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Ondanks de corona was er dit jaar uiteraard ook weer een lintjesregen, al was
het dan op een heel andere manier dan
dat men gewend is. En deze blijk van

waardering vanuit de Koning ging dit
jaar niet aan Hoenderloo voorbij. Op die
24-ste april was het feest met taart in
huize Solleveld aan de Meester Gangelweg.

Later dit jaar komt er een moment
waarop alle uitreikingen alsnog
plaatsvinden. Wanneer dat is, hangt af
van het verloop van de corona-situatie.

Het mooie was dat het als een complete
verrassing kwam voor Helna. Ze wist tot
ze gebeld werd door burgemeester van
Apeldoorn Ton Heerts helemaal van
niets. En iedereen weet dat dit een zeer
opmerkelijke prestatie is geweest van
iedereen die er al van af wist, zoals de
familie dus.
Dat ze gebeld werd geeft al aan dat het
anders moest gaan dan normaal gesproken. Dan zou er op 24 april in Hotel De
Keizerskroon een feestelijke bijeenkomst
zijn geweest, waarbij burgemeester Ton
Heerts de lintjes zou uitreiken. Dit jaar
heeft hij via de telefoon de gedecoreerden laten weten dat ze een onderscheiding hebben gekregen.

Helna kreeg de onderscheiding, waar ze
immens trots op is en die toch wel een
traantje naar voren toverde, “voor haar
jarenlange inzet voor het dorp Hoenderloo als actieve vrijwilliger bij diverse
verenigingen en instellingen. Ze is onder
andere voorzitter van korengroep Eensgezind en het Dorpshuus. Ze is ook vrijwilliger bij Stichting Het Nationale Park
De Hoge Veluwe. Mede door haar inzet,
passie en doorzettingsvermogen is
Hoenderloo een actief en levendig
dorp.”

In deze
Plaggensteker o.a.

Chris zoals we hem kennen! Op dé dag van zijn
leven!

De Canadese vlag heeft
toch gewappert op 4 mei.
Gelukkig maar!

Ja hoor .... weer kleine
spruitjes geboren deze
maand. Hoera!

Hé Gerda. Waar wijs je
naar? En wat was er aan
de hand precies?

Helna, van harte gefeliciteerd met deze
grote eer voor je inzet voor ons dorp. Het
is je gegund!!!!

De gedecoreerden kregen een boeket
thuisbezorgd om hen te feliciteren met
hun onderscheiding. Daarbij was de tekst
gevoegd van de toespraak die de burgemeester bij de uitreiking tot hen gericht
zou hebben.
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!

Juni
1
4
12
19

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Seniorentocht
Dorpsquiz Hoenderloo
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Juli
3
4
6
22
29

Hoenderpop (Muziekbos)
Mark rond de Kark (Heldringkerk)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)

Afgelast
In verband met de Corona-crisis
worden steeds meer activiteiten
afgelast door de richtlijnen van de
overheid. Een aantal op een rijtje:
* Dineren in ‘t Dorpshuus
* Seniorentocht
* Dorpsquiz
* Hoenderpop
* Markt rond de Kark
* Braderie
* Zomerfeest
* activiteiten NHI

Augustus
5
5
6
7
8
9
12
19

Braderie (Muziekbos)
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Zomerfeest Hoenderloo
Braderie (Muziekbos)
Braderie (Muziekbos)

September
7

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)

De kans is redelijk aanwezig dat
er nog meerdere activiteiten afgelast gaan worden.

Oktober
5
31

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Bier&Broajen (Muziekbos)

November
2
7
21

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
Jubileumfeest 75 jaar OCH

December
7

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)

Categorie dorpsquiz
Op vrijdag 12 juni wordt een categorie van de eigenlijke
Dorpsquiz 2020 online gezet op de site van HAJO.
Op www.hoenderloo.nl komt een link te staan en de leden
van HAJO hopen dan dat velen de vragen, alleen of met een
groepje, zullen beantwoorden en een plezierige avond zullen
hebben!
!!!! SUCCES ALLEMAAL !!!!
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Keuken open:
12.00 - 20.30 uur
Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362
Hoenderloo
www.hotelbuitenlust.nl

Colofon

Allebei Sara gezien

De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
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Rob Spelde 055-3781363 en
06-20683177
Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
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Aanleveren van ideeën en copy kan
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Op 27 april was het feest in huize Gerda van Kooten. De dag dat ze vijftig kaarsjes
mocht uitblazen en dus toetrad tot de groep Vijftigers die Hoenderloo rijk is. Niet echt
de leukste tijd om deze mijlpaal te vieren tijdens de corona-crisis, maar in haar buurtje liet men deze gedenkwaardige dag uiteraard niet zo maar voorbij gaan. Slingers
balonnen, spreuken en een groot verkeersbord met 50 erop moest voor iedereen
duidelijk maken dat Gerda toch echt 50 was geworden. Gerda kreeg op facebook in
ieder geval heel wat lieve felicitaties. Zo ook van broer Richard uit Zweden. De oudHoenderloër heeft daar met zijn gezin een mooie toekomst opgebouwd en hij koestert
nog steeds de banden met zijn oude dorpie. Zo wappert de Hoenderlose driekleur
steevast op hun terrein. In huize Van Kooten in het plaatsje Järvsand in Zweden kon
ook een ‘Sara-feestje’ gevierd worden en wel op 9 mei. Toen bereikte zijn vrouw
Claudia namelijk ook de grens van 50 jaar en op het spandoek hieronder kunnen we
leren wat hoera is in het Zweeds, net zoals het woord jaar!
De redactie feliciteert beide schoonzussen van harte en wensen hun nog vele jaren er
bij in zo goed mogelijke gezondheid.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 20 juni
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 30 juni
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier
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Voor al uw meubel
stoffeerwerk
Versleten zitmeubelen
worden weer als nieuw in
ons atelier.
Alles wordt duurder, daarom
opknappen i.p.v. nieuw kopen!
Vraag vrijblijvend een
prijsopgave aan huis
Meubelstoffeerderij La Estel
Boumanlaan 2
6731 AM Otterlo
Tel. 0318-592 045
Email: info@la-estel.nl
Bezoek onze website: www.la-estel.nl
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Overlopers brengen Chris Staal serenade
Het zal bij de meeste lezers wel bekend
zijn dat Chris Staal tegenwoordig in De
Vier Dorpen woont in Beekbergen. Met
heel veel plezier, al speelt er daar uiteraard ook wel eens iets.
Chris wordt er uitstekend verzorgd: hij
krijgt op tijd zijn hapje en zijn drankje,

krijgt goede persoonlijke verzorging, zijn
medicijnen worden ook voor hem
geregeld en hij heeft veel aanspraak. Hij
is nog bijzonder goed bij, alleen zijn
benen werken niet meer zo goed mee.
Dat is echter iets dat kan op zijn leeftijd
van 90 jaar. Hij heeft een eigen rolstoel
en daar is hij zeer tevreden mee. Ook zijn
eigen kamer vindt hij werkelijk geweldig. Kortom: hij is er gelukkig!

