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Waar kwamen al die kinderen vandaan die op zaterdag 16 november
ongeduldig stonden te wachten op het
schoolplein. Sinterklaas en zijn zwarte

In deze
Plaggensteker o.a.

Pieten zouden naar Hoenderloo
komen en dat is toch één van de
mooiste dagen van het jaar.
De gasten uit Spanje moesten ook heel
blij geweest zijn bij het zien van zo’n vol
schoolplein. Sint nam alle tijd om de

was richting ‘t Dorpshuus werd de straat
meteen weer samen opgeruimd. Opa Eef
van Ark veegde zelfs de uitwerpselen
van het paard van Bob van Bon zonder
klagen op. Ja opa, je zult wel vaker poep
moeten opruimen de komende tijd!
In ‘t Dorpshuus werd de komst van

Wim in zijn element met
gitaar. Wat een gave lezing
gaf hij in de kleine Arcke!

Ach gut! Zo te zien helemaal munt. En dan kun je
blijkbaar overal slapen!

Flink de handen uit de
mouwen steken tijdens de
Doedag.

Deze klus wordt echt heel
serieus genomen. En zo
hoort het ook!

kinderen een hand te geven nadat hij ze
bijna een jaar niet gezien had. Vooral
heel vrolijke gezichten en de Pieten
deden gelukkig weer lekker gek. Er werden er drie gemist, maar gelukkig bleek
dat de veegpieten zo druk waren met blad
vegen dat ze de tijd totaal vergaten.
Meneer Karel mocht zoals altijd Sinterklaas officieel welkom heten, nadat
Sinterklaas ook heel veel prachtige
tekeningen in ontvangst had genomen.
Met VIOS voorop, aangevuld door een
paar muziekpieten van Sinterklaas, ging
een lang lint van Sinterklaas, Pieten, kinderen en (groot)ouders via Veldheim
naar de vaste stopplaats aan de Plaggenstekersweg. Altijd is het daar fantastisch
versierd en staat er warme chocolademelk voor iedereen die daar zin in
heeft. Soms is het chocomelk + en dat
smaakt werkelijk geweldig.
Nadat de lange stoet weer vertrokken

Sinterklaas en de zwarte Pieten volop
gevierd. Met liedjes, met luidkeels zingen, met strooigoed, ranja en speculaas,
een polonaisse en vele, vele foto’s die
gemaakt werden. Van Sinterklaas met
een kind of met zwarte Piet, van de
gezellige sfeer in ‘t Dorpshuus. Daar
werden ook de prijzen uitgereikt van de
kleurwedstrijd. Wat waren er veel kleurplaten ingeleverd. Sint was er echt van
onder de indruk. Daarnaast werden ook
prijzen gegeven voor de fraai versierde
fietsen, karren en dergelijke. Die waren
allemaal echt heel erg mooi en maakten
de optocht nog mooier.
Sint en Pieten, nogmaals welkom in
Hoenderloo. We hopen dat u een fijne
tijd heeft in ons dorp en dat u nog maar
heel veel cadeautjes zult gaan geven,
want in Hoenderloo wonen alleen maar
heel lieve kinderen! Echt waar!
Er staan meer foto’s op de site van HAJO
en Hoenderloo.
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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!
November
1
2
4
8
15
16
20
22
29

Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Zanguitvoering Eensgezindheid (Dorpshuus)
Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Intocht Sinterklaas (start IKC Hei&Bos, 13.15 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Finaleavond Koersbaltoernooi (Dorpshuus, 20.00 uur)

Jaarvergadering
Onderling Hulpbetoon
Leden van deze vereniging worden
er op geattendeerd dat de jaarvergadering plaats vindt op
vrijdag 13 december
in ‘t Dorpshuus.

December
2
8
11
13
7
14
29

Vergadering Dorpsraad Hoenderloo’s Belang (Dorpshuus)
Lezing Arend Jetten (de kleine Arcke, 14.00 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Jaarvergadering Onderling Hulpbetoon (Dorpshuus)
Kerstmarkt (Dorpshuus)
Kerstbingo (Dorpshuus)
TOP 200 café (de kleine Arcke)

Januari
15
25

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Winterconcert VIOS (Dorpshuus)

Februari
2
19

Klaverjasmarathon (Dorpshuus, 07.00 - 19.00 uur)
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Maart
18
21

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)
Toneeluitvoering HTC (Dorpshuus)

April
15

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Mei
20

Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Juni
12
19

Dorpsquiz Hoenderloo
Dineren in t Dorpshuus (inloop vanaf 17.00 uur)

Juli
3

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

Colofon

Joop met pensioen

De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
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Rob Spelde 055-3781363 en
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Uiterste inleverdatum:
zaterdag 7 december
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 17 december
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

De zesde november was de laatste werkdag voor onze nu oud dorpsgenoot Joop van
der Schee. Hij was sinds 1988 betrokken bij De Hoge Veluwe en hij en zijn gezin
hebben zoal als beheerders van de camping van het Park in een caravan op de natuurcamping gewoond en later vele jaren in het eerste huis rechts aan de Houtkampweg
op het terrein van de Hoge Veluwe, meteen na de ingang. Aangezien het een dienstwoning is wisten Joop en Marian ook dat als het dienstverband zou stoppen ze er ook
uit zouden moeten. Een zoektocht naar een nieuw huis heeft ze uiteindelijk gebracht
naar Tolkamer en daar wonen ze nu dan ook. Uit betrouwbare bron hebben we begrepen dat
Joop echt
niet stond te
springen op
allerlei activiteiten op
zijn laatste
werkdag,
maar daar
kwam hij uiteraard niet
onderuit.
Het
werd
een heel leuke dag op de
plek waar
dit natuurmens zoveel
jaren met heel veel plezier gewerkt heeft.
De avond ervoor was de laatste avond van Joop bij de recreanten volleybal. Ook dit
was een heel leuk afscheid met veel lekkers te eten en te drinken. Bij de volleyallers
werd Joop ook zeer gewaardeerd en als dank voor de vele jaren plezier en gezelligheid
had iedereen een persoonlijke boodschap geschreven in een echt Dora
Vriendenboekje. Het was duidelijk dat Joop het er even moeilijk mee had! Het was
ook een mooie avond voor Dick Modderkolk, aangezien hij (na een bikkelharde strijd) de functie van penningmeester over mocht gaan nemen van Joop. Een droom die
uitkomt!
Feit is dat iedereen die Joop kent hem gaat missen. Een fijn mens in zijn werk en in
zijn vrije tijd. We wensen hem en Marian heel veel geluk toe in Tolkamer. Marian zal
nog een paar maanden heen en weer rijden voor haar werk op De Hoge Veluwe en dan
zal zij ook met pensioen gaan. We hopen jullie nog wel eens te mogen zien in
Hoenderloo!
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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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Weer veel aangepakt op de Doedag

geheel klaar en deze mannen hebben dat
nog even gedaan!

