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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

*** OPROEP *** OPROEP ***

De Boerderij is opzoek naar 
vrijwilligers die op donder-
dagavond achter de bar willen 
staan. Van 20.00 tot 00.00 uur.

En 1 x in de maand zou al heel 
erg fijn zijn. 

Contact kan via 0555062239 of 
boerderijbeekbergen@gmail.com 

 
*** OPROEP *** OPROEP *** 

 
Geen spreekuur wijkagent

Donderdag 10 en 17 september 
a.s. geen spreekuur 
Uw wijkagent geniet even van 
zijn vakantie. Vervanging was 
dit keer niet mogelijk helaas

Toch politie nodig?

Spoed (ook verdachte situaties)

 112

Alle andere gevallen

0900-8844

Meer informatie www.politie.nl

Zomervakantie voor 
iedereen voorbij

DEN HAAG - Voor alle scholie-
ren en studenten is de zomer-
vakantie maandag echt voorbij. 
Leerlingen uit de laatste regio, 
het zuiden, gaan dan weer naar 
school. Ook studenten begin-
nen aan een nieuw collegejaar.

OBS Beekbergen koninklijk onthaald

BEEKBERGEN - APELDOORN
De kleuters uit groep Sneeuwwitje 
van de OBS Beekbergen startten 
meteen al goed dit schooljaar! Ze 
hadden helaas niet de verloting 
van een schoolreis naar Paleis Het 
Loo gewonnen, maar kregen zo 
wel de kans, om naar de Gouden 

Koets te gaan kijken met de hele 
klas. 
Vervoer was in een ommezien 
door ouders geregeld, die na-
tuurlijk stiekem ook wel graag die 
koets van dichtbij wilden zien. 
En ze mochten er heel dichtbij! De 
koets moet dan binnenkort wel ge-

restaureerd worden, maar hij zag 
er toch prachtig uit. Zonnetjes op 
de wielen, een kroon bovenop…
En er was nog veel meer te doen 
op het stallenplein;  de paarden 
werden van stal gehaald door 
mooi aangeklede palfreniers en 
lakeien,  terwijl de kleuters gingen 

picknicken was er een defilé met 
andere koetsen, de NOS maakte 
opnames... 
Ook de kinderen waren heel 
mooi aangekleed, ze werden van 
alle kanten gefotografeerd en  ’s 
avonds kon je ze zelfs nog zien in 
het journaal!

Het Beekbergens darpsfeest groeit, dit jaar 2 dagen feest!
BEEKBERGEN - Het Beekbergens 
darpsfeest dat dit jaar plaats vind 
op 4 en 5 september midden op de 
dorpstraat in Beekbergen belooft 
ook dit jaar weer een ongekend 
spektakel te worden.
Naast het inmiddels populaire 
feest dat vrijdag om 18.30 uur be-
gint zal er op zaterdag vanaf 17.00 
uur een superzeskamp worden ge-
houden in samenwerking met en 
op initiatief van de stichting Om-

nisport Beekbergen, een samen-
werkingsverband van de diverse 
sportverenigingen die het dorp rijk 
is.
De organisatie van het Beekber-
gens Darpsfeest is zelf erg trots op 
de invulling van de beide dagen.
Op vrijdag zullen na een kort voor-
programma de Dikdakkers de 
spits afbijten met de Snappie Kidz 
show, deze show die van 19.00 tot 
20.00 uur duurt zal een ongekend 
kinderfeest worden. 
Om 20.00 uur zal het darpsfeest 
zijn vervolg hebben en zullen di-
verse artiesten de bühne betreden,
afgewisseld door de band Men in 
Music. 
De artiesten die u dit jaar kunt 

verwachten zijn niet de minste, 
wat dacht u van Arjon Oostrom, 
bekend van het populaire zomer-
nummer Zakka Zakka. Vinzzent 
bekend van o.a. het nummer Dro-
mendans. En als knallende afslui-
ter de koning van de polonaise 
Ronnie Ruysdael!
Op zaterdag zal de dorpstraat 
vanaf 17.00 uur veranderen in een 
spectaculair zeskamp parcours.
Jong en oud kan zich per team 
van te voren opgeven via activitei-
tenbsv@hotmail.com 
De stichting Omnisport Beekber-
gen hoopt op net zo veel en net 
zulke enthousiaste deelnemers als 
bij de eerste editie in 2014.
Na afloop van de superzeskamp 

wordt ook deze tweede dag muzi-
kaal afgesloten.
Vanaf 20.00 uur zal het publiek 
worden opgezweept met de 
nieuwste hits en de bekendste gol-
den oldies door DJ en entertainer 
Jurjen Weerts die op zijn beurt om 

22.30 uur plaats maakt voor een 
spetterend einde van de dag door 
de inmiddels in Beekbergen graag 
geziene zanger Dennis Wiltink.

Kortom…. Twee dagen feest, waar 
een klein dorp groot in kan zijn!

