gemeenschap maakt. Gemeenschapskracht gaat uit van de (veer)kracht van
mensen en geeft hun de ruimte om
invloed uit te oefenen. Wie weten
tenslotte beter dan bewoners zelf wat zij
en het dorp nodig hebben om te bloeien".
Ik vind dit mooi, omdat dit goed beschrijft wat de drijvende kracht achter
"Het Nieuwe Initiatief is.
Communicatie over en bereikbaarheid
van Het Nieuwe Initiatief
Regelmatig horen wij dat het voor
inwoners (nog) niet duidelijk is waar het
Nieuwe Initiatief voor staat. Wij begrijpen dat dit vooral komt omdat wij bezig
zijn met de voorbereidingen en de opleiding tot buurtcontactpersoon volgen.
Daardoor zijn wij nog niet "zichtbaar".
Vanaf januari 2019 gaan de Buurtcontactpersonen aan de slag. Daarnaast
hebben wij het plan om de wensen van de
inwoners via een enquête te verzamelen.
Die enquête halen wij dan persoonlijk bij
u op. Meteen een mooie gelegenheid om
meer gevoel te krijgen bij Het Nieuwe
Initiatief.
Los hiervan willen wij alvast éen of
meerdere activiteiten opstarten. Wij
hebben nog een goede maand voor

nodig. Wij plaatsen vrijwel maandelijks
een bericht in De Nieuwe Plaggensteker.
Wij hebben overleg met de redactie van
De Nieuwe Plaggensteker om een aparte
pagina voor Het Nieuwe Initiatief te
reserveren. Hierdoor wordt Het Nieuwe
Initiatief zichtbaarder en bekender.
Binnenkort is er ook een Facebookpagina Het Nieuwe Initiatief en ook op
de nieuwe website Hoenderloo.nl zal Het
Nieuwe Initiatief een prominente plaats
krijgen. Houdt dus al deze kanalen in de
gaten. Tot slot overwegen wij om per
kwartaal een Nieuwsbrief uit te geven.
En om ons met vragen te kunnen bereiken. Wij hebben nu een eigen emailadres: hni@hoenderloo.nl
Meedoen?
Lijkt het jou/u ook leuk om een actieve
rol te spelen bij Het Nieuwe Initiatief? Of
wil je eerst meer weten? Neem dan contact met ons op via hni@hoenderloo.nl of
telefonisch met Paul de Jongh, 0620992276.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor nieuwe plaggensteker van van november hebben we een oud plaatje van Beatrix gevonden en denken dat het voor onze
vaste Beatrix medewerkers een leuk klusje is. Vooral het benoemen van de niet spelers.
We wachten met spanning af.
Een mooie foto met een nostalgisch achtergrond.
Op de foto van het oktober nummer hebben we weinig reactie
gehad helaas, maar wel achter de schermen zijn er vanuit
diverse hoeken meerdere reacties geweest.
Maar dan net die laatste stap dat is een punt, maar anoniem reageren kan ook een briefje in de bus zijn we al heel blij mee.
Schroom niet.
We denken dan ook dat hij of zij wel zal reageren of het voor
elkaar niet willen weten.
Maar met hulp uit eigen gelederen komen we er ook wel uit en
kunnen de volgende namen van dit elite gezelschap noemen:

Foto van vorige maand

Staande: Arend Verbeek, Lambert Wrekenhorst, Gerrit van der
Veen en Adrie Wrekenhorst.
Naar voren gebogen: Martin van Ark.
Gehurkt: Harry IJsendoorn en Gerrit Dros.

Reacties graag naar: wimvanmourik48@gmail.com
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Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:
Henk Sundermeijer
Wim Hut
Rein Westerveld
Evert Arendsen
Jan Hendriks
Janny van Oort

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

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!

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

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

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

Dinsdag:
Donderdag:

07.30 - 12.00 uur
gesloten

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit
* Dry needling
* Medical taping
Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.
Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!
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Hoenderlose Plaggenhut zo goed als gereed
Maanden en maanden is er door de groep
vrijwilligers toegewerkt naar het moment
dat de plaggen op de plaggenhut gelegd
konden gaan worden. Uiteindelijk was
het dan zo ver en inmiddels ligt op het
hele dak een laag plaggen. Gestoken op
De Hoge Veluwe door loonbedrijf Essenstam. Hans had speciaal iets bedacht
en gemaakt voor op de mini-shovel. Na
een aantal versies die niet helemaal naar
wens werkten had Hans toch door wat
aanpassingen een perfect apparaat
gemaakt en dat maakte het plaggen een
stuk minder zwaar. Het gebouw was al
prachtig, maar als dan de plaggen er
uiteindelijk op liggen is er toch echt
sprake van een finishing touch. Wat een
plaatje is het geworden en wat een aanwinst voor het dorp Hoenderloo.
Er zullen vast nog wat kleinere dingen
afgewerkt moeten worden, maar op dat
na is de plaggenhut dus klaar. Mannen
van de plaggenhutwerkgroep, jullie
hebben geweldig werk geleverd. TOP!

Nieuwe Plaggensteker Sudoku
Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:
* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat.
Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.