De weersomstandigheden speelden de
16e Hoenderlose Doedag op 2 november
parten. Door de regen was de opkomst
niet fantastisch, maar als gekeken wordt
wat er uiteindelijk allemaal gepresteerd
is!

beneden, dat af en toe schuilen gewoonweg noodzakelijk was. Bij een klein
beetje regen werd
gewoon doorgewerkt en zo zijn de
lindes voor ‘t
Dorpshuus
gesnoeid, is er uiteraard papier ge-

Of de duvel er mee speelt klaarde het
weer op toen de vrijwilligers zich rond

prikt, is het bosje
bij
de
Hoge
Veluwe gesnoeid,
is er een hek en
heg geplaatst naast
‘t Dorpshuus, is de
lange heg bij het
weiland van het deelerwoud flink gesnoeid om het Poortgebouw meer zichtbaar te maken, is
er blad geblazen
en is de entree van
het natuurgebied
rigoreus aangepakt. Vele aan-

een uur of twaalf verzamelden bij ‘t
Dorpshuus. Toen men de zijknatte
werkhandschoenen uit deed brak het
zonnetje door! Hoe wrang was dat! Maar
toch werd er genoten van de afsluitende
en goed verzorgde lunch, die dit keer
door garage M. van der Weele was gesponsored. Restaurant de Ruggestee verzorgde de lunch zeker niet voor de eerste
keer en er was meer dan genoeg en het
smaakte prima. HZV-voorzitter Ronald
Dros bedankte de vrijwilligers die het
slechte weer getrotseerd hadden en was
trots op hetgeen de dorpelingen zelf weer
gedaan hadden om bepaalde gedeeltes

Er is hard gewerkt aan de klussen die de
organiserende HZV bedacht had en die

op de papieren stonden die op tafel lagen
in ‘t Dorpshuus. Eerst een kopje koffie

en daarna aan de slag. Helaas kwam de
regen soms met zulke hoeveelheden naar

hangers met snoeiafval zijn er weg-

gebracht en dus is
er echt hard gewerkt. Overigens
heeft de groep
vrijwilligers van
de Plaggenhut op
de maandag na de
Doedag de entree
van het Poortgebouw afgemaakt.
Het was nog niet

winterklaar te maken. Naast het feit dat
ondertussen al megaveel klussen in ons
dorp zijn aangepakt, zijn deze ochtenden
ook heel gezellig en zijn het momenten
om met medebewoners om te gaan. Ze
zijn vanuit meerdere perspectieven dus
zeer nuttig! Echt de moeite waard dus om
volgende jaar ook aan te sluiten en gezellig mee te werken. Iedereen kan op eigen
niveau een klus aanpakken en mee
helpen voor het eigen dorp.
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Koren Eensgezindheid geven concert

Op zaterdag 2 november gaven de beide
koren van zangvereniging Eensgezindheid, popkoor Unity en zangkoor Eensgezindheid, het jaarlijkse concert in ‘t
Dorpshuus. Heel graag zou hier
geschreven moeten worden dat het een
perfecte vocale avond was, maar dat was
het helaas niet. Daar zijn zeker heel veel
verzachtende omstandigheden voor,
maar ook voor de koorleden was het niet
optimaal en was de spanning bijna meetbaar.
Zoals gebruikelijk zongen de koren zo
ongeveer om en om, nog steeds een heel
goede keuze. Het geeft rust maar
tegelijkertijd houdt het ook het tempo in
de avond. Beide koren begonnen heel
schoorvoetend en het klonk soms zelfs
echt slecht. Na afloop pratend met wat
leden gaf men aan dat bijvoorbeeld het
openingsnummer Colors of my life van
het zangkoor nog nooit fout was gegaan
en nu ging het juist de mist in. Spanning?
Niet ingezongen? Zeg het maar.
Dat men met meer spanning in het lijf dit
concert tegemoet was getreden werd
later ook duidelijk. Dat komt mede doordat men sinds slechts een half jaartje
alweer een nieuwe dirigent heeft. Het is
altijd heel lastig om aan elkaar te wennen, maar gelukkig bleek tijdens de
repetieavonden en tijdens het concert dat
er zeker chemie is. Verder konden 5 of 6
leden niet meedoen aan deze avond en
dat scheelt een slok op een borrel.
Minder volume, minder steun aan elkaar
enz. Verder hadden de koorleden in

maart te horen gekregen dat voor het
concert van november musicalnummers
op het programma stonden. Voor wat
ouders zangeressen een hele opgave en
uitdaging. En verder stoppen er leden en
ieder lid die weg gaat is een aderlating
voor de steeds kleiner wordende koren.
Al met al wat redenen waardoor het concert in het begin wat minder ging.
Hoe knap is het dan wel dat beide koren
in het tweede nummer zich volledig herstelden. Het zangkoor zong ‘Memory’
heel mooi en dat gaf vertrouwen voor de
rest van het concert. Ook het popkoor
zong een flink aantal heel mooie nummers en vooral na de pauze kwamen
beide koren heel sterk voor de dag. Het
repertoire van deze avond lag voor het
publiek heel lekker in het gehoor en het
waren herkenbare liedjes. Een absoluut
pluspunt van deze avond. Hoogtepunten
waren er zeker ook. Zo zong de vaste
pinaiste van het zangkoor, Simone
Donker, voor de eerste keer tijdens het
intermezzo bij haar eigen pianospel. Het
“I dont’t know how to love him” uit
Jesus Christ Superstar was werkelijk
prachtig.
De samenzang van de beide koren was
ook enorm gaaf om te horen. Voor de

meer foto’s op
www.hajo-hoenderloo.nl
en
www.hoenderloo.nl

pauze zongen ze “the winner takes it all”
van Abba en hoe goed klonk dat. Aan het
einde van het concert kropen de koren
weer gezellig bij elkaar om twee afsluitende nummers te zingen. “Last night of
the world” was heel mooi, maar het allermooiste van de avond had men voor het
laatst bewaard. “Can you feel the love
tonight” was werkelijk prachtig en het
kan maar zo dat menigeen in de zaal kippenvel kreeg. Eén persoon in ieder geval
zeker!
Hoe mooi is het dat we in Hoenderloo
een zangvereniging hebben en nog eentje
die uit twee koren bestaat. Maar het
wordt wel steeds moeilijker om de
schouders er onder te blijven zetten.
Door verschillende redenen vallen mensen af en worden de koren kleiner en
kleiner. Beide koren zouden dan ook heel
erg graag nieuwe leden willen verwelkomen. Het zangkoor oefent elke
dinsdagavond in ‘t Dorpshuus onder leiding van Bart van de Brink en popkoor
Unity op donderdagavond, ook in ‘t
Dorpshuus, o.l.v. Elni VaassenSchwengle. Iedereen is welkom om eerst
een keer te komen kijken en sfeer te
proeven. Meteen meezingen mag natuurlijk ook,
Korengroep Eensgezindheid, bedankt
voor een mooie avond. Het kan en hoeft
niet allemaal helemaal perfect te zijn.
Jullie zingen ook voor jullie plezier en
compliment voor iedereen dat jullie je na
een slechte start zo snel en goed hersteld
hebben. Doe het maar! Top!
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9

