
slecht geworden. Hele stukken waren
compleet verrot en die moesten dus ver-
vangen worden. De Muziektent is eigen-

dom van VIOS en veel geld om dit parel-
tje op te knappen is er dus niet. Dankzij
financiële bijdragen van o.a. Stichting
Hoog Baarlo, Hoenderloo’s Belang en
andere sponsoren is het nu wel mogelijk
gebleken en op 16 oktober werd er een
begin gemaakt door een groep van een
vijftal vrijwilligers.
Het hout van de palen is afkomstig van
het Deelerwoud en met medewerking
van vrijwilligers
zijn die bewerkt.
De geschilderde
palen lagen op 16
oktober dan ook
klaar om verwerkt
te worden. In feite
moest aan elke
staander wat ge-
daan worden.

In 2007 is het dak
van de Muziektent
al compleet ver-
vangen, maar de
palen waren toen

nog in een prima staat. Die heeft men
toen dus laten staan, maar ja, die moesten
nu echt aangepakt worden.

Op die 16e oktober kon het reparatiewerk
allemaal verricht worden. Alle rotte
plekken zijn vervangen en nu moet het
nog afgewerkt worden. Het ligt aan de
weersomstandigheden of dat binnenkort
nog gaat gebeuren. Er moet nog schoon-
gemaakt worden en uiteraard moeten de
palen nog geschilderd worden. Voor het
nieuwe seizoen in 2021 zal onze Mu-
ziektent weer geheel hersteld zijn. 
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Hoi mooie gozer. Wie zijn
jouw papa en mama.
Weer baby’s te melden!

Gerard bezig in de tuin.
Dat is een vertrouwd
beeld. 

Hé Danny. Wat staat er nu
te gebeuren. Een mooie
nieuwe stap?
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Nieuwe pijlers voor Hoenderlose Muziektent
Doordat velen in het verleden van alles
hebben opgehangen aan de staanders van
de Muziektent waren de palen van het
monument in de loop van de jaren erg
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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!

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)

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 

November

December

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!

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaartjes en
telefoontjes die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het Gelre

ZH, revalidatie centrum Randerode en nu ik weer thuis ben.. 

Hartelijke groet,  
Eefje Wolfswinkel- vd Beek.
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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 14 november

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

dinsdag 24 novemberdinsdag 24 november
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Geboren in ........
Ja hoor, hoe mooi is het dat we deze
maand ook weer de geboortes kun-
nen melden van prachtige
baby’s die een flinke
connectie hebben
met Hoenderloo.
Uiteraard de
mooiste baby’s
van de hele

wereld. 
Deze maand twee jongetjes en deze
zoons zijn van mannen die in Hoenderloo

geboren en getogen zijn en nu in Apel-
doorn wonen, maar nog

heel vaak in hun
oude dorpie

komen. Al
is het maar
voor de
familie.

Mateo
Het volgende kereltje komt ook in een
warm nest terecht en wat zullen de
kersverse ouders ook trots zijn op hun
eerste kindje, Mateo Johannes Roberto
maakt mama Jamie-Lee en papa
Raymon van Buren heel gelukkig en
als je hem zo ziet liggen op de foto
hiernaast is dat geen wonder ook.
Mateo werd op 5 oktober geboren en
toen woog hij 3490 gram en was hij 50

cm lang. Vast en zeker zal Mateo
ook wel in ons dorp bewonderd kun-
nen worden bij de zeker net zo trotse
opa en oma John en Henny van
Buren. Die hebben nu twee kleinkin-
deren. Eerst kreeg dochter Chantal
op 9 juni dochter Marly en nu heeft
zoon Raymon zoon Mateo gekregen.
Wat een rijkdom, wat een weelde.
Ontzettend gefeliciteerd allemaal en
geniet van deze wondertjes!

Jidde
Op 4 oktober is oud-Hoenderloër Mar-
tijn Plante voor de eerste keer vader
geworden en  Mara Roelofs mama van
Jidde Alfred Pieter Plante. Een
prachtige zoon die bij de geboorte om
17.11 uur 4265 gram woog en 52 cm
lang was. Uiteraard zijn de jonge ou-
ders super trots op de nieuwe wereld-
burger. Oma Jacomien in Hoenderloo
uiteraard ook op haar tweede klein-
kind. We wensen het gezinnetje heel
veel geluk, liefde en gezondheid toe en
dat Jidde maar een prachtige toekomst
tegemoet mag gaan. Geniet van dit
wondertje en geef hem een veilige
thuisbasis!
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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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Gerard van Schaik is een flink deel van
het jaar flink druk met zijn tuin rondom
hun huis aan de Speldermarkweg. Hij en
zijn vrouw Coby genieten er dan ook
volop van. Hun tuin ziet er gelikt uit en er
zit een flinke tint familietraditie in.

