
begon het vierde schooljaar van IKC
Hei &Bos en dat is even knallend
gegaan.

Deze eerste schooldag werd gestart met
een zeer bijzonder spektakel! De trom-

melende vuilnismannen, Sjakie en
Harrie, waren te gast en gaven trom-
melles. Om het schooljaar spectaculair
op te starten, maar ook om het thema
recyclen en duurzaamheid te openen. Dit
thema past perfect bij het schoolconcept
en bij het natuurlijke onderwijs. 

De hele dag klonk er vanaf het plein een
fantastisch muzikaal geluid. Deze twee
mannen trommelen werkelijk overal op
onder het mon van
‘Vuilnismannen trom-
melen op rommel!’ Zij
trommelen op gerecy-
clede rommel, op
emmers, op jerrycans en
vuilnisbakken, maar ook
op een groene container,
speciekuipen of water-
dichte tonnetjes. Overal
komt geluid uit!
‘s Ochtends gaven de
twee voormalige vuil-

nismannen een optreden voor de hele
IKC, waarbij alle 60 basisschoolkinderen
uitgedaagd werden om mee te trommelen
op hun benen of mee te klappen. Ook de
peuters kwamen nieuwsgierig een kijkje
nemen.

Daarna had elke groep van de basis-
school een workshop waarbij ze voor het
gezamenlijke optreden aan het einde van
de dag oefenden en voorbereidden. De
kinderen genoten er van!
Om 14.15 uur vond de spetterende af-
sluiting van deze eerste dag met alle ou-
ders erbij op het plein plaats. Het was
werkelijk een fantastische dag en alle
kinderen, ouders en collega's hebben
ervan genoten!
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Tjeetje .... wat een broe-
kie. Herkent u deze jonge
god?

Waar was deze schitteren-
de maquette van Eikenhof
te bewonderen?

Veel bruidsparen deze
maand. Eentje zelfs van
70 jaar! Hulde!

Vier vriendinnen aan de
boemel. Proost dames.
Maar waar dan?

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Knallend begin van het nieuwe schooljaar
Het schooljaar is inmiddels al weer
ongeveer een maand onderweg en
menigeen zal al weer toe zijn aan
vakantie. Op maandag 30 augustus
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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



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)
10 Dag van de verzamelaar (de kleine Arcke)
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)
30 Bier&Broajen (Muziekbos) - onder voorbehoud

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)
14 Dineren in ‘t Dorpshuus (Dorpshuus, 17.00 uur)
23 Grote fototentoonstelling HHiB (Dorpshuus) 19.00 - 21.30 uur
24 Grote fototentoonstelling HHiB (Dorpshuus) 13.30 - 17.00 uur
26 Grote fototentoonstelling HHiB (Dorpshuus) 12.30 - 17.00 uur

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

Maart

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!
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VVeel leespleziereel leesplezier
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Naast de vrijdagochtend kunt u nu ook
weer op de dinsdagmiddag tussen
14.00 en 16.00 uur in de sooszaal van
het Dorpshuus terecht om elkaar bij te
praten, koffie te drinken of voor een
spelletje. Bent u slecht ter been, ver-
voer naar de soos kan geregeld worden. 
Hebt u ideeën voor andere activiteiten,
laat het ons weten. Aan samen zingen
en bingo voor de vrijdagochtend  wordt
gewerkt.
Maar er komt meer aan. Op 5 novem-
ber willen wij proef draaien met samen
lunchen op de vrijdag tussen twaalf en
twee voor maximaal twintig personen.
Opgave van te voren noodzakelijk. Met

een beperkte eigen bijdrage voor deel-
name. 
In 2022 gaan we nog een flinke stap
verder en gaan we op de dinsdag en
vrijdag recreatieve dagbesteding aan-
bieden voor hele dagen.  In de vol-
gende Plaggenstekers hopen we meer
informatie te kunnen geven.
We hopen op een mooie herfst in een
dorp dat bruist van leven.
Met de groeten van de Vrijwilligers
van HNI

Nieuws van

Sporten op nieuwe vloer

De grote zaal van ‘t Dorpshuus heeft eind juli een nieuwe vloer gekregen. Dat had nog
wel wat voeten in de aarde, maar het was zeer noodzakelijk. Het was al weer even
geleden dat er iets aan de azuurblauwe vloer gedaan was en voor het sporten (volley-
ballen) was de vloer niet meer geschikt en afgekeurd. Eens even op een rijtje zetten
wat er allemaal al gebeurd is met de vloer:
- in januari 1980 is er een vloer gelegd van 7 mm rubber en een 2 mm gietlaag
- in december 1990 was er een facelift van de vloer (1 mm gietlaag)
- in juli 2004 was er weer een facelift ( 1
mm gietlaag)
en dus was de vloer nu aan een grotere
opknapbeurt toenen werd er 5 mm rubber
en een 2 mm gietlaag aangebracht op de
bestaande vloer.
Het bedrijf dat al deze werkzaamheden
heeft uitgevoerd heeft aangegeven dat er
verwacht wordt dat in 2036.2040 weer een
facelift moet plaats vinden.
Voordat de nieuwe vloer er in kwam
hebben de veiligheidsdeuren ook een
opknapbeurt gekregen. Het ziet er voorlo-
pig weer gelikt uit. 
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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



Vorige maand heeft u
kunnen lezen dat
Ronan Plant dit jaar
het Speldermarkweg
jeu de boules toernooi
had gewonnen. Een
buurtactiviteit waar
ook andere inwoners
van Hoenderloo aan
hadden mee willen
doen, echter het was
alleen voor deze
straat.
Simone Essenstam en
Yvon Dros hebben
toen het Boules,
Beers & Bites be-
dacht om ook andere
dorpelingen de kans
te geven hun jeu de
boules kwaliteiten te kunnen tonen. In
totaal hebben zich vervolgens 8 teams
aangemeld. De poule avonden vonden

plaats op 1 en 2 september en de beste 4
teams konden op de finaleavond op 8
september proberen dit toernooi op hun
naam te zetten. 