wat zeker moest worden bewaard. Die
hoed was meteen duidelijk; als een relikwie werd deze gekoesterd. En uiteraard
had hij hem opgezet toen de 6 Overlopers
op bezoek kwamen.
Natuurlijk was het een ander bezoekje
dan normaal doordat men 1½ meter afstand moest houden. In de Vier Dorpen

wordt daar heel goed zeer strak op
gewezen en nog steeds kunnen de
bewoners naar de huiskamer om te eten
en een praatje. Chris was in zijn rolstoel

wat ze speelden, elk signaal was gesneden koek voor hem. Hij straalde volop,
maar toen ze het nummer “Te hooi en te
gras” speelden werd het hem even te
veel. Hij heeft dat nummer dan ook zelf
speciaal voor de Overlopers geschreven.
De jachthoornblazers hebben een magnifiek muzikaal cadeau gebracht. Niet
alleen voor Chris, maar heel veel bewoners en medewerkers van de Vier Dorpen

naar buiten gereden en andere bewoners
zaten binnen allemaal voor het raam. De
Overlopers stonden in een halve kring op
het terras en ze speelde voor hun oude
muzikale leider. Chris heeft vele decennia deel van ze uit gemaakt en lief en
leed gedeeld met ze. Hij herkende alles

hebben er immens van genoten. Ze
hebben het toch maar gedaan en Willem
van Ark was zelfs helemaal uit Drente
alleen voor Chris naar Beekbergen
gekomen. Chris waardeerde het bijzonder en had naar eigen zeggen de dag van
zijn leven. Overlopers .... TOP!

Op zaterdag 2 mei straalde hij nog meer
en dat had te maken met het feit dat zijn
oude muziekmakkers van De Overlopers
speciaal naar Beekbergen waren gekomen. Ze kwamen een serenade brengen
aan Chris en nadat hij had gehoord dat ze
zouden komen was hij alleen daar nog
maar mee bezig geweest.
Het was de vraag of hij zijn Overlopershoed met vele speldjes uit zijn actieve
tijd ook op zou hebben, maar eigenlijk
was dat van te voren al wel duidelijk.
Deze hoed moest van Chris zeker mee
naar De Vier Dorpen toen zijn spulletjes
in Hoenderloo uitgezocht moesten worden. Omdat hij toen al in Beekbergen zat
werd van alles in zijn oude vertrouwde
stekje aan de Krimweg foto’s gemaakt
zodat hij kon aangeven wat weg kon en
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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

Een heel andere herdenking ......
Dodenherdenking op 4 mei trekt de
laatste jaren steeds meer mensen. Het
wordt steeds drukker en voller rond
het Hoenderlose monument naast de
Heldringkerk om de gevallenen te herdenken. Dit jaar, net als bij zo veel
zaken, was het helaas heel anders.
Het Comité 4 mei herdenking had in
navolging op de landelijke herdenking en
volgens de regels van het RIVM de herdenking afgelast. Het zou veel te veel
mensen hebben getrokken en het zou dan
niet mogelijk zijn geweest om minimaal
1½ meter afstand te houden. Geen herdenking dus ...... Toch vond het Comité,
net als de dorpsraad, dat helemaal niets
doen ook niet goed zou zijn. Een eerbetoon als op 4 mei is iets wat in feite toch
zou moeten plaats vinden.
Het feit dat de landelijke herdenking op
de Dam in een kleinere vorm was gego-

ten zou kunnen betekenen dat het in
Hoenderloo ook zou kunnen. Het Comité
en de Dorpsraad hebben het
samen opgezet en hebben
ook allebei een krans laten
maken. Die werd dan ook
door een vertegenwoordiger
van beide groeperingen
gelegd. Hans Berkhof was
bereid gevonden om toch de
Taptoe te blazen. Hij doet
dat ieder jaar, maar heeft
dan zijn medemuzikanten
van VIOS in de buurt. Nu
was hij in zijn eentje en hij
blies op een zeer fraaie en
zuivere wijze. Daarna was
het even 2 minuten heel stil
bij het monument en in heel

Hoenderloo. Er
werd
blijkbaar
zeker niet alleen
herdacht fysiek bij
het
monument,
maar men deed dat
overal in ons dorp.
Geweldig!
Tijdens het spelen
van de Taptoe
door Hans werd
ergens in Hoenderloo hetzelfde
gespeeld, een fractie later dan Hans.
Na de 2 minuten
stilte klonk vanuit ons dorp ook het
Wilhelmus. Iemand in Hoenderloo
soleerde op zijn of haar instrument en het
zou zo maar een mysterieus geheim kunnen blijven wie die muzikant(e) was. Er
kan hier echter wel even verklapt worden

dat het Marijke de Jongh was die sowieso
op haar bucket-list had staan om een keer

het Wilhelmus te spelen op 4 mei en die
kon ze mooi wegstrepen. Dit was haar
kans en die heeft ze gepakt en heel goed
uitgevoerd.
Nadat de beide kransen waren gelegd in

het bijzijn van slechts een aantal mensen
was de herdenking ten einde en lagen er
een stuk minder bloemen bij het
monument dan normaal. De
bloemen die er wel lagen hadden
dan een dubbele en zo niet
driedubbele lading en waren
gelegd namens de hele bevolking. Dat telt ook!
Uiteraard is er de hoop dat de
herdenking op 4 mei 2021 weer
op de gebruikelijke manier gaat
verlopen en dat iedereen die daar
behoefte aan heeft er weer bij
aanwezig kan zijn. En getuigen
kan zijn van het unieke moment.
Nu maar even iets meer foto’s
om een beeld te krijgen.
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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

Geboren in ........
Ook deze maand hebben we het grote genoegen om geboortes te
kunnen melden van mensen die op de één of andere manier
iets met ons dorp te maken hebben. Heerlijk om dit toch
elke keer weer te mogen doen.
De eerste die we willen melden is Maily Bruil, die
zichzelf al voorstelde op
Facebook.
“Ik
wil
mijzelf
even
voorstellen:
Ik ben Maely Bruil en ben geboren op 11 Mei om 18:10
uur. Het ging niet zonder slag of stoot, Ik heb het mama
en papa nog best even moeilijk gemaakt waardoor ze mij
toch zijn komen halen. Mama & ik maken het nu heel
goed.”
Een heerlijke foto van een super gelukkig gezinnetje:
Maily, mama Naomi Matulessy en papa Wesley Bruil.
Toen Maily geboren werd was er al een andere mooie
dame geboren. De Hoenderlose connectie van Jasmijn, die op 8 mei geboren is, is dat de
(helaas) oud-Hoenderloërs Paul en Marijke de Jongh de trots opa en oma zijn. Sinds half mei zijn
deze mensen verhuisd naar Huizen, dichterbij de familie en dus ook bij Jasmijn. Hoe begrijpelijk is dat!
We feliciteren uiteraard de ouders, grootouders en andere familieleden met de geboortes van deze 2 kanjers en we wensen jullie allemaal heel veel geluk en gezondheid toe!

