
ter Gangelweg. Dat had te maken met
een jeu de boulestoernooi van de
Speldermarkweg tussen de Krimweg
en de Paalbergweg. Gezellig dat het
was!

Normaal gesproken komen de buurtjes in
de zomermaanden vaker bij elkaar.
Spontaan even buurten, een waterfeest

op straat, of noem maar op. In het bra-
derieseizoen zien ze elkaar ook vaak op
woensdag tegen het einde van de bra-
derie rond de bierkar, maar tja ..... de bra-
derie gaat dit jaar niet door. Iemand in de
straat nam het initiatief om elkaar dan
drie weken lang op woensdag te ont-
moeten op de jeu de boulesbaan aan het
einde van de straat. Gelukkig vonden
meer buurtjes het een leuk plan en
schreven ze zich in. 
Met een mooi aantal werd op 23 juli ge-
start en na wat beginstrubbelingen werd
al snel duidelijk hoe het spel (of de sport)
gespeeld moest worden. Via het lot werd
steeds een koppel gevormd en zo werden
de ballen van dit eeuwenoude spel
veelvuldig ter hand genomen. 

Geschiedenis
Even een stukje geschiendenis: Het spel
werd niet door de Fransen maar door de
Grieken als eerste gespeeld. Het was
echter geen spel om de tijd te verdrijven,
nee jeu de boules van toen kan meer
gezien worden als kogelstoten. Onder
meer jeu de boules ( zoals wij het nu ken-
nen) werd gespeeld als krachtspel. Het

waren daarentegen de Romeinen die van
het spel een behendigheidsspel maakten.
Het spel zoals zij het toentertijd speel-
den, staat bij ons nu bekend als het jeu de
boules zoals wij het kennen.

Dat de oudste deelnemer na 3 wedstrijd-
avonden het meest bedreven van de hele
straat was, zal weinigen verbazen bij dit
oude spel. Henri Zeevalkink zei dat hij
puur voor de lol mee deed, maar dan
moet je oppassen. Al vaker sloeg de man
vervolgens toe en liet hij de concurrentie
achter zich. Henri, gefeliciteerd met deze
prachtige overwinning en wat was je blij
met je medaille.
Op pagina 7 nog wat meer foto’s van
deze gave buurtactiviteit. Top initiatief!
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Klary, waar kijk je zo
tevreden en vol trots
naar?

Geen commentaar - zon-
der woorden dus dan
maar!

Volop groen-geel-paars in
ons dorp ondanks het
gemis van de kermis.

Zo is het maar net. Ons
dorp is veel te mooi om er
doorheen te sjezen. 

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Henri beste jeu de bouler van de straat
Afgelopen maand was er op 3 woens-
dagavonden extra activiteit op de vaak
zo verlaten jeu de boulesbanen op de
hoek van de Paalbergweg en de Mees-
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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!

3

27 Fietsen met de gids, start Muziekbos, 14.00 uur

7 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
12 Open monuemntendagen
13 Open monumentendagen
15 Bijeenkomst gemeente over DHG

5 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
31 Bier&Broajen (Muziekbos)

2 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
7 Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
21 Jubileumfeest 75 jaar OCH

7 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)

November

December

Augustus

September

Oktober

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in

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

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

en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!

Open dag Multiwave Oscillator
Zoals vorige maand beloofd in het artikel van Marion Campen gaat er een open dag plaats vinden van de werking van

de Multiwave Oscillator. Deze gaat plaats vinden op

zaterdag 12 september
Ervaar een gratis proefbehandeling van 15 minuten. Geef u op via de intekenlijst bij Drogisterij Ariska en 

kies uw tijdstip van behandeling.

Tijdens deze dag kunt u ook kennis maken met onze activiteiten verzorgd door Marion en Johnny van Gayatri
Workshops. Wij bieden op Autenthieke wijze diverse Kleurrijke (Encaustic Art met zuivere Bijenwas) en Muzikale
Cratieve workshops waaronder, Sjamanistische Drumcirkels en leren bespelen van de Native fluit. Deze is voor een
ieder toeganglijk zonder muzikale achtergrond. Voor deelname stellen wij leendrums en Native fluiten beschikbaar. 

Verder zijn wij op zoek naar een geschikte lokatie in/rond Hoenderloo voor onze activiteiten. 
Graag tot ziens op 12 september... 

Marion & Johnny
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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 19 september

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

dinsdag 29 septemberdinsdag 29 september
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Symbolische afsluiting

Inmiddels is de pijnlijke en keiharde
angst dat het Jongenshuis dicht zou gaan
helaas waarheid geworden. De instelling
voor jeugdhulpverlening is er na zo’n
170 jaar niet meer en dat doet pijn. Heel
veel pijn. Door gigantisch slecht beleid
of juist door een heel sluw en intens laag
voorop bedacht beleid (oké, deze op-
merking neem ik voor mijn rekening -
red) moest de Stichting op 1 augustus de
deuren sluiten. En bedankt Pluryn! Jullie
zullen wel trots zijn op jullie zelf. 