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

Het Plaggenstekerspad
Hoe begon het ook al weer?
3 jaar geleden heeft een werkgroep de
plannen voor een klompenpad in
Hoenderloo uitgewerkt. In mei 2017 is
het Plaggenstekerspad geopend! Een
wandelroute van 12 km door en om
Hoenderloo. In 2017 was het Plaggenstekerspad het meest belopen klompenpad met bijna 10.000 wandelaars. Ook
andere dorpen rond Apeldoon hebben
inmiddels een klompenpad geopend,
zoals bijvoorbeeld Ugchelen en Klarenbeek.
Evaluatie na 2,5 jaar
In oktober is de onderhoudsgroep van
het Plaggenstekerspad, aangevuld met
een aantal leden uit de oorspronkelijke
werkgroep, bij elkaar gekomen om 2,5
jaar Plaggenstekerspad te evalueren.
Hierbij was ook Saskia Glas van
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
(SLG) aanwezig. Zij hebben ons destijds
geholpen bij de realisatie van ons klompenpad en SLG is zeer actief om het aantal klompenpaden in Gelderland te vergroten. Denk aan Ugchelen en Klarenbeek: deze dorpen hebben inmiddels ook
een klompenpad geopend.
Wat kwam er uit de evaluatie?
Allereerst het algemene beeld dat het
Plaggenstekerspad een verrijking is voor
Hoenderloo. Het trekt ander publiek dan
de "gewone" toerist. Het zijn natuurliefhebbers, die ook belangstelling
hebben voor cultureel erfgoed: op het
Plaggenstekerspad gaat het dan om o.a.
de Heldringput en de Plaggenhut. Maar
ook museum De Kleine Arcke ligt op de
route!
De groep vrijwilligers in de onderhoudsgroep lopen met enige regelmaat het
Plaggenstekerspad om te kijken of alle
routepaaltjes en -stickers nog aanwezig
zijn en snoeiwerkzaamheden te verrichten. Zij houden elkaar op de hoogte via
app-berichten. Zo blijft de route toegankelijk en letterlijk goed te volgen. Als
dank voor hun inzet ontvingen de vrijwilligers van SLG de vrijwilligersspeld.
Daar zijn wij trots op!
Het karakter van het Plaggenstekerspad
wijkt af van de opzet van andere klompenpaden. Op het Plaggenstekerspad is
minder agrarisch landschap aanwezig,
waar je over het land van de boer kunt
struinen. Een aantal wandelaars vindt
dat jammer, maar uit andere reacties
blijkt dat de meeste wandelaars het

afwijkende karakter
juist erg leuk vinden.
Wel zijn er een aantal verbeterpunten.
Verbeterpunten
* Allereerst wordt
de leemkuil maar
weinig bezocht. Dit
komt omdat wij geen
overeenstemming konden bereiken met
de grondeigenaar om een doorsteek te
maken vanaf de Weikamperweg naar de
leemkuil. Wandelaars moeten nu via een
rondwandeling over de Brouwersweg
naar de leemkuil lopen. Daarom wordt
de rondwandeling vaak overgeslagen.

de
betreffende
grondeigenaren. Ook hiermee gaat
de werkgroep aan de slag.
Nieuwe ambities
Naast bovengenoemde verbeterpunten zijn er ook nieuwe
ambities:
* Wij willen een verbindingsroute maken tussen het
klompenpad van Ugchelen en
het Plaggenstekerspad. Dit
betreft een afstand van 3,5 km
en is relatief snel te realiseren indien de
grondeigenaar hiermee akkoord gaat.
* Wij willen van het Plaggenstekerspad
een XL-route maken of een nieuw klompenpad aanleggen in het gebied van het
Hoenderlose bos (ten westen van de
N304).

* De route over de Weikamperweg wordt
als lang en eentonig ervaren. Ook het
lopen over de weg is minder prettig.
Daarom zal de werkgroep opnieuw contact zoeken met de grondeigenaar om
alsnog een ontsluiting via de Weikamperweg naar de leemkuil te realiseren. Daarmee kunnen wij de rondwandeling laten vervallen en de leemkuil
integreren in de hoofdroute.
Daarnaast kijken wij of wij de route op
de Weikamperweg kunnen omleggen via
de Brouwersweg en de Koudebergweg.
Ook hiervoor is toestemming nodig van

Wie doet er mee?
Er zijn al een aantal vrijwilligers vanuit
de onderhouds- en werkgroep, die hun
medewerking hebben toegezegd om
bovenstaande aandachtspunten en
ambities samen op te pakken. Wij zoeken
echter nog een paar extra vrijwilligers.
Lijkt het je leuk om hier aan mee te
werken, dan kan je contact opnemen met
Sonja Pasker (06-46624539) of Paul de
Jongh (06-20992276). Je kunt ook
mailen: dorpsraad@hoenderloo.nl

Menu voor

11 december:

Gebonden champignonsoep,
wildstoofpotje, sperzieboontjes omwikkeld
met spek, gegratineerde aardappelen,
chocoladepudding
Inloop vanaf 17.00 uur
Opgeven en afmelden uiterlijk
zaterdag 7 december bij
Tonny Westerveld - 0657551350
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Politienieuws
Het is al weer vroeg donker. De winter nadert.
Als je de deur niet uit hoeft, blijf je lekker binnen. Maar als je toch naar buiten gaat, zorg
er dan voor dat je verlichting in orde is.
Zowel voor de auto als voor de fiets.
Ik kreeg een melding dat men zorgen
heeft over een oudere man en die zorgen zijn terecht. Inmiddels is de hulpverlening
ingeschakeld en stapje voor stapje wordt geprobeerd om de zorgen weg te nemen. Vanuit
de Whatsapp groep kwam er een bericht binnen van een verdachte situatie. Enkele voertuigen van de politie, waaronder ook onopvallende voertuigen togen naar Hoenderloo en
na enige tijd werden de verdachte personen aangetroffen. Bleken een plausibel verhaal te
hebben. Een van de personen had nog wel een boete openstaan en de personen gingen
mee naar het bureau om de boete te betalen. Mooi om te zien dat ook enkele inwoners
aan het uitkijken waren!
Dit keer maar twee meldingen van aanrijdingen met wild. Eén keer een zwijntje en één
keer een hert. Ook de eerste meldingen van het afsteken van vuurwerk zijn binnen
gekomen. Daarnaast is Sinterklaas ook weer aangekomen. Dit jaar kon ik er helaas niet
bijzijn ivm de landelijke intocht in Apeldoorn. Ik heb begrepen dat het een gezellige
intocht was. Volgend jaar hoop ik er weer bij te zijn.
Iedereen veilige en gezellige dagen toegewenst.

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

Ontmoet de gemeenteraadsleden in
het Dorpshuus!
Op donderdag 12 december 2019 komt een delegatie van de gemeenteraad naar het Dorpshuus. De raadsleden gaan graag in gesprek met de
bewoners van Hoenderloo. Hoenderloo's Belang zal deze avond het een
en ander vertellen over wat er speelt in het dorp. In overleg is besloten
dat alleen de volgende 4 onderwerpen aan de orde gaan komen:

