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Vervanging drie bruggen Apeldoorns Kanaal
De staat van de Woudwegbrug, 
Scherpenbergerbrug en Klaba-
nusbrug (Voorsterwegbrug) is de 
afgelopen jaren onderzocht. Uit 
het onderzoek bleek dat een grote 
renovatie van de bruggen nodig is 
om ze weer toekomstbestendigd 
te maken.
Reef Infra uit Oldenzaal voert deze 
werkzaamheden uit in opdracht 
van de gemeente Apeldoorn. 
Met het oog op de toekomstige 
bevaarbaarheid van het kanaal 
maakt Reef Infra de brugdekken 
functioneel klaar om in de toe-
komst beweegbaar te worden. De 
verbreding van de bruggen wordt 
gerealiseerd in verband met de 
vele verkeersaanrijdingen op de 
bruggen.

Werkzaamheden
Het werk aan de bruggen bestaat 
uit twee delen: (1) het weghalen, 
renoveren en terugbrengen van de 
monumentale bovenbouwen en 
(2) vervangen van de drie kanaal-
bruggen.
In 2014 zijn de monumentale bo-
venbouwen van de bruggen weg-
gehaald om te starten met de re-
novatiewerkzaamheden hiervan. 
Dit jaar vindt de daadwerkelijke 
vervanging van de drie kanaal-
bruggen plaats en worden de ge-
renoveerde bovenbouwen terug-
geplaatst.
De Woudwegbrug staat als eerste ge-
pland om te worden vervangen, hier-
door is de Woudwegbrug afgesloten 
vanaf 16 maart tot en met 17 april.

In april en mei volgt de vervanging 
van de Klabanusbrug. De Scher-
penbergerbrug wordt in de maan-
den juni en juli vervangen.

Beperken hinder
Een korte uitvoeringsperiode van 
vijf tot zes weken per brug moet 
ervoor zorgen dat de hinder voor 
de omgeving zoveel mogelijk 
wordt beperkt. Reef Infra hanteert 
een bouwmethode waarbij diverse 
onderdelen vooraf op de werk-
plaats worden gemaakt. Door niet 
op locatie te werken, wordt het 
transport van materiaal en mate-
rieel beperkt. Het sloopwerk en 
het aanbrengen van nieuwe palen 
voert Reef Infra uit vanaf het water 

met behulp van een ponton. Werk-
zaamheden die niet vanaf het wa-
ter uitgevoerd kunnen worden, 
vinden plaats vanaf de Woudweg 
zijde van de brug.

Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoering zijn de brug-
gen afgesloten en wordt er een 
omleiding geplaatst om elders het 
Apeldoorn Kanaal over te steken. 
Het motorisch verkeer via Kanaal 
Zuid kan gedurende de uitvoering 
gewoon doorgang vinden. Enkel 
tijdens de asfalteringswerkzaam-
heden zal er eenmalig een afslui-
ting worden geplaatst. Ook het 
fietsverkeer langs het Apeldoorns 
Kanaal kan gewoon doorgang vinden.

Omgevingscommunicatie
Voor dit project is een Twitterac-
count en Facebookpagina aan-
gemaakt. Hier vermeldt Reef In-
fra informatie met betrekking tot 
de werkzaamheden rond de drie 
bruggen over het Apeldoorns Ka-
naal.

Twitter: @kanaalbruggen
Facebook:
www.facebook.com/kanaalbruggen

Tevens is er elke woensdag gedu-
rende de werkzaamheden een in-
loopmiddag op locatie
voor belangstellenden. Reef Infra 
heet u van harte welkom tussen 
13.00 en 17.00 uur in de keet.

foto: Rob Voss

Open dag 
brandweer 
BEEKBERGEN - Zaterdag 11 
april staan de deuren van brand-
weerpost Beekbergen wijd 
open. Belangstellenden zijn die 
dag van 11.00 tot 16.00 van har-
te welkom om het brandweer-
vak van dichtbij te bekijken. Er 
zijn verschillende demonstraties 
en bezoekers kunnen zelf ook 
aan de slag. Een leuk uitje voor 
de hele familie!

Er worden die dag verschillende 
demonstraties gegeven. De be-
zoekers krijgen advies over hoe 
verschillende blusmiddelen het 
best kunnen worden gebruikt 
en hoe iemand uit een autowrak 
wordt geknipt. Verder kan de 
echte durfal met ademlucht de 
rookcontainer in om van daar-
uit de uitgang te vinden. En er 
wordt uitleg gegeven over het 
dragen van chemiepakken.  

Het complete programma staat 
op Facebook (www.facebook.
com/brandweerbeekbergen). 
De kazerne van brandweer-
korps Beekbergen bevindt zich 
aan de Jan van Schaffelaarweg . 

Korps Beekbergen is ook op 
zoek naar nieuw talent. Binnen-
kort ontvangen alle inwoners 
tussen de 18-40 jaar een brief 
van de burgemeester en post-
commandant met de vraag of 
de brandweer wellicht een uit-
daging voor hem of haar is. Wil 
je nu al meer weten, ga dan naar 
www.brandweerbeekbergen.
nl of onze Facebook-pagina. Je 
vindt hier ook de overige con-
tactgegevens van brandweer 
Beekbergen. 

Door S. Holmes 

Het was zaterdagavond, de 27e 
maart weer gezellig in ons dorphuis 
De Hoge Weije met het optreden 
van Het Beekbergens Toneel.

Heeft u ook zo genoten van de hi-
larische familie- en buurtperikelen 
rondom de vakantiewoningruil van 
de families Vuurdoorn en Van der 
Pluijm? En wat gedacht van dat 
jonge buurtstel Bas en Nicole. Dat 
Bas,  Rommelaar van zijn achter-
naam heette, bleek geen toeval te 
zijn. De thuisblijvers hebben wel 
iets gemist. 

