
onderdelen, maar zeker ook snoeien. In
het werkschema worden dan ook de lin-
des op het plein voor ‘t Dorpshuus
meegenomen en na de werkmorgen staan
ze er dan kaal bij.

Door die verrekte corona kon de DoeDag
uiteraard ook niet doorgaan en dus was
het om ons dorpsgebouw niet echt klaar
voor de winter. Dat viel de vrijwilligers-
groep van de Hoenderlose plaggenhut
ook op en ze besloten de handen nu rond-
om ‘t Dorpshuus uit de mouwen te steken
op maandagmorgen. Bij de plaggenhut is
er in deze tijd weinig te doen en dus
besloot men om de omgeving van ‘t
Dorpshuus aan te pakken. 
De bomen werden gesnoeid en de takken

werden uiteraard afgevoerd. Maar het
plein werd ook helemaal aangeveegd. De
fietsenrekken aan de kant en daar ook
schoonmaken. Bij de heg daar achter
werd geschoffeld en zo kreeg het plein

een flinke schoonmaakbeurt.
Om alles in één keer aan te pakken was
een té grote klus. Dus hebben de mannen
meerdere keren hun maandagmorgen
opgeofferd om het hele terrein rond ‘t
Dorpshuus winterklaar te maken.
Gelukkig hadden ze bij het werk goed en
professioneel gereedschap ter beschik-
king. Goede snoeischaren, maar ook een
bosmaaier, grasmaaier enz. Het grasveld
rechts van het gebouw was echt aan een
opknapbeurt toe, evenals het pad dat daar

ligt. Ook dat hebben ze
aangepakt en u kunt
zich er zeker van over-
tuigen door het zelf te
gaan bekijken. De
achterkant van het
gebouw werd ook niet
vergeten en ze hebben
zelfs de dakgoot daar
schoongemaakt.
Hulde mannen! Fijn
dat jullie de tijd
genomen hebben om
het hier aan te pakken!
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Beste Zee .... waarmee
stond je dan nu weer in
de Plaggensteker?

Deze maand toch heuglijk
nieuws van onze eigen
Gym Trim!

Tja, wat moeten we hier
nu weer over denken.
Welke heks was dat?

Waar zou dit dan ergens
moeten zijn? Is dit wel in
Hoenderloo?

De Nieuwe PlaggenstekerDe Nieuwe Plaggensteker
Maandkrant Maandkrant 

voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Plein voor Dorpshuus winterklaar maken
Ons dorp winterklaar maken is al jaren
en jaren een mooie klus voor de tweede
DoeDag van het jaar. Zwerfvuil oprui-
men en blad blazen/harken zijn dan vaste
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.

Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en 
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).

In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden 
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.

Fysio - Hoenderloo Fysio - Orden
Heldringsweg 1                     Laan van Orden 312
7351 BE  Hoenderloo 7312 KX  Apeldoorn

Tel    : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com
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Hoenderlose Hoenderlose 
aktiviteitenkalenderaktiviteitenkalender

Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!

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

30 Winteruitvoering VIOS

11 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
12 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
13 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
14 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)
14 Zomerfeest (feestterrein Arckelaan)

Januari

Geef activiteiten door:
Geef, als u een activiteit heeft die ook voor anderen

bestemd is, deze vroegtijdig door aan de redactie,
zodat deze verwerkt kan worden in de

Activiteitenkalender.
robspelde@planet.nl 

December

Augustus

Plaggensteker op internet
U kunt de dorpskrant van Hoenderloo in

zijn geheel ook bekijken op internet, hele-
maal in kleur.

Kijk op:
www.hoenderloo.nl of www.hajo-hoenderloo.nl

en blader op uw gemak door de Nieuwe Plaggensteker!

Ik heb 
schoonmaakhulp 

in huis nodig.  

Wie...oh...wie 

Maartje Staal 
tel.  055  3781128

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor het hartverwarmende
medeleven, de vele kaarten, die wij mochten ontvangen 

tijdens de ziekte en na het overlijden van Ben.

Het heeft ons enorm gesteund.

Nel van Buren, kinderen en kleinkinderen
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ColofonColofon
De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
gave van HAJO en is bestemd voor

alle Hoenderlose huishoudens.

Redactie:
Rob Spelde  055-3781363 en 

06-20683177

Vormgeving/foto’s: Rob Spelde

contactpersoon drukker McWindos:
Remco Kuiperij
0544 - 373 242

klachten bezorging:
robspelde@planet.nl

Advertenties
robspelde@planet.nl

06-20683177

Abonnementen voor buiten
Hoenderloo € 35,00 per jaar.

Aanleveren van ideeën en copy kan
rechtstreeks bij de redactie of via 

E-mail: 
robspelde@planet.nl

Krimweg 11
7351 AS  Hoenderloo 

website
www.hajo-hoenderloo.nl

Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor fouten die in
deze uitgave voorkomen.