De redactie heeft begrepen dat er voor
alle kinderen een plek gevonden zou zijn
en dat hopen we dan ook maar. Echter,
een passende plek zoals ze beloofd
hebben, is nog maar zeer de vraag.

Hoe triest is het als je nu over het terrein
van het jongenshuis loopt ..... geen reu-
ring, lege panden en een hele tijd volle
containers met huisraad. Sombere getui-
gen van leegstand. Het is toch eigenlijk
nog steeds niet te
bevatten dat het zo
ver heeft moeten
komen. 

Het historische ge-
bouw Kampheuvel
doet al vele jaren
dienst als kantoren-
pand van de in-
stelling en iedereen

die ergens werkt op het terrein s er vast
geweest. De directie zit er, maar ook
meerdere andere disciplines die er waren
voor de jongeren. Alles moest uiteraard
in het teken staan van de jongeren en
waarschijnlijk heeft iedereen die op het
internaat gezeten heeft ook wel eens een
gesprek gehad ergens in het gebouw.
Uiteraard was er ook een receptie en er
waren vier dames die alle gasten en
medewerkers ontvingen. Voor dit recep-
tie-team ook een hard gelach dat ze
straks niet meer op hun vertrouwde plek-
je het werk konden doen waar ze de
afgelopen vele jaren met zo veel plezier
gewerkt hebben. Op 31 juli hebben ze
aan het einde van de werkdag met z’n
viertjes de deur samen symbolisch voor
de laatste keer op slot gedaan. Ze pro-
beerden er heel knap iets van te maken en
het ging met een lach en een flinke traan.
Toch wel even een momentje zeg! Na
170 jaar de laatste keer de sleutel om-
draaien. Heftig en giga triest!
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Voor al uw meubel
stoffeerwerk

Versleten zitmeubelen 
worden weer als nieuw in 

ons atelier.
Alles wordt duurder, daarom

opknappen i.p.v. nieuw kopen!
Vraag vrijblijvend een 
prijsopgave aan huis

Meubelstoffeerderij La Estel
Boumanlaan 2

6731 AM  Otterlo
Tel. 0318-592 045

Email: info@la-estel.nl
Bezoek onze website: www.la-estel.nl
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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



Dat Het Nieuwe Initiatief (HNI) voorziet
in een belangrijke behoefte is inmiddels
al lang geen geheim meer. Deze groep
Hoenderlose mensen staat vaak klaar
voor anderen in ons dorp die ergens
behoefte aan hebben. Sociaal contact,
een beetje aandacht, een gesprekje, een
spelletje, noem maar op. Een vaste groep
mensen maakt er dan ook gebruik van en
er zijn er heel wat die bijvoorbeeld uit-
kijken naar de inloopochtenden op vrij-
dag. In het begin van de Coronatijd von-
den deze uiteraard niet plaats en dat werd
door meerderen node gemist. 
Gelukkig vinden deze inlopen nu wel
weer plaats, uiteraard met in achtneming
van de geldende regels. Men kan niet
voorzichtig genoeg zijn natuurlijk. De
spelletjesmiddag op dinsdag is nog even

een stap te ver, maar wie weet gaan die
over een tijdje ook weer plaats vinden. In
een eerdere Nieuwe Plaggensteker heeft
u al kunnen lezen dat op de eerste vrij-
dagochtend in juni in ‘t Dorpshuus bingo
gespeeld werd. Een activiteit waarbij de
tafels mooi ruim uit elkaar gezet konden
worden en dus uitermate geschikt.

De enthousiaste vrijwilligers proberen
steeds iets leuks te bedenken als extraatje
in deze zo gekke tijden. Zo is Arend

Jetten van de werkgroep HHIB, dat staat
voor Historisch Hoenderloo In Beeld,

een keer geweest
met prachtig oud
materiaal van en
over Hoenderloo.
Helaas kon de
redactie op deze
ochtend niet aan-
wezig zijn om wat
sfeerfoto’s te ma-
ken (sorry Arend).
Er waren heel wat
mensen gekomen

en wat een gaaf materiaal bleek Arend
weer bij zich te hebben gehad.

Op 31 juli was Klary Docter met een hele
rits prachtige schilderijen van eigen hand
aanwezig op de inloopochtend. Ze kreeg
ontzettend veel complimenten over haar
creaties en er werd dan ook echt genoten
van haar doeken. Uiteraard vond de één
het ene schilderij het mooist en een ander
vond een ander doek net iets mooier.
Over smaak valt niet te twisten, maar dat
Klary schildertalent heeft is duidelijk. Ze
werd zelfs af en toe een beetje verlegen
van alle veren die ze kreeg. 

Bij HNI hebben ze nog meer ideeën voor
de vrijdagochtendinloop en daar zullen
we vast nog meer van gaan horen.  
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Volop activiteiten bij Het Nieuwe Initiatief



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

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

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

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

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

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

Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126 

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

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN



Het levert soms pittige discussies op
onder de bevolking en het moet zeker
niet zo zijn dat het item ‘verkeersover-
last’ een wig drijft in de plaatselijke
inwoners. Overlast van het verkeer in ons
dorp is zeker een actueel onderwerp. Dan
gaat het over verkeer dat te hard rijdt,
maar ook verkeer die te veel lawaai
maakt. En verkeer dat overal maar par-
keert. 