Nog even in het kort wat gebeurde 
er:  Leo en Rina Vuurdoorn, of te 
wel de familie Doorsnee uit Beek-
bergen, doen een vakantie wo-
ningruil met Joke en Bram van der 
Pluijm uit Hengelo (Gld) of was het 
Hengelooooooooo (O) Ambtenaar 
Leo ging kennelijk, voor het eerst 
van zijn leven over de Ijssel en had 
grote moeite eigen haard en tuin 
te verlaten. Vooral zijn gras is zijn 
trots en hij bewerkt het,  al was het 

de green van de Scherpenberg. 
Als later de Van der Pluims er sa-
men met de buren en de flirtende 
dochter van de Vuurdoorns, een 
gezellige buurtbarbeque op dat 
mooie gras houden, denk je,  dat 
komt nooit meer goed. De Van der 
Pluims zorgen door hun komst,  er 
in ieder geval voor dat er tijdens en 
na de barbecue, romantische tafe-
reeltjes ontstaan al was het ‘Boer 

zoekt vrouw’ met een Geert en een 
Tom in de hoofdrollen. Na een dag 
komt de fam. Vuurdoorn al weer 
thuis. Ze hebben zich vergist in de 
Hengelo’s  Tot hun grote schrik en 
verbazing ziet Leo dat zijn gras is 
geruïneerd. Bijna draait het uit op 
een stevige burenrel, maar dank 
zij de vrouwen loopt het allemaal 
goed af. 

Na afloop was er een stevig ap-
plaus en bloemen voor de acteurs 
en actrices uit onze dorpen, die ons 
als toeschouwers weer eens trak-
teerden op een gezellige avond 
waarin veel werd gelachen om de 
leuke taferelen op het podium. 

Na afloop was er nog een gezel-
lig tijd voor een hapje en drankje 
en om nog even over na te praten 
over dit vrolijke blijspel en de soci-
ale dorpscontacten even weer aan 
te halen. 

In oktober volgt een nieuw optre-
den van Het Beekbergens Toneel. 
Dus zorg dat je er bij bent. 

Oh Hengelooooooooo of was het Hengelo

Boekhandel Beekbergen
Boeken, nieuw en 2e hands,
ansichtkaarten, cadeautjes

Dorpstraat 84 - 7361 AX Beekbergen
055 506 02 70 - info@mooiboek.nu
www.mooiboek.nu
www.facebook.com/www.mooiboek.nu

Collega’s gezocht 
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À la carte restaurant  | Familie en groepsbijeenkomsten
Diverse zalen en Grand café

(H)eerlijk eten voor 
 een betaalbare prijs

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458

      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

Party service
Salade’s koude buffetten, 
bittergarnituren, 
barbecue enz.
Tevens verhuur van tafels, 
stoelen, taps e.d.
Telefoon 5063737

Dorpstraat 64
7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055-506 3737

Met mooie rookruimte !!!

Geniet....,
maar nooit met mate

Voor de lekkerste 
verse pizza 

Wij bezorgen in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, 
Loenen, Hoenderloo en Ugchelen.

Bij ons kunt u online bestellen. 

Cafetaria Prins
Dorpstraat 35
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062535 
www.cafetariaprins.nl

en een uitgebreide keuze aan friet, snacks, 
shoarma, broodjes, lunchgerechten, ijs, 

milkshakes en dranken.

Restaurant Prins
Dorpstraat 37
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062823 
www.restaurant-prins.nl

Lunch & diner
lekker en gezellig

7 dagen per week geopend van 11.00 uur tot 23.00 uur

Nieuwe gerechten van houtskoolgrill

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

Dorpstraat 54, Beekbergen
055 - 5061210 www.primera.nl

even naar.....

Ruim 100 cadeaukaarten,
dus altijd een passend cadeau !

Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!

Vakkundig in verbouw

. Jeulink

De Hoeven 14 • 7361 AL  Beekbergen
T: 055 5061138 • F: 055 5061618 

E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

Gerald Jeulink
De Hoeven 14 • 7361 AL Beekbergen • T: 055 5061138
F: 055 5061618 • E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

 

EHBO, BHV reanimatie met AED,
EHBO bij kinderen
E-learning

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

Kerkweg 1 | 7361 BD  Beekbergen | T. 055 506 15 83 
F. 055 506 19 01 | E. post@atromp.nl | I. www.atromp.nl

SEI-erkend
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Vereniging Dorpsraad
  Beekbergen en Lieren
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Gemeentenieuws
Nieuwe regeling mantelzorgers in de maak 

De gemeente heeft veel waardering voor mantelzorgers en probeert zoveel mogelijk te ondersteunen. Sinds 
de financiÎle bijdrage van de Sociale Verzekeringsbank is gestopt, beslist het college van B&W binnenkort 
over een alternatieve vorm van het mantelzorgcompliment. 
Behalve met de nieuwe regeling, ondersteunt de gemeente ook met een subsidie voor de Kap. Deze or-
ganisatie vervult onder meer de taak van steunpunt mantelzorg. Mantelzorgers kunnen hier terecht voor 
informatie, advies, cursussen, activiteiten en lotgenotencontact. Ook biedt het steunpunt oplossingen om 
mantelzorgers te ontlasten. Meer informatie vindt u op www.dekap.nl. Het college heeft nog niet besloten 
hoe de nieuwe regeling eruit komt te zien. Hierover neemt ze binnenkort een besluit. 

Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot omgevingsver-
gunningen over de periode 5 tot en met 11 maart 2015 en die betrekking hebben op locaties in Beekbergen 
en Lieren. 
Locatie     Omschrijving 
De Hoeven 13A    Kappen van een beuk (8 maart 2015) 
Engelanderholt 1    Aanpassen straatwerk bedrijventerrein (10 maart) 
Oude Arnhemseweg 292   Veranderen bedrijfsvoering als gevolg van het aanbrengen van 
     geluidswerende maatregelen (15 maart 2015) 
Dorpstraat 28 - 32   Veranderen van kantoorruimte in appartement (12 maart 2015)
Molenvaart 29    Kappen van een kastanjeboom (12 maart 2015)
Voshuizen 2    Kappen van een blauwspar (18 maart 2015)
Zomeroord 9    Verlengen tijdelijke vergunning voor een stacaravan (13 maart 2015)

Verleende evenementenvergunningen 
De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementenvergunning heeft verleend voor het houden van de 
volgende evenementen

Omschrijving   Datum evenement  Locatie   Datum vergunning 
Toertocht met old timers  12 april 2015  Start en finish bij de Vier Dorpen  1 0  m a a r t  2 0 1 5   
Mountainbike marathon  27 maart 2015  Start en finish Kuiltjesweg   9 maart 2015 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op grond van artikel 
7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen. 

Aangevraagde evenementenvergunningen 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van grote evenementen bij 
hem zijn ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarover mededeling worden gedaan.