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!
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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
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Vereniging Dorpsraad
Beekbergen en Lieren

Rijbewijskeuring
BEEKBERGEN - Senioren, chauf-
feurs met rijbewijs C/D/E en ove-
rige automobilisten die voor ver-
lenging van hun rijbewijs moeten 
worden gekeurd, kunnen hiervoor 
7 september en 5 oktober terecht 
op de locatie Dorpshuis De Hoge 
Weye, Dorpstraat 34. Schikt de 
datum u niet dan zijn er andere 
mogelijkheden in de regio. 
Voor senioren kost de keuring 35 
euro en voor chauffeurs tot 75 jaar 
met rijbewijs C/D/E is het 55 euro.  

Voor informatie en een afspraak 
belt u tijdens kantooruren naar het 
landelijke afsprakenbureau van 
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
088 23 23 300. Zelf een datum 
plannen kan via www.regelzorg.nl. 

De keuring is verplicht voor auto-
mobilisten die 75 jaar of ouder zijn 
op het moment dat het rijbewijs 
moet worden verlengd en voor au-
tomobilisten met rijbewijs C/D/E. 
Soms is een bezoek aan een keu-
ringsarts ook verplicht als de leef-
tijd van 75 jaar nog niet is bereikt. 
Of dat voor u het geval is, kunt u 

nagaan op www.keuringscheck.nl. 
Zo kan worden voorkomen dat pas 
bij aanvraag van een nieuw rijbe-
wijs blijkt dat een keuring nodig is. 
En dat lukt dan niet meer op tijd. 
Ook worden op deze manier on-
nodige keuringen, met alle kosten 
van dien, voorkomen. Op de web-
site wordt ook aangegeven welk 
van de 3 keuringsformulieren – de 
zogenaamde Eigen Verklaring – u 
nodig heeft. De Eigen Verklaring 
is verkrijgbaar bij de meesten ge-
meenten en met DigiD via mijn.
cbr.nl (met DigiD). Ook is het mo-
gelijk Regelzorg te vragen u een 
Eigen Verklaring toe te zenden. 
Voor vragen over het invullen van 
de Eigen Verklaring kunt u contact 
opnemen met de medisch advi-
seur van Regelzorg. Verwerking en 
beoordeling ervan door het Cen-
traal Bureau Rijvaardigheidsbewij-
zen (CBR), kan tot drie maanden 
in beslag nemen. Daarom wordt 
geadviseerd om ten minste vier 
maanden voor het verlopen van 
het rijbewijs een afspraak te ma-
ken voor een keuring.

Bruggen gereed

LIEREN  - Afgelopen juli zijn de 
werkzaamheden aan drie mo-
numentale bruggen langs het 
Apeldoorns Kanaal succesvol af-
gerond. De Woudwegbrug, Klaba-
nusbrug en Scherpenbergerbrug 
zijn nu weer klaar voor de toe-
komst en dat willen we graag met 
u vieren. 

U bent van harte uitgenodigd om 
de feestelijke heropening van de 
bruggen door wethouder Detlev 
Cziesso op vrijdag 11 september bij 
te wonen in de feesttent nabij Eet-
café De Nieuwe Ruysch, Kanaal 
Zuid 73 in Lieren. 

Het programma is als volgt:
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Officiële opening
14.15 uur Ludieke openings            
                 handeling
14.45 uur Afsluiting met een drank-
je

De werkzaamheden zijn vorig 
jaar november zichtbaar gestart. 
Toen zijn de bovendelen van de 
Woudwegbrug, de Klabanusbrug 
en de Scherpenbergerbrug weg-
gehaald en kon de renovatie door 
Reef Infra beginnen. Vanaf maart 
jl. zijn de wegdelen vervangen. De 
monumentale bovenbouwen van 
de zijn opgeknapt en de wegdelen 
zijn vervangen en breder gewor-
den.
De drie bruggen zijn met het oog 
op het weer bevaarbaar maken 
van het Apeldoorns Kanaal opge-
knapt.

Beekbergen binnenkort weer bij de tijd

Het aantal keren dat wij in de afge-
lopen maanden door dorpsbewo-
ners werden aangesproken over 
het torenuurwerk dat al geruime 
tijd stil staat, hebben we niet ge-
teld maar het was vaak, heel vaak. 
Nu kunnen we melden dat we op 
23 juli jl. bericht hebben gekregen 
dat de gemeente Apeldoorn (eige-
naar van toren en torenuurwerk) 
een in torenuurwerken gespeci-
aliseerd bedrijf opdracht heeft 
gegeven een grondige reparatie/
renovatie van het uurwerk uit te 
voeren. Dus nog even en Beekber-
gen is weer bij de tijd.
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Nieuwsbrief 24 augustus 2015 