De dorpsraad is al vele jaren bezig met
deze materie en er wordt elke keer weer
geconstateerd dat een overleg met de
gemeente of provincie (de eigenaren van
de wegen) heel moeilijk in daden resul-
teert. In een vorige N.P. heeft de groep
vrijwilligers van de dorpsraad al gemeld
dat er begin juli een gesprek had plaats-
gevonden met de gemeente en de politie.
Daarin werd afgesproken  dat er borden
zouden komen in Hoenderloo en dat er

tempo in zou blijven om die in ieder
geval deze zomer al te hebben staan.
Zouden borden wel nut hebben? Dat was
en is de vraag. Iedereen weet ook wel dat
je nooit iedereen kunt veranderen in het
verkeer. Sommigen blijven ‘hufterig

gedrag’ vertonen. Toch moest er iets ge-
beuren en Hoenderloo bijv. afsluiten

voor verkeer of bepaalde
weggebruikers wil je ze-
ker niet. Iedereen weet
dat Hoenderloo een dorp
is die mede bestaansrecht
heeft door de toeristen en
dat je daar dan een paar
weken per jaar overlast
van zou kunnen hebben
is iets wat iedereen kon
en kan weten. 

Begin augustus, een
maand na het gesprek
van de dorpsraad met de
gemeente/politie, bleek
dat er bij de gemeente
nog maar nul actie was

ondernomen. Er moest eerst een gesprek
met een verkeersdeskundige plaats vin-
den om te kijken waar publieksvrien-
delijke borden zouden kunnen worden
geplaatst. Voor dat gesprek was echter
nog niet eens een datum vastgelegd. Dat

werd de dorpsraad te gek en dus werd
aan een Hoenderlose, die te bescheiden is
om haar naam hier te willen hebben
staan, gevraagd wat borden te maken met
de spreuk die zij ook zelf bedacht had.
De tekst dekt de lading: iedereen is
welkom en de dorpsraad en vele anderen
willen dan ook iedereen laten genieten
van wat Hoenderloo te bieden heeft.
Iedereen die zich gedraagt in het verkeer
is welkom in ons dorp. Motorrijders
zeker ook. Die mensen mogen toch ook
hun hobby uitoefenen en bij mooi weer
lekker een rondje toeren. Bij een per-
soonlijke test (red.) is geconstateerd dat
op een mooie zomerdag van de zeg maar
100 motorrijders er 98 heel rustig door
ons dorp reden. Die twee moeten het
blijkbaar verpesten voor de rest.

De 30 km is voor velen een snelheid die
ze blijkbaar niet kennen. Er wordt veel te
hard gereden in ons dorp en ook door
bijvoorbeeld wielrenners. Die denken
blijkbaar dat die maximum snelheid niet
voor hun geldt. Echt wel!

Zo zijn er meer weggebruikers die de
openbare weg zien als racecircuit en het
blijkt heel lastig te zijn om die zo ver te
krijgen om meer rekening te houden met
anderen. Helaas. Het plaatsen van de bor-
den is een begin en een poging. De één
zal er blij mee zijn en voor de ander zal
het vast niet ver genoeg gaan. Tja .....
iedereen volledig tevreden krijgen is heel
lastig. Niets doen is ook geen optie en
daarom heeft de dorpsraad besloten zelf
actie te ondernemen.  
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Dorpsraad plaatst zelf maar borden
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Heeft u de hitte een beetje doorstaan?
Hopelijk is het niet meer zo heet op het moment dat u deze Nieuwe Plaggensteker onder ogen krijgt. We  waren waarschijnlijk
wel toe aan een beetje zon en droog weer, maar hetgeen we te verstouwen kregen was wel een beetje veel van het goede.
Natuurlijk moeten we altijd iets te zeuren hebben, maar wat we eind juli/begin augustus voor onze kiezen kregen was wel een
beetje extreem. Het ene na het andere weerrecord werd verbroken: zo hadden we (in de Bilt) op 8, 9 en 11 augustus op die dag
de warmste temperaturen ooit gemeten
(34,6;32,6 en 34,5 graden). Bij ons
was het soms nog wel warmer en daar
had men vaak in de nachten mee te
maken. Verschrikkelijke plaknachten
en allerlei kunstjes uithalen om toch
een beetje te kunnen slapen. Dat gold
overigens voor de meeste mensen; er
zijn er altijd die ook in die hitte, het
was regelmatig rond middernacht nog
zo’n 28 graden, prima slapen. Maar de
meesten hebben er toch moeite mee.
Overdag was het devies ook zo rustig
mogelijk blijven als dat mogelijk was.
Die hitte en droogte hebben ook grote
gevolgen voor de natuur. Bomen
hebben het bijvoorbeeld erg moeilijk
en de verwachting is dat velen het niet