Alle avonden waren gezegend met heer-
lijk weer en zeker op de finaleavond was

laatste woord hadden. 
Uiteraard ging het om
het plezier en alle
teams hadden dit
hoog in hun vaandel
staan, maar als je mee
doet aan een sportief
iets willen de mees-
ten toch ook wel pro-
beren te winnen. En
zo hoort het eigenlijk
ook wel. Toch?!
Er werd soms lekker
fanatiek gespeeld en
regelmatig moesten
de scheidsrechters
met een meetlat door
de knieën omdat pre-
cies te kunnen bepa-

len wie het dichtste bij lag of hoeveel
punten er bij geschreven konden worden. 
Aan het einde van de finaleavond bleek
het team ‘Met Frank’ het net iets beter
gedaan te hebben als ‘Zonder Frank’. En
dus mocht het team met de naamgever de
eerste beker in ontvangst nemen. De
doorgewinterde jeu de boulers waren er
maar wat blij mee. Gefeliciteerd man-
nen! Goed gedaan!

het helemaal ge-
weldig. Om 19.00
uur was het nog 25

graden en droog. 
De wedstrijden
werden vakkundig

begeleid door een aantal bewoners van
de Speldermarkweg, inmiddels dé jeu de
boules straat van Hoenderloo. Ook al
ging het bij dit toernooi vooral om gezel-
ligheid, verbinding en samen genieten
was het toch goed dat er leiding werd
gegeven en dat de scheidsrechters het
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Zeer geslaagd eerste Boules, Beers & Bites toernooi



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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Dagen van herkenning tijdens Open monumentendagen
Op zaterdag 11 en zondag 12 septem-
ber vonden ook in Hoenderloo de
Open Monumentendagen plaats en het
voormalige Jongenshuisterrein was op
deze dag de plek om naar toe te gaan. 

Het programma voor deze dagen was in
elkaar gezet door het Comité Open
Monumentendagen Hoenderloo. De re-

dactie heeft begrepen dat dit nog maar 2
mensen zijn en gelukkig werden ze
geholpen door Caroline Habets, Jan
Daemen, de werkgroep Jongenshuis/
DHG  en leden van HHIB (Historisch
Hoenderloo In Beeld). Hoe mooi is dat!

Door medewerking van De Vos Groep,
de huidige eigenaar van het ‘Jongens-
huisterrein’ konden belangstellenden o.a.
het museum de kleine Arcke in en de
oude Gangelschool annex soos. Ze spon-
sorden daar ook de koffie/thee en koek-
jes. Super!

In de kleine Arcke kon men uiteraard de
werkkamer van schrijver A. den

Doolaard bekijken, evenals mooie oude
foto’s/schilderijen van het Jongenshuis.
Wim Hofman was aanwezig bij de
begraafplaats van
Hoenderloo, die
zeker ook een
onderdeel vormt
van de oude
jeugdhulpverle-

ningsinstell ing.
Meerdere jong-
eren van het inter-
naat liggen er be-
graven. Wim ver-
telde aan wie maar

wilde van alles over de begraafplaats en
wie kan dat beter dan hij. 

Het was op beide dagen goed druk met
belangstellenden. De weersomstandig-
heden waren goed en vooral op zondag
kon men overal op het terrein groepjes
mensen zien lopen of fietsen richting één
van de plekken. Zenuwcentrum was de
oude Meester Gangelschool, ooit omge-
doopt tot Meeting Point (lekker
Nederlands!). Daar kon men genieten
van verschillende films over het internaat
vroeger, een mooie fototentoonstelling,
oude bouwtekeningen, een flinke stapel
losse foto’s en een zeer fraaie maquette
die vele jaren geleden met veel geduld

gemaakt is door
een medewerker
van het Jongens-
huis. Veel gebou-
wen zijn prachtig
nagemaakt en wat
is het gaaf dat
deze nalatenschap
bewaard is geble-
ven. Het blijkt dat
dit kantje boord
was. Gebouwen
als Eikenhof, de
Heibult, Ottho-
hoeve, het oude
Vollenhoven, de

werkplaatsen enz. konden bewonderd
worden en dat gebeurde volop.
Het viel ook op dat heel veel oud mede-

werkers en zelfs pupillen waren geko-
men en het had op veel momenten echt
iets weg van een reünie. Immens veel
herinneringen werden opgehaald en het
bleek dat het voor de meesten geldt dat
als men op het internaat heeft gewerkt,
men altijd een speciaal gevoel blijft
houden bij deze plek die meer dan 170
jaar onderdeel is geweest van Hoender-
loo. En dat het nog steeds pijn doet wat
Pluryn veroorzaakt heeft. 

De Open Monumentendagen kunnen in
Hoenderloo als zeer geslaagd beschouwd
worden en in totaal hebben een paar hon-
derd mensen echt kunnen genieten. Wat
fijn dat dit weer kon; men hield zich
overigens prima aan de coronaregels en
dus is bewezen dat er best weer meer
kan! 

Vrijwilligers die deze dagen mogelijk
hebben gemaakt: bedankt! Jullie hebben
echt in een behoefte voorzien.