Koningsdag 2020
Koningsdag was dit jaar uiteraard ook
een heel andere dan we graag hadden gezien. Geen groot feest voor jong en oud
in het Muziekbos, geen gezamenlijke
activiteiten daar centraal in het dorp,
geen gezellige muziek en geen after
party. De reden is duidelijk en die willen
we hier dan ook niet noemen.
Maar, je zult het altijd zien ....... mag het
niet doorgaan en dan is het schitterend
weer. Hoe mooi het had kunnen zijn daar
moeten we ons zelf niet mee pijnigen.
We moeten door. Wel geweldig om te
zien dat er dan zelf initiatieven worden
ontplooid zoals aan de Speldermarkweg
waar men zelf voor de kinderen wat spelletjes hadden georganiseerd. Een alternatieve Koningsdag en zoals op de foto’s
hiernaast duidelijk te zien is werd er
lekker fanatiek mee gedaan door de
kinderen. Een fietsparcour, spijker slaan,
bal slaan, noem maar op. Toch heerlijk
dat er op deze nationale feestdag aan de
kinderen gedacht wordt en dat het toch
een beetje feest was. Top initiatief!
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Politienieuws
Wat de afgelopen tijd is opgevallen is dat de
jeugd wat meer in beeld komt in Hoenderloo.
Niet eens zozeer de jeugd uit Hoenderloo,
maar jeugd van buitenaf. Er werden zes verbalen geschreven, omdat ze zich niet aan
de noodmaatregelen hielden. Verder
was jeugd een vuurtje aan het stoken in
het bos. Dit hebben ze uitgemaakt. Ook stonden er diverse auto's met jeugd in het bos,
die daar niets te zoeken hebben. Kennelijk weet men de weg naar de bossen goed te vinden. We blijven het in de gaten houden en reageren op meldingen.
Er werd een aanhangwagen gestolen en bij een recreatiebedrijf werden van twee voertuigen de kentekenplaten weggenomen. Iemand werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs en iemand die nog maar net zijn rijbewijs had was wat overmoedig en reed met zijn
auto tegen een boom. Er werd nog een verdachte situatie gemeld en door de boa's werd
een zwerfster aangetroffen. Hulp werd aangeboden, maar daar wilde ze niet van weten
en ze vertrok weer.
Er werd aangifte gedaan van WhatsApp-fraude. Wat is dat nu precies?
Bij WhatsApp-fraude of sms-fraude vraagt een familielid of goede bekende u per
WhatsApp of sms om op korte termijn een flink bedrag over te maken. Het blijkt echter
geen familielid of goede bekende te zijn, maar een oplichter.
Oplichters zijn er vaak heel goed in om u te laten geloven dat ze écht uw dochter, broer of
goede vriend zijn. Ze appen of sms'en over uw kinderen, uw werk of iets wat onlangs is
gebeurd. De oplichter heeft deze gegevens gevonden op internet. Op Marktplaats waar u iets
verkocht heeft, op Facebook of bijvoorbeeld LinkedIn.
Voorkom erger, onderneem actie
Breng uw bank op de hoogte
Breng uw bank en creditcardmaatschappij meteen op de hoogte als u onraad ruikt.
Misschien kan de overboeking worden geannuleerd of het bedrag worden teruggestort.
Verzamel bewijs
Maak kopieën van uw bankafschriften en leg alle
Met vriendelijke groeten,
communicatie vast die u via WhatsApp had met de
Petra van Doorn
dader. Hoe u dat doet, leest u op Internetsporen.nl.
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
Doe aangifte
0900-8844
Doe aangifte als u slachtoffer bent van WhatsApp-fraude. Met uw aangifte kan de
politie de dader proberen te vinden.

25 jaar getrouwd
Op dinsdag 25 mei was het feest in huize
Barten aan de Krimweg. Eindelijk weer eens
een feestje te vieren en het werd ze zo gegund,
Arjan en Mariska Barten. Op die dag was dit
geweldig lieve stel 25 jaar getrouwd. Van een
groot feest kan helaas geen sprake zijn,
maar de vriendengroep wilde het uiteraard niet zo maar voorbij laten
gaan. Dus werd er op afstand
groen gemaakt en dat verdienen ze ook! Ze staan altijd
klaar om te helpen waar ze
kunnen en ze betekenen allebei veel voor ons mooie dorp.
Op veel vlakken zijn ze actief
en de redactie feliciteert ze dan
ook volop met hun zilveren
huwelijk. Nog vele jaren erbij!!!!
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Hoenderloo Bedankt!
Dank, heel erg veel dank voor jullie
giften op onze bankrekening, wij zijn er
ondersteboven van. Hoe bijzonder, in
een jaar waarin wij niet veel mogen
organiseren steunen jullie ons toch
geweldig maar, jullie houden het van
ons tegoed. We gaan wanneer mogelijk
mooie evenementen in elkaar zetten
zodat we weer ouderwets gezellig samen
kunnen zijn! Save the date 20 & 21
november, dan hopen we ons 75 jarig
jubileum te vieren.
Ook is hierdoor vanuit Restaurant de
Veluwe heel spontaan de Carpaccio
actie ontstaan. Wat een geweldige actie,
massaal is er besteld. We hopen dat
alles naar wens is verlopen en u heerlijk
genoten heeft van de carpaccio. Het

natuurlijk niet om de optocht heen!
Waar ons kleine dorp groot in is! Van
de allerkleinsten onder ons waarvan de
kinderwagen is versierd tot bolderkar,
fietsen, aanhangers en grote wagens.
Verenigingen, straten, vrienden bouwen
de meest originele, prachtige creaties.
De concurrentie en jacht op de 1e prijs
is in de loop der jaren moordend geworden. Hoe fanatiek kan iedereen zijn,
geweldig! Men haalt het beste uit elkaar
naar boven.
In 1985, het 40 jarig jubileumjaar van
het OCH, werd door ons in de categorie
Kleine en Grote wagens een startpremie
van 50,- gulden uitgereikt.
Van oudsher worden de prijzen verdeeld
in categorieën, fietsen, karren en loopgroepen genaamd categorie 1. En categorie 2, auto's, aanhangers & grote
wagens. De jury moet punten geven
voor
1: originaliteit 2: uitvoering
3: moeilijkheidsgraad en het gemiddelde
van de drie cijfers vormt het eindresultaat. Vroeger was er naast een eerste
prijs per categorie ook een eerste prijs
met lof. En dan ook nog een ereprijs
over de categorieën heen, maar sinds
het verhogen van de algemene prijzenpot zijn deze komen te vervallen.
Mede door het telkens hogere niveau
van de gebouwde wagens is het jureren
ook telkens een lastigere klus geworden.
Daar waar we vroeger dorpsgenoten als

werk dat door Maik, Jeffrey en Dink van
Restaurant de Veluwe in de keuken is
verzet is werkelijk super. Uit het feit dat
wij als vereniging de opbrengst mogen
gebruiken voor onze evenementen blijkt
hoe zeer hun hart ook bij ons mooie
dorp ligt. Dank, dank, dank jullie wel!
Intussen is de maand juni alweer bijna
aangebroken. De maand waarin de
zomer gaat beginnen, de zomer welke
voor het OCH altijd in het teken van de
kermis staat. Het grootste evenement
wat wij organiseren en als wij het dan
hebben over de kermis, tegenwoordig
het Zomerfeest genoemd, kunnen wij
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WINNAARS 2019