zullen redden. Ze laten de bladeren vallen die al helemaal bruin zijn. Getuige
de foto hierboven van het Muziekbos, gemaakt op 14 augustus. Waar de
bodem mooi groen moet zijn was het gras al geel, maar opeens was het bedekt
met een dik bruin bladerdek. Herfst in de zomer! De bomen al flink kaal dus.
Hoe groot was het verschil met een dag later, 15 augustus dus! Er kwam een
gigantische wolkbreuk over ons dorp heen en op heel veel plekken veroorza-
akte dat veel wateroverlast. De Krimweg was op meerdere plekken meer een
rivier, kelders liepen over en op facebook kwamen stroomden (!) de filmpjes
binnen van plekken die totaal overgelopen waren. Kijk de foto hiernaast van de
Krimweg (foto Henri van Vliet). De putdeksels kwamen zelfs omhoog omdat
het riool zo veel water niet kon verwerken. Hoenderloo lag precies onder een
stil hangende bui die in redelijk korte tijd immens veel water losliet. Op het
kaartje rechts ligt Hoenderloo onder veel (gele) puntjes die de bliksemactiviteit
weergeven. Het waren er wel erg veel en dat hebben we dus gemerkt. Kelders
ondergelopen en de brandweer had dus werk genoeg. Ze zijn dan ook uitgerukt
om te helpen waar ze konden. Top mannen!

Tja, we hadden wel behoefte aan een beetje
afkoeling en wat regen was ook zeer welkom.
In de hoeveelheden die we in korte tijd gehad
hebben was echter wel wat veel van het
goede. Maar ja ..... het is ook eigenlijk nooit
goed. Tja, dat hebben we ook weer meege-
maakt. Saai is het in ieder geval niet in ons
dorpie!
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In ons dorp worden door meerdere
inwoners plastic doppen gespaard
voor een heel goed doel. Met elke
harde plastic dop steunt men de
hulphond (www.geleide-
hond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pin-
dakaas, schoonmaakmidde-
len enz. Zo’n 400 doppen is ongeveer 1 kg en
levert dan €0,22 cent op. Voor de aankoop van een puppy is
4500  kg nodig en voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er
zijn dus nogal wat doppen nodig, maar als meerdere mensen
mee sparen kan het heel snel oplopen. 

Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
in te leveren bij:

Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink (Miggelenbergweg 8)
Ria Junge (Miggelenbergweg 2.

BIJ VOORBAAT DANK

De Hoenderlose vlagDe 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 €35,-

Zo lang de voorraad strekt! Contante betaling!

Alleen verkrijgbaar bij Rob Spelde, robspelde@planet.nl, 06-20683177, Krimweg 11



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 15

Politienieuws
De tijd vliegt! Het is alweer half augustus
geweest op het moment van schrijven van dit

artikel. Veel mensen zijn in eigen land op
vakantie en dat merken we ook wel. De

campings  zitten vol en we zien veel
mensen op straat, op de fiets genieten
van de mooie omgeving en het mooie
weer. Vanaf één van de campings kwam wat overlast in de zin van een groepje jongelui
die in de natuur aan de Krimweg veel troep achterlieten en ook brandjes stichtten.
Jongeren zijn aangesproken en melding is ook met staatsbosbeheer gedeeld.
Net buiten dorp werd er in twee auto's ingebroken. Op de aangepaste kruising
Brouwersweg - Otterloseweg vonden twee aanrijdingen plaats tussen auto's en er werd
een zwijn aangereden. Ook werden er 3 verdachte situaties gemeld.
De collega's hebben hulp verleend in Hoenderloo en ook werd een mountainbiker
geholpen die was gevallen. Tot slot werd de politie gebeld omdat een fietser door een
wild zwijn was aangevallen en de fietser niet verder durfde te fietsen.
Misschien is het opgevallen, maar misschien ook niet, maar de komende maanden was
en ben ik door omstandigheden wat minder zichtbaar aanwezig in het dorp. Ik ben wel
bereikbaar via de mail, maar het kan soms iets
langer duren voor u antwoord krijgt of terugge-

beld wordt, dan dat u gewend bent.

Met vriendelijke groet,

Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
0900-8844

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Zo ...... hebben we de hittegolf van 2020
inmiddels achter de rug of zit er nog
meer in het vat. Mooi zonnig weer
willen we denk ik allemaal wel, maar
hetgeen we dit jaar weer te verstouwen
hebben gekregen was toch wel extreem.
Het ene na het andere hitterecord werd
verbroken en ook in Hoenderloo moest
alles dan maar op een lager pitje.
Hoewel ... er waren er ook genoeg die
gewoon door moesten ondanks de
gigantische hitte en droogte. Respect
hoor voor die mensen. Ik ben gelukkig
in de omstandigheid dat ik het een
tandje minder kan doen, maar dat is
niet voor iedereen weg gelegd. 
Op een bepaald moment zit je toch wel

een beetje te hopen op een buitje regen,
maar dat hebben we denk met elkaar iets
te veel om gesmeekt. Op 15 augustus
hebben we, zoals ook elders in deze N.P.
staat, een giga noodweer over ons heen
gekregen. Velen hadden opeens een
zwembad voor het huis en een rondje
schoolslag zat er zeker in. Straten blank,
terreinen volledig volgelopen enz. Het is
me wel weer een zomer van extremen.
Ondertussen zit voor velen de vakantie er
al weer (bijna) op. Het normale leventje
gaat langzaam weer in. Ook prima toch?

