
ariconcert van dirigent Luuk de Bakker,
die voor ieder optreden en elke repeitie
vanuit Hilversum naar Hoenderloo komt.
Hij is in maart 2019 begonnen bij VIOS
en men is echt heel blij met hem. Een
jonge vent waar Hoenderloo hopelijk
nog jaren veel plezier van kan hebben.
Bij de slagwerkgroep staat Jan van
Lienden inmiddels al een paar jaar voor
de groep en dat deze muzikanten heel

grote kwalitatieve stappen hebben ge-
maakt in die tijd is inmiddels algemeen
bekend. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk speel-
den de fanfare en de slagwerkgroep zo’n
beetje om en om. Zo bleef er tempo in
omdat men niet steeds van plaats hoefde
te verwisselen. Voor een drietal slagwer-
kers was het concert erg druk, aangezien
ze alles hebben meegespeeld. Zij spelen
uiteraard de 7 nummers van de slagwerk-
groep, maar ze deden ook mee met de 7
nummers van de fanfare en dan nog de
gezamelijke marsen. Carine, Wim en
Martijn, hulde!

Men had voor dit concert ook voor een
iets andere opzet gekozen. Niet meer
beginnen en eindigen met een gezamen-

lijke mars, maar die zaten aan het einde
van het eerste deel en als eerste nummer
na de pauze. Deze marsen vielen overi-
gens immens in de smaak. Wat een
muziek werd daar even gemaakt zeg.

Niet alles ging vlekkeloos, maar anders
had men ook wel in een heel ander orkest
gespeeld. Verreweg het meeste ging erg
goed en het publiek in de grote zaal van

‘t Dorpshuus genoot volop. Zeker ook
van de solo’s van Sarina bij de slagwerk-
groep en Vincent bij de fanfare. Jeetje
Mina, wat klonk dat goed zeg!
Het was ook een spannende avond voor
de leerling slagwerker Werner. Hij deed
voor de allereerste keer mee met 1 num-
mer (Kozakken patrouille) en je kon wel
horen dat hij talent heeft. Hij wil er vol-
gend jaar bij staan met de trommel-
stokken in de hand.
Uiteraard vindt de één het ene nummer
mooier en de ander weer een andere,
maar het concert zat heel goed in elkaar
en wat kan een dorp als Hoenderloo trots
zijn op zo’n muziekvereniging. Met een
kerstverse (her)nieuwe voorzitter in de
persoon van Hans Berkhof. Op de mid-
denpagina van deze Plaggensteker nog
meer foto’s van een heerlijk concert. 
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Henri wordt gefeliciteerd
door Simone. Maar waar
mee dan?

Mooie stropdas Richard.
Maar even ..... waarom
doe je die om?

Fenny met bloemen. Een
feestje? Zeker, met nog een
aantal dames!

Vorige maand al 4 baby’s,
deze keer weer een nieuwe
wereldburger.
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voor het dorp Hoenderloovoor het dorp Hoenderloo
Heerlijk winterconcert van ons VIOS
In het jaar dat onze muziekvereniging
VIOS al 99 jaar bestaat werd op de laat-
ste zaterdag van januari, de 25-ste, het
winterconcert gegeven. Het eerste janu-



De Nieuwe Plaggensteker - pagina 2

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!

2 Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang, Dorpshuus, 20.00 uur)
18 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
21 Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)

6 Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus, 19.45 uur)
12 Paasspektakel OCH
15 Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
27 Koningsdag

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

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

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

5 Zomerfeest Hoenderloo
6 Zomerfeest Hoenderloo
7 Zomerfeest Hoenderloo
8 Zomerfeest Hoenderloo
9 Zomerfeest Hoenderloo

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

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

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

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

Maart

April

Mei

Juli

November

December

Juni

Augustus

September

Oktober

Vorige maand stonden alle wekelijkse activiteiten van Het Nieuwe Initiatief in de agenda. Dit legt echter zo’n
claim op de kalender, dat ze in het vervolg, net als bij alle andere wekelijkse activiteiten, niet meer vermeld wor-
den. Ze zijn er dus nog wel!
Wekelijkse activiteiten HNI:
maandag: Yoga: (Dorpshuus, 09.00 - 10.15 uur en IKC 20.00 - 21.15 uur)
dinsdag: Spelletjesmiddag: (Dorpshuus, 14.00 - 16.00 uur)
donderdag: Yoga (IKC, 20.00 - 21.15 uur)
vrijdag: Inloop: (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

zie blz 29!!!!!



Keuken open:
12.00 - 20.30 uur

Apeldoornseweg 30, 7351 AB
Telefoon: (055)3781362

Hoenderloo 
www.hotelbuitenlust.nl
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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 21 maart

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

dinsdag 31 maartdinsdag 31 maart
(onder voorbehoud)(onder voorbehoud)

VVeel leespleziereel leesplezier

De eerste Hoenderlose vijftiger van 2020 is Richard Buitenhuis van de Paalbergweg.
De man die op zijn 48-ste nog zijn motorrijbewijs haalde is op 27 januari 50 jaar ge-
worden. Zoals uit het spandoek blijkt is Richard een levensgenieter die zich ook volop
inzet voor HNI. Richard, nog van harte gefeliciteerd en uiteraard nog vele jaren erbij.