Als het goed is kan de prachtige maque-
tte ergens later dit jaar nog een keer
bewonderd worden. Waar? U hoort het
vast nog wel!



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



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 11

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk 

zaterdag 16 oktober bij
Tonny Westerveld -  0657551350

Menu voor    20 oktober:Menu voor    20 oktober:

Chinese KippensoepChinese Kippensoep
KipfiletKipfilet

Bloemkool / groentesausBloemkool / groentesaus
Gekookte aardappelenGekookte aardappelen

VleesjusVleesjus
BitterkoekjespuddingBitterkoekjespudding

Donderdag 2 septem-
ber  was het eindelijk
weer zover. De wijn-
club Hoenderloo
kwam na de corona-
periode  weer na ruim
1,5 jaar bij elkaar.

Na het bezoek en proe-
verij in de wijnwinkel
van Anton Kleijs in
Boskoop in februari
2020 welke was geor-
ganiseerd door Diny,
Henk en Anton, was
het deze keer weer aan
Erika en Oskar om  de
club bij elkaar te krij-
gen.

Nou dit is gelukt! De animo was ondanks
de vakantieperiode uiteindelijk zeer
groot en op het laatste moment moesten
we zelfs mensen afzeggen omdat er een-
voudig weg te weinig wijn was.
Aangezien het nog steeds coronatijd is en
de meeste mensen zijn gevaccineerd leek
het ons toch beter om, indien mogelijk,
de proeverij buiten te organiseren. In
plaats van in de strohut van Jans Hols op
de Mariahoeve kwam zij met het voorstel
dit onder de nieuwe veranda van haar
schuur te doen en dit bleek een
geweldige oplossing.

Het gekozen thema voor dit jaar was "de
overige wijnlanden" van Europa. Er wer-
den wijnen geproefd uit Nederland,
Slovenië, Bulgarije, Macedonië, Roeme-
nië en Griekenland. Chrispijn Smals en
Miep Oude Aost waren net terug van hun
vakantie in Roemenië en hadden heer-
lijke witte wijn rose en rode wijn
meegenomen van een mooi Roemeens
wijnhuis uit dit prachtige land.
Met de wonderen der techniek lieten ze
de wijnmaker het verhaal vertellen via
hun mobiel en luidspreker.
Anton kwam op de proppen met een fan-
tastische Solaris uit de kop van
Groningen en er was veel lof over de wij-
nen uit met name Bulgarije en Grieken-
land. Ook de Nederlandse Auxerrois van
een van de oudste wijnhuizen uit het
zuidelijkste puntje van Limburg werd
goed ontvangen door velen.

Het wordt weer een uitdaging om de vol-
gende proeverij net zo leuk te maken als

Lekker wijnen proeven op een unieke lokatie

deze!

Met hartelijke 
wijngroeten,
Oskar en Erika van Zuiden
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Hans al 40 jaar een bevlogen brandweerman
Gelukkig hebben we in ons dorp een
eigen vrijwillig brandweerkorps met
zeer trouwe leden. Mensen die regel-
matig bij nacht en ontij klaar staan om

anderen te helpen. Eén van deze man-
nen is Hans Essenstam en dat doet hij
al maar liefst 40 jaar lang. Op 1 sep-
tember bereikte hij die schitterende
mijlpaal. Reden genoeg om even een
gesprekje met hem te voeren.

Als je met Hans gaat praten over de
brandweer komen er meteen schitte-
ringen in zijn ogen en die gaan er niet
meer uit. Ook na zoveel jaren geniet hij
nog steeds van brandweerman zijn in
Hoenderloo. 
Hans is 40 jaar geleden tot het korps
toegetreden door toedoen van Co Dros.
Die stopte er mee en zocht een ver-
vanger en benaderde Hans toen. “Ik heb
er geen seconde over na hoeven denken,
ik heb absoluut niet getwijfeld”. Dat het
een goede zet was is intussen wel
gebleken, anders hou je het zeker niet zo
lang vol. 
Hans staat nog steeds elke keer te pope-
len om naar de brandweer te gaan. Ook
al heeft hij overdag een zware dag
gehad, als de pieper gaat is er nog maar
één ding: zo snel mogelijk naar de kazer-
ne. “Soms lig je net in bed, maar je denkt
er niet bij na. Je gaat!”
De  oefenavonden zijn op dinsdag en dan
wordt er ook niets anders gepland. “Die
avonden zijn ook heel belangrijk”, geeft
Hans aan. “Iedere avond wordt er
getraind om alles bij te houden en ook de

oud gedienden leren er weer bij. De ene
keer wordt er echt in de praktijk getraind,
een andere keer krijgen we theorie. Van
20.00 tot 22.00 uur is het serieus en daar-

na drinken we wat met elkaar. 
Het brandweerteam is een hecht team die
lief en leed met elkaar delen en sommi-

gen al decennia lang. Men krijgt een
band met elkaar en men gaat soms letter-
lijk en figuurlijk voor elkaar door het
vuur. Hans is er trots op daar deel van uit
te maken en hoe geweldig vindt hij het
dat zoon Nick ondertussen ook een be-
vlogen brandweerman is en opgaat voor
bevelvoerder. “Het is prachtig om te zien
dat je zoon dezelfde passie heeft, samen