Omschrijving   Datum evenement     Locatie 
Veluwse Avondmarkt  Donderdagavond juli en augustus 2015  Dorpstraat, Kerkallee, Papenberg 
         hoek Freule Hartsenplein 
Fiets toertocht voor het goede doel  5 september 2015   Kuiltjesweg 55 Beekbergen 

Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 15 april 2015, aanvang 20.00 uur
De Hoge Weye, Dorpstraat 32 Beekbergen

Agenda

1. Opening en jaarrede door de voorzitter, de heer Joop van der Meer
2. Bespreken en vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2014 
3. Bespreken en vaststellen van de verslagen van de portefeuillehouders
 - veiligheid (Joop van der Meer)
 - bouwen en Wonen (BWiBL; Beeldkwaliteitsplan Buitengebied en bestemmingsplan Ruitersmolen   
 weg) (Gerrit Stufken, Gert Wilbrink en Johan Boerema)
 - sport (Jamone Wagner)
 - zorg (Jamone Wagner)
 - grijs en groen (Pieter de Mos)
 Voorts is in het jaarverslag de rapportage van de werkgroep N786 (Onno Muntinga), 
 werkgroep Oud Beekbergen Lieren (Derk Jan de Jong) en de Stamtafel (Ton en DinieTijhof)
4. Bespreken financiële rapportage over 2014
 - jaarrekening 2014
 - balans per 31 december 2014
 - rapport commissie kascontrole
5. Voorstel het bestuur decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2014
6. Vaststellen begroting verenigingsjaar 2015
7. Benoeming en herbenoeming bestuursleden
 - het bestuur stelt de leden voor mevrouw Lucia Albers te benoemen tot lid van het bestuur
 - het bestuur stelt de leden voor de heer Johan Boerema te benoemen tot penningmeester 
 - het bestuur stelt de leden voor de heer Gerrit Stufken te herbenoemen tot lid van het bestuur
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Wandelpaden in een ongehinderde omgeving
    - presentatie door mevrouw Petra Bennink (gemeente Apeldoorn); kaders en gemeentelijk beleid
 - oproep voor deelname aan werkgroep “wandelpaden”
11. Sluiting

Nieuwe huisvesting dorpsraad
De gesprekken met Accres en de stichting OOK waren positief. Zo het 
er nu naar uitziet kan in de tweede helft van mei 2015 worden verhuisd 
naar een ruimte op de begane grond van de Hoge Weye. 
De gemeente heeft haar plannen, om de huidige kantoorruimte van de 
dorpsraad om te bouwen tot appartement, verder uitgewerkt. Er is door 
de gemeente een aantal bezoeken gebracht aan het kantoor van de 
dorpsraad om vast te stellen wie, wat, wanneer kan gaan doen bij de 
ombouw. 
Het bestuur van de dorpsraad ziet uit naar het definitieve huurcontract 
van Accres en beraadt zich hoe op gepaste wijze de ingebruikname van 
het nieuwe kantoor vorm kan worden gegeven.

Actualiseren informatiebord
Het is precies vier jaar geleden dat het informatiebord op de hoek van 
de Dorpstraat en de Van Schaffelaarweg werd geplaatst. Met de ge-
meente zijn toen afspraken gemaakt over wanneer en onder welke 
voorwaarden de kaarten waarop de voor toeristen belangrijke informa-
tie wordt geactualiseerd. In de afgelopen vier jaar is er het nodige ver-
anderd. Recreatiebedrijven hebben hun naam veranderd of zijn gestopt. 
Huisartsenpraktijken zijn verplaatst. Kortom het was hardnodig om nu 
tot vervanging van de kaarten over te gaan. John Tanasale is er druk 
mee bezig en streven is om voor de vakantieperiode het informatiebord 
weer actueel te hebben.

Onderhoud zand- en grintwegen buitengebied
Van de gemeenteraadsfractie van D66 ontvingen wij (en naar wij aan-
nemen ook andere dorpsraden) een schrijven met betrekking tot de 
staat van onderhoud van zand- en grindwegen in het buitengebied. Er 
wordt door hen een inventarisatie gemaakt van voor wandelaars en 
fietsers moeilijk begaanbare zand- en grindwegen in het buitengebied 
van de gemeente Apeldoorn.
Er zijn, zo staat in de notitie die wij hebben ontvangen, signalen dat het 
onderhoud te wensen overlaat. 
Meld het ons (mailadres: post@dorpsraadbeekbergen.nl) wanneer u 
zand- of grindpaden
Weet die vallen in de categorie slecht begaanbaar wegens onvoldoen-
de onderhoud en wij zorgen dat uw opmerking op het juiste adres te-
recht komt.

Project van BWiBL weer in PMA
Op donderdag 9 april om 20.00 uur wordt het project Beekvallei (het 
initiatief van de vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) 
weer besproken tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA). Op don-
derdag 12 maart jl. hebben belanghebbenden in ruime mate gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om in te spreken. Op 9 april is het de beurt 
aan de raadsfracties om hun visie te geven op het project en het college 
van B&W te bevragen. BWiBL heeft ook nu weer een bus geregeld om 
het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om bij de bespreking aanwezig 
te zijn. De bus vertrekt om 19.15 uur vanaf de Prinses Julianaschool, Tul-
lekensmolenweg, Lieren (de school is vanaf 18.45 uur open). Deelname 
graag even melden aan Gerrit Stufken (g.stufken@gmail.com)

Schoner of minder vuil
Apeldoorn een stukje schoner, stond er vol trots in de mededelingen 
van de gemeente. Wethouder Cziesso heeft samen met de kinderen 
van bassischool De Terebint en burgemeester Berends heeft met de 
kinderen van de Prinses Julianaschool in Lieren, zwerfvuil opgeruimd. 
Prima en fijn dat Apeldoorn (inclusief de dorpen) wat minder vuil is. 
Dan toch ook nog maar even de spotlight op het team dat iedere don-
derdagochtend en vrijdagmiddag in Beekbergen actief is. Cliënten van 
Pluryn en sinds kort aangevuld met een cliënt van Horeb, die zwerfvuil 
opruimen. Ook is een team van IrisZorg op dit gebied actief.
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Schoner of minder vuil 
Apeldoorn een stukje schoner, stond er vol trots in de mededelingen van de gemeente. 
Wethouder Cziesso heeft samen met de kinderen van bassischool De Terebint en burge-
meester Berends heeft met de kinderen van de Prinses Julianaschool in Lieren, zwerfvuil 
opgeruimd.  
Prima en fijn dat Apeldoorn (inclusief de dorpen) wat minder vuil is.  
Dan toch ook nog maar even de spotlight op het team dat iedere donderdagochtend en vrijdag-
middag in Beekbergen actief is. Cliënten van Pluryn en sinds kort aangevuld met een cliënt van 
Horeb, die zwerfvuil opruimen. Ook is een team van IrisZorg op dit gebied actief. 