Het tweede nieuwe oudje van dit jaar is Mike van der Lee van de Bijdamweg. Hij
bereikte op 8 februari de mijlpaal van 50 levensjaren en dat werd gevierd met een
spandoek voor het huis en later met een hartstikke smakelijk etentje. Mike, jij ook ui-
teraard van harte gefeliciteerd en plak jij er ook nog maar heel wat jaartjes aan vast. 
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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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Henri de allerbeste klaverjasser

De Hoenderlose klaverjasmarathon in de
huidige vorm kent zijn oorsprong bij sv
Beatrix. Waarschijnlijk zal daarvoor ook
zeker gekaart zijn, maar bij de voorma-
lige voetbalclub werden zeker jaarlijks
12 uur achter elkaar de kaarten geschud.
De oud gedienden weten vast nog wel dat

een tijd ‘s nachts werd gespeeld. Men
begon om 19.00 uur uur en daarna werd
door gekaart tot 07.00 uur. Nadat de
kampioen bekend was gemaakt ging men
huiswaarts ....... pitten. Een ander pit dan
waar men die nacht daarvoor op hoopte.   

Uiteraard kon er niet meer gekaart wor-
den in het clubhuis van Beatrix nadat de

club ter ziel was gegaan. De animo om
12 uur te klaverjassen bleef echter bij een
aantal enthousi-
astelingen en dus
werd een nieuwe
lokatie gezocht, en
gevonden in ‘t

Dorpshuus. Zeer
naar tevredenheid
verzamelt men
zich daar in alle
vroegte en ook
van buiten de

plaats (bijv. Harderwijk) komen kaarters
al jaren naar het dorpsgebouw.Wat een
drukte zo rond 6.45 uur. Rond 07.00 uur
wordt dat begonnen met het eerste boom-
pje en dit jaar was dat op zondag 2 feb-
ruari. 

Er werd begonnen met 25 kaarters; 24
mannen en 1 dame. Gaandeweg de dag

ging 1 persoon naar huis en zo waren er
steeds 6 tafels waar aan gekaart werd. In

totaal zijn er 13 boompjes gespeeld in de
12 uren dat men in ‘t Dorpshuus was. En
er is volop van genoten. Naast het feit dat
men klaverjassen gewoon hartstikke leuk
vindt om te doen is de sfeer op deze dag
ook iets waarvoor men graag een vol-
gende keer terug komt. Het is erg gezel-
lig, goed georganiseerd en er wordt ook
goed gezorgd voor de inwendige mens.
De resultaten werden professioneel in
kaart gebracht en tijdens de prijsuiteiking
bleek tot zijn eigen grote verbazing dat
Henri Zeevalkink gewonnen had, John
radstaat tweede was en Wim Wolfs-
winkel derde. Gefeliciteerd!!
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Geboren in ........
Na de ‘geboortegolf’ van vorige maand met maar liefst 4
prachtige baby’s kreeg de redactie een mailtje met nog een
heerlijke baby die geboren is. Thibault Isaac de Jong is
namelijk op 21 december 2019 geboren. Al weer een tijdje
geleden, maar natuurlijk hoort hij ook in de dorpskrant van
Hoenderloo. Hij woont namelijk in ons dorp aangezien papa
Frits de Jong en mama Gilliane Mijné in 2018 verhuisd zijn
van Amsterdam naar Hoenderloo aan de Weikamperweg met
hun oudste zoon Louis. Ze hadden de behoefte om in de

prachtige omgeving van Hoender-
loo te gaan wonen en Gilliane

kon een baan krijgen in het
ziekenhuis. 

Thibault woog bij de geboorte 2910 gram en was 50 cm lang. Hij doet het voorbeeldig
en grote broer Louis in enorm lief met hem. Thibault is de enige van de familie die
altijd mag zeggen dat hij in Hoenderloo geboren is. Hoe leuk is dat!

Thibault, welkom op deze wereld en in Hoenderloo, net als voor je broer, papa
en mama. Iedereen van harte gefeliciteerd!

Bijna weer ijstijd!
Nog even en dat is het weer 1 maart. Dé dag dat het
wereldberoemde ijsraam van IJs van Co voor de
eerste keer open gaat. Omdat deze dag op een
zondag valt gaat IJs van Co al op zaterdag 29
februari open! Vanaf dat moment zal het beeld op
de foto rechts heel vertrouwd zijn en dus kunnen
we weer proeven van de unieke ijsjes van Gerrit,
Miranda en alle anderen bij IJs van Co. Zij staan
ook allemaal weer te popelen om aan de slag te
gaan. Ze staan dan op een nieuwe vloer, aangezien
de oude echt aan vervanging toe was. De afgelopen
maanden is de vloer er helemaal uit gegaan, wat
echt noodzakelijk was. Er kan dus met een gerust
hart ijs geschept worden en de klanten kunnen dus
volop een overheerlijk ijsje bestellen. Dat ie maar
weer mag smaken!!!!!!!

Yoga nu ook op donderdagavond
Naast de maandagochtend en -avond is er nu ook een yogales op donderdag-
avond. Fijn voor mensen die twee keer in de week willen yoga-en en ook voor  

mensen die op maandag echt niet kunnen.
De les op donderdag begint om 20.00 uur en wordt gegeven in 

IKC Hei&Bos.    
De eerste donderdagavondles is op 12 maart. 

Omdat de ruimte elke eerste donderdag van de maand gebruikt 
wordt door de EHBO en deze in april nog een aantal keren         

extra bezet is, zullen er nog wat yogalessen afvallen op deze avond.

