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Jan Smit is in Hoenderloo
geweest. Waar en waar-
voor dan wel?

Alec, wat sta je daar te
stralen! Tussen allemaal
mooie spulletjes. 

De Hoenderlose driekleur
en een drankje. Waar was
dat feestje?

Hé Simone, sta je er nog
een keertje in? Waarvoor
dan?

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Ronan beste jeu de bouler van de straat
Vorig jaar vond het eerste Speldermark-
weg-jeu-de-boules-toernooi plaats op de
banen achter de dierenartspraktijk. Een
initiatief van een aantal buurtjes om in de

wrange coronatijd toch een gezellig
moment met elkaar te hebben. Het was
een gezelligheidssucces en dit jaar vond
de tweede editie plaats. 

De eerste avond was op 21 juli en na de
poulesavonden vond op 4 augustus de
finaleavond plaats en de grote vraag was
natuurlijk of het Henry Zeevalkink zou
lukken om zijn titel te prolongeren. 

Uiteindelijk was het wel heel spannend
wie zich tot kampioen mocht laten kro-
nen, alleen deed Henry in die strijd niet
mee. Het bleek te gaan tussen Ronan
Plant en Menno Dijkstra. Het verschil

was na de verbeten strijd slechts 1 puntje
en het was Ronan die deze sportieve
strijd in zijn voordeel beslechtte. Een
knap staaltje werk van de op dat moment

nog 12-jarig Hoenderloër. Nu is hij
alweer een stuk ouder!
Ronan heeft niets aan het toeval vergela-
ten, want tussen de wedstrijden door was
hij flink aan het oefenen, samen met zijn
moeder en zijn broertje. Loon na werken
en we kunnen stellen: “Goed gedaan
Ronan! Gefeliciteerd!”
Naast de grote winnaar Ronan was de
gezelligheid en saamhorigheid ook een
groot plusplunt. Onder het genot van een

hapje en een drankje met
de buren een paar gezel-
lige momenten hebben. Is
toch top!
En tja .... waar winnaars
zijn, zijn ook verliezers en
de één heeft er wat meer
moeite mee dan de ander.
Onttroonde kampioen
Henry had het even lastig,
ongeveer 1½ seconde.
Daarna zocht hij het
ergens anders in en daar is
hij ook goed in. 



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 2

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



3 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
6 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
7 Spelletjes/inloopmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur
10 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
11 Open Monumentendagen (10.00 - 17.00 uur)
12 Open Monumentendagen (10.00 - 17.00 uur
13 Algemene Leden vergadering GTH (Dorpshuus, 20.00 uur)
14 Spelletjes/inloopmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur
17 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
21 Spelletjes/inloopmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur
24 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
28 Spelletjes/inloopmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur

1 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
4 Vergadering Hoenderloo’s Belang, Dorpshuus, 19.45 uur)
5 Spelletjes/inloopmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur
8 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
12 Spelletjes/inloopmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur
15 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
19 Spelletjes/inloopmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur
20 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
22 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
26 Spelletjes/inloopmiddag HNI (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur
29 Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

1 Vergadering Hoenderloo’s belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
17 Dineren in t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

6 Vergadering Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
15 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
23 Fototentoonstelling HHiB (Dorpshuus) onder voorbehoud
24 Fototentoonstelling HHiB (Dorpshuus) onder voorbehoud
26 Fototentoonstelling HHiB (Dorpshuus) onder voorbehoud

19 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

16 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

16 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

20 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

18 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)

15 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
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Februari
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April

Mei

Januari

November

December

Juni

Oktober

Hoenderlose Hoenderlose 
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

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

September





Davy ook 3 kruisjes

ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave van HAJO en is bestemd voor

alle Hoenderlose huishoudens.

Redactie:
Rob Spelde  055-3781363 en 

06-20683177

Vormgeving/foto’s: Rob Spelde

contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242

klachten bezorging:
robspelde@planet.nl

Advertenties
robspelde@planet.nl

06-20683177

Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.

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

E-mail: 
robspelde@planet.nl

Krimweg 11
7351 AS  Hoenderloo 

website
www.hajo-hoenderloo.nl

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 18 september

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

dinsdag 28 septemberdinsdag 28 september
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier
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Nick een dertiger

Nick Essenstam gaat tegenwoordig door het leven als een dertiger. Op 29 juli werden
door vrienden van hem een spandoek opgehangen aan de Krimweg en vlaggetjes. Een
dagje later, 30 juli dus, was het zo ver en daar moest iedereen op geattendeerd wor-
den. Een pakkend spandoek voor deze ras-Hoenderloër, lid van HAJO en vooral van
het Hoenderlose vrijwillige brandweerkorps. Daarbij is hij zich volop aan het ont-
wikkelen en is hij inmiddels een zeer gewaardeerde brandweerman. Nick, nog van
harte en nog vele, vele jaren erbij in goede gezondheid. 

Er was nog een jonge aanwinst van ons vrijwillige brandweerkorps die getracteerd
werd op spandoeken voor het huis omdat hij dertig werd. Davy de Bie bereikte het
derde kruisje op 12 augustus en dat feestje zou samenvallen met de kermis. Daarom
was dit een weekje verplaatst, ware het niet dat de kermis niet door ging. Toch een
weekje later vieren en dat is met verve gedaan. Davy, ook van harte met deze mijlpaal
en plak er ook nog maar flink wat jaartjes aan vast!
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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



>> Miranda van der
Loo zag Sara op 14
augustus en is dus in
feite het broekie van
Dolle Herman. Deze
stille kracht is ook een
echte gezinsvrouw en
altijd goedlachs. Haar
gezin is haar alles en daar
gaat ze voor door het vuur.
Je kunt altijd bij haar terecht voor een luisterend oor. Ze heeft jaren gezongen bij popkoor Unity en daar het steentje volop bijge-
dragen. Miranda, ook nog van harte gefeliciteerd en op naar de 65 in goude gezondheid!
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De laatste vijftigers van Dolle Herman
De koe met de naam Dolle Herman heeft
inmiddels al in heel wat tuinen gestaan
omdat er een feestje te vieren was. In en
buiten Hoenderloo heeft dit dier span-
doeken en tuinen opgesierd om aan te
geven dat de leden van de vriendengroep
met dezelfde naam 50 werden. 