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 12 december

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

dinsdag 22 decemberdinsdag 22 december
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

Sommige mensen doen er veel voor om in de Nieuwe Plaggensteker te komen. Neem
nou Henri Zeevalkink. Heeft hij er in het begin van dit jaar al in gestaan omdat hij zo
nodig het klaverjastoernooi moest winnen, later trok hij ook weer alle aandacht door
de eerste editie van het Speldermarkweg Jeu de Boules Toernooi (SJBT) op zijn naam
te schrijven. Weer in de dorpskrant van Hoenderloo dus. En nu weer! Al kon hij er
eigenlijk niet veel aan doen dat hij op 10 november 1960 geboren werd. Maar het was
dus wel 60 jaar geleden en zoiets gaat echt niet ongemerkt voorbij in de buurt, de
Speldermarkweg. Een groot feest zat er echter niet in, in het jaar waarin hij een
droomreis had willen maken van vele weken door Amerika. Dat die reis niet door kon
gaan was een grote teleurstelling voor Zee! Maar zoals hij is, niet bij de pakken neer
gaan zitten en door.......! Zijn verjaardag niet groots kunnen vieren was ook echt een
zware deceptie en helemaal niet vieren was blijkbaar geen optie. Uiteraard hing er
een spandoek op zijn huis en de levensgenieter heeft er vervolgens maar het beste van
gemaakt. Een hapje en een drankje op een statafel en dan maar een feestje in zijn een-
tje. Henri, nog van harte en graag nog vele jaren erbij 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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Beste mensen,

De decembermaand is de maand van
feestdagen. 
Dat die er wat anders uit gaan zien dan
wij gewend zijn is helaas de realiteit
van dit moment.  Het Sinterklaasfeest
was al anders met geannuleerde intoch-
ten en samenzijn met een beperkt aantal
mensen. 

Het heeft ook gevolgen voor de jaar-
lijkse ouderenkerstviering  in het dorps-
huus.  Vanwege de geldende beper-
kingen heeft de kerkenraad van de
Heldringkerk met het organiserend
comité moeten besluiten om deze viering
dit jaar niet te houden.

Wij hopen dat dit eenmalig is en dat in
2021 het Covid-virus wordt terugge-
drongen en de viering weer op de be-
kende wijze kan worden gehouden.

Voor de kerkdiensten in de Heldringkerk
is het nog puzzelen. In principe wordt
op kerstavond één dienst verzorgd en
één op eerste kerstdag. 
Omdat er met kerst altijd meer bezoe-
kers komen dan gebruikelijk heeft de

kerkenraad in overweging om op kerst-
avond een extra dienst te houden.  Ook
wordt gedacht aan een tweede dienst op
1e kerstdag.  Aan deze diensten kunnen
een beperkt aantal mensen Covid-veilig
deelnemen en bezoekers melden zich
van te voren aan  Een definitief besluit
wordt door de kerkenraad einde van
deze maand genomen.  
Hoewel er dus nog niets vaststaat wil de
kerkenraad  u toch laten weten waar wij
momenteel aan werken.  Hoe u zich kunt
aanmelden voor een dienst en de defini-
tieve datum /tijd van de kerstdiensten
worden in de decembermaand bekend
gemaakt.  Dat zal zijn via de website
van de Heldringkerk, via het kerkblad
De Wegwijzer, via een raampamflet aan
de Heldringkerk, een mededeling in
onze weekbrief en www.hoenderloo.nl.

Met hartelijke groet.
De kerkenraad van de Heldringkerk

Dank, dank, dank
Veel dank aan de inwoners van ons
dorp, voor jullie vrijgevigheid toen
de collectant van de Dierenbe-
scherming in de eerste week van
oktober aan de deur kwam met een
verzoek om uw bijdrage. Het bedrag
dat we met deze collecte ophaalden in
Hoenderloo, was €420,90. Een mooi
bedrag- de dieren zijn u dankbaar!

Paddenstoelen uit Hoenderloo in
National Geographic
Dorpsbewoner Jan Vermeer is profes-

sioneel natuurfotograaf. Voorheen woon-
de hij met zijn gezin in Apeldoorn West,
nu alweer ruim twee jaar aan de
Miggelenbergweg. 

Vermeer heeft ruim vijftig landen
bezocht en maakte fotoreportages voor
de Nederlandse editie van National
Geographic. Voor de KLM bezocht hij
Oeganda waar hij oog in oog stond met
berggorilla's. Op Antarctica maakte hij

bijzondere foto's van de Keizerspinguïns.
Deze foto's zijn gepubliceerd in verschil-
lend boeken en worden ook verkocht via
een Amerikaans fotobureau. In het najaar
van 2019 ontdekte hij tot zijn grote ple-
zier een aantal vliegenzwammen in de
ruime tuin aan de Miggelenbergweg.
Deze rood-met-witte-stippen padden-
stoel is niet zeldzaam, maar wel bijzon-
der fotogeniek. Hij begon zonder plan
deze paddenstoelen te fotograferen en
kreeg de smaak al snel te pakken.
Gegrepen door dit onderwerp, zo dicht-
bij, werd aangewakkerd door de enorme
hoeveelheid paddenstoelen die vorig
najaar te zien waren. Vermeer stuurde de
resultaten naar de redactie van de
Nederlandse national Geographic die in
juni dit jaar negen pagina's publiceerde.
Ook magazines uit Noorwegen en
Zweden plaatste een
mooi paddenstoel arti-
kel. Na het zien van het
artikel van Vermeer op
het hoofdkantoor in
Washington werd beslo-
ten het door te plaatsen
in de Internationale
National Geographic
editie die wereldwijd
wordt verspreid. En dat
met foto's gemaakt in
ons mooie dorp Hoen-
derloo! 



