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Wat een geweldig moment in schouwburg Orpheus in Apeldoorn op donderdag 11 oktober voor iedereen die betrokken is bij IJs van Co. Onze Hoenderlose

ijszaak bleek van het publiek de meeste
stemmen te hebben gehad en liet met het
behalen van de Apeldoorn Publieksprijs
zeer gerenomeerde bedrijven achter zich.

uurtje later een geweldige extra kers op
de (ijs)taart kwam was onverwachts,
maar helemaal top. In feite de meest
begeerde prijs, omdat deze niet door een

Het publiek had gesproken en er ging
groot gejuich op in de grote zaal van
Orpheus toen bekend werd gemaakt dat
Gerrit en Miranda voor de tweede keer
deze avond op het podium mochten
komen. Samen met Yvonne en Iris, die
door de geweldige presentator van deze
avond Harm Edens als de ‘kinderijsjes’
werden betiteld. Heel wat Hoenderloërs
hadden voor deze historische avond
plaats genomen in de zaal en die gingen
helemaal los bij het horen van deze
immense eer.

jury is vastgesteld, maar puur door de
stemmen van het het publiek.
Na afloop van de uitreiking ging het
feestje nog wel even door in Orpheus en
als de redactie de geruchten moet
geloven was het vrijdag voordat de
‘Drosjes’ met aanhang thuis waren. En
de gehele dag (en de dagen daarna)
stroomden de felicitiaties binnen en de
glimlach ging bij niemand bij IJs van Co
van het gezicht. Familie Dros en alle
‘ijsscheppers’, van harte gefeliciteerd.
Het komt jullie toe, het is gegund!!!

In deze
Plaggensteker o.a.

Hé mannen. Een nieuw
wandelgebied gevonden?
Mooi daar zeg!

Men heeft het aardig naar
de zin Leida! Waar ben je
wat aan het vertellen?

Ha die Joep! Gaat het
goed jongen? Het lijkt er
wel op.

Ja hoor .... de Plaggensteker is weer ergens mee
naar toe geweest. TOP!

Eerder op de avond dong
IJs van Co mee naar de
prijs voor het beste
detailhandelbedrijf van
Apeldoorn, maar die
prijs ging aan de Hoenderlose neuzen voorbij.
Het feit dat men bij de
laatste 3 bedrijven in
deze categorie had gezeten was al prijs genoeg
eigenlijk. Dat er een
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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 uw vereniging speelt. Zijn er data die leuk zijn voor iedereen om te weten, geef die dan aan ons
door. Nooit verkeerd toch om te laten zien waar een vereniging mee bezig is en wanneer !?
November
3
16
17
21

Uitvoering Zang (Dorpshuus)
DoeDag
Fotografencafé (Dorpshuus)
Intocht Sinterklaas
Dineren in ‘t Dorpshuus

December
8
15
18
19

Kerstmarkt (Dorpshuus)
Bingo (Dorpshuus)
KerstInn DHG
Dineren in ‘t Dorpshuus
KerstInn DHG

Januari
16
26

Dineren in ‘t Dorpshuus
Winteruitvoering VIOS

Februari
3
20

Klaverjassen Dorpshuus
Dineren in ‘t Dorpshuus

Maart
9
20

Uitvoering HTC
Dineren in ‘t Dorpshuus

April
17

Dineren in ‘t Dorpshuus

Mei
15

Dineren in ‘t Dorpshuus

Juni
6
19

Seniorentocht
Dineren in ‘t Dorpshuus

Juli
17
24
28
31
31

Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB
Tentoonstelling HHIB
Braderie (Muziekbos)

Augustus
4
7
14
18

Tentoonstelling HHIB
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB
Braderie (Muziekbos)
Tentoonstelling HHIB
Tentoonstelling HHIB
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon

Henry en Bea 30 jaar getrouwd
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Zondag 30 september. Getoeter in Hoenderloo en niet door één auto, nee door een
flinke file van rijdende vehicles. Wat zou daar nu weer aan de hand zijn. De stoet ging
door een flink deel van het dorp en iedereen kon er dan ook waarschijnlijk wel achter
komen wat er aan de hand was. Het bleek dat het de trouwdag was van twee fijne
Hoenderloërs, Henry en Bea Hol. Ze werden in een open bolide rondgereden zodat
alle inwoners mochten weten dat zij het al zo lang met elkaar uithouden. Gelukkig was
het heerlijk weer en het enige wat waarschijnlijk aardig koud was zullen de biertjes
geweest zijn. Was dat nou Heineken of toch Grolsch? In ieder geval van harte gefeliciteerd allebei en plak er alsjeblieft nog vele jaren aan vast met z’n tweetjes.

Erik van Hunen 50 jaar

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 16 november
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 26 november
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Weer een nieuw lid in ‘de Orde van de Vijftigers’ in ons dorp. Op 2 oktober was het
voor het huis van Erik van Hunen volop versierd en men had even uitgepakt. Er valt
dan ook genoeg te vertellen over deze schilder, vader, brandweerman, skiër en genieter van de apri-ski, psv-fan in hart en nieren, mountainbiker, vrijwilliger bij vele evenementen enz. Iedereen mocht weten dat hij al zo oud is en dat ouderdom bij sommigen met lichamelijke gebreken komt. Zaterdags na zijn verjaardag was het groot feest
in ‘t Dorpshuus dankzij de inzet van velen en hoe kan het ook anders, het was een feest
in ‘Tiroler sferen’. Erik, nogmaals van harte en nog vele jaren in goede gezondheid!
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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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Ton Nijkamp nu een Tachtiger
Op zaterdag 29 september heeft Ton Nijkamp een mooie leeftijd van 80 jaar
bereikt. 's Morgens is hij thuis verrast met een gezellig ontbijt en wat versiering
in huis.
En in de namiddag/vroege avonduren werd de verjaardag voortgezet met familie,
vrienden en buren in het aktiviteitencentrum De Krim.
Onder het genot van koffie en gebak kwamen de muzikanten van VIOS een serenade brengen voor Ton zijn verjaardag. Ton was hiervan erg onder de indruk en
heeft daar enorm van genoten. Ton is erelid van VIOS en ondanks dat hij het niet
meer red om actief mee te blazen is het nog steeds ‘zijn cluppie’. Zoon Wim
speelt ook bij de Hoenderlose Muziek, evenals schoondochter Geralda en kleindochters Carin en Sarina. Een echte VIOS-familie.
's Avonds stond er een heerlijk buffet klaar en werd de verjaardag verder gevierd.
Ton vond het een feestelijke verjaardag en kijkt met veel plezier op deze dag
terug.
Ton, nog vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Jullie zitten
prima op jullie plekkie in het nieuwe huis aan de Krimweg en het is je gegund
dat jullie daar nog vele jaren samen kunnen genieten in zo goed mogelijke
gezondheid.

A. den Doolaard nog
niet vergeten?
Voorjaar 2019 komt Albert Koevoet Den Doolaard-kenner en sinds 2003
de beheerder van de website
https://adendoolaard.nl - voor het
houden van een lezing naar museum
De Kleine Arcke in Hoenderloo. Hij
heeft zelf een boeiend en compleet
verhaal over de schrijver, maar hij
heeft hem niet persoonlijk gekend.
Aansluitend en aanvullend bij de lezing zijn wij - Albert Koevoet en de
mensen achter museum De Kleine
Arcke - geïnteresseerd in de verhalen
van Hoenderlooërs die hun persoonlijke
herinneringen aan de schrijver met ons

gen aan en wilt u die herinneringen,
anekdotes of foto's delen met het publiek neem dan contact op met museum
De
Kleine
Arcke
via
gmeuleman@pluryn.nl. U kunt foto's
digitaal opsturen door ze eerst te
scannen of een foto van een foto te
maken. Schroom niet, ook van oude
foto's kunnen we nog iets moois
maken. Iemand die veertig jaar in ons
dorp heeft gewoond moet talloze
sporen hebben achtergelaten.
We hopen dat hij in Hoenderloo nog
niet vergeten is en dat we er met uw
hulp een mooie en boeiende lezing en
expositie van kunnen maken.
en het publiek willen delen. Dus hebt u
hem gekend, bewaart u daar herinnerin-

Comité De Kleine Arcke

Sportieve toppers
Meerdere inwoners van Hoenderloo trainen elke
week in de voormalige gymzaal van de Cornelis
Beetsschool op de Hoenderloo Groep onder begeleiding van de twee buurtsportcoaches. Daarover leest
u verderop in de Nieuwe Plagensteker meer. Als het
weer het toelaat wordt er ook buiten getraind en een
aantal sporters wilden wel graag meer. Deelnemen
aan de Strong Viking Run op 13 oktober in Amsterdam kwam uit de hoge hoed en dus op die zonovergoten dag naar onze hoofdstad gegaan. Deze tien
Hoenderlose toppers hebben samen met de buurtsportcoaches Redouan en Gerrie het best uit zichzelf
gehaald en de dertien kilometer afzien, met de hindernissen, met goed gevolg afgrond. Moet je toch
maar even doen! Klasse dames en heren. Een prestatie van formaat en nu? Waar ligt nu de volgende
uitdaging?
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Duizenden genieten van Beweegweekend Hoge Veluwe
In het weekend van zaterdag 6 en zondag
7 oktober hebben werkelijk een paar
duizend bezoekers genoten van bewegen
op het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Het gehele terrein was het domein van de
wandelaars op zaterdag en de hardlopers
op zondag.
De Hoge Veluwe Wandeldag en de Hoge
Veluwe Loop zijn niet meer weg te
denken uit de activitetenagenda en uit het
gehele land komt men dan om te bewegen en meteen te genieten van de natuur
in het Park.
De wandeldag had als centraal gebied het
plein bij het Parkrestaurant en het

Museonder. De wandelaars konden
kiezen uit een flink aantal afstanden,
zodat het voor iedereen mogelijk was om
er aan deel te nemen. Inschrijven in de
kraam op het plein en daarna lekker genieten van eigenlijk alles. Het was schitterend weer, beter kon eigenlijk niet.
Zonovergoten, een heerlijke wandeltemperatuur en droog! Onderweg werden de
wandelaars bij verschillende posten
voorzien van wat te drinken en fruit voor

eventueel nieuwe energie. Start en finish
waren op het Marchantplein en daar kon
men, met een welverdiende medaille op
zak, even bijkomen in het zonnetje.
Een dag later waren de hardlopers aan de
beurt en overal in het Park werd duidelijk
gemaakt dat de hardlopers die dag voorrang hadden. Dat deed men met mooie
borden met leuke uitspraken er op. Het
epicentrum van de Hoge veluwe Loop is
altijd het grote grasveld bij het Jachtslot
Hubertus. Vier grote tenten dienden als
kleedruimte en in de horecatent kon men
bijkomen en eventueel schuilen. Dat was
echter zeker niet nodig en ook op deze
zondag werd genoten van een prachtige
zonnige dag. Wel iets frisser
dan de dag ervoor, maar dat
was voor de hardlopers wel zo
prettig.
Ook op deze dag afstanden
voor iedereen en zo konden
persoonlijke
prestaties
neergezet worden. Voor de één
was dat een scherpe tijd of
zelfs een plekje bij de eerste 3
en voor de ander was het uitlopen al de ultieme uitdaging.
Voor kinderen was er traditioneel de Moeffiemijl en zoals
op de foto rechtsboven is
duidelijk te zien dat Joep het
best pittig vond, maar zeker ook genoot.
Berend heeft vast ook genoten, want dat
doet hij altijd als hij ergens aan mee doet,

maar de 28 km trail zal toch wel een
extra zwaar tintje hebben gehad na het
grote feest in ‘t Dorpshuus de avond
ervoor. Of moeten we zeggen, diezelfde
ochtend!
In de speurtocht naar deelnemers aan de
Hoge veluwe Loop naar (oud)Hoenderloërs heeft de redactie ook nog Ramon
gespot en op de foto gezet. Hij heeft ook
aan een trail deelgenomen, namelijk die
van 15 km.

Er hebben zeker nog meer inwoners van
ons dorp mee gedaan, maar het was zo
druk dat het niet gelukt is meer op de foto
te krijgen. Maar ook die mensen, klasse
gedaan hoor!’
De Hoge Veluwe kan terugkijken op een
super gaaf weekend, ook dankzij de inzet
van een legertje vrijwilligers. Ook hulde
voor die mensen allemaal!
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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

Voorspoedige start op IKC Hei & Bos
Wat een superstart hebben wij gemaakt!
Het is ongelooflijk om te merken hoe
positief de reacties zijn over ons IKC
vanuit alle invalshoeken... Mensen die in
het dorp wonen en die hun kinderen al
lang niet meer naar de basisschool brengen, vinden het zo fijn dat er weer 'leven
in de brouwerij' is. We krijgen reacties
van mensen in de supermarkt, want ook
daar zijn we al een paar keer geweest om
ons cadeau voor de opening te verzilveren. We hebben groenten en fruit
gehaald en hebben daar al groentesoep,

fruitsmoothie en appelmoes van gemaakt. Toen de maand september om
was, hebben we een zelfgemaakt kunstwerk overhandigd aan de Spar om ze hier
ontzettend voor te bedanken. We zien
vrolijke ouders, opa's en oma's die genieten van de kinderen met hun enthousiaste
verhalen.

Wageningen en zijn voor de opening van
de Kinderboekenweek naar de kinderboekenwinkel geweest in
Arnhem. De kinderboeken week is afgesloten met een viering voor
ouders en belangstellenden. Naast alle prachtige
uitstapjes zijn we in de
ochtenden ook gewoon
heel hard aan het werk en
leren we onder andere
rekening met elkaar te
houdensamenwerken,
(begrijpend)
lezen, taal, spelling,
schrijven,
samen
(buiten)spelen, muziek
maken, creatief te zijn,
rekenen, aardrijkskunde
en engels.
Het is heel mooi dat op
dit moment alweer 17
kinderen op het basisonderwijs zitten. Zeker
als je bedenkt dat we 2
maanden geleden zijn gestart met 13
kinderen. Misschien heeft u het al gezien
op onze Facebookpagina, maar we zijn
druk bezig met een sollicitatieprocedure

Menu voor

om een tweede leerkracht aan te nemen.
Goed nieuws dus! Ook de Kinderopvang
groeit en er worden wekelijks verschillende gesprekken gevoerd met ouders
over nieuwe aanmeldingen. Ouders van

kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden
zijn welkom om een vrijblijvende afspraak te maken met juf Kim (de
directeur) en met hun kind een keertje te
komen kijken en ze in te schrijven/aan te
melden voor de basisschool. Dan kunnen
wij in onze organisatie rekening houden
met de kinderen die nog gaan komen dit
schooljaar. Natuurlijk kunt u ook bij
Pommetje, onze kinderopvang , een kijkje nemen! Wij hebben geen speciale open
dag, maar u bent (liefst op afspraak) van
harte welkom!
Team en bestuur IKC Hei & Bos
www.heienbos.nl
Kim Meerema-Schreurs: 06-15447701

21 november:

Maar vooral, en daar doen we het voor…
blije kindergezichten! De kinderen
hebben samen met meneer Wim al zwijnensporen ontdekt en herten horen
burlen op de Hoge Veluwe. Ze hebben
een excursie gemaakt naar het Depot in

Opbrengst KWF
collecte Hoenderloo
De collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding) heeft in
Hoenderloo dit jaar 1259,55 euro opgebracht. Weer een prachtig bedrag! Wij
danken een ieder die met een gift, groot
of klein, het goede doel heeft gesteund.

tomatensoep
bami goreng
babi pangang
rauwkostsalade
Deense vla

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 17 november bij
Carla Schol 0620171838
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Politienieuws
Om de beginnen even het nieuws van de
tijdelijke verandering van het spreekuur. De
komende maanden zal het spreekuur ipv op
de dinsdagavond op de MAANDAGAVOND van 19.45 uur tot 20.45 uur
plaatsvinden. De plek blijft hetzelfde,
Brinkenbergweg 4 naast de brandweerkazerne.
Net als de vorige keer kan ik melden dat het redelijk rustig is geweest. Opvallend was
dat de politie drie keer om hulp werd gevraagd, waarbij bij één keer collega hulpverleners werden belaagd. Dat blijft toch iets wat moeilijk te begrijpen valt. Drie
reeën/herten werden aangereden rond Hoenderloo. De inwoners van Hoenderloo
weten het allemaal wel dat je moet opletten, maar er zijn nog genoeg anderen die het
niet verwachten dat er wild oversteekt.
De afgelopen weken werden er twee verdachte situaties gemeld. Daarnaast kwamen er
ook nog twee meldingen binnen van het dumpen van hennepafval in het buitengebied.
Helaas ook niet echt bijzonder meer. Als u in de avond- cq nachtelijke uren was verdachts zie, bel dan met 112! Een fietser kwam onfortuinlijk ten val en de provincie
deed aangifte omdat er twee verkeersborden waren aangereden en niemand dat
gemeld had. Tot slot werd er nog koper ontvreemd uit de voortuin van een inwoner
van Hoenderloo. Wees u er ook bewust van dat het weer vroeg donker is. Loop de verlichting van uw fiets en auto nog even goed na. Er gaat ook weer gecontroleerd worden.
Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
spreekuur: maandagavond van 19.45
uur tot 20.34 uur

Hoenderloo-got-talent2: Klary Docter-Eldering
exposeert op 28 oktober in De Kleine Arcke
Voor het seizoen 2018-2019 heeft museum De Kleine Arcke zich ten doel gesteld inwoners van Hoenderloo de gelegenheid
te bieden om hun hobby of interesse te delen met de bezoekers. Omdat toch iemand de eerste moest zijn, hadden we Leida
van de Brink benaderd voor de aftrap van Hoenderloo-got-Talent. Meer dan 50 bezoekers hebben op 30 september kunnen
genieten van een klein overzicht van wat haar van de straat houdt, onder veel meer: beeldhouwen, schilderen, prepareren en
werken met vers hout. Binnen en buiten De Kleine Arcke konden de bezoekers op weer een mooie nazomerdag genieten van
haar werk.
Op zondag 28 oktober wordt het stokje overgenomen door Klary Docter-Eldering.
Voor wie haar nog niet kent, willen we haar en haar werk kort bij u introduceren. Klary Docter-Eldering is in 1949 geboren
in Beetsterzwaag als derde kind en eerste dochter in 'n gezin met 9 kinderen. Haar huwelijk met Hans Docter (van 31-031970 tot 15-05-2018) bracht haar naar Hoenderloo. Tot eind 2012 heeft ze gewerkt als verpleegkundige. Ze is nu met pensioen. Toen ze bijn a 50 was, besloot ze dat het tijd was om te
stoppen met roken. En om haarzelf hiervoor te belonen, besloot ze schilderles te gaan nemen bij
Henny Kuiper, een zeer getalenteerde kunstschilder. In die eerste tien jaar leerde ze bij hem
vooral aquarelleren. Daarna leerde ze bij docente Magda Buis werken met acryl. Inmiddels is ze
leerling bij Liesbeth Boerkamp en werkt ze de laatste tijd graag met Cobra: een water-verdunbare olieverf. Inspiratie voor haar werkstukken vindt ze in de natuur, haar kinderen en
kleinkinderen, haar woonomgeving en honden-schapen-herders (samen of apart). Ze bekijkt
graag andermans werk in musea. Inspiratie kan overal vandaan komen.
Op 28 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur kunt een selectie van haar werk in De Kleine Arcke
bewonderen. Om 14.00 geeft Klary een toelichting op de expositie en licht ze een tipje van de
sluier voor wie meer wil weten. Zet zondag 28 oktober in uw agenda en laat u inspireren .
Mocht u nog de motivatie zoeken om van oktober een stoptober te maken, ook dan is deze
expositie geknipt voor u. Komt allen!
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De herfst is begonnen al zou je dit
niet zeggen, we hadden zelfs tot in
de herfstvakantie fantastisch mooi
nazomerweer. Het toerisme in Hoenderloo kreeg hierdoor een extra
impuls.
De winnaar van de publieksprijs
"business award Apeldoorn" had de
eerste zondag van de schoolvakantie
overigens niet te klagen ,wat een
enorme rij bij IJs van Co. Nog van
harte gefeliciteerd met het behalen
van deze mooie onderscheiding.
De 4e editie van de Hoenderloofair
en de Hoenderrit was een ongekend

succes en wat was het weer gezellig.
Oktober is de maand waarin de
dorpsraad de activiteiten voor het
komend jaar voorstelt aan de
gemeente Apeldoorn.
In het najaarsoverleg van 19 oktober tussen dorpsraad ,wethouder
Nathan Stukker en afgevaardigden
van de gemeente Apeldoorn stond
o.a. het burgerinitiatief op de agenda. In het gesprek werd tevens duidelijk gemaakt waarom de dorpsraad het essentieel vind dat er een
AED in het dorpshuis moet hangen
en om een goed voorbeeld te stellen

hebben we er al vast een aangeschaft en de gemeente op de hoogte
gesteld dat wij gaarne hun bijdrage
tegemoet zien. Tevens is "Het Nieuwe Initiatief" voor zorg en welzijn in
Hoenderloo uitgebreid besproken en
dit wordt omarmd door de gemeente
Apeldoorn.
Ook de verkeersveiligheid in het
dorp kwam aan de orde en welke
snelheidsbeperkende maatregelen op
de Krimweg- en Miggelenbergweg
er volgens de dorpsraad zouden
moeten komen.
Als laatste punt zijn de wijzigingen
c.q aanpassingen aan de N304 en de
N804 doorgenomen en de wijze
waarop de provincie met de dorpsraad (en daarmee de inwoners van
Hoenderloo) omgaat.
Het uitgebreide activiteitenplan voor
2019 kunt u vernemen tijdens de
jaarvergadering van de dorpsraad
op 4 maart 2019 in het dorpshuis.

Naam
: .................................................................................................
Voorletters
: .................................................................................................
Tussenvoegsel
: ..........................
Adres
: .................................................................................................
Huisnummer
: ..........................
Postcode
: .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats
: .................................................................................................
________________________________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's
Belang om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):………………………………………………………
Ten name van :
Handtekening:
U kunt dit inleveren bij Rob Spelde, Krimweg 11
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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

Krimdansers, al 25 jaar plezier in volksdansen
Beloofd is beloofd. Vorige maand al hebben we er
melding van gemaakt dat onze Hoenderlose Volksdansgroep ‘de Krimdansers’ het 25-jarig bestaan
gevierd heeft. Er zou deze maand iets meer staan over
deze gezellige groep mensen die één keer in de week
op donderdagavond voor hun plezier samen volksdansen in ‘t Dorpshuus.
De Krimdansers zijn in feite ontstaan uit de jubileumviering van DCH (Dames Conactgroep Hoenderloo). Voor de feestavond ter gelegenheid van het 35
jarig bestaan van die vereniging in november 1993
was aan de leden gevraagd een invulling te geven.
Miny Wassink en Marian Klutman zaten toen al
ergens op volksdansen en ze hadden aan hun leraar
Wim Hafkamp gevraagd om de dames op die
feestavond een dansje te leren. Dat beviel bij een deel van de dames zo goed, dat besloten werd er mee door te gaan en na 25
jaar zijn er nog steeds dames lid vanaf het begin. Dat betreft Nardy Westerveld, Tonia Voskamp, Dicky Nijkamp, Truus Arendsen en Gerda Hulleman. Na het plotselinge overlijden van Hafkamp in het najaar van 2006 werd in januari 2007 een nieuwe
leidster gevonden in Jeanne Hartveldt en die staat nog steeds met veel plezier les te geven. Volgens de leden legt ze alles heel
goed uit en zijn de dansen rustig. De dames dansen nu in ‘t Dorpshuus, maar in het verleden hebben ze dat gedaan in de oude
sporthal aan de Weikamperweg en in de oude gymzaal van de Cornelis Beetsschool.
De leden dansen alleen op de donderdagavond. Er worden geen optredens meer gegevens, iets wat vroeger wel plaats vond.
Na het uurtje dansen blijft men nog geruime tijd plakken om gezellig iets te drinken en bij te kletsen. Het zou heel leuk en fijn
zijn als zich nieuwe leden zouden aanmelden met mensen die het leuk vinden om internationale dansen te leren en te dansen.
Instromen is absoluut geen probleem, ook al heeft men nog niet aan volksdansen gedaan. Een avondje komen kijken op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur kan altijd. Tussen eind mei en begin september stopt men tijdelijk met dansen, maar daarna
staat men weer te popelen om aan de slag te gaan. Interesse? Neem contact op met Tonia Voskamp, 055 - 3781722.

Uitvoering Zang
De eerste zaterdag van november is
steevast de datum waarop Korengroep
Eensgezindheid haar jaarlijkse uitvoering geeft in ‘t Dorpshuus. Beide koren,
Zangkoor Eensgezindheid en popkoor
Unity, laten dan horen waar ze vocaal toe
in staat zijn.
Het is altijd spannend welke liederen de
Hoenderlose koren onder leiding van hun
dirigenten hebben ingestudeerd. Bij het
zangkoor is dat Michiel Vanhoecke en
bij het popkoor al vele, vele jaren naar
grote tevredenheid Elni Vaassen
Schwengle. De muzikale begeleiding bij
het zangkoor zal gedaan worden door
pianiste Simone Donker, bij het popkoor
is dit meestal een tape met muziek. Op
het programma van de Hoenderlose
Korengroep staat dit jaar ook een fluitiste
vermeld en wel Anette Seinen Hamelink.
Vast een welkome aanvulling op deze
muzikale avond.
De aanvang van het concert is om 19.30
uur. De redactie wens de leden van De
zang veel succes en plezier toe.

(natuur)Fotografencafé
Hoenderloo
Wie kijkt er kritisch naar je foto's en
wijst je op verbeterpunten? Wil jij eens
echt opbouwende kritiek op je foto's. Dat
kan tijdens het eerste (natuur)fotografencafé Hoenderloo op vrijdag 16 november
in ‘t Dorpshuus vanaf 19.30 uur?
Vooral enigszins gevorderde fotografen
ontvangen veel 'likes', maar eigenlijk
nooit meer opbouwend commentaar op
hun foto's. Social media lijkt hier niet het

juiste medium voor. Tijdens deze avond
leer je andere fotografen kennen en kunnen je beelden (eventueel anoniem)
besproken worden door experts. Wat kan
er (nog) beter. Hoe bereik je een hoger
niveau.
Dit (natuur)fotografencafé is een initiatief van de bekende en bekroonde
Hoenderlose natuurfotograaf Henry van
Vliet. Meer informatie en aanmelden kan
door hem een email te sturen.
henrivanvliet@outlook.com

Dwergenhuisje van de Krim (en van de kermis)
Wat waren we verrast toen we zomaar 'hét dwergenhuisje' kregen aangeboden
door de eigenaar van de Krim. Toen we het, met veel hulp van allerlei mensen, op
burendag naar het veldje verhuisd hebben achter de school, konden we de glimlach niet van ons gezicht krijgen, want het staat zo schattig en het is zo'n
ontzettend lief klein huisje, de kinderen willen er dolgraag in spelen!
Alleen, een paar dagen later, bleek dat het helaas niet aan de veiligheidseisen
voor op of bij een schoolplein en kinderopvang voldoet… Dat is hartstikke jammer! Dus we zijn op zoek naar iemand die we er heel blij mee kunnen maken (hoe
jammer wij het ook vinden) of naar mensen die ons willen helpen het wél veilig te
maken/op te knappen om in te spelen voor de kinderen. Zo veilig dat het ook
goedgekeurd wordt om in te spelen. Bent u degene die ons wil helpen? We horen
het graag! Reacties mogen naar info@heienbos.nl of bel 055-2075741.
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Heerlijk genieten tijdens geweldige Hoenderloo Fair
Het was er allemaal, alles wat het organisatiecomité voor ogen had voor een geslaagde Hoenderloo Fair. Uitmuntende
weersomstandigheden met een super gave temparatuur (hoe anders dat ook kan
zijn heeft men vorig jaar wel gemerkt),
een strakke organisatie, een grote variatie
aan kramen met o.a. overheerlijke hapjes
en drankjes en veel publiek. Heel veel
publiek was er op zaterdag 29 september
naar het Muziekbos gekomen om te
genieten van heel veel dat Hoenderloo en
omgeving te bieden hebben.

Deze Hoenderloo
Fair was een schot
in de roos en dit
jaar werd wederom bewezen dat
de combinatie met
de HoenderRit een
perfecte is. De
deelnemers aan
deze rit voor oldtimers konden op
de Fair mee genieten van alles dat

Onder de noemer ‘Proef de Veluwe’ was
er heel veel te proeven en menigeen bleef
lang hangen om te smikkelen van de
lekkernijen en de gezellige sfeer. Jong en
oud genoot en velen hadden al zoveel
lekkers gegeten en gedronken dat men
niet op tijd naar huis hoefde om te gaan
eten. Dat kon ruimschoots rondom de
Muziektent. De organisatie had echt hun
best gedaan om een grote variatie aan
aanbod te hebben staan en dat is ze met
verve gelukt. Van loempia’s tot speciale
hamburgers, van honing tot speciale espresso’s, van bami en nasi tot Surinaamse broodjes, van patat tot poffertjes
enz. Eigenlijk was er voor iedere smulpaap (en wie is dat niet op zijn tijd?) iets
waarvan genoten kon worden. En dan
een lekker glaasje fris of een biertje om
de culinaire tractatie helemaal af te
maken. Dat kon ook met speciaalbiertjes
of met een ruim aanbod van heerlijke
wijnen.

die te bieden had
en de bezoekers
van de Fair hadden
nog iets extra’s te bekijken. Een prima

Daarnaast stonden er nog heel veel kramen met andere artikelen en ook daar
was veel animo voor. Zo was het goed
gevuld in het Muziekbos en kon men
zich er echt wel een tijdje vermaken.
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Ere wie ere toekomt: deze twee mannen waren de initiatiefnemers en kartrekkers voor
de geweldig geslaagde Hoenderloo Fair (Oskar van Zuiden) en de HoenderRit (Ilja
Hengeveld). Door hun tomenloze inzet en organisatietalent op hun beide vakgebied én
uiteraard de inzet van de andere vrijwilligers heeft Hoenderloo op die 29-ste september heerlijk kunnen genieten. Bedankt mannen!

combinatie dus.

Prachtige oldtimers tijdens mooie HoenderRit

De organisatie van de HoenderRit had
ook voor dit jaar weer een schitterende
startlocatie weten te vinden voor deze
oldtimertoertocht. De ruim 60 deelnemers moesten zich rond 12.00 uur

de deelnemers zeker wel verdiend.
In Hoenderloo aangekomen konden de
deelnemers zoal genieten van de geweldige sfeer en lekkernijen van de
Hoenderloo Fair. En de bezoekers daar-

vertelden graag over hun paradepaardje
en zeker ook wat men er allemaal voor
gedaan had om het in de schitterende
staat te krijgen waarin het zich verkeerde. Geweldig leuk!

melden bij kasteel Slangenburg in
Doetinchem en daaronder toch weer
mooi 13 Hoenderlose deelnemers. Wat
een geweldige plek om deze zonovergoten dag te beginnen. De entourage bij
z’n mooi kasteel is natuurlijk helemaal in
stijl en het was daar al volop duidelijk dat
het een heelmooie editie van de
HoenderRit zou gaan worden.

van hadden veel extra’s te bewonderen.
De eigenaren van die oude bolides

Meer foto’s op hajo-hoenderloo.nl of
hoenderloo.nl (fotoalbums).

Uit de reacties van de deelnemers, nadat
ze hun voertuigen hadden geparkeerd op
de eindbestemming Hoenderloo naast ‘t
Dorpshuus of op de ‘kermisweide’, mag
geconcludeerd worden dat het een
prachtige route via de Achterhoek was
die ze naar Hoenderloo had gebracht.
Uiteraard deden de weergoden tijdens
deze vierde editie van de Hoenderlose
oldtimerrit ook echt hun best om het
iedereen naar de zin te maken, maar na
de verregende dag van vorig jaar mocht
dat ook wel. Dit hadden de organisatie en

Fred wordt een ballonvaarder
Tijdens de Fair konden lootjes gekocht worden bij Marcel van Ark (Schnitselhuus
De Zevensprong), om mee te doen aan een verloting voor een ballonvlucht voor 2
personen. Velen wilden die
ervaring ook heel graag krijgen en er werden heel wat
lootjes verkocht. Rond de
klok van achten ‘s avonds
werd de winnaar bekend gemaakt en wie bleek straks
een ballonvaart te gaan maken: Fred Bloem. Van harte
gefeliciteerd Fred met deze
geweldige prijs. Wanneer
het alemaal gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar
de redactie hoopt u er van op
de hoogte te kunnen houden.
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Eerst moet er wat recht gezet worden. De redactie kreeg de terechte
opmerking dat het biggetje van twee maanden geleden in de tuin van de
familie de Groot op Veldheim staat.
We hadden ons vergist in de familie.
Excuses daarvoor en bedankt voor de
melding oplettende lezer!
Over de foto van vorige maand kunnen we kort zijn. Die wimpel hangt op de hoek van de Brinkbergweg en de Middenweg!
De foto van oktober: dit beeldje van 2 kinderen onder een paraplu is te vinden aan een
drukke weg en het huis waar het aan de rand van een vijvertje staat is een woning waar
recentelijk een nieuwe eigenaar in is gekomen. Een Hoenderloër die een huis heeft weten
te bemachtigen in zijn geboortedorp. Geweldig! En eigenlijk nu makkie toch?!

Maandag/ donderdag/zaterdag gesloten
Dinsdag
9.00-12.00 + 18.00-21.00
Woensdag/vrijdag
9.00-17.30

Middenweg 17, 7351 BA, 055-3781270
whatssapp 0654261831

J.T. van Lopik

caravanonderhoud

Het adres voor het onderhoud van houten, kunstof en aluminium Sta-caravans

*
*
*
*

Aanbouw / verbouw
Opnieuw bekleden buitenkant
Winterklaarmaken van de caravan
Veranda's - Pergola's.

*
*
*
*

Schuren en blokhutten
Dichtmaken van de onderkant
Vervangen van dakleer, singels of dakpanplaten
Kortom voor al het werk aan uw caravan

Krimweg 34 - 7351 AX Hoenderloo - Telf.: 06- 20 71 89 36 / 055- 378 19 01 - WWW.JTVANLOPIK.NL
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SINTERKLAAS
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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.
juni 2010
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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U wordt gehaald en gebracht in Hoenderloo
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marketing
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*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

Buurtsportcoaches helpen om fit te worden
Al sinds enkele jaren, vier om precies te
zijn, kunnen inwoners van Hoenderloo
onder professionele begeleiding gratis
aan hun fysieke gesteldheid werken op
de Hoenderloo groep.
De mannen die daar nu verantwoordelijk
voor zijn zijn de twee buurtsportcoaches
Redouan en Gerrie. Beide mannen zijn
verbonden aan de Hoenderloo Groep,
maar zijn ook een aantal uren in de week
werkzaam bij Acress in Apeldoorn t.b.v.
de Hoenderlose bevolking. Acress heeft
het project Buurtsportcoach opgezet en
ondertussen maken heel wat inwoners
van Hoenderloo er wekelijks gebruik
van. Zij fitnessen in groepsverband, zonder ingewikkelde apparaten in de voormalige gymzaal van de Cornelis Beetsschool, nu omgedoopt tot Dojo.
Iedereen wordt professioneel begeleid.
De begeleiders letten daarbij heel goed
op houding en techniek, zodat het allemaal zeer verantwoord is. In de blokken
van een uur wordt puur groepsgericht
gewerkt, maar daarin is zeker ruimte om
op eigen niveau aan zichzelf werken. Het
hoofddoel van de sessies bij de buurtsportcoaches is fit en gezond te worden
en daarbij geven Gerrie en Redouan
volop adviezen. Iedereen doet in de
lessen hetzelfde, puur met wat los mate-

riaal en hun eigen lichaam. Werken met
zware apparaten wordt zeker niet gedaan.
Er zit niets dwingends aan, al kunnen de
beide begeleiders motiveren en prikkelen
als de beste. Indien het mogelijk is gaat
men naar buiten om daar de oefeningen
af te werken. Waar dat toe kan leiden
heeft u kunnen lezen op pagina 7!
Er is nog ruimte voor nieuwe inwoners
die graag aan hun conditie willen werken
en gezond en fit willen worden of blijven. Het is bestemd voor inwoners van

Het Nieuwe Initiatief aan de slag
uit tot betrokkenheid op straaten buurtniveau. De buurtcontactpersoon ondersteunt dit proces
door verbindingen te leggen met
actieve bewoners. Dit gebeurt in
samenwerking met professionele
organisaties, actieve buurtbewoners en vrijwilligers.
Eind mei hebben wij op een informatieavond de aanwezige inwoners geïnformeerd over de achtergrond en aanpak
van Het Nieuwe Initiatief. Inmiddels zijn
er 16 inwoners, die zich actief inzetten
voor Het Nieuwe Initiatief.
De rol van buurtcontactpersoon
De buurtcontactpersoon spreekt buurtbewoners aan op hun eigen wil en
bevordert daarmee de eigen kracht en
autonomie. Daarnaast signaleert, stimuleert en nodigt de buurtcontactpersoon

Uit de gesprekken, die zij voeren
met de inwoners, halen zij het gezamenlijk (geanonimiseerde) beeld van de
behoeften die onder de inwoners van
Hoenderloo leven. Met deze inventarisatie gaan wij als Het Nieuwe
Initiatief aan de slag om bestaand aanbod
bekend(er) te maken en zonodig bij te
stellen en nieuwe activiteiten, gericht op
het thema Ontmoeten, op te starten.
Training buurtcontactpersoon
Inmiddels zijn er 6 kandidaten voor de
rol van buurtcontactpersoon. Vanaf 16

ongeveer 15 jaar en ouder en men moet
wel passen in het programma, aangezien
het voornamelijk groepsgericht is. Er is
zeker ruimte voor persoonlijke begeleiding, maar het hoofddoel is meedraaien
in de groep. Op dit moment trainen er
zo’n 25 personen en zoals gezegd kunnen
daar nog mensen bij.
Er wordt getraind op de volgende dagen:
. dinsdag van 20.00 - 21.00 uur
. woensdag van 20.15 - 21.15 uur
donderdag van 18.15 - 19.45 uur en van
19.45 - 21.15 uur.
Dat er op donderdag iets langer getraind
wordt is zo gegroeid en daar is nog wat
meer ruimte voor persoonlijke begeleiding.
Nog meer informatie vragen of opgeven
kan door een mail te sturen naar Roy
Poels: rpoels@pluryn.nl.
oktober volgen zij de cursus Buurtcontactpersoon bij Zuid Doet Samen in
Apeldoorn. In de volgende Plaggensteker
zullen wij hierover meer vertellen.
Lijkt het jou/u ook leuk om als buurtcontactpersoon aan de slag te gaan? Meldt u
zich dan aan via dorpsraad@hoenderloo.nl of telefonisch bij Paul de Jongh,
06-20992276.
Nieuwe initiatieven
Naast de buurtcontactpersonen is er ook
een werkgroep. Deze werkgroep werkt
een aantal concrete ideeën verder uit.
Hierover gaan wij u de komende periode
meer vertellen.
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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

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

Wij wonen in Hoenderloo en zoeken dichtbij een stalling
voor onze Camperbus (3 meter hoog en 6 meter lang).
Vorstvrij zou mooi zijn maar niet persé nodig. Voor een
wat grotere ruimte waar we nog wat meer spullen kunnen
zetten (zoals een aanhangertje) hebben we eventueel ook
belangstelling.
Wie heeft er ruimte over en zou die aan ons willen
verhuren of eventueel verkopen ?
Alvast dank, ook voor eventuele tips
Agnes & Jules
agju@doevos.nl of 06-54673442/06-30380374

Druk persoontje die Leida
Als we het hebben over Leida van den Brink zou je gerust kunnen
stellen dat ze een heel druk persoon is. En dan druk in de manier
van altijd bezig zijn. Ze heeft veel hobby’s en daar kan ze heel
gepassioneerd over praten. Dat bleek duidelijk tijdens de lezing en
uitleg die ze op zondag 30 september gaf in de serie ‘HoenderlooGot-Talent’ van museum De Kleine Arcke. Die bezigheden gaan
van het maken van beeldhouwwerken tot het prepareren van dode
dieren tot het bewerken van hout. En nog een heleboel zaken die
daar ergens tussenin zitten. Al met al zal ze zich niet vaak vervelen.
Zo is ze ook een gewaardeerd lid van de Stichting Hulphond, zit ze
bij een groep midwinterhoornblazers, is ze vaak op de Hoge veluwe
te vinden bijvoorbeeld als gids, is ze actief bij de stichting
Paardrijden Gehandicapten en ga zo maar door. Hoe vaak zou
Geerten haar naast zich hebben zitten op de bank thuis? Al met al
kreeg men een leuk beeld van haar tijdens deze leuke lezing!

De ketting bij HDKS al 25 jaar strak
Men kan ze al 25 jaar bijna wekelijks
door het dorp en daaromheen zien fietsen, de dames van HDKS. In 1993 werd
deze fietsclub opgericht door Toos
Tjoonk en de naam Houdt De Ketting
Strak werd bedacht door Mary van Ark.
Destijds allemaal op een normale fiets,
nu hebben ze toch allemaal een e-bike
en op die manier kunnen ze nog flinke
fietstochten ondernemen. Gezond, maar
zeker ook gezellig. Op 26 september
hadden de dames een Plaggensteker
meegenomen en daar zijn ze mee op de
foto gegaan bij de Waldhoorn in
Otterlo. Bedankt dames en nog vele
jaren fietsplezier gewenst samen!

Andere naam voor
Buurtzorg in ons dorp
Al enige jaren verleent Buurtzorg
wijkverpleging in Hoenderloo. Ze
hebben bij Buurtzorg echter gemerkt dat
het niet voor iedereen duidelijk is dat zij
in Hoenderloo actief zijn. Daarom heeft
men recent hun naam gewijzigd.
Voorheen was dit Buurtzorg team Beekbergen 2. Nu is dit Buurtzorg team
Beekbergen-Hoenderloo.
Het adres is ook gewijzigd:
Buurtzorg Beekbergen-Hoenderloo
Loenenseweg 39 k2.24
7361GB Beekbergen
06-12316477

Hoenderloo doneert gul
In de eerste week van oktober, de week van dierendag, vindt elk jaar de landelijke
collecte van De Dierenbescherming plaats. Veel Hoenderloërs hebben dat gemerkt
en gaven royaal, toen de collectant aan hun deur stond. We haalden in Hoenderloo het mooie bedrag op van 576,35 euro. Namens de dieren veel dank aan de
gulle gevers in Hoenderloo!
Drie Hoenderlose collectanten voor de Dierenbescherming

Muziekvereniging
VIOS geeft
Hoenderloo kleur!
Zin in een tuin vol frisse en mooie
kleuren dit voorjaar? Dan is dit dé tijd
om bollen te planten! Muziekvereniging
VIOS helpt een handje: in de tweede en
derde week van november verkopen wij
namelijk bloembollen! Daarmee geven
we Hoenderloo en jouw tuin kleur en
kunnen wij weer mooie muziek aanschaffen en onze instrumenten onder-

houden.
De vrolijke bollenpakketten kosten
tussen de €5 en €10, met een inhoud van
tussen de 10 en 65 bollen. De bloembollen zijn daarnaast ook nog eens mooi
verpakt; het lijken net cadeautjes! Wil je
bestellen? Vraag één van onze leden om
een bestellijst en meer informatie of stuur
een mailtje naar l.bruggeling@live.nl,
dan zorgen wij dat er informatie en een
bestelkeuze jouw kant op komt.
Hou ook onze Facebook-pagina
@vioshoenderloo in de gaten voor meer
informatie!
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor de NP van oktober hebben we een nieuwe foto gevonden, voor zover onze informatie strekt was het een weekendje weg
van een Beatrix jeugd elftal. Een paar bekenden w.o. Harry IJsendoorn en Lambert en Adrie Wrekenhorst en Gerrit Dros (?)
zien we wel voorbij komen, maar het zal HHIB niet zijn om te proberen alles weer compleet te krijgen.
Naar aanleiding van de foto van de band in de vorige NP hadden we één telefoontje gehad van Henk Sundermeijer die wist te
vertellen dat de saxofonist van de band Rinus Ruiter was.
Op het feest van Jannie en Piet Woensdregt vanwege hun 50
jarig huwelijk werden we getipt door Rik van Veldhuizen dat
een neef van hem Jan Ruiter ook op het feest aanwezig was en
die kon vertellen dat het de band De Beridi's was, met de man
links op de foto zijn vader en de drummer Rien de Haan en dat
de man met de accordeon Dick Bresser was.
De aanvulling die we kregen van Jan Ruiter:
“De naam De Beridi's kwam van oorsprong van de namen
Bennie, Rien en Dick. Bennie Heersink (zanger en entertainer), Rien de Haan (drummer) en Dick Bresser. Zij woonden
in de Arnhemse wijk De Geitenkamp en waren in Arnhem en
omstreken wereldberoemd voor die tijd. In begin zestiger
jaren is Bennie uit de band gestapt en omdat mijn vader Marinus Ruiter (in de volksmond Rinus, want Marinus was te lang)
Rien de Haan kende, die net als wij naar de wijk Alteveer tegenover het Openlucht Museum verhuisd waren zijn zij met de
band verder gegaan.”
Jan vertelde dat zijn vader Rinus Ruiter uit Schaarsbergen kwam en getrouwd was met Lien van Buren dochter van Joost en
Jet van Buren-Beekman.

Foto van vorige maand

De band heeft destijds veel feesten en partijen in Hoenderloo met hun muzikale ondersteuning partij gegeven.
We zijn nog niet helemaal zeker waar deze foto is genomen of in het dorpshuis of op het toneel van Rust een Weinig.
Voor de goede orde, Marinus Ruiter was een direct familielid van de Hoenderlo'se Fam Ruiter.

Reacties graag naar: wimvanmourik48@gmail.com
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Sport & Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers
Veldheim 6, 7351 CE te Hoenderloo. Tel: 055 - 378 11 77
Email: dehoofdpijnbalie@gmail.com
Website:
www.dehoofdpijnbalie.nl
De openingstijden van de praktijk:
Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

07.30 - 12.00 uur
07.30 - 12.00 uur
07.30 - 12.00 uur

Dinsdag:
Donderdag:

07.30 - 12.00 uur
gesloten

* Behandeling aan huis wanneer u niet naar de praktijk kunt komen
* Diabetes en Fit
* Dry needling
* Medical taping
Ouderen fitnessen in
Hoenderloo onder
begeleiding van de
fysiotherapeut.
Wilt u uw lichaam ook
gezond houden kom
gerust eens langs voor
meer informatie!
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Prachtig bedrag voor St. Paardrijden Gehandicapten
Een mooi moment op donderdag 20 augustus op de Hoenderloo Groep. Schitterend weer en een heel goed doel werd
blij gemaakt met de schenking van een
prachtig bedrag. Daar was het Matrozenkoor Apeldoorn verantwoordelijk voor.
Deze mannen geven her en der optredens
met hun Nederlandstalige gezellige muziek. Het geld dat ze daarmee verdienen
schenken ze als ze een leuk bedrag in kas
hebben aan een goed doel. Ze noemen
zich dan ook een goede doelenkoor. Op
deze zonovergoten dag hadden ze een
cheque mee genomen voor de Stichting
Paardrijden Gehandicapten, die voor het
mennen de thuisbasis heeft op de Hoenderloo Groep. Zoals een goed koor
betaamt bleef het zeker niet alleen bij het
uitreiken van de cheque, maar wordt er
ook gezongen. Het plezier en de humor
straalt van dit koor af. Alleen maar
vrolijke gezichten, zeker toen het bedrag
van 1500 euro symbolische overhandigd
werd aan Leida van den Brink, activiteitenbegeleidster, en pupil van de Hoenderloo Groep Marcela, die door de stichting tot menster is opgeleid.

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.

7
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9
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4
8

Oplossing
vorige maand
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1
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7
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4

2
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8
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152

vof

DROS/IJS van CO

Krimweg 33d, Hoenderloo
Tel: 055-3781502
Fax: 055-3782105
Email: ijsvanco@ijsvanco.nl
Loket van 1 maart t/m medio oktober
* 7 dagen per week geopend *

IJS ambachtelijk bereid

tevens groothandel voor de horeca

zie ook www.ijsvanco.nl

Deel 35

Door Aafke Kylstra,
senior beleidsmedewerker

De invloed van Helene Kröller-Müller
Wie Het Nationale
Park De Hoge Veluwe
kent, weet waarschijnlijk ook dat het echtpaar Kröller-Müller de
grondleggers zijn van
het Park én van het
Kröller-Müller Museum. Helene KröllerMüller (1869-1939) is
met name bekend als
kunstverzamelaar, die
aan de basis stond van
het Museum. Haar
invloed op de ontwikkeling van het landgoed De Hoge Veluwe
is echter minder bekend.

recteur van de firma
Wm. H. Müller &
Co. Vanwege haar
interesse in bouwkunst werd zij hoofd
van de Afdeling
Gebouwen. In 1913
trad architect Berlage in dienst als
bouwmeester van de
firma, en Memelink
als rentmeester.
Beide heren kregen
te maken met een
opdrachtgeefster
met een grote eigen
inbreng. Zij bemoeide zich tot in de finesses met het beheer
van het landgoed en mengde zich in het

Kunst & architectuur
Helene was een serieus en intelligent
meisje, ze ging graag naar school. Als
13-jarige las zij boeken van Duitse
schrijvers en filosofen als Schiller,
Lessing en Goethe. Na haar huwelijk
met Anton Kröller in 1888, kwam zij
tijdens hun reizen steeds vaker in aanraking met kunst en architectuur. Zij
kreeg voor het eerst rechtstreeks met
architecten te maken bij verbouwingen
aan hun eigen woning in 1900.
De (Hoge) Veluwe
Vanaf 1909 kocht Anton grond op de
Veluwe. Onder leiding van Helene werd
één van de pachtboerderijen geschikt
gemaakt voor het gezin. Zij bemoeide
zich vanaf het begin met de plannen
voor de verworven landgoederen op de
Veluwe en liet zich adviseren door
Johan Memelink, hoofdopzichter van de
Heidemij.
Hoofd Afdeling Gebouwen
Anton benoemde Helene als mededi-

schillende beeldend kunstenaars opdracht om monumentale beeldhouwwerken te maken voor het landgoed,
zoals Mendes da Costa en Rädecker.
Cultuurpark en natuurpark
Toen Anton herten en zwijnen (her)introduceerde op De Hoge Veluwe,
voorzag Helene schade aan de landgoedbossen. Met de aanleg van een binnenraster ontstond een tweedeling in het
landgoed: een cultuurpark voor kunst en
architectuur in het noorden en een natuurpark, de zgn. 'Wildbaan' in het
zuiden. We kunnen concluderen dat
Helene als opdrachtgeefster een grote
invloed heeft gehad op de inrichting van
het landgoed, het beheer, de gebouwen
en beeldende kunst in het Park. In de
Themarondleiding "Helene KröllerMüller: koopmansvrouw en kunstverzamelaar" in Jachthuis Sint Hubertus
(november 2018 t/m maart 2019) staat
Helene centraal, waarbij u meer kunt
ontdekken over het leven van deze bijzondere vrouw. En dat verdient ze!

ontwerpproces met haar ideeën over de
expressie van een gebouw. Zij was uiteindelijk betrokken bij wel twintig
bouwwerken door verschillende architecten.
Gesamtkunstwerk
Helene streefde naar een 'Gesamtkunstwerk", waarin natuur en cultuur worden
verenigd. Vanuit haar liefde voor het
Veluwse landschap ontstond de wens om
het museum voor haar kunstcollectie
hier een plek te geven. Ook gaf zij ver-

Deze speciale rondleidingen zijn te
boeken via www.hogeveluwe.nl/themarondleiding.
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 35

AUTO VAN DE MAAND

Mitsubishi Space Star 1.2 80PK
nieuw model

Cruise control, Climatronic, Stoelverw,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen, ABS, Key-Less
entry, Carkit, Aut. verlichting Regen sensor,
enz. Als nieuw!! bj 2017!!
13.000km!!
€ 11.950,-

Een greep uit ons aanbod:
Fiat Tipo 1.4-16v 10.000km!! zeer ruime auto

D. grijs met.

2016 € 12.950,-

Ford C-Max 1.0 Ecoboost (nieuwe model) luxe uitv.

Zwart met.

2015 € 16.950,-

Mitsubishi Space Star 1.2 80PK Zeer luxe 13.000km

Blauw met.

2017 € 11.950,-

Nissan Note 1.4 Airco 62.000km zeer nette auto

Grijs met.

2012 € 8.450,-

Nissan Note AUTOMAAT nwe model

Wit met.

2014 € 13.750,-

Opel ADAM 1.0 Lm velgen, Cruise, PDC, 4000km!

Kikker Groen met.

2017 € 12.950,-

Opel Corsa 1.4-16v 150PK OPC-Line 5 deurs 17000km

Wit

2016 € 14.950,-

Peugeot 206+ 1.1 3 drs Airco, zeer nette auto

Rood

2011

Peugeot 207SW 1.4-16V Panorama dak, Lm velgen

Zwart met.

2010 € 7.450,-

Peugeot 3008 1.6 VTI 120PK Panoramadak, Navi etc.

Wit met.

2009 Verwacht

Renault Megane 1.4 Tce 130 pk 5drs 17 inch, Cruise

D. blauw met.

2010 € 8.450,-

Renault Megane 1.4 Tce 130 pk Station Navi, lm velg

Wit

2010 € 9.750,-

Renault Scenic 1.4 Tce Clima, Cruise, LM velgen etc.

L. Blauw met.

2009 € 8.450,-

Skoda Citigo 75PK! 5 deurs lm velgen cruise etc.

Zwart met

2012 Verwacht

Skoda Fabia Combi 1.2 TSi 105pk 65000km

Grijs met

2013 € 11.450,-

Skoda Fabia Combi 1.2 TDI Luxe uitvoering zuinig!!

Zwart met.

2011

Skoda Yeti Automaat, PDC, Trekhaak, 26.000km!!!

Wit

2015 € 17.950,-

Suzuki Splash AUTOMAAT 46000km hoge instap

Zilvergrijs met.

2009 € 8.450,-

Toyota Yaris 1.3-16V 5 deurs 67000 km, Trekhaak

D. Grijs met.

2012 € 8.950,-

VW Golf 1.6 Comfortline Xenon, Navigatie, PDC

Zwart met.

2009 Verwacht

VW Tiguan 1.4 TSI nwe model

19.000km!!

Navi Clima PDC etc. Zwart met

VW Touran 1.4 TSI Automaat Clima Lm velgen enz

Zwart met.

€ 3.950,-

€ 4.450,-

2016 € 28.950,2007 € 8.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 36