CPO Hoenderloo - Het Nieuwe Initiatief Het Dorpshart - IKC Hei en Bos.
Wilt u komen luisteren en meepraten? U bent van harte welkom!
Wanneer?
Donderdag 12 december
Hoe laat?
20.00 tot 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar?
Dorpshuus, Paalbergweg 26
Meer weten over de gemeenteraad? Kijk op apeldoorn.nl/gemeenteraad
Contact met de gemeenteraad? Mail naar politiekemarkt@apeldoorn.nl
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Vrijwilligers bedankt!
Vrijwilligers. Dé mensen waar misschien
wel alle verenigingen in Nederland niet
zonder kunnen. Mensen die zich geheel
belangenloos inzetten en daar een stuk
voldoening uit halen. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uit
zien.
Dat geldt ook voor ons eigen Dorpshuus.
Iedereen die zich daarvoor inzet doet het
met veel plezier en zonder er enige vorm
van betaling voor te krijgen. Het dorpsgebouw van Hoenderloo heeft heel veel
vrijwilligers, dat bleek wel op de bedankavond van het bestuur op 8 november.
Overigens, de bestuursleden zijn ook
vrijwilligers! Zij besturen ‘t Dorpshuus
en anderen maken schoon, doen de
bestellingen, staan achter de bar, dragen
zorg voor de buitenboel, vullen de bar
bij, regelen de barbemanning enz. enz.
Doordat die mensen klaar staan voor
anderen kan er gebruik gemaakt worden
van één van de ruimtes in ‘t Dorpshuus.
Het was al een hele tijd geleden dat de
laatste vrijwilligersavond had plaatsgevonden en daarom vond het bestuur
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het wel weer eens tijd. De opkomst was
geweldig en zo kon het heel gezellig
worden. Gezellig en lekker, want naast
een paar drankjes kon er ook gegeten

om van alle vier te smikkelen. Daarbij
meer dan genoeg spekjes, rookworsten
en procureurlapjes, dat smaakte echt
overheerlijk. Borden werden steeds vol
geschept, de glazen werden ook af en toe
gevuld en tijdens het eten vonden er erg
leuke gesprekken plaats. En er werd

worden. Men had geregeld dat Mike en
Jeffrey van restaurant De Veluwe een
stampottenbuffet hadden neergezet. Men
kon kiezen uit vier verschillende stampotten, maar er was ook ruim voldoende

volop gelachen. Het was een heel leuke
vrijwilligersavond als een blijk van
waardering. Iets wat iedereen zo af en toe
nodig heeft. Ben je 8, 18 of 88, iedereen
heeft af en toe een bedankje nodig!

Bijna eind november. Als
we dit schrijven is nog
niet eens al het blad van
de bomen, maar toch:
2019 zit eropal weer
bijna op
.
Traditioneel is er veel te
doen in ons dorp in
december. De kerstmarkt,
de kerstbingo,
Sinterklaas en de pieten natuurlijk,
de kerstboom bij het Dorpshuus en
al die prachtige verlichting overal
in het dorp. En het dorp ligt er
mooi bij, want op de laatste
doedag in november is er hard
gebuffeld!
Bijzonder in december is dat de
gemeenteraad op bezoek komt. De

Naam
Voorletters
Adres
Huisnummer
Telefoonnummer
Plaats

kunnen komen, en waar
de gemeenteraad misschien ook wel iets mee
kan. We zullen het zien!

12e, om precies te zijn, vanaf 8 uur
's avonds in het Dorpshuus. De
raad wil in gesprek met het dorp,
wil over initiatieven horen en wil
ook horen wat de gemeenteraad
zelf kan doen voor Hoenderloo.
Om te voorkomen dat het een
ongeorganiseerde klaagpartij
wordt, is aan Hoenderloo's Belang
gevraagd mee te denken over een
paar onderwerpen die aan bod

Door allerlei aanloopproblemen met de financiën van de vereniging
Hoenderloos’s Belang is
het niet gelukt de contributie eerder in het
jaar te innen. Dat vinden we vervelend, hoewel het natuurlijk niet om
megabedragen gaat, maar toch….
We zullen proberen dat begin
december alsnog te doen.
Wij wensen iedereen in het dorp
een hele mooie decembermaand,
hele fijne kerstdagen en een
prachtig begin van 2020 toe.

: .................................................................................................
: .................................................................................................
: .................................................................................................
: ..........................
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:

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 15

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

Gezellige wijnproeverij in de stroschuur
Af en toe komt een groepje wijnliefhebbers bijeen om gezellig samen wijn te
proeven en op 14 november was het weer
zo ver. Sowieso al een leuke activiteit,
maar helemaal door de plek waar dat
plaats vindt. In de stroschuur (gebouwd in
1989) op de Mariahoeve bij Jans Hols, een
perfecte lokatie voor een wijnproeverij.
Deze aktiviteit is een initiatief van Oskar
van Zuiden, die ook informatie geeft over
wijnen in het algemeen en over de specifieke wijnen die door de aanwezigen
geproefd worden. Men weet niet welke
wijn men proeft en zo kan men voor verrassingen komen te staan. De avond is
gezellig, lekker en zeer de moeite waard.
Met elkaar praten over de wijnen en ander
zaken, met een stokbroodje en van allerlei
lekkers om er op te smeren. Super!

Kindervolleybal bij GTH/Torpedo valt in de smaak

Bij Gym Trim Hoenderloo (GTH/Torpedo) is in oktober begonnen met volleybal voor kinderen, waarin ze lekker bewegen en de
eerste beginselen van het volleybalspel leren. Het was even de vraag of er behoefte aan was, maar het antwoord kwam meteen op
de eerste training, die op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur plaats vindt in ‘t Dorpshuus. Meteen zo’n 10 kinderen en die beleefden er veel plezier aan. Deze mini volleybalgroep is tot stand gekomen dankzij Natascha Jeths, ere wie ere toekomt. Dochter Nikki
is net als mama een enthousiaste volleybalster en traint in Otterlo. Ze bedachten dat het geweldig zou zijn als ze dat ook in haar
eigen dorp zou kunnen doen en dus zijn ze samen met mini volleybal in Hoenderloo begonnen. Hoe leuk dat is vonden heel wat
kinderen en elke week zijn er wel een stuk of 10 kinderen op de training. En die zijn lekker spelenderwijs bezig om te leren volleyballen. Kanjers allemaal. Goed initiatief Natascha en dankzij de sponsoring van DeRo Dienstverlening zijn er prachtige nieuwe
materialen gekomen. Dat oefent nog fijner. Zeker weten!

Volgende Plaggensteker eerder in de brievenbus
Het decembernummer zal eerder dan gebruikelijk bij u in de brievenbus vallen.
Normaal komt de dorpskrant in de week van de laatste dinsdag van de maand uit,
maar om voor de kerstdagen uit te komen zal hij in de week van 16 t/m 20 december
al door de bezorgers in de bus gedaan worden.
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Heerlijk buurtfeestje weer in Hoenderloo
Vaak zeggen beelden veel meer dan
woorden.Een foto kan bijvoorbeeld de
lading van iets volledig dekken en dan
doet een heel verhaal
er eigenlijk alleen
maar afbreuk aan.
Toen de foto hiernaast
van de SD-kaart werd
gehaald was de eerste
ingeving, “dit is zo’n
foto”. Een gigantisch
blij ei in passende
kleding met een paar
(lege) pullen, die op
dit buurtfeest veelvuldig gevuld werden.
Helemaal
zonder
woorden willen we
het toch niet doen; een
beetje uitleg dus!

als een huis en voor het kaartje dat men
gekocht had kreeg men 1 of 2 drankjes.
Dit was afhankelijk of je een bierpul nam