Bezoek onze winkel en maak kennis 

met het complete assortiment:

Krimweg 13a     
7351 AS Hoenderloo

T: 055-378 12 14
F: 055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl
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Politienieuws
Ten tijde van het schrijven van dit stukje is de Sint alweer in het
land. Net als velen van jullie heb ook ik de intocht gemist. Wat
gezellig is het normaal gesproken bij de school en langs de
route. We hopen maar snel weer op betere tijden.

Op één van de recreatieparken werd een tas ontvreemd. Er werden drie verdachte situaties gemeld
en twee keer werd de politie naar Hoenderloo geroepen om hulp te verlenen. Beide keren was
er een fietser in het bos gevallen. Het letsel viel gelukkig mee. Eén keer was er een melding van
geluidsoverlast. Iemand werd via het internet opgelicht. De laatste maanden gebeurt dat veel
vaker. Let goed op als u zaken doet via het internet. Bij twijfel….. Oplichters proberen zich ook
voor te doen als medewerkers van een bank en u allerlei gegevens te ontfutselen en u geld over
te laten maken naar andere rekeningen. Trap er niet  in ! 
Tot slot zijn er meerdere meldingen binnengekomen van overlast van jongelui en grote groepen
voertuigen die aan straatraces doen. Hierop is geïnvesteerd en de ene keer zijn er wel voertui-
gen en jongelui aangetroffen, maar een andere  keer weer niet. Bij één van de meldingen werd
de snelheid van een auto gemeten die op de
Otterloseweg 171 km per uur reed. Het moge duidelijk
zijn dat deze bestuurder zijn rijbewijs kwijt is. Mocht u

ook overlast hebben van deze groep, vaak in de zater-
dagnacht, bel dan op het moment van de overlast en niet

de volgende dag.
Met vriendelijke groet,

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

Getrouwd

Parkeren in Hoenderloo. Zeker in vakantieperi-
odes is dat nog wel eens een probleem. Ontzet-
tend veel mensen zetten hun auto, met of zonder
fietsendrager, ergens in ons dorp. Om daarna in
en om ons dorp te genieten van alles wat we toch
te bieden hebben. Echt een goede voorziening
voor de parkeerplobeem hebben we niet in ons
dorp. Het geeft zeker overlast en als de eigen
bewoners dan niet hun auto kwijt kunnen is dat
zeer frustrerend. Dat was zeker ook het geval bij
Veldheim en daarover is contact gezocht met de
eigenaar van de grond Veluwonen. Die hebben
het vervolgens serieus opgepakt en er is
afgelopen maand een bord geplaatst. Hopen dat
het echt effect heeft!

Op 14 november zijn Maaike Plant en Tom Noijens van de Apeldoornseweg
6B getrouwd en uiteraard was er een boog gemaakt voor het gelukkige paar.
Ze zagen er schitterend uit en sinds die dag gaan ze door het leven als man en
vrouw. Uiteraard van harte gefeliciteerd en vele gelukkige jaren gewenst.



Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

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

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

0 5 5 - 3 7 8 2 1 8 80 5 5 - 3 7 8 2 1 8 8

De Imme
Kindercentra van Prokino

Komt uw kind ook 
naar onze kinderopvang?

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

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

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

Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126 

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

Speciaalvoor kinderenvan 0-4 jaar!
Samen
groot

worden

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

Delenseweg 10,  6877 AE  DEELEN



Eind oktober is de Woeste Hoefweg een
weekje dicht geweest in verband met
wegwerkzaamheden.
Dat was noodzakelijk in verband met
ernstige randschade van het asfalt, wat
zou kunnen leiden tot schade aan voertui-
gen of ongevallen. 

Op 26 oktober werd het asfalt gefreesd ,
waarna op 27 oktober een tussenlaag
asfalt werd aangebracht. Op 28 oktober

werd er een nieuwe deklaag asfalt aangebracht en in de dagen
daarna werden de bermen aangevuld. De aanwonenden en de
camping waren wel bereikbaar. Degene die het bord dat de
Pampel wel bereikbaar was maakte, heeft waarschijnlijk niet
helemaal goed opgelet. Of het kan natuurlijk dat de letter -m-
op was. 
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Toch  Halloween  in  HoenderlooToch  Halloween  in  Hoenderloo
Vroeger  was  er  altijd  in  november  een  Halloween-ddisco  van  HAJO.  

En  dan  liepen  er  toch  enge  figuren  rond  in  ‘t  Dorpshuus.  Helaas  is  dat  niet  meer,
maar  helemaal  Halloweenloos  was  ons  dorp  toch  gelukkig  niet.  

Bij  een  aantal  huizen  was  er  ‘Halloweenversierd’.  Gaaf  hoor!

Woeste Hoefweg voorzien van nieuw asfalt
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In ons dorp worden door meerdere
inwoners plastic doppen gespaard
voor een heel goed doel. Met elke
harde plastic dop steunt men de
hulphond (www.geleide-
hond.nl). Dat kunnen
doppen zijn van pakken
melk, vla, potten pin-
dakaas, schoonmaakmidde-
len enz. Zo’n 400 doppen is
ongeveer 1 kg en levert dan €0,22
cent op. Voor de aankoop van een puppy is 4500  kg nodig en
voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er zijn dus nogal wat
doppen nodig, maar als meerdere mensen mee sparen kan het
heel snel oplopen. 

Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
in te leveren bij:

Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
Marja v.d. Brink (Miggelenbergweg 8)
Ria Junge (Miggelenbergweg 2.
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Vakantie met Kinderen deelt Keurmerken uit
Het toonaangevende online platform
vakantie-met-kinderen.com heeft in de
herfstvakantie haar Keurmerk uitgereikt
aan 3 kindvriendelijke vakantieadressen.
In tegenstelling tot bestaande Awards in
de reiswereld richt het Vakantie met
Kinderen keurmerk zich specifiek op de
beleving voor kinderen. 

Vakantie-met-kinderen.com is al 12,5
jaar één van de grootste websites vol met
tips en aanbevelingen voor vakanties met

kinderen van alle leeftijden in binnen- en
buitenland. Eigenaresse Sabine Kuipers-
van der Meer zoekt voor vrijwel alle
bestemmingen de meest kindvriendelijke
accommodaties op. 
Veel van die plekjes worden bezocht
door Sabine en haar gezin, of door een

ander gezin uit haar team. En wanneer de
beleving dan helemaal perfect is, verdie-
nen ze het keurmerk. In 2020 was er ook
een keurmerk voor een Hoenderloo’s

bedrijf, Landal Miggelenberg.

Verschillende kindvriendelijke vakantie-
parken van Landal hebben het Vakantie
met Kinderen keurmerk al mogen ont-
vangen. En nu komt Miggelenberg daar-
bij. Dit mooi aangelegde park in de
heuvels van de Veluwe bestaat al heel

lang, maar het wordt steeds kindvriende-
lijker. Met als blikvanger het vernieuwde
avonturenhof. En met de bijzondere
accommodatie "de Droomboom". 

>> Uiteraard zijn general manager
Maarten Jansen en zijn medewerkers
enorm trots op het keurmerk. Loon na
hard werken.

Zie voor een uitgebreid juryverslag:
vakantie-met-kinderen.com/landal-
miggelenberg.

Groen schoolplein IKC Hei & Bos
Ons schoolplein is, behalve onze speel-
en ontdekplek ook ons buiten "klaslo-
kaal" vol met planten, bomen, insecten,

verstopplekken, vogels en eetbaar groen.
Daarom zijn wij erg blij met de subsidie
van de gemeente Apeldoorn, waarmee
wij ons plan kunnen gaan realiseren. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt
aan het aanleggen van ons groene
schoolplein. Het is leuk om te zien hoe

enthousiast de kinderen zijn en dat ze
mee willen helpen waar dat kan. Op het
groene schoolplein komt onder andere

een waterpomp
waar kinderen zelf
water mee op kun-
nen pompen, een
stroompje waarin
ze dammetjes kun-
nen bouwen en
kunnen spelen met
water en zand. Er
komt een klim- en

klauterparcours,
een glijheuvel,
zandspeelplaats
en een hutten-
bouwbos. Er
wordt dus een plek
gecreëerd waar de

kinderen samen kunnen leren, lekker vies
kunnen worden, op ontdekking kunnen
gaan en waar iedereen, ook na schoolti-
jd met elkaar kan spelen. Iedereen is
welkom om straks na schooltijd, op eigen
verantwoordelijkheid, te komen spelen
op ons plein! 
Voor het realiseren van ons nieuwe
schoolplein is ook een eigen bijdrage
nodig. Hiervoor hebben wij een crowd-
funding opgezet. Draagt u ons IKC of
een goede speelplaats in Hoenderloo een
warm hart toe, doneer dan! Dit kan via
de volgende link: https://www.doneer-
doel.nl/actie/2789/groen-schoolplein-
ikc-hei-enamp-bos 
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Veel trouwe leden van Gym Trim Hoenderloo
Aangezien de Algemene Leden Verga-
dering van Gym Trim Hoenderloo
(GTH) dit jaar niet door kon gaan i.v.m.
Corona, niet in april en niet in oktober
vond het bestuur dat de jubilarissen van
dit jaar toch in het zonnetje gezet
moesten worden. Dit hebben ze gedaan
door hen persoonlijk thuis te verrassen
met een mooie bos bloemen. Iedereen
was dan ook blij verrast. 

In 2020 mocht het bestuur maar liefst 7
jubilarissen in het zonnetje zetten. Het
was ook nog wel even een klusje om bij
iedereen langs te gaan. Ook best tijdro-
vend want er was altijd wel iets te klet-
sen, maar het was zeker zeer de moeite
waard. En je kunt er ook een stuk wijzer

van worden, want het bleek dat GTH
maar liefst 50 jaar bestaat. Een van de
jubilariussen liet artikelen zien van de
oprichting in 1970 en van allerlei activi-
teiten die in de beginjaren van GTH wer-
den georganiseerd. Het bestuur hoopt
daar volgend jaar wel aandacht aan te
kunnen besteden. 

Op dit moment is Caroline Habets de
interim voorzitster, aangezien Anet
Wilbrink afgelopen juli gestopt is in die
functie. De hoop is dat tijdens de volgen-
de ALV een nieuwe voorzitter/voor-
zitster gekozen kan worden als er
meerdere kandidaten zijn die zich mel-
den om het voorzitterschap te willen
gaan uitoefenen. 

