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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

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!

Vakantiefoto
Maak kans op een leuke prijs 
en mail uw leukste, mooiste of 
meest bijzondere zomervakan-
tiefoto van 2015. Ver weg of juist 
vlakbij huis. Close-up of land-
schap. Mooi, gevoelig of juist 
lachwekkend, het mag allemaal. 
Mits het maar met zomervakan-
tie van 2015 te maken heeft.

Mailen kan tot 31 augustus naar 
redactie@dorpsvizier.nl met 
een korte omschrijving waarom 
de foto zo speciaal is. En natuur-
lijk de vermelding de naam van 
de maker. Een deskundige jury 
maakt een keus uit de inzen-
dingen. De vijf meest bijzondere 
foto’s worden geplaatst en de 
winnende foto krijgt een pro-
minente plek in het DorpsVizier 
19 van 17 september. De eerste 
prijs is een Workshop: hoe maak 
ik nog mooiere vakantiefoto’s 
(Vreugd fotografie), tweede 
prijs een fotoafdruk op canvas 
(Grammé 3.0) en verder zijn er 
drie cadeaubonnen beschik-
baar gesteld. 

Zomeravondzang  
De samenzang avonden worden 
gehouden elke woensdagavond 
van 15 juli tot en met 19 augus-
tus in de dorpskerk in Beekber-
gen van 19.30 tot 20.30 uur. 

Woensdag 15 juli is Willem Wil-
brink uit Beekbergen de spre-
ker, bespeelt Wilbert Magre 
het orgel en speelt Erica Vo-
gel dwarsfluit en is Marion van 
Iwaarden sopraan. 

De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
De toegang is gratis en de koffie 
na afloop ook.Zinderende finales Straatvolleybal

BEEKBERGEN - Het 40e toernooi 
zit er weer op. Wij als bestuur 
kijken terug op een fantastisch 
toernooi. Ondanks de hitte is de 
finaledag gelukkig zonder noe-
menswaardige blessures verlopen. 
Deelnemers, scheidsrechters, sup-
porters, buren, EHBO, vrijwilligers 

BEEKBERGEN – De zomer breekt 
aan en dat betekent dat in Beek-
bergen de komende twee maan-
den op donderdag weer de Veluw-
se Avondmarkt wordt gehouden, 
te beginnen op 2 juli. Van 18.00 
tot 21.15 uur staan vele kraampjes 
opgesteld rondom de Hervormde 
Kerk aan de Kerkallee, Papenberg 
en Dorpsstraat. De markten wor-
den dit jaar voor de vijftigste keer 
gehouden.
Op de markt worden diverse oude 
ambachten gedemonstreerd, zoals 
wolspinnen, klompenmaken, stoe-
lenmatten, bijenkorven vlechten, 
wasdag, zeisharen en touwslaan. 
Bezoekers kunnen streekgerech-
ten proeven en genieten van diver-
se muzikale optredens. Bovendien 
zijn alle deelnemers aan de markt 
gekleed in Veluws kostuum, het-
geen het geheel iets authentieks 
geeft aan de vele duizenden be-
zoekers die jaarlijks op de markt 

50 jaar De Veluwse Avondmarkt

afkomen. De markten worden ge-
houden op alle donderdagen in juli 
en augustus.
Sylvia Blom is er al vijftig jaar bij, 
op de donderdagavonden. Vroe-
ger samen met haar vader, toen 
ze na openingstijd van hun schoe-
nenzaak op donderdagavond een 
kraam op de markt bemanden. Te-
genwoordig is Sylvia betrokken bij 
de organisatie. De Veluwse Avond-
markten worden alweer een aan-
tal jaren georganiseerd door een 
stichting. “Aanvankelijk was de 
Bemivo, de middenstandsvereni-
ging, organisator van de markten. 
Maar het werd te groot, dus werd 
er een speciale stichting voor op-
gericht. De banden met de Bemi-
vo zijn overigens nog steeds heel 
sterk, dat wel”, aldus Blom.
Waar na een halve eeuw de Veluw-
se Avondmarkten haar bestaans-
recht nog steeds aan te danken 
heeft, weet Sylvia Blom wel. “We 

zorgen voor een gevarieerd aan-
bod in kramen en activiteiten. En 
voor een gemoedelijke sfeer. Bo-
vendien handhaven we een aantal 
regels streng, zoals geen te harde 
muziek en iedere standhouder die 
de Veluwse kledij draagt. Gratis 
entree, attracties voor de kinde-
ren. En weinig veranderingen, al 
is de markt in de loop der jaren 

en niet te vergeten onze sponso-
ren allen weer bedankt voor jullie 
inzet en aanwezigheid!!!!
Goeie vakantie en tot volgend jaar 
bij het 41ste straatvolleybaltoer-
nooi!
Bestuur Stichting Straatvolleybal 
Beekbergen

wel flink gegroeid. Mensen die ko-
men, weten wat ze krijgen.” En dat 
zijn er soms wel tienduizend per 
avond. Heel veel toeristen, maar 
zeker ook mensen uit het dorp en 
de directe omgeving. “De markt is 
ook een ontmoetingsplek voor wat 
wel eens een dorpsreünie lijkt”, al-
dus Blom.

Open imkerijdag 
BEEKBERGEN - Zaterdag 11 juli 
open imkerijdag. Op deze dag 
zal in Marry’s Kruidentuin, En-
geland 25 in Beekbergen tus-
sen 10.00 en 16.00 uur de imker 
aanwezig zijn. Niet alleen zijn er 
bijenvolken maar ook een ob-
servatiekast, zodat men achter 
het  glas kan zien hoe het er in 
een bijenvolk aan toe gaat.
Marry zal binnen een presenta-
tie geven over verschillende van 
de vele mogelijkheden van bij-
enartikelen.
Dus buiten en binnen bijen en 
natuurlijk zal de honing niet ont-
breken.
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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

SEI-erkend
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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

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



Vereniging Dorpsraad
  Beekbergen en Lieren
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Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot omge-
vingsvergunningen over de periode 11 tot en 24 juni 2015 en die betrekking hebben op locaties in 
Beekbergen en Lieren. 
Locatie  Omschrijving
Kuiltjesweg 1 Verbouwen en uitbouwen bedrijfspand (19 juni 2015)
Molenakker 4  Starten van een B&B in een woning (planologisch strijdig gebruik) 19 juni 2015)
Voorste Kerkweg (tussen 1 en 3) Oprichten van een woning en het plaatsen van een schuur / 
     berging en kappen 11 bomen (19 juni 2015)
Aangevraagde evenementenvergunningen 
Omschrijving  Datum evenement Locatie
Clubkampioenschappen 31 augustus 2015 Kerkeveld Beekbergen

Dorpsfeest   4 september 2015 Dorpstraat Beekbregen

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 ver-
leend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Verleende evenementenvergunningen 
Omschrijving  Datum   Locatie   Datum vergunning
Boerenavond  18 juli 2015  Centrum Beekbergen    12 juni 2015

Muziek in de tuinen 9 augustus  Engelanderweg 22 en 32, Spelderholt 3 17 juni 2015

Nederlands kampioen 19 en 20 september  Vinkenkamp 9 Lieren    17 juni 2015

schappen IJslandsepaarden

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

De toerist kan komen! 

In de afgelopen periode heeft druk 
overleg plaatsgevonden met de 
gemeente Apeldoorn over de up-
date van de kaarten in het infobord 
bij de bushalte voor het terras van 
IJstijd. Er was overeenstemming 
over de aanpassingen -en dat wa-
ren er veel meer dan we hadden 
verwacht- maar de vraag bleef 
“wie zal dat betalen?”. Toen daar 
overeenstemming over was (de 
gemeente Apeldoorn) was het een 
kwestie van drukken (printen) en 
inhangen. Dat is allemaal vlot ge-
gaan en de actuele kaarten han-
gen sinds kort in het frame. 

Stamtafel met vakantie 

Donderdagmiddag 25 juni werd 
het seizoen met een videopresen-
tatie afgesloten. 

John Tanasale liet het door hem 
gemaakte filmverslag van de bij-
eenkomsten (festiviteiten) in het 
kader van 70 jaar vrijheid zien. Zo 
zagen we allereerst de herdenking 
op 17 april 2015 bij het monument 
in Lieren (kranslegging en toe-
spraak door de heer Beelaerts 
van Blokland). Op 18 april was er 
de rondrit met de Old Army Cars 
en de veteranen uit Bronbeek en 
de Wapen Broeders (vertrekpunt 
de Boerderij en daar ook aanslui-
tend een optreden van muziek- 
en  zangverenigingen. Een prima 
herdenkingsfeest). De bijeenkom-
sten op 4 en 5 mei. Herdenking in 
de kerk, stille tocht, bijeenkomst 
Teixeira de Mattospark en Liberty 
Camp. Maar ook in ontvangst ne-
men van het vrijheidsvuur in Wa-
geningen, de estafetteloop van 
Wageningen naar Beekbergen in 
de vroege ochtend van 5 mei en 
de toespraak op 5 mei door de 
heer Moen (uit Australië). We kre-
gen het allemaal te zien. Ook nog 
een deel van de manifestatie in het 
kader van 200 jaar Koninkrijk op 
het voorterrein van paleis Het Loo 
(14 juni 2014). De vertoonde beel-
den werden door Jan Hogeweij 
helder en duidelijk toegelicht. Na-
tuurlijk ontbraken de drankjes en 
de hapjes niet. Ton en Dini Tijhof 
en alle andere “helpende handen” 
bedankt voor deze middag en na-
tuurlijk alle andere stamtafelmid-
dagen. 

Donderdag 3 september 2015 
opent de Stamtafel haar deuren 
weer en zijn de senioren weer van 
harte welkom.

Tijdens het overleg van het Zorg-
team Beekbergen, Lieren en Oos-
terhuizen i.o. op 23 juni werd on-
der andere aandacht besteed aan 
de rol van de mantelzorger in het 
zorgtraject. Er werd, omdat daar-
over bij veel mensen (zowel zorg-
vragers als zorgverleners) ondui-
delijkheid bestaat, ook aandacht 
besteed aan het verschil tussen 
mantelzorg en vrijwilligerszorg. 

Mantelzorg overkomt je  Mantel-
zorgers kiezen er niet voor om te 
gaan zorgen, het overkomt hen 
omdat ze een emotionele band 
hebben met degene die zorg nodig 
heeft. Mantelzorgers zorgen soms 
24 uur per dag, kunnen hier niet 
zomaar mee stoppen en verrich-
ten soms verpleegkundige hande-
lingen Voor vrijwilligerszorg kies je 

- Vrijwilligers kiezen ervoor om te 
zorgen. Als zij met het vrijwilligers-
werk starten is er (nog) geen emo-
tionele band. Zij verlenen hun zorg 

voor een beperkt aantal uren en 
kunnen hier op eigen initiatief mee 
stoppen. Bastienne van der Zande 
(wijkgerichte preventie, wijkver-
pleegkundige voor de Apeldoorn-
se dorpen) heeft tijdens de bijeen-
komst het begrip mantelzorg ook 
toegelicht. Onderstaand de door 
haar aangereikte toelichting. 

Wanneer bent u mantelzorger? 

“Mantelzorg is zorg die niet in het 
kader van een hulpverlenend be-
roep wordt gegeven aan een hulp-
behoevende door één of meerdere 
leden van diens directe omgeving, 
waarbij de zorg-verlening direct 
voortvloeit uit de sociale relatie.” 
(Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid) 

Mantelzorger bent u, als u onbe-
taald zorgt voor een chronisch zie-
ke, gehandicapte of hulp-behoe-
vend persoon uit uw eigen sociale 
omgeving en meer dan 8 uur per 

Vanuit Zorgteam Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen i.o. 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 
Donderdagmiddag 25 juni was de laatste Stamtafelmiddag. 

Op donderdag 3 september gaat het nieuwe seizoen van start en 
bent u weer van harte welkom (14.00 tot 16.00 uur in de Hoge Weye) 

Vanaf 3 september 2015 kunt u weer terecht bij het info punt met al 
uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De infopuntme-
dewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis 

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 is iedere donderdagoch-
tend van 9.30 - 11.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papen-
berg (Loenenseweg 1) om u te helpen wanneer u hulp nodig heeft 
op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk kader. Of 
het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstan-
digheden kunnen veraangenamen, of om welke activiteiten voor u 
geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te vergroten, of welke 
mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? 
Loopt u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène 
Mook helpt u graag op weg. 

N.B.  Op donderdagochtend 23 juli 2015 is er wel spreekuur maar zal 
een andere sociaal werker (Floor Lieshout) van Stimenz u te woord 
staan. 

Inloopspreekuur Sprengen-
land Wonen stopt!

Met ingang van 1 juli 2015 kunt u 
niet meer terecht op de spreek-
uren in Beekbergen, Hoenderloo 
en Uddel. Per die datum vervallen 
de spreekuren en komen we bij u 
langs. We kunnen u op die manier 
beter helpen. 
Wilt u een van onze woonconsu-
lenten spreken? Belt u dan voor 
een afspraak. Arlin Wernicke of 
Herma Tetteroo komen graag bij 
u aan huis. U kunt ze bereiken op 
ons centrale telefoon-nummer 
0313 659023. 
Wij stoppen met spreekuren om-
dat we weinig bezoekers krijgen 
en omdat het vaak gaat over een 
vraag over een reparatieverzoek. 
Maar voor die vraag hebben wij 
een andere weg. Welke dat is? 
Tussen 08.00 en 10.00 uur repara-
tieverzoek indienen. Belt u dan op 
werkdagen met onze technische 
medewerkers. Zij vragen u wat er 
precies aan de hand is en zorgen 
ervoor dat het probleem zo snel 
mogelijk wordt opgelost

Vanaf 2 juli 2015 ligt geduren-
de zes weken ter inzage het bij 
raadsbesluit van 18 juni 2015 vast-
gestelde bestemmingsplan ont-
wikkellocatie Ruitersmolenweg 
Beekbergen met identificatie-co-
de NL.IMRO.0200.bp1224-vas.1.
Het plan betreft de realisatie van 
38 woningen aan de Ruitersmolen-
weg . Het bestemmingsplan is ge-
wijzigd vastgesteld. De belangrijk-
ste wijzigingen zijn het toevoegen 
van regels om parkeer-normen te 
kunnen handhaven en een aan-
gepaste archeologische bescher-
ming. De overige wijzigingen staan 
beschreven in de zienswijzennota. 
Tegen het ontwerp van het plan zijn 
zienswijzen naar voren gebracht. 
Ook heeft de gemeente-raad bij 
de vaststelling wijzigingen in het 
plan aangebracht. Daarom kunnen 

week en/of langer dan 3 maanden 
zorg verleent. Dit kan verschillen 
van intensieve zorg met verpleeg-
kundige handelingen als wondzorg 
tot meegaan naar het ziekenhuis 
en de administratie doen. 

Mensen zijn vaak mantelzorger 
zonder te weten dat ze dat zijn. De 
bekendste reactie is: 

”Het hoort er toch bij?” 

Gelukkig denken veel mensen zo. 
Echter kan het mantelzorgen best 
ingrijpend en intensief zijn. Van de 
2,6 miljoen mantelzorgers in Ne-
derland, geven 450.000 mensen 
aan zich zwaar belast of overbelast 
te voelen. Het mantelzorgen mag 
natuurlijk nooit ten koste gaan van 
uw eigen gezondheid. Daarom is 
het van belang om er bewust van 
te zijn dat u mantelzorger bent en 
dit in uw achterhoofd te houden 
als u voor uzelf naar een professio-
nele zorgverlener gaat. 

beroep instellen:
- Een belanghebbende die tijdig 
een zienswijze bij de gemeente 
naar voren heeft gebracht
- Een belanghebbende die aan-
toont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest  zijn zienswijze bij 
de gemeente naar voren te bren-
gen
- Een belanghebbende die be-
zwaar heeft tegen de wijzigingen 
die de gemeenteraad bij de vast-
stelling van het plan heeft aange-
bracht

Tot en met 13 augustus 2015 kunt 
u uw beroepschrift indienen bij de 
Afdeling bestuursrecht-spraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.
Wij wijzen u er op dat dit bestem-
mingsplan een project betreft 

waarvoor afdeling 2 van hoofd-
stuk 1 van de Crisis- en herstelwet 
van toepassing is. Daarom moet 
u de beroepsgronden in uw be-
roepschrift opnemen en kunt u de 
beroepsgronden na afloop van de 
beroepstermijn niet meer aanvul-
len. Het instellen van een beroep 
schorst het besluit niet. Degene 
die beroep instelt kan daarnaast 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening (schorsing) indienen bij 
de voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA den Haag.
Het digitale bestemmingsplan is te 
raadplegen via de website www.
apeldoorn.nl/inzage.
Het vastgestelde bestemmings-
plan ligt ook ter inzage in het stad-
huis. 

Vastgesteld bestemmingsplan ontwikkellocatie Ruitersmolenweg
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Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!

Door Anne Schiebaan 

Zou het nu alleen van het toeris-
me komen, dat er zo nu en dan de 
meest vreemde nummerborden 
door onze dorpen scheuren? Mo-
toren, personenwagens en vracht-
joekels. Of had John O’Mill (jaren 
geleden leraar Engels in Breda) dit 
al een beetje voorzien in zijn ge-
dichtje:

“Een autobestuurder in Bombay-
was iemand, die alles zo domday,-
dat al het verkeer,bij het zien van 
dat heer, maar liefst over Beekber-
gen omray.” (excuus voor de kleine 
variatie van mijn kant….)

Toeristen bij de vleet; bij dag en bij 
nacht op de Dorpstraat; zeven da-
gen in de week; in  de kerk en bij 
Appie Heijn, soms op dezelfde dag; 
welkom uit binnen- en buitenland; 
welkom in dorp en kerk!

Maar ook onze dorpelingen we-
ten van wanten op het punt van 
toerisme. Bij De Schuur zijn een 
paar planken gereserveerd voor 
toeristische info. De verschillende 
gidsen worden binnengebracht 
in het algemeen door mensen uit 
onze dorpen. Gebruikte gidsen 
en ik mag aannemen, dat men die 
aanlevert niet vóór, maar na een 
toeristisch bezoek aldaar. Reislus-
tig volkje op de rand van de Velu-
we! Waar is men blijkbaar zo al 
geweest? Een paar namen op een 
rijtje: Mexico, Japan, Nepal, V. S. / 
Rocky mountains, Thailand, Indo-
nesië, Engeland / Wales, Ierland, V. 

S. / Florida; V. S. Alaska, V. S. /Ca-
lifornië, Dominicaanse Republiek, 
Schotland, Frankrijk / Provence / 
Corsica, Tunesië, Cyprus, Nieuw 
Zeeland, Griekenland, Frankrijk / 
Auverge / Ardeche / Cevennes / 
Parijs, Portugal / Lissabon, Span-
je / Andalusië, Zwitserland / Meer 
van Genève / Vierwaldstättersee 
/ Berner Oberland, Oostenrijk / 
Karintië, België, Turkije / Ephese / 
Capadocië, Israël, Duitsland / Eifel 
/ Rijn / Moezel / Sauerland, etc.

Dan staat tussen al die gidsen op-
eens ook het boek met de terrei-
nen  van Natuurmonumenten en 
een prachtig exemplaar over het 
Gelders Landschap.

En om al die (wereld-)reizen wat te 
relativeren staat er tussen in:  

“Leer mij ze kennen …. de Gronin-
gers!” Dat zou als presentexem-
plaar aan minister Kamp gegeven 
kunnen worden. Hij heeft ze trou-
wens inmiddels al leren kennen als 
geen makkelijke GAS-ten. 

Hij en de NAM zullen hen met hun 
scheuren niet laten barsten, hoop 
ik. 

Daar zorgen en hier toerisme. 

Vakantiegevoel, kent u het ook? 
Het maakt niets uit of u daarvoor 
naar de Loenermark  gaat of naar 
Alaska. Even niets, even vrijheid. 

Even (met een knipoog naar John 
O’Mill) : “Never put off till to mor-
row, what you can do next week…” 

Dat kan alleen, wanneer je het 
echte vakantiegevoel kent.

Voor dat gevoel geldt hetzelfde als 
voor geluk; als je er naar jaagt, vind 
je het niet. “Kijk naar de vlinders,” 
hoorde ik vandaag, “ als je er jacht 
op maakt, fladderen ze weg; ga je 
er rustig voor zitten, dan landen ze 
zo maar op je arm!”

Neem de tijd, take it easy, infor-
meer jezelf vóór je op de fiets of in 
het vliegtuig stapt  naar “Verweg-
gistan”. En het materiaal daarvoor? 
Juist ja, in De Schuur.

Achter Molenvaart 5 en bij fiets-
knooppunt 93. Donderdagmiddag, 
13.00 tot 16.00 uur zaterdag, 10.00 
tot 15.00 uur.

     
 

De Schuur en ….. Verweggistan

Dat schrijft de vereniging Betaal-
baar Wonen in Beekbergen en 
Lieren (BWiBL) in haar persbericht 
dat deze week is uitgebracht. De 
vereniging is een samenwerking 
aangegaan met de ervaren bou-
wer Van Wijnen en het innovatieve 
samenwerkingsverband Woonzo. 
Een tweetal overeenkomsten tus-
sen de vereniging en grondeigena-
ren zijn ondertekend en ook is een 
samenwerkingsovereenkomst met 
de ontwikkelpartners getekend. 
Lokale ondernemer Carl Ruijsch 
heeft ook getekend. Samen willen 
ze De Beekvallei gaan realiseren.

De vereniging heeft een heftig 
voorjaar achter de rug. In korte tijd 
moest er veel geregeld worden. 
Twee keer ging de vereniging met 
een bus vol betrokkenen naar het 
gemeentehuis. De politiek sprak 
volop steun uit en riep de vereni-
ging op door te gaan en met plan-
nen te komen. Met het indienen 
van een plan van aanpak en met 
de contracten heeft de vereniging 
voldaan aan gestelde voorwaar-
den. 

Project De Beekvallei is een initi-
atief van BWiBL dat al de nodige 
jaren loopt. Het project is uniek 

omdat dit een grootschalige pro-
ject met Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) bin-
nen de dorpen van de gemeente 
Apeldoorn is. De jongeren heb-
ben zelf het initiatief genomen en 
samen met de ontwikkelpartners 
en de grondeigenaren het project 
opnieuw opgezet. De kern van 
CPO is dat de initiatiefnemers (de 
jongeren) zelf hun toekomstige 
woningen gaan ontwikkelen. De 
oorspronkelijk opzet van het pro-
ject met ca. 45 woningen blijft ge-
handhaafd. Wel zijn er enkele aan-
passingen doorgevoerd. Project 
De Beekvallei wordt gefaseerd 
ontwikkeld. 

De ondertekenaars zijn de 
grondeigenaren Beltman en Stuf-
ken die verdere ontwikkeling van 
het plangebied met de vereniging 
zijn overeengekomen. Voor Van 
Wijnen heeft adjunct-directeur M. 
Boerema en voor Woonzo hebben 
de bestuurders B. Sturkenboom en 
S.P. Kraayeveld (van VBK architec-
ten Beekbergen) een samenwer-
kingsovereenkomst met de ver-
eniging ondertekend. Carl Ruijsch 
heeft getekend symboliserend de 
betrokkenheid van lokale onder-
nemer. Namens de BWiBL hebben 

Ontwikkeling De Beekvallei stap dichterbij

de bestuurders Gerbert Jochems 
en Reinoud Bakker getekend. 

Van Wijnen bestaat al meer dan 
honderd jaar en realiseert in het 
hele land grote en kleine bouw-
projecten. Het CPO initiatief van 
BWiBL past goed bij de missie van 
Van Wijnen om het belang van de 
klant centraal te zetten. Woonzo 
is jong samenwerkingsverband 
van zes regionale bedrijven uit de 
bouw- en installatiewereld. Woon-
zo wil met het oog op toekomstbe-
stendig wonen alleen nog energie 
neutraal bouwen. Energie neutraal 
bouwen, ook wel Het Nieuwe Wo-
nen, is vanaf 2020 verplicht. 

De gemeente heeft aangegeven 
dat dit project bij uitstek de gele-
genheid is om jongeren de moge-
lijkheid te bieden binnen het dorp 
te blijven wonen. Met de onderte-
kening van de contracten is een 
basis gelegd om het project ver-
der uit te werken. De betrokken 
partijen willen zo snel mogelijk de 
bestemmingsplanprocedure op-
starten om over een jaar te kun-
nen beginnen met de bouw van de 
eerste fase. Op www.bwibl.nl staat 
het persbericht en kunnen geïnte-
resseerden zich melden

Mijlpaal door ondertekening samenwerking BWiBL - Van Wijnen - Woonzo   (www.bwibl.nl)
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www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Hondenijsjes: lekker én gezond.
Suiker- en lactosevrij

Nu: bij 3 stuks 15% korting

Tevens groot assortiment verkoelende producten voor hond en kat!

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

LIEREN - Het gezelligste golfevent 
van Apeldoorn komt er weer aan! 
Op zaterdag 15 augustus is Golf- 
en Businessclub de Scherpen-
bergh de plek waar vele golfers uit 
de regio met plezier een balletje 
zullen slaan. ‘Omdat ze van gol-
fen en van gezelligheid houden, 
maar ook omdat ze anderen een 
pleziertje gunnen, in het bijzonder 
kinderen met type 1 diabetes. Ze 
zijn van harte bereid de helft van 
het inschrijfgeld van 100 euro te 
schenken aan het goede doel. En 
dat is geweldig’, aldus Henk Boeve 
uit Beekbergen, een van de orga-
nisatoren van het event. 

Derde wedstrijd GolfVoorPlezier

Mede door het succes in 2013 en 
2014, heeft een aantal leden van 
Golf- en Businessclub de Scher-
penbergh besloten om weer een 
mooi event te organiseren. Naast 
een plezierige golfdag - de naam 
zegt het al - spelen de golfers ook 
voor het plezier van anderen, en 
combineren ze de golfdag met 
een goed doel in onze regio. Dit 
jaar is dat Stichting Sven, voor een 
steuntje in de rug van kinderen 
met type 1 diabetes. Diabeter uit 
Deventer is betrokken als advi-
seur. Diabeter is een gespeciali-
seerd behandelcentrum voor kin-

deren en jong-volwassenen met 
diabetes. 

Chronisch ziek kind

Jonge kinderen realiseren zich 
vaak nog niet wat het betekent 
een chronische ziekte als diabetes 
te hebben. De impact op het gezin 
en de omgeving van het kind zijn 
groot en meestal is 24-uurs zorg 
gewenst. Ouders moeten vaak een 
beroep doen op mensen in hun di-
recte omgeving. Vaak is men niet 
bekend met de problemen waar 
een patiëntje mee te maken heeft. 
Het niet op tijd of een verkeerde 
dosering insuline toedienen kan 
verstrekkende gevolgen hebben. 
Ouders worden getraind, maar 
voor de omgeving is het vaak las-
tig op de juiste manier te helpen. 
Gespecialiseerde hulp inhuren is 
duur en zit niet altijd in het verze-
keringspakket. Gezinnen krijgen 
te maken met extra kosten. Daar-
om is extra hulp zeer welkom en 
wil GolfVoorPlezier de bijdrage 
van dit jaar besteden aan kinde-
ren met type 1 diabetes. Vorig jaar 
ging de bijdrage naar Henk en Lies 
Marsman van Stichting Finn, voor 
gezinnen met verstandelijk en/
of lichamelijk gehandicapte kin-
deren. In 2013 kregen bewoners 

BEEKBERGEN - Op 25 juni vond 
de eerste training voor het nieu-
we dameselftal van VV Beekber-
gen plaats. Helaas was door wat 
afzeggingen de opkomst niet zo 
groot, maar werd er onder leiding 
van Ad Barendrecht en Danny van 
Engeland  toch fanatiek en goed 
getraind. Het is de bedoeling dat 
het team een maal in de week gaat 
trainen en een maal in de week 
een competitiewedstrijd speelt. 

GolfVoorPlezier ook voor Sven!

van zorginstelling Schuylenburgh 
een heuse belevingsbadkamer.

Van broodje tot TV 

De bijdrage van sponsoren is be-
langrijk. Theo ten Tije, eigenaar van 
de golfbaan en een van de spon-
soren, draagt het event een warm 
hart toe: “Vanaf de opening van 
Golf- en Businessclub De Scher-
penbergh in 1998 ondersteunen wij 
jaarlijks initiatieven waarbij fond-
sen voor goede doelen worden 
geworven door middel van het 
kosteloos beschikbaar stellen van 
onze accommodatie. De jaarlijkse 
opbrengst ten behoeve van goede 
doelen via De Scherpenbergh ligt 
rond de € 70.000.” 

Alle bijdragen voor GolfVoorPlezi-
er, in welke vorm dan ook, zijn zeer 
welkom. Van de broodjes worst in 
de baan van Ten Veen uit Eerbeek 
en De Roller uit Barneveld, tot en 
met een fiets van Merida en een TV 
van RTV Stegeman voor de veiling 
‘s avonds. Het maakt het allemaal 
tot een mooi, sfeervol en nuttig 
golfevent in onze regio. Meer infor-
matie over de dag, het goede doel, 
alsmede inschrijven voor de 18 
holes stableford golfwedstrijd op 
website: www.golfvoorplezier.nl

Nieuw dameselftal
De reacties binnen VV Beekber-
gen zijn heel erg enthousiast over 
het nieuw te vormen team, ech-
ter heeft het elftal nog wel een 
paar sportieve dames nodig die 
het team komen versterken. Ben 
je boven de 16 jaar en wil je de 
sportieve uitdaging aan gaan meld 
je dan via info@vvbeekbergen.nl. 
Hier kan je je ook aanmelden voor 
proeftrainingen.

Praktijk Struijk 12,5 jaar gevestigd in Beekbergen

foto’s: John Tanasale
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Expositie Ria Bannink -  van Beek

BEEKBERGEN - In de Markenhof, 
Kuiltjesweg 1 in Beekbergen expo-
seert tot 15 augustus de schilderes 
Ria Bannink – van Beek. Werken 
met gemengde technieken, het 
Afrikaanse leven en de prachtige 
natuur, maar ook Hollandse land-
schappen, schildert ze met mooie 
felle kleuren. Een aantal abstracte 
schilderijen maakt de expositie tot 
een gevarieerd geheel. De Mar-
kenhof is dagelijks geopend van 
9.00 uur tot 18.00 uur.

Orgelconcerten

	  

BEEKBERGEN - Ook dit jaar is de 
orgelconcertcommissie erin ge-
slaagd om bekende organisten 
uit te nodigen om op ons mooie 
oranjeorgel een concert te komen 
geven.
Maandag 13 juli komt Gert van 
Hoef de jongste organist (21 jaar ) 
in de concertserie 2015.
Gert studeert aan het Konink-
lijk conservatorium in den Haag. 
Naast zijn studie geeft hij inmid-
dels veel orgelconcerten door het 
hele land. Gert speelt een veelbe-
lovend programma voor een breed 
publiek.
Maandag 20 juli zal Minne Veldman 
uit Urk ook voor de eerste keer het 
orgel bespelen Minne geeft inmid-
dels al zo’n 50 orgelconcerten per 
jaar.
Maandag 27 juli komt Sander van 
Marion achter het orgel met ‘Klan-
ken in vrijheid ‘

De concerten beginnen om 20.00 
uur de kerk is open om 19.30 uur.
De concerten eindigen met sa-
menzang.

13 juli   Gert van Hoef
20 juli   Minne Veldman
27 juli   Sander van Marion
3   aug. Evert van de Veen
10 aug. André Knevel (Canada) 
17 aug. Wim Magré
24 aug. Harm Hoeve & Noortje van 
Middelkoop

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

Dorpstraat 54, Beekbergen
055 - 5061210 www.primera.nl
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Vraag naar de deelnemende titels in de winkel

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies

In dit jubileumjaar van de Bemivo, 
staat samen centraal. Met z’n allen 
maken we van Beekbergen een 
mooi dorp, waar we samen wo-
nen, werken en plezier maken. De 
jubileumlunch was hier een goed 
voorbeeld van, 700 dorpsgenoten 
die samen genoten van een heer-
lijke maaltijd. 

De zomerse Boerenavond, die 
Bemivo evenementen op 18 juli 
organiseert, past hier prima bij. 
Vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur ma-
ken we er met z’n allen een gezel-
lige avond van met lekker eten en 
drinken, mooie activiteiten en een 
goed stuk muziek. Geen eten ko-
ken, kom naar de Boerenavonden 
geniet samen van diverse speci-
aliteiten, die vers voor u worden 
bereidt door onze locale onderne-
mers. Even de benen strekken en 
door de Kerkallee, waar oude trac-
toren en landbouwvoertuigen zich 
van hun mooiste kant laten zien.

Liever iets actiever bezig? Doe 
mee met spijkerbroekhangen en 

stelling voor de echte countrys-
feer. Een speciaal optreden van 
Boekanier, blues en rock in dialect 
met Dennis Buitink, singer song-
writer. Vanaf 20.30 uur gaan we 
er oerend hard tegenaan met Gin 
Gedonder, de beste Normaal co-
verband. Samen maken we er een 
geweldige zomeravond van!

Bemivo Boerenavond met Gin Gedonder

win je eigen gewicht in bier(aan-
geboden door café de Heksenke-
tel), test je krachten bij een rond-
je spijkerslaan met vrienden, of 
ga samen de strijd aan met een 
boomstam.

Vanaf 17.15 uur zorgen de South-
park Linedancers met hun voor-

BEEKBERGEN - Spetterende mu-
sical van groep 8 OBS Beekber-
gen.

De acteurs: Koen, Jorick, Jesse, 
Lodewijk, Bennart, Joost, Jari, San-
der, Harm, Yoran, Jori, Bas, Simon 
en Dewin.

De actrices : Belinda, Tooske, Ma-
rin, Lotte, Guusje, Marisha, Sam, 
Daniëlle en Anne.

Met de geweldige hulp van een 
grote groep ouders heeft ook dit 
jaar groep 8 gezorgd voor een 

Het dak eraf bij groep 8 OBS Beekbergen

mooie muzikale afsluiting. 

Gedurende zes weken, ongeveer 
twee uur per dag,  heeft deze 
groep geoefend op de uitgekozen 
musical.

Teksten leren, dramatiseren, lied-
jes oefenen, decorstukken opbou-
wen. Zowel in de oefenperiode 
als bij de afsluiting zelf heeft de 
groep laten zien hoe zelfstandig 
en gemotiveerd zij kunnen wer-
ken.  Petje af! Het thema van de 
musical ligt dicht bij de realiteit 

van ons dagelijks leven. Miljonairs 
en daklozen delen het leven, ieder 
met hun eigen gewoontes en (on) 
zekerheden. 

Het wordt voor de volgende groep 
8 een hele uitdaging om volgend 
jaar weer zo’n mooie presentatie 
neer te zetten. Maar met inzet en 
enthousiasme gaat dat zeker weer 
voor elkaar komen!

Nu nog vier dagen met elkaar op 
kamp naar Vlieland en dan nadert 
voor deze groep toch echt het ein-
de van de basisschool periode.

Wij als team van OBS Beekber-
gen kijken daar met tevredenheid 
op terug . Elke dag mogen wij een 
stukje ontwikkeling van kinderen 
meemaken. Bij het begin hebben 
we tevens het einde in zicht. Na 
groep 8 gaan jullie de volgende 
stap in je leven zetten. Wij wensen 
de kinderen van deze groep dan 
ook alle succes toe! En…..je weet 
bij succes hoort regelmatig een 
feestje vieren! Dus wat ons betreft 
gaat in de toekomst met regel-
maat HET DAK ERAF!

Opbrengst collecte
LIEREN - De collecte van het Epi-
lepsiefonds heeft in Lieren/Oos-
terhuizen € 731,04 opgebracht. De 
opbrengst van de collecte is be-
stemd voor wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichtingsactiviteiten, 
het organiseren van aangepaste 
vakanties voor mensen met epi-
lepsie en individuele hulp.

 
 

Persbericht 
 
 
 
Lieren, 16 juni 2015 
 
Opbrengst collecte epilepsiebestrijding € 731,04 
 
De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Lieren/Oosterhuizen € 731,04 opgebracht. 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en individuele hulp. 

 
Van 8 tot en met 13 juni gingen in heel Nederland ruim 30.000 vrijwilligers op pad om huis 

aan huis te collecteren voor het Epilepsiefonds. Geld voor de epilepsiebestrijding is 
hard nodig.  

 
Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen 
kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In 
Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie en 30 procent van deze mensen blijft veel 
last houden van aanvallen.  
  
Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend. Er is dus geld nodig voor onderzoek. Maar 
zeker ook voor voorlichting: veel mensen weten niets over de aandoening epilepsie. Naast 
het subsidiëren van onderzoek en het geven van voorlichting, organiseert het Epilepsiefonds 
vakanties voor mensen met epilepsie. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige 
mogelijkheid om met vakantie te gaan. Ook verleent het fonds individuele hulp aan mensen 
met epilepsie.  
 
Hebt u de collectant gemist? Maak dan een bijdrage over op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 
0000 2221 11) ten name van het Epilepsiefonds te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 
(eenmalige gift van € 2,–). 
 
Het Epilepsiefonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de 

collectant. 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over de collecte kunt u contact opnemen met de afdeling  
Communicatie (telefoon 030 634 40 63, e-mail communicatie@epilepsiefonds.nl).  
Kijk ook op www.epilepsiefonds.nl/pers. 
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 20 juli

 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.

 

Dorps
Vizier

Adverteren in 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

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

Italiaans breekbrood
Een heerlijk brood voor bij bijvoor-
beeld de soep, je kunt in de och-
tend het deeg maken en dan heb 
je genoeg tijd om het te laten rij-
zen en af te bakken voor de lunch. 
Maar je kunt het natuurlijk ook bij 
het diner serveren met boter of bij 
een heerlijke maaltijdsalade.

Wat heb je nodig? 
- 500 gr volkorenmeel 
- 1 zakje gist 
- 1 eetlepel zout 
- water 
- 120 ml olijfolie 
- 3 teentjes knoflook 
- 20 gram Italiaanse kruiden

Meng de knoflook met de Itali-
aanse kruiden en de olijfolie door 
elkaar in een kommetje. Doe de 
meel in een grote kom. Roer het 
zout door het meel heen en voeg 
de gist toe in een kuiltje in het 
midden. Voeg vervolgens langs 
de rand van de bloem de kruiden/
olijfolie mix toe.   Voeg als laatste 
het water toe. Meng het meng-
sel door elkaar met je vingers en 
voeg nog eens 50 ml water toe. 

Het deeg voelt heel zacht aan. Be-
sprenkel het aanrecht met olijfolie 
en kneed hier het deeg zo’n 5 tot 
10 minuten op. Leg het daarna als 
een bal in een ingevette kom, dek 
af met een theedoek en laat 1 uur 
rijzen.  Het deeg zal in volume ver-
dubbelen. Verwarm de oven voor 
op 210 graden en leg het gerezen 
deeg op je werkblad. Kneed goed 
door elkaar en maak er dan 11 bol-
letjes van. Leg deze naast elkaar in 
een rondje (zie foto) op een bak-
plaat bekleed met bakpapier. Laat 
het nog 30 minuten afgedekt met 
de theedoek rusten. Bak het brood 
vervolgens in 30 minuten af.

Dit recept is nog niet eerder ver-
schenen op onze site  www.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!

Geniet ervan!

Liefs Irene & Joyce

Donderdag18 juni hebben de groe-
pen 5 en 6 een bezoek gebracht 
aan de Ruitersmolen. Op de zolder 
is een expositie ingericht over de 
oude papiermakerij, compleet met 
demonstraties papierscheppen.

De heer Zegers, tevens opa van 
Rafaël en Miguel uit groep 5/6 ver-
zorgde voor de kinderen een fan-
tastische rondleiding!

De kinderen begonnen met een 
film en daarna kregen ze de rond-
leiding waarin ze van alles leerden 
over de Ruitersmolen, watermer-
ken en papier scheppen. Een paar 
kinderen mochten ook zelf papier 
maken van oude lompen en de pers 
bedienen, na een poosje konden de 
kinderen, nog natte, zelfgemaak-
te vellen papier te drogen han-
gen met een prachtig watermerk.   
Voor Marinus Zegers is de Rui-
tersmolen echt zijn passie. Hij 
heeft er mede voor gezorgd dat 
de ruïne in 1978 weer werd ge-
restaureerd. In het begin leek het 

onbegonnen werk, het geld kwam 
mondjesmaat binnen en er was zo-
veel geld nodig! Hij bleef volharden 
in zijn missie en wil nu zoveel mo-
gelijk mensen ervan laten genie-
ten en een stukje historie meege-
ven. En wat is er nu leuker dan een 
rondleiding geven aan de klas van 
je eigen kleinkinderen?

De Ruitersmolen werd in 1606 
door Marten Orges gesticht. Eerst 
was het een papiermolen, later 
omgebouwd tot korenmolen. He-
laas raakte de molen in verval. In 
1978 besloten vrijwilligers, waar-
onder Marinus Zegers, deze ruine 
te gaan restaureren. Het leek een 
onbegonnen zaak, maar na vele 
jaren van restauratie staat er weer 
een prachtige korenmolen waar 
ook demonstraties papierschep-
pen worden gegeven.

De molen kan op afspraak worden 
bezichtigd. Tel 055 5061785

Groep 5/6 van Obs Oosterhuizen bezoekt de Ruitersmolen

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
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Rondleiding Kerk
Tot en met september is het oud-
ste monument van de gemeente 
Apeldoorn, de kerk in Beekbergen, 
open voor bezichtiging op woens-
dag van 13.30-16.30 uur. Tijdens 
de openingsuren zijn er gidsen in 
de kerk aanwezig om de geschie-
denis van de kerk te vertellen. Ui-
teraard bent u ook van harte wel-
kom als u gewoon zelf even rond 
wilt kijken. Graag tot ziens!

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



woensdag 8 juli  13.30  - 16.30 uur Rondleiding  kerk Beekbergen

    19.30  - 20.30 uur Zomeravondzang kerk Beekbergen

donderdag 9 juli  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 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

    18.00  - 21.00 uur Veluwse avondmarkt centrum Beekbergen

       Optreden PJB  op Veluwse markt

zaterdag 11 juli  10.00 - 16.00 uur  Open Imkerijdag  in Marry’s Kruidentuin, Engeland 25 in Beekbergen 

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

    10.00 - 17.00 uur  Oorlogsmuseum  Dorpstraat open

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

maandag 13 juli   20.00 uur  Orgelconcert  kerk, Dorpstraat Beekbergen 

dinsdag 14 juli   14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

woensdag 15 juli  13.30  - 16.30 uur Rondleiding  kerk Beekbergen

    19.30  - 20.30 uur Zomeravondzang kerk Beekbergen 

donderdag 16 juli  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 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

    18.00  - 21.00 uur Veluwse avondmarkt centrum Beekbergen   

zaterdag 18 juli  10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren       

    10.00 - 17.00 uur  Oorlogsmuseum  geopend 

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

    17.00 - 23.00 uur Boerenavond centrum Beekbergen

maandag 20 juli   20.00 uur  Orgelconcert  kerk, Dorpstraat Beekbergen 

dinsdag 21 juli   14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

woensdag 22 juli  13.30  - 16.30 uur Rondleiding  kerk Beekbergen

    19.30  - 20.30 uur Zomeravondzang kerk Beekbergen

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