Dat lijkt vreemd, maar de dahlia’s die in
de voortuin een deel van het jaar staan te
pronken stammen allemaal af van de
dahlia’s  van opoe Essenstam, de oma

van Coby. Die is ooit, zeker 100 jaar
geleden, begonnen met 4 dahlia’s en die
hebben onder andere gestaan in de tuin
van het huis in de punt van de Krimweg
en de Middenweg (woont nu Bert Nab).
De fraaie rode dahlia met het gele hart
heeft daarna vooral bij familie in de tuin
gestaan en nu dus ook bij Gerard en
Coby. In totaal hebben ze nu zeker 50
exemplaren en die gaan steevast na een
winter in de kelder in maart de grond in.
Als ze eenmaal weer tot de gebruikelijke
grootte zijn gegroeid en de bloemen de
tuin weer opfleuren moet er flink bijge-
houden worden. Om de dag worden alle
planten nagekeken en worden de uitge-
bloeide bloemen er uit gehaald. Zo
houden ze heel lang de mooie rood/gele
zee van bloemen, die door zeer velen

bewonderd worden. “Er blijven zo ont-
zettend veel mensen staan om te kijken
en foto’s te maken”, geeft Coby aan.
“Eigenlijk bijna wel elke dag”. Gerard
vult aan: “er was eens een Belg en die
wilde een pol hebben van de dahlia. Dat
doen we niet, want het is echt een fami-
lieplant. Een paar dagen later was de man
terug met een spa en hij wilde er kost wat
kost een dahlia uitgraven. Toen we dat
weigerden werd hij boos en pas toen zijn

vrouw er tussen kwam ging hij weg.
Zonder dahlia!” 
Een paar weken geleden heeft Gerard de
dahlia’s er weer uit gehaald. “Dan heb je
ook nog wel even werk hoor! Eerst knip
ik ze af tot je een kluit over houdt, die
spuit ik dan schoon en dan worden die op
de kop te drogen gelegd. Als ze dan bijna
droog zijn gaan ze in grote, stevige dozen
en die zet ik dan in de kelder. Tot maart
en dan begint het weer overnieuw. Ik

hoef me nooit te vervelen.”
Verder hebben Gerard en Coby ook nog
heel veel verschillende fuchsia’s in de
tuin. Ze hebben er zeker 300 in zo’n 170
verschillende soorten. Gerard: “ik ga elk
jaar naar een stekkendag in Limburg en
daar komt men vanuit heel Nederland en
zelfs het buitenland om stekken te ruilen.
Er komt geen geld aan te pas en zo
hebbben we nu ook fuchsia’s uit bijv.
Polen en Frankrijk.”
Gerard heeft zelf ook een eigen bloem
gekweekt en dat unieke exemplaar heeft
de naam Koosje gekregen (naar Coby).
De tuin is een leuke maar arbeidsinten-
sieve hobby, maar het is zeer de moeite
waard volgend Gerard. Nu is de tuin voor
de wintermaanden een stuk kaler, maar
volgend jaar is het weer genieten!

Oude dahlia’s elke winter de kelder in



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



Het broodhuis op de hoek van de
Apeldoornseweg en de Krimweg is al
een tijdje in nieuwe handen en dat is
redelijk geruisloos gebeurd. Dat vinden
de nieuwe eigenaren, Marike Zoonen en
haar dochter Nikki ook prima. Het com-
plete pand is sinds 14 augustus hun
eigendom en ze hebben de werkzaamhe-
den naadloos overgenomen van de
vorige eigenaar, de firma Kampert uit
Wekerom. Zo hebben ze zich heerlijk
kunnen inwerken in de nieuwe uitdaging.
En druk hebben ze het zeker gehad.