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.

Met hartelijke groet,
Rob Spelde



Geen kermis dit jaar, dat weten we in-
middels wel, maar wennen doet het zeker
niet. En dat precies in het jaar dat het
organiserende Oranje Comité Hoender-

loo (OCH) 75 jaar bestaat. Hoe wrang is
dat! Om deze actieve vereniging, die
meerdere activiteiten voor de bevolking

organiseert toch te feliciteren zijn er wel
versieringen opgehangen. Daartoe was
opgeroepen door een aantal inwoners en

er werd heel goed gehoor aan gegeven.

Vorig jaar hadden Claudia Berkhout en
Milou Reurings het idee opgevat om ver-

sieringen te maken in hun buurt, een deel
van de Krimweg. Buren deden spontaan
mee en dat was een prachtig gezicht. Dit
jaar bleken ook inwoners in andere
gedeeltes van ons dorp mee te willen
doen aan deze prachtige actie. Het
mooist vinden Milou en Caudia het als
het hele dorp mee zou doen en wie weet
komt het daar ook een keer van.

Vorig jaar zijn ze met zo'n 22 kransen
begonnen met het versieren van de

Krimweg. Dit om de kermisweek extra
feestelijk te laten zijn. 
Dit jaar hebben ze 3 "ambassadeurs"
bereid gevonden die ook een stuk van de

Krimweg op zich
wilden nemen met
de inventarisatie.
Daar waren ze
heel content mee.
Dat betekent dat
het dorp dit jaar
vanaf de Zeven-
sprong tot aan
bovenaan de
Krimweg (Petra
Lentink) versiert
kon worden.  Heel
mooi, want ook al
was er geen ker-
mis, het was toch

wel heel feestelijk voor het dorp. Dit jaar
hingen er ook oranje vlaggen bij als extra
felicitatie voor 75 jaar OCH. 

Op 29 juli gingen buren van een deel van
de Krimweg samen de hoepels versieren
op de picknickweide (annex schaats-
baan) bij Schnitselhuus De Zevensprong.
Uiteraard had Marcel daar toestemming
voor gegeven en hij voorzag de buurtjes
ook nog eerst van een lekker bakje
koffie. Daarna werden de linten in de
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Geen kermis, wel straatversieringen
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kleuren van Hoenderloo (groen - geel -
paars) aan de hoepels bevestigd. Best een
werkje, maar zo samen was het gezellig
en dan lijkt het wel veel makkelijker te
gaan. .

Dit jaar zijn er maar liefst 89 kransen
gemaakt die in het straatbeeld hebben
gehangen. Dit jaar ook aan de
Elisabethweg en andere stukken van de
Krimweg zoals bij de seniorenwoningen
aan het begin bij de Heldringput.
Per krans wordt 75 meter satijnlint

gebruikt, verdeeld dus over 3 kleuren.
Dat komt neer op bijna 7 kilometer lint.
De kosten bedragen 15 euro per krans en
dat zijn puur de materiaalkosten. Hoe
mooi zou het zijn als er volgend jaar ruim
meer dan 10 km lint nodig is om deze
fraaie versieringen te maken en dat er dus
tijdens de kermis (Zomerfeesten)  van
2021 ruim meer dan 100 kransen komen
te hangen. Dat zal een gaaf gezicht zijn
als de optocht door het dorp komt en
sowieso een bindende versiering voor
alle inwoners.

Om het ook in andere wijken mogelijk te
maken zoeken Claudia en Milou ‘ambas-
sadeurs’ die de zaakjes voor hun straat
willen regelen. Wie die taak op zich wil
nemen kan contact opnemen met Milou
Reurings (06-45242648) of Claudia
Berkhout (06-51292920). Zij hebben een
droom om heel Hoenderloo te hebben
volhangen met de kransen in ‘kermistijd’
en hoe mooi zou dat zijn. Hieronder een
aantal foto’s om aan te geven hoe kleur-
rijk het is. Voor kleur kijk dan even
online op de sites voor de N.P. in kleur!
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06-40866349



100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: april 2012
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Normaal gesproken zou deze augustus-
editie van de Nieuwe Plaggensteker vol
staan met de aloude kermis, de Zomer-
feesten. De nieuwe schutterskoningen,
de deelnemers aan de andere acitivitei-
ten, de optocht, de feesttent, het vrijdag-

middagfestival voor de oudere jongeren
uit ons dorp en natuurlijk de kermis zelf.

Maar ....... ach hou er maar over op! Niet
te veel bij blijven hangen.

Een N.P helmaal
zonder kermis is
voor de redactie
onmogelijk en
daarom maar in de
eigen privé-foto-

collectie gedoken
en zijn er een aan-

tal oude foto’s
naar voren geko-

men van een ker-
mis, lang geleden.