De Hoenderlose vriendengroep Dolle
Herman gaat al vele jaren mee en de

leden hebben ondertussen immens veel
lief en leed gedeeld. Daar zijn vrienden
voor toch?! Ze hebben ook vele jaren
deelgenomen aan bijvoorbeeld de
zeskampen tijdens Koninginnedag en
later Koningsdag. Echter ..... de jaartjes
gaan bij deze bikkels ook wat tellen en
inmiddels is iedereen een vijfiger. De
laatste 2 staan op deze pagina en hebben
recentelijk deze mijlpaal bereikt. De

anderen zijn al een stuk ouder!
De koe heeft dus voor de laatste keren in
een tuin gestaan en krijgt nu een defini-
tieve plek bij marcel en Miranda van der
Loo; hij gaat met pensoen! Wie weet
wordt hij over een paar jaartjes weer van
stal gehaald omdat iemand 65 jaar
geworden is. En wie weet is de Nieuwe
Plaggesteker daar dan nog steeds bij!
Hopelijk wel!

<< Simone Essenstam was al op 19 juli jarig en had
makkelijk meegekund in de vorige N.P., maar er was afge-
sproken dat ze in deze editie mee zou gaan omdat dan de
laatste 2 vijftigers van Dolle Herman bij elkaar zouden
komen te staan. Deze enthousiaste duizendpoot houdt er
van te organiseren en de touwtjes in handen te hebben. En
laat het maar aan haar over, het komt zeker goed! Ze is
zeer bereidwillig om de helpende hand toe te steken en de
redactie heeft haar nog nooit chagerijnig gezien. Simone,
levensgenieter ..... ga daar nog jaren mee door!

Beukenhaag weg
Tijdens werkzaamheden aan het gasnet is
een beukenhaag van zo’n 30 meter aan
het begin van de Krimweg verwijderd.
Het gevaar dat men daar zou gaan par-
keren was aanwezig en bleek inderdaad
uit te komen. Contact met de firma Vos-
kuilen (die het gasnet heeft vervangen)
en de gemeente heeft geleerd dat de oude
boompjes niet meer terug geplaatst kon-
den worden en dat er door de gemeente
later dit jaar een nieuwe haag geplaatst
gaat worden. Als de tijd daar gunstig
voor is komt er precies eenzelfde haag
als er al gestaan heeft. Gelukkig maar,
want het ziet er mooier uit en dat krijg je
niet dit soort parkeergedrag.



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

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

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl
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Open Monumentendagen in Hoenderloo, 
zaterdag 11 september en  zondag 12 september

het  thema is
"Mijn huis is jouw huis" ; " Mijn monument is jouw monument",

perspectieven en maatschappelijke doelen, die verbonden zijn aan een plek.

170 JAAR JONGENSHUIS HOENDERLOO
Tentoonstelling van oa veel foto's in de oude Mr Gangelschool/Meeting Point

Museum De Kleine Arcke oa over de vroege prefab houtbouw.
Met de podcast op de smartphone, wandelen of fietsen  over het terrein; over 10 locaties               

zijn interviews en  verhaaltjes te beluisteren.
De begraafplaats. Daar wordt verteld over dit stukje geschiedenis van Het Jongenshuis.               

Zaterdag 11 september en en zondag 12 september van 10.00 - 17.00 uur
Gratis monumenten busdienst station Apeldoorn - Jongenshuis vv

Corona-maatregelen worden gerespecteerd. Reserveren mogelijk, niet verplicht.
( evt  reserveren via erfgoedplatform apeldoorn/openmonumentendagen hoenderloo)

Comité  Open Monumentendagen Hoenderloo   DVG middels openstelling gebouwen         
Museum De Kleine Arcke                                 Historisch Hoenderloo In Beeld   
Erfgoedplatform Apeldoorn                      Werkgroep Jongenshuis/DHG

Wij zien elkaar, daar en dan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podcast
stille beelden en bewegende beelden

11 en 12 september in Meeting Point 10.00 - 17. 00 uur

170 jaar Jongenshuis op foto's en op verscheidene oude films

geluid

170 jaar Jongenshuis in geluidsfragmenten: De Podcast

luister naar interviews en verhaaltjes, over het zichtbare en onzichtbare,
op 10 jongenshuis locaties opgenomen...hoe geluid ook beelden kan vormen

gratis

de podcast is beschikbaar vanaf 10 september via de QR-code die          
staat afgebeeld in deze Plaggensteker. Ook in het Programmaboekje 
dat online te lezen is op erfgoedplatform apeldoorn en op verschil-
lende plaatsen in het dorp beschikbaar zal zijn en via 
www.hoenderloo.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

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



ook, vakantie! Nu is het duimen of de
beelden daadwerkelijk in de clip zijn
gekomen. Het was een warme en zonnige
dag en iedereen heeft zeer genoten van
de opnames en de aanwezigheid van Jan

Smit, die aan gaf dat hij het fantastisch
vond op de Veluwe. Vooral de sfeer be-
viel hem goed. De clip is als het goed is
rond 22 augustus uitgekomen; zeer be-
nieuwd naar het eind resultaat.
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We durven het weer aan!!
In Oktober gaat het Dineren in het Dorpshuus weer van start. Zonder Mondkapjes , geen anderhalve meter meer!
Gewoon gezellig samen aan tafel!
Noteert u vast de volgende data in uw agenda. 