De familie is geen totaal onbekende met
Hoenderloo, aangezien Edwin Essenstam
(Essie Tweewielers) een neef is van
Marike. Marike is al jaren onderneem-
ster, al is de horeca wel een andere tak
van 'sport', maar samen met het team
medewerkers dat al in het Broodhuis
werkte zijn de werkzaamheden gewoon
doorgegaan. 
Met name Nikki zal het gezicht van het
bedrijf worden en ze bruist van energie
en ideeën. Ze is 21 jaar en net klaar met
de hogere hotelschool. Ze gaat met haar
collega's proberen 7 dagen in de week
open te zijn en als het wat rustiger is
wordt hun nieuwe bedrijf opgeknapt.
Geen grote verbouwingen, aangezien het
al prima is zoals het is. Wel zijn de
banken achterin de zaak eruit gehaald en
zal er geschilderd gaan worden. De naam
gaat veranderen en is er een nieuw logo.
Die zal binnenkort aan de buitengevel
gaan prijken en uiteraard maken we daar
in de volgende Plaggensteker melding
van. 
Marike en Nikki weten heel goed hoe het

werkt in een dorp, ze komen zelf uit
Otterlo. Ze willen dan graag ook voor het
dorp wat betekenen en zouden het
bijvoorbeeld heel leuk vinden als over
een tijdje Hoenderlose jongeren een
werkplek zouden vinden in hun bedrijf.
Ze zien heel veel mogelijkheden en
willen zeker aanpakken. Het is toch
geweldig dat mensen hun geld, tijd en

energie willen geven voor een bedrijf in
ons dorp!
Tijdens het interview dat we hadden met
Marike en Nikki was het behoorlijk druk
in de zaak. Ze hebben dan ook, ondanks
de corona-regels, flink wat te bieden.
Uiteraard is de bakkerij open met het-
zelfde brood als er altijd was. Daarnaast
kan men (belegde) broodjes meenemen,
evenals koffie/ thee en dergelijke, tevens

regelen ze (op reservering) een High Tea
To Go. 
Er is buiten sanitair en zo heeft men
goede faciliteiten voor vele doelgroepen.
Ook een E-bike kan opgeladen worden.
Er is sprake van daghoreca en men sluit
om 17.00 uur. In overleg kan er echter
veel en zo is er 's avonds in betere tijden
ook van alles mogelijk. Normaal gespro-

ken kan met dus genieten van een ontbijt,
lunch en uiteraard tussendoor bijvoor-
beeld een kopje koffie met iets lekkers,
daar zit natuurlijk ook de befaamde
appeltaart van het recept van Fred
Lindenburg bij. 

Het pesoneel heet iedereen welkom, ook
de gezellige vrijdagploeg op de foto met
Nikki helemaal links.

Broodhuis in nieuwe, enthousiaste handen

Politienieuws
De afgelopen maand is het voor de politie relatief rustig geweest

in Hoenderloo. Er werd twee keer hulp verleend en er werden
twee verdachte situaties gemeld. Op een van de recreatieparken werd een tas ontvreemd. Mooi

dat het zo rustig is. Hopen dat het niet de bekende stilte voor de storm zal zijn….
Het wordt ook alweer vroeg donder. Gaat u in de middag nog op pad, zorg er dan voor dat de
verlichting voor al uw voertuigen werkt. Dat draagt veel bij aan uw, maar ook aan de veiligheid
van de overige weggebruikers. In deze periode van het jaar zien we meestal de woninginbraken
stijgen. Het zou mooi zijn als we die met z'n allen kunnen voorkomen. Mocht u iets verdachts
zien, twijfel niet en bel met 112.
Door de nieuwe coronamaatregelen is er voorlopig ook geen spreekuur op de bekende locatie.
Ik ben op dat moment wel aan het werk. Mocht u mij
nodig hebben, stuur dan een mailtje, dan hebben we
even contact.

Met vriendelijke groet,

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



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com
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De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

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

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

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

Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126 

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

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN
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Komt er glasvezel in Hoenderloo?
Jullie hebben waarschijnlijk wel vernomen dat er campagne wordt gevoerd om
glasvezel aan te leggen in Hoenderloo. Want: glasvezel heeft de toekomst! Met
het uitkomen van deze Nieuwe Plaggensteker hebben we nog 8 dagen tot de
deadline. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet! Om glasvezel aan te kunnen leggen is het namelijk nodig dat
35% van de inwoners zich inschrijft. Dus alle aanmeldingen zijn hard nodig. Aanmelden kan tot 4 november. Vragen of
hulp nodig bij het afsluiten van een abonnement? 

- Op de website gavoorglasvezel.nl staan de veelgestelde vragen, vind je een handige online keuzehulp en 
kun je chatten met een medewerker.

- Patrick's Computerhulp organiseert keukentafelgesprekken en komt bij je thuis langs om je verder te 
helpen of om vragen te beantwoorden. Hiervoor kun je hem bellen 055 - 23 40 506 of mailen via 
info@patrickscomputerhulp.nl om een afspraak te maken.