Geef een geboorte door!!!!
Heeft er een geboorte plaatsgevonden bij u thuis in Hoenderloo of bij familie die
banden heeft (gehad) met Hoenderloo, geef het aan ons door. Het is altijd leuk te
weten wie vader en moeder, opa en oma e.d. zijn geworden.
redactie: robspelde@planet.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

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



Bezorger N.P. gezocht
Tot maart vorig jaar kon u Wilma in
onderstaande outfit door het dorp zien
crossen met de post. Daarna werd het een
stukje veiliger op de weg, alleen ten tijde
dat de Plaggensteker rondgebracht moest

worden scheurde ze nog door het dorp.
Helaas gaat Wilma daar nu ook mee
stoppen en dus zoekt HAJO naar een
nieuwe bezorger. Het betreft zo’n 420
kranten, één keer per maand. Het is best
een grote wijk. Ze worden elke maand op
maandag bij je thuis afgeleverd en
moeten dan het liefst binnen 2 dagen be-
zorgd worden. HAJO heeft geen fiets-
tassen, dus die moet je zelf hebben. Mini-
mum leeftijd (wettelijk) is 15 jaar en we
moeten ook het idee hebben dat je veilig
in het verkeer bent. En dat je serieus rond
brengt! De verdienste is echt leuk!
Als je interesse hebt, stuur een mailtje
naar robspelde@planet.nl en dan kijken
we verder!

één van de trainsters van de mini’s, waar
hun dochter Nikki in speelt. De mini’s
zijn een paar maanden geleden begonnen
met trainen en gingen met zulke grote

sprongen vooruit, dat ze wedstrijden
konden gaan spelen. En dan moet je
natuurlijk allemaal mooie shirts hebben.

Die werden na een training uitgereikt en
aangetrokken om even met elkaar en de
sponsor op de foto te gaan. Zeg nou zelf,
dat ziet er toch uit als een plaatje.

Uiteraard hopen we dat de mooie shirts
een heleboel spelplezier en geluk gaan
brengen.
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Heldere aspergesoepHeldere aspergesoep
hachee, rode kool met appel, aardappelenhachee, rode kool met appel, aardappelen

rijstevla met bessensaprijstevla met bessensap

Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk 

zaterdag 14 maart bij
Tonny Westerveld -  0657551350

Menu voor       18 maart:Menu voor       18 maart:

Nieuwe shirts voor teams GTH/Torpedo
Als je als team een wedstrijd moet spelen
wil je ook mooi, netjes en als één geheel
voor de dag komen. Al sinds jaar en dag
zijn verenigingen voor een tenue
afhankelijk van een sponsor  en bij
GTH/Torpedo is men er maar wat blij
mee dat men weer een bedrijf bereid
heeft gevonden. 

Dames 1 en de Mini’s van onze plaat-
selijke volleybal zijn door DeRo
Dienstverlening heel mooi in nieuwe
shirts gezet. De link is uiteraard snel
gelegd, aangezien de eigenaar van het
bedrijf Hoenderloër Robert Jeths is. Ooit
in 2016 begonnen samen met een colle-
ga, maar sinds ongeveer een jaar staat
Robert er alleen voor en dat bevalt hem
heel goed.
Zijn vrouw Natascha is speelster van het
eerste damesteam, maar daarnaast ook
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Politienieuws
Langzamerhand begint het weer langer licht te
worden en ook het groen begint alweer uit te
lopen. Voorbodes van het nadereden voor-

jaar. 
De afgelopen periode is het voor de poli-

tie relatief rustig geweest in
Hoenderloo. Twee keer hebben we hulp
verleend en er werd aangifte gedaan van vernieling. Er werd één verdachte situatie
gemeld en mijn collega's hebben een schaap uit een benarde positie geholpen. Helaas
heeft men ook geprobeerd in te breken in een woning in het dorp, maar in het buitenge-
bied van Hoenderloo waren er ook twee voltooide woninginbraken. Ik wil u vragen om
verdachte situaties toch door te blijven geven.

Met vriendelijke groeten,
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk

Nieuws van de dorpscontactpersoon
Maart komt alweer in zicht. Afgelopen
maand heb ik mijn 61-ste kaarsje
mogen uitblazen en ik wil iedereen
bedanken voor de leuke en lieve woor-
den. De eerste keer dat ik jarig was met
onze kleinzoon Noud erbij. Wat een
heerlijk ventje en wat groeit hij snel.
Uiteraard wist ik dat nog wel van onze
eigen kinderen, maar dat is al weer zo
lang geleden!!!! Hoe mooi is zo’n klein
propje, wat kun je daar van genieten.

In de afgelopen maand ben ik benaderd
door een onderzoeksjournaliste van de
website Follow The Money (FTM). Ze
zijn bezig met een gedegen onderzoek
over de sluiting van het Jongenshuis en
de rol van Pluryn daarin. Er wordt tot
op de kleine lettertjes en cijfertjes
onderzoek gedaan en ze hebben al met
veel mensen gesproken, waaronder
ouders. Ze wilde voor het totale plaatje
ook graag de impact van de sluiting op
het dorp Hoenderloo weten en daar-
voor heeft ze bij ons thuis aan de koffie
gezeten en heb ik met haar gesproken.
Vervolgens heb ik haar het terrein van
het Jongenshuis laten zien door er met

de auto omheen en overheen te rijden. Ze
wist niet wat ze zag hoe groot het totale
terrein is.
Ik heb haar aangegeven wat de gevolgen
zouden kunnen zijn voor het dorp als het
internaat haar deuren zou sluiten.
Huisarts, dorpsbewoners die hun baan
verliezen, gevolgen voor het bedrijfs-
leven enz.
Later ben ik ook nog met een filmer van
Follow The Money op het Jongenshuis
geweest. Hij wilde er graag overheen
lopen terwijl hij filmopnames maakte.
We hadden Joep mee genomen, zodat het
nuttige met het aangename werd verbon-
den. Ook deze man verbaasde zich over
hoe groot het terrein is en we hebben
beelden van allerlei onderdelen van het
internaat gemaakt. De film moet het ver-
haal op hun site ondersteunen en ver-
duidelijken. 
Als het artikel gepubliceerd wordt zal ik
proberen dit via hoenderloo.nl voor
iedereen zichtbaar te maken. Ik hoop ui-
teraard dat ze zo veel naar boven weten
te krijgen dat duidelijk wordt dat als
Pluryn vuil spel heeft gespeeld dit
wereldkundig wordt gemaakt.