Van de bestuurstafel 

Verbetering knooppunt Beekbergen stap(je) verder 
In voorgaande Nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de plannen van Rijkswaterstaat 
om, ter verbetering van de doorstroming van het verkeer op de A1, het knooppunt Beekbergen 
aan te passen. In die Nieuwsbrieven hebben wij ook aangegeven op welke wijze nadere 
informatie kon worden verkregen bij Rijkswaterstaat en hoe er (als belanghebbende) bezwaar 
kon worden gemaakt tegen de voorgenomen plannen. Recent ontvingen wij van Rijkswaterstaat 
informatie over de voortgang van het project. De Raad van State heeft de door een tweetal 
belanghebbenden ingediende bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard omdat deze niet 
volgens de juiste procedurevolgorde waren ingediend. Rijkswaterstaat heeft nu groen licht voor 
de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen. Het drukke weg-
gedeelte wordt in 2016/2017 verbreed met extra rijbanen tussen de in- en uitvoegstroken. In het 
knooppunt Beekbergen wordt een viaduct aangelegd voor het verkeer vanuit Deventer richting 
Arnhem. 
Bestuur van de dorpsraad heeft eerder aangegeven dat zij de stappen in het proces nauw-
lettend zal volgen en dat te zijner tijd de gerealiseerde geluidswaarden zullen worden getoetst 
aan de gecalculeerde geluidswaarden. 

In en om de dorpen 
Beekbergen binnenkort weer bij de tijd 

Het aantal keren dat wij in de afgelopen maanden door dorps-
bewoners werden aangesproken over het torenuurwerk dat al 
geruime tijd stil staat, hebben we niet geteld maar het was vaak, 
heel vaak. Nu kunnen we melden dat we op 23 juli jl. bericht 
hebben gekregen dat de gemeente Apeldoorn (eigenaar van 
toren en torenuurwerk) een in torenuurwerken gespecialiseerd 
bedrijf opdracht heeft gegeven een grondige reparatie/renovatie 
van het uurwerk uit te voeren.  
Dus nog even en Beekbergen is weer bij de tijd. 
 

Nieuwbouw De Hoeven 
In voorgaande Nieuwsbrief werd u geïnformeerd over het bestemmingsplan De Hoeven.  
Op maandag 31 augustus 2015 organiseert de projectontwikkelaar een informatiebijeenkomst in 
de grote zaal van De Hoge Weye. U bent van 19.30 tot 20.30 uur welkom om kennis te nemen 
van de bouwplannen en -indien daartoe aanleiding bestaat- vragen te stellen over dit bouw-
project. Deze informatiebijeenkomst past in de nieuwe werkwijze van de gemeente Apeldoorn, 
die ons over dit project en de bijeenkomst heeft geïnformeerd. 
 
 
 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG)
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 kunt u weer terecht bij het info punt met al 
uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De info-
puntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis 

Op de even weken houdt Sprengenland Wonen van 14.00 tot 
15.00 uur spreekuur in de Hoge Weye. 

Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz vanaf donderdag 3 
september van 12.30 – 14.40 uur aanwezig in Gezondheidscen-
trum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te helpen 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 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. 

Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot omge-
vingsvergunningen over de periode 25 juni tot en 31 augustus 2015 en die betrekking hebben op 
locaties in Beekbergen en Lieren. 

Locatie   Omschrijving
Arnhemseweg 633 Vergroten van woning(dakkapel) 
Loenenseweg 42 Bouwen van woning 
Stoppelbergweg 10 Uitbreiden bestaande wooneenheden en kappen 10 bomen 
Dorpstraat 30  Veranderen kantoorruimte in appartement 
Dorpstraat 33  Kappen van 2 kastanjebomen 
Molenberg 16  Veranderen woning 
Kalverwei 18  Vervangen dakconstructie woning 
Tulkensmolenweg 85 Vergroten woning(dakkapel) 
Immenbergweg 34-42 Kappen dennenbomen 
Schalterdalweg 8 Kappen Amerikaanse eik 
Tulkensmolenweg  nabij nr. 26 Bouwen van 15 woningen 
Het Oude Veen 6 Kappen 6 dennenbomen 
Zomeroord 25  Kappen 3 bomen 
Arnhemseweg 475 Kappen van een berk 

Recent ontvingen wij van Rijks-
waterstaat informatie over de 
voortgang van het project om, 
ter verbetering van de doorstro-
ming van het verkeer op de A1, 
het knooppunt Beekbergen aan te 
passen. De Raad van State heeft de 
door een tweetal belanghebben-
den ingediende bezwaarschriften 
niet ontvankelijk verklaard omdat 
deze niet volgens de juiste pro-
cedurevolgorde waren ingediend. 
Rijkswaterstaat heeft nu groen 
licht voor de verbreding van de A1 
tussen Apeldoorn-Zuid en knoop-

punt Beekbergen. Het drukke 
weggedeelte wordt in 2016/2017 
verbreed met extra rijbanen tus-
sen de in- en uitvoegstroken. In 
het knooppunt Beekbergen wordt 
een viaduct aangelegd voor het 
verkeer vanuit Deventer richting 
Arnhem. Bestuur van de dorpsraad 
heeft eerder aangegeven dat zij de 
stappen in het proces nauwlettend 
zal volgen en dat te zijner tijd de 
gerealiseerde geluidswaarden zul-
len worden getoetst aan de gecal-
culeerde geluidswaarden. 