8 3
Oplossing
vorige maand
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3
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5
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

vof

DROS/IJS van CO

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

IJS ambachtelijk bereid

tevens groothandel voor de horeca

zie ook www.ijsvanco.nl

Deel 36

Door Leontien Krul,
beleidsmedewerker

Bodemverbetering door experimenten met steenmeel
Sinds 2015 vindt er in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe onderzoek plaats
naar de effecten van steenmeel in het
heidelandschap. Steenmeel is een
fijngemalen vulkanisch- of diepgesteente, wat mogelijk de bodemchemie en
bodemmineralogie duurzaam kan herstellen. Dit is nodig omdat door de
extreem toegenomen verzuring de
afgelopen decennia de mineralen in de
bodem versneld zijn verweerd en uitgespoeld. De gevolgen van deze versnelde

verwering zijn goed zichtbaar; de biodiversiteit van de heidegebieden is sterk
achteruit gegaan. Heidevelden, heischrale graslanden en bossen verzuren,
populaties van bedreigde planten- en
diersoorten nemen af of sterven uit.
Hotspots met zeldzame planten en
dieren
In het Nationale Park De Hoge Veluwe
hebben we een aantal hotspots van
zeldzame planten, waaronder de kleine
schorseneer, de heidezegge en gelobde
maanvaren, en dieren waaronder de
aardbeivlinder, kommavlinder en de
bosparelmoervlinder. De hotspots in het

Park blijken te liggen op plekken waar
infrastructuur van het voormalige
vliegveld Fliegerhorst Deelen in de
Tweede Wereldoorlog heeft gelegen. Na
de oorlog is de infrastructuur weggehaald, maar is we wel een hoop puin
(stenen, beton) blijven liggen. Dit puin
is verweerd en heeft mineralen
afgegeven. Metingen tonen aan dat de
bodem op die plekken minder verzuurd
is.
Deze inzichten
hebben bijgedragen aan het idee
om steenmeel te
gaan gebruiken in
het natuurbeheer.
Het idee is dat de
mineralen in het
steenmeel langzaam, gedurende
een lange periode
(20 -30 jaar),
vrijkomen. Door
een steenmeel te
kiezen dat past bij
de mineralen die
uit de bodem
verdwenen zijn, kan de bodem hersteld
worden. Omdat steenmeel nog niet
eerder in het natuurbeheer gebruikt is,
is er een onderzoek opgezet om de
effecten van steenmeel in verschillende
soorten leefgebieden van de planten en
dieren in beeld te brengen, voordat we
het grootschalig gaan gebruiken.

Op heischrale graslanden, zandverstuiving, een net aangelegde heideverbinding en in eikenbos zijn op dit moment
nog geen positieve effecten aangetoond,
maar de verwachting is dat ook hier
steenmeel goed zal werken. Steenmeel
werkt langzaam en het onderzoek op
deze soorten gebieden is een jaar later
gestart dan het onderzoek op de droge
heide.
Het Park heeft het gebruik van steenmeel nu opgeschaald naar 40 hectare
droge heide van matige kwaliteit.
Wanneer ook de andere soorten
gebieden positieve effecten geven, zal
ook daar de toepassing opgeschaald
gaan worden. Omdat de werking van
steenmeel langzaam is, blijft het Park de
effecten van het steenmeel op de onderzoeksplekken de komende jaren volgen
om een goed beeld te krijgen van de
werking van het steenmeel. Bij het
gebruik van steenmeel blijft maatwerk
van belang, er moet altijd goed gekeken
worden naar soort gebied en de doelstellingen van het gebied.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekscentrum B-ware, Stichting Bargerveen en
Bodembergsma.

Positief effect op de bodem
Na drie jaar onderzoek kan gezegd worden dat de eerste effecten van steenmeel
een positieve werking op de onderzoeksplekken op de droge heide laten zien.
Ook zijn er in deze periode geen rare of
negatieve effecten zichtbaar geworden.
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AUTO VAN DE MAAND

Renault Megane 1.4 TCe 130pk
Cruise control, Climatronic, ESP, ABS,
17
inch Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Key-Less
entry, Aut. Verlichting en Regen sensor, enz.
BJ 2010

€ 8.450,-

Een greep uit ons aanbod:
Citroen C4 Gr. Picacco AUTOMAAT 7 Pers. luxe uitv.

D. Blauw met.

2007 € 3.950,-

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

D. grijs met.

2016 € 12.950,-

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

Zwart met.

2015 € 15.950,-

Kia Ceed Wagon 1.4 Airco, Trekhaak nwe Navi

Wit

2010 € 7.950,-

Nissan Note AUTOMAAT Airco Carkit 95.000km

D. Rood met.

2007 € 6.450,-

Nissan Note AUTOMAAT nwe model

Wit met.

2014 € 13.450,-

Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km!

Kikker Groen met.

2017 € 12.950,-

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,-

Peugeot 3008 1.6 VTI 120PK Panoramadak, Navi etc.

Wit met.

2009 € 8.950,-

Renault Megane 1.4 Tce 130 pk 5drs 17 inch, Cruise

D. blauw met.

2010 € 8.450,-

Renault Scenic 1.6-16V Airco, Cruise control Trekh.

Zwart met.

2005 € 2.450,-

Renault Scenic 1.4 Tce Clima, Cruise, LM velgen etc.

L. Blauw met.

2009 € 8.450,-

Skoda Fabia Combi 1.2 TSi 105pk 65000km

Grijs met

2013 € 11.450,-

Skoda Yeti Automaat, PDC, Trekhaak, 26.000km!!!

Wit

2015 € 17.950,-

Suzuki Splash AUTOMAAT 46000km hoge instap

Zilvergrijs met.

2009 € 7.950,-

VW Golf Variant 1.4TSi zeer luxe 53.000km!!

Zwart met.

2013 € 15.450,-

VW Golf 1.6 Comfortline Xenon, Navigatie, PDC

Zwart met.

2009 € 7.450,-

Navi Clima PDC etc. Zwart met

2016 € 28.950,-

VW Tiguan 1.4 TSI nwe model

19.000km!!

VW Touran 1.4 TSI Automaat Clima Lm velgen enz

Zwart met.

2007 € 8.950,-

* Lid BOVAG/NAP

* Constant wisselend aanbod

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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