met nog een aantal jongeren in het dorp
die ons team zijn komen versterken. Ze
moeten er echt veel voor doen en het kost
veel tijd, maar als je het leuk vindt geeft
het ook energie. Zij zijn voor de toe-
komst, zodat we nog jaren een eigen
brandweerkorps hebben.”
De brandweer heeft in hun bestaan ook
buiten de uitrukken vaak van zich laten
horen. Zo hebben ze vaak meegdaan aan
de zeskampen en wat te denken van
prachtige wagens in de optochten. Teams
hebben regelmatig meegedaan aan
brandweerwedstrijden en daar is toch
ook zeker wel eens de eerste plaats
behaald. Voor het team en voor de beste
bevelvoerder. 
Voor hun eigen groep zijn de brandweer-
reisjes legendarisch en ook belangrijk
om buiten soms nare ervaringen ook heel
veel plezier met elkaar te maken. “Ook
dat is heel belangrijk, om met elkaar te
gaan zitten na een heftige uitruk. Even
praten over hetgeen we dan samen
beleefd hebben. Ik kan het gelukkig goed
afschermen en dat is echt fijn. Ik heb
bijv. toch wel veel doden gezien, want
naast branden en wegen vrijmaken van
omgevallen bomen/afgebroken takken
moeten we ook naar ongevallen. Je
moet elkaar dan soms opvangen.”
Hans vindt alles wat met de brandweer
te maken heeft ‘leuk’. Van alles krijg je
een flinke stoor adrenaline. Op de vraag
wat de ‘mooiste’ uitruk is geweest komt
meteen de gigantische heidebrand op de
Hoge Veluwe in 2014 naar voren. “Dat
was zo’n grote brand en er moest met
zoveel mensen geblust worden, ondanks
de schade die er was is dat voor een
brandweerman echt mooi om aan te
werken.

<< Een foto met o.a. een jonge Hans in
1989. Wie meer wil weten over de
gouden haan die Wim in de handen
heeft kan dat het best vragen aan één
van de brandweermensen. 

Op de vraag hoe lang Hans nog bij het
team zou willen blijven is hij duidelijk.
“Zo lang als ik door de fysieke gezond-
heidstest kom en dus gezond blijf. Of ik
het haal tot mijn pensioen gerechtigde
leeftijd zie ik wel. Maar voorlopig hoop
ik er nog wat jaren aan vast te plakken.”
Dus voorlopig zal de brandweer nog wel
een deel van zijn leven zijn en zal de
pieper overal mee naar toe gaan. 
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De parkeerplaats bij ‘t Dorpshuus wordt
vooral in de zomermaanden volop ge-
bruikt door o.a. toeristen. Men zet de
auto  er neer, de fietsen van de drager af
en lekker fietsen in en om Hoenderloo.
Het is dan ook één van de weinige echte
parkeerplaatsen in ons dorp. Het alter-
natief is parkeren langs de straten van
Hoenderloo en dat zal toch ook niet de
bedoeling zijn. Er wordt gewerkt aan een
centrale grote parkeerplaats elders in
Hoenderloo, hopen dat dit gaat lukken.

Het was een aantal leden in het bestuur
van ‘t Dorpshuus een doorn in het oog
hoe er soms geparkeerd werd. Kriskras
door elkaar en heel onlogisch. Om dat
aan te pakken werd besloten om aan

E s s e n s t a m
opdracht te
geven zoge-
naamde var-
kensruggen te
plaatsen, die
nog wit ge-
schilderd gaan
worden. Dit
om de mensen
te prikkelen
goed en netjes
te parkeren en
zo meer auto’s
de mogelijk-
heid te geven
te kunnen
parkeren.

De zeer dikke
laag grit, die
door de firma
Voskuilen was
neergelegd na
de aanleg van de
nieuwe gas-
leidingen, werd
meteen door de
shovel van Hans
Essenstam een
beetje beter ver-
spreid en zo kon
bijna de gehele
parkeerplaats
van een mooie

laag grit voorzien worden. Het bord met
het parkeerverbod en zelfs een wegsleep-
regeling (die veel reacties heeft
opgeleverd) werd meteen naar achteren
geplaatst, vlak voor de schuur. Het niet
mogen parkeren en het eventueel laten
wegslepen van verkeerd geparkeerde
auto’s geldt dus achter dat bord. Zo kan
men ten alle tijden wel bij de schuur
komen en kan er voldoende geparkeerd
worden zo lekker centraal in ons toeris-
tische dorp.
Het ziet er heel netjes uit na deze
opknapbeurt en nu maar hopen dat men
beter gaat parkeren. De eerste auto die er
ging staan is dat al niet gelukt. Zie de
linkervoorband op de foto hiernaast. 
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Parkeerplaats van ‘t Dorpshuus aangepakt

Ruiterpaden aanpakken
Een aantal jaar geleden heeft Staats-
bosbeheer besloten het onderhoud van
de ruiterpaden over te dragen aan
vrijwilligers en ondernemers.  In de
omgeving van Hoenderloo heeft dit
geen gewenst resultaat gehad en
maakt men zich bij Staatsbosbeheer
erg zorgen over het voortbestaan van
de ruiterpaden. 

Vanuit Hoenderloo zijn er een aantal
mensen die een keer geholpen hebben bij
een onderhoudsdag, maar het ontbreekt
aan coördinatie om actief te ondersteu-
nen bij het beheer. Het resultaat is dat
paden nu rap dicht groeien. Er zijn
mensen die hebben aangeboden paden te
slepen of te blazen, maar dit komt niet
van de grond omdat niemand de hand-
schoen op pakt en er voor Hoenderloo
een coördinerende rol in wil vervullen.