Verbetering knooppunt Beekbergen 
stap(je) verder 

Varia 
De vakantie is weer voorbij en het 
“normale werk” wordt hervat. Dat 
geldt ook voor het bestuur van de 
dorpsraad. De vergaderdatums 
voor overleg met burgemeester 
Berends over veiligheid, met de 
projectgroep AZC, bijeenkomst 
van het dorpenplatform worden in 
de agenda’s genoteerd. Worden de 
van de gemeente ontvangen do-
cumenten over de voorgenomen 
ontwikkeling in Beekbergsebroek 
doorgenomen en is er een door 
de projectontwikkelaar georga-
niseerde informatiebijeenkomst 

over bouwplannen op De Hoeven. 

Ook start de stamtafel in de Hoge 
Weye binnenkort weer. Zijn de 
dames van de WSG (woon ser-
vice groep) en de sociaal wer-
ker van Stimenz weer aanwezig.              
Kregen we als dorpsraad nieuwe 
buren. Op maandag 24 augustus 
verhuisde Trompie naar de ruimte 
in de Hoge Weye. Is er op maan-
dag 14 september 2015 een mini 
high tea in de Vier dorpen (14.00-
16.00 uur) waar u van harte wel-
kom bent. 

 
Extra bestuursvergadering in verband met opvang 
asielzoekers in Het Immendaal

Op 26 augustus heeft het bestuur van de dorpsraad tijdens een extra 
bestuursvergadering besloten dat gebruik zal worden gemaakt van de 
mogelijkheid om tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) van 10 
september in te spreken over het door B&W voorgenomen besluit van 
vestiging van een AZC op Het Immendaal. 
Het kader van de tekst (zal voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op 
de tijdens eerdere bijeenkomsten door de dorpsraad geformuleerde 
bezwaren) werd opgesteld en besloten werd dat Joop van der Meer 
(voorzitter dorpsraad) de inspraak verder zal uitwerken en ook tijdens 
de PMA zal uitspreken.

Gemeentenieuws
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De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

Dorpstraat 54, Beekbergen
055 - 5061210 www.primera.nl
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Eerste straat De Beekvallei 

BEEKBERGEN -LIEREN De ver-
eniging Betaalbaar Wonen in 
Beekbergen en Lieren (BWiBL) 
is weer een stap verder op weg 
naar de eerste fase. Inmiddels 
hebben 10 leden getekend voor 
deelname aan het project. Daar-
mee maakt de vereniging gelijk 
een goed begin. Met een paar 
huizen extra heeft de ver-eni-
ging dan al één derde van de be-
oogde 45 woningen te pakken. 
Het ziet er naar uit dat de eerste 
fase begint aan de Veldbrugweg. 
Samen met de bouwers heeft de 
vereniging daarom al-vast het 
eerste straatje uitgemeten en 
een bordje opgehangen.  

Voor de zomervakantie is vereni-
ging een samenwerking aange-
gaan met de ervaren bouwer Van 
Wij-nen en het innovatieve samen-
werkingsverband Woonzo. Ook is 
lokale ondernemer Carl Ruijsch 
be-trokken. Tijdens de ledenver-
gadering van 25 augustus hebben 
de deelnemers gepresenteerd 
welke huizen ze mooi vinden en de 
bouwers wat er allemaal mogelijk 
is. Bijvoorbeeld energie neutrale 
wo-ningen. Samen met de bou-

wers en in afstemming met de 
gemeente bepalen de leden dus 
zelf welke huizen er komen. “Het is 
echt leuk om te zien wat de leden 
mooi vinden” zegt voorzitter Gerrit 
Stufken, “we willen gewoon fat-
soenlijke en praktische woningen 
voor een betaalbare prijs. Geen 
blokkendozen maar huizen met 
een dorpse uitstraling”.  

De leden hebben voorafgaand 
aan de vergadering samen met de 
bouwers gekeken waar de eerste 
straat ongeveer komt. Met piket-
palen en lint is het straatje gemaakt 
en vervolgens hebben de bouwers 
de bedrijfsauto ‘in het straatje 
geparkeerd’. Met de actie wil de 
vereniging aangegeven graag te 
willen beginnen. De bouwers ge-
ven er mee aan klaar te staan om 
te beginnen. Deze week wordt op 
het ge-meentehuis weer overlegd 
wat er wel en niet kan. Het bordje 
laat zien waar volgend jaar zomer 
de bouw moet beginnen.  