Dan nu de jubilarissen

Fenny Pluim - 1970 - 50 jaar lid Jos Hartman - 1970 - 50 jaar lid
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Mevrouw  Dros-vd
Harst - 1980 - 

40 jaar lid

Janny Wolfswinkel -
1980 - 

40 jaar lid

Caroline Habets -
1980 - 

40 jaar lid

Ariska Klein - 1995 - 
25 jaar lid

Mevrouw  Nijkamp -
Schut - 1980 - 

40 jaar lid
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100 nummers geleden
In deze rubriek kijken we terug in het verleden. Zoals de titel al aangeeft gaat het steeds over iets dat 100 nummers

geleden in de Nieuwe Plaggensteker heeft gestaan. 
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van: juli 2012
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Wat had
het an-
ders moe-
ten zijn ei-
genlijk! Deze
Nieuwe Plaggen-
steker had voor een groot deel gevuld
moeten zijn met de intocht van Sinter-
klaas en zijn Pieten op 14 november.
Heel veel foto’s van blije kinderen,
vrolijke (groot)ouders en andere fami-
lieleden en natuurlijk de Goedheiligman
en zijn enthousiaste helpers. 
Helaas, door coronamaatregelen geen
ontvangst op het schoolplein, geen tocht
door een deel van ons dorp en geen
geweldig kinderfeest in ‘t Dorpshuus. Er
werd achter de schermen nog gedacht
aan een live-verbinding voor de kinderen
met de Sint, of een film, maar omdat er
maar heel weinig mensen bij elkaar
mogen komen was dat ook helaas niet
haalbaar. Maar gelukkig is de Sint wel
aangekomen in Nederland en dus ook in
ons dorpie. 
Veel kinderen hadden de HZV-kleur-
plaat voor Sinterklaas, die in een vorige
Plaggensteker stond en in een aantal
winkels lagen, heel mooie en fanatiek
ingekleurd en de Kleurplaatpiet heeft
daar samen met Sinterklaas de aller-
mooiste uit gekozen. Maar de redactie
moest van de Piet wel vermelden dat alle
kleurplaten hartstikke mooi en prachtig
ingekleurd waren. Ze hangen allemaal in
de werkkamer van Sinterklaas en alle
pieten komen heel vaak even kijken naar
de mooie kleurvolle muur met kleurpla-
ten. Het was echter wel een wedstrijd en
dus moest er per leeftijdscategorie een
winnaar bepaald worden. Dit zijn ze en

De Sint
is
weer
in ons
dorp
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Beste Hoenderloërs 

Op 1 november 2020 ben ik gestopt als
praktijkondersteuner Geestelijke
gezondheidszorg (POH-GGZ) van
Huisartsenpraktijk Dieleman.
Ondertussen al 16 jaar gewerkt in
Hoenderloo, aanvankelijk bij Geerten
van den Brink, maar ben zo'n 13 jaar
geleden meeverhuisd naar de nieuwe
praktijk van Martin Dieleman.

Ik heb als POH-GGZ veel verhalen
gehoord, veel mensen gezien. Van ieder
die ik het niet heb verteld, maar me toch
kent, wil ik graag via deze weg even
afscheid nemen. 

Altijd heb ik met heel veel plezier ge-
werkt in Hoenderloo, ga nu stapsgewijs
met (deeltijd-) pensioen en wens ieder
alle goeds. 

Mijn opvolgster heet Anja Munz, ook
opgeleid als sociaal psychiatrisch ver-
pleegkundige, ervaren hulpverleenster
en kan toch nog lang mee. Ze werkt op
de dinsdagen in de praktijk. 

Hartelijke groet,
Maarten Steverink.

ps: en blijf een beetje naar elkaar om-
kijken in deze rare tijden..... 

Geboren in ......
Heerlijk, we kunnen weer een
geboorte kenbaar maken, aangezien
op 3 november de prachtige dame
Emmelie geboren is. Het tweede
kindje van Natascha Redert en Gerrit
Adding, die wonen op Krimweg 152.

Emmelie woog toen ze geboren werd 3980
gram en was 54 cm. Niet alleen papa en
mama zijn super trots op het nieuwe
gezinslid, ook grote broer Jason is ont-
zettend blij met zijn zusje. Maar hij is dan
ook al 4 jaar en let heel goed op haar. Ook
opa en oma René en Karin, die ook in
Hoenderloo wonen, zijn niet weg te slaan
bij de nieuwe wereldburger. Iedereen is

heel blij met Emmelie en zo hoort het ook. Alle betrokkenen, van harte gefelici-
teerd en heel veel geluk en gezondheid gewenst voor allemaal!

ze hebben inmiddels een prijsje kunnen
ophalen bij drogisterij Ariska.