juryleden hadden, tegenwoordig hebben
wij mensen buiten Hoenderloo aangetrokken om deze zeer moeilijker opgave
voor hun rekening te nemen. Sinds twee
jaar hebben wij ook de publieksprijs!
Op aanraden van dorpsbewoners is deze
prijs er bij gekomen. Hoe leuk om tijdens de optocht menig formulier uit te
reiken en dan ook nog te zien dat de
afgelopen 2 jaar zowel het publiek als
de jury dezelfde winnaar aanwees.
De optocht wordt van het begin af aan
begeleid door muziek vereniging Vios.
De laatste jaren is hier muziekvereniging Schaarsbergen aan toegevoegd. En
wat een feesten ontstonden er na de
optocht, in het verleden op de zaterdagmiddag. Menig voetje ging van de vloer
in de tijd voor de prijsuitreiking, en
soms kwam men daarna heerlijk
aangeschoten de tent uit rollen! Sinds
2013 is de optocht verplaatst naar de
zondagmiddag. Dit om het voor vele
mensen mogelijk te maken deze optocht
te bewonderen. Nu hebben wij zeer
gelaagde zondagmiddagen in de tent.
De spanning is rond een uur of zes om
te snijden.
Helaas gaat ook het Zomerfeest dit jaar
niet door. We hopen dat een ieder zijn
creatieve idee voor de optocht bewaard
voor volgend jaar. Hopelijk is er dan
wel weer een Zomerfeest met een spetterende optocht als afsluiter.

WINNAARS GROTE WAGENS LAATSTE OPT OCHTEN
W I N N A A R S 2 0 11

WINNAARS 2013

WINNAARS 2015

WINNAARS 2012

WINNAARS 2014

WINNAARS 2016

WINNAARS 2017

WINNAARS 2018
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Deel 53

Door marketing- en
communicatiemedewerker
Sabine Bootsma

Nieuw op de Hoge Veluwe: Theehuis De Kemperberg
Sinds kort is er op De Hoge Veluwe een
nieuw horeca-uitgiftepunt: Theehuis De
Kemperberg. Een opmerkelijk gebouw,
een beetje verscholen tussen het groen
vlakbij Ingang Schaarsbergen.
Voor het eerst in haar roemruchte historie wordt dit gebouw als theehuis gebruikt. Normaliter dient het voormalige
koetshuis van Villa De Kemperberg als
verenigingsgebouw voor de leden van
de Vereniging van Vrijwilligers van De
Hoge Veluwe. Nu kun je er op weekend-

, feest- en vakantiedagen tussen 11:00
en 16:00 uur terecht voor een drankje
en snack. Vanaf ingang Schaarsbergen
vind je het theehuis na anderhalve kilometer rijden of fietsen richting het centrum van het Park. Volg de borden.
Ook bij de Theekoepel bij Jachthuis Sint
Hubertus kun je dagelijks tussen 11:00
en 16:00 uur terecht om een drankje of
snack te halen om elders te nuttigen.
Het Parkrestaurant is dagelijks tussen
9:30 en 16:30 uur geopend voor het
afhalen van broodjes, snacks, een
drankje of een heerlijk picknickpakket.
Smakelijk welkom!
Een van de oudste landbouwenclaves in
Schaarsbergen is de kemperberg. In
1628 gaf de stad Arnhem enkele percelen ter ontginning uit. Er onstond een
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westelijk- en een oostelijk erf. De 1e
ontginner verkoopt zijn grond aan de
familie Everwijn. De hoeve "Everwijnserf" herinnert hieraan. Na diverse eigenaarswisselingen koopt baron van Tuijl
van Serooskerken het goed. Deze
Arnhemse wethouder laat in 1913 een
buiten op het oostelijke erf bouwen. De
kemperberg werd daarmee een landgoed. Het werd een bijzonder huis. Een
bouwpakket van het hout van de Noorse
firma Strömmen Traevare in drakenstijl.
Het was een van
de grootste in
zijn soort in
Nederland. Ten
faveure van het
uitzicht werd er
een zichtas op
het 4 kilometer
verderop Deelen gecreëerd
en 2 eeuwenoude boerderijen gesloopt. Het
bijbehorende
namaak drakenstijl garagegebouw is
één van de eerste garages in Nederland.
Het Noorse huis en de bijbehorende
gronden verkocht Van Tuijl in 1921 aan
een aannnemer die het 1 jaar later
verkocht aan de firma Wm. H. Müller en
Co., Algemeene Exploitatie
Maatschappij. Bij beschietingen in 1945
is het westelijk erf vernield. Een jaar
later is het Noorse huis afgebroken.
De Kemperberg als enclave en als landgoed is nog herkenbaar. Onder anderen
staat hier een beuk uit de tijd van de
stichting van het goed, nu de oudste
boom van de Hoge Veluwe.
In het zuiden van het Nationale Park De
Hoge Veluwe ligt de Kemperberg. Deze
zeventiende-eeuwse agrarische enclave

groeide geleidelijk uit tot een prachtig
landgoed, dat tegenwoordig deel uit
maakt van het grootste actief beheerde
natuurgebied in particulier bezit in
Nederland.
Aan het begin van de zeventiende eeuw
ontstond op de Kemperberg een nederzetting met omwalde bouwlandkampen,
schaapskooien, hakhout en boerderijen,
waarvan nu nog tal van restanten te vinden zijn. Begin twintigste eeuw werd de
Kemperberg door baron van Tuyll van
Serooskerken omgetoverd tot een waar
landgoed met de villa het 'Noorse huis'
en een koetshuis.
[Gelders Genootschap - cultuurhistorisch onderzoek] Zo wordt het koetshuis van de verdwenen buitenplaats De
Kemperberg genoemd, ongeveer in 1913
gebouwd, als een zeldzaam voorbeeld
van een in hout (in aansluiting op de
bouwprincipes van de Noorse Strömmen
Travaerefabrik)opgetrokken koetshuis.
Het genootschap betreurt het dat dit
koetshuis nog geen beschermde status
heeft en pleit voor aanvullend onderzoek.
In 1885 viel het goed in handen van
houthandelaren. Dit lot trof tijdens de
landbouwcrisis veel oude bezittingen.
Anderzijds kon ook veel worden gered
door organisaties en overheden, waarbij
de gemeente Arnhem met ere kan worden genoemd. In 1902 verscheen baron
C.J. van Tuyll van Serooskerken aan de
Koningsweg. Hij kocht achtereenvolgens de Kemperberg, boerderij Rijzenburg en twee terreinen respectievelijk
ten noorden en ter zuiden van de
Koningsweg (Jeurissen, 1997). In 1913
liet de baron op de Kemperberg een
Noors landhuis bouwen naar een
ontwerp van de architect Nieraad. Het

huis was geheel van Noors hardhout
opgetrokken en had 40 kamers.

>> Het Noorse Huis. Bron: werkgroep
historie Schaarsbergen
Rondom het landhuis werd een park
aangelegd met boomgroepen en
grasvelden. In dit park werd vlak bij de
boerderij Everwijnserf, een vijver aangelegd die naar zijn vorm wel wordt
aangeduid als zwanenvijver. De naam
Everwijnserf verwijst naar de aankoop
in 1637 van het gebied door de toenmalige burgemeester van Arnhem Everhard
Everwijn en zijn broer Willem.
Nadat het landgoed 'Kemperberg' nog
enige malen van eigenaar was
veranderd, werd het in 1921 aangekocht
door de N.V. Wm. H. Muller &
Co's Algemeene Exploitatie Mij., waardoor dit gebied groot 556,6714 ha bij
het landgoed 'de Hoge Veluwe' werd
gevoegd. In deze koop was ook de
boerderij 'Rijzenburg' begrepen.
Als men 'de Hoge Veluwe' binnenkomt
door de zuidelijke toegang onder
Schaarsbergen, bij het tegenwoordige
restaurant 'Rijzenburg', dan passeert
men het aan de rechterzijde van de weg
gelegen boerderijtje 'Everwijnserf',
een laatste herinnering aan de vroegere
ontginning 'Kemperberg'.
Voor de watervoorziening van het landhuis en de zwanenvijver werd eveneens
nabij boerderij Everwijnserf een waterleiding geslagen met elektrische pompen. De pompen werden geplaatst in
een gebouw dat tevens als
koetshuis/garage dienst deed.
Nadat van Tuyll in 1920 naar Zeist
vertrok en daar burgemeester werd
kocht het echtpaar Kröller-Müller via
een stroman de Kemperberg en kon zo
hun bezit, het huidige park 'De Hoge
Veluwe', afronden. Het gedeelte ten
zuiden van de Koningsweg kwam via
een ruil met de 'Stadsdennen' in handen

van de gemeente. Op initiatief van Mw.
Kröller-Müller werd het landhuis van
1922 tot 1925 gebruikt
als herstellingsoord voor
Duitse kinderen waarna
het tot 1936 heeft
leeggestaan. Daarna
werd het landhuis en
koetshuis verhuurd aan
de Diocesane Bond 'De
Jonge Werkman'. Er
werden ongeveer 100
werkloze jongeren in
gehuisvest die in de
omgeving werden
ingeschakeld bij
terreinwerkzaamheden. In de
bezettingstijd werd
het landhuis de
Kemperberg bij de
vliegbasis Deelen
ingelijfd en door
het personeel van
de Duitse Luftwaffe
als legeringsgebouw gebruikt. Na
de bevrijding was
het huis korte tijd in gebruik bij de
Canadezen. Na al deze gebruikers verkeerde het huis in een zodanige staat
dat in 1946 werd besloten tot afbraak.
Het nog bruikbare hout werd verwerkt
bij de verbouwing van de boerderij de
Zwarte Berg aan de ingang van het
nationale park te Hoenderloo. Na de
bevrijding woonden er geen landbouwers meer op de Kemperberg. Landbouw
bleek steeds een marginale bedrijfstak
op de 'schaarse gronden' van de Hoge
Veluwe. De zwanenvijver werd met zand
gevuld en groeide dicht. In 1992 werd
de inmiddels niet meer zichtbare vijver
door vrijwilligers van
het zomerproject leeg
gegraven.
Geconstateerd werd dat
de vijver ernstig was
beschadigd door boomwortels. Herstel zou
kostbaar zijn en bovendien een tijdelijke
oplossing bieden daar
de wortels van de vele
bomen rondom de vijver
telkens opnieuw schade
en lekkage zouden
veroorzaken. Het koetshuis had inmiddels zijn functie van pompgebouw en
koetshuis/garage verloren. Het heeft

vanaf 1947 dienst gedaan als veldlaboratorium van diverse onderzoeksinstellingen en de laatste onderzoekers
verlieten het gebouw in 1997.
Van het landgoed De Kemperberg zijn
alleen het koetshuis, het Everwijnserf en
de akkercomplexen plus schaapsdrift
overgebleven. Ook is er nog een meer
dan 300 jaar oude beuk aanwezig die
bij de aanvang van de ontginningen
werd geplant. Het koetshuis wordt
gebruikt als onderkomen van de
Vereniging Vrienden van de Hoge
Veluwe.

>> Het koetshuis, nu clubhuis van de
Vereniging Vrienden van de Hoge
Veluwe.
Het Everwijnserf is thans een dienstwoning en als restant van het
agrarische verleden vindt men op de
Kemperberg nu nog de houtwallen en
schaapsdrift. Het woord schaapsdrift
heeft een dubbele betekenis; de weg die
schapen gaan naar het te beweiden veld
of het te beweiden veld zelf. Hier is
sprake van het eerste, de schapen liepen
gewoon van het eigen terrein over in het
gemeenschappelijke veld.

>> Boerderij Everwijnserf
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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.
januari 2012
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Nieuwe Subsidieregeling Inwonersinitiatieven van
gemeente Apeldoorn is in werking getreden!
Gemeente Apeldoorn heeft een
heuse initiatievenmakelaar aangesteld, maar wat is dat nu eigenlijk?
Meri Ismirowa is door de
gemeente Apeldoorn alleen
aangesteld om burgerinitiatieven te
behandelen. Ze mag het komende jaar
250.000 euro verdelen. Dat bedrag is niet
bestemd om bijvoorbeeld een barbecue
voor een buurt of straat mee te
financieren. Het is bestemd voor alle initiatieven om Apeldoorn mooier, leuker,
beter of socialer te maken. Dat kan met
een hele buurt of indiviudeel. Als er maar
draagvlak voor is.
De 250.000 euro die Ismirowa ter
beschikking heeft gekregen wordt als
volgt verdeeld. Een ton voor initiatieven
tot 2500 euro. Een ton voor de initiatieven vanaf 2500 euro - waarbij een fiat
van het college van burgemeester en
wethouders nodig is. De resterende
50.000 euro is bestemd voor het zogenoemde Right to Challenge.
Via de website van gemeente Apeldoorn
kan men meer informatie krijgen over
deze initiatievenregeling via www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven. De tekst
van de gemeente op die pagina luidt: “Als
gemeente juichen we het toe als inwoners
zich inzetten voor Apeldoorn! Daarom
bieden we op een aantal manieren ondersteuning voor het ontplooien van initiatieven. Zo kunt u via ‘Voor Apeldoorn’

door voor ons tot nog toe onbekende initiatiefnemers!

geld, hulp en/of materialen inzamelen en
hebben we een initiatievenmakelaar die
de weg binnen onze organisatie kent en
graag meedenkt bij het opzetten van een
initiatief. Daarnaast hebben we de subsidieregeling voor inwonersinitiatieven.”
De nieuwe initiatievenmakelaar wil zich
in de dorpskrant van Hoenderloo even
zelf voorsatellen:
In deze stukje wil ik mijzelf graag voorstellen en jullie alvast in het kort informeren over wat deze regeling inhoudt.
Mijn naam is Meri Ismirowa en in mijn
rol als initiatievenmakelaar ben ik o.a.
verantwoordelijk voor de uitvoering van
deze regeling. De Subsidieregeling
Inwonersinitiatieven is een subsidieregeling voor het stimuleren van maatschappelijke initiatieven die gericht zijn
op het verbeteren van de sociale en
fysieke leefomgeving in onze buurten,
wijken en dorpen. Goed om te weten dat
de regeling laagdrempelig is en alle initiatieven welkom zijn. Zowel van individuele inwoners als van maatschappelijke organisaties. Zolang het maatschappelijk draagvlak aantoonbaar is.
Het zou natuurlijk helemaal geweldig
zijn als er initiatieven ingediend worden

Graag kom ik met jullie in contact voor een persoonlijke kennismaking, uiteraard met inachtneming van de RIVM voorschriften en de
anderhalve meter regel! In dat gesprek
kan ik jullie meer vertellen over de
mogelijkheden van deze subsidieregeling. Ik hoor dan tijdens ons
gesprek ook graag wat er leeft en speelt
in jullie buurt, wijk of dorp. Zijn er al
mooie ideeën of initiatieven? Mogelijk
kan deze regeling daarbij helpen om het
te realiseren.
Wat kunt u van mij verwachten?
Een open gesprek, oprechte interesse en
een houding gericht op wederzijds
begrip en constructieve samenwerking.
Binnenkort zal ik u benaderen voor het
maken van een kennismakingsafspraak.
Mocht u alvast vragen hebben naar
aanleiding van deze mail, neem dan
gerust contact met mij op.
Ik hoop u snel te spreken.
Met hartelijke groet,
Meri Ismirowa
Initiatievenmakelaar
E-mail: m.ismirowa@apeldoorn.nl

Glasvezelkast
geplaatst
Velen waren verbaasd opeens aan de
kant van het bosje tegenover de
brandweerkazerne een grote licht gekleurde kast te zien staan. Het plaatsen van die kast en de voorbereidingen
daarvoor waren niet gecommuniceerd
met de omwonenden. Een slechte
zaak. Het blijkt een verzamelkast te
zijn voor de glasvezelkabels die in
een deel van ons dorp zijn neergelegd. Echt een juweelte is het niet
op die plek en dus wordt er of is er al
actie ondernomen om er groene struiken omheen te zetten.
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Apeldoorn

Historisch Hoenderloo in Beeld

ERE WIE ERE T OEKOMT
Voordat we een nieuwe foto plaatsen in dit mei nummer eerst de oplossing en een toelichting op het vorig nummer. Over de
foto van de nieuwbouw van ons 40 jarige nieuwe Dorpshuus geen nadere aanvullingen, de toelichting op de grondwerkzaamheden met op de achtergrond het huus van Willem van Buren was dus duidelijk genoeg.
Voor de elftal foto van naar wij in eerst instantie dachten een vroege foto van Beatrix te pakken hebben moeten we toch beter
ons huiswerk maken, want zoals nu blijkt hebben we een foto van een voorganger daarvan. Dat bleek door wat achter op de
zelfde foto staat, maar nu uit het enorme foto bestand van Aart Hendriks, namelijk "Hoenderlose Boys zomer 1940”.
Beatrix is opgericht op 5 mei 1945 dus eigenlijk geen Beatrix foto. Maar daar zit toch een verhaaltje bij op onze zoektocht
naar wie er op staan.
Na plaatsing komt er vaak ook uit eigen gelederen een reactie, zoals ook in dit geval: is midden op de foto misschien Roelof
van Loenen en links onder Jan Wrekenhorst ?. We zoeken verder en gaan familie-leden benaderen n.a.v. de reactie en komen
bij een zoon van Roelof van Loenen terecht in Ugchelen. Na enige twijfel, nee mijn vader heeft nooit gevoetbald, zal het mijn
moeder Bep vragen. Reactie: nee, hij heeft nooit met de bal gespeeld, maar na enige twijfel: hij heeft het postuur wel. Na enig
familie beraad een reactie: kan niet, Roelof was van 1929, dus 11 jaar op de foto, kan niet.
Jan Wrekenhorst links onder, hij lijkt er wel op, dochter Bep geraadpleegd: lijkt er wel op met twijfel.
Inmiddels ook contact met Marian van Buren. Weet veel, kwam zelf met Tinus Bloem, broer van haar moeder en met de rest
naar haar vader Marten van Buren en vertelde: links onder Jan Barten voor de rest ook twijfel het is tenslotte wel 80 jaar geleden....
Tenslotte toch weer een App bericht naar Antje, dochter van de grote G, met de vraag: welk jaar is je vader geboren? Antwoord
1923. Dus dan zou hij op de foto 17 jaar zijn als antwoord; dat zou maar zo kloppen. Toen kwam de grote stilte, maar na 5
minuten bericht van Antje: kijk eens in het boek 150 jaar Hoenderloo van Aart Hendriks en Aart van Dijk blz 119, doar steet
de foto met alle namen erin. Groen-wit 2e elftal en over voorgangers
van Beatrix gesproken wat dacht je van DWS. Een grote stilte en
sprakeloosheid want wij HHiB, die toch al zoveel uit het boek aan
informatie hebben gehaald en alle meedenkers zoekers lezers en fans
NIEMAND heeft erbij stil gestaan van laat ik eens even het boek van
Hendriks en van Dijk erbij pakken. Maar eentje wel, Ans(Antje) van
Rinus Aartsen dochter van de grote G, ons lopende geboortedatum
en jaartallenboek. Over lintjes gesproken en dat allemaal op 1,5
meter afstand. ANS KANJER JE BENT EEN TOPPER!!!!
Voor mei uitgave van de NP
hebben we een foto gevonden
over de voorbereidingen van
de nieuwbouw van ons
Dorpshuus. Waarschijnlijk
van een informatie avond.
Daar zien we ook weer zo'n
bouwcorife Jan van Beek,
maar met wie sprak
hij daar ? Als we goed
kijken zien we op de
achtergrond Hannes
Busser. Ook de bewuste foto uit het boek
150 jaar Hoenderloo
met alle namen. Het
boek is niet meer te
koop maar op internet
nog wel te vinden
anders hebben wij er nog wel één. Een aanrader....
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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
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Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302

De Hoge Veluwe verruimt de
openingstijden en opent meer faciliteiten
Het zal weinigen ontgaan zijn dat corona
ook op Het Nationale Park De Hoge Veluwe een flinke stempel heeft gedrukt.
Het Parkrestaurent dicht, net als het
Museonder. Het Kröller Müller niet toegankelijk enz. Maar ook gingen de
ingangen om 17.00 uur
dicht en een voor velen
gebruikelijk avondfietstochtje om o.a. wild te
spotten zat er niet in.
Langzaamaan konden
de straffe maatregelen
iets versoepeld worden
en zo kon sinds begin
mei weer iets besteld
worden bij het restaurant. Buiten bestellen en
dan ook alleen om mee
te nemen. Niet op het
terras
plaatsnemen,
maar elders een plekje zoeken om te gaan
zitten. Maar het was al meer dan daarvoor en velen hebben
er weer van genoten.
Sinds vrijdag 15 mei is
het Nationale Park De
Hoge Veluwe terug
gegaan naar zijn standaardopeningstijden.
Dit houdt in dat de
door velen zo gemiste
avondopenstelling
weer van kracht is en
het Park dagelijks via
de
entrees
bij
Hoenderloo, Otterlo en
Schaarsbergen
van
08:00 tot 21:00 uur geopend is voor bezoekers. Het Parkrestaurant en het Museonder gaan naar verwachting weer open
per 1 juni. De camping per 1 juli.
De Hoge Veluwe biedt ruimte en veiligheid
Gedurende de Coronacrisis is het motto
van De Hoge Veluwe: ruimte, veiligheid
en genieten. Met ruim 5.400 hectare aan
bossen, heide, zandverstuivingen en
open vlaktes is er binnen het Park voldoende ruimte om de Coronameters in
acht te kunnen nemen en het Park zorgt
op grond van een strak Coronaprotocol
voor een veilige omgeving om in te
recreëren.

Wandelen en fietsen
Wandelaars en fietsers zijn van harte
welkom om op een veilige manier te
genieten van de natuur, kunst en architectuur. Op de fietspaden geldt vanwege
de Coronaregels éénrichtingsverkeer. Op

de autowegen mag niet worden gefietst.
De fietsroutes staan aangegeven met

wordt het weer mogelijk om het
Parkrestaurant en het Museonder te
bezoeken en is het Park Paviljoen
beschikbaar voor het huren van zalen,
zowel zakelijk als particulier.
Steunactie
Vanaf de uitbraak van
het Coronavirus werd
Het Nationale Park De
Hoge
Veluwe
genoodzaakt om stap
voor stap steeds striktere maatregelen te
nemen
om
de
Coronacrisis het hoofd
te bieden. Het Park
kon gelukkig geopend
blijven, maar de maatregelen hebben grote
gevolgen gehad voor
de bezoekersaantallen
(85% van de inkomsten van het Park) en
dus ook voor de financiële situatie. De
Hoge Veluwe is een
vrijwel
subsidieonafhankelijke organisatie en de bezoeker
draagt dus in belangrijke mate bij aan de
instandhouding van het
Park.
Men kan het Park
financieel ondersteunen in deze moeilijke
tijden. Kijk hiervoor
op :
www.hogeveluwe.nl/
steunhetpark
voor

bebording. Vanaf 1 juni zijn ook de huurfietsen weer beschikbaar, zodat het ook
weer mogelijk is om met elektrische
fiets, rolstoelfiets of bakfiets op pad te
gaan.
Faciliteiten
De Theekoepel bij Jachthuis Sint
Hubertus en Theehuis De Kemperberg
zijn reeds als afhaallocatie voor diverse
kleine versnaperingen in gebruik
genomen. Tevens kunnen de bezoekers
van het Park picknickpakketten en
andere Hoge Veluwe to go-producten in
het Park Paviljoen kopen. Ook de
Parkwinkel is geopend volgens de
richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni

meer informatie.
Ondertussen is het éénrichtingsfietsverkeer (mooi woord voor galgje!) al een
tijdje de norm op het Park en het is even
wennen. Vaste routes kunnen soms even
niet meer en om bijvoorbeeld naar het
Parkrestaurant te gaan moet men vanuit
Hoenderloo nu via het Jachtslot, langs
he standbeeld van generaal De Wet
omrijden. Een flink stukje om, maar het
is ook voor onze en iedereens veiligheid.
Ondanks de corona bleven tegenliggers
vaak gewoon naast elkaar fietsen als je
ze tegen kwam. Onbegrijpelijk. En .... nu
maken we nog wat meer kilometers.
Goed voor de coronakilo’s!
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Wat nemen we toch een vreemde aanloop naar het zomerseizoen! Helaas
kan het niet anders vanwege de huidige crisis, maar leuk is anders. Hou
vol, allemaal!
Waar we wel telkens op gewezen
worden is dat, hoewel in het centrum
van het dorp het bij drukte over het
algemeen prima gaat, het vooral
groepen motorrijders en wielrenners
zijn die de afstandsregels vaak aan hun
laars lappen. Jammer dat zoveel egoïsme
en asociaal gedrag (bv rondom de
Heldringput) zo irritant moeten uitwerken. We zijn in overleg met de gemeente
om ook dat allemaal zo netjes mogelijk te
regelen.
Natuurlijk is Hoenderloo's Belang druk
bezig met de aanstaande sluiting van de
Hoenderloo Groep en vooral de dis-

Naam
Voorletters
Adres
Huisnummer
Telefoonnummer
Plaats

cussie over de toekomst. Dank aan
iedereen die in die discussie heeft
meegedacht. Ondanks dat er met Pluryn
niet over valt te praten (men zwijgt in
alle talen), zijn er aan de horizon ontwikkelingen gaande die niet helemaal
kansloos lijken. Maar of dat ook goed
komt, weten we uiteraard nog niet. Hou
de website van de dorpsraad (www.hoenderloo.nl) in de gaten, als er nieuws is
zullen we dat natuurlijk meteen melden.
Dat wordt in juni ongetwijfeld spannend.

Je zou het bijna vergeten, maar
we hebben nog een oproep. Het
is nu anderhalf jaar geleden dat
de gemeente aan Hoenderloo
beloofde om in ieder geval een
extra ondergrondse afvalcontainer te plaatsen voor het
huisvuil. Gedacht wordt dan aan
het oostelijk deel van de
Krimweg, Achterkrim of de
directe omgeving daarvan. Het
probleem schijnt te zijn dat de gemeente
al anderhalf jaar geen geschikte plek kan
vinden.
Daarom nu de oproep: een grote taart
voor de winnende suggestie! Als iemand
een geschikte plek weet voor zo'n extra
ondergrondse container, laat dat dan svp
even weten aan dorpsraad@hoenderloo.nl.

: .................................................................................................
: .................................................................................................
: .................................................................................................
: ..........................
Postcode
: .........................
: ..........................
: .................................................................................................

________________________________________________________________
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:
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De attributen die op de foto van vorge maand stonden zijn bestemd voor
een paardenbak. Daar kunnen paard en ruiter oefeningen mee doen in de
bak, zoals springen. En die goed onderhouden bak staat aan de Weikamperweg. Daar hebben
mens en dier vast heel veel
plezier samen.
Voor de foto van deze
maand moet op een heel andere plek gezocht worden; zeker niet meer in het
buitengebied! Het is wel heel erg uitvergroot, maar als we de foto helemaal
zouden tonen zou het veel te makkelijk zijn. Waar deze foto gemaakt is staan
heel vaak heel veel mensen, maar of ze ook naar dit object kijken is nog maar
de vraag. Het staat er al jaren en het krioelt er van vele soorten. Maar wat?

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
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Cjacco 25 jaar
brandweerman
Het Hoenderlose brandweerkorps kent
heel wat zeer trouwe leden die al vele
jaren deel uitmaken van deze groep
inwoners, die dag en nacht klaar staan
voor de veiligheid van hun mede-dorpsbewoners. Vorig jaar nog kregen vier
leden een lintje voor hun trouwe inzet.
Eén daarvan was Cjacco Wolffensperger
en op 1 mei van dit jaar kon hij vieren dat
hij al maar liefst 25 jaar lid is van de
Hoenderlose brandweer. Toch wel even
een mijlpaal. Hij heeft veel meegemaakt
bij het korps en daar zitten uiteraard
hoogtepunten bij, maar zeker ook diepe
dieptepunten. De Hoenderlose spuitgasten delen lief en helaas ook leed, waardoor het zo’n hechte groep heeft kunnen
worden.
In die 25 jaar is er binnen de brandweer
veel veranderd, iets waar hij soms best
wel moeite mee heeft, aangezien niet alle
verandering een verbetering is!! Voor de
rest herinnert Cjacco zich de oefenavonden (dinsdagavond) en de gezellige
brandweeruitjes.
Hij is er bijzonder trots op dat zoon Jiro
tegenwoordig ook deel uitmaakt van het
brandweerkorps. Gelukkig zijn er nog
wat meer jongere dorpelingen die graag
bij de brandweer willen en tijd en energie
willen steken in de opleiding. Vanuit de
praktijk kunnen ze heel veel opsteken
van de ervaren brandweerlieden in Hoenderloo die met elkaar ontzettend veel
dienstjaren hebben.

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.

9
5

6

3
4

7
1

Cjacco, van harte met deze mijlpaal en
plak er nog maar heel wat jaren aan vast.
Veel plezier daarbij!

7
1

2

Oplossing
vorige maand

5
4

9

8

1
6
4

5

3
7

2
7
6

4
8

9
3

4

2

6

8
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Fase 3 werkzaamheden N304: maand omrijden
We hebben het allemaal vast wel mee
gekregen of aan de lijfe ondervonden,
de wegwerkzaamheden aan de Otterloseweg (N304) van Otterlo naar Apeldoorn. En als er aan de weg gewerkt
wordt geeft dat altijd (wat) overlast.
Tot ongeveer nu (deze week van uitkomen van de Plggensteker) is er gewerkt
aan fase 1 en 2. Dat behelsde het stuk
tussen de rotonde in Otterlo tot aan de
Brouwersweg. Nu gaat het grootste stuk
aangepakt worden en wel tussen de
Brouwersweg en de Van Golsteinlaan in
Ugchelen. Dat stuk wordt (is) dan ook
afgesloten en dat betekent omrijden. Dat
is op maandag 25 mei begonnen en duurt
tot eind juni.
Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan
afgesloten voor verkeer, behalve voor
direct aanwonenden en de bus. Afslag
N804 is open richting Otterlo, afslagen
Brouwersweg en Weikamperweg zijn
afgesloten.

De omleidingsroutes die gemaakt zijn
zijn de volgende:
* Apeldoorn naar Hoenderloo via de A1
- N310 - N304. Volg het bord D.
* Hoenderloo naar Apeldoorn via
Miggelenbergweg, Beekbergen. Volg het
bord A.
* Hoenderloo naar Otterlo via N304.
* Apeldoorn naar Ede via A1 - A30.
Volg het bord A.
Apeldoorn naar Otterlo via A1 - N310.
Volg het bord D.
* Otterlo naar Apeldoorn via N310 - A1.
Volg het bord A.
Direct aanwonenden van de N304
hebben met de
auto toegang tot
het werkvak tijdens de werkzaamheden. De
aanwonenden maken gebruik van
de eerder uitgereikte
toegangskaart. Het
perceel blijft dus
bereikbaar. Ter hoogte van de Cantharel
en het Leesten wordt men via de parallelweg geleid.
Van 9 juni 07.00 uur tot en met 12 juni
18.00 uur is de weg volledig afgesloten

wegens asfalteringswerkzaamheden.
Het fietspad naast de N304 is tijdens de
gehele projectduur beschikbaar. Op
enkele locaties zal er alleen van fietspad
gewisseld dienen te worden. Dit wordt
ter plekke aangegeven.
Op 9, 10, 11 en 12 juni zal de bus worden
omgeleid via de Berg en Dalweg, alle
bushaltes worden wel aangedaan.
Voor informatie en vragen over de
werkzaamheden kan men terecht op de

website www.gelderland.nl/N304-Otterlo-Apeldoorn en de KWS-app. Daarnaast
kan contact opgenomen worden via de
mail met de omgevingsmanager Remko
Mulder, remulder@kws.nl.
Men kan zich gratis aanmeldenbij de KWS-app
voor het ontvangen van
informatie. Zo wordt men
op de hoogte gehouden via
updates.
Download de KWS-app
via de Apple Appstore of
Android Playstore. Voeg
project ‘N304 OtterloApeldoorn’ toe als favoriet.
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AUTO VAN DE MAAND

Dacia Dokker 1.2 TCe pers.uitv
Airco, Navigatie, Cruise control,, Carkit,
Armsteun, Dakrails, ESP, ABS, Airbags
Multifunctioneel stuurwiel, Mistlampen,enz.
Bj 2018! 11.000 km!

€ 15.950,-

Een greep uit ons aanbod:
Ford Tourneo Courier pers uitv. Zeer luxe 15.000km D. grijs met.

2017

€ 15.950,-

Ford Focus 1.6-16v Station 80.000km!!! zeer mooi

Blauw met.

2007

€ 5.450,-

Ford Focus Diesel Station nieuwe model

Zilvergrijs met.

2011

€ 5.450,-

Ford Fusion 1.4-16v 80.000km!! hoge instap

Zilvergrijs met.

2005

€ 2.450,-

Hyundai I-20 1.2 Zeer luxe, Navigatie, Camera enz.

Wit

2015

€ 11.950,-

Nissan Mirca AUTOMAAT 26000km!! Airco enz.

Zilvergrijs met.

2012

€ 8.450,-

Opel Astra Cabrio 1.8-16v Airco, Cruise control

Champagne met.

2007

€ 5.450,-

Opel Corsa 1.4-16v Color-Line Navi, Cruise enz.

Wit

2014

€ 8.450,-

Opel Mokka 1.4T AUTOMAAT zeer luxe uitv.

Zwart met

2018

€ 21.950,-

Opel Zafira Tourer nwe model 1.4 140PK Navi etc.

Wit

2013

€ 13.750,-

Peugeot 207SW 1.4-16v Panoramadak 94.000km

D. grijs met

2012

€ 6.950,-

Renault Modus AUTOMAAT 1.6-16v Cruise control

Rood met

2009

€ 5.450,-

Renault Scenic 1.6-16V Airco, Trekhaak 94.000km

Champagne met.

2008

€ 5.250,-

Renault Clio Station 1.2TCe 100pk Airco lm velgen

D. rood met.

2009

€ 4.450,-

Renault Megane Stat.Navigatie 94.000km zeer mooi Zwart met

2009

€ 8.450,-

Skoda Fabia 1.2 5 deurs Airco nette zuinige auto

2011

€ 5.450,-

Toyota Aygo nieuwe model Camera, Cruise contr. enz. Zilvergrijs met

2017

Verwacht

Toyota RAV4 4x4 AUTOMAAT 46.000km! Als nieuw D. rood met.

2011

€ 16.950,-

VW Golf 1.6 5 deurs Airco, Cruise, Lichtmetaal

Blauw met.

2006

€ 3.450,-

VW Golf Plus 1.4-16v Airco, Trekhaak 85.000km

Blauw met.

2009

€ 7.950,-

Zwart met

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
Niet de deur uit ivm corona en graag de auto voor onderhoud?
Wij halen en brengen kosteloos uw auto (in Hoenderloo).
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