De 10 leden die deelnemen inves-
teren ook in het project. “Dat moet 
wel” aldus Gerrit Stufken, “want 
er worden nu verschillende voor-
bereidingskosten gemaakt. Een 

deel daarvan komt voor rekening 
van de vereniging”. “Het werkt 
heel eenvoudig binnen de vereni-
ging. Wanneer je lid wil worden ga 
je langs de bank (want dat is ver-
plicht), je schrijft je in en betaald 
50 euro contributie per jaar. Op 
inschrijfvolg-orde kiezen de leden 
zelf of ze aan een project gaan 
deelnemen. Een keuze voor voor-
rang bij project Ruitersmolen in 
Beekbergen of deelname aan de 
ontwikkeling van De Beekvallei in 
Lieren”. Dat deel-nemers aan De 
Beekvallei ook moeten investe-
ren, komt omdat de vereniging in 
Lieren woningen van-af 150.000 
euro vrij op naam zelf ontwikkelen 
(CPO). 
Voor belangstellenden is er ove-
rigens nog zeker ruimte. Op dit 
moment kunnen nieuwe aanmel-
dingen nog meegenomen worden 
in de eerste fase. “Ook tijdens de 
vakantie hebben zich nieuwe le-
den inge-schreven en ik kan me 
voorstellen dat er nog best meer 
geïnteresseerden zijn die meer 
willen weten” Informatie is te ver-
krijgen op www.bwibl.nl of door te 
bellen naar de voorzitter op 06-
23147260.  

VSM opent Terug naar Toen 
met locomotievenparade
LIEREN  Op zaterdag 5 en zondag 
6 september staat  de Veluwsche 
Stoomtrein Maatschappij (VSM) 
weer in het teken van Terug naar 
Toen. Voorafgaand aan dit groot-
ste stoomtreinenfestival van Eu-
ropa wordt op vrijdagmiddag  4 
september een grote lokomotie-
venparade gehouden. Deze pa-
rade vindt plaats in het kader van 
het 40-jarig jubileum van de VSM 
en zal worden gepresenteerd door 
lead Radio Veronica DJ én treinen-
liefhebber Erik de Zwart.

De locomotievenparade laat de 
toeschouwers kennismaken met 
de rijvaardige stoom- en diesel-
loks. In 40 jaar tijd heeft de VSM 
een zeer fraaie collectie weten 
op te bouwen; historie en heden 
smelten samen tijdens deze lok-
parade.  De parade start om 15.00 
uur en zal ongeveer anderhalf uur 
duren. Plaats van handeling is het 
VSM-station Immenbergweg, om 
dit station te bereiken zal er een 
pendeltrein rijden vanuit Beekber-
gen. Vertrek uit Beekbergen om 
14:00 uur en 14:30 uur Reserve-
ren via www.stoomtrein.org/eve-
nementen is gewenst; het aantal 
plaatsen is namelijk beperkt. De 
entree voor volwassenen bedraagt 
5 euro en kinderen tot 12 jaar mo-
gen voor 2,50 euro genieten van 
dit spektakel.

Op zaterdag en zondag vormt de 
spoorlijn tussen Apeldoorn en 
Dieren  het decor van Terug naar 
Toen. Alle inzetbare treinen rijden 
in dit weekend volgens een inten-
sieve dienstregeling. Niet alleen de 
reizigerstreinen, maar ook goe-
derentreinen zullen regelmatig te 
zien zijn. Bezoekers wordt aange-
raden de camera niet te vergeten, 
want Terug naar Toen kent vele fo-
togenieke momenten. Op de stati-
ons van Beekbergen en Loenen zal 
het ook bruisen van de activiteiten. 
Zo is er onder meer een markt met 
‘spoorse’ artikelen, rijden er mo-
deltreinen (in sommige treinen 
kunnen kinderen zelfs meerijden), 
er zijn historische machines en au-
to’s en een draaimolen. 

Reizigerstreinen rijden tussen 9.00 
en 17.30, hoewel de eerste goede-
rentrein al om 6.50 uit Loenen ver-
trekt. Dagkaarten zijn verkrijgbaar 
bij de ingangen van de evenemen-
tenterreinen en in de treinen en 
kosten €16 voor volwassenen en 
€11 voor kinderen, deze zijn de hele 
dag geldig voor het hele evene-
ment. Zowel in Beekbergen als in 
Loenen is een terras geopend met 
warme en koude dranken, brood-
jes, warme hapjes en versnaperin-
gen. In de treinen rijden restaura-
tierijtuigen mee. Meer informatie is 
te vinden op www.stoomtrein.org.

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies

Feestelijke verhuizing Trompie
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BEEKBERGEN - Zaterdag 26 sep-
tember is het tijd voor plateauzo-
len, afro's en gouden zonnebrillen 
want in de gezelligste feestschuur 
van Beekbergen 'De Boerderij' 
gaan we los op de tweede editie 
van 'Magic of Motown'!! Dit gewel-
dige feest is van dezelfde organi-
satie als 80&90's Party en staat 
garant voor een belachelijk, over 

the top feest met de beste Mo-
town classics gebracht door Beek-
bergse helden: "SHOWTIME!" 
De entree is geheel gratis en de 
zaal is open vanaf 20.30 uur. Zorg 
dat je er bij bent want dit word 
weer een gigantische knaller, waar 
je het niet voorkomt om je voeten 
te laten gaan!!