0 jaar Lynn de Bie
1 jaar Jayson van Zeyst
2 jaar Robin Kesgin
3 jaar Novalynn vd Heuvel
4 jaar Florian Uithol
5 jaar Fenna Arkesteyn
6 jaar Iris Westerd
7 jaar Jasper Roos
8 jaar Janelle Schulstra
9 jaar Ivan vd Weele
11 jaar Sanne Oostendorp

Gefeliciteerd allemaal en veel plezier
met jullie prijsje. Natuurlijk is er op de
Pakjesboot 12 nog veel meer meege-
komen en op 5 december zal vast en
zeker ieder kind mooie cadeaus krijgen.
Sinterklaas zal er zeker van genieten, de 

tijd dat hij weer in Nederland is en hij
hoopt zo hier en daar toch nog wat
kinderen te kunnen zien. Hij groet alle
inwoners van Hoenderloo en wenst
iedereen een hele fijne decembermaand.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Zoals we al in het oktober uitgave vermelden ditmaal een vervolg van foto's van het Jongenshuis. Waar we al van dachten daar
komt reactie op is van en waar staat dat bankje dan?. Nou als je vanaf de Boerderij naar Kampheuvel gaat net voor de "rotonde"
links, met een prachtig uitzicht over het terrein.We doen er een foto bij voor de speurders.

1. Het bankje wat bij Eikenhof gestaan heeft, op de nieuwe plek.
2. De Heibult opname uit 1916 Woonhuis van directie met administratie.

Onder de pupillen ook wel het "loerhuus" genoemd. Van daar uit had men
goed zicht over het terrein.

3. Gebouw Vollenhoven met de enorme tuinen.
4 Panorama foto uit 1927 met op de voorgrond Eikenhof en bovenaan de    

werkplaatsen en daarachter Vollenhoven.
5 De genoemde kassen, opname 1948 die zich helemaal uitstrekten tot aan 
de Boerderij rechts op de foto.

Reageren het liefst via Wim van Mourik

1111 3333

4444

5555

2222
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Als dit blad bij in de bus valt, is duidelijk
of in de dorpen waar Hoenderloo toe
behoort, glasvezel in de dorpskernen zal
worden aangelegd. Op het moment dat
we dit schrijven, is dat nog niet zo ver,
maar zijn we al een aardig eind op weg.
Het wordt voor Hoenderloo's Belang de
laatste tijd wat lastiger om met de
gemeente in gesprek te komen. Dat komt
niet door de corona, maar vooral door
de plannen van de gemeente om wat zij
zelf burgerparticipatie noemen, totaal
anders te gaan organiseren. Eigenlijk
weet niemand waarom dit gebeurt, maar
het plan is om de Dorps- en wijkraden af
te schaffen en dan iedereen op dezelfde
manier het contact met de gemeente te
laten hebben. Hoenderloo's Belang is
daar niet voor, om de simpele reden dat
de huidige praktijk bewijst dat het kan
helpen als we gezamenlijk de weg naar
het gemeentehuis weten te vinden. En
soms is dat echt nodig. Kijkt u maar eens
naar de manier waarop we met de
toekomst van het Hoenderloo Groep-ter-
rein om zouden kunnen gaan. Natuurlijk
hebben veel mensen daar een opvatting
over, die moeten ze ook vooral aan de
gemeente laten weten, maar het helpt
beslist mee als we die zo collectief als
mogelijk organiseren. Of kijk eens naar

gemeente Apeldoorn met wat zij een
vitaliteitsagenda. Men droomt ervan dat
iedereen in Hoenderloo zijn of haar zegje
komt doen over de vraag hoe we ons
dorp voor de komende tijd vitaal kunnen
maken of houden. Uit andere dorpen
horen we vooral dat de gemeente veel
energie steekt in het verminderen van het
stikstofprobleem. Hoenderloo's Belang
denkt dat het hier toch echt gaat om wat
bewoners zelf vinden, niet om wat de
overheid graag wil. Dus moeten we zor-
gen dat we zoveel als mogelijk de
aansluiting vinden bij de plannen die in
het dorp leven, die we al hebben gemaakt
of die nog vanuit Hoenderloo in aantocht
zijn. En dan gaat het dus over het ver-
keer, over eerst bouwen voor de werke-
lijke behoefte (dat is iets anders dan
bouwen voor import), over de recreatie-
druk, de sociale structuur, de overle-
vingskansen voor onze huisarts etc etc.
Plannen die hier al lang bekend zijn,
maar waar de overheid nu een eigen
sausje van wil maken. Dat vraagt dus dat
we goed opletten. Hoenderloo's Belang
zal u op de hoogte houden van wat er
gaat gebeuren. Reageer daar vooral op
en als het u niet snel genoeg gaat, zoek
dan even contact!

het belachelijke gedrag van de gemeente
als er geklaagd wordt over het verkeer:
eerst gaat men kijken of de klagers wel
gelijk hebben (dat heeft de politie overi-
gens al aangetoond), dan gaat men stud-
eren en vervolgens doet men helemaal
niets. De actie om dan maar zelf alvast
wat borden neer te zetten heeft tot nu toe
niet veel meer opgeleverd dan: "dan
hoeft de gemeente dat zelf niet meer te
doen. Als ze niet op particulier terrein
hadden gestaan, hadden we ze overigens
weggehaald. Storend, al die borden".