- Ook kun je binnenlopen bij het Glasvezel Informatiepunt aan de Dorpstraat 16A in Beekbergen. Hier staat
van woensdag t/m zaterdag een adviseur voor je klaar. Maandag 2 en dinsdag 3 november is het infor
matiepunt extra geopend.

- Of kom 31 oktober naar de inschrijfdag van muziekvereniging Hoenderloo, bij de muziekkapel ter hoogte 
van Krimweg 27. Meld je je aan via VIOS, dan ontvang je zelf eenmalig €25,- en VIOS zelfs €50,-!

Uiteraard worden alle RIVM richtlijnen bij bovenstaande activiteiten opgevolgd. 

Laten we er samen voor gaan. Op naar de 35% en glasvezel in Hoenderloo!

(promotie-artikel aangeleverd door DeltaFiber)

Wie heeft de mooiste kerstversiering?

In dit jaar waarin alle activiteiten in Hoenderloo moesten worden afge-

last gaat de Hoenderlose Zaken Vereniging een oude wedstrijd van stal

halen. HZV hoopt op veel deelnemers die straks in de kersttijd hun tuin

zo mooi mogelijk willen versieren in kerstsfeer. 

Een jury zal al deze tuinen gaan bekijken en daar zal men 

een eerste, tweede en derde prijs uit halen.

DOET U OOK MEE!!!!!

Veel plezier met het versieren! Maak van ons dorp 

een kerstdorp!

NIEUWS van EHBO HOENDERLOO

Beste Allemaal,

We hebben een vreemd stil jaar achter de
rug, nou ja bijna achter de rug. Nog
steeds ligt het coronavirus op de loer. We
wilden eigenlijk u meedelen in deze
Plaggensteker dat de EHBO herhalings-
lessen weer voorzichtig gaan opstarten
met inachtneming van de coronaregels.
Maar de tijd haalt ons in. Vlak voor de
druk van deze Plaggensteker hebben we
dit nieuws (NIEUWS van EHBO
HOENDERLOO) snel herschreven naar
aanleiding van de persconferentie op
dinsdag 13 oktober jl. door onze

regering.
We zijn genoodzaakt te  besluiten als
bestuur dat we geen herhalingslessen dit
jaar meer opstarten.
Vinden we ontzettend jammer maar
helaas niets aan te doen voorlopig.

Ook zult u ons  niet persoonlijk bij u aan
de deur tegenkomen voor de jaarlijkse
collecte.
Toch hopen wij dat u ons niet vergeet en
doen wij u een vriendelijk verzoek, na-
tuurlijk geheel vrijblijvend, uw donatie
over te maken op:NL52INGB 0000 4221
98 t.n.v. EHBO HOENDERLOO.
Om het u gemakkelijk te maken hebben
we een QR code hiernaast bijgevoegd

waardoor u snel en accuraat
uw donatie kunt doen. Het te doneren
bedrag kunt uw uiteraard aanpassen.
Hiervoor onze hartelijk dank.

Het bestuur van EHBO HOENDERLOO
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06-40866349
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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

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.

Het leven gaat verder, de zon komt weer op. Het gemis blijft.....

Het plotseling overlijden van onze lieve moeder, dochter, (schoon)zus en tante

Marja van den Brink

blijft moeilijk te bevatten. 
Uw overweldigende steun heeft ons goed gedaan. 

Onze hartelijke dank hiervoor.

Ruud en Elske
Marja van den Brink-Akse

Andre, Mariska, Martin en Malouk van den Brink
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KLEURPLAAT
VOOR  SINTERKLAAS

Hallo lieve  kinderen in Hoenderloo, 

het jaar is alweer omgevlogen.
Ik weet nog goed dat ik terug ging naar Spanje en 

nu kom ik al weer bijna naar jullie toe.
Jammer genoeg zal het allemaal anders gaan dan andere

jaren door dat nare Corona-virus.
Daardoor kan ik het niet samen met jullie vieren zoals

altijd met een gezellige intocht en daarna het spetterende
feest in ‘t Dorpshuus.

Dat zal ik zeker gaan missen.
Ik wil mijn werkkamer helemaal nu graag extra

opvrolijken met vrolijke kleurplaten.
Daarom heb ik aan de mensen van HZV gevraagd of er

dit jaar niet een extra grote kleurplaat kan zijn en 
ze vonden het een goed idee.

Dus dit jaar een heel grote kleurplaat!
Kunnen jullie lekker veel kleuren en dan wordt mijn

kamer nog vrolijker. 
Hebben jullie nog meer kleurplaten nodig?