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

Weekend van 18 en 19 april

Jeugd
Datum  Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 05-09 09:00 Beekbergen E3  Orderbos E1
Za. 05-09 09:00 Beekbergen E4  DVOV E6
Za. 05-09 09:00 Beekbergen F1  Eerbeekse boys F2
Za. 05-09 10:00 Beekbergen E1  Schalkhaar E3
Za. 05-09 10:00 Beekbergen D3  Apeldoornse Boys D2
Za. 05-09 11:30 Beekbergen C1  Hoevelaken C2
Za. 05-09 12:55 Beekbergen B2  Davo B1

Senioren
Za. 05-09 14:30  Beekbergen 2 (za) Oene 3
Zo. 06-09 11:30 Beekbergen 2  Apeldoornse Boys 2

Jeugd

Za. 12-09 09:00 Beekbergen D1  WWNA D1
Za. 12-09 09:00 Beekbergen E3  Eerbeekse Boys E4
Za. 12-09 09:00 Beekbergen F3  Teuge F7
Za. 12-09 10:00 Beekbergen D2  Albatross D2
Za. 12-09 11:30 Beekbergen C1  Dierense Boys C2

Senioren
Za. 12-09 14:30  Beekbergen 3   Columbia 3
Za. 12-09 11:30 Beekbergen 4  Ulu Spor FC 4
Zo. 13-09 14:00 Beekbergen 1  Epe 1

Het voetbalseizoen staat op het punt om te beginnen of is voor de 
meeste teams al begonnen met oefen-/ bekerwedstrijden. In dit over-
zicht zijn de wedstrijden opgenomen voor de eerste weekenden van 
september, welke in het teken staan van de eerste competitie wed-
strijden of de laatste bekerwedstrijden. We wensen alle teams dit jaar 
heel veel plezier en sportiviteit toe en hopen weer veel belangstellen-
den langs de diverse velden te mogen verwelkomen.

Geslaagde editie van het Bredewold Dolman Toernooi

BEEKBERGEN  Op zaterdag 29 
Augustus vond op het terrein van 
VV Beekbergen het Bredewold 
Dolman toernooi plaats. Met 78 
jeugdteams (allen uit de regio 
Apeldoorn), ruim 600 spelers en 
trainers en heel veel publiek is dit 
toernooi voor VV Beekbergen een 
van de drukste dagen. Dat werd 
onderstreept door de overvolle 
parkeerplaats en de vele gepar-
keerde auto’s op de Veldhofweg 
en de Hietveldweg.

Om zo een drukke dag goed te 
laten verlopen, is een goede voor-
bereiding cruciaal. Een strak wed-
strijdschema, scheidsrechters op 
alle velden en een goede plan-
ning qua kleedkamers, aan alles 
was wel gedacht. Dit maakte ook 
dat het toernooi super verlopen 
is. Enthousiast werd er door bij-
na alle teams gereageerd dat het 
een zeer geslaagde editie was. Dit 
is natuurlijk mede door de goede 
organisatie, maar ook het feit dat 

het weer heel erg mee zat, draagt 
enorm bij aan het positieve gevoel. 
De organisatie is dan ook dik te-
vreden over het verloop van de 
dag. “Sportieve ploegen, goede 
sfeer en een hoop spannende 
wedstrijden, maakten deze dag 
echt tot een succes”, aldus een 
van de organisatoren. “We ho-
pen dat we volgend jaar weer de 
meeste ploegen mogen begroeten 
op dit geweldige toernooi”, klinkt 
het afsluitend.  

Zomergekte duurt voort

BUSSLOO - Bij Pitch&Putt Bus-
sloo duurt de zomergekte nog een 
maand langer. Wie door de week 
gaat Pitch&Putten, Minigolfen 
of voetgolfen kan de advertentie 

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 

uit de vorige editie inleveren en 
maakt kans op korting. Na afloop 
van het spelen mag u met drie 
dobbelstenen gooien, het aantal 
ogen is het percentage korting dat 
u krijgt. Gooit u drie zessen dan is 
het hele dagje uit gratis.Heeft u de 

advertentie niet meer dan kunt u 
het DorpsVizier downloaden via 
www.dorpsvizier.nl en de adver-
tentie printen. 

Marskramerpad 
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Burgemeester en mevrouw Berends bezoeken op 23 juli 2015  
de Veluwse Avondmarkt 

   

   

Kleine nieuwe buren van de dorpsraad en de leiding “Van Harte Welkom” !! 

   

Enige tijd geleden hebben wij 
gemeld dat de route aanduiding 
bordjes van het Marskramerpad 
(een wandeling door prachtige 
en voor een deel redelijk onge-
repte natuur) waren verdwe-
nen. Hoe, door wie, waarom, 
vernielzucht? Onbekend, maar 
jammer en lastig voor de wan-
delaar. Wij hebben dat aan de 
gemeente Apeldoorn gemeld 
en vlak voor de aanvang van de 
vakantie periode zijn er nieuwe 
routebordjes geplaatst.
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Burgemeester en mevrouw Berends bezoeken op 23 juli 2015  
de Veluwse Avondmarkt 

   

   

Kleine nieuwe buren van de dorpsraad en de leiding “Van Harte Welkom” !! 
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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

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!

Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!

EXPOSITIE

BEEKBERGEN - In de Marken-
hof, Kuiltjesweg 1 in Beekbergen 
exposeert tot november de schil-
deres Anja Tuïnk uit Raalte. Haar 
schilderijen, voornamelijk in aqua-
rel, zijn realistisch . Het “Buiten-
leven” is haar inspiratiebron, ze 
schildert dieren, landschappen, 
voorwerpen, die in het landschap 
voorkomen: een hek, oude melk-
bus, een schuur, etc. Haar motto 
luidt:  “Door veel in de natuur te 
wandelen en goed om je heen te 
kijken, zie je zoveel mooie dingen 
en wordt je schilderfantasie geïn-
spireerd”.
De Markenhof is dagelijks geo-
pend van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

De Schuur … en  “Anatevka”
Door Anne Schiebaan

Er zijn van die films en musicals, 
waarvan je maar even een heel 
klein stukje tune hoeft te horen en, 
ja, je weet het weer: “Dat komt uit 
die film of uit die musical”.  Films 
als “Dokter Zjivago”, “Zorba, de 
Griek”, “West Side Story”,  musicals 
als “The Sound of Music” en  “Mary 
Poppins” gaan zo al tientallen jaren 
mee. En deze ‘ever greens’  komen 
dan ook elke zomer terug. Of in de 
weken voor kerst. O ja, dan heb je 
ook nog in die decembermaand 
“De kleine lord” en “Sissi” niet te 
vergeten….! En hoe bekend is niet 
het lied “Summertime” uit de jazzy 
opera “Porgy and Bess”, voor het 
eerst uitgevoerd in 1935?
“Evergreens”. Nog zo eentje is de 
musical “Fiddler on the roof”; in 
Nederland en België opgevoerd 
onder de titel “Anatevka”.  Maar 
liefst 586 keer opgevoerd in het 
Amsterdamse  Carré sinds 1966. 
Met  in de eerste jaren Lex Goud-
smit als Tevye  in de hoofdrol. Te-
vye is een armoedige joodse melk-
boer in het tzaristische Rusland, 
die zich zorgen maakt over de mo-
gelijke huwelijkspartners van zijn  
dochters. Ach, de arme! 
Daar komt dat prachtige liedje in 
voor: “If I were a rich man, yubby, 
dibby, dibby, dibby, dibby, dibby, 
dibby, dibby, dum….” “Als ik toch 
eens rijk was…..”, ja wat dan? Hij 
zou een huis bouwen met een 
zinken dak en houten vloeren en 
met één trap naar boven en een 
nog langere trap naar beneden en 
nog een derde trap nergens heen, 
alleen voor de show. Hij zou….. en 
nog veel meer. 

Hij zou fantastisch terecht kun-
nen in De Schuur: daar staan 
twee aanrechtbladen, nagelnieuw, 
eentje om de groente schoon te 
maken en eentje om de afwas op 
neer te zetten; er staan twee bin-
nendeuren, eentje om een kamer 
binnen te gaan en eentje om een 
ongewenst iemand er uit te schop-
pen. Borden en schalen en bestek, 
voldoende voor een koshere keu-
ken met dubbele uitrusting. Hij zou 
voor hem, zijn vrouw Golde en zijn 
dochters de keus hebben uit meer 
dan 100 paar schoenen, sandalen 
en  laarzen. Mocht hij tijd over heb-
ben, en als rijk man heb je dat niet 
zoveel, dan had hij de keus uit zo’n 
100 puzzels en bijna 5000 boeken, 
boeken over tuinen, vijvers en die-
ren. Gedichtenbundels, thrillers, 
(streek-)romans en kookboeken 
en pockets. Rijen kinderboeken, 
what ever! Hij zou een maand lang 
voor elke dag de keus hebben uit 
steeds een ander koffiezetappa-
raat en uit zo’n 20 glazen thee- 
of koffiekannen. Hij zou …. ‘als hij 
toch eens rijk was, ….yubby, dibby, 
dibby, dibby, dibby, dibby, dibby, 
dibby, dum’… hij zou in De Schuur 
er niet armer op worden en met 
vrouw en dochters tevreden naar 
huis zijn gegaan, na door vrijwilli-
gers geadviseerd en geholpen te 
zijn. Bovendien nog voorzien van 
een kop thee of koffie. Misschien 
zouden ze zich zelfs opgegeven 
hebben om zelf ook een kostbare 
vrijwilliger te worden.
U kent toch de definitie van een 
vrijwilliger?
Vrijwilligers worden niet betaald;
niet omdat ze waardeloos zijn, 
maar omdat ze onbetaalbaar zijn…!

Wat zou Beekbergen en omgeving 
zijn zonder vrijwilligers op onnoe-
melijk veel gebieden, niet voor 
te stellen! In de tehuizen, de ker-
ken, de sport, etc., etc. en in …..De 
Schuur.
Mensen met twee trappen in huis 
of zonder, u blijft allemaal welkom 
daar, achter Molenvaart 5, bij fiets-
knooppunt 93; 
Elke donderdagmiddag van
13.00 – 16.00 uur.
Elke zaterdag van
10.00 – 15.00 uur.