20 Oktober  -  17 November  -  15 December  -  19 Januari  -  16 Februari  -  16 Maart  -  20 April  -  18 Mei  -  15 Juni

Wilt u ook graag mee eten?
Dat kan altijd!!  U kunt zich opgeven bij Tonny Westerveld  telnr. 0657551350 
Wij verheugen ons weer op uw komst!
Het Menu voor die dag komt in de Plaggesteker van September. 

Tot ziens op 20 oktober  Tonny en Bep 

Opnamens nieuwe clip Jan Smit deel in Hoenderloo
Op 2 augustus werd het kantoor van
Bungalowpark Hoenderloo opgeschud
door een bijzonder telefoontje. Jan Smit
wilde een week later, zijn clip opnemen
op de Veluwe, bij de tenten van Glamp
Outdoor Camp. Woensdag 11 augustus
was de grote dag! Jan Smit arriveerde
samen met zijn crew rond 11 uur op
locatie en maakte zich klaar voor de
opnames. Als eerste werden er opnames
gemaakt bij 't Leesten. Vervolgens zijn
ze naar Schenkenshul geweest en hebben
ze nog opnames gemaakt bij een Awaji
tent en als laatste bij het kampvuur op de
glamping. Voor de scene bij de Awaji
tent zochten ze nog figuranten. Deze
rollen waren weg gelegd voor 3 Hoen-
derloërs, Nicole Dusseldorp, Sjoerd
Vroom en Saskia van Hunen. Zij moch-
ten naast Jan Smit & Mari van der Ven
shinen in de clip! Tijdens deze scene
mochten zij de vrienden van Jan Smit
spelen en hebben ze een half uur gezellig
met elkaar gepraat over, hoe kan het dan
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VIOS eert en neemt
afscheid van 

erelid Bertus van Hunen
Op vrijdag 13 augustus overleed Bertus van Hunen, al sinds zijn
10e jaar lid van onze muziekvereniging. Wij verliezen daarmee
een van de meest betrokken leden van VIOS, die in de 73 jaar dat
hij lid is geweest enorm veel heeft betekend voor de vereniging. 
Naast zijn gezin stond VIOS voor hem op een sterke tweede plaats, hij deed er alles voor.
Van het organiseren van een Alpen Spektakel tot het uitdelen van VIOS spaarpotjes voor
thuis, het schilderen van de muziektent, tijd nemen voor lange gesprekken met de bescher-

mheer Repelaar en het regelen van nieuwe uniformen; het was hem nooit te veel. 
Hij was jarenlang een zeer betrokken voorzitter en werd tijdens een muziekuitvoe-

ring van VIOS tot
zijn grote verras-
sing geridderd tot
Lid in de Orde van
Oranje-Nassau,
een zeer terechte
erkenning van zijn
belangrijke werk
voor de verenig-
ing, al vond hij het
zelf maar over-
dreven…. Hij vond
het 'gewoon fijn
om te doen' en dat
'doe je gewoon' als
je ergens bij betrokken bent. 
Het was een grote eer voor de muzikanten van VIOS om

een muzikale bijdrage te leveren tijdens het afscheid van Bertus op donderdag 19 augustus en om hem in het zonnetje te
zetten, ook al had dat waarschijnlijk van hem niet zo gehoeven, bescheiden als hij was. 



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 14



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 15

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.

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

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

DANZIJ DE ADVERTEERDERDS KAN DE N.P. UITGEGEVEN WORDEN

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
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Toch nog ‘normale’ zomeractiviteiten
Voor het tweede jaar op rij heeft de corona-crisis een grote stempel op de zomermaanden in ons dorp gedrukt. Weer moesten een
flink aantal activiteiten, waar we vroeger niet eens (ook niet heel diep in ons achterhoofd) over zouden denken dat ze niet door
zouden gaan, afgelast worden. Ze stonden vast op de zomeragenda en dat was al jaren zo. Maar tja ........ ook in 2021 geen activitei-
ten als de DoeDag, de seizoensopening met Hoenderpop, vijf keer braderie met kleedjesmarkt, Hoenderloo fair en daarvoor na-
tuurlijk nog het Zomerfestival. Wim Wolfswinkel is nu al 3 jaar achter elkaar de schutterskoning, maar had hem zeker graag weer
kwijt geraakt als er maar geschoten had kunnen worden. Blijft wennen dat er zo weinig plaats vindt en zeker ook voor nieuwere
inwoners is het jammer dat ze deze dorpssamenkomsten niet hebben kunnen meemaken nog. 
Niet iedereen heeft het er echter bij laten zitten en zo ontstonden er ook initiatieven om ‘de normale gang van zaken’ een beetje in
ere te houden. We zetten er een paar op een rijtje. 

Normaal gesproken kan de Hoenderlose jeugd wat extra geld (vaak voor de kermis) verdienen op de kleedjesmarkt op het dorps-
plein voor ‘t Dorpshuus tijdens de 5 woensdagavonden waarop de braderie plaats vindt. Dat zat er dit jaar dus niet in, maar
meerdere kinderen en ouders bleken de braderie niet per sé nodig te hebben om overbodige spulletjes te koop aan te bieden. Evan
en Alec hadden een top A-lokatie bij hun huis tegenover de SPAR. Als we de verhalen mogen geloven hebben ze best verkocht en
puilen hun spaarpotten nu uit. Dat hopen we ook voor de verkoopkanjers aan de Elisabethweg voor het huis van Nikki werden
lekker spulletjes te koop aangeboden. We hebben ook begrepen dat er een keer meerdere kleedjes uitgespreid waren in het
Muziekbos en zo is daar wel heel veel te koop geweest. Helaas hebben we daar geen foto van, maar het moet heel gezellig zijn
geweest. 

Hoenderlose
driekleur
Geen optocht en dus ook geen vrolijke
versieringen in de straten van Hoender-
loo. Vorige jaren vonden meerdere in-
woners dat al onacceptabel en er werden
zelfs op het grasveld bij Marcel (de
Zevensprong) heel fraaie kransen
gemaakt met elkaar. Dankzij het initiatief
van een paar buurvrouwen! Uiteraard
overheersten de Hoenderlose kleuren,
paars - geel - groen. Vorig jaar hingen er
vele kransen in ons dorp en meerdere
eigenaren van zo’n hoepel hebben dit
jaar ook deze wapperende strengen uit de
kast gehaald en opgehangen. Zo kon
iedereen toch een beetje het gevoel krij-
gen dat het in feite de kermisweek (sorry
OCH -  de week van het Zomerfestival)
was. En als je ook nog een Hoenderlose

vlag hebt kon die er net zo goed ook bij
vonden Frank en Milou aan de Krimweg.
Groot gelijk!

Laten we er voor gaan duimen dat er vol-
gend jaar weer veel meer versieringen
komen tijdens een heuse optocht!



Het moment van het Vrijdagmiddag-
festival in de feesttent stond in de agen-
da’s van de mensen van ‘de Oldies’ met
een dikke stift omcirkeld en men wilde

daar weer helemaal los gaan. Dat is
inmiddels traditie en even voor de
herkenning: dit is de groep mensen die
tijdens de kermis ‘s middags al vroeg in
de feesttent zit en er, op het moment dat
het avondfeest toch echt moet gaan

beginnen, verzocht wordt de avond
elders voort te zetten. Plaats maken voor
de jeugd (sorry, ik moest het even
melden) en daarbij, hun tafel staat altijd

in de weg!
Niet bij elkaar komen was dit jaar
absoluut geen optie en dus werd het
Vrijdagmiddagfestival in de tuin van
Dick en Martine gehouden. Die hadden
gezorgd voor een perfecte Hoenderlose

ambiance en zelfs de versieringen en
hapjes deden aan Hoenderloo denken. 
De Oldies hebben al vele jaren ieder jaar
een moment dat ze gezellig samen zijn en
dat bevalt ze zeer goed. De stemming zat
er op die 13e augustus al snel in. Het
weer was perfect en volgens sommigen
maakte het dorstig. 

De redactie had het plan opgevat om er
even een foto te gaan maken en daarna
weer snel huiswaarts te keren. Dat is niet
helemaal gelukt, want onder het mom
van even sfeer proeven moest er toch een
drankje mee gedronken worden. Alles
voor de goede zaak toch?!

De Oldies hebben het ‘kermisgevoel’
perfect weergegeven met hun feestje  en
hebben tot redelijk halverwege de nacht
Hoenderloo verblijdt op toch wel wat
‘kermisgeluiden’. Zoals dat soms gaat
werd het gaandeweg wat rumoeriger en
aangezien het in het dorp wel uitgestor-
ven leek en heel stil was reikten de gelui-
den vanuit Krimweg 24 tot in een
gedeelte van ons dorp. Heerlijk!
Oldies, het was top! Hopen dat het vol-
gend jaar weer in de feesttent plaats
vindt, al was dit ook giga leuk!
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Krap An komt uiteraard toch bij elkaar
De Hoenderlose optocht kent veel vrien-
dengroepen die ieder jaar weer mee doen
en verbazen met werkelijk prachtige cre-
aties. Eén van die groepen die steevast
een gooi doen naar de eerste plaats en
daar ook ieder jaar verrekte dicht bij zijn
is de groep ‘Krap An’. Familie en vrien-
den die helemaal samen een plan maken
voor een grote versierde wagen en dat
vol passie en enthousiasme gaan bou-
wen. Tijdens de optocht gaat deze groep
vervolgens helemaal los en worden hele
toneelstukken opgevoerd. Omdat ze er
ook zo intens van genieten. Dat begint al
bij het bouwen en de lach gaat niet van
de gezichten tot na de optocht. Als er dan
weer net niet een eerste plaats is gehaald
is de teleurstelling vaak even intens
aangezien ze altijd voor het hoogste
gaan. Even slikken en daarna heel
sportief verder gaan; dat siert deze groep
mensen. “Volgend jaar zijn we er weer
hoor!” geeft nestor Ronald Woensdregt
dan aan. “Volgend jaar gaan we er weer
voor.”
Uiteraard hoort bij het jaarlijkse bouw-

feest ook een lekker en gezellige barbe-
cue en ook al ging de optocht niet door,
de BBQ kan natuurlijk altijd wel plaats
vinden. En even samen op de foto. De
enige die mist is Ruben Scheybeler die

op vakantie was. Ook niet verkeerd na-
tuurlijk. Krap An, het ziet er gaaf uit zo
samen en bedankt voor al die mooie
wagens die jullie gemaakt hebben en
hopelijk nog gaan maken. 

De Oldies doen waar ze goed in zijn!
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: april 2013
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Het uiltje op de foto
van vorige maand
staat parmantig op
een muurtje bij de
familie Wassenberg
aan de Apeldoorn-
seweg 8.  We kregen

een leuk telefoontje van iemand die het herkende en aangaf het muurtje
gemaakt te hebben. Hoe gaaf is dat!
Wat er op de foto van deze maand staat is wel duidelijk, een fraai rond
raam. Maar met glas en lood zo te zien en dat zie je niet zo gauw denken
we. Waar o waar hebben we dit raam gefotografeerd!

Politienieuws
De afgelopen maand is de politie een stuk drukker in Hoenderloo
geweest dan de voorgaande maanden. Zo werd er vijf keer een
melding gedaan van overlast van jeugd in de buurt van de recre-

atiebedrijven achter op de Krimweg. Ook op de recreatieparken zelf zijn we een aantal keren in actie
gekomen ivm diverse meldingen. De snelheid in en om Hoenderloo werd ook gecontroleerd, hetgeen

weer een aantal boetes opleverde. De bestuurder van een bromfiets kreeg een WOK melding.
Er werd afval gedumpt en door een oplettende burger werd een kenteken genoteerd, waardoor de
zaak verder onderzocht kon worden. Er was een steekpartij waarvan het onderzoek nog steeds
loopt. Collectanten die vragen naar bankgegevens hebben vaak geen goede bedoelens. Gelukkig
werden de gegevens niet afgegeven, maar werd de politie gebeld. Via het internet vonden ook weer
de nodige oplichtingen plaats. Eén keer werd er ingebroken in een auto en twee elektrische fietsen
werden ontvreemd. Om bij de elektrische fiets te blijven: twee fietsers kwamen te vallen en werden
door de ambulancemedewerkers behandeld. Twee keer ontstond er schade aan een voertuig en reed
de veroorzaker weg, zonder zijn/haar identiteit kenbaar te maken. Merk je dat je ergens tegenaan
zit, meld het dan gewoon. U bent inmiddels verzekerd en dan kan het netjes geregeld worden. In een
woning was er ruzie en ook werd er twee keer hulp verleend door de politie. Tot slot werd er een
verdachte situatie gemeld. 
Het spreekuur is een paar weekjes gesloten. Op 21
september is het weer open. Mocht u de politie nodig
hebben, dan kunt u bellen met 0900-8844.

Met vriendelijke groet,

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

Het Nieuw Initiatief gaat 
dinsdag 7 september
weer starten met de

spelletjes/inloopmiddag in 't
Dorpshuus van 14.00 tot 16.00 uur. 
Heeft u zin in bijvoorbeeld in bil-
jarten, kaarten, sjoelen of gewoon

een gezellig praatje, kom dan  eens
binnen lopen. U bent altijd welkom!
Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Wij hebben er weer zin in.
Vrijwilligers HNI
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Historisch Hoenderloo in Beeld

HHiB draait momenteel weer op volle toeren, vele presentaties liggen alweer klaar. Maar we zijn ook weer bezig om een
Kersttentoonstelling op poten te zetten. We hebben grote plannen, het thema laten we nog even in het midden, maar het gaat
er prachtig uit zien dat beloven wij u.

Voor het augustus nummer hebben we dit keer een foto afkomstig van de tentoonstelling van 2014. Gerangschikt onder zijnde
VIOS, maar zowel op die tentoonstelling als later geen reactie.
De foto is niet erg duidelijk maar toch wie weet. We denken zelf dat het een opname is van een optocht van b.v. palmpasen
de muziekvereniging voorafgegaan door een agent van dienst. Hij heeft zo te zien een cape om vanwege het slechte weer, ze
lopen denken we op de Heldringweg. Op de achtergrond staat een huis, zou maar zo het huis van Willem van Deelen aan de
Krimweg kunnen zijn, maar toch weer geen link met de omgeving.

Van de vorige foto in het julinummer geen reactie, maar het moet zijn tijd hebben, hebben we geleerd.

Reacties zijn zeer van harte welkom; het liefst via Wim van Mourik.

Data van de nieuwe fototentoonstelling:

Donderdagavond 23 december 
fototentoonstelling HHiB in het Dorpshuus. (ondervoorbehoud)
Vrijdagmiddag  24 december
fototentoonstelling HHiB in het Dorpshuus. (ondervoorbehoud)
Zondagmiddag 26 december 
fototentoonstelling HHiB in het Dorpshuus (ondervoorbehoud



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 24



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 25

Vios nodigt nieu-
we muzikale ent-
housiastelingen
uit om eens te
komen kennis
maken met onze
muz iekveren i -
ging, be-
staande uit

een zeer actief Fanfare orkest en
een uitgebreide Slagwerkgroep.

Ben je geïnteresseerd om eens te
kijken of het bespelen van een
instrument zoals Bugel,
Saxofoon, Hoorn, Trombone of
het Slagwerk iets voor jou is of
heeft u al ervaring met een van
deze instrumenten, kom dan snel
eens kijken tijdens één van onze
repetities op maandagavond
(Fanfare)  vanaf 19.45 uur in de

gymzaal van het Dorpshuus (ingang aan
de achterkant) of woensdagavond
(Slagwerkgroep) in IKC Hei&Bos. Of
neem contact op met onze voorzitter
Hans Berkhof, hans@vehape.nl. Hij is
graag bereid met je/u te spreken over de

mogelijkheden. 
VIOS heeft leeninstrumenten beschik-
baar, mocht je/u niet over een eigen
instrument beschikken en het is ook
mogelijk om lessen en begeleiding te
krijgen. Dus ga ervoor! Leer een instru-
ment spelen of kom onze gezellige

muziekvereniging
versterken met uw
talent! Samen
muziek maken is ver-
slavend fijn en levert
alle leden elke
maandag- en woens-
dagavond weer een
positief en ontspan-
nen gevoel op,
genoeg reden om
mee te doen! 

Je/u bent van harte
welkom!

VIOS nodigt nieuwe muzikanten uit om kennis te maken! 

'Welkom in Hotel Deelmeer', zei de
portier. 'U bent zeker meneer
Snurkmans. Ik zal u uw kamer laten
zien.' Meneer Snurkmans is erg
slaperig en gaat graag met de portier
mee. Op iedere verdieping van het
hotel, komt hij echter vreemde gas-
ten tegen. Tot de dertiende verdieping….
Daar is alleen maar een gigantische
kamer, met een gigantisch bed en een
gigantisch kussen. 
'Ik hoop maar dat het goed gaat met
meneer Snurkmans', zei de portier.
TRING! Zei de telefoon op de balie van
Hotel Deelmeer….

Om kinderen taalvaardig te maken en
inzicht te laten krijgen in taalgebruik en
functies van taal, is creatief schrijven
heel erg belangrijk. Creatief schrijven
bevordert het 'taalzelfvertrouwen', het
dwingt een schrijver zijn of haar ideeën
duidelijk te verwoorden en de lezer mee
te nemen in die ideeën. Het houdt het
brein fit, kinderen gebruiken hun  fan-
tasie en oefenen met creatief denken.
Schrijven en lezen hebben een koppe-
ling, dus creatief schrijven zorgt voor
betere lezers. 

Als de kinderen schrijven, is het nooit
fout. Alles mag en alles kan, zeker in de
eerste fase. Doordat kinderen in die
eerste fase niets fout kunnen doen, zijn

ze vrij om zich helemaal op het verhaal te
richten. Kinderen die moeite hebben om
hun ideeën op papier te krijgen, worden
geholpen door andere kinderen. Zo lukt
het iedereen om een prachtig resultaat te
behalen. 

De leerkracht stelt vragen, laat kinderen
zich een plaats inbeelden of een situatie.
Wat ruik je? Wat proef je? Wat zie je?
Aan welke details moet je denken? Of de
leerkracht levert beeldmateriaal in de
vorm van een afbeelding, historische
plaat, foto, kunstobject of een gedicht…
Zo kun je aansluiten bij het thema in de
groep, bijvoorbeeld met een ouderwetse
wandplaat van een gebeurtenis uit de
Middeleeuwen op de Dam in
Amsterdam. Wie zijn er aanwezig? Wat
gebeurt er? Hoe zou jij je voelen als je
daar was? Wie op de plaat zou jij willen
uitbeelden? 

Het begin van deze column is de inlei-
ding van een les met een prentenboek.
Taal en lezen gaan dan hand in hand.
Terwijl het prentenboek wordt

voorgelezen en de prenten getoond wor-
den, vormen de kinderen zich al een
beeld van het verhaal. Ze beginnen zich

al af te vragen hoe het afloopt. Dat
is dan ook de opdracht waar ze
mee aan het werk gezet worden.
Ieder kind schrijft zijn eigen afloop
van het verhaal. Zo komen er ver-
schillende versies, waarbij ieder
idee goed is. Als de ideeën zijn

opgeschreven, kunnen kinderen samen
overleggen of er nog iets moet worden
toegevoegd of aangepast. Dat doen ze
samen. Na deze fase wordt de tekst hele-
maal in het net geschreven en er wordt
een tekening bij gemaakt. Natuurlijk
worden teksten in de groep voorgelezen.
Door de andere kinderen wordt er
gereageerd op de teksten.

Alle verhalen en gedichten die de
kinderen in de loop van het schooljaar
maken, worden gebundeld in hun eigen
plakboek. Een prachtig resultaat van heel
veel teksten om aan het eind van je
schoolloopbaan mee naar huis te nemen.
In de loop van het jaar zie je de taalont-
wikkeling groeien, de kinderen worden
vaardiger en enthousiaster. Voor de
leerkracht is het elke week een feestje om
zo'n les te verzorgen en de creativiteit
van de kinderen te stimuleren en zich
daarover te verwonderen.

Groetjes Jose
Leerkracht bovenbouw IKC Hei & Bos

Taalonderwijs op IKC Hei & Bos





De zomer loopt langzaam op z'n eind. Wie
weet zijn er eind augustus en begin septem-
ber nog wat mooie dagen in het verschiet.
Leuk voor ons, leuk voor de toeristen. En
die zijn er in ruim voldoende mate, want
alles zit dit seizoen volgeboekt. En dat is
ook wel te merken. Het is wat luidruchtiger
in en om het dorp, er is veel meer verkeer,
er staan soms lange rijen, wel tot aan het
kerkhof toe bij IJs van Co, kortom: drukte
als vanouds. Jammer dat de braderieën en
het zomerfeest nog niet door konden gaan,
dat blijven voorlopig mooie beloftes. Net
zoals de viering van het honderdjarig
bestaan van VIOS. Niks aan te doen, we
doen 2021 volgend jaar gewoon over…
Normaal kent ook Hoenderloo's Belang
een zomerstop, maar dit jaar zijn we
gewoon doorgegaan. Er moest nog van
alles geregeld worden rondom Het Nieuwe
Initiatief, dat gelukkig wel van start kon en
de zomermaanden gewoon doordraaide.
We hebben de financiering voor de
komende drie jaar ook veilig kunnen
stellen, dus de uitbouw van het initiatief
kan verder van start. Gelukkig maar, want
er blijkt echt behoefte te zijn aan het ont-
moeten. En hoewel het officieel gesloten
was, bleek het Dorpshuus daar ook nu

voor het dorp kan nooit zo goed zijn als een
plan van het dorp zelf, dus wie weet komt
daar dit najaar weer verandering in.
Het Boek van Henri Peers is goed ont-
vangen in het dorp. Belangstellenden kun-
nen nog exemplaren bestellen: leden van
Hoenderloo's Belang krijgen korting.
Tot slot de plannen voor de kop van
Deelen. Wij zijn blij met de hulp die we van
verschillende kanten uit het dorp hebben
gekregen om een goede reactie op die plan-
nen te kunnen maken. Te vinden op
Hoenderloo.nl. Die hebben we eind juli
naar de gemeente Ede gestuurd, en die
nemen nog niet eens de moeite om een ont-
vangstbevestiging te sturen. Nou zeg….
Tegen de tijd dat u dit leest heeft de
gemeente naar verwachting al een besluit
genomen, dus we blijven zeer alert.
Rond de toekomst van het voormalige ter-
rein van de Hoenderloo Groep (tegenwo-
ordig DVG terrein) is het de laatste tijd ook
wat stiller geworden, dus vanaf september
zal er waarschijnlijk  weer veel te doen zijn.
Geïnteresseerd geworden? Stuur even een
mailtje (dorpsraad@hoenderloo.nl) of kom
gewoon even langs met vragen of
opmerkingen: iedere eerste maandag van
de maand om 19.45 uur in het Dorpshuus.

weer een goede plek voor.
Met enige verbazing hebben we gemerkt
hoe grillig er soms wordt omgegaan met de
parkeerdruk in ons dorp. Bij het
Dorpshuus kon het eerst wel, toen weer
niet, later weer wel en nu zijn er plannen
voor wat aanpassingen. Aan nog betere
oplossingen wordt ook gewoon doorge-
werkt, ditmaal onder de enthousiaste lei-
ding van de gemeente.
Het is vanuit de gemeente een beetje stil
geworden rond een paar andere onder-
werpen: de plannen voor woningbouw van
jongeren wachten al vanaf maart op de
reactie van alweer een nieuwe plantoet-
sing, de plaatsing van extra ondergrondse
containers op de Achterkrim wachten al
2,5 jaar op een goeie plek die maar niet
gevonden lijkt te kunnen worden, en begin
dit jaar is de gemeente begonnen met wat
ze zelf een vitaliteitsagenda noemen: een
plan voor het dorp. Sinds februari niks
meer over vernomen. Maar ja, een plan

Naam: ...........................................................................................................................
Voorletters: ...................................................................................................................
Adres : ...........................................................................................................................
Huisnummer : ..............  Postcode : ......................... Plaats: ..................................
Email : ...................................................................................................
Telefoonnummer : ..............................................................................
______________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's Belang
toestemming om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (IBAN):……………………………….
Ten name van :
Handtekening: 

Dit formulier kunt u in de brievenbus doen bij
Rob Spelde, Krimweg 11

Datum: ..................................

Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
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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

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: 06 52277819
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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

2

5 1 8 6

31658
41

2163
4726

3967

4 3 2 5 8
4

8 7 6

Al dat versieren en spandoeken ophangen, dat wordt toch altijd door iemand gedaan.
Even een inkijkje in het team dat de  tuin bij Nick Essenstam versierd had. Het vier-
tal was tevreden, wist het bier koud te staan en genoot even na gedane arbeid tot het
moment dat Nick thuis kwam. Daarna werden er nog aan paar op genomen!

Herfst bewust zijn
wandelingen
Eind september begint Angela van
Egmond weer met de herfst-bewust-zijn
wandelingen. Wandelingen om even tot
rust te komen, jezelf en de natuur om je
heen met andere ogen te bekijken. Het is
een serie van 5 wandelingen, of op don-
derdagmiddag of op zaterdagochtend. De
wandelingen vinden plaats in Het
Leesten in Ugchelen. Het kost 15 euro
per wandeling (dus 75 euro voor de hele
serie)

Serie van 5 Herfst-bewust-zijn wande-
lingen op donderdagmiddag om 16:00
uur.
30 september - Herfst, wat doet het met
mij?
7 oktober - Waar pluk ik de vruchten
van?
14 oktober - Wat ga ik loslaten?
21 oktober - Welke gedachten plant ik
voor volgend jaar?
28 oktober - Laat de winter maar
komen...

Serie van 5 Herfst-bewust-zijn wande-
lingen op zaterdagochtend om 9:30 uur.
2 oktober - Herfst, wat doet het met
mij?
9 oktober - Waar pluk ik de vruchten
van?
16 oktober - Wat ga ik loslaten?
23 oktober - Welke gedachten plant ik
voor volgend jaar?
30 oktober - Laat de winter maar
komen...

Voor meer info zie de advertentie op
pagina 10, JUREI.
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



hoge natuurwaarde. Dat geldt zowel
voor de natte elementen in het gebied,
waar de larven leven, als voor de droge

elementen, waar de volwassen
dieren leven. Hoe meer variatie
aanwezig is, hoe meer libellen-
soorten er voorkomen en hun aan-
wezigheid kan dus als graadmeter
voor goed natuurbeheer worden
gebruikt.
Door de aanwezigheid van een
behoorlijke hoeveelheid natte hei-
degebieden en vennen is De Hoge
Veluwe sinds jaar en dag een libel-
lengebied bij uitstek. De afgelopen
jaren werden er op het Park maar
liefst om en nabij de 38 soorten
waargenomen, waarbij ook enkele

Rode Lijstsoorten; soorten die kwets-
baar of bedreigd zijn. 
Kijktips
Voor wie deze zomer het Park bezoekt
en is geïnteresseerd in libellen, wil ik
graag afsluiten met enkele kijktips in het
Park. Wandel eens over het vlonderpad
langs Het Veentje, hier heb je op zomer-
se dagen goede kans op libellen en
misschien zie je er zelfs een zonnende
levendbarende hagedis. Ook de bankjes
aan het einde van het vlonderpad naar
de Deelense Was zijn meer dan de
moeite waard om daar een poos te gaan
zitten. Bij mooi weer kun je de libellen
langs of rakelings over je heen zien
vliegen.
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Deel 67

Door boswachter
Henk Ruseler

Wie in deze zomer besluit om de zoetwa-
terkant op te zoeken, kan ze langs of
rakelings over zich heen zien vliegen.
Want zodra ergens water in
de buurt is zie je de op
helikopters lijkende insecten
die we libellen noemen.
Vanwege het lange en koele
voorjaar lieten ze wel wat
lang op zich wachten - nor-
maal beginnen ze in april te
vliegen - maar uiteindelijk
zijn de wendbare en met
grote facetogen toegeruste
vliegers op De Hoge Veluwe
dit jaar pas laat in mei
tevoorschijn gekomen. Het is
verrassend hoeveel soorten
er in Nederland leven, volgens de
Vlinderstichting zijn het er zo'n
zeventig.
Libellen en juffers
In de volksmond heten ze allemaal
libellen, de wetenschap heeft de orde

van libellen echter onderverdeeld in
twee onderorden: de 'echte' libellen en
juffers. 'Echte' libellen hebben een ro-
buust en meestal breed achterlijf.
Bovendien hebben ze grote ogen, die
elkaar boven op de kop (bijna) raken.

Libellen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
Juffers hebben daarentegen een lang,
dun achterlijf. De ogen zijn gevormd als
een halve bol en zijn geplaatst aan de

zijkanten van de kop. Bij juffers raken
de ogen elkaar niet.
Van watersnuffel tot paardenbijter
Langs sloot en plas kom je soorten
tegen als watersnuffel, lantaarntje,
maanwaterjuffer, bruine korenbout,

platbuik, glassnijder
en paardenbijter. De
namen van de laatste
twee doet vermoeden
dat ze met hun kaken
flink kunnen bijten,
maar er is niets om je
zorgen over te maken.
Hoewel de kaken er
best vervaarlijk
uitzien, zullen libellen
nooit op
iemand landen,
en zo maar
beginnen met
bijten.

Graadmeter voor kwaliteit
De aanwezigheid van bepaalde
soorten libellen in een gebied
zegt iets over de kwaliteit van
dat gebied. Gebieden met bijzon-
dere soorten hebben meestal een

foto  Janny  Gommans

foto  Janny  Gommans

foto  Jan  Willem  Bonkenbaas



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid 
Apple Carplay/Navigatie, Adaptive Cruise con-
trol, Parkeersensoren, Camera,
Radio/USB/Telefoon, LED verlichting,
Stoelverwarming, Lichtmetalen velgen,  enz.
enz.  6400km!!  Model 2021!!

Bj 11 - 2020            € 16.750.-

Dacia Sandero 0.9TCe Naviagtie, Cruise, PDC Zwart met. 2013 €  6.750,-
Dacia Sandero 1.0Sce Navigatie, Parkeersensoren Zwart met 2017 €  9.450,- 
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz. Blauw met. 2014 €  6.450,-
Ford Fiesta 1.25 Titanium 5 deurs Luxe uitv. Zwart met 2011 €  6.750,-
Ford Ka 1.2 Cool & Sound 59.000km Als nieuw!! Grijs met. 2011 €  4.950,-
Hyundai I-30 1.6 Automaat, Climatronic, Lm velgen Zwart 2011 €  7.950,-
Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz. Blauw met. 2018 € 16.950,-
Mazda MX-5 Cabrio Nieuwe Model Leer LED enz. Rood met. 2018 € 24.950,-
Nisaan Note 1.2 Cruise control, Lm velgen, Airco Blauw 2013    €  6.750,-
Nissan Qashqai 2.0 Leer, Panoramadak, Cruise cont. Bruin met. 2009 €  7.750,-
Opel Combo Life 1.2 110pk Pers uitv. 800KM!!! Blauw met. 2020 € 25.950,-
Opel Corsa 1.2-16v Airco, Cruise control Lm velgen Wit 2014 €  6.250,-
Opel Corsa 1.2 100pk Automaat 9300km!! Zwart met. 2020 € 18.750,-
Opel Corsa 1.2 100pk GS Line zeer luxe 1200km!! Blauw met 2020 € 19.950,-
Peugeot 108 1.2VTi 80pk 5 deurs luxe uitv. Rood 2015 €  7.850,-
Peugeot 206+ 1.4 75pk 5 deurs Airco enz. Zwart 2010 €  4.950,-
Peugeot 308 SW 156Pk Panoramadak, Lm velgen enz. Grijs met 2011 €  7.950,-
Renault Captur 1.2TCe Automaat Navi enz. 77.000km Bruin met. 2015 € 13.950,-
Seat Mii 1.0 Style Airco 44.000km Zwart met. 2012 €  6.450,-
Seat Ibiza Automaat 1.2TSi 105pkAirco, Lm velgen Grijs met. 2010 €  6.950,-
Skoda Fabia 1.2TSi 5 deurs Airco, Zuinige auto D. grijs met. 2011 €  5.850,-
Skoda Yeti 1.4 122pk Afn Trekhaak, Lm velgen, PDC. Bruin 2012 € 11.450,-
Suzuki Swift Hybrid Nieuwste Model luxe uitv. Rood met. 2020 € 16.750,-
VW Touran 1.4TSi 140pk Naviagtie, PDC v+a Zilvergrijs met. 2008 €  6.950,-
VW Touran 1.4TSi 140pk Freestyle Luxe uitv. Champagne met. 2009 €  8.450,-

Een greep uit ons aanbod:

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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