 
V.l.n.r. Hendrik, Wim, Willem (teamleider Pluryn), Raymond, René en Ton (Horeb). 

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 12 tot en met 18 maart 2015 en die betrekking hebben 
op locaties in Beekbergen en Lieren. 
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 
Locatie Omschrijving Code 
Dorpstraat 28 - 32 Veranderen van kantoorruimte in appartement  

(12 maart 2015 
1 

Molenvaart 29 Kappen van een kastanjeboom (12 maart 2015) 1 
Voshuizen 2 Kappen van een blauwspar (18 maart 2015) 1 
Zomeroord 9 Verlengen tijdelijke vergunning voor een stacaravan 

(13 maart 2015) 
1 

Verklaring code 
1. Ingekomen aanvraag 
Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en 
kan niet worden ingezien. 
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Keep Them Rolling Militaria beurs 

www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Bij inlevering van deze bon,

eenmalig 15% korting op ons

assortiment denkspellen voor

hond & kat (geldig tot 1 mei 2015)

Gildeslager Wilbrink
Meester Worstmaker

Dorpstraat 50 • 7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 12 50 • www.slagerijwilbrink.nl

Donderdag 16 april, Open Huis van
17.00 – 21.00 uur “Dag van de Slager”

G e z o c h t : 
Vri jwil l igers

BEEKBERGEN - Vele handen ma-
ken licht werk... Het Bevrijdings-
festival Beekbergen zoekt vrijwil-
ligers! Wilt u ons komen helpen? 
geeft u zich dan op via: info@4en-
5meibeekbergen.nl 
Even wat aanvulling: We zijn op 
zoek naar mensen die hand-en-
span-diensten willen verrichten, in 
aanloop naar en op de dag van het 
festival zelf. Denk hierbij aan ver-
keersregelaars, helpen opbouwen 
en afbreken podia, toiletjuffen (of 
meneren). Of het uitdelen van de 
posters en flyers naar de onderne-
mers in de regio, het schrijven van 
PR teksten etc etc.

Vera en Onno van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

Vera en Onno van AndelVera en Onno van AndelVera en Onno van Andel

Respect voor traditie,  
ruimte voor vernieuwing

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies

B
EE

K
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BEEKBERGEN / GORINCHEM - 
Op de vroege ochtend van zondag 
22 maart vertrokken 2 enthousias-
te leden van de Werkgroep Bevrij-
dingsfestival Beekbergen naar Go-
rinchem. Hier werd de Keep Them 
Rolling Militaria beurs gehouden. 
Vanuit de organisatie van de beurs 
kregen wij de gelegenheid om ons 
prachtige evenement, het Bevrij-
dingsfestival Beekbergen én Li-
berty Camp te promoten. 
Omdat we op dat punt nog wel 
wat deelnemers (met voertuigen 
of display’s) in ons 40-45 jaren Li-
bery Camp konden gebruiken en 
om natuurlijk bezoekers voor het 
Bevrijdingsfestival te trekken.
De stand werd sfeervol ingericht 
met een collectie Canadese voor-
werpen die de soldaten van toen 
bij zich droegen. Maar ook flyers, 
banners en lekkere Oud Hollandse 
snoepjes om uit te delen.
Omdat we het sfeertje van de be-
vrijding wilde uitdragen besloten 
we in stijl te gaan. Zo stonden daar 

ineens een 48th Highlander of Ca-
nada in kilt en een burgermeisje 
compleet mét Victory Roll en jaren 
40 jurk. 
Het bleek een succesvolle beurs, 
met ruim 1600 bezoekers en de 
nodige aandacht voor ons verhaal. 
We hebben diverse aanmeldingen 
gekregen en veel geïnteresseerde 
bezoekers gesproken. Ons mooie 
dorp Beekbergen is zelfs in Gorin-
chem bekend om zijn campings en 
mooie natuur!
Het Liberty Camp is op wat klei-
ne details na helemaal gevuld, er 
zullen een groot aantal bijzondere 
voertuigen te zien zijn, net als dis-
plays die vertellen hoe het “vroe-
ger” was. 
Ook kunt u die dag zelf ervaren 
hoe het is in zo’n voertuig te zit-
ten. Met de Old Army Cars pendel-
dienst van de Loenenseweg naar 
de Boerderij (en terug).
Zet u het alvast in de agenda?
Bevrijdingsfestival Beekbergen én 
Liberty Camp: 5 mei! 

Eierzoekwedstrijd
2e paasdag 6 april a.s.

Verzamelen: op het plein bij
 de Hoge Weije

Vertrek: om 9.30 uur naar een
 geheime zoekplaats

Voor: kinderen van alle leeftijden
 en ook voor ouders

Verrassing: bezoek van een 
	 belangrijk	paasfiguur

Deelname is gratis en de
zoekplaats is op loopafstand

Weer zo’n leuke actie van:
Vind jij h

et gouden ei 

t.w.v. € 60,=?

OPROEP OPROEP OPROEP 

Heeft u een leuk verhaalt en/
of een leuke foto met als thema 
60?
Laat het ons weten en maak dit 
hele jubileumjaar kans op een 
van de Bemivowaardebonnen 
ter waarde van 25 euro.
U kunt uw reactie insturen aan:
info@bemivo.nl

Winnaar Bemivo-bon
Derde winnaar van de Bemivo-bon 
ter waarde van 25,00 euro. Deze 
keer een winnaar die op nummer 
60 woont.
W G Kruitbosch - Kerkweg 60, 
7361 BE  Beekbergen

Van harte gefeliciteerd.

U mag uw bon afhalen bij slijterij 
het Keteltje.