Open dag kleine academie 

Wil je leren tekenen of schilderen? 
Of kan je het al maar wil je je er in 
verdiepen? Kom dan naar de open 
dag Open dag van de kleine aca-
demie van Elly Bos uit Beekbergen 
op zondag 30 augustus van 13.30 
-17.00 uur 
Er zijn gratis workshops in etsen, 
acryl,  aquarel,  softpastel en pot-
lood.
Om 15.30 is er een demonstratie 
portrettekenen.
Kom kijken of…. doe  mee, je bent 
van harte welkom! 

Op de laatste dag van de zomer-
expositie zijn ook de verrassende 
schilderijen van de amateur kun-
stenaars te zien. Open dag voor 
kinderen en volwassenen 
In voormalige fotovakschool, Hen-
ri Dunant 2a, Apeldoorn West(zij-
weg van de Asselsestraat of de 
John F. Kennedy laan)

Beweeg mee! 
Een initiatief van de Atlant Zorg-
groep (Hennie ten Tije, Rianne 
Burgers, Hetty Waanders en Rie-
neke Zwaal) en wordt ondersteund 
door Stimenz (Hélène Mook) en 
waar ook de gemeente Apeldoorn 
(stadsdeelmanager voor de dor-
pen, Steven Gerritsen) bij betrok-
ken is. De dorpsraden van Beek-
bergen-Lieren (Jamone Wagner 
en Pieter de Mos) en Oosterhuizen 
(Annie de Groot) namen even-
eens deel aan een eerste overleg 
over bovengenoemd onderwerp. 
Tijdens dat overleg (27 juli 2015) 
werd afgesproken dat Atlant Zorg-
groep een (korte) tekst aanlevert 
voor plaatsing in de Nieuwsbrief. 
Onderstaand treft u deze aan:  
“Al een aantal jaren zijn wij (in deze 
tekst staat wij voor Atlant Zorg-
groep) bezig om onze cliënten 
(bewoners Markenhof) meer in be-
weging te krijgen. Vandaar dat het 
plan is ontstaan om een beweeg-
tuin aan te leggen bij de Marken-
hof. Deze beweegtuin willen we 
openstellen voor de omliggende 
dorpen zodat er een ontmoetings-
plek ontstaat met bewegen als 
thema. Ook zijn er al verschillende 
beweegprogramma’s (bijv. fit ter-
wijl u zit) die op dit moment wordt 
aangeboden aan de cliënten, hier-
bij zou kunnen worden aangeslo-
ten. Binnen Atlant zijn verschillen-
de behandelaren die ingeschakeld 
kunnen worden wanneer dat nodig 
is. Te denken valt aan fysiothera-
peuten, diëtisten en logopedisten. 
Toestellen die voor de beweeg-
tuin worden aangeschaft zullen 
zowel voor mobiele als immobiele 
mensen toegankelijk zijn. We zijn 
op dit moment nog bezig met het 
maken van plannen en het zoe-
ken naar financiële ondersteuning. 
Zodat we volgend jaar zomer van 
start kunnen gaan en we hopen u 
dan welkom te mogen heten. Met 
dit concept hopen we iets terug 
te kunnen doen voor de buurt. De 
verbinding zoeken met sport, zorg 
en welzijn vanuit de dorpen met 
onze eigen cliënten. We houden u 
middels de Nieuwsbrieven op de 
hoogte van de vorderingen van het 
plan”.

Informatiebijeenkomsten 
over dementie

Steeds meer mensen kennen in 
hun (naaste) omgeving mensen 
die lijden aan geheugenverlies. Is 
dat altijd dementie? En hoe ga je 
als mantelzorger daar mee om? 
Over deze onderwerpen wordt 
een tweetal informatiebijeenkom-
sten gehouden. De leiding van 
deze informatiebijeenkomsten 
wordt verzorgd door Alzheimer 
Oost-Veluwe

De eerste bijeenkomst gaat over 
“Vergeetachtig of dementie? “

Wanneer: donderdag 3 september 
Hoe laat: 19.30 tot 21.30 uur
Waar: De Vier Dorpen, Loenense-
weg 39, Beekbergen
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 14 september

 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)

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

Pasta met tonijn en tomatensaus
Pasta’s zijn favoriet bij mij zoals jul-
lie weten en ook met vis is het erg 
lekker. Een smakelijk recept die je 
in een handomdraai op tafel zet is 
pasta met tomatensaus en tonijn. 
Een mooie combinatie van smaken 
samen met basilicum, kappertjes 
en olijven. 
Wat heb je nodig?
- 400 gram pasta naar keuze, ik
   gebruikte hier verse tagliatelle uit
   de winkel
- 1 blikje tonijn op zonnebloemolie
- 1 blik gepelde tomaten
- 1 rode ