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De traditionele kerstboom bij ‘t Dorpshuus heeft een deel van december als een
lichtend baken in de donkere dagen gestaan. Het was weer een prachtig gezicht

In deze
Plaggensteker o.a.

om de fraaie boom met de vele lampjes te
zien, zeker nadat de zon was ondergegaan.
De boom er neerzetten is één ding, maar
na de feestdagen moet hij ook weer
weggehaald worden en gelukkig hebben

dit was ook niet de eerste dorpskerstboom die hij weggehaald heeft.
Daarna moesten de lampjes er één voor
één uitgedraaid worden zodat ze volgend
jaar weer gebruikt kunnen worden.
Hopelijk eerst weer voor de braderie en
andere activiteiten in het Muziekbos en

Wie lopen daar samen een
mooie toekomst tegemoet?
Vader en zoon!

Meerdere mensen die een
mijlpaal hebben gehaald.
Hier de alleroudste!

Toch nog even terug
komen op het kerstdorp
dat Hoenderloo was.

Hoi Steff. Welkom in
Hoenderloo. Wie zijn je
papa en mama?

we daar in Hoenderloo een kraan voor.
Tenminste bij grondverzet- en loonbedrijf Essenstam. Aangezien dit bedrijf
lid is van de Hoenderlose Zaken Vereniging wordt de boom ook weggehaald
door de HZV. Dat gebeurde op 8 januari
en ook dit was nog
best even een
klusje.
Nadat de kraan de
boom uit het gat
had getild moest
deze heel voorzichtig neergelegd
worden om de
lampjes heel te
houden. Gelukkig
is Wim Huysman
een zeer ervaren
kraanmachinist en

later dus weer voor de kerstboom.
Vervolgens moesten de strengen er uit
gehaald worden en daarna kon de boom
afgevoerd worden.
HZV, nog bedankt voor de fraaie
dorpskerstboom. Zoals altijd genieten!
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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 ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
Januari
30

Winteruitvoering VIOS

Augustus
11
12
13
14
14

Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)

Gezocht:
huishoudelijke hulp voor
schoonmaak, was & bedden bij
gezin op de Weikamperweg in
Hoenderloo.
Bij interesse:
anouklokhorst@hotmail.com

Geef activiteiten door:

Geef, als u een activiteit heeft die ook voor anderen
bestemd is, deze vroegtijdig door aan de redactie,
zodat deze verwerkt kan worden in de
Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in
zijn geheel ook bekijken op internet, helemaal in kleur.
Kijk op:
www.hoenderloo.nl of www.hajo-hoenderloo.nl
en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!
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Colofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.

Leonie echt een dertiger
Op 12 januari was het feest bij Leonie Essenstam thuis. Deze vrolijke feestneus bereikte op die dag de mooie leeftijd van 30 jaar en kun je dat aan haar zien? Nee, natuurlijk niet. Leonie, nog van harte gefeliciteerd met je derde kruisje en uiteraard er
nog heel veel bij in goede gezondheid!

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 13 februari
De volgende N.P. komt uit op

Klaas echt een zeventiger

(onder voorbehoud)

Op 12 januari was het een grote dag voor Klaas Knop en de buurt. Hij bereikte de
prachtige leeftijd van 70 jaar en kun je het aan hem zien? Die koppen we er even niet
in Klaas! In ieder geval van harte gefeliciteerd. Blijf wie je bent want dat bevalt
iedereen uitstekend en wordt nog maar een heel stuk ouder. In goede gezondheid!

dinsdag 23 februari

Veel leesplezier
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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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Trots op derde generatie in familiebedrijf
Het was voor de meesten een verrassing
toen op 1 januari op facebook bekend
gemaakt werd dat Nick Essenstam in het
bedrijf van zijn vader Hans was gekomen
en dat het bedrijf verder gaat als een
V.O.F. Een prachtige
stap voor de familie
Essenstam en eentje
voor de toekomst van
het bedrijf dat inmiddels al bijna zestig
jaar bestaat.
Het bedrijf is namelijk
in 1963 opgericht
door J. Essenstam, in
de volksmond voor de
oudere Hoenderloërs
vooral bekend als
Hos. Hij was orthopedisch schoenmaker,
maar door het overlijden van zijn vader, die
destijds een kleine
boerderij had, wilde
hij de werkzaamheden
op de boerderij voortzetten. Hij werkte
nog een paar uur per dag als schoenmaker en de rest van de dagen begon hij
meet loonwerk en zo is hij in het klein
begonnen. Als kleine jongen liep Hans
altijd bij zijn oom om hem met allerlei
werkzaamheden te helpen. De werkzaamheden werden door Hos alleen gedaan, totdat Hans van school kwam.
Hans is in 1978 in loondienst gekomen
en samen hebben ze het bedrijf verder
uitgebouwd. Zo werd de eerste graafmachine aangeschaft t.b.v. grondwerkzaamheden. Na zes jaar werken zijn ze verder
gegaan als een V.O.F. De machines werden meer en groter, de schuren en werkplaats werden vernieuwd naar de huidige
situatie. In 1989 is de heer J. Essenstam
heel plotseling overleden en toen moest
Hans de zaak alleen voortzetten.
In het voorjaar van 1990 kwam de eerste
werknemer, Wim Huysman. De werkzaamheden werden steeds uitgebreider
met de aanleg van rioleringen en het verrichten van straatwerk. De bosbouwactiviteiten werden steeds minder. In 1992
kwam de tweede werknemer, William
van de Beek en beide werknemers
werken nog steeds in het bedrijf! Daarnaast steken Gonnie en Laurian ook waar
nodig de helpende hand toe en zo kan
zeker gesproken worden van een hecht
familiebedrijf.

De werkzaamheden die gedaan kunnen
worden door grondverzet- en loonbedrijf
Essenstam zijn grondwerk, loonwerk,
bestratingen, riolering, tuinaanleg, snoeiwerkzaamheden en strooien van de

wegen. De familie is er ook heel trots op
dat ze een flink aantal grote opdrachtgevers hebben. Staatsbosbeheer, Landal
Greenparcs en Roompot, het Nationale
Park De Hoge Veluwe, Fletcher Hotels,
Koningin Juliana Toren en campings in
Hoenderloo. Daarnaast verrichten ze
diverse werkzaamheden t.b.v. de middenstand en particulieren in Hoenderloo
en directe omgeving. Voor werkzaamheden waar ze beter andere bedrijven voor
kunnen inschakelen als boomverzorging,
stratenmaken e.d. hebben ze inmiddels
een goed contact met meerdere bedrijven
die dan ingehuurd worden.
Toekomst
Nu was het tijd voor de volgende stap,
die ook voor de toekomst heel belangrijk
is met het voortzetten van het familiebedrijf. Dat Nick een keer in het bedrijf zou komen is altijd al duidelijk
geweest, alleen wanneer was de vraag.
Toen Nick op de lagere school zat was
het al zijn wens om later in het bedrijf te
gaan. Het soort werk is hem dan ook met
de paplepel ingegoten. Zijn opleidingen
stonden er altijd in het teken van en zo
heeft hij o.a. zijn machinistendiploma
gehaald. Hij heeft bijvoorbeeld stage
gelopen bij Blom in Loenen, destijds een
groot bedrijf. Verder liep hij stage bij het
immens grote bedrijf Vink, dat was
alweer 11 jaar geleden. Hij is na zijn af-

studeren, Nick heeft ook HBO Civiele
techniek gedaan, bij Vink aan de slag
gegaan en vond zijn taak als uitvoerder
echt heel leuk. Toch zat het er altijd al in
dat hij in het familiebedrijf zou gaan en
dat kwam ongeveer in oktober
van het vorige
jaar
in
een
stroomversnelling. Het was erg
druk op het werk
en er waren eigenlijk
extra
handen nodig.
Daar komt nog
bij dat jong bloed
in het bedrijf erg
handig is met de
huidige moderne
technieken.
Daarom werd de
stap dat Nick in
het bedrijf zou
stappen versneld
en sinds 1 januari
hoeft hij niet meer in alle vroegte in de
auto te stappen om naar projecten ergens
in het land te gaan. Hij kan nu op zijn
fiets naar het werk en het werkterrein is
drastisch verkleind; het gebied waar hij
geboren en getogen is!
Uiteraard is het wel even wennen,
ondanks dat hij heel veel mensen al jaren
kent en het werkterrein prima kent. Het
werk is anders dan hij gewend was, maar
leuk vindt hij het zeker. Hans is er uiteraard ook heel verguld mee. De trots
straalt er werkelijk van af. Met z’n allen
streven ze ernaar om er een gezond en
een veilige bedrijfsvoering op na te
houden. Nu is al duidelijk hoe fijn de
extra handen zijn en hoe goed de kennis
van Nick in het bedrijf gestoken kan worden. Het scheelt op bepaalde momenten
veel tijd. Klussen die soms nog even in
de avonduren gedaan moesten worden
kunnen nu gewoon tijdens de reguliere
werkdag gedaan worden.
Al met al een mooie stap in het familiebedrijf die vooral ook voor de toekomst
heel belangrijk is. We wensen Hans en
Nick nog een paar heel mooie jaren
samen op de werkvloer. En als het dan zo
ver is kan Nick een prachtig bedrijf
overnemen en kan Hans hopelijk genieten van een mooie oude dag samen met
Gonnie.
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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

Kerstdorp Hoenderloo schittert
Oké, het is alweer bijna een maand geleden en om nu eind januari weer aan te
komen zetten met kerst .... tja! Maar toch
gaan we hier nog even terug kijken op
het kerstdorp dat Hoenderloo in de laatste maand van 2020 was.
Wellicht aangemoedigd door de actie
van de Hoenderlose Zaken Vereniging
(HZV), “Schitterend Hoenderloo” heb-

ben heel veel dorpelingen geprobeerd het
huis, de tuin, een vlaggenmast en
dergelijke in kerstsfeer te brengen.
Menigeen maakte even een rondje door
Hoenderloo en zeker op bepaalde
plekken was het een oase van kerstverlichting. Genieten. Wij van de Nieuwe
Plaggensteker hebben zeker een rondje
dorp gedaan en op veel plekken foto’s
gemaakt. Daarvan op deze pagina een

impressie.
Bij de actie ‘Schitterend
Hoenderloo’ kon men stemmen op wat men de mooiste kersttuin of
het mooiste kersthuis vond. De HZV
heeft de stemmen aan het einde geteld en
daar zijn winnaars uit gekomen (zie
onder aan de pagina). Winnaars gefeliciteerd en alle inwoners die op één of
andere manier ons dorp in deze lastige
tijden hebben opgevrolijkt met kerstversieringen ..... bedankt! Het was echt genieten.

Schitterend Hoenderloo
Het was zeker de moeite waard om een rondje te maken door Hoenderloo, het dorp schitterde in de donkere dagen!
Wij willen iedereen bedanken die het huis en/of tuin hebben versierd en degene die de mooiste kerstversiering van het dorp
hebben beoordeeld.
De uitslag
1.
Fam. Bruil, Middenweg 17
2.
Fam. Ford, Krimweg 109
3.
Fam. van Veldhuizen, Bijdamweg 5
Fam. Wolffensperger, Plaggenstekersweg 55
Fam. Essenstam, Krimweg 89 + 89a
De bovenstaande en overige prijswinnaars hebben via de brievenbus een smakelijke prijs aangeboden gekregen. Onder de
stemmers is er ook een winnaar, Christel Spelde.Zij heeft ook een smakelijke prijs mogen ontvangen.
Namens alle leden van de HZV willen wij iedereen bedanken!
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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

Politienieuws
Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand oud. Het einde van
de corona is nog niet in zicht en ook dat merken we als politie
voor wat betreft meldingen. Het blijft een lastige tijd, waarin ik
iedereen sterkte wil wensen. Iedereen heeft zijn eigen 'kruis' in deze tijd. Bij de politie kwamen
meldingen binnen van een materiële aanrijding en aanrijdingen waarbij een hert en een zwijn het
leven lieten. Gelukkig geen persoonlijk letsel. Op een recreatiepark zorgden jongeren voor de
nodige overlast en werd er een tas weggenomen. Twee keer rukte de politie uit om hulp te verlenen en werd er een aangifte opgenomen van vernieling van een picknickbank, diefstal van een
elektrische fiets en van diefstal van tuinmeubelen en een jacuzzi. Dat laatste is natuurlijk best
bijzonder. Zou haast op moeten vallen, ware het niet dat de locatie waar deze is weggenomen,
wat achteraf ligt. Door twee melders werd gemeld dat er een rally aan de gang was en werden
er 3 verdachte situaties gemeld. Tot slot wil ik u nog waarschuwen voor personen die pannen,
messensets en gereedschappen aan de deur proberen te verkopen. Er worden wel goederen
geleverd, maar u betaalt er een hoofdprijs voor…
…
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Met vriendelijke groet,
twitter: polhurk
0900-8844

Volop graafwerkzaamheden door nieuwe gasleiding
Al sinds een aantal maanden liggen aan
het begin van de Krimweg bij de
Heldringkerk in het plantsoen buizen en
staan containers. Op één daarvan staat
Liander en het heeft er dan ook mee te
maken dat er een nieuwe gasleiding
gelegd wordt. Menigeen vroeg zich af
wanneer men nu eens eindelijk met de
werkzaamheden zou gaan beginnen en
dat bleek in de eerste week van het nieuwe jaar.

trum van Hoenderloo bij het Muziekbos
gestart en deze werkzaamheden staan

gepland tot eind maart. Vanuit het centrum gaat men eind maart de Krimweg

Men is gestart met de werkzaamheden
aan de Harskampweg tussen de Apeldoornseweg en de Otterloseweg. Van
ongeveer Buitenlust tot aan de Vijf
Woningen. De werkzaamheden hier
staan gepland tot eind januari.
In dezelde tijdvak is men ook in het cenop. Het bovenstaande is een planning die
nog kan afwijken. Tijdens de werkzaamheden zullen de bermen en/of troittors
tijdelijk opengebroken/gegraven worden.
Natuurlijk geeft dat wat overlast, maar
het werk moet uiteraard wel gedaan worden.
Zo hebben we misschien de komende tijd
op verschillende plekken tijdelijke verkeerslichten, zoals toen men aan het
werk was bij Buitenlust voor. Voor de
veiligheid van de werkmensen kon maar
één rijstrook gebruikt worden en dus
werden verkeerslichten geplaatst. Het
was (is) even niet anders. Het zal echt
wel noodzakelijk zijn.
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Zelf een lampjestocht doen
In een tijd dat praktisch niets als evenement georganiseerd mag en kan
worden ontstaan er ook initiatieven van mensen zelf. Zo hebben een aantal vriendinnen met hun kinderen op 28 december een lichtjeswandeling
gedaan om te genieten van de prachtige lichtjes voor de kerst in ons dorp.
Wat een leuk idee en wat zullen jullie genoten hebben van die duizenden
en duizenden lampjes. Goed idee zeg!

Gea ziet Sara
Onze dorpsgenote Gea
van Hunen heeft op 18 januari de mooie leeftijd
van 50 jaar bereikt, maar
kon dat niet groots vieren
door Corona. Daarom
was er een drive Thru georganiseerd met licht en
geluid. Het was een groot
succes!
Gea, nog van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Geniet van het
leven en nu je lekker veel
kunt wandelen met je pup
zal dat vast wel helemaal
goed komen!
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel: 06-21395650
Telefoon: 055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding
* Financiële- en loonadminstratie
* Opstellen jaarstukken
* Aangiftes vennootschaps- en
inkomstenbelasting
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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.
september 2012
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Picknickmand vol lekkers in Hoenderloo te bestellen
Dat nieuwe inwoners van ons dorp ook al
snel iets te bieden hebben komen we
zeker vaker tegen. Het kan zo maar nieuwe impulsen geven. Belangrijk is echter
wel dat het Hoenderlose niet onderge-

“Helpende handen in corona”. Jarno
werkt als ZZP-er met een klussenbedrijf.
In de tijd van de strandtent had Ilona al
het bedrijf picknickmand.nl overgeno-

buurt kan ook. Voor 19.00 uur besteld,
vanaf 10.00 uur de volgende dag af te
halen. Men kan kiezen uit: ontbijtpicknick, lunchpicknick, feestpicknick, zakelijke picknick, knapzak voor kinderen,
picknickrugzak. In een box, mand of
rugzak, Ilona levert alle benodigdheden
mee.
De (h)eerlijke gerechten worden gemaakt van lokale producten en in eigen
keuken vers bereid zonder kunstmatige
toevoegingen. Men kan genieten van
onze hartige hapjes, taarten, quiches,
salades en nog veel meer. Het streven is
zoveel als mogelijk biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen te gebruiken.
Zo houdt ze rekening met de natuur.
Wat een overheerlijke aanvulling in ons
dorp. Hopelijk is het net zo’n succes als
in Ouddorp en wordt het flink druk aan
de Speldermarkweg 22.

sneeuwd wordt. Nieuwe Hoenderloërs
die zich aanpassen en hier en daar nieuwe accenten zetten zijn meer dan welkom. Twee mensen die zeker tot die categorie behoren zijn Jarnold en Ilona
Visscher. Ze zijn op 1 mei 2020 aan de
Speldermarkweg 22 komen wonen en
hebben het geweldig naar hun zin in hun
nieuwe dorp. “We zijn ook hartstikke
leuk ontvangen door de buurt en werden
overal meteen bij betrokken”, geeft Ilona
aan. Zo hebben ze destijds ook meteen
met veel plezier mee gedaan aan het
straten jeu de boulestoernooi.
De overgang was wel wat groot.
Hiervoor hebben Ilona, die oorspronkelijk uit De Bilt komt en Jarno, uit
Staverden, samen 10 jaar een strandtent
gehad in Ouddorp. Daarvoor had Ilona
de strandtent ook al 4 jaar en ze was met
veel plezier de kok. Het eten bereiden
kriebelt hier in Hoenderloo weer. Ze
werkt nu met veel plezier in de ouderenzorg nadat ze een oproep had gezien:

Voor veel meer informatie kan men het
beste even naar de site gaan:
www.depicknickmand.nl. Eet smakelijk
en Ilona ...... veel plezier!!!!

men om iedereen die wil te voorzien van
een overheerlijke picknickmand. In
Hoenderloo heeft ze het even
afgehouden, maar het kriebelt
veel te veel. Ze wil maar wat
graag weer mensen tevreden
stellen met van alles lekkers. Ze
weet waar ze over praat: ze heeft
voor haar opleiding tot kok o.a. 7
jaar in Frankrijk geleerd. In de
strandtent stond ze ook in de
keuken en het flink moeten bikkeStokbroodje
len mist ze nog wel eens. Maar
Huisgemaakte kruidenboter met tomaat en
daar staan weer heel veel andere
basilicum
dingen tegenover in hun nieuwe
dorp.
Gehaktballetjes in tomatensalsa
Ilona maakt alles voor de pickStukjes wrap met zalm, dille, kappertjes en
nickmanden zelf en in de keuken
roomkaas
thuis zijn dan ook strak 4 lades
Spiesjes met mozzarella, basilicum en tomaat
gereserveerd voor depicknickSalamiworst
mand.nl. De meeste mensen
Meloen
komen de boxen, van biologisch
verpakkingsmateriaal, bij Ilona
Parmaham
thuis ophalen, maar brengen in de
Franse kaas
Olijven
Quiche
Chocolade
Fles Prosecchino Spumante ( Veneto) 0.2liter
42,50
2 personen

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 17

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 18

Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor de vierde keer een serie foto's zoals genoemd in de vorige nieuwe plaggensteker uit ons rijke archief van het Jongenshuis.
Ditmaal foto materiaal zijnde ansichtkaarten geproduceerd door drukkerij van het Jongenshuis. Bij zijn intrede van den heer
A. Iemhoff op 2 september 1921 is ook Mejuffrouw Tieleman in dienst getreden. Zij hebben samen de overstap gemaakt naar
Hoenderloo vanuit "Appel" hun vorige werkkring als Directeur en Hoofd Huishouding. Het installatie verslag omvat 6 A4tjes
die zullen wij jullie besparen.

Mejuffrouw Tieleman heeft vanaf 1941 tot 1955 aan de
Krimweg 29 gewoond.
Op de afbeeldingen staat zij omgeven door de pupillen als leidinggevende voor het sokken stoppen en aardappelen schillen.

Reacties zijn zeer van harte welkom.
Reageren het liefst via Wim van Mourik
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Diensten Heldringkerk
Beste mensen,
De landelijke overheid heeft de Lock-down met drie weken moeten verlengen en dat
is voor veel mensen heel zwaar. Verlies in familie of kennissenkring, zorgen over
eigen gezondheid, over werk en inkomen, kinderen die niet naar school kunnen.
Het zijn moeilijke tijden.
Voor de Heldringkerk betekent het dat wij meegaan met de verlenging van de Lockdown. De opschorting van kerkdiensten in Hoenderloo wordt daarom ook verlengd
met drie weken en deze duurt nu tot 9 februari 2021. Voor 14 februari a.s. worden in
elk geval geen kerkdiensten op zondag gehouden.
Mocht u intussen behoefte hebben aan een gesprek, aan contact met de kerk of in
praktische zin ergens hulp bij nodig hebben dan zijn er mensen bereikbaar. U vindt in
het colofon van het blad De Wegwijzer en op de site van Heldringkerk namen en telefoonnummers van kerkenraadsleden
die ook om deze redenen te benaderen zijn.
De kerkenraad wenst u allen een goed 2021 toe en spreekt de hoop uit dat 2021 een jaar wordt waarin wij weer geleidelijk
gaan naar een situatie van persoonlijke contacten en bewegingsvrijheid.
Namens de Kerkenraad en met vriendelijke groet,
Willem van Wassenberg
(scriba)

Een mijlpaal voor moeder en dochter

Al weer 25 jaar geleden beviel Diane van Zeist van hun eerste dochter Eline. Precies op haar verjaardag en dan ook nog eens
op Oudejaarsavond. Wat een dag om te bevallen zeg! Het houdt in dat in huize Van Zeist elk jaar op 31 december twee verjaardagen werden gevierd. Tegenwoordig ligt dat iets anders nu Eline met haar Davy en eigen dochter Lynn aan de Krimweg
woont. Blijft wel altijd, dat er precies 25 jaar verschil tussen moeder en dochter zit en normaal gesproken valt dat niet zo op.
Tot het moment dat Eline 25 jaar wordt. En Diane dus 50! Dat was op 31 december 2020 en dus nog van harte gefeliciteerd met
deze mijlpalen dames! Op naar de 50 en 75!

Eind vorig jaar is het terrein van de
Hoenderloo Groep verkocht aan de familie Vos uit Apeldoorn. Vanuit Hoenderloo's Belang vinden we de vraag wie
precies de eigenaar is, minder interessant dan de vraag hoe de toekomst van
dit deel van ons dorp eruit gaat zien.
Daarom hebben we met de nieuwe eigenaar al kort contact gehad. We zijn nog
in afwachting van een verdere kennismaking, maar de eerste signalen geven
geen aanleiding tot grote onrust.
Integendeel: de huidige bewoners van
het terrein hebben inmiddels de zekerheid dat de woningen die zij soms al
jarenlang bewonen, gewoon voor hen beschikbaar blijven. Dat is op dit moment
de grootste geruststelling. Voor de
mensen die als anti-kraak de afgelopen
maanden panden hebben betrokken geldt
dit niet. Hoewel het natuurlijk jammer
voor hen is dat ze ons mooie dorp moeten
verlaten, was dit al vanaf de start "part
of the deal"…
Het terrein heeft een maatschappelijke
bestemming, waarbij zorg een belangrijk
element is. Wij begrijpen dat de nieuwe
eigenaar momenteel met zorginstellingen
overlegt over het gebruik van een deel
van de bebouwing voor dat doel. Dus ook

dat brengt voorlopig rust in het onderwerp over toekomstige invulling.
Ongetwijfeld zal ergens in de loop van
2021 wel een discussie beginnen over
hoe nu verder. Wij zijn in afwachting van
het overleg hierover, dat zonder twijfel
zal gaan plaats vinden.
Binnen Hoenderloo's Belang hebben we
ook nagedacht over de manier waarop
we ons hierop voor kunnen bereiden.
Voorop staat dat we zo veel als mogelijk
de bewoners van Hoenderloo willen
betrekken bij discussies over de toekomst. Er waren zelfs al plannen om hier
een dorpsenquete over te houden, maar
dat vinden we op dit moment net iets te
vroeg.
Volg de site en de Nieuwe Plaggesteker
om het laatste nieuws te krijgen!
En in de tussentijd duurt de corona-lockdown noodgedwongen maar voort.
Hoezeer we dat ook betreuren, het blijft
noodzakelijk. Via bijvoorbeeld Het

Nieuwe Initiatief proberen we wel met
zijn allen op de hoogte te blijven van
problemen die hierdoor soms kunnen
ontstaan, en eventuele hulp die daarbij
geboden zou kunnen worden. Natuurlijk
zien en horen we niet alles, dus als u tips
voor ons heeft, aarzel niet om even contact te zoeken!
Traditietgetrouw zitten we alweer dicht
bij de eerste maandag van maart,
waarop in de regel de jaarvergadering
van Hoenderloo's Belang wordt
gehouden. Het is uiteraard niet zeker of
we daar dit jaar toe in staat zijn en zo ja
of we er verstandig aan doen. We zullen
deze jaarvergadering wel voorbereiden
alsof er geen coronacrisis is, maar of die
ook werkelijk door gaat…..
Intussen gaat een aantal andere onderwerpen wel gewoon door, zoals de discussie over afvalcontainers, illegale bijplaatsingen en extra containerplekken,
de woningbouw voor jongeren maar ook
bijvoorbeeld de herinrichting van de
Krimweg in het centrum van het dorp,
die nu gepland staat voor het tweede deel
van dit jaar. De gemeente bereidt een
voorlichting aan het dorp hierover
momenteel voor.

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

Het bord van de laatste keer van
2020 was wel een beetje
vreemde. Het bleken tanden te
zijn van een door een pupil van
de Hoenderloo Groep gemaakt
kunstwerkje. Ze hangen nog
steeds aan de historische laan op
het terrein als wrange getuige van een helaas vergane glorie.
Dan de foto van deze eerste maand van 2021. Het is hier juist geen vergane glorie, maar
veel meer herstelde glorie. Nog niet helemaal klaar, maar ook bij een kritische blik kan
gezien worden dat het hier toch wel erg mooi opgeknapt is. Niet te ver zoeken, maar
gewoon lekker een beetje in het centrum blijven. Chris Staal is hier geboren!

OOK IN HOENDERLOO
Majanka van der Lee heet je/u welkom bij
Gelnagel Salon Hoenderloo
Tevens verkoop Oriflame producten.
Bel of mail voor een afspraak naar:
gelnagelsalonhoenderloo@gmail.com
06-43535253
www.gelnagelsalonhoenderloo.nl

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
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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

Geboren in
..........

Hoe mooi. Er is weer een geboorte te
melden aan de Speldermarkweg; een
kinderrijke straat in Hoenderloo. Een
jong stel die daar nog niet zo lang woont,
waar ontzettend veel is gedaan aan het
huis en waar dus vooral aan een fraaie
kinderkamer is gewerkt. Want, er zat een
baby aan te komen en die is op 24
december geboren. Nog net dus in het
vorige jaar, maar we willen uiteraard nog
melden dat Steff op die dag geboren is.
Dit prachtige kereltje is het eerste kind
van Sharon Doppenberg en Menno Dijkstra. Voor de Hoenderlose opa en oma
Meine en Betsie is Steff het eerste
kleinkind en wat lopen ze nu trots door
het dorp. Iedereen van harte gefeliciteerd
en geniet van deze mooie kerel.

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.

4
5
Oplossing
vorige maand
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 60

Door Leontien Krul,
beleidsmedewerker

Onderzoek naar Heidezegge
Het landschap in Het Nationale Park
De Hoge Veluwe is erg afwisselend:
van open tot dicht begroeid, droog en

Heidezegge samen met de Bosgroepen
en Wageningen Universiteit. Met dit
project willen we de oorzaken van

nat, hoog en laag. Door al die verschillende omstandigheden biedt het Park
geschikte condities voor heel veel verschillende planten en dieren. Het is dan
ook geen toeval dat er meer dan 100
zeldzame of bedreigde plant- en diersoorten voorkomen. Dat gaat niet
vanzelf; het Park besteed veel tijd en
energie aan beheer en onderzoek.
Eind november is de zeldzame plantensoort heidezegge uitgeplant in Het
Nationale Park De Hoge Veluwe. De
planten zijn opgekweekt uit zaden die
zijn verzameld in het Park, in het kader
van het Actieplan Heidezegge. Het doel
van dit actieplan is de populatie in
stand te houden en uit te breiden.
De heidezegge is een zeer zeldzame
soort van droge heide en heischrale
graslanden. De Hoge Veluwe is een
onmisbare habitat voor deze bedreigde
soort; het grootste deel van de
Nederlandse populatie groeit in het
Park. Omdat op een aantal plekken in
het Park de soort achteruit ging, zijn we
in 2018 gestart met het Actieplan

achteruitgang in beeld brengen, om
geschikte beheer- en/of herstelmaatregelen te kunnen nemen en zo verdere
achteruitgang te stoppen.
Aan de hand van bodemmonsters en

bepaling van de vitaliteit van planten

zijn de optimale standplaatscondities
voor de heidezegge in het Park bepaald.
Ook is gekeken wat de effecten zijn van
bekalken en nutriëntengift op de groei,
zaadzetting, zaadgewicht en kiemingspercentage van de heidezegge.
Daarnaast willen we de populatie uitbreiden. Daarvoor zijn planten opgekweekt uit zaden verzameld in het Park.
Op basis van de historische verspreiding van heidezegge in het Park en de
juiste bodemcondities, is een selectie
gemaakt van de meest kansrijke locaties
voor herstel en herintroductie. Hier zijn
eind november de opgekweekte heidezeggen uitgeplant. We gaan de
ontwikkeling van deze planten volgen en
hopen dat we deze planten aankomende
mei zien bloeien.
De Florawerkgroep van Het Nationale
Park De Hoge Veluwe besteedt veel
energie aan deze soort en is betrokken
bij dit project, zoals u kunt zien in deze
reportage van de inventarisatie
Heidezegge.

Foto's: Niko Visser
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AUTO VAN DE MAAND

Renault Scenic 1.2 130pk Bose
Navigatie, Camera, Cruise control, Aut. Airco,
Radio/USB/Telefoon, Luxe stoelen,
Stoelverwarm, LED verlichting, Mistlampen
Metallic lak, 20 inch wielen enz. enz.
Bj 2018 15.000 km

€ 20.950

Een greep uit ons aanbod:
Audi A3 1.8 160PKTFSi Automaat 5 drs, 80.000km!

Grijs met.

2010 € 11.750,-

Citroen C4 Picasso 156pk zeer luxe uitvoering

Wit

2013 € 12.450,-

Dacia Duster 1.2 125pk Navigatie 59.000km

D.Blauw met

2015 € 11.750,-

Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz.

Blauw met.

2014 € 6.950,-

Hyundai I-10 1.2 Automaat 14.000km!! Als nieuw!!

Grijs met.

2015 € 12.450,-

Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz.

Blauw met.

2018 € 17.450,-

Mitsubishi ASX Automaat zeer compleet als nieuw

2x Zwart en Grijs 2020 va €26.450,-

Nissan Qasqai Navigatie, Panodak, Cruise, Camera

Grijs/blauw met.

2012 € 10.750,-

Opel Agila 1.2 Edition, Airco LM velgen hoge instap

Rood

2009 € 3.950,-

Opel Agila 1.2 Edition, Hoge instap Airco enz.

Grijs met.

2012 € 5.950,-

Opel Corsa 1.4-16v 5 drs Lm velgen, Airco enz

Blauw met.

2011

Peugeot 2008 1.2 THP 110pk Cruise contr. PDC enz

Wit

2016 € 11.950,-

Peugeot Partner Diesel Automaat pers uitvoering

D.Grijs met.

2017 € 16.450,-

Renault Kangoo 1.6-16v Airco, Cruise, 72.000km

Wit

2012 € 9.950,-

Renault Kangoo 1.2 Tce Airco, Cruise, Trekhaak

D. grijs met.

2014 € 11.950,-

Renault Megane 1.6-16v Station Navi 78.000km

D. Grijs met.

2013 € 9.950,-

Renault Modus 1.6-16v Luxe uitv 84.000km

D Rood met.

2004 € 3.250,-

Renault Scenic 1.4 Tce 130pk div opties 86000km

D. Grijs met.

2011

Skoda Roomster 1.2 TSi Hoge instap, veel ruimte

Zwart

2010 € 5.950,-

€ 5.950,-

€ 8.450,-

Skoda Roomster 1.2 TSi Stoelverwaming hoge instap Beige

2012 € 4.950,-

Toyota Yaris 5 drs Automaat Airco 90.000km 1e Eig Zilvergrijs met.

2006 € 5.375,-

Toyota IQ 1.0 Super zuinig 34.000km!!

Zwart met.

2014 € 6.450,-

VW Golf R-Line Automaat, Panoramadak, Camera

Wit

2017 € 21.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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