Schilderen in Bantega

De kleine academie organiseert 
van vrijdag 17 tot en met zondag 19 
april een schilder weekend onder 
leiding van kunstenares Elly Bos. 
In een prachtige comfortabel va-
kantieboerderij vlakbij Lemmer 
wordt er binnen en bij goed weer 
ook buiten in alle rust getekend of 
geschilderd. In de omgeving zijn 
genoeg inspirerende objecten te 
vinden: Boerderijtjes, Friese rood-

bonte koeien, zeilboten en weidse 
meren. Wie zin heeft om zich een 
weekend aan de kunst te wijden is 
van harte welkom bij een enthou-
siast groepje schilders/tekenaars. 
Beginners en gevorderden, voor 
iedereen ligt hier een mooie kans 
om z’n talen te ontplooien.
Voor meer informatie:
055 - 506 21 83 of 06 - 2304 1449 
kleineacademie-bos-@kpnplanet.nl 
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Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof. 
 
Zaterdag 4 april
14.00 BSV Heren 3 Bruvoc HS3
16.00 BSV Dames 1 Auto van Oort/Rebelle DS 2 
Zaterdag 11 april
14.00 BSV Dames 2 SVS DS4
16.00 BSV Dames 1 SVS DS2

Uitwedstrijden
Heren 4 speelt op dinsdagavond 31 maart om 20.45  tegen Savora HS2 in 
Sporthal Tijenraan in Raalte.
Op zaterdag 11 april mag Jeugd A1 om 15.15 aantreden tegen Setash A1 in 
Huissen (Brink).
Heren 4 mag diezelfde avond om 19.00 in de Alternohal spelen tegen Heren 
9 van Alterno.

Turnen
Alle plaatsingswedstrijden hebben inmiddels plaatsgevonden. De door-
stroming naar de finales voor de 6e en 5e divisie is ook bekend gemaakt. 
Annemijn de Groot (Instap D2) mag op 25 april naar de finale 5e divisie in 
Arnhem. Een prachtig resultaat voor haar, zeker omdat dit het eerste jaar is 
waarin zij aan wedstrijden meedoet. 
Afgelopen weekend waren de laatste plaatsingswedstrijden van de 4e di-
visie. Daar werd zondag bekend dat Jisca Diets (Senior D) op 18 april in de 
finale meedoet. Zij heeft deze plek zeker verdiend na drie goede wedstrij-
den. De finalewedstrijd van de 4e divisie vindt plaats in Sporthal Mheen-
park. 
Hieronder een aantal uitspraken van de deelneemsters na de wedstrijd:
“Net terug van wedstrijd was zoals gewoonlijk weer heel gezellig! En na-
tuurlijk ook weer de mac geplunderd ;p” (Lotte, Junior E)
“Net wedstrijd geturnd. 1e op sprong en vloer, helaas wel veel punten laten 
liggen op brug en balk. Uiteindelijk 8e geworden. Daarna natuurlijk naar de 
mac geweest om het af te sluiten!” (Rosa, Junior E)
“Een gouden medaille, 1e op vloer en brug en als eerste geplaatst voor de 
finale!” (Jisca, Senior D)

Het wedstrijdprogramma 
van de thuiswedstrijden in 
Sporthal de Hiethof.  

We l ko m  b i j
V V  B e e k b e r g e n

Weekend van 4, 5 en 6 april

Jeugd
Datum  Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 04-04 09:00 Beekbergen E1  CSV Apeldoorn E5
Za. 04-04 09:00 Beekbergen F1  Apeldoornse Boys F2
Za. 04-04 09:00 Beekbergen F4  Voorwaarts Twello F8
Za. 04-04 10:00 Beekbergen C3 Eerbeekse Boys C3
Za. 04-04 10:00 Beekbergen D1  Robur et Velocitas D2
Za. 04-04 10:00 Beekbergen D3  WSV D6
Za. 04-04 11:30  Beekbergen C1  Vios Vaassen C1
Za. 04-04 12:55 Beekbergen A1  Loenermark A1
Za. 04-04 14:45 Beekbergen B2  Voorst B2

Senioren Let op afwijkende begintijd
Za. 04-04 17:00 Beekbergen 1  Robur et Velocitas 1

Extra inhaalwedstrijd 2e paasdag
Ma. 06-04 14:00 Heerde 1  Beekbergen 1

Weekend van 11 en 12 april

Jeugd
Datum  Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Wo. 8-04 18:30 Beekbergen F4  Dierense Boys F3
Za. 11-04 09:00 Beekbergen F1  Albatross F1
Za. 11-04 09:00 Beekbergen F3  ZVV ’56 F4
Za. 11-04 10:00 Beekbergen D2  Warnsveldse Boys D6
Za. 11-04 11:30 Beekbergen C2  IJsselstreek C1
Za. 11-04 14:45 Beekbergen B2  Klarenbeek B2

Senioren
Za. 11-04 14:30 Beekbergen 2  Columbia 3
Za. 11-04 14:30 Beekbergen 3   WWNA 2
Zo. 12-04 14:00 Beekbergen 1  EPE 1

Groot Paasvuur bij De Boerderij 

BEEKBERGEN - Ook dit jaar zal er 
bij De Boerderij in Beekbergen een 
Grote Paasvuur worden georgani-
seerd. Op eerste paasdag, zondag 
5 april, zal om 20.00 uur het aan-
geleverde snoeiafval in rook op-
gaan. Kijk gezellig met een drankje 
naar de fascinerende vlammen-
zee. Gezien het succes van vorig 
jaar verwacht de organisatie ook 
dit jaar weer veel belangstelling en 
een gezellig drukke avond.

Inzamelen snoeiafval
Op zaterdag 4 april mag tussen 
11 en 15 uur snoeiafval ingeleverd 

worden aan de Tullekensmolen-
weg 22a. "Maar...", zegt de organi-
satie, "...vol is vol."
Er is een limiet aan de hoogte 
van de brandstapel en als die be-
reikt is, wordt onherroepelijk nee 
verkocht. Ook wil de organisatie 
nadrukkelijk melden dat ook dit 
jaar geen pallets of ander materi-
aal wordt aangenomen. "Het gaat 
echt alleen om snoeiafval." Men-
sen die met overtollig brandhout 
voor een 'dichte deur' komen te
staan, kunnen dit desgewenst afle-
veren bij Veldhuis aan de Brinkweg 
in Klarenbeek.

Volle bak 

Dorps
Vizier

 

Adverteren in
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

NIEUW:

PROKINO

APP Nieuw : de Prokino app voor ouders met o.a. een digitaal schriftje. 