Zo toch nog even
nagenieten van

een Hoenderlose
kermis; in dit
geval van 2003.
Destijds nog op
het oude kermis-
terrein van de

familie Van Hunen aan de Paalbergweg
naast de familie Essenstam. Het zou ove-

rigens een leuke quizvraag zijn over hoe
lang de kermis nu alweer op het nieuwe

terrein aan de Arckelaan plaats vindt. Al
langer dan menigeen zou denken. Het
antwoord: de laatste kermis op het oude
kermisterrein vond plaats in het jaartal
2010. Dat was dit jaar dus 10 jaar op de
nieuwe plek geweest. 
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Helemaal kermisloos - we kunnen het niet
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

marketing

WERK.



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 23

Historisch Hoenderloo in Beeld

Van onze bijdrage in het afgelopen nummer hadden we nog geen reacties gehad. Wel graag natuurlijk, maar soms hoef je ook
weinig te vertellen over hoe het was. We zijn er voor de afbeeldingen en daar gaan we voor.
Maar bij het schrijven van dit verhaal op de valreep toch nog een reactie van een oud Hoenderloër. Klopt eigenlijk ook niet,
want eens een Hoenderloër blijft een Hoenderloër natuurlijk.
Van Jan Bruil kregen wij een bericht over het Zevensprong verhaal in het mei en juni nummer, waarin hij vertelde dat zijn
vader ooit de aannemer was van de nieuwbouw van de Zevensprong. Dat gaan wij eens haarfijn uitzoeken en proberen weer
meer gegevens te vinden zodat het verhaal wat completer gaat worden.

Voor dit nummer willen we de Heldringput met afbeeldingen dit keer belichten, ui-
teraard zijn reacties weer van harte welkom.

Volgende maand nog een
paar fraaie oude foto’s
van de Heldringput, een
rijksmonument.

ccccaaaa ....     1111999900008888

ccccaaaa ....     1111999922224444

ccccaaaa ....     1111999911112222

ccccaaaa ....     1111999933333333
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De Ruif is i.v.m. vakantie gesloten
van 

maandag 7 t/m zondag 20 september.
Houdt u hier a.u.b. rekening mee met

uw bestellingen!!
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Op 15 september organiseert de ge-
meente Apeldoorn ‘s avonds een bijeen-
komst in ‘t Dorpshuus in Hoenderloo. Zij
wil namelijk graag met u in gesprek over
de toekomst van het terrein van de
Hoenderloogroep. Welke mogelijkheden
ziet u als bewoner en/of ondernemer? U
wordt van harte uitgenodigd om mee te
praten.  

Ruimtelijk kader
Zoals u weet heeft zorgorganisatie
Pluryn besloten de jeugdzorg van de
Hoenderloo Groep op het terrein in
Hoenderloo te stoppen en het terrein te
verkopen. Het terrein en de gebouwen
blijven echter bestaan. De vraag is wat er

in de toekomst mee gaat gebeuren.
Uiteindelijk is dit voor een groot deel aan
de nieuwe eigenaar van het terrein.  Maar
de gemeente kan wel een kader mee-
geven waar een nieuwe eigenaar reke-
ning mee moet houden. De gemeente
heeft daar een aanzet voor gemaakt in het
‘Ruimtelijk kader herbestemming terrein
Hoenderloogroep’. Op 18 juni jl. sprak
de gemeenteraad over dit ruimtelijk
kader en nu wil de gemeente graag met u
in gesprek. De input wordt gebruikt om
het ruimtelijk kader verder aan te scher-
pen.

Definitieve uitnodiging
Eind augustus ontvangen alle inwoners

en ondernemers van Hoenderloo een
brief van de gemeente Apeldoorn met de
definitieve uitnodiging en het program-
ma van de avond. Uiteraard houden we
bij deze bijeenkomst rekening met de
richtlijnen van het RIVM en de lande-
lijke regels. Dat betekent dat we ervoor
zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand
kan houden. Daarom zal u ook gevraagd
worden om u aan te melden. Zet u 15
september alvast in uw agenda?  

Bijeenkomst toekomst terrein DHG

Brandweer Hoenderloo schiet te hulp
De Hoenderlose brandweer mag en kan
gelukkig ook weer bijeen komen op de
vaste dinsdag-oefen-avond. Uiteraard
rukten ze in de zeer strakke Corona-tijd
wel uit als dat nodig was, maar op dins-
dagavond bijeen komen om te oefenen
zat er een poosje niet in. En dat is zeker
jammer. Vooral ook omdat er een aantal
jonge brandweerlieden zijn bijgekomen
die zich het ‘vak’ nog eigen moeten
maken. En regelmatig oefenen en tip
krijgen van de oude rotten in het vak is
dan uiteraard zeer welkom. Heel goed
voor de nieuwelingen Maarten
Arkenstijn, Menno Dijkstra en Jiro
Wolffensperger. Top mannen, dat jullie
gekozen hebben voor de brandweer en
dus voor de veiligheid van Hoenderloo
en zijn inwoners en toeristen. 

Gelukkig mag het dus weer en op de oe-
fenmomenten is er genoeg te doen in en
bij de kazerne. De brandweerwagen rijdt
dan ook weer door het dorp op deze
avond en dat deden ze op 11 augustus
ook.  Het ging richting de Hoenderlose
Plaggenhut. Door de extreme hitte en
droogte hebben ze het dak van het schit-
terende gebouwtje voorzien van een
plens water. Daarin kan men al wel zien
dat Menno alles in zich heeft om een
goede brandweerman te worden. Verder
werd ook de watertank gevuld voor de
bouwers van de plaggenhut, die regel-
matig zelf de begroeiing op het dak van
water voorzien. Een pompje in de tank en
spuiten maar.
Goede actie brandweermannen. Dat doen
jullie toch maar mooi eventjes! Top!
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Tsja, het gebeurt niet vaak dat
Hoenderloo een avond lang trending
topic is op twitter. Toch gebeurde dat
op 15 augustus, toen zo'n beetje al het
water dat boven Nederland aanwezig
was, in ons dorp naar beneden moest.
We hopen dat de schade na al het
pompen, dweilen en opruimen mee-
valt. Wat regen konden we wel
gebruiken, maar zoveel….

Je zou haast denken dat er geen andere
onderwerpen meer zijn. Toch moeten we
aan de bak. De Hoenderloo Groep heeft
de instelling verlaten, dus de vraag is
wat er nu moet en gaat gebeuren.

De Dorpsraad heeft al eerder, afgaande
op alle reacties, laten weten dat iedere
functie met een hek erom heen geen optie
voor de toekomst is. Het plan van Pluryn

plek te laten krijgen op het ter-
rein.

De gemeente Apeldoorn wil dat
op 15 september nog graag eens
van onze bewoners horen. Ze
hebben het Dorpshuus afge-
huurd en hopen op een grote
opkomst. Iedereen krijgt nog een
uitnodiging in de bus. Hou ook
hoenderloo.nl even in de gaten.

Natuurlijk speelt er nog meer, maar dat
houden we even kort: een campagne die
gaat starten om ook het hele dorp de
kans te geven over te stappen naar
glasvezel, de niet aflatende pogingen om
hardrijders in en door Hoenderloo wat
rustiger te laten rijden, en natuurlijk het
doorlopende aanpassen aan het Corona-
gevaar. Daarover een andere keer meer.

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: 

om een kleine 100 woningen te bouwen,
kon ook geen genade vinden. In juni heeft
de gemeenteraad het standpunt van
Hoenderloo overgenomen: er wordt geen
bestemmingsplan veranderd, de huidige
bestemming (maatschappelijke doelein-
den) is de beste optie voor de toekomst.
Zo denkt Hoenderloo's Belang er ook
over; er is meer dan voldoende behoefte
en initiatief om allerlei vormen van zorg,
wonen, sporten en leren opnieuw een
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Op de detailfoto van vorige maand stond een bordje van een gemeentelijk
monument. We gaven aan dat het een Rijksmonument is en zo staat het ook
in Wikipedia als het gaat om de Arcke, het houten prefab gebouw op het
voormalige Jongenshuis.
Maar in ieder geval .... het
gaat dus om het schit-
terende gebouw, de Arcke.
Werkelijk een plaatje.

Dan de nieuwe foto. Een detailt van een voorwerp op een plek waar een groep
mannen heel erg druk is geweest en waar ze praktisch elke week nog steeds
samen komen. Zo wordt de plek uitstekend bij gehouden en is het een in het
oog springend stukje van ons dorp. Op een historische plek.

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

NIEUW IN HOENDERLOO
Majanka van der Lee heet je/u welkom bij

Gelsalon Salon Hoenderloo

Binnenkort ook acrylnagels.

Bel of mail voor een afspraak naar:

gelnagelsalonhoenderloo@gmail.com
06-43535253

www.gelnagelsalonhoenderloo.nl
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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

9 5 8

67581
93

34156
459
2837

2 6 4 3
2 8 7

6 3 9 1

Menno op 
z’n best?
Soms heb je van die momenten dat je als
fotograaf een kiekje maakt waar je
meteen van denkt ...... “daar kun je iets
mee”. Dat was ook het geval toen we
Menno (Dijkstra voor degenen die hem
niet herkennen) vastlegden. Hij zat op
zijn favoriete bankje te genieten van
maar liefst 3 biertjes tegelijk. En wie kan
hem ongelijk geven met de hittegolf die
we hebben meegemaakt. Volgens intimi
smaakt zo’n koude rakker in die extreme
weersomstandigheden nog lekkerder.
Maar Menno, het smaakt nog meer (en
naar meer) als je het drinkt met familie,
vrienden of buurtjes. Jij en Sharon
wonen nu aan de Speldermarkweg en jul-
lie eerste kleine is op komst. Geweldig
en het lijkt er op dat jullie het goed
gevonden hebben in jullie nieuwe huis.
Geweldig en een tip ..... er zijn zat buren
die ook heul graag een biertje lusten. 
Overigens, over een foto gesproken waar
we als redactie iets mee kunnen .... Deze
wilden we eerst in ‘ken je dorp’ plaatsen.
Toch maar niet. Té makkelijk!
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 56

door 
Henk Ruseler

De laatste dagen krijgen mijn collega’s
bij de infobalie steeds vaker telefoontjes

met de vraag: Bloeit de hei al?
Begrijpelijk want wat de fruitbloesem is
voor de Betuwe, zijn bloeiende heide-
velden voor De Hoge Veluwe. Toch kan
ik mij niet herinneren dat wij vroeger
speciaal voor de heidebloesem vanuit
de Randstad naar de Veluwe trokken,
wij verbleven er
simpelweg iedere
maand wel een
keer. En viel ons
bezoek samen met
de bloeiende hei,
dan knipten wij ter-
sluiks een bosje en
namen het mee naar
huis. 

In de nazomer
transformeert dit
struikje grote op-
pervlakten van de
Veluwe tot een ein-
deloos paars para-
dijs. En dat doet het
al duizenden jaren
want dankzij heide-

boeren uit een ver verleden en onze
liefde voor dit cultuurlandschap kunnen

we nog steeds genieten van dit pan-
Europees erfgoed dat zich uitstrekt van
Portugal in het zuiden tot aan de west-
kust van Noorwegen in het noorden en
van Ierland in het westen tot Polen in
het oosten. 
Heden ten dage zijn de heideboeren met

hun plagschop en zeis overal uit het
paarse landschap verdwenen dat boven-
dien sinds het begin van de vorige eeuw
sterk is gedecimeerd. Maar heidevelden
zijn niet alleen mooi, het zijn ook
belangrijke leefgebieden voor vele
zeldzame plant- en diersoorten zoals
adder, roodborsttapuit en klokjesgenti-
aan. Daarom zetten wij alles op alles
om de resterende heidevelden van de
Hoge Veluwe te behouden en bescher-
men. Dit doen wij door het net als
vroeger te laten begrazen, af te bran-
den, te plaggen en maaien.      
Juist deze laatste beheersmaatregel
biedt een mooie gelegenheid om een
tastbare verbinding tussen het beheer
en gebruik van heide te leggen. Want
wat is er op tegen om, voorafgaand aan
het maaien van een heideperceel, de
bezoeker van Het Nationale Park De
Hoge Veluwe, een bosje hei voor thuis
te laten knippen?  

Op De Hoge Veluwe staan de heide-
velden in volle bloei! En daarvan is één

hectare in het weekeinde
van 22 en 23 augustus
voor de parkbezoeker
aangewezen om er een
bosje hei te komen knip-
pen. Geinteresseerde
bezoekers kunnen die
dagen een “Hei is goed-
bon halen” bij één van
de informatiebalies in het
Museonder of het Park
Paviljoen. Met de bon
kunnen zij op de
aangegeven locatie hun
eigen bosje heide knip-
pen. Niet stiekem zoals
wij vroeger deden maar
met toestemming van de
boswachter.  

Hei is er voor jou! 
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Renault Captur 1.2 Automaat
Navigatie, Cruise control, Camera,  
Stuurverwarming, Parkeersensoren, Carkit,
Armsteun, Multifunctioneel stuur, Mistlampen,
Kleur Grijs/zwart 110.000km.

Bj 2014                  € 12.450,-

Audi A3 Sportsback 1.2TSi 18inch, cruise 94.000km Wit 2012 € 11.450,-
Dacia Sandero Stepway 0.9 Tce Navigatie, Camera Koper met. 2017 € 11.450,-
Dacia Dokker Stepway 1.2 Tce Navigatie, enz. Zwart met. 2018 Verwacht
Ford Focus Diesel Station nieuwe model Zilvergrijs met. 2011 €  5.450,-
Hyundai I-20 1.2 Zeer luxe, Navigatie, Camera enz. Wit 2015 € 11.450,-
Nissan Almera Tino Airco, nieuwe APK hoge instap Grijs met. 2005 €  1.750,-
Nissan Pixo 5 deurs 63.000km div. Opties. Grijs met. 2013 €  4.450,-
Peugeot 107 5 deurs Radio,elek ramen, centr vergr. Grijs met. 2007 €  2.650,-
Peugeot 107 5 deurs Airco, elek ramen, centr vergr. Grijs met. 2011 €  3.950,-
Peugeot 208 120pk AUTOMAAT Navigatie Als nieuw Grijs met. 2014 € 11.950,-
Peugeot 308 1.6THP 156pk 88.000km div. Opties Zwart met. 2012 €  8.450,-
Peugeot 308SW 1.2 130pk Zeer luxe uitvoering Zwart met. 2018 € 17.950,-
Renault Captur 1.2 AUTOMAAT Navi, Camera enz. Grijs/Zwart 2014 € 12.450,-
Renault Clio 0.9 TCe Navigatie, Cruise 53000km Rood met. 2013 €  8.950,-
Renault Clio 0.9 Tce Navigatie, Cruise Lm velgen Wit 2013 €  7.950,-
Renault Clio Station 1.2TCe 100pk Airco lm velgen D. rood met. 2009 €  4.450,-
Renault Megane 1.6-16v Station Navi 78.000km D. Grijs met. 2013 € 10.950,-
Suzuki Wagon R AUTOMAAT 86.000KM Airco Grijs met. 2001 €  2.650,-
VW Polo 1.4-16v 1e eig 94.000 zeer luxe uitvoering Zwart met. 2009 €  6.450,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:

Niet de deur uit ivm corona en graag de auto voor onderhoud?
Wij halen en brengen kosteloos uw auto (in Hoenderloo).
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