Die kunnen jullie ook ophalen in de winkel van 
Ariska en Wolfswinkel.

Daar kunnen jullie ze ook weer inleveren. 
Op 14 november is dan de prijsuitreiking.

Hoe? Dat lees je op pagina 18!

Veel plezier met kleuren!

Zet hier even je naam:

............................................



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 16



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 17



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 18



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: juni 2012
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Danny´s Bloem & Zo de nieuwe eigenaar
van Lokaal 17 in Otterlo
Met pijn in hun hart nemen Gabriëlle
Hazeleger en Yvette Demmers eind dit
jaar afscheid van 'hun' Lokaal 17 in
Otterlo. De dames openden de winkel
een kleine twee jaar geleden. "Wij zijn
heel trots op wat wij hebben neergezet,
maar het is nu tijd voor ons om dit hoofd-
stuk af te sluiten", zeggen zij. 

De sfeervolle winkel wordt begin 2021
overgenomen door Danny Zwanenburg,
die nu nog Danny's Bloem & Zo in
Hoenderloo runt. Hij is van plan om
naast de bestaande producten bloemen en
planten te gaan verkopen.
Lokaal 17 combineert de verkoop van
streekproducten met een wisselend
assortiment cadeauartikelen en acces-
soires, een concept dat volgens Gabriëlle
en Yvette zeer vernieuwend was voor
Otterlo. "Een dergelijk winkel was hier
nog niet. Wij hebben twee jaar geleden
ons hart gevolgd en vanuit ons gevoel en
onze passie deze winkel neergezet."

Op zoek naar nieuwe eigenaar
Toch hebben de dames besloten om zelf
niet door te gaan met Lokaal 17. "Dit is
een zeer weloverwogen keuze", legt
Gabriëlle uit. "Wij waren er al vrij snel
achter dat het werken in de winkel zelf
niet per se iets is wat Yvette heel erg leuk
vindt. Het plan was in eerste instantie dat
zij op termijn haar baan bij De Hoge
Veluwe zou opzeggen, maar daar wordt
zij niet blij van. Gecombineerd met nog
wat andere redenen heeft het ons doen
besluiten op zoek te gaan naar een
nieuwe eigenaar voor Lokaal 17. De
winkel helemaal sluiten was namelijk
geen optie voor ons."

De juiste persoon
In hun zoektocht kwamen Gabriëlle en
Yvette uit bij Danny. "Wij kenden hem
van vroeger en wisten dat met de tijd zijn
huurcontract zou stoppen, en hij het
wellicht wel zou zien zitten. Wij hebben
contact met hem gezocht, veel met elka-
ar nagedacht en overlegd en hij is een
aantal keer hier in de winkel geweest.
Ondertussen waren er meer potentiële
geïnteresseerden. Dat heeft Danny ertoe
doen besluiten de knoop door te hakken
en daar zijn wij heel blij mee. Wij
hebben er alle vertrouwen in  dat de
winkel bij hem in goede handen is. Hij is

de juiste persoon om de winkel voort te
laten bestaan."

Groeimogelijkheden
"Ik zie hier heel veel potentieel", vertelt
Danny, die niet kan wachten om de
scepter te gaan draaien in Lokaal 17. "Ik
denk dat ik hier heel goed uit de voeten
kan met mijn creativiteit en ik zie veel
groeimogelijkheden. Bloemen en planten
zijn echt mijn ding, achterin de winkel
zal daarom een mooie bloemen- en
plantenafdeling komen; het bloemlokaal
of plantenlab. Hier kunnen mensen
terecht voor een mooie bos bloemen naar
wens, maar ook voor rouwwerk of
bruidsboeketten." Daarnaast is de nieuwe
eigenaar van plan om meer met styling
en inrichten te gaan doen. "Ik heb hier
altijd al feeling voor gehad en wil me
hier meer in gaan verdiepen. Bloemen,
planten en accessoires zijn er immers
volop in de winkel, ik kan alles zo bij
elkaar pakken en bij iemand de styling
verzorgen. Ik speel ook met het idee om
wat meubels toe te voegen aan het assor-
timent van de winkel, zoals stoelen en
kastjes." Ik vertrek wel met mijn winkel
uit Hoenderloo maar zeker niet met mijn 
bloemen, ik hoop heel Hoenderloo nog
steeds te mogen voorzien van de mooiste
bloemen en creaties. Kom gezellig langs
in Otterlo! De koffie staat altijd klaar, of
bestel gemakkelijk met een belletje of
whatsappje en ik breng het graag! Ook
kunnen de mensen een bloem abon-
nement afsluiten, zo wordt er wekelijks,

tweewekelijks of elke maand een mooie
vaas bloemen kant en klaar thuis afge-
leverd. (voor meer info kunt u altijd even
bellen, mailen of langs komen in de
winkel).