Eerste darttoernooi De Boerderij succes

BEEKBERGEN - Het eerste dart-
toernooi is een feit, 28 maart was 
het zo ver! Alle dartborden hingen 
klaar op de deel waar de strijd kon 
beginnen! "Wie is het beste met 
pijltjes" Georganiseerd door John 
Meijerink, een man met een hart 
voor de boerderij.

De sfeer was gezellig en de man-
nen hadden het erg naar hun zin.
Wat erg leuk was, is dat er ook een 
paar dames mee hebben gedaan.
De bar zat gezellig vol met toe-
schouwers die hun vader of man 
aan kwamen aanmoedigen! Vol-
gend jaar zeker weer! 

De winnaars op een rijtje
Eerste prijs winnaarsronde : John Tijman
Tweede prijs winnaarsronde : Simon Kleiboer
Eerste prijs verliezersronde : Marco Rozendaal
Tweede prijs verliezersronde : Michel Keurhorst
Hoogste uitgooi  : Aaron Hillebrandt en John Tijhuis

21 maart NL Doet, ook bij ons in De 
Boerderij deden we mee aan deze 
bijzondere mooie dag!

NL Doet is de grootste  vrijwil-
ligers  actie van Nederland. We 
werden benaderd door het Zonne-
huis in Beekbergen. De bewoners 
kwamen bij ons een kopje kof-
fie drinken en AH Westerik heeft 
er voor gezorgd dat deze lieve 
mensen iets lekkers bij de kof-
fie  kregen! De  vrijwilligers   van 
de avondvierdaagse Beekbergen 
hadden een leuke route uitgestip-
peld om deze te kunnen wandelen 
in de rolstoel met vrijwilligers er bij 
om ze te duwen. Wat hebben wij 
hier als boerderij met de vrijwil-
ligers graag aan mee gewerkt. Zo 
mooi om te zien  dat de boerderij 
echt een plek voor jong en oud is 
en de mensen van het Zonnehuis 
weer een leuk uitje hebben kun-
nen geven. “Trots” kun je wel zeg-
gen een dag voor in de boeken!

BAM, weer volle bak bij de 80’s 
& 90’s party! De derde editie was 
weer helemaal te gek. Alle hits 
van toen kwamen weer voor bij op 
deze swingende avond, gedraaid 
door de mannen van Showtime.
De bezoekers hadden het erg na 
hun zin. Altijd weer een soort van 
reuni voor deze mensen. Oude 
klasgenoten of vrienden van 
vroeger waarmee ze in de jaren 80 
en 90  samen mee gingen stappen 
in de boerderij. Volgend jaar zeker 
weer!

NL-Doet in de Boerderij
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Per 6 april gewijzigde openingstijden

maandag   van   8.00 uur  -   20.00 uur
dinsdag   van   8.00 uur  -   20.00 uur
woensdag   van   8.00 uur  -   20.00 uur
donderdag   van   8.00 uur  -   20.00 uur
vrijdag   van   8.00 uur  -   20.00 uur
zaterdag   van   8.00 uur  -   20.00 uur
zondag   van 12.00 uur  -   18.00 uur 

2e Paasdag geopend van 12.00 uur - 18.00 uur

Dorpstraat 23 - 7361 AP Beekbergen
Telefoon: 055 506 1572

Kledingwedstrijd Bemivo 5 mei

BEEKBERGEN - Met het bevrij-
dingsfestival op 5 mei vieren we 
de 70e verjaardag van een bevrijd 
Nederland.
Het leek de bemivo leuk als heel 
veel mensen gekleed in de stijl van 
de jaren 40 het festival bezoeken.

Daarom organiseert de Bemivo in 
samenwerking met de organisatie 
van het bevrijdingsfestival een kle-
dingwedstrijd.
We kondigen deze kledingwed-
strijd nu vast aan zodat je nog 
even de tijd hebt om een passende 

outfit bij elkaar te zoeken.
Er is van alles te koop maar een rok 
met een verhoogde taille en het 
bloesje er strak in valt ook zelf te 
maken.
Op de foto ziet u één van de stijlen 
uit de jaren 40

Er is een prijs te winnen in 3 cate-
gorieën:
1 het leukst geklede kind
2 De best geklede heer
3 De best geklede dame
De jury bestaat uit Conny Willem-
sen en Elly Bos

Vocal Group Siloam gast bij Oosterhuuzens Dialectkoor
OOSTERHUIZEN – Het Ooster-
huuzens Dialectkoor bestaat tien 
jaar. Een goede reden voor het 
koor om ter gelegenheid van dit 
tweede lustrum ook een tweede 
CD uit te brengen. De CD ‘Mag d’r 
best wezen’ wordt gepresenteerd 
op de lustrumuitvoering op vrijdag 
24 april om 20.00 uur gehouden in 
De Nieuwe Zweep in Klarenbeek. 
Het publiek kan genieten van een 
serie liedjes van deze CD, nieuwe 
liedjes maar mag ook verzoek-
nummers kiezen. Daarnaast is er 
ook nog een gastoptreden van de 
vrouwenzanggroep Siloam.
Het Oosterhuuzens Dialectkoor is 
opgericht op 8 maart 2005.
De vereniging telt al ruim 65 leden 
en wordt veel gevraagd in de regio 
voor optredens. Het koor is een 
vereniging waarbij vooral de gezel-
ligheid de boventoon voert, maar 
waar wel getracht wordt de liedjes 
zo goed mogelijk te brengen. Het 
koor heeft inmiddels een repertoi-
re van tachtig liedjes, waarvan de 
tekst meestal door eigen leden is 
gemaakt of bewerkt. Voor begelei-
ding zorgen vier mannen, drie ac-
cordeonisten en een slagwerker.

Onlangs zijn de liedjes opgenomen 
in het Dorpshuis in Oosterhuizen 
door Mira Sound uit Amersfoort. 
Volgens dirigent Uittenboogaart is 
het een leuke CD geworden waar-
naar het prettig luisteren is. Veel 
variatie. Vrolijke liedjes maar ook 
een paar met een ernstige onder-
toon. Tijdens de uitvoering wordt 
de eerste exemplaren van deze 
CD uitgereikt. Ook worden deze te 
koop aangeboden, kosten 10 euro.
Het koor brengt deze avond een 
programma van liedjes van de CD, 
maar ook zijn er nieuwe liedjes 
ingestudeerd. Dit keer heeft het 
publiek ook invloed op het pro-
gramma. De bezoekers kunnen bij 
binnenkomst hun keuze bepalen 
van liedjes die ze graag horen. Na 
de pauze worden deze liedjes ge-
zongen.

Er is ook een gastoptreden van de 
vrouwenzanggroep Siloam, het-
geen ‘Gezondene’ betekent. Acht 
Indonesische vriendinnen vormen 
acht jaar een koor en treden regel-
matig op. Zij zingen Indonesisch, 
maar zingen samen met het man-
nenkoor ook een lied.

Kaarten 6 euro voor deze uitvoe-
ring zijn vanaf dinsdag 25 maart 
verkrijgbaar bij Primera De Dam-
per, Dorpstraat Beekbergen, H. 
Elzenaar Eerbeekseweg Loenen, 
Plus Imanse Klarenbeekseweg 
Klarenbeek en Bakkerij Gerrits  
Tullekensmolenweg Lieren en Gert 
Weijers, Kievitsweg 7, Wilp-Ach-
terhoek en penningmeester Ton 
Tijhof, telefoon 055-5062289.In-
formatie ook via internet www.di-
alectkoor.nl 

DorpsVizier
Adverteren in DorpsVizier

al vanaf € 25,= (ex. btw)
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 13 april

 voor 10.00 uur

Copy, foto’s en reacties op 
het Dorpsvizier uitsluitend per 
e-mail aan: 
redactie@dorpsvizier.nl
(foto’s graag apart meesturen)

Advertenties naar:
adverteren@dorpsvizier.nl
Telefoon: 06 5496 8521

Betaling vooraf  op rek.nr.
NL94RABO03 06023954
t.n.v. stichting Dorpsvizier
Beekbergen

Eindredactie: Claudia Hutjes
Ontwerp/productie: 
Grammé 3.0,
grafische producties

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 5.500 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

Passieconcert ACM
Het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor geeft traditiegetrouw weer 
haar Passieconcerten in de lijdensweken, voorafgaand aan Pasen.
De concerten kenmerken zich door het ingetogen karakter en grote 
verscheidenheid in muzikale stijlen. De sopraan Heleen van den Berg 
en de tenor Jacob Schenk zijn te beluisteren. Arjo Hovenberg speelt 
hobo.  Wilco Veldkamp begeleidt op orgel en piano. De algehele leiding 
is in handen van Jacob Schenk, dirigent van het ACM. De toegang is 
gratis en u bent van harte welkom. Donderdag 2 april in de Dorpskerk  
Beekbergen, aanvang: 20.00 uur.

Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?
Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens mee te maken: er nadert een 
politiewagen, brandweerauto of ambulance met zwaailicht en sirene. Je 
gevoel zegt dat je zo snel mogelijk aan de kant moet om het voertuig vrij 
baan te geven. Maar is dat wel de beste oplossing? En mag je daarbij de 
verkeersregels overtreden?

Om met die laatste vraag te begin-
nen: nee, dat mag niet. Hoe graag 
je het zogenoemde voorrangs-
voertuig (politie- en brandweer-
voertuigen, ambulances en door 
de minister aangewezen hulpvoer-
tuigen) ook ongehinderd wilt la-
ten passeren, je mag daarbij geen 
verkeersovertreding maken. Het 
belangrijkste advies is dan ook: 
blijf kalm en kijk rustig uit naar een 
mogelijkheid om ruimte te maken. 
Je kunt ervan uitgaan dat het voor-
rangsvoertuig zijn eigen weg vindt.

Goed reageren
Hoe je nu eigenlijk het beste kunt 
reageren is afhankelijk van de si-
tuatie. Als je op de snelweg rijdt 
zul je voor een andere oplossing 
kiezen dan wanneer je op een ro-
tonde rijdt of voor een rood licht 
staat. De Campagne Veilig reage-
ren op voorrangsvoertuigen geeft 
tips voor de meest voorkomende 
situaties. Er is een folder met uit-
leg beschikbaar en je kunt filmpjes 
bekijken met advies voor een spe-
cifieke situatie. Je kunt ook een 
app downloaden waarmee je kunt 
testen of jij goed zou reageren in 
allerlei verschillende situaties. De 
app vertelt je ook wat je dan wél 
zou moeten doen. Je kunt de app 
downloaden via www.zwaailich-

tensirene.nl. Daar kun je ook de 
filmpjes bekijken en meer informa-
tie over de campagne bekijken.

Waarom een campagne?
Bestuurders van voorrangsvoer-
tuigen gaven aan dat ze vaak on-
verwacht en ongewenst gedrag 
zien om hen te laten passeren. 
Daardoor lopen zij, maar ook an-
dere weggebruikers gevaar en ge-
beuren er zelfs ongelukken. Naar 
aanleiding daarvan is een enquê-
te gehouden onder tweeduizend 
weggebruikers. Daaruit bleek dat 
veel bestuurders niet weten hoe 
ze het beste kunnen reageren. 
Negentig procent gaf aan dat ze 
behoefte hebben aan meer infor-
matie. Het ROV Oost-Nederland 
heeft daarom samen met het In-
stituut Fysieke Veiligheid (IFV) en 
regionale veiligheidspartners een 
campagne ontwikkeld om weg-
gebruikers te informeren. Kijk 
voor meer informatie op www.
zwaailichtensirene.nl.
De politie Oost-Nederland is een 
van de veiligheidspartners van 
ROV Oost-Nederland. We hebben 
meegewerkt aan het ontwikkelen 
van de campagne en vragen onder 
andere met dit artikel aandacht 
voor het veilig reageren op voor-
rangsvoertuigen.

	  

Vrijdag 6 maart was er een gezelligheidsavond op de Prinses Juliana-
school. Zoals het woord het al zegt, was het heel gezellig! Er waren al-
lerlei activiteiten, zoals cavia racen, eendjes vangen, haren verven en 
landenspel. Er waren veel bedrijven die de gezelligheidsavond hebben 
gesponsord. Aan het eind van de avond was er een loterij, de hoofdprijs 
was een tv. Zelfs de directeur van de school deed mee door zijn haar te 
verven en er een hanenkam van te  maken. Het opgehaalde geld gaat 
naar het dierenasiel. Kortom: het was een fantastische avond die je niet 
wilde missen!