Ik realiseer me overigens ook, dat als ik
nog op de Meester Gangelschool zou
hebben gewerkt, mijn baan ook op de
tocht zou hebben gestaan. Dat dan na
40 jaar trouwe dienst. En als 61-jarige
weer aan de slag komen? Geen denken
aan. Ik leef met iedereen mee!!!!

Ik zal proberen u als inwoner op de
hoogte te houden van zaken die bij mij
langs komen over Hoenderloo. Als u nu
iets heeft waar u mee zit en ik zou er
eventueel iets in kunnen betekenen,
neem contact op! Praten kan altijd!
Ik ben te bereiken, het liefst via de mail
robspelde@planet.nl of met een briefje
in de bus, Krimweg 11.
Ik hoor graag van u!

Met hartelijke groet,
Rob Spelde
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Krimweg 3-b
7351 AS Hoenderloo
Mobiel:     06-21395650 
Telefoon:  055-8444709
Site: www.bogaardadministraties.nl

Voor een betaalbare boekhouding 

* Financiële- en loonadminstratie

* Opstellen jaarstukken 

* Aangiftes vennootschaps- en 
inkomstenbelasting



Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Hoenderloo's Belang

Datum: 2 maart 2019
Locatie: 't Dorpshuus Hoenderloo
Aanvang: 20 uur

Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 4 maart 2019 (zie https://hoenderloo.nl/inwoners/dorpsraad)
3. Activiteiten Vereniging Hoenderloo's Belang: Hoenderloo: terugblik op 2019 
4. Financieel jaaroverzicht 2019 Vereniging Hoenderloo's Belang (ter inzage op de vergadering)

- Akkoord kascontrolecommissie 
- Verkiezing kascontrolecommissie 2020

5. Wijzigingen bestuur:
- aftreden: Naomi Jansen en Paul de Jongh
- aantreden: Rowan Mulder en Rob Spelde

6. Ontwikkelingen De Hoenderloo Groep
7. Wat verder ter tafel komt

PAUZE
Henri van Vliet: presentatie natuurfotografie
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Naam : .................................................................................................
Voorletters : .................................................................................................
Adres : .................................................................................................
Huisnummer : .......................... Postcode : .........................
Telefoonnummer : ..........................
Plaats : .................................................................................................

________________________________________________________________

ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's
Belang om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (ibannumer):………………………………………………………
Ten name van :
Handtekening: 



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



Al vanaf 1 september 1993 kent
Hoenderloo een volksdansgroep. Eerst
dansten ze in de kantine van sporthal
De Weikamp en sinds de sloop van De
Weikamp  in de sooszaal van 't
Dorpshuus.

De groep komt wekelijks op donderdag
bij elkaar van 19.00 tot 20.00 uur.  In
de zomermaanden van juni tot en met
augustus wordt er niet gedanst.
De groep bestaat momenteel uit 15
dansende leden. Het repertoire is
afgestemd op de leden, hun leeftijden en
daaraan verbonden hun dansmo-
gelijkheden. Achteruitlopen en snelle
draaiingen ?  Liever niet.  De keuze van
de dansen is daarop afgestemd:  van

culturele traditie. De context , de aan-
leiding en de emotie die met de dans
worden overgebracht zijn belangrijk en
worden door de vaste dansdocente uit-
gelegd.

Wat er nodig is om te kunnen volks-
dansen: lekker zittende kleding, makke-
lijk schoeisel en vooral de instructies
van de docente nauwgezet opvolgen en
serieus nemen.

Nieuwe dansers, ook mannen -er is er al
ééntje- zijn van harte welkom.  Voor 15
euro per maand wordt u lekker gezond
moe, leert u regelmatig nieuwe dansen,
elegant bewegen en nieuwe mensen ken-
nen. Een aanrader voor 2020.

Hongaars en Grieks tot Armeens en
Amerikaans. Het doel is dansplezier. Er
wordt niet toegewerkt naar een optreden
met de stress die daar bij kan horen.
Het optreden van juni 2019 bij De
Kleine Arcke  zal dan ook  een uitzon-
dering blijven.

Het doel van volksdansen bij De
Krimdansers  is mensen te activeren,
lichamelijk actief te houden, uit te
dagen, nieuwe bewegingen te leren indi-
vidueel en als groep op traditionele
volksmuziek. Plezier door bewegen :
door inspanning naar ontspanning.
Volksdansen is meer dan bewegen op
muziek. Bij volksdansen gaat het om
bewegen op muziek uit een bepaalde,
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OPOP BEZOEK BIJBEZOEK BIJ
De KrimdansersDe Krimdansers

De Krimdansers in september 2018 tijdens de viering van het 15-jarig bestaan bij De Krim. 
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meer foto’meer foto’s ops op
wwwwww.vios-hoenderloo.nl.vios-hoenderloo.nl

wwwwww.hoenderloo.nl.hoenderloo.nl
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De heks van vorige maand moest gezocht worden in de buurt van het
muziekbos. Van daaruit de Delerweg op en dan staat deze heks verdekt
opgesteld in de tuin van de familie Huisman. Het is even zoeken, maar dit
beeldje staat daar echt.
Tussen de struiken staat de
heks te wijzen. Nu de
bomen en struiken nog

zonder bladeren zijn is het wat makkelijker te vinden.
Op de foto van deze maand een naambord die op een huis is bevestigd. Zo op
de voorgevel vastgemaakt, maar je moet maar net weten waar dit huis staat. Als
tip geven we aan dat deze staat op een terrein waar de laatste maanden helaas
heel veel over te doen is. Nog een tip: zoek niet midden in Hoenderloo!