De stichting Paardenvrienden Midden
Veluwe is naarstig op zoek naar een
bestuurslid om de vacature voor
Hoenderloo in te vullen. Er zijn veel
ruiters en menners in Hoenderloo en het
bestuur wil graag de contacten met deze
gebruikers versterken om hun wensen,
ideeën en suggesties voor onderhoud en
belangenvertegenwoordiging mee te
kunnen nemen in alle plannen. Voor
meer informatie over de vacature bel met
Jaap van den Ende op 06 46598320.

Werkmiddag
Zoals het er nu uitziet met het versoepe-
len van de corona maatregelen kan er
weer een werkdag georganiseerd wor-
den. Deze wordt gehouden op zaterdag-
middag 30 oktober. Naast het snoeiwerk
om de paden vrij van begroeiing te
houden is er ook achterstallig onderhoud

en reparatie van rustplaatsen nodig. Ook
zijn er nog verzoeken voor het plaatsen
van opstaphulpen en het monteren van
ruitersluitingen op een paar toegangs-
hekken om een veilige doorgang moge-
lijk te maken. Misschien moeten de
paden op sommige stukken gesleept of
geprofileerd worden. Begin oktober zal
er een inventarisatie van de noodzake-
lijke werkzaamheden bij de paarden-
paden gemaakt worden en dan kan de
kluslijst voor de werkdag opgemaakt
worden.

Melden van gevaarlijke situaties of
zaken die aangepakt moeten worden kan
altijd via het emailadres: info@paarden-
vriendenveluwe.nl. Hier kan men zich
ook aanmelden voor de werkmiddag. 

De werkmiddag wordt gezamenlijk
afgesloten in de loods van Staatsbos-
beheer in Kootwijk met een drankje en
een hapje.



MMaaaanndd     vvaann     ddee     bbrruu iiddssppaarreenn

foto Robert Modderkolk
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Afgelopen maand was een maand waarin regelmatig een feestje gevierd kon worden omdat men al een flink aantal jaren getrouwd
was. Mijlpalen voor iedere familie en ondanks de corona kon het gelukkig toch gevierd worden. Twee bruidsparen spanden wel
de kroon als het om het aantal jaren ging. Eef en Ep Essenstam werden gigantisch in het zonnetje gezet (en wat genoten ze er van)
op 15 september, want op die dag waren ze maar liefst 70 jaar getrouwd !!!!!!!!  Het tweede echtpaar is die van Gerrie en Evert

van Veldhuizen, die op 30 augustus 60
jaar getrouwd waren.  Ondanks compli-
caties na de heupoperatie van Evert
hebben ze het toch kunnen vieren met de
geliefden. Op 1 september was het feest
bij Monique en Gerrit van Hunen
aangezien ze al weer 40 jaar getrouwd
waren. Op 5 september kregen Wilma en
Cjacco Wolffensperger alle aandacht
aangezien ze 25 jaar getrouwd waren. De
foto s gemaakt bij Rik en Lisa thuis, die
toen allebei 25 jaar werden. Een paar
dagen later, namelijk op 7 september, was
het de beurt aan Miranda en Marcel van
der Loo: ook 25 jaar getrouwd. Er is heel
wat versierd in Hoenderloo en dat bedoe-
len we niet dubbelzinnig. Alle bruids-
paren van harte gefeliciteerd en graag nog
vele jaren samen in goede gezondheid.
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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: mei 2013
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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 dit jaar in totaal 62 vuilniszakken met
doppen verzameld!!

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 en Ria Junge zijn gestopt met

het inzamelen.



Senia, 6 euro per per-
soon en  per abon-
nementsjaar -van sep-

tember tot en met juni- minimaal 21,50
voor drie leeswijzers per jaar. Besluiten
we meer leeswijzers af te nemen dan kun-
nen de kosten voor maximaal 7 leeswij-
zers oplopen tot 38 euro per lezer per
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Het ronde raam dat
vorige maand op de
foto stond werd
zeker herkend. Het
is dan ook een zeer
zichtbaar donker gat
in de witte muur van

de voormalige Gereformeerde kerk, nu woonstede van de familie Hen-
driks.
Voor de foto van deze maand een nummerplaat van een auto. Een heel
oude nummerplaat, eentje die waarschijnlijk al geruime tijd niet op de
weg is geweest. Maar waar is deze foto dan gemaakt?

Leesclub in Hoenderloo
Lezen doen de meeste mensen in hun een-
tje. Om te praten over boeken heb je
anderen nodig. Praten over boeken die
de ander niet gelezen heeft of niet lezen
wil, leidt al snel tot teleurstelling.

Samen lezen kan leuk en verrijkend zijn.
Het gelezene met andermans ogen bekij-
ken, er dieper induiken en in het gelezene
nieuwe dingen ontdekken en daarbij ook
nieuwe mensen ontmoeten. De Stichting
Senia in Olst heeft daar een geschikte
vorm voor ontwikkeld. Leeswijzers die
helpen bij het lezen en bij de groepsdis-
cussie. Per thema of hoofdstuk biedt de
leeswijzer een aantal vragen voor het
verwerken   van de tekst, plus aanvullend
vragen voor de discussie in de leesgroep.
De Stichting Senia in Olst is een lan-
delijke organisatie die 1400 plaatselijke
leesgroepen ondersteunt. Deskundige
vrijwilligers van deze stichting
selecteren ieder jaar nieuwe, actuele
boeken en maken hier inspirerende en
handige leeswijzers voor.