Een dertigtal mede-dorpsbewoners
woont op het terrein van de Hoenderloo
Groep. Voor de helft van hen worden hun
huizen nu verkocht. De onzekerheid die
dat met zich mee brengt, is zeer onaan-
genaam. Hoenderloo's Belang probeert
mee te helpen voor hen als groep een
goede koers te vinden, zodat men gewoon
in ons dorp kan blijven wonen. Dat staat
nog los van de onbekende ontwikkelin-
gen voor de rest van het terrein in de
toekomst. Ook daarvoor leek het even de
goede kant op te gaan in de gesprekken
met de gemeente, maar de laatste maand
horen wij de ontwikkelingen alleen van
anderen, niet vanuit het gemeentehuis.
Eind dit jaar, begin volgend jaar start de

Naam: ...........................................................................................................................
Voorletters: ...................................................................................................................
Adres : ...........................................................................................................................
Huisnummer : ..............  Postcode : ......................... Plaats: ..................................
Email : ...................................................................................................
Telefoonnummer : ..............................................................................
______________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's Belang
toestemming om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (IBAN):……………………………….
Ten name van :
Handtekening: 

Dit formulier kunt u in de brievenbus doen bij
Rob Spelde, Krimweg 11

Datum: ..................................

Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
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Het toch wel heel speciale bord
van verboden voor honden van
vorige maand is te vinden op de
oprijlaan van de ingang bij het
Poortgebouw van het Deeler-
woud. Het geldt vast en zeker
niet voor de type hond die op het

bord staat, maar voor alle honden.
Nu de foto van deze maand; waar het over gaat is wel duidelijk. De foto is gemaakt op
een plek waar een erkend streekproduct verkrijgbaar is. Maar er is nog meer aan de
hand, gezien de letters die er boven staan. Maar wat staat er. Tip: op deze plek vond
vroeger iets heel anders plaats en hele volksstammen hebben er veel voetstappen liggen

Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:30-13:00
Woensdag: 08:30-17:30
Donderdag: 12:00-20:00
Vrijdag: 08:30-17:30
Zaterdag: 08:00-13:00
Zondag: gesloten

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709

NIEUW IN HOENDERLOO
Majanka van der Lee heet je/u welkom bij

Gelnagel Salon Hoenderloo

Tevens verkoop Oriflame producten. 

Bel of mail voor een afspraak naar:

gelnagelsalonhoenderloo@gmail.com
06-43535253

www.gelnagelsalonhoenderloo.nl

Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30 
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302
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Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:

* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.

* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.

Nieuwe Plaggensteker Sudoku

Oplossing 
vorige maand

9 8 6 7

4653
7984
1982

8736
32468

7 6 5 2
1 6 3 8
4 1 8 5

Bloembakken
weer opgeruimd
Een deel van het jaar hebben de bloem-
bakken aan de lantaarnpalen in een deel
van Hoenderloo het straatbeeld extra
opgefleurd. Op het moment dat ze ge-
plaatst werden beloofden de medewer-
kers van het bedrijf dat ingehuurd was,
dat er een grote bloemenpracht aan elke
lantaarnpaal zou komen te hangen. Die
belofte hebben ze zeker waargemaakt. Er
hingen grote trossen bloemen in fraaie
kleuren en menigeen heeft er echt van
genoten. Een goede zet dus van de
Hoenderlose Zaken Vereniging (HZV)
om het desbetreffende bedrijf in te huren
om deze bloembakken te verzorgen.
Daar hoorde ook water geven bij en dat is
afgelopen zomer wel nodig geweest ook.
Eerder gebeurde dat nog wel door jon-
geren van het Jongenshuis of door andere
vrijwilligers. Nu ontfermde het bedrijf
zich hierover en gezien de volheid van de
bloembakken hebben ze deze taak ook
prima op zich genomen. 

Eind oktober zijn de bloembakken weer
opgehaald en dat hield in dat de lantaarn-
palen wel opeens heel kaal waren. Op
zich zaten er nog best wel redelijk veel
bloemen in de bakken, maar ze moeten
een keer opgehaald worden. De tempera-
tuur was nog erg hoog en daardoor kon-
den de bloemen nog langer door bloeien.
De beugels voor de bloembakken bleven
aan de lantaarnpalen en dus leefde bij
menigeen de hoop dat er volgend jaar
weer van die prachtige volle bloem-
bakken komen te hangen. Een woord-
voerder van de HZV heeft aangegeven
dat de ondernemersvereniging de bakken
zeker weer laat plaatsen. Top!
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 59

Door Leontien Krul, 
beleidsmedewerker 

Sinds 2015 vindt er in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe onderzoek plaats
naar de effecten van steenmeel in het
heidelandschap. Steenmeel is een fijn-
gemalen vulkanisch- of diepgesteente,

wat mogelijk de bodemchemie en
bodemmineralogie duurzaam kan her-
stellen. Dit is nodig, want de afgelopen
decennia is de bodem verzuurd door
mest, industrie en verkeer. Deze verzu-
ring van de bodem zorgt er voor dat
mineralen versneld verweren en uit de
bodem wegspoelen. Het ontbreken van
deze mineralen heeft een negatief effect
op de (zeldzame) planten en dieren die
voorkomen op de schrale heidevelden.
Om de buffercapaciteit van de bodem
duurzaam te herstellen is actief ingrij-
pen nodig. Steenmeel, fijngemalen
vulkanisch of dieptegesteente, heeft de
potentie om de bodemchemie duurzaam
te herstellen. 

