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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

 

 
11 Juni bij de Boerderij  de Jeu de Boules baan open!! 

Komt u ook gezellig een balletje gooien? 

We zijn open voor u vanaf 20.00 uur.  

Het eerst bakje koffie krijgt u van ons  

Er zullen 2 prof trainers aanwezig zijn om u te helpen 
en trainen in het spel jeu de boules van Avalon Sport. 
Waaronder Hans Kassenaar.  

Als u 11 juni mee wilt doen kunt u zich opgeven bij  

Hans Kassenaar : 055-5063465  

Geef naam en telefoonnummer door aan hem en kom 
gezellig naar de boerderij.  

HET JEU DE BOULEN IS OP 11 JUNI GRATIS OM AAN 
MEE TE DOEN EN BOULES ZIJN AANWEZIG.  

Nu 7 dagen per week open!
za. & zo.v.a. 12.00 uurlunch

Bruggelerweg 4  .  Beekbergen  .  T. 055 506 1230  .  www.foyerriant.nl 

Welkom!
Ook voor zakelijke & feestelijke arrangementen!

Opening 
Jeu de boulesbaan
Donderdag 11 juni gaat de Jeu 
de Boules baan bij de Boerderij 
open! Komt u ook gezellig een 
balletje gooien? We zijn open 
voor vanaf 20.00 uur.  Het eerst 
bakje koffie krijgt u van ons.
Er zullen twee prof trainers aan-
wezig zijn van Avalon Sport, 
waaronder Hans Kassenaar, om 
u te helpen en trainen in het spel 
jeu de boules. Als u 11 juni mee 
wilt doen kunt u zich opgeven bij 
Hans Kassenaar : 055-5063465
Geef naam en telefoonnummer 
door aan hem en kom gezellig 
naar de boerderij.
Deelname aan het jeu de boulen 
is op 11 juni gratis en boules zijn 
aanwezig.

Rommelmarkt
Op zaterdag 13 juni houdt de 
Gemengde zangvereniging 
Toonkunst weer haar jaarli-
jkse Rommelmarkt op het ter-
rein rond het Hoogepad aan 
de Papenberg 5 in Beekber-
gen. De verkoop start om 9.30 
uur tot ongeveer 14.00 uur. 
Op de markt worden allerhande 
spullen, speelgoed en kleding  
te koop aangeboden. U kunt 
er ook terecht om te genieten 
van een heerlijk kopje koffie, 
de gezelligheid en een praatje. 
 
De opbrengst van de markt 
komt volledig ten goede aan de 
zangvereniging.

Geslaagd?
Heb je deze week bericht ge-
kregen dat je bent geslaagd 
voor je opleiding? Zo ja, gefeli-
citeerd. Mail een leuke foto van 
bijvoorbeeld de gala-avond of 
waar je op staat met vlag en tas 
of … en een tekstje met je naam, 
adres en de opleiding waarvoor 
je geslaagd bent naar redactie@
dorpsvizier.nl en wij zetten het 
in de krant.

Zaterdag 20 juni is het weer zo-
ver, dan staat Beekbergen op z’n 
kop. Met de grote kleedjesmarkt 
door de hele Dorpstraat, de taart-
bakwedstrijd  en de jubileumlunch  
wordt dit een feestelijke dag voor 
iedereen, en naar we hopen, het 
begin van een mooie, lange zo-
mer. Iedereen is welkom met een 
kleedje deze dag, er zijn geen 
kosten aan verbonden, maar wel 
graag van te voren inschrijven. Er 
zijn inmiddels al heel wat inschrijf-
formulieren binnengekomen, maar 
er zijn nog voldoende plekken be-
schikbaar volgens Ben Geradts, 
die de kleedjesmarkt coördineert 
voor de OBS Beekbergen. Voor 
alle kinderen staat er deze dag ook 
een springkussen op het plein en 
op het grasveld voor de kerk kan 
iedereen meedoen aan Zorbvoet-
bal. Taartbakken is inmiddels een 
echte hobby geworden, ieder jaar 
staat de jury weer voor een moei-
lijk dilemma, want elke taart is 
uniek, ziet er heerlijk uit en is met 

liefde gemaakt. Voor de winnaars 
zijn er mooie prijzen, zoals een 
collectie bakboeken, aangeboden 
door Boekhandel Beekbergen, een 
diner voor twee, aangeboden door 
De Wipselberg en mooie boeket-
ten voor iedereen van Het Hooge-
land. Maar…… taart eten is ook 
lekker!! Na de jurering worden alle 
taarten aan punten verkocht, en 
kunt u hiervan genieten op het ter-
ras bij de ingang van de kerk aan 
de Dorpstraat. De opbrengst is 
voor het Oekraïneproject, waar de 
jongeren van de hervormde kerk 
al een aantal jaren veel werk voor 
verzetten. Deze editie van Beek-
bergen op z’n kop zit barstens-
vol met activiteiten, eerst lekker 
slenteren over de kleedjesmarkt, 
ondertussen even lekker uitrusten 
met koffie en taart, en daarna ge-
zellig met z’n allen uitgebreid lun-
chen in de Kerkallee.  Vergeet ook 
niet dat u naast alle activiteiten 
ook gewoon lekker kunt winkelen 
in Beekbergen.

Beekbergen op z’n kop
Op zaterdag 20 juni, tussen 12 en 
2, gaan we met z’n allen lunchen 
in de Kerkallee. Deze lunch is één 
van de jubileumevenementen, om 
samen met alle inwoners, klanten 
en recreanten te vieren dat de on-
dernemersvereniging Bemivo 60 
jaar bestaat. Ook zal er live muziek 
zijn in de Kerkallee, verzorgd door 
muziekvereniging PJB. Dit uitge-
breide lunchbuffet wordt mede 
mogelijk gemaakt door bakkerij 

Lunchen in de Kerkallee
Wil Gerrits, café de Heksenketel, 
AH John Westerik en cafetaria 
Prins. Er zijn al heel veel spaar-
kaarten in omloop, wissel uw volle 
spaarkaarten tijdig in voor lunch-
bonnen,  zo krijgt de organisatie 
een goed overzicht van het aan-
tal deelnemers en is er voldoende 
voor  iedereen. De spaarkaarten 
kunnen worden ingewisseld bij 
PRIMERA de Damper en HUBO 
van Tongeren. 