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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Cursus valpreventie
Op 15 januari was er een voorlichtings-
bijeenkomst. Hier kwamen helaas maar
weinig mensen op af. Er waren 5 aan-
meldingen binnen en er zijn geen nieuwe
aanmeldingen bijgekomen, ondanks onze
oproep in De Nieuwe Plaggensteker van
afgelopen maand. Wij hebben daarom
moeten besluiten om de cursus
annuleren.

Wandelen met lunch
Wandelen is een gezonde bezigheid.
Daarom willen wij wekelijks op don-
derdagmorgen om 11 uur starten bij het
Dorpshuus. De wandeling zal ongeveer 5
km zijn. Aansluitend gaan wij genieten
van een heerlijke lunch, bereid door jon-
geren van DHG. Op eerdere oproepen
zijn 6 aanmeldingen binnenkomen. Wij

klaar en er is een praattafel. Ook kunnen
er allerlei spelletjes gedaan worden.
Kortom: alle ingrediënten voor een
gezellige middag!

Inloop-vrijdag
Wekelijks worden op de vrijdag tussen
tien en twaalf uur een inloopochtend in
het Dorpshuus georganiseerd: Een laag-
drempelige inloop voor iedere inwoner
die daar behoefte aan heeft of het
gewoon leuk vindt om anderen te ont-
moeten. Voor een kopje koffie, voor
advies en hulp op vele vlakken (comput-
ers, reparaties en formulierenhulp), voor
een praatje of een spelletje. Tijdens de
inloopochtend op vrijdag kunt u ook
handwerken. Kortom: Elkaar gezellig
ontmoeten!

horen graag wie er nog meer belang-
stelling hebben voor deze activiteit op de
donderdagochtend. Mail dan even naar
hni@hoenderloo.nl

Yoga-maandag
Wekelijks is er op maandagochtend van
9 tot 10.15 uur yogales in het Dorpshuus.
En 's avonds van 20 tot 21.15 uur in IKC
Hei&Bos. Beide lessen worden gegeven
door Sandi Wieferink. Voor het volgen
van de yoga-lessen wordt gewerkt met
een strippenkaart voor 5 of 10 keer en je
neemt je eigen matje mee. De eerste ken-
nismakingsles is gratis.

Spelletjes-dinsdag
Op dinsdagmiddag organiseren wij van
14-16 uur wekelijks een spelletjesmid-
dag in het Dorpshuus. De koffie staat

Nieuws en activiteitenNieuws en activiteiten

GTH/TGTH/TORPEDO NIEUWSORPEDO NIEUWS
We zijn bij GTH/Torpedo op zoek naar:

* scheidsrechters voor de 3e en 4e klasse en voor de 2e klasse.
Voor de 2e klasse moet je een cursus volgen die door GTH
betaald wordt!!

* enthousiaste trainers met volleybalervaring voor de dames
teams.

De jaarvergadering van de GTH/Torpedo vindt in april plaats in ‘t Dorpshuus. 
De definitieve datum volgt nog!

GTH wil een nieuwe sport introdu-
ceren in Hoenderloo en wel tafelten-
nis. Als er mensen zijn die dit samen
met Caroline Habets willen opzetten.
dan kunnen zij telefonisch contact
met haar opnemen: 
3781714 of 06-53498714
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06-40866349

woensdag 12.00 - 20.00 uur

donderdag 12.00 - 20.00 uur

vrijdag 12.00 - 00.00 uur

zaterdag 12.00 - 00.00 uur

zondag 12.00 - 20.00 uur



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: oktober 2011
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Aquarellen van dieren en landschappen
Op zondag 9 februari heeft in
museum de kleine Arcke een
verkoop expositie plaats gevon-
den van aquarellen van dieren
en landschappen van de hand
van de (nog net) Hoenderlose
kunstenares Marijke de Jongh
uit Hoenderloo. Ze heeft goed
bezoek gehad van belangstel-

lenden en uiteindelijk heeft ze ook zeker een aantal van haar schilderijen verkocht. Ze was zeker tevreden en ze kan lekker
slapen bij de gedachte dat er
ondertussen schilderijen van
haar hand op een aantal plekken
in Hoenderloo hangen en dat ze
zeker niet vergeten zal worden
ondanks haar verhuizing.
Uiteraard wensen we haar en
Paul heel veel geluk toe in hun
nieuwe woning elders in het
land!