Hotspots met zeldzame planten en
dieren
In het Nationale Park De Hoge Veluwe
hebben we een aantal hotspots van
zeldzame planten, waaronder de kleine
schorseneer, de heidezegge en gelobde

maanvaren, en dieren waaronder de
aardbeivlinder, kommavlinder en de
bosparelmoervlinder. De hotspots in het
Park blijken te liggen op plekken waar
infrastructuur van het voormalige vlieg-

veld Fliegerhorst Deelen in
de Tweede Wereldoorlog
heeft gelegen. Na de oorlog
is de infrastructuur wegge-
haald, maar is wel een hoop
puin (stenen, beton) blijven
liggen. Dit puin is verweerd
en heeft mineralen
afgegeven. Metingen tonen
aan dat de bodem op die
plekken minder verzuurd is. 

Deze inzichten hebben bijge-
dragen aan het idee om
steenmeel te gaan gebruiken
in het natuurbeheer. Het idee
is dat de mineralen in het

steenmeel langzaam, gedurende een
lange periode (20 -30
jaar), vrijkomen. Door
een steenmeel te kiezen
dat past bij de minera-
len die uit de bodem
verdwenen zijn, kan de
bodem hersteld worden.
Het steenmeel dat in het
Park gebruikt wordt is
een restproduct uit
Noorwegen.

Steenmeel uitstrooien
met een helikopter
In de afgelopen periode
is er met een helikopter
in het Park steenmeel
uitgestrooid over de in 2015 en 2016
aangelegde heideverbindingen. Het
gaat om ongeveer 100 hectare waar 10
of 15 ton per hectare (afhankelijk van
de locatie) is aangebracht met als doel
de achteruitgang van de biodiversiteit

van het heidelandschap te herstellen.
Een rigoureus, maar met grote
zorgvuldigheid uitgevoerd project. Bij
dit project werkt het Park samen met
Stichting Bargerveen, Onderzoeks-
centrum B-WARE, Natuurbalans,
Bodembergsma en de Unie van
Bosgroepen.
Na verdere positieve resultaten bij de
heide en de aangelegde heideverbinding
is het strooien van steenmeel in 2020
uitgebreid. Vanwege de grootte van het
gebied en de grote hoeveelheid steen-
meel, is er een helikopter gebruikt voor
het uitstrooien. Toediening met een
tractor zou voor heel veel rijbewe-
gingen in het veld zorgen met insporing
en bodemverdichting tot gevolg.
Het uiteindelijke doel van het strooien
van steenmeel is dat wij het heideland-
schap en de plant- en diersoorten die
daarbij horen behouden en robuuster
maken. Steenmeel kan hiervoor een

middel zijn, maar meer onderzoek naar
effecten op de langere termijn en op
verschillende habitattypen zijn nodig.
Voor 2021 staat er een symposium ge-
pland om de resultaten van het steen-
meel onderzoek te presenteren. 

Verbeteren van de bodem dankzij steenmeel
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

2x Mitsubishi ASX Automaat
Navigatie, Camera, Cruise control, Aut. Airco,
Radio/USB/Telefoon, Apple Carplay
Stoelverwarming, Mistlampen, Dakrailing,
Metallic lak, enz. enz.5.600 en 12.000km!! 
Deze auto's zijn als nieuw!

Bj 2020!    € 26.950,-/€ 27.950

Bmw 118i High Executive Navi, Xenon, Schuifdak Zwart met. 2010 €  9.950,-
Citroen C4 Picasso 156pk zeer luxe uitvoering Wit 2013 € 12.450,-
Dacia Dokker Stepway 1.2 Tce Navigatie, enz. Zwart met. 2018 € 17.450,-
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz. Blauw met. 2014 €  7.450,-
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Titanium zeer compleet Blauw met. 2014 €  8.950,-
Hyundai I-10 1.2 Automaat 14.000km!! Als nieuw!! Grijs met. 2015 € 12.450,-
Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz. Blauw met. 2018 € 17.750,-
Kia Cee'd 1.4 5 deurs Sportvelgen, Sportieve auto Wit 2016 € 11.950,-
Nissan Almera Tino Airco, nieuwe APK hoge instap Grijs met. 2005 €  1.750,-
Nissan Pixo 5 deurs 63.000km div. Opties. Grijs met. 2013 €  4.250,-
Opel Agila 1.2 Edition, Hoge instap Airco enz. Grijs met. 2012 €  5.950,-
Opel Corsa 1.4-16v 5 drs  Lm velgen, Airco enz Blauw met. 2011 €  6.450,-
Peugeot 2008 1.2 THP 110pk Cruise contr. PDC enz Wit 2016 € 12.450,-
Peugeot 308SW 1.2 130pk Zeer luxe uitvoering Zwart met. 2018 € 17.450,-
Renault Clio 1.2 Navigatie, Cruise 53000km! Rood met. 2013 €  8.450,-
Renault Kangoo 1.2 Tce Airco, Cruise, Trekhaak D. grijs met. 2014 € 11.950,-
Renault Megane 1.6-16v Station Navi 78.000km D. Grijs met. 2013 €  9.950,-
Renault Scenic 1.4 Tce 130pk div opties 86000km D. Grijs met. 2011 €  8.450,-
Skoda Roomster 1.2 Tsi Hoge instap, veel ruimte Zwart 2010 €  5.950,-
Suzuki Wagon R AUTOMAAT 86.000KM Airco Grijs met. 2001 €  2.450,-
Toyota Yaris 1.3 5 deurs Airco, Trekhaak Grijs met. 2010 €  6.250,-
VW Tiguan 1.4 TSI 4x4 160PK 66.000km!! Navi enz. Zwart met. 2012 € 15.450,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:
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