Nieuwe lezers kunnen aansluiting zoeken
bij bestaande leesclubs of een nieuwe
leesgroep oprichten.
Voor het komende winterseizoen ben ik
op zoek naar dorpsgenoten die met mij
een aantal boeken op het gebied van
geschiedenis, filosofie of biografie willen
lezen en bespreken. Waar ik aan denk, is
een groep van minimaal 6 personen, die
gezamenlijk bepalen wat ze gaan lezen.
De boeken  kiezen we uit de leeslijsten
van Senia en plaats, tijdstip en frequentie
van bespreking bepalen we samen.
Kosten? Eénmalige inschrijfkosten bij

jaar. Doel : samen in een plezierige sfeer
lezen en praten met ondersteuning van de
leeswijzers van Senia. Meer informatie
over Senia is te vinden op hun website.

Hebt u interesse?  Graag voor 17 okto-
ber melden bij Jan Daemen, 055
3781714

Maandag 13 septem-
ber hadden we onze
Algemene Leden
vergadering (ALV)
Buiten de bestuurs-
leden (7 personen)
waren 3 leden aan-

wezig en 1 scheidend bestuurslid. Al met
al een bijzonder klein gezelschap.
Afgelopen 1½ corona-jaar heeft ervoor
gezorgd dat we geen ALV konden
houden en dus hebben we bij deze ALV
aandacht besteed aan zowel 2019 als
2020. Vanuit de aanwezige leden kregen
we steun voor
het gevoerde be-
leid. 
Helaas hebben
we afscheid
moeten nemen
van één van de
drijvende krach-
ten in het bestu-
ur, Sandra van
Hunen. Alles
wat ze met name
voor de volley-
bal heeft gedaan
was gigantisch:
het wedstrijdsec-
retariaat, con-
tactpersoon Ne-
vobo/ Dorps-
huus, trainer en

coach voor de mini’s, daarna jeugd.
Teveel om alles op te noemen. Daarvoor
hebben we Sandra heel hartelijk bedankt
en zien we met lede ogen aan dat we
afscheid moesten nemen. 
Maar gelukkig ...... na een aantal zéér
dringende oproepen aan alle leden
hebben zich 3 kandidaten gemeld: Inske
Konink, Dewy Klein Middelink en
Muriëlle Mulder. We zijn heel blij met
deze 3 jonge bestuursleden en hopen dat
dit een boost aan nieuwe ideeën oplevert.
Met hen willen we nieuwe activiteiten
ontwikkelen en leden werven. Als

mensen ideeën hebben
of lid willen worden,
graag bericht naar 
info@gth-torpedo.nl

Zelf ben ik van interim
voorzitter, nadat zich
geen enkele andere
kandidaat had gemeld,
gekozen als voorzitter.
We hopen op een
mooi, sportief jaar
waarin Corona ons
geen roet in het eten
gaat gooien.

Namens alle bestuurs-
leden,

Caroline Habets.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

In voorbereiding op onze komende tentoon-
stelling in het Dorpshuus, met als thema 170
jaar Doorgangshuis, Stichting Hoenderloo en
De Hoenderloo Groep hebben we 2 foto's, in
aanbouw en in gebruik, van het zwembad
Dicon. Het in 1954 geopende zwembad heeft
vele jaren gefunctioneerd voor het Jongenshuis
en het dorp. Helaas vanwege grote kosten voor
onderhoud is het gesloten en afgebroken.
Wanneer was dat ook al weer ?

Voor onze tentoonstelling hebben we van het
Museum de kleine Arcke te leen gekregen de
gerenoveerde maquette uit 1951, gemaakt van-
wege het 100 jarig bestaan van het Jongenshuis
Stichting Hoenderloo. 
Tot in de kleinste details uitgewerkt, werkelijk
prachtig om te zien. Ons dorpshuus is dan ook
een mooie plaats om zoiets uitgebreid te tonen en we verwachten dan ook veel belangstelling.

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

Data van de nieuwe fototentoonstelling:

Donderdagavond 23 december 
Grote fototentoonstelling HHiB in het Dorpshuus, 19.00 - 21.30 uur
Vrijdagmiddag  24 december
Grote fototentoonstelling HHiB in het Dorpshuus, 13.30 - 17.00 uur
Zondagmiddag 26 december 
Grote fototentoonstelling HHiB in het Dorpshuus, 12.30 - 17.00 uur
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De Kleine Arcke
start door
Lang geleden -voor corona- lieten we
maandelijks van ons horen.  Tijdens het
Open Monumenten -weekend van 11 en
12 september 2021 hebben we opnieuw
de deuren  geopend voor bezoekers. Op
zoek naar dat bijzondere bouw-
pakkethuisje, de expositie over A. den
Doolaard of  bijna 170 jaar geschiedenis
van De Hoenderloo Groep. 

Samenhangend met de ontmanteling van
DHG is de collectie van museum De
Kleine Arcke sterk gegroeid . Voor-
werpen die te mooi, te bijzonder of  te
uniek zijn om ze verloren te laten gaan,
zijn in bewaring gegeven bij DKA.
De topstukken waren tijdens het monu-

mentenweekend te zien in Meetingpoint/
D14 (=de soos van DHG).   De expositie

was vormgegeven door de samenwerking
tussen het Hoenderlose Comité Open
Monumentendagen, de mensen van
HHIB en DKA, Wim van Dam en
Caroline Habets. Deze samenwerking
smaakt naar meer.  Naast dat tevreden
gevoel houden  we er ook een complete
tijdsbalk van de geschiedenis van DHG
en een collectie perfect gerestaureerde
maquettehuisjes- van de jubileumexposi-
tie 100 jaar Jongenshuis uit 1951- aan
over. Met dank aan de gastconservatoren
Wim van Mourik en Arend Jetten.
De reacties van de bezoekers hebben ons
duidelijk gemaakt dat De Hoenderloo
Groep  een museum als  herinneringsplek
verdient. Niet alles kan hetzelfde blijven,
maar de expositie in het museumpje zou
de museale kern kunnen zijn van wat
bijna 170 een bijzondere plek was voor
jongeren en medewerkers in de jeug-
dhulpverlening. Waar jongeren op ver-
haal kunnen komen en hun eigen verhaal
kunnen achterlaten en in bewaring kun-

nen geven.
We hebben nu meer spullen om te
exposeren. Onze verzameling is flink
gegroeid. Dat verzamelen en beheren
gaat verder. Op 10 oktober van 11.00 tot
16.00 willen we u de vernieuwde exposi-
tie laten zien. 

Verzamelen
Iedereen verzamelt wel iets. Van munten
tot zeldzame eerste drukken , postzegels
of oude fruitrassen. Op 10 oktober willen
we Hoenderloërs  op deze dag van de
verzamelaar de kans geven om met de
eigen verzameling voor het voetlicht te
treden. Graag met uw verhaal erbij over
hoe het zo gekomen is en waarom het
getoonde zo bijzonder is. Voorwaarde:
de ruimte die u nodig hebt om uw schat-
ten te laten zien, is niet groter dan  een
behangtafel.   Bent u enthousiast over
deze buitenkans, neem dan contact op
met Jan Daemen 055 -3781714 van
Comité De Kleine Arcke.





Terwijl u dit leest, is Hoenderloo's
Belang volop bezig te bekijken welke
stappen nu nodig zijn om goed te
reageren op het besluit van de
gemeente Ede rond de vestiging van
een gigantisch wooncomplex voor
arbeidsmigranten en statushouders
op de Kop van Deelen. Daarover
meer via de site www.hoenderloo.nl,
onder het hoofdje "nieuws".

In ons eigen dorp staat er ook nogal
wat te gebeuren. Als het goed is wordt dit
najaar de Krimweg aangepakt, zo'n beetje
rond het Muziekbos. De bedoeling is dat er
klinkerbestrating komt. Het eigenlijke doel
is om het verkeer hier sowieso rustiger te
maken. Speciaal met het oog daarop zal in
opdracht van Hoenderloo's Belang en met
medewerking van de gemeente Apeldoorn
dit najaar gewerkt worden aan een goede
landschappelijke invulling van het centrum
van het dorp, dat uitstraalt naar de hele
Krimweg en omgeving. De aanleiding is
een schets die we al twee jaar geleden eens
tijdens een ledenvergadering van Hoen-
derloo's Belang hebben gepresenteerd.
Toen leek er nog sprake van een soort
brink-idee in het centrum, waardoor de

genomen.
Denk mee, stuur een berichtje of
kom langs: iedere eerste maandag
van de maand, 19.45 uur in het
Dorpshuus.

Tot slot nog het volgende. De
gemeente Apeldoorn heeft in grote
wijsheid besloten wijk- en dorp-
sraden af te schaffen. Voor ons
geldt dat niet echt, omdat
Hoenderloo's Belang de vereniging

van dorpsbewoners is, en dat al 120 jaar
volhoudt. Daar veranderen gemeentelijke
besluiten niks aan. Met het oog daarop zijn
we nog eens met de stofkam door ons
ledenbestand gegaan en hebben dat fors
opgeschoond. Daarbij hebben we ontdekt
dat er ook nog veel adressen zijn, waar
mensen wonen die geen lid zijn van
Hoenderloo's Belang. Dat vinden wij jam-
mer en eigenlijk niet echt goed. Dus gaan
we daar iets aan doen. U kunt natuurlijk
ook zelf het initiatief nemen en voor 5 euro
per jaar even de onderstaande bon
invullen. Dat zien we natuurlijk het liefst.
Maar mocht u daar nog over twijfelen, dan
hoort u waarschijnlijk binnenkort vanzelf
van ons.

vaart uit het doorgaande verkeer kon wor-
den gehaald. Dat idee is inmiddels eigen-
lijk wel verlaten en maakt plaats voor
nieuwe ideeën, die er vooral op zijn
gebaseerd het centrum goed bereikbaar te
houden voor wie er wil of moet zijn, maar
al het verkeer dat er eigenlijk niets te
zoeken heeft te ontmoedigen of in ieder
geval te dwingen om stapvoets te rijden.
Auto's moeten weten dat ze te gast zijn in
het centrum, en dat de Krimweg en de
Miggelenbergweg geen snelwegen zijn.
Iedereen die daar ideeën over heeft, nodi-
gen wij graag uit om mee te denken of
ideeën aan te leveren, zodat we die mee
kunnen nemen in het plan dat gemaakt gaat
worden. Ook het parkeren en de toene-
mende druk daarvan worden onder de loep

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 9 3

2849
91

46721
8239

1576

4 5 2 3 8 7
3

5 3 2

Collecte KWF 2021
Ook dit jaar is er In Hoenderloo weer
gecollecteerd voor het Koningin
Wilhelmina Fonds. In de week van 5 tot
11 september hebben 13 collectanten hun
ronde door het dorp gedaan en onze
dorpsgenoten hebben gul gegeven. De
opbrengst van de collecte was niet min-
der dan 1536,92 euro (inclusief het
bedrag van 126,55 euro via QR). We zijn
heel blij met dit resultaat!

Namens KWF Apeldoorn/Hoenderloo -
Jan Crum

Lars 5e op NK!!
Een aantal jaren geleden hebben we een
interview gehad met onze dorpsgenoot
Lars van Ark, een talent in het mountain-
biken. De bevlogen sportman heeft zich
daarna goed ontwikkeld en tijdens het
Nederlands Kampioenschap op 12 sep-
tember kwam een schitterende bekroning
na heel hard werken. In zijn klasse,
Belofte Professional-B (M) behaalde hij
een geweldige vijfde plaats. Na 6 zware
rondes op het technische parcours in Sit-
tard kwam hij als vijfde over de streep,
de beste prestatie ooit voor onze dorps-
genoot. Op een NK heeft hij daarvoor
nog nooit in de top 10 gereden en begrij-
pelijk was de ontlading dan ook groot
toen hij over de finish kwam. Hij heeft
zijn eerste UCI punten binnen bij de
elite/beloften. 
Lars, van harte gefelciteerd met deze
prachtige prestatie. We horen nog wel
eens wat je er allemaal voor over hebt en
voor doet als lid van MBC Bar End in
Apeldoorn. Het kan niet anders dan dat
Hoenderloo trots is op je!

foto van facebookpagina van Lars
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152



oog probeer ik namelijk altijd te ont-
dekken welke bijzondere creaties moe-
der natuur voor ons bedacht heeft, en

dat zijn er best wel wat. Goed kijken en
je fantasie de vrije loop laten is wel het
devies. Ik heb een aantal voorbeelden
uit mijn archief gehaald die ik graag
met u wil delen. Misschien leidt het wel
tot inspiratie?

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 31

Deel 68

Door boswachter
Martin Koops

Als kind droomde ik er al van om 'later
als ik groot ben' de hele dag werkzaam
te zijn in de buitenlucht. Hele dagen
was ik toen al, weer of geen weer, van
vroeg tot laat buiten te vinden en kwam
ik regelmatig thuis met alles wat kroop,

sloop, vleugels of (héél veel) pootjes
had. 
Slakken, spinnen, libellen, kikkers, pad-

den of salamanders; het kon niet gek
genoeg. De badkamer was dé plek waar
al deze beestjes wat mij betreft prima
konden wonen, vanwege de aanwezig-

Oog voor moeder natuur
heid van een bad. Dit tot afgrijzen van
mijn moeder, wat dan
vervolgens weer tot
grote hilariteit van
mijn vader leidde.
Vreemd is het niet dat
ik uiteindelijk mijn
werk in de natuur
gevonden heb. En dan
ook nog eens als bos-
wachter in Het Natio-
nale Park De Hoge
Veluwe; wat kan een
natuurliefhebber zich
nog meer wensen!
Inmiddels een halve
eeuw verder geniet ik, naast het werk

wat mijn functie met zich mee
brengt, nog steeds met volle teu-
gen van al het fraais dat de
natuur ons te bieden heeft. Het
wisselen van de seizoenen, de
bloei van de inheemse flora, de
insecten, het wild, de landschap-
pen en zo kan ik nog wel even
doorgaan. 
Maar stiekem heb ik ook een
kleine afwijking. Met een schuin

Korstmossen  lijken  op  koraal

satelietopname?

vrienden!

samen  dansen

Berk  doet  handstand



AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Volkswagen T-Cross 1.0 TSi
Navigatie (Apple Carplay), Cruise control, 
Achteruitrijcamera, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen, Metallic lak, Multifunctioneel stuur-
wiel, Parkeersensoren v+a enz. enz.
16.000km.

BJ 2020                € 21.950.-

Dacia Sandero 1.0Sce Navigatie, Parkeersensoren Zwart met. 2017 €  8.950,-
Dacia Duster 1.2TCe Navigatie, Cruise control enz. D.grijs met 2015 Verwacht
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz. Zwart 2015 Verwacht
Ford Ecosport Titanium S 125pk zeer luxe uitv. Wit 2017 € 14.750,-
Ford Ka 1.2 Titanium 56.000km Luxe uitvoering Wit 2013 €  5.750,-
Hyundai IX-20 50.000km Trekhaak, Stoelverw. Wit 2014 € 10.450,-
Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz. Blauw met. 2018 € 16.450,-
Mazda MX-5 Cabrio Nieuwe Model Leer LED enz. Rood met. 2018 € 23.950,-
Mazda 3 2.0 Skyactive 5 deurs Navigatie LED enz. D. Blauw met. 2013 € 14.450,-
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Trekhaak, Luxe uitv. Zwart met. 2016 € 14.250,-
Nissan Qashqai 2.0 Leer, Panoramadak, Cruise cont. Bruin met. 2009 €  7.450,-
Nissan Qashqai 1.6 163pk Tekna Plus zeer luxe uitv. Zwart met. 2018 € 22.450,-
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 Meriva 1.6-16v Cosmo Luxe uitv. Hoge instap Zwart met. 2010 €  4.950,-
Peugeot 108 1.2VTi 80pk 5 deurs luxe uitv. Rood 2015 €  7.450,-
Peugeot 206+ 1.4 75pk 5 deurs Airco enz. Zwart 2010 €  4.750,-
Renault Captur 1.2TCe Automaat Navi, Camera enz. Grijs/zwart met. 2014 € 11.950,-
Renault Kangoo 1.2 TCe Pers. uitv., Ruimte wonder Grijs met. 2014 € 11.950,-
Seat Mii 1.0 Style Airco 44.000km Zwart met. 2012 €  5.950,-
Skoda Fabia 1.2TSi 5 deurs Airco, Zuinige auto D. grijs met. 2011 €  5.750,-
Skoda Yeti 1.4 122pk Afn Trekhaak, Lm velgen, PDC. Bruin 2012 € 10.950
Toyota RAV4 2.0 4x4 veel opties 2000kg trek gew. Zwart met 2015 € 21.950,-
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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