Mieps van de Loo exposeert in De Kleine Arcke
Op zondag 8 maart tussen 11.00 en 15.00 uur exposeert de binnen en buiten
Hoenderloo bekende  pettenverzamelaar Mieps van de Loo -wie kent hem niet-  de hoogtepunten uit zijn collectie. In een
paar jaar tijd wist hij een collectie van meer dan 550 petten op te bouwen. Allemaal uniek en allemaal gekregen. Vanuit
Zwitserland en Zeeland  kreeg hij petten toegestuurd, zelf struint hij heel Hoenderloo af op zoek naar aanvullingen voor zijn
collectie en regelmatig komen dorpsgenoten bijzondere exemplaren bij hem thuis afgeven. Dus wilt u zien waar al dat verza-
melen toe geleid heeft, kom naar De Kleine Arcke voor een inkijkje in deze bijzondere privécollectie.

museum de kleine Arcke, Heldringsweg 17, 7351 BE  Hoenderloo, www.museumdekleinearcke.nl

NLdoet: onderhoud 
schoolplein IKC Hei & Bos

Tijdens NLdoet gaan kinderen, ouders,
inwoners van Hoenderloo en andere vrij-
willigers aan de slag om het schoolplein
op te knappen. De werkzaamheden
bevatten o.a. het snoeien van bomen/
hagen, de moestuin klaar maken voor het
voorjaar, onkruid wieden en het plaatsen
van een glijbaan. Voor de aanschaf van
de glijbaan hebben we een bijdrage van-
uit het Oranjefonds ontvangen.

Om ons natuurlijk schoolplein verder te
ontwikkelen zijn wij nog op zoek naar
een klimboom. Weet u toevallig waar wij
deze voordelig kunnen aanschaffen, dan
horen we dat graag!

Iedereen die ons tijdens NLdoet wil
helpen het schoolplein weer een extra
opknapbeurt en impuls te geven is
welkom! Aanmelden kan via
https://www.nldoet.nl/klus/onderhoud-
van-het-schoolplein

Heb je zelf een schop, hark, schoffel
en/of tuinhandschoenen, neem deze mee!
Meer informatie en contactgegevens van
het IKC staan op onze website
www.heienbos.nl.
Voor koffie/thee en koek wordt gezorgd!

Even in het kort:
datum: vrijdag 13 maart
tijd: 8.30 uur tot 12.00 uur
locatie: IKC Hei & Bos, verzamelen in
de hal van het IKC
Op de foto de werkers van vorig jaar!

IKC HEI&BOS, Middenweg 31, info@heienbos.nl, 055-2075741, 06-15447701IKC HEI&BOS, Middenweg 31, info@heienbos.nl, 055-2075741, 06-15447701
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Apeldoorn

Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

marketing

WERK.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Voor dit nummer van de NP hebben we wederom een foto van de optocht, ook weer met een vraag van een voor ons onbe-
kend onbekende dame.
De prachtige flintstones uitvoering met Evert Arendsen,Wim Wolfswinkel en Hans Westerveld aan de Krimweg zo te zien met

langs de weg Gerard
Zondag maar met naast
hem een onbekende dame.
Het zou leuk zijn als we
haar naam aan de foto
kunnen toevoegen, want
we gaan zoals gewoonlijk
voor compleet.

Van de foto's in het janu-
ari nummer hebben we
niet veel reacties gehad,
maar van één foto wel de
oplossing binnen gekre-

gen en wel van Bea Wrekenhorst die verbaasde zich alweer als onbekend persoon in de NP te
staan. Dat betekent wel dat ze vele jaren aan de optocht  heeft deelgenomen. Dat zijn de echte
mogen we wel zeggen.
De 2 dames op de door Lidy Kruitbosch verbouwde bolderwagen tot huifkar zijn Bea
Wrekenhorst (8jaar) en Deline Kruitbosch (3 jaar)
Voor de andere foto in "de tent" op de kindermiddag hebben we helaas maar misschien wel
belangrijk ook weer via Bea een suggestie dat de kinderen vooraan rechts op de foto veel weg

hebben van Knuyver
(Jongenshuis). Misschien
dat dit nog tot nadenken
zou kunnen leiden.
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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

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 055-3780302

Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:

Henk Sundermeijer 055-3781591
Wim Hut 055-3781315
Rein Westerveld 055-3781645
Evert Arendsen 055-3781564
Jan Hendriks 055-3781850
Janny van Oort 055-3781201
Willem van Wassenberg 055-7502759

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!

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.

BIJ VOORBAAT DANK

Passie, kennis en liefde voorPassie, kennis en liefde voor bomenbomen

Uw vertrouwde contactpersoon in Hoenderloo: Coen Spelde: 06 - 29 56 81 41

www.houtvanbomen.nl
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21 maart toneeluitvoering H.T.C.
Blijspel in 4 bedrijven.
Dorpshuus Hoenderloo

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

KOM OOK GENIETEN VAN EEN HEERLIJK AVONDJE TONEEL
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75 jaar geleden na de heroprichting van
het OCH waren de evenementen
bescheiden van omvang. Men had te
maken met de naweeën van de oorlog en
financiële middelen waren nauwelijks
voorhanden. Gelukkig nam in de loop
der jaren de animo voor deelname aan
de evenementen toe. Ook de bevrijdings-
feesten werden gevierd met optochten en
's avonds met lampions en fakkels. Leuk
ook nu weer te zien dat de optocht met
lampionnen en fakkels nog steeds terug
te zien is als deel van een evenement
van het OCH! 

De Palmpasenoptocht, wat in het verle-
den onder andere werd georganiseerd
door de Supporters en de HAJO is qua
organisatie in handen van het OCH
gekomen. De Palmpasenoptocht was
voor het OCH de start van het nieuwe
seizoen. De opzet is jarenlang hetzelfde
gebleven. Een optocht door het dorp
met muziekvereniging VIOS voorop,
kinderen allemaal met een palmpaasstok
en aansluitend eieren zoeken. Natuurlijk
met het traditionele snoepzakje wat elk
kind meer naar huis kreeg!

>> Palmpaasoptocht 2010

De Palmpasenoptocht is in 2016 komen
te vervallen door het gebrek aan animo.
Eieren zoeken voor de aller kleinsten is

slecht één seizoen weggeweest en in ere
hersteld. Mede door de komst van onze
huidige school zijn wij enorm blij met
de groeiende opkomst aan dit evene-
ment! 

Aansluitend organiseerde het OCH het
volgende evenement. De lampionoptocht
en het paasvuur! 

>> Paasvuur 2004

De kinderen gingen op pad als de
duisternis in was gevallen.
Jarenlang hebben we gebruik
kunnen maken van het terrein op
de Hoenderloo-Groep. (waar
vroeger zwembad DICON zat).
Door de milieuwetgevingen
hebben we uit moeten wijken naar
de weilanden achter de boerderij
van de familie Hols aan de
Delenseweg. 

In 2013 stond het paasvuur nog
gepland maar moest op last van
brandweer en gemeente worden

afgelast in verband met de droogte.
Daarna hebben wij het nooit meer kun-
nen organiseren i.v.m. verscherpte vei-
ligheidsvoorschriften en regelgeving.
Het was altijd een geweldig gezellig

evenement. Maar lang hebben wij niet
na hoeven te denken over een leuke ver-
vanging! Een samensmelting van nage-
noeg alle activiteiten op eerste paasdag!

Het Paasspektakel. Een lampion en
fakkeloptocht, muziek door de
Buntbloasers eieren zoeken en spelle-
tjes, uiteraard met het traditionele
snoepzakje voor de kinderen. Een leuk
spel voor de jeugd en volwassenen wat
in de loop van de jaren regelmatig
wijzigt van opzet. Een gezellig samen-

zijn voor iedereen waar natuurlijk ook
gedacht wordt aan de inwendige mens.
Dank aan onze school en brandweer
waar wij altijd terecht kunnen! 

Meer informatie over het komende
Paasspektakel in de volgende
Plaggensteker en op www.oranjecomite-
hoenderloo.nl. Volg ons via social
media op Facebook en Instagram
(Oranje Comité Hoenderloo).   
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DorpsquizDorpsquiz
12 juni 202012 juni 2020

Onthou de datum:Onthou de datum:

Hou de Plaggensteker de komende maanden goed in de gatenHou de Plaggensteker de komende maanden goed in de gaten
voor meer informatie! voor meer informatie! 

Frank Solleveld een kwart eeuw jong
Een spandoek aan de Krimweg en dus was er iets speciaals aan de hand. Dat
klopte ook, want Frank Solleveld bereikte op 6 februari de mooie jonge leeftijd
van 25 jaar. Frank en zijn vriendin Milou bouwen er aan een prachtig eigen stek-
kie en beide jonge mensen zetten zich daarnaast ook volop in voor de Hoender-
lose gemeenschap. Zo is Frank al vele jaren een enthousiaste slagwerker bij
VIOS en zit hij bij OCH, zelfs in het bestuur. Geweldig om te zien hoe jonge

mensen hun toekomst in ons dorp
willen opbouwen en een steen willen
bijdragen. Frank is altijd bereid een
ander te helpen als hij dat kan. Frank
zit overigens ook nog bij de recrean-
ten volleybal van GTH en het zal
weinigen die hem kennen verbazen
dat hij meestal de deur van ‘t Dorps-
huus op dinsdagavond afsluit. Frank
is een echt gezelligheidsmens. 
Frank, nog van harte gefeliciteerd met
je 25-ste verjaardag en we hopen dat
je nog vele, vele jaren er aan vast gaat
plakken in geluk en gezondheid!
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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

7
1 8 7 4

79
634

385417
4359

951

6 5 8 9
3 6 1 7

9

DCH jubilaris-
sen gehuldigd
De vaste clubavond van de Dames Con-
tactgroep Hoenderloo (DCH) is de laat-
ste woensdag van de maand. De leden
houden die avond dan ook als het even
kan vrij en praktisch iedereen is dan aan-
wezig in ‘t Dorpshuus. 
Op de eerste verenigingsavond van het
nieuwe jaar worden steevast de jubilaris-
sen in het zonnetje gezet. Dit keer was
dat op woensdag 29 januari en er konden
maar liefst 6 trouwe leden in het zonnetje
en in de bloemen gezet worden. 

Op de foto van links naar rechts staand:
Geertje Hendrik - 40 jaar lid; Willy van
Bruggen - 25 jaar lid; Fenny Dros - 50
jaar lid; Mariet Hendriks - 25 jaar lid.
Zittend van links naar rechts: Jos
Hartman - 25 jaar lid; Yvonne van Dam -
25 jaar lid.

Alle dames kregen een fraaie bos bloe-
men en een zeer mooie armband als dank
en herinnering aan deze mijlpalen. 

De Dames Contactgroep Hoenderloo
komt zoals gezegd iedere laatste woens-
dag van de maand bijeen in 't Dorpshuus
voor een gezellige avond en steevast is er
na de pauze een gast. Op deze avond was
dat dorpsgenoot Theo Hendriks die meer
vertelde over 'Hoenderloo van het gas
af!'

Dames die nog geen lid zijn en die eens
een kijkje willen komen nemen zijn altijd
van harte welkom om eens een avondje
mee te maken. Voor bij wie deze
Plaggensteker op tijd in de bus valt is dat
26 februari en anders 25 maart. 
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 50

Het wisselen van mijn melkgebit heeft
bij mij persoonlijk niet veel indruk
achter gelaten. Het enige dat ik mij
hiervan kan herinneren, is dat ik vaak
eindeloos aan een losse tand zat te
wrikken, in de hoop hem uit mijn mond
te kunnen halen. Aan de tandenfee, die
de tand zou inruilen voor een muntstuk,
daar deden wij thuis nog niet aan. Wel
werd de tand vaak als kleinood nog
jaren in een potje bewaard. 

Gedurende het leven wordt er heel wat
aan ons lichaam vervangen, men zegt
zelfs dat het gaat om 1 miljard cellen
per uur. Een indrukwekkende prestatie
en wanneer we voorzichtig doen en

geluk hebben blijft het verlies bij die
miljarden oude cellen en ons melkgebit-
je. 

Voor de hertenmannetjes ligt dit even
anders, want zo tegen het einde van
iedere winter verliest de koning van het
woud zijn kroon. Vanaf de zomer heeft
het hert zijn gewei, van soms wel tien

kilo aan uitwendig botmateriaal, met
zich meegedragen. In de paartijd heeft
hij er zijn rivalen mee geïmponeerd en
wanneer dit geen resultaat had, er een
stevig gevecht mee geleverd. In de herfst
en winter blijft deze wat potsierlijke uit-

stulping van het skelet op zijn kop aan-
wezig en dient dan hooguit om een
roedelgenoot te corrigeren of beren en
wolven op afstand te houden. 

Bij de opbouw, het afvegen van de
basthuid en het afwerpen van het
hertengewei spelen hormonen een
hoofdrol. Zodra de dagen lengen, wor-

den onder invloed van het groeihor-
moon somatropine, grotere botcellen op
de grens van de rozenstok (de beenpit
op de schedel) en het gewei aange-
maakt. Hierdoor ontstaat een grote
instabiliteit op de grens tussen het gewei
en de schedel van het hert, waardoor hij
bij een onverwachte beweging of stoten
zijn koptooi verliest. Een zeer pijnlijke
aangelegenheid zou je denken, maar op
de momenten dat ik van zo'n ontkroning
getuige was, heb ik nooit gemerkt dat
het hert er ook maar enigszins onder
leed. 

Voor de toeschouwer is het een komisch
gezicht om te zien welke bokkensprong-
en er gemaakt worden om de wankele
kilo's bot kwijt te raken. En voor het

hert laat het beslist meer indruk achter
dan het verliezen van een melktand,
want zodra het gewei is afgeworpen,
verliest hij ook zijn status in de roedel.

Herten verliezen hun status na het afwerpen

Door boswachter
Henk Ruseler
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AUTO VAN DE MAANDAUTO VAN DE MAAND

Renault Scenic 2.0 Automaat
Navigatie, Climatronic, Cruise control, PDC voor
en achter, Xenon verl. Afn.Trekhaak,
Armsteun, Stoelverwarming, Lichtmetalen velgen,
Lederen stuur, Mistlampen, Metaal lak, etc.
etc.                        
Bj 2010!!           € 9.950,-

Citroen Berlingo 1.6-16v 120pk 60.000km!! luxe uitv. Blauw met 2012 € 10.950,-
Ford Tourneo Courier pers uitv. Zeer luxe 15.000km D. grijs met. 2017 € 16.750,-
Hyundai ix-20 AUTOMAAT zeer luxe 1250km!! D. rood met 2019 € 21.950,-
Mitsubishi Space Star Automaat Navigatie 2700km!! Rood. Met. 2018 € 13.950,
Nissan Pulsar 1.2 Navi, Leer, 4x Camera als nieuw Grijs met. 2015 € 13.750,-
Nissan Micra 1.0-12v 3 deurs Airco nieuwe APK D. grijs met. 2002 €  1.450,-
Opel Mokka 1.4T AUTOMAAT zeer luxe uitv. Zwart met 2018 € 22.950,-
Opel Zafira Tourer nwe model 1.4 140PK Navi etc. Wit 2013 € 13.950,-
Peugeot 207SW 1.4-16v Panoramadak 94.000km D. grijs met 2012 €  7.450,-
Renault Kangoo 1.6-16v pers uitv Airco 70.000km! Blauw 2009 €  7.450,-
Renault Modus AUTOMAAT 1.6-16v Cruise control Rood met 2009 €  5.750,-
Renault Scenic 1.6-16V Airco, Trekhaak 94.000km Champagne met. 2008 €  5.250,-
Renault Scenic 2.0-16v AUTOMAAT Navi 96.000km Grijs met. 2010 €  9.950,-
Renault Clio Station 1.2TCe 100pk Airco lm velgen D. rood met. 2009 €  4.450,-
Seat Mii Style 5 deurs 33.000km!! div opties Rood 2017 €  7.750,- 
Skoda Fabia 1.2 5 deurs Airco nette zuinige auto Zwart met 2011 €  5.750,-
Suzuki Swift 1.3 5 deurs Airco, LM velgen etc. D. grijs met. 2011 €  7.450,-
Toyota Aygo Comfort 5 deurs Airco 85.000km Rood 2006 €  3.650,-
Toyota RAV4 4x4 AUTOMAAT 46.000km! Als nieuw D. rood met. 2011 € 17.950,-
VW Polo 1.4-16V Style 59.000km! Airco Cruise PDC Zwart met. 2012 €  8.450,-
VW Golf 1.2 TSI 105 5 deurs lm velgen, Cruise, Navi D. Grijs met. 2010 €  6.950,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

Een greep uit ons aanbod:


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