Van dinsdag 30 juni tot en met 
zondag 5 juli wordt de 11e editie 
van Outdoor Gelderland gehou-
den op Nationaal Sportcentrum 
Papendal in Arnhem. Op de deel-
nemerslijst van het grootste jaar-
lijkse topsportevenement van 
Gelderland staan veel Olympische 
dressuur- en springcombinaties. 
Er worden ook rubrieken geor-
ganiseerd voor landelijke rui-
ters en amazones die (nog) 
niet internationaal actief zijn.  
 
Afgelopen zaterdag was er in 
Kootwijk een kwalificatiewedstrijd 
voor landelijke ponyruiters en 
amazones om een startplaats op 
Outdoor Gelderland te verdienen. 
De 15 jarige Lierense amazone 
Anne Jacobsen (lid van pony-
club de Bosruiters) verscheen 
met haar pony aan de start in de 
klasse M2 dressuur. Met de nog 
zeer fitte 16 jarige New Forest 
merrie Kiki reed Anne 2 keurige 
proeven die door de jury werden 
beloond met 198 en 184 punten.  
Genoeg voor een derde plek 
en plaatsing voor Outdoor Gel-
derland. Een nieuw hoogte-
punt voor de combinatie Anne/
Kiki na het behalen van het 
Apeldoorns Kampioenschap in 
2014 in de klasse M1 dressuur.  
De drie winstpunten die in Koot-
wijk werden behaald betekenden 
tevens dat de talentvolle amazone 
mag promoveren naar de klasse Z1 
dressuur.

Anne Jacobsen naar Outdoor Gelderland

Op donderdag 11 juni vindt voor het 
68e jaar op rij de Eredag  plaats voor 
de oudere inwoners van de dorpen 
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen 
en de Hooilanden. Ze gaan dit jaar, 
nadat wethouder Nathan Stukker 
hun heeft uitgezwaaid, met drie 
bussen via een  mooie route naar 
party-restaurant ’t Stien’nboer in 
Haaks-bergen in zuid-oost Twente 
waar de deelnemers aan de 
Eredag een koffiemaaltijd krijgen 
aangeboden. Na de maaltijd is er 

Jaarlijkse uitje Eredag naar Haaksbergen
de mogelijkheid om te wandelen 
in de mooie omgeving van de nabij 
gelegen Buurserbeek. ’s Middags 
op de terugweg zullen we nog een 
korte stop houden bij restaurant 
de Vroolijke Frans in Brummen 
waar iedereen getrakteerd zal 
worden op een hapje en een 
drankje. Om ongeveer 19.00 uur 
arriveren ze weer in Beekbergen 
bij de “Hagenbrug” waarna 
ze  een rondgang maken langs 
Arnhemseweg, Dorpstraat, 

Ruitersmolenweg, Papenberg naar 
het Hoogepad.

Ze hopen op veel belangstelling 
langs de route om de deelnemers 
aan de Eredag te onthalen en 
hopen dat de bewoners langs 
de route voor deze gelegenheid 
hun vlag willen uithangen. In het 
Hoogepad zullen ze nog een kopje 
koffie drinken, waarna de eredag 
wordt afgesloten.
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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 

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

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
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Gildeslager Wilbrink
Meester Worstmaker

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

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

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

Infopunt Woon Service Groep (WSG
Er is elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur inloop (Stamtafel) in 
de Hoge Weye. U kunt hier dan terecht voor een kopje koffie of thee, 
een praatje en u kunt deelnemen aan verschillende activiteiten.

Ook is er elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Infopunt.

U kunt hier terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, wel-
zijn en vervoer. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Kort-
huis

Op de even weken, uitgezonderd de maanden juli en augustus, houdt 
Sprengenland Wonen van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Hoge 
Weye.

Infopunt Zorg
Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz, houdt met ingang van 
donderdag 4 juni 2015 voortaan iedere donderdagochtend van 9.30 
tot 11.30 uur spreekuur in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenen-
seweg 1 in Beekbergen). Dus niet meer in de Hoge Weye!

Loop gerust even bij haar binnen, zij helpt u graag op weg wanneer 
u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maat-
schappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp 
die uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen, of om welke 
activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te ver-
groten, of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan 
vrijwilligerswerk? Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.



Vereniging Dorpsraad
  Beekbergen en Lieren
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Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot omgevingsver-
gunningen over de periode 13 t/m 20 mei 2015 en die betrekking hebben op locaties in Beekbergen en 
Lieren.
Locatie   Ingekomen aanvraag
Arnhemseweg 633 Vergroten van een woning (dakkapel) (15 mei 2015) 
Dorpstraat 31A  Vergroten van een woning (dakkapel) (20 mei 2015) 
Dorpstraat 33  Kappen 2 kastanjebomen (20 mei 2015) 
Kerkweg 9  Vergroten van de woning (dakkapel) (19 mei 2015)
Zomeroord 9  Verlengen van tijdelijke vergunning voor een stacaravan (21 mei)
Aangevraagde evenementenvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is 
ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de vergunning wordt verleend zal 
daarvan mededeling worden gedaan.
Omschrijving    Datum evenement   Locatie
Muziek in Beekbergse tuinen  9 augustus 2015   Engelanderweg 22 en 32 Spelderholt 3
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op grond van arti-
kel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen.