Gezellige gezelligheidsavond

Donderdagochtend 26 maart 
deed o.b.s. Oosterhuizen mee aan 
de actie ‘Heel Apeldoorn rein’.

In de klassen werd gesproken over 
de gevolgen van ons weggooige-
drag en werden er filmpjes beke-
ken over de gevolgen van zwerf-
vuil.

Met gezamenlijke kracht van leer-
lingen, leerkrachten, ouders, buurt-
bewoners, verkeersregelaars en 
wethouder Nathan Stukker wer-
den de handen flink uit de mouwen 
gestoken. Na een toespraak door 
Janny de Jong en de wethouder in 
het amfitheater werd het nabijge-
legen bruggetje geopend. Deze 
mooie brug werd gemaakt door 
mensen van het leerwerkbedrijf. 
Wethouder Stukker knipte samen 
met Floortje Demmers (groep 1) 
het lint door.

Daarna werden de leerlingen ver-
deeld in groepen om in en rond de 
school in Oosterhuizen en in het 
park in Beekbergen afval te gaan 
ruimen. Gewapend met vuilniszak-
ken en prikstokken werd er flink 
gewerkt. Er werd van alles verza-
meld;

bierflessen, blikjes, peuken, vuur-
werk, medicijnen, sieraden, snoep-
papiertjes en houtafval. Er werd in 
totaal 108,5 kilo afval verzameld, 
waarbij alleen al 44 kilo uit het 
park in Beekbergen kwam.

Door deze actie hopen wij dat ie-
dereen zich bewust wordt hoe be-
langrijk het is om afval in de prul-
lenbak te gooien en niet op straat. 
De buurt van Oosterhuizen en 
het park in Beekbergen zijn weer 
mooi schoon. Laten we het samen 
schoon houden!

Oosterhuizen houdt Apeldoorn rein

Expositie
BEEKBERGEN - Vanaf 23 maart 
is er een nieuwe schilderijen-ex-
positie te zien op Marken Haven, 
Kuiltjesweg 1a in Beekbergen. 

De kunstenares heet Nina 
Cleef  en ze neemt ook werk mee 
van haar cursisten.

Nina, geboren in Vlagtwedde en 
nu woonachtig in Apeldoorn,   is 
in 1980 begonnen met kunstsch-
ilderen. Ze heeft onder andere 
les gehad van Jan J. Albers, Sylvia 
Boelens en recentelijk Cas Kom-
brink.

De cursisten zijn in willekeurige 
volgorde Anneke Lewis, Ineke 
Eikendaal, Gerda Mosk, Sandra 
Slijkhuis, Driekus Amptmeier en 
Hennie Engberink.

Er zijn schilderijen op panelen en 
op schilderdoek. Het meeste werk 
is realistisch en erg secuur en ge-
detailleerd geschilderd. Er zijn 
schilderijen van koeien, een ezel, 
een groot paneel met hert, een 
teer schilderijtje met drie musjes. 
Verder fraaie en herkenbare land-
schappen, stadsgezichten, stil-
levens. Abstract komt niet voor in 
deze tentoonstelling: alles is zeer 
herkenbaar. 

De expositie is dagelijks te bezoek-
en tussen 10.00 en 17.00 uur.

Zowel in de winkel als in de wagen
     bieden wij het volgende assortiment:

  v brood&banket van bakker Broer

  v verse groente en fruit

  v zuivel en kruidenierswaren

  v voldoende parkeergelegenheid

Zuivelservice
W. Hofman

Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen - tel : 055-5061207

Waarschuwing 
De afgelopen weken is een paar 
keer gebleken dat Engelsspreken-
de mannen langs de deuren gaan 
en aanbieden werkzaamheden 
voor u uit te voeren. Hierbij moet 
u denken aan het asfalteren van 
de oprit, een klusje op het dak, 
schoonmaakwerkzaamheden en 
dergelijke. Deze mannen zijn zeer 
geslepen en gaan aan het werk 
voordat u echt goede afspraken 
met ze hebt kunnen maken. Uit-
eindelijk hebben zij werkzaamhe-
den verricht en vragen u daar dan 
(te)veel geld voor. Het kan ook nog 
zijn dat de werkzaamheden niet 

hebben plaatsgevonden, maar dat 
u dat niet kan controleren omdat u 
het dak niet op kunt of dat het ge-
legde asfalt wel erg dun en kwets-
baar is. Omdat u geen goede af-
spraken hebt gemaakt, is het zeer 
moeilijk om er onderuit te komen. 
Ook kwamen er een paar Ierse 
mannen in beeld die graag ramen 
wassen in Nederland. Vanuit de 
politie krijgt u het advies niet met 
dergelijke klussers in zee te gaan. 
Mocht zich een situatie voordoen 
die u niet vertrouwt, bel dan gerust 
112 als het net gebeurd is.



AGENDA
donderdag 2 april  13.15 - 16.30 uur Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel in de Hoge Weye, men kan er dan terecht voor een praatje, een kop koffie of thee en

               deelnemen aan verschillende activiteiten

    13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren, 
               opbrengst bestemd voor kleinschalige projecten, kerkelijk en niet-kerkelijk

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye, men kan hier terecht met vragen op het gebied van wonen,

                         zorg, welzijn en vervoer

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij

zaterdag 4 april  10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

    21.00 uur  Boerenrock de Boerderij

zondag 5 april  20.00 uur  Paasvuur de Boerderij 

maandag 6 april   09.30   Paaseieren zoeken vertrek vanaf de Hoge weye

donderdag 9 april  13.15 - 16.30 uur Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 

    13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

    14.00 - 15.00 uur  Spreekuur Sprengenland Wonen in de Hoge Weye

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel in de Hoge Weye

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij  

zaterdag 11 april  10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren 

    11.00 - 16.00 uur  Open dag Brandweer  Kazerne, Jan van Schaffelaarweg 2

DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

2 april 2015
1 jaar

van 2 t/m 4 aprilontvangt uvanaf € 10,= aanboodschappeneen lotnummer

Mooie prijzen !

2x ballonvaart

2 x 1 minuut gratis

winkelen

10 x goed gevulde

boodschappentas

en nog veel

meer prijzen
2 april

Start loterij

Verjaardagshapjes

Versierde winkel

Welkomst drankje

4 aprilLounge buitenBarbecueHeerlijke hapjesTrekking loterijSpeelhoek kids