Bier&Broajen is vier jaar geleden
begonnen doordat vier inwoners van
Hoenderloo, buurtgenoten (zie de foto
hiernaast), het jammer vonden
dat er tussen de kermisfeesten en
Oud en Nieuw geen gezamenlijk
feest plaats vond in het dorp. De
hoofden bij elkaar gestoken en
Bier & Broajen was al snel
geboren. Het feest werd direct
omarmd
door
meerdere
buurtgenoten en ondertussen is
het een vast buurtfeest rondom de
Muziektent in Hoenderloo. Dit
feest kon plaatsvinden dankzij
een heleboel vrijwilligers, die
overdag alles hebben opgebouwd
en de volgende morgen alles weer
hebben opgeruimd.

of een kleiner biertje. Bij menigeen is de
poging om deze keer rustig te beginnen
weer mislukt en werd meteen een pul

Het feest? Het was enorm
geweldig gezellig. De organisatie stond
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besteld. De verslaggever van de
Plaggensteker kan er over mee praten.
Verder kon men twee keer iets te eten
halen en het mag gezegd
.... wat smaakte dat goed
zeg!
Uiteraard was er ook
toepasselijke muziek bij
zo’n soort ‘oktoberfestachtig
buurtfeest’.
Dankzij
Sing
uit
Beekbergen was de band
Zugabe naar Hoenderloo
gekomen en die lui waren
werkelijk heerlijk prettig
gestoord. Ze speelden fantastisch, in de stijl van de
avond en de sfeer zat er al
heel snel volop in.
Dankzij de vrijwilligers
van dit buurtfeest hebben heel wat
buurtgenoten (Hoenderloo is één grote
buurt), een hartstike leuke avond gehad.
En wie die vrijwilligers
kent weet dat ze maar wat
graag op een dergelijke
avond aan de andere kant
van de bar staan, maar
voor de anderen hebben ze
hun avond anders besteed.
Ze hebben het gelukkig
graag gedaan, maar je
moet het toch maar doen.
De dag erna waren de vrijwilligers om 10 uur alweer
present om het Muziekbos
op te ruimen. Vele handen
maken licht werk en een
paar uurtjes later kon niemand meer zien dat zich
daar een buurtfeest had
afgespeeld. Hulde!

Tiroler Buben

meer foto’s op
www.hajo-hoenderloo.nl
en
www.hoenderloo.nl
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Op de foto van vorige maand stond de voorkant van een echte stenen
kever. Niet zo’n insect, maar van een Volkswagen Kever. Van steen?
Jazeker en die staat aan de Paalbergweg in de tuin van Freddy en Louise.
Dit stenen of betonnen autootje staat
daar om de voortuin extra leuk te
maken en dat is ook zeker zo.
In de zoektocht naar een nieuwe foto
voor de rubriek ‘Ken je dorp’ lopen of fietsen we door het dorp of we iets kunnen vinden.
Soms ergens midden in het dorp, maar af en toe ook meer aan de buitenkant. Deze keer
moet er echt in het dorp gezocht worden. Een plek waar ondertussen heel veel mensen naar
toe geweest zijn om zich te vermaken. Om deze plek te typeren zou gekozen kunnen worden voor “super goed en lekker” en velen hebben dat al ondervonden! Meer zeggen we niet

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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Super gezellige
koersbalavonden

Sint Maarten - Sint Maarten

Inmiddels hebben de drie pouleavonden
van het verenigingen koersbaltoernooi
plaats gevonden in ‘t Dorpshuus. De
finalisten zijn dus bekend en die gaan op
29 november uitmaken wie de titel overneemt van de darters, die de laatste 3
toernooien glansrijk op hun naam hebben
geschreven.
Het leek er even op dat dit gezelligheidstoernooi een stille dood was gestorven,
ware het niet dat tijdens de jaarvergadering van Onderling Hulpbetoon 2 jonge
inwoners opstonden en aangaven de
organisatie op zich te nemen. Tijmen van
Roekel en Frank Daemen hebben woord
gehouden en dus konden verenigingen
zich aanmelden om deel te nemen. De
insteek van iedere vereniging is anders,
alhoewel iedereen toch wel graag wil
winnen. Dat het zeker niet mee valt om
die vreemd rollende ballen zo dicht
mogelijk bij het witte balletje te krijgen
is bij alle deelnemers nu wel duidelijk.
Ondanks dat het vooral om een leuke en
plezierige avond gaat neemt de organisatie het toch ook heel serieus. Af en toe

komt de rolmaat er ook bij te pas om het
maar zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Op 11 november konden kinderen langs de deuren gaan in ons dorp om liedjes te
zingen .... en natuurlijk daarmee lekkers te scoren. Dit keer vanuit IKC die de
organisatie op zich had genomen. Het weer was niet zo prettig, maar de kinderen
die rond liepen hadden het zeker naar hun zin. Zeker toen de tassen zich steeds
meer vulden met van allelrei lekkers. Jammie!
‘t Dorpshuus heeft de matten en ballen
overgenomen van de helaas opgeheven
ouderensoos. Zo mooi dat er dan nu weer
goed gebruik gemaakt van wordt. Ondanks dat men tegen een ander team

anders) de darters, die gaan voor een
vierde toernooiwinst op rij. De redactie
wenst alle teams veel succes! Publiek is
zeker welkom om de finalewedstrijden te
komen bekijken. Graag zelfs!

speelt en gaat voor de winst verbroederd
het toernooi vooral. Iedereen helpt
iedereen. Het is mooi om te zien dat er
altijd mensen zijn die wel willen invallen
als iemand uitvalt. En als een team vlak
voor tijd afzegt wordt er een team geregeld en kan de avond toch doorgaan.
Het ene team is wat rustiger dan de
ander, maar de verwachting van de
finaleavond is dat het een redelijk rumoerige en gezellige avond gaat worden. De
finalisten zijn namelijk de brandweer, de
Beatrix-legends en (hoe kan het ook
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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

06-40866349
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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.
juli 2011
De voorpagina van deze maand heeft in de N.P. gestaan van:
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Nieuws en de activiteiten voor december
Inloopochtend op vrijdag
Iedere vrijdagochtend is er de
inloopochtend van 10 tot 12 uur in 't
Dorpshuus. Voor een gezellig kopje
koffie of thee, een spelletje en een
praatje met elkaar. Dus aarzel niet en
sluit gezellig aan. Naast de spelletjes is
het nu ook mogelijk om te handwerken
onder begeleiding van Anly van Oostendorp en te knutselen onder begeleiding
van Marijke de Jongh. Ook zijn de jongeren van De Hoenderloo Groep er: zij
bakken vaak wat lekkers voor bij de
koffie. Ook kan je je nagels laten lakken.

mee. Meer informatie? Neem dan
contact op met Hanneke van Kan
(06-29093045).

Yoga-lessen
Naast
de
yoga-les
op
iedere
maandagochtend, om 9 uur in het
Dorpshuus, gaat Sandi Wieferink vanaf
december 2019 ook 's avonds yogalessen
verzorgen. Houdt de berichtgeving over
tijd en plaats de komende week in de
gaten. En nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom! Neem wel een eigen matje

Save the date: 5 januari 2020 12-14
uur!
Na de succesvolle Dorpslunch van
begin september willen wij op
zondag 5 januari 2020 opnieuw een
gezellig samenzijn organiseren voor
de inwoners van Hoenderloo. Wij
denken nog na over de exacte invulling,
maar zet u de datum en tijd maar alvast in
de agenda: zondag 5 januari 2020 vanaf
12 uur in 't Dorpshuus. In De Nieuwe
Plaggensteker van volgende maand
komen wij hier op terug.

Van wie is deze kat?
Al maandenlang krijgen we dagelijks bezoek van een
lieve zwart witte kat, Apeldoornseweg 13. Steekt dus
dagelijks over. Loopt in onze tuin, vangt af en toe een
muis en is niet bang voor onze oude hond. We zijn erg
benieuwd of deze kat van iemand is, we hebben overigens geen last van hem/haar.
Laat het ons weten via 06-23717175, sms mag ook! Of
via de redactie van de Plaggensteker. We noemen de kat
overigens BoB.

WIM BLIKT TERUG IN DE KLEINE ARCKE
Hoenderloër Wim van Dam keek terug op de eerste tachtig jaar van zijn rijke leven in museum De Kleine Arcke op zondag
10 november 2019. Om 12.00 en om 14.00 nam hij de aanwezigen mee langs de markante punten in zijn leven: zijn jeugd in
Amersfoort, de razzia in Putten, de zeevaartschool,
vijf jaar varen op de wereldzeeën, werken in vervolgens Mettray, Neede en vanaf 1973 in
Hoenderloo, het geloof der vaderen, biljartvereniging en Onderling HulpBetoon, partner &
vader&opa-zijn en zoveel meer. Wim op zoek naar
de grote lijnen in zijn leven van toen tot nu.
Chronologisch. Hij sloot af met het Van Dammelied. Door Wim op de gitaar begeleid en deze keer
gezongen door een bont gezelschap van buurt- en
dorpsgenoten en familieleden. Zijn persoonlijke verhaal smaakt naar meer. Wie neemt het estafettestokje van hem over?
AREND JETTEN in DE KLEINE ARCKE
Op zondag 8 december ontvangt De Kleine Arcke de
derde Hoenderlose verhalenverteller op rij. Na Wim
Wolfswinkel en Wim van Dam is nu de beurt aan Arend Jetten. Met bijzondere voorwerpen en bijzondere verhalen over zijn
jeugd en zijn familie in Havelte, zijn scholing, zijn werk vanaf 1969 in Hoenderloo, zijn artistieke en ambachtelijke werk, zijn
herinneringen aan markante Jongens, zijn interesse in archiefwerk en zijn fotogafenwerk. Arend i s één van de mensen
achter Historisch Hoenderloo In Beeld en een bekende karakterspeler van de Hoenderlose Toneel Vereniging. Wie hem eens
heeft zien spelen of horen vertellen, wil deze middag niet missen. Arend zit klaar op zijn praatstoel om 14.00 uur in museum
De Kleine Arcke.
Comité De Kleine Arcke en Arend Jetten nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
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marketing
JUDȴVFKGHVLJQ
GUXNZHUNHQSULQW
SURPRDUWLNHOHQ
ZHEVLWHV

*(.23216WERK.
Schumanpark 99 | 7336 AS | Apeldoorn

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

Historisch Hoenderloo in Beeld

De foto van de maand, in navolging op de V.I.O.S. foto van de vorige maand hebben we een foto gevonden van een interview
( waarschijnlijk met de N.O.S. (aan de afbeelding op de microfoon te zien) op de Krimweg ter hoogte van het dorpshuus n.a.v.
het kerstboom spektakel in Hoenderloo op 11 december 1999. Uiteraard zijn de meeste namen wel bekend maar zoals de

prachtige in klederdracht verklede dames mooi op de foto staan ontbreekt in ieder geval de naam van de dame net achter de
rug van Jan Wolffensperger.
Het is een foto die wij in de zomer van 2016 op onze tentoonstelling hebben laten zien.
In deze periode weer een mooie gelegenheid om daar op terug te komen. Want een mooi spektakel was het zeker.
Van de foto in het oktober nummer hebben we geen reactie gehad hij staat bij HHiB wel ondergebracht in de serie over het
kerst spektakel dus nemen aan dat dat het er wel mee te maken had. We zien in ieder geval Bertus van Hunen, Jaap v.d. Slunt
en uiterst rechts Sjanie Wortman.
Verder kregen we nog een schriftelijke reactie van Ger Schut oud supporter, speler, leider en bestuurslid van Beatrix.
Hij heeft ook nog een doordruk kopie van het wedstrijd formulier meegezonden.
Zoals dat vroeger ging met een carbon papier ertussen. Hij schrijft dat het ging om
de eerste wedstrijd van Beatrix 1 in hun eerste competitie jaar van de Gelderse
Voetbalbond op 6 oktober 1946 tegen O.B.V. 2 op het pas aangelegde veld aan de
Apeldoornse weg.
Hij twijfelde nog over de namen van spelers op de foto t.w. de gebroeders
Wrekenhorst. Daar hebben wij bij navraag en reacties van de familie toch wel een
duidelijke bevestiging over gehad.
Wij zijn dan ook
heel erg blij met
alle
reacties,
vooral ook van
oud Hoenderloërs
buiten de dorpsgrenzen een teken
dat ze ons mooie
dorp niet vergeten.
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Heeft u iets voor de Mark rond de Kark
dat opgehaald moet worden:
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

Henk Sundermeijer
Wim Hut
Rein Westerveld
Evert Arendsen
Jan Hendriks
Janny van Oort
Willem van Wassenberg

055-3781591
055-3781315
055-3781645
055-3781564
055-3781850
055-3781201
055-7502759

Alleen bruikbare spullen worden opgehaald!

Vacature - Rondleider Jachthuis Sint Hubertus
Wilt u bezoekers rondleiden door een van de belangrijkste monumenten van Nederland? Word dan vrijwilliger in de werkgroep Rondleiders Jachthuis Sint Hubertus. Deze werkgroep met ruim 50 leden, onderdeel van de Vereniging Vrijwilligers
van De Hoge Veluwe, zoekt in samenspraak met Het Nationale Park De Hoge Veluwe vrijwilligers in de functie:

Rondleider / Assistent rondleider
Als (assistent) rondleider begeleidt u groepen van maximaal twintig personen in drie kwartier door het honderd jaar oude
Jachthuis Sint Hubertus. In verschillende vertrekken vertelt u bezoekers over de geschiedenis en de architectuur van dit
unieke monument; het door architect Berlage ontworpen buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller.
Wat wij bieden:
Interessant vrijwilligerswerk op een prachtige locatie - Een leuke en leerzame interne opleiding tot Jachthuis-rondleider Een gezellig team van ruim 50 rondleiders - Een dienstkaart waarmee u diverse privileges ontvangt, waaronder gratis entree
tot het Park en het Kröller-Müller Museum met maximaal 4 gasten en een auto - Een jaarlijks uitje met alle vrijwilligers
Wat wij vragen:
Enige kennis van architectuur, geschiedenis en kunst - Affiniteit met omgaan met groepen, zowel volwassenen als kinderen Communicatieve vaardigheden - Kennis van de Engelse taal, kennis van de Duitse taal is een pré - Gastvrij bezoekers ontvangen en tegelijkertijd verantwoordelijk omgaan met bijzonder erfgoed - Minimaal twee dagdelen per maand beschikbaar zijn,
zowel door de week als in weekenden en/of vakantieperioden - Bereidheid collega's te vervangen - Wij vragen al onze vrijwilligers een VOG te overleggen. De kosten voor het aanvragen hiervan worden door De Hoge Veluwe vergoed.
In februari 2020 wordt gestart met een interne opleiding. Deze is verplicht, bestaat uit 10 studiedagen, en vindt meestal op
vrijdagen of zaterdagen plaats in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u meer informatie? Stuur dan vóór 28 oktober 2019 een e-mail met kort cv
aan Marry Woudenberg, coördinator van de werkgroep: m.woudenberg@hetnet.nl.
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Windewaaij Blaeserij naar NK

Praktisch elke week kan men in
ons dorp, zeker als de wind richting Hoenderloo staat, op woensdagavond fraai jachthoorngeluid
horen. Wie zijn daar nou precies verantwoordelijk voor?
Op de woensdagavond komt De Windewaaij Blaeserij bijeen op een unieke plek
in Hoenderloo. Een plek waar ze zelf
hard aan gewerkt hebben en waar ze
iedere woensdag graag naar toe gaan.
Om muziek te maken natuurlijk, maar
ook voor de gezelligheid die ze met elkaar elke keer weer beleven. Maar wie of
wat is nu De Windewaaij Blaeserij?
Deze jachthoornblaasgroep bestaat op dit
moment uit 14 leden, plus een muzikaal
leider. Dit blaasgezelschap is opgericht
op 1 april 2012 en sindsdien is men bezig
om het niveau omhoog te krijgen.
Overigens is De Windewaaij Blaeserij
sinds zo’n 3 maanden een officiële vereniging met een bestuur.
Ieder lid blaast voor het plezier en dat is
dan ook iets wat hoog in het vaandel staat
bij deze groep mensen, waarvan een aantal uit Hoenderloo komt. Maar ook vanuit Apeldoorn, Veenendaal, Putten en
Middachten komt men elke week naar
Hoenderloo om muziek te maken.
Na heel wat wisselingen in de samenstelling is men nu zeer tevreden over de

groep, al is goede versterking uiteraard
altijd van harte welkom. Ieder lid heeft
zijn of haar eigen instrument en er wordt
in 4 verschillende partijen geblazen.
Bij De Windewaaij Blaeserij is men door
de komst van de huidige muzikaal leider
Leonard echt stappen gaan zetten. Deze
hoornist van de Koninklijke Nederlandse
Luchtmachtkapel uit Gilze Rijen komt
om de week naar Hoenderloo om de punten op de i te zetten. De andere week
oefenen de leden zelf.
Deze muzikaal leider is zeer bevlogen en
hoort alles. Hij is echter altijd positief en
zal iemand die iets fout doet (minder
goed) nooit afvallen. Iedereen mag
fouten maken en het is dan ook niet
nodig om met veel spanning te moeten
blazen. Iedereen krijgt zijn of haar partij
ook door de muzikaal leider in geluid
thuis gestuurd zodat iedereen goed kan
oefenen. Oefenen is zeker van belang
want de insteek is wel dat er geblazen
moet worden wat op papier staat. Indien

nodig of gewenst gaat Leonard ook
met individuele blazers aan de
slag.
Omdat iedereen nu zo ontzettend
gegroeid is wil men in mei van het
komende jaar mee gaan doen aan de
Nederlandse Kampioenschappen in
Soest. Vooral om ervaring op te doen en
te zien waar men als vereniging staat wat
betreft het niveau. Maar dat ze daar iets
neer willen zetten leeft bij de gehele
groep zeker.
De oefenavonden gaan steevast gepaard
met een lekker drankje en regelmatig
worden er ook hapjes verzorgd door één
van de leden. Die goede sfeer, de grote
mate van gezelligheid zijn geweldig,
maar zoals één van de leden aangeeft:
“doordat Leonard alles hoort en zo veel
mogelijk uit de groep en de mensen individueel wil halen kun je niet aanklooien.”
Op de site van de vereniging
(www.windewaaijblaeserij.nl) staat: “Op
verschillende evenementen op en rond de
Veluwe mogen wij optredens verzorgen.
Een bijzondere ervaring voor ons publiek en een mooie kans voor ons om
onze liefde voor natuur en passie voor de
jacht uit te dragen.” Ze zijn dus in te
huren!
De redactie wenst De Windewaaij
Blaeserij heel veel succes en plezier in
Soest. En .... je weet maar nooit!
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Er hebben twee bruiloften plaats gevonden van mensen die in Hoenderloo zeer bekend zijn. Het ene paar woont in ons dorp en het
andere woont op Deelen, maar is ook zo vaak te zien in Hoenderloo dat ze er zeker bij horen. Voor beide koppels was het een
geweldig mooie dag en we feliciteren iedereen dan ook van harte en we wensen ze met elkaar heel veel geluk toe en vele, vele
jaren samen in goede gezondheid.

Jeroen Peelen en
Erika van de Kamp
Op 28 oktober zijn Jeroen Peelen en Erika van de
Kamp, na jaren al bij elkaar te zijn, dan toch daadwerkelijk getrouwd. Ze hebben een geweldige
dag gehad, uiteraard ook met Rick. Het gelukkige
gezinnetje woont op Deelen, maar zijn heel vaak in
Hoenderloo. Voor werk, een feestje of zo maar!

Arion Dros en
Brenda Dros - Berenschot
Arion en Brenda hebben elkaar het ja-woord gegeven op
5 november. Van te voren hadden vrienden het al versierd aan de Krimweg (o.a. kerstboom), want uiteraard mag iedereen het weten. Chris werd ook helemaal betrokken bij de mooie dag en hij zag er ook heel
strak uit zeg!
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AANVANG 20.00 UUR
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Marcel Dros 50
De stier van de vriendengroep Dolle
Herman heeft inmiddels in heel wat
tuinen gestaan en heeft al meerdere keren
een plekje gehad in onze dorpskrant. Dit
kalf wordt overal mee naar toe gesleept
door de vrienden als er ergens iets te
vieren valt en als bijvoorbeeld één van de
vrienden 50 jaar wordt.
De laatste van de groep die vijftig is
geworden is Marcel Dros. De Benjamin
van de groep is nu dan ook al een halve
eeuw oud. De grote dag was op 25 september en wellicht heeft Marcel gedacht
dat hij er onderuit kwam dat hij in de
Nieuwe Plaggensteker zou komen te
staan. Niet dus, Marcel. Het spandoek
thuis aan de Paalbergweg gaf het al aan,
maar dan nu ook nog in onze dorpskrant.
Marcel, nog van harte gefeliciteerd.

TOP-2000-Café
in de kleine Arcke
De eerste afspraken zijn al gemaakt in
familiekring: wie, wat, waar en wanneer
is. De Nederlandse decembermaand
leidt tot veel drukte. Daar komt nog de
huiselijke beleving van de Top-2000 bij.
Gebruikmakend van de openstelling van
De Kleine Arcke op zondag 29 december willen wij de locals de kans geven
hun mooiste vinyl-plaat te laten draaien
met uiteraard een bijbehorend persoonlijk, ontroerend of gewoon sterk verhaal .
De expositie zullen we verlevendigen
met mooie platenhoezen. Een voorproefje van de oliebollen mag u van huis
meenemen, wij zorgen voor de koffie.
Wij en onze Deejay hebben er zin in. In
2018 zag de eerste editie van het
Hoenderlose TOP-2000-Café het licht.
Wegens succes geprolongeerd in 2019.

Oplossing
vorige maand

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

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 34

Deel 48

Door senior beleidsmedewerker
Aafke Kylstra

Moeflons in Het Nationale Park De Hoge Veluwe
De moeflon is een icoon van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, net als de
Witte Fiets en het Jachthuis Sint Hubertus. Wat maakt de moeflon van De Hoge
Veluwe zo bijzonder?
Moeflon op de Hoge Veluwe, dankzij
buitenlandse relaties
Anton Kröller liet zijn grondbezit op De
Hoge Veluwe omrasteren, zodat hij wild
kon uitzetten. In die tijd was de wildstand op de Veluwe minimaal. Na de
aankoop van gronden van Deelen en
Reemst liet hij een tussenraster plaatsen, waarbij het noordelijk deel werd
ingericht als Cultuurpark en de rest als
Wildbaan. In 1921 kreeg Kröller moeflons aangeboden van de Groothertogin
Charlotte van Luxemburg; vier rammen
en acht ooien. Deze moeflons werden
uitgezet in de Wildbaan.
Thuis op De Hoge Veluwe
De moeflon is het kleinste wilde schaap
in Europa. Het is een haarschaap, in
plaats van wol heeft de moeflon haar.
Ze komen van oorsprong voor op de
ruige, rotsige eilanden Sardinië en Corsica, waardoor ze gedurende de eerste
jaren op de arme, zachte Veluwse grond
hoefproblemen kregen. Ze ontwikkelden
echter snel; de lammeren
die op De Hoge Veluwe
geboren werden kenden die
problemen niet. De moeflons voelden zich thuis, al
honderd jaar weten ze zich
op De Hoge Veluwe zelfstandig te handhaven.
Belangrijk voor het heidelandschap
Tot 1995 liepen de edelherten en moeflons alleen in de
Wildbaan (3800 ha). Hierna

de wildstand weer groeien via ruim 70
moeflons in 1950 naar 270 in 1995. Het
Park richt het beheer op een goede balans tussen een gezonde populatie moeflons en optimale ontwikkeling van flora
en fauna in het open heide- en stuifzandlandschap. Op basis van die balans
hanteert het Park nu een voorjaarsstand
van 220 moeflons.
werd het tussenraster verwijderd tot een
ruim 5000 hectare groot leefgebied. De
herten leven sinds die tijd vooral in de
voedselrijkere landgoederen Hoenderloo en De Kemperberg, de moeflons waren hun voedselconcurrent kwijt en bleven in het open heide- en stuifzandlandschap. Waar vroeger (15e - 19e eeuw)
grote schaapskudden de heide open
hielden, zijn het op De Hoge Veluwe nu
de moeflons die het heide- en stuifzandlandschap beheren.
Een goede balans bepaalt de wildstand
Het aantal moeflons heeft door de jaren
heen nogal geschommeld. Tussen 1935
en 1940 waren er honderd moeflons in
het Park. In 1945 (na de oorlog) waren
er slechts nog twintig over. Door het
dichten van rasters en goed beheer kon

Wildzichtbaarheid
Veel mensen vinden het leuk om wild te
komen kijken in het Park. De moeflon is
een vluchtdier en zoekt de veiligheid van
een kudde. Zijn zintuigen zijn goed ontwikkeld, ze hebben heel goede ogen en
zien potentieel gevaar al van grote afstand. Daardoor zijn ze vaak moeilijker
te zien. De kuddes trekken graag tegen
de wind in. Met zuidwestenwind staan
ze vaak op het Reemsterzand, nabij het
Bosje van Staf. Met oostenwind is de
trefkans groter in het Deelense Veld. De
rammen, met hun grote, gekrulde horens, donkere vacht en witte 'zadeldek',
vormen een eigen kudde. Zij zijn het
meest markant.
Indrukwekkende moeflonbronst in
oktober
De Hoge Veluwe is vooral bekend vanwege de hertenbronst in september, maar ook de moeflons kennen een bronstperiode. Die begint iets later, in oktober. De
rammen vechten om de ooi door
met de kop naar beneden op elkaar af te vliegen. Op het laatste moment springen ze met vier
poten van de grond en bonken
in volle vaart met de horens
tegen elkaar. Dit geeft een oorverdovende knal, meermalen
achter elkaar. Een beleving die
je niet snel vergeet!
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AUTO VAN DE MAAND

Audi A3 Sportback S-Line
Navigatie, Climatronic, Cruise control, Xenon,
LED, Carkit, 18" Sportvelgen, Lederen stuur.
Armsteun, Mistlampen, Afneembare trekhaak,
PDC, Metaal lak.
Org. NL auto
99.000km!!
€ 12.950,Bj 2011!

Een greep uit ons aanbod:
Audi A3 S-Line Xenon, Navi, Cruise, Clima, 99dkm

D. grijs met

2011

€ 12.950,-

Ford Fiesta 1.4 Titanium 5 deurs, Clima, Lm velgen

Rood met.

2009 € 5.950,-

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

Zwart met.

2015 € 12.950,-

Hyundai I-30 1.4 5 deurs Airco, Lm velgen 53.000km

Zwart met.

2009 € 6.450,-

Mitsubishi Space Star Automaat Navigatie 2700km!!

Rood. Met.

2018 € 14.950,

Nissan Pulsar 1.2 Navi, Leer, 4x Camera als nieuw

Grijs met.

2015 € 13.950,-

Opel Agila 1.2 Edition AUTOMAAT Airco, 46.000km

Grijs met.

2011

Opel Mokka 1.4T AUTOMAAT zeer luxe uitv.

Zwart met

2018 € 24.950,-

Renault Megane 2.0-16v AUTOMAAT 55.000km

D. grijs met.

2013 € 13.450,-

Renault Scenic 2.0-16v AUTOMAAT 60.000km

D. grijs met.

2009 € 9.450,-

Renault Twingo 1.2-16v Collection 36000km!

Ivoor Wit

2013 € 5.950,-

Skoda Fabia 1.4 TDi 150.000km nette zuinige auto

D. Blauw met

2009 € 3.950,-

Skoda Fabia 1.2 TDi Cruise control, Airco nwe APK

Beige met.

2010 € 3.250,-

Suzuki Swift 1.3 5 deurs Airco, LM velgen etc.

D. grijs met.

2011

Toyota Aygo Comfort Orange 5 deurs Airco

Oranje/Koper

2012 Verwacht

Toyota RAV4 4x4 AUTOMAAT 46.000km! Als nieuw

D. rood met.

2011

€ 18.450,-

VW Golf Variant 1.2 TSI 63.000km!! luxe uitvoering

Wit

2011

€ 10.950,-

VW Passat Variant 1.4TSi Navigatie, Cruise 18inch

Zilvergrijs

2012 € 13.950,-.

VW Touran 1.4 TSi HighLine zeer luxe Xenon, etc.

D. Blauw met

2011

€ 8.450,-

€ 7.450,-

€ 13.950,-

* Lid BOVAG/NAP

* Constant wisselend aanbod

* Onderhoud en APK

* Verkoop van alle merken,ook nieuw

* Schade reparaties

* Ruit service vervanging/reparatie

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL
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