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies

We zijn verhuisd

Dorps
Vizier

Adverteren in DorpsVizier

al vanaf € 25,= (ex. btw)

Geplande werkzaamheden aan de 
drie bruggen over het Apeldoorns 
Kanaal. In opdracht van de ge-
meente Apeldoorn voert Reef Infra 
deze werkzaamheden uit.
1. Afsluiting Scherpenbergerbrug
Tot en met 5 juni vindt de vervan-
ging van de Klabanusbrug plaats. 
Hiervoor heeft al de vervanging 
van de Woudwegbrug plaatsge-
vonden. De Scherpenbergerbrug 
is de derde en laatste brug die in 
het kader van dit project vervan-
gen wordt.
De Scherpenbergerbrug is afge-
sloten van 15 juni t/m 17 juli 2015 
(week 25 t/m 29).
2. Werkzaamheden en bereikbaar-
heid
Tijdens het vervangen van de 
Scherpenbergerbrug werken we 
vanaf een ponton in het water en 
vanaf de zijde van de Scherpen-
berg. Het verkeer van Kanaal Zuid 
kan hierdoor gewoon doorgang 
vinden. Om de oversteek over 
het Apeldoorns Kanaal te maken 
wordt motorisch verkeer omgeleid 
via de Klarenbeekseweg (N789). 
Fietsverkeer wordt omgeleid naar 
de brug ter hoogte van Ooster-
huizen (Hanekerweg) om daar de 
oversteek te maken.
3. Beperken hinder
Wij hebben diverse maatregelen 
genomen om de hinder zoveel mo-
gelijk te beperken. Zo hanteren wij 
een bouwmethode waarbij we di-
verse onderdelen vooraf bij ons op 
de werkplaats maken. Door niet 
op locatie te werken, beperken we 
het transport van materiaal en ma-

terieel. Het sloopwerk en het aan-
brengen van nieuwe palen voeren 
wij uit vanaf het water met behulp 
van een ponton. Werkzaamheden 
die we niet vanaf het water kunnen 
uitvoeren, vinden plaats vanaf de 
Scherpenberg zijde van de brug.
Mocht u als nog hinder ondervin-
den, dan kunt u contact opnemen 
met onze omgevingsmanager.
Vernieuwers in infrastructuur
4. Geplande werkzaamheden Loe-
nensebrug
De provincie Gelderland had in au-
gustus 2014 werkzaamheden ge-
pland aan de Loenensebrug, deze 
zijn destijds uitgesteld en worden 
nu in 2015 uitgevoerd. Wij hebben 
de werkzaamheden van de drie 
Kanaalbruggen afgestemd ten 
opzichte van de werkzaamheden 
aan de Loenensebrug, zodat het 
verkeer geen dubbele hinder on-
dervindt.
De werkzaamheden aan de Loe-

nensebrug staan nu gepland van 
week 33 tot en met 40. Deze werk-
zaamheden worden door een an-
dere partij uitgevoerd in opdracht 
van de provincie Gelderland en 
staan los van de Kanaalbruggen.
5. Omgevingscommunicatie
Er is voor dit project een Twit-
teraccount en Facebookpagina 
aangemaakt. Hier vermelden wij 
informatie met betrekking tot de 
werkzaamheden rond de 3 brug-
gen over het Apeldoorns Kanaal 
die wij uitvoeren voor de gemeen-
te Apeldoorn.
Twitter: @kanaalbruggen Face-
book: www.facebook.com/ka-
naalbruggen
Tevens is er elke woensdag ge-
durende de werkzaamheden een 
inloopmiddag op locatie voor be-
langstellenden. Wij heten u van 
harte welkom tussen 13.00 en 
17.00 uur in de keet van Reef Infra.

Vervanging drie bruggen Apeldoorns Kanaal

Sinds donderdag 28 mei is het 
kantoor van de Vereniging Dorps-
raad Beekbergen gehuisvest in De 
Hoge Weye, Dorpstraat 34, 7361AV 
Beekbergen. Dat ging niet zomaar, 
dat was best even werken. Maar 
dankzij de drie stevige mannen 
van het gemeentelijke leer/werk- 
project, en dankzij de hulp van Jan 
Hogeweij en Johan Boerema en 
natuurlijk de onvermoeibare John 
Tanasale is het gelukt om alles in 

een dag van tweehoog achter naar 
de begane grond te krijgen. Nu 
nog wat “fine tuning” en wennen 
aan de nieuwe locatie.
Op zaterdag 13 juni wordt om 
16.00 uur onze nieuwe kantoor-
ruimte officieel geopend door de 
heer Kunneman (oud-voorzitter 
van de dorpsraad).
U bent van harte uitgenodigd om 
daarbij aanwezig te zijn. Wij zor-
gen voor een drankje en een hapje.

Weg karakteristiek dorpsgezicht !?
Dorpstraat 33, kappen van twee 
kastanjebomen. Dat was de korte 
zakelijke mededeling op de Ge-
meentepagina in het Apeldoorns 
Stadsblad van woensdag 27 mei 
2015. In onze Nieuwsbrief van 1 
juni 2015 hebben wij deze mede-
deling overgenomen. Maar daar 
hebben wij het niet bij gelaten. 
Wij vinden dat deze bomen zo’n 
karakteristiek dorpsbeeld hebben 
dat we bij de gemeente informatie 
hebben gevraagd en een voorstel 
hebben gedaan om -zo mogelijk- 
de bomen te behouden.
Wij schreven aan de burgemeester 
van Apeldoorn:
“In de Gemeentelijke medede-
lingen, die zijn vermeld in het 
Apeldoorns Stadsblad van 27 mei 
2015, is aangegeven Dorpstraat 
33, het kappen van 2 kastanjebo-
men, 19 mei 2015, code 1.
Deze beide bomen zijn beeldbepa-
lend voor het dorp en de dorpsraad 
verzoekt u om alle mogelijkheden 
aan te wenden om deze bomen 
te behouden. Wij denken daarbij 
onder andere aan de Wageningse 
methode (door middel van heet 
water, indien het om kastanjevirus 
gaat). Graag vernemen wij van u 
welke inzet u op dit gebied onder-
neemt.”
Op vrijdag 5 juni 2015 ontvingen 
wij van de gemeente (uitvoerder 
bomen en bossen) onder-staande 
reactie:
“Mij is gevraagd u alvast te infor-
meren naar aanleiding van uw mail 
van 1 juni. Bijgaand treft u mijn 
advies aan met betrekking tot de 
kastanjes voor de pastorie van de 

Hervormde Kerk, Dorpstraat 33 in 
Beekbergen. 
De betreffende kastanje (een bij-
zondere boom) is in een ver ge-
vorderd stadium aangetast door 
de kastanjebloedingsziekte. De 
Dorpsraad vermeldt een virus 
maar het gaat om een bacterie. 
Vanaf de Dorpstraat gezien is het 
linker deel van de kroon al nage-
noeg afgestorven en blader-loos. 
Dat betekent dat de op- en neer-
gaande sapstroom is geblokkeerd. 
Van de kastanje zijn niet alleen de 
stamdelen aangetast maar ook 
de gesteltakken. De Wageningse 
methode werkt alleen bij kastan-
jebomen die nog een redelijk her-
stelvermogen hebben waarbij de 
sapstroom nog voor een aanzien-
lijk deel functioneert. De Wage-
ningse methode is trouwens in een 
experi-menteel stadium die -prak-
tisch gezien- alleen maar de stam 
behandelt en geen gesteltakken. 
Het probleem van de zwaar aan-
getaste kastanje is dat door de se-
cundaire aantasting van parasitai-
re schimmels de takken en delen 
van de stam zeer breukgevoelig 
zijn geworden.
De jonge kastanje is eveneens 
aangetast maar in iets mindere 
mate. Het behandelen van deze 
kastanje acht ik niet zinvol omdat 
deze boom een slechte kroonop-
bouw heeft en corrigerende snoei 
de bloedingsziekte alleen maar zal 
verergeren.
Resumé: het behandelen van de 
kastanjes wordt niet zinvol geacht. 
Om veiligheidsredenen lijkt mij dat 
kappen de enige optie is”.
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Resumé: het behandelen van de kastanjes wordt niet zinvol geacht. Om veiligheidsredenen lijkt 
mij dat kappen de enige optie is”. 
 
Het straatbeeld zal dramatisch veranderen wanneer de bomen zijn gekapt. Daarom een foto 
van de huidige situatie. 

 

Bestemmingsplan Ruitersmolen 
Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 4 juni 2015 werd het bestemmings-
plan Ruitersmolen besproken. Wat opviel was dat -met uitzondering van de dorpsraad- de 
indieners van een zienswijze niet aanwezig waren. De agenda voor de PMA was opgenomen in 
de Nieuwsbrief van 1 juni 2015. Ingediende zienswijzen hadden zowel betrekking op de hoog-
spanningsleiding en de elektromagnetische velden als ook op de aantasting van het landschap-
pelijke karakter van het gebied. De gemeente heeft in antwoord op de zienswijzen laten weten 
dat zij geen aanleiding ziet tot wijziging van het plan over te gaan. Namens het bestuur van 
BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) heeft Gerrit Stufken gebruik gemaakt om 
in te spreken. BWiBL is positief over het bestemmingsplan Ruitersmolen. 
Raadsfracties waren in meerderheid positief over het bestemmingsplan en vastgesteld werd dat 
definitieve vaststelling zal plaatsvinden in de eerstkomende Raadsvergadering. 

Opvang asielzoekers 
In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u geinformeerd over het voornemen van de gemeente 
Apeldoorn om binnen de gemeentegrenzen door COA een locatie (of twee locaties) geschikt te 
laten maken voor opvang van totaal 600-800 asielzoekers. De dorpsraad heeft in alle met 
gemeente en COA gehouden bijeenkomsten een en andermaal gewezen op de reeds bereikte 
sociale spankracht in Beekbergen. 
Tijdens en na de bijeenkomsten van 10 november 2014, 12 januari 2015, 13 april en 27 mei 
2015 heeft de dorpsraad gewezen op dit aspect. 
De gemeente Apeldoorn heeft op haar website aangegeven dat inwoners de gelegenheid wordt 
geboden om haar zienswijze kenbaar te maken. Dat kan tot 15 januari 2015, via het online 
reactieformulier. Ook is het mogelijk om op maandag 8 juni 2015 tijdens het inloopspreekuur 
van 16.00-18.00 uur en van 19.00-21.30 uur vragen te stellen aan de diverse betrokkenen en 
de burgemeester loopt er rond zodat u ook met hem kunt spreken. 
Aanmelden via online aanmeldformulier. 
De dorpsraad zal gebruik maken van de mogelijkheid om een reactie te geven richting 
gemeente. 

Het straatbeeld zal dramatisch veranderen wanneer de bomen zijn gekapt. 
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De DamperJacco en Jolanda EssenstamDorpstraat 54, Beekbergen055 - 5061210 www.primera.nl

even naar.....

2 cadeaus voor
de prijs van 1
Bij aankoop van een BladCadeau ontvang je een BladCadeau vandezelfde waarde GRATIS.Geldig op alle varianten.
Actie geldig van maandag 8 juni t/m zondag 21 juni 2015.

voordeel pakker!

!!! Vaderdag tip !!!

Laat je zaterdag 20 juni schminken bij de DIO.

Wij maken er een foto van en doen er een mooi lijstje omheen.
Dan heb je voor € 6.95 een origineel Vaderdag cadeau.  

Dorpstraat 39 - 7361 AR Beekbergen - Telefoon: 055-5064545

Simone Heijink
Evelyn Bouwmeester-Berends

Stanley handzaag

van 24,99 voor 7,99

Service Bouwmarkt

van Tongeren

Dorpstraat 4 - tel: 055 506 1387

Boekhandel BeekbergenBoeken, nieuw en 2 e hands,
ansichtkaarten, cadeautjesDorpstraat 84 - 7361 AX Beekbergen

055 506 02 70 - info@mooiboek.nu
www.mooiboek.nuwww.facebook.com/www.mooiboek.nu

Stoere lage canvas heren 
schoenen. Perfect voor
de zomerse dagen.

6995

Instapper

6495

20% KORTING
OP ALLE

HERENSCHOENEN

T/M 20 JUNI
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Tuinontwerp • Tuinaanleg
Tuinonderhoud • Straatwerk

Lierderstraat 23c • 7364 BJ Lieren • Beekbergen
Tel: 055 - 506 12 16 • Fax: 055 - 506 35 16

tclieren@planet.nl • www.tclieren.nl

Door: Roos Burggraaf-Limbeek

Het vaccineren van huisdieren 
wordt door eigenaren van honden 
en katten steeds vaker uitgesteld 
of niet nagekomen. Vaak ligt hier 
een kostenaspect aan ten grond-
slag. Soms zijn er ook vragen om-
trent frequentie, betrouwbaarheid 

en de zin van vaccinatie. Via Na-
tura helpt honden en katten eige-
naren door het organiseren van 
titerbepalingen en lezingen in sa-
menwerking met dierenarts Tan-
netje Koning. 

Lezing speciaal voor dierenart-
sen
Speciaal voor dierenartsen en pa-
raveterinairen organiseert Via Na-
tura, op donderdagmiddag 25 juni 
een lezing over titerbepalingen en 

vaccinatie van honden en katten.
De lezing op 25 juni is alleen toe-
gankelijk voor dierenartsen en 
paraveterinairen uit de regio, in 
deze lezing voor dierenartsen zal 
dierenarts Tannetje Koning een 
interessant en gedegen verhaal 
houden toegespitst op de inzich-
ten en de wetenschap achter titer-

bepalingen.
Holistisch dierenarts Tannetje Ko-
ning werkt al ruim 12 jaar in haar 
eigen praktijk met titerbepalingen 
en haar ervaringen wil ze graag 
met u delen. Haar lezingen worden 
gekenmerkt door ruime aandacht 
voor de dialoog, wetenschappelij-
ke onderbouwing en door de spe-
cifieke aandacht voor de voor- en 
nadelen, zoals elke medische be-
handeling. Al uw vragen over een 
andere kijk op vaccinatie kunt u 

inbrengen en worden met zorg be-
antwoord.

Lezing speciaal voor honden- en 
katteneigenaren
Op vrijdagavond 30 oktober orga-
niseert Via Natura, op herhaling, 
een lezing voor honden en katten 
eigenaren. Tijdens de lezing zal 
dierenarts Tannetje Koning uit-
leggen wat er allemaal meespeelt 
bij de beslissing om je hond of kat 
wel of niet te vaccineren. Zo komt 
aan de orde waarom we eigenlijk 
zouden moeten vaccineren en hoe 
het immuunsysteem van uw hond 
of kat reageert op een vaccinatie. 
Vele vragen worden tijdens de le-
zing beantwoord. Wat gebeurt er 
allemaal als we zo’n klein prikje 
eventjes in een dier stoppen? Zijn 
er bijwerkingen en kan ieder dier 
een vaccinatie ondergaan? Zijn er 
mogelijk ook andere oplossingen 
om minder vaak te enten en toch 
goed beschermd te zijn? Er is hier 
veel onderzoek naar verricht en er 
is een oplossing! 

Wat is titerbepaling?
Tegenwoordig is het mogelijk om 
met behulp van een heel klein 
druppeltje bloed, te bepalen of er 
voldoende vaccinatiestoffen (an-
tilichamen) aanwezig zijn voor de 
drie belangrijkste ziekten: parvo, 
hondenziekte en HCC. Dit onder-
zoek noem je Titerbepaling. De 
bedoeling van de titerbepaling is 
geenszins dat dieren niet meer in-
geënt worden. Wel is het een uit-
stekende methode om de status 
van het dier te bepalen, waardoor 
veel gerichter kan worden ingeënt. 

Een vaccinatieschema op maat 
dus, en niet meer ieder jaar stan-
daard alle vaccinaties voor je hond 
of kat. Wel zo prettig voor je hond 
of kat! Ook voor dieren die ziek zijn 
–en ook huid- en vachtproblemen 
moeten ook als ziekte beschouwd 
worden -, oudere dieren of dieren 
met een onbekende vaccinatiehis-
torie kan het van belang zijn om 
eerst te testen, zo wordt voorko-
men dat het lichaam wordt over-
belast als dat niet nodig is.

Titerbepaling van je hond of kat 
bij Via Natura
Op vrijdagmiddag 7 augustus komt 
Dierenarts Koning in de winkel van 
Via Natura te Beekbergen om deze 
titerbepalingen te doen. Hiervoor 
betaalt u een kortingsprijs van 
37.50 euro i.p.v. de 55 euro die het 
normaal gesproken kost.
De uitslag van deze bepaling 
wordt bijgeschreven in het vacci-
natiepaspoort van uw hond of kat. 
Deze Titerbepalingen gaan  op af-
spraak, u kunt zich hiervoor aan-
melden via telefoon: 055 8430743 
of info@via-natura.nl

Aanmelden:
Voor zowel de lezing voor de die-
renartsen op donderdagmiddag 
27 juni als de Lezing voor de ei-
genaren van honden en katten op 
vrijdagavond 30 oktober, kijkt u 
op www.via-natura.nl bij het kopje 
‘gezondheid’.
Tevens kunt u mailen info@via-na-
tura.nl of bellen naar Via Natura 
055-8430743 

Wie de winkel Via Natura in Beek-
bergen binnen stapt, snapt dat wij 
anders zijn dan doorsnee dieren-
winkels.  Op de ramen staat “na-
tuurvoeding voor dieren”, wat dit 
in houdt is al snel duidelijk. 
Dit assortiment is zorgvuldig gese-
lecteerd en voldoet aan de strenge 
eisen o.a.; geen onnatuurlijke con-
serveringsmiddelen, kleurstoffen 
of smaakstoffen. Waar mogelijk 
gluten- of graanvrij en met een 
hoog vleesgehalte voor de kat en 
hond. 
Natuurlijk voeren is steeds popu-
lairder aan het worden, op internet 
is een groot aanbod van informatie 
en producten. Voor veel huisdier 
eigenaren werkt dit verwarrend. 
Via Natura onderscheid zich door 
de hoge mate van vakkennis en 
deskundige adviezen door onze 
voedingsspecialisten.
Dieren gezond houden met res-
pect voor hun natuurlijke behoef-
tes en natuurlijke bronnen vinden 
wij zeer belangrijk.
Elk dier is uniek en heeft daarom 
specifieke hulp nodig om zijn ge-
zondheid te bevorderen. Onze 
service en ons advies zijn hier dan 
ook volledig op gericht. Wij kijken 
bij de inzet van producten dan ook 
niet alleen naar symptomen, maar 
naar het geheel.
Wij zijn gericht op een aanpak 
waarbij het zelfherstellende ver-
mogen van het huisdier wordt aan-
gesproken en zo ziektes worden 
bestreden.
Wilt u meer weten? Neem dan con-
tact op met Via Natura:  telefoon 
055 8430743 of info@via-natura.nl

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

Tegen inlevering van deze bon:

€ 2,50  korting op grote zak CarniLove graanvrije 

brokvoeding voor de hond (12kg) of grote zak Brit / 

CarniLove kat (7kg) (Actie geldig tot 1 juli 2015)

Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!

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

Is de jaarlijkse vaccinatie van honden en katten achterhaald ? 
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In mei hebben de cursisten van de 
computercursus hun cursus af-
gerond. Met veel plezier hebben 
ze de basis geleerd of zich verder 
verdiept in de mogelijkheden van 
de computer en het internet. Gro-
te winst van deze cursussen is dat 
men zich vrijer achter de compu-
ter thuis voelt. Dat komt natuurlijk 
ook omdat een deel van de lessen 
op de eigen laptop gedaan kan 
worden als men dat wilt. Bijvoor-
beeld bij de vervolggroepen met 
het overzetten van foto’s van de 
camera naar de computer. 

Gezien het succes van de cur-
sus starten er in september weer  
computercursussen in de OBS 
Beekbergen. We mogen hierbij 
gebruik maken van het computer-
lokaal in de school op de eerste 
etage. (bent u slecht ter been, dan 
is dat geen belemmering want er 
is een lift). Vrijwel alle deelnemers 
aan de basiscursus hebben zich al-
weer aangemeld voor de vervolg-
cursus van september.

Er zijn twee cursussen te weten de 
basiscursus en de vervolgcursus.

In de basiscursus wordt onder an-
dere behandeld: het omgaan met 
de muis en toetsenbord. Wegwijs 
worden op de computer: hoe kan 

ik documenten en foto’s op de 
computer bewaren en vooral hoe 
vind ik ze later weer terug. Op het 
internet: Omgaan met de diverse 
mogelijkheden van Google. Maar 
ook: hoe werkt b.v. Marktplaats.nl, 
Google Maps en email.

In de vervolgcursus gaan we door 
op wat we geleerd hebben in de 
basiscursus en natuurlijk kan men 
zelf onderwerpen inbrengen.

Er zijn 4 groepen, 2 voor de basis-
cursus en 2 voor de vervolgcursus:

Groep Basiscomputercur-
sus – dinsdag 18.30–19.30  uur                
start 8 september 
Groep Basiscomputercursus 
woensdag 13.30 - 14.30 uur           
start 9 september 
Groep Vervolgcomputercur-
sus – dinsdag 19.45 – 20.45 uur              
start 8 september 
Groep Vervolgcomputercursus 
woensdag 15.00 – 16.00 uur           
start 9 september

De cursussen bestaan uit acht les-
sen van 1 uur. Het maximum aantal 
deelnemers per groep is 12 voor 
de woensdaggroepen en acht per 
groep op de dinsdag. Opgave kan 
rechtstreeks bij de docent op tel 
055 5062172.

Woensdag 27 mei  was de  opening 
van de kindertekeningen expositie  
van de leerlingen van kunstenares 
Elly Bos. De expositie geopend 
door een stoere clown die met 
een heel hoog voertuig  bij kwam 
bij het Hooge Pad. De kinderen 
stonden met open mond naar hem 
te kijken. Met veel grapjes kwam 
de clown naar beneden en reikte 
de prijzen uit. De Jury bestond uit 
de kunstenaressen  Riet Reerink 
uit Zutphen en Lottje Bongers uit 
Apeldoorn. 

Zoals inmiddels bekend vindt van 
maandag 29 juni tot en met za-
terdag 4 juli het jaarlijkse Straat-
Volleybal toernooi plaats. Dit jaar 
wordt het toernooi maar liefst voor 
de 40e keer georganiseerd.

Voor de jeugd zijn er op vrijdag 12 
juni, woensdag 17 juni en vrijdag 

Computercursussen voor senioren

Deze kinderen wonnen een prijs. 
Verkleed als mooiste frozen: Yelina 
Ingen  en tweede prijs voor Emma. 
Mooiste feesthoed: Lisa Brinkhuis. 
Logo Elsa, 1e prijs: Lisa Brinkhuis. 
De jongste  kunstenaars: 1e prijs: 
Yelina  van Dommele 2e prijs : Cleo 
Groeliken. Oudste kunstenaars: 1e 
prijs: Jarno Wilbrink, 2e prijs: Deni-
se de Wilde, 3e prijs: Matthias Wil-
brink en Norah Murray

Na afloop van de prijsuitreiking 
kon de expositie bekeken worden 
en kon het publiek stemmen op de 

werken die zíj het mooist vinden. 
Tot slot waren er ijsje , penselen 
en ballonnen voor alle kinderen! 
Groot en klein waren enthousiast 
over de openingsfestiviteiten.

Op woensdag 10 juni om 16.30 uur 
is de sluiting van de  kinderteke-
ningen expositie. Tot die tijd is de 
expositie dus nog te bezichtigen 
in Het Hooge Pad,  Papenberg 5 in 
Beekbergen. 

Openingstijden:  woensdag 
t/m zaterdag 13.00- 17.00 uur. 

Prijzen voor jonge kunstenaars 

Trainingen voor jeugdstraatvolleybaltoernooi

26 juni trainingen georganiseerd 
om alvast het spelletje weer een 
beetje onder de knie te krijgen. 
Deze trainingen worden gehoud-
en in sporthal de Hiethof van 18.00 
uur tot 19.00 uur. De trainingen 
worden verzorgd door de trainer 
van BSV D1 met medewerking van 
een aantal dames uit dit team. 

Alle kinderen van 4 t/m 13 jaar 
welke deelnemen aan het toernooi 
mogen vrij inlopen.

Er hebben zich gelukkig veel kin-
deren opgegeven, dus we hopen 
ook dat er veel kinderen komen 
trainen. We zien jullie graag in de 
sporthal en wensen iedereen veel 
plezier en succes tijdens het toer-
nooi.

In het weekend van 19 en 20 sep-
tember 2015 is de vierde editie van 
2bike4alzheimer. De deelnemers 
fietsen in 24 uur op tandems een 
route van 400 kilometer waarbij ze 
Beekbergen passeren. Vorig jaar 
deden 34 teams mee. De inschrij-
ving voor 2015 loopt momenteel 
en we streven naar 50 teams. De 
deelnemers zijn zelf geen alzhei-
merpatiënt, maar sportievelingen 
die in actie komen om zoveel mo-
gelijk geld bij elkaar te brengen 
voor onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer. De actie is een volledig 
vrijwilligersinitiatief met onder-
steuning van Alzheimer Nederland.

Waarom doen we dit? 
Er zijn vele landelijke sponsorac-
ties voor nare ziekten. Van de-
mentie lijkt de ernst bij velen nog 
niet te zijn doorgedrongen. Bij-
na iedereen kent wel iemand die 
lijdt aan een vorm van dementie, 
maar te weinig mensen kennen 
de impact van de ziekte. Met de 
2bike4alzheimer tandemtocht 

willen we aandacht vragen voor 
deze ziekte en zoveel mogelijk 
geld inzamelen voor onderzoek.  
Vandaar dat wij in 2012, in nauwe 
samenwerking met Alzheimer Ne-
derland, begonnen zijn met deze 
fondswervingsactie waarvan de 
opbrengst volledig ten goede komt 
aan onderzoek naar Alzheimer.  
Onze actie bracht afgelopen jaar 
maar liefst een bedrag van € 
89.123,- op. 

In 2015 fietsen we voor een betere 
diagnose van de ziekte van Alzhei-
mer. Nu duurt het stellen van de 
diagnose gemiddeld 14 maanden. 
Vaak duurt het ook langer. Bijvoor-
beeld in een vroeg stadium van de 
ziekte of op jonge leeftijd, waar-
bij artsen eerst aan andere zaken 
denken. Een bloedtest zou hen be-
hoeden voor maanden, zo niet ja-
ren onzekerheid. Bovendien levert 
het onderzoek hopelijk inzichten 
op over het ontstaan van de ziekte 
van Alzheimer. Een eerste stap op 
weg naar genezing.

VV Beekbergen ontvangt deelnemers 2bike4alzheimer
De tandems komen door Beek-
bergen. De start is op zaterdag-
ochtend 19 september in Haarlem. 
De deelnemers leggen in estafette 
een route van 400 km af en passe-
ren onderweg een aantal stempel-
posten. In Beekbergen is één van 
de stempelposten. De teams ma-
ken hier gebruik van de faciliteiten 
van VV Beekbergen en worden 
hier gastvrij ontvangen. De deelne-
mers passeren deze stempelpost 
ongeveer tussen 02.00 en 04.00 
uur. De stempelpost is geopend 
van 02.00  tot en met 05.00 uur en 
wordt bemand door vrijwilligers. 
Het is een prachtig gezicht om 
zoveel tandems te zien passeren!  
U bent van welkom om een kijkje 
te komen nemen. 

Op www.2bike4alzheimer.nl 
vindt u uitgebreide informa-
tie over dit evenement. Nieu-
we teams zijn nog steeds 
welkom en kunnen zich tot 1 
juli via onze website inschrij-
ven.   

Kermis 2e Pinksterdag
Oosterhuizen

Foto’s John Tanasale
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 22 juni

 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: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

 

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

Natuurgids Veluwe ook voor mindervaliden
EERBEEK - Wel de natuur in willen, 
maar door een handicap dat niet 
zo goed kunnen. Dat kan anders 
dachten drie vrijwillige natuur-
gidsen in opleiding. Het drietal uit 
Eerbeek maakte als afstudeerop-
dracht een 120 kilometer lange 
route door de Veluwezoom, met 
daaraan gekoppeld vier korte 
wandelingen. Het initiatief werd zo 
enthousiast ontvangen dat er nu 
een echt boek van is gemaakt.
De makers zijn Lambert Kouwen-
berg en Bert en Gustien van der 
Saag. Bert van der Saag: 'Wij hou-
den alledrie van de natuur en van 
naar buiten gaan. We volgden de 
cursus om opgeleid te worden tot 

natuurgids en bedachten dit toen 
als een soort van afstudeerplan.'

'Want we worden allemaal ouder 
maar dan wil je nog steeds naar 
buiten', vervolgt hij. 'Samen met 
iemand in een rolstoel zijn we dit 
toen gaan uitproberen en van het 
een kwam het ander. We hebben 
er uitleg bij geschreven over aller-
lei zaken die je onderweg tegen-
komt. Mooie gebouwen, geschie-
denis en natuurlijk de natuur. En er 
staan hele prachtige foto's in.'

Dit mooie boek is te koop bij Boek-
handel Hendriks en Boekhandel 
Beekbergen.

Avond 
fiets4daagse
Dinsdag 30 juni start de avond 
fietsvierdaagse vanaf 19 uur bij 
het Dorpshuis, Oude Veen 19 in 
Oosterhuizen. De inschrijving is 
mogelijk op de 1e en 2e avond, 
5 euro per persoon. De routes 
gaan door de prachtige, bosrijke 
omgeving van  Oosterhuizen 
waarbij bijvoorbeeld ook de 
dorpen Loenen, Hoenderloo en 
Klarenbeek aangedaan kunnen 
worden. Ook wordt vaak de 
natuurlijke route langs sprengen 
en beken in de omgeving gevolgd. 
De afstand is ongeveer 25 km 
per avond. Op de laatste avond, 
vrijdag 3 juli,  zullen de fietsers om 
20.15 uur vanaf de Wittekruisweg 
muzikaal worden ingehaald door 
Muziekvereniging Klarenbeek. 
Hierna kan men op het dorpsplein 
gezellig wat napraten, uiteraard 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Alle fietsers krijgen 
na afloop een welverdiende 
herinnering.

Spinaziesalade met gerookte kip 

Spinaziesalade met gerookte kip, 
geitenkaas en aardbeien.
De saladetijd is weer aangebroken 
en ook daarmee kun je eindeloos 
variëren. Deze salade is echt su-
per zomers, lekker en gezond! De 
basis is met spinazie, een keer wat 
anders dan gewone sla. Door toe-
voeging van de zoete aardbeien en 
zachte geitenkaas is hij heerlijk in 
balans met het bittere spinazie. 
Wil je meer een maaltijdsalade? Hij 
is ook super lekker met couscous 
er door heen. 

Wat heb je nodig?
(voor 2 personen)
- 150 gram spinazie
- 100 gram gerookte kip
- 75 gram geitenkaas
- handje aardbeien
- amandelschaafsel
- 1 eetlepel zonnebloemolie
- 1 eetlepel balsamicoazijn
- 1 theelepel honing

Maak een dressing van de olie, 
azijn en honing. Meng dit door de 
spinazie.
Snijd de gerookte kip en aardbei-
en in stukjes. Verdeel de spinazie-
salade over twee borden. Verdeel 
hier over de kip en de aardbeien 
en brokkel de geitenkaas erover 
heen.
Bak het amandelschaafsel in een 
droge pan even goudbruin en gar-
neer hier de salade mee.

Eet lekker!

Dit recept is nog niet eerder ver-
schenen op onze sitewww.taste-
ourjoy.nl. Kijk voor meer heerlijke 
recepten op onze site. Of like ons 
op facebook,com/tasteourjoy of 
Instagram dan ben je als eerste op 
de hoogte van onze nieuwe items

Liefs Joyce & Irene

Graag tot ziens

Al meer dan 47 jaar, alles onder een dak
- Het vertrouwde Bovag adres in de regio
- Levering nieuwe en gebruikte auto’s
- Reparatie en onderhoud alle merken
- Algehele afwikkeling bij autoschade
- Nationale autopas
- APK keuringsstation
- Banden en accuservice

Lierderstraat 20-22 • 7364 BL Lieren (Beekbergen) • Telefoon: 055 506 21 75 
www.garagesonneveld.nl • info@garagesonneveld.nl

Voor alle taartbakkers, snoepers, 
zoetekauwen en liefhebbers…..
Voor iedereen die van taart houdt 
is 20 juni een dag om in de agenda 
te zetten.
Bemivo Evenementen organiseert 
samen met de Hervormde Kerk 
een taartbakwedstrijd. Iedereen 
die het leuk vindt taart te bakken, 
kan meedoen. Een deskundige 
jury zal alle taarten proeven en 
voor de lekkerste baksels zijn er 
mooie prijzen te winnen, zoals:
een collectie met de nieuwste 
bakboeken van boekhandel 
beekbergen prachtige boeket-
ten van het hoogeland en een 
high tea voor twee personen
Als alle taarten zijn gejureerd, en 
de winnaars bekend zijn, is het tijd 
om taart te eten. Alle taarten zul-
len aan punten of in zijn geheel te 
koop zijn, de opbrengst van deze 
taartverkoop is bestemd voor di-

verse projecten in de Oekraine, die 
worden uitgevoerd door jongeren 
van de Hervormde Kerk in Beek-
bergen. U kunt bij hen een lekkere 
taartpunt uitzoeken en zij schen-
ken vanaf 10.45 uur koffie en thee 
op het terras bij de ingang van de 
kerk aan de Dorpstraat.

SPELREGELS: Bak een lekkere 
taart, muffins of maak creatieve 
cupcakes en lever deze tussen 
9.00 en 10.00 uur in bij de stand, 
bij de ingang van de kerk aan de 
Dorpstraat. (Alle taarten worden 
gekoeld bewaard)
U kunt ook meerdere taarten inle-
veren, want naast de mooie prijzen 
en de eeuwige roem, bakt u ook 
voor het goede doel, waar de jon-
geren u deze dag ook graag meer 
over vertellen.



donderdag 11 juni  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   Jeu de boules  opening van de baan,de Boerderij 

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij  

zaterdag 13 juni  9.30 - 14.00 uur  Rommelmarkt  het Hoogepad

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

    10.00 - 17.00 uur  Oorlogsmuseum  Dorpstraat open

    16.00 - 18.00  uur  Opening kantoorruimte van de dorpsraad Beekberge-Lieren

donderdag 18 juni  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 - 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 20 juni  10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren       

    10.00 - 17.00 uur  Oorlogsmuseum  geopend 

    10.00 - 16.00 uur  Beekbergen op z’n kop  Bemivo jubileumlunch en kleedjesmarkt, centrum

    12.00 - 14.00 uur  Optreden PJB Een gedeelte van het orkest speelt lichte muziek, het Hoogepad

    20.00 uur  Teenage party de Boerderij   

 woensdag 24 juni  19.00 uur  Optreden PJB Het opleidingsorkest geeft een zomerconcert in Markenhof

       Expositie  Het Hooge Pad aan de Papenberg in Beekbergen

             Openingstijden t/m 10 juni:  woensdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

dinsdag 30 juni   19.00 uur  Avondfiets4daagse start bij het Dorpshuis, Oude Veen 19 in Oosterhuizen

Agenda

Dorpstraat 23  7361 AP Beekbergen  Tel. 055 506 1572

Maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur 
zondag’s geopend van 12.00 - 18.00 uur