Planning
Het drietal hoopt de laatste weken van
december samen in Lokaal 17 te staan,
zodat Danny vast kan wennen en
Gabriëlle en Yvette rustig afscheid kun-
nen nemen. Gabriëlle: "Ik denk dat 24
december echt onze allerlaatste dag is.
Vanaf januari is het aan Danny, maar
mocht hij mij nodig zijn, ik kom hem zo
nu en dan natuurlijk met alle liefde
helpen. Met Moederdag is het bijvoor-
beeld altijd heel druk". Danny´s Bloem
& Zo gaat vanaf 6 november opruimen
d.m.v. een kleine uitverkoop en sluit dan
officieel op zaterdag 21 november om
vijf uur de deuren van zijn winkel in
Hoenderloo "Dat wordt na bijna vijf jaar
mijn laatste zaterdag in Hoenderloo en
hoop het op een mooie manier af te kun-
nen sluiten. Het kan zo zijn dat Lokaal 17
de eerste week van januari nog even ge-
sloten blijft, maar daarna ga ik weer zo
snel mogelijk vol enthousiasme aan de
slag. Ik bedank al mijn lieve klanten voor
de afgelopen jaren, en heet iedereen al-
vast van harte welkom!", besluit Danny.

Lokaal 17, Dorpsstraat 13, 
6731 AS, Otterlo

Bronvermelding: Het Verhaal
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

marketing

WERK.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Van de laatste 2 nummers waar wij wat afbeeldingen van de Heldringput laten zien, in dit geval het augustus nummer, hebben
we van een zeer oplettende lezer een opmerking gehad dat het hekwerk over een periode van ruim 15 jaar onveranderd is
geweest. Dat kan kloppen de data zijn ook ca. de foto's in die tijd waren spaarzaam en de ansichtkaarten uit die tijd voor vele
jaren gebruikt. Als voorbeeld een opname uit 1908 werd in 1935 nog in de winkels verkocht en verzonden.

Deze keer wat beelden van de helaas voormalige Hoenderloo Groep, danwel de destijds zeer levendige Stichting/Jongenshuis
Hoenderloo. In het volgende nummer een vervolg van deze serie, wellicht met reacties.
1. De "nieuwe" Drukkerij van 1921 aan de Apeldoornsche weg/Weikamperweg
2. De Boerderij 1912 kruising Laan van Eikenhof/Arckelaan
3. Nijengaarde de Inwijding eind juni 1906 Weikamperweg/Nijengaardeweg
4. Werkplaatsen op de hoek Weikamperweg/ Arckelaan 
5. Het bankje (1936) bij Eikenhof welke nog steeds bestaat
4a. Eikenhof 1912 aan de Laan van Eikenhof

Reageren het liefst
via Wim van Mourik

2222

1111

4444 aaaa

3333

4444

5555
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Corona blijft ook ons dorp bezig
houden. Nu met deze tweede gedeel-
telijke lockdown worden wederom
vele ondernemingen in ons dorp ge-
raakt en komen mensen met verhoogd
risico meer in een isolement. We zijn
er wellicht beter op voorbereid dan in
maart, maar we willen als dorps-
raad/Hoenderloo's Belang opnieuw
met raad en daad steun aanbieden
waar nodig, bijvoorbeeld aan dorps-
verenigingen en clubs die nu in zwaar
weer komen. Gelukkig kunnen de
activiteiten van het Nieuwe Initiatief
vooralsnog doorgaan binnen de huidige
beperkingen, dus iedere vrijdag tussen
10.00 en 12.00 is iedereen welkom voor
gezellige activiteiten in het Dorpshuus.
En hebt u nog een leuk idee of initiatief
om het dorp of bewoners de komende
donkere maanden tijdens lockdown op te
vrolijken, spreek ons aan of stuur een
mail aan dorpsraad@hoenderloo.nl.

Dan komt ook de penningmeester in mij
naar boven en wil ik iedereen vragen lid
te worden van Hoenderloo's Belang,
waarmee u ons steunt het dorp te steu-
nen. Eenmalig (extra) doneren mag ook.

www.hoenderloo.nl.
De borden om de overlast van
motoren in het dorp te verlagen,
lijken effect te hebben. De
gemeente belooft officiële bor-
den te plaatsen, maar stelt steeds
uit. Hier blijven we achteraan
zitten.

Binnenkort moet er een nieuwe
zogenaamde vitaliteitsagenda

voor de gemeente opgesteld worden.
Hierin zal onder meer de wens voor een
beschermd dorpsgezicht beschreven
worden, om alle vrije zichtlijnen op de
Heldringskerk te waarborgen.

En tot slot glasvezel: het zal u zijn
opgevallen dat er allerlei aanbiedingen
zijn, maar de verschillen in prijs in ver-
schillende delen van het dorp lijken niet
eerlijk. Daarom hebben wij de Autoriteit
Consument & Markt hierop gewezen en
zij gaan onderzoek doen. Wordt ver-
volgd.
Hebt u nog zaken die u met ons wilt
bespreken, kom langs op onze ver-
gaderingen, iedere eerste maandag van
de maand om 19.45 in het Dorpshuus.

Wie al lid is, zal zojuist een incasso
gehad hebben voor contributie 2020. Het
ledenbestand bleek qua incasso-
machtigingen veel fouten te bevatten,
waardoor machtigingen die jaren gele-
den al afgegeven waren, nog nooit geïn-
casseerd konden zijn door technische
fouten. Dus ook een oproep aan u als u al
lid bent of denkt te zijn: controleer of er
bij u een juiste incasso is gedaan en
neem anders contact op met penning-
meestervhb@hoenderloo.nl

Verder nog wat zaken die nu hoog op de
agenda staan. De tweede informatiea-
vond van de gemeente over de toekomst
van het terrein van Pluryn is vanwege de
coronamaatregelen afgelast. Nieuws
hierover zullen wij melden op

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



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 28

Op de detailfoto van vorige
maand stond een fraaie ster met
wat tierlantijtjes er omheen. Die
ster heeft al wat van Hoenderloo
‘gezien’. Eerst vorig jaar tijdens
de optocht, daarna heeft het op de

kinderboerderij van het Jongenshuis gestaan en nu staat het gebouw, de fraaie Saloon,
tegenover de familie Woensdregt aan de Brinkenbergweg. Daar was de wagen met de
Saloon in 2019 gebouwd voor de optocht, 
Nu de foto van deze maand; een bord om aan te geven dat honden er niet welkom zijn.
Het zal vast niet alleen zijn voor het hondenras op het bord. Wel een apart bord. Maar
waar staat deze? Tip: in de buurt van een grondige renovatie!

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

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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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

4

7 6 8

15
68732
73618
8345
15728

2 8 6 7 4
1 5 7 3 2

8

Plastic
doppen
sparen voor
Hulphond
V a n w e g e
h e t
c o r o -
n a v i r u s
kunnen wij
de doppen niet meer op ons vertrouwde
adres inleveren.
We hebben Henk Sundermeijer bereid
gevonden om een bus vol doppen naar
een depot in Aalten te brengen, waarvoor
we zeer dankbaar zijn.
Doppen kunnen nog steeds ingeleved
worden. De mensen die ons trouw de
doppen brengen ..... Bedankt!

Janny, Marja en Ria (zie advertentie
pagina 14)

Nieuw asfalt
Binnenkort wordt er gestart met het
asfaltonderhoud aan de Arckelaan, een
deel van de Brinkenbergweg en de
Heldringsweg. De voorbereidingen zijn
inmiddels in volle gang.
Men gaat de weg overlagen met een
nieuwe laag asfalt en de inritten worden
aangepast aan de nieuwe hoogte. De
voorbereidende werkzaamheden vinden
nu plaats. Uitvoer is, afhankelijk van het
weer, in november en duurt maximaal 2
weken. 
Op het kaartje hiernaast de wegen die de
nieuwe asflatlaag gaan krijgen. De werk-
zaamheden zullen uiteraard wat overlast
geven. 



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 30

Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 58

door boswachter 
Henk Ruseler

De hoek van de landbouwenclave Oud-
Reemst in het zuidwesten van Het

Nationale Park De Hoge Veluwe is vol-
gens mij een van de mooiste uitzicht-
punten over het Park. Tevens is het een
uitgelezen plek om tijdens een wande-
ling te pauzeren. Ik had er die zaterdag
al de nodige kilometers opzitten en een
aangename oktoberzon maakte een stop
op deze plek erg aantrekkelijk. Turend
in de richting van het Bosje van Staf
viel het mij op dat er in de verte een
crisissituatie was ontstaan. Een groep
van vijf raven vloog met luid gekras
langs de rand van het dennenbos en
maakte regelmatig duikvluchten in de
richting van een groep vrijstaande
beuken.

Al snel werd de reden van deze onrust
duidelijk, want met trage vleugelslag
kwam er een vogel uit een van de
beuken opgevlogen. De raven leken
plotsklaps spreeuwen bij het verschijnen
van de vliegende deur. 

Niet bepaald een charmante naam voor
een majestueuze vogel als de zeearend,
maar wie hem ooit in levende lijve heeft

zien overvliegen, snapt zijn bijnaam. De
brede rechthoekige vleugels hebben bij

volwassen exemplaren een spanwijdte
van bijna 2.5 meter, een formaat wat de

meeste deuren niet eens hebben. Heel
vroeger was deze roofvogel algemeen in
Europa, maar vanwege vervolging en
vergiftiging door DDT heeft de
zeearend in Midden- en West Europa
tot het begin van de jaren tachtig op de

rand van uitsterven gestaan en werden
de laatste nesten in Noord-Duitsland
zelfs dag en nacht bewaakt. 
Gelukkig gaat het vandaag de dag veel
beter met de grootste arend van Europa
en in ons land kwam in 2006 zelfs een
paartje tot broeden. Na eeuwen
afwezigheid kregen wij er op veel
plekken in ons land ineens een bijzon-
dere broedvogel bij. Hoewel zijn naam
anders doet vermoeden komt de
zeearend niet alleen langs de kust voor,
ook grote binnenmeren en brede rivie-
ren zijn bij hem favoriet. De successtory
zeearend heeft uiteraard gevolgen voor
het aantal waarnemingen en zelfs op de
Veluwe wordt hij weer regelmatig
gezien. Met uitzondering van de over-
winteraars uit het noorden, is het voor
deze vogel, met zijn woonadres in de
Oostvaardersplassen, de hoge zand-
grond van de Veluwe natuurlijk slechts
enkele vleugelslagen van hem verwij-

derd om te gaan fourageren. 'Mijn'
zeearend van die ochtend was een vol-
wassen exemplaar, maar niet te kinder-
achtig om voor mij nog een poos boven
het Oud- Reemsterzand te blijven
vliegen.

Vliegende deur boven Oud-Reemst



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Renault Kangoo 1.2 TCe
Airco, Cruise control, Radio/USB/Telefoon
Mistlampen, Dakrailing, Dubbele schuifdeur
Trekhaak, Metallic lak, Ideale ruimte auto
91.000km 

Bj 2014                  € 12.450,-

Bmw 118i High Executive Navi, Xenon, Schuifdak Zwart met. 2010 € 10.450,-
Citroen C4 Picasso 156pk zeer luxe uitvoering Wit 2013 € 12.950,-
Dacia Dokker Stepway 1.2 Tce Navigatie, enz. Zwart met. 2018 € 17.450,-
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz. Blauw met. 2014 €  7.450,-
Kia Cee'd 1.4 5 deurs Sportvelgen, Sportieve auto Wit 2016 € 11.950,-
Kia Picanto 5deurs, Lederen bekleding, LED D. Grijs met. 2013 €  6.950,-
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,-
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 €  6.450,-
Peugeot 2008 1.2 THP 110pk Cruise contr. PDC enz Wit 2016 € 12.450,-
Peugeot 308SW 1.2 130pk Zeer luxe uitvoering Zwart met. 2018 € 17.450,-
Renault Clio 1.2 Navigatie, Cruise 53000km Rood met. 2013 €  8.950,-
Renault Clio Station 1.2TCe 100pk Airco lm velgen D. rood met. 2009 €  3.750,-
Renault Kangoo 1.2 Tce Airco, Cruise, Trekhaak D. grijs met. 2014 € 12.450,-
Renault Megane 1.6-16v Station Navi 78.000km D. Grijs met. 2013 € 10.450,-
Renault Scenic 1.4 Tce 130pk div opties 86000km D. Grijs met. 2011 €  8.450,-
Suzuki Swift 1.3 5 deurs Lm velgen, Airco. Grijs met. 2006 €  4.250,-
Suzuki Wagon R AUTOMAAT 86.000KM Airco Grijs met. 2001 €  2.450,-
Toyota Yaris 1.3 5 deurs Airco, Trekhaak Grijs met. 2010 €  6.450,-
VW Caddy Life Pers. Uitvoering. Div. Opties. D. grijs met. 2009 €  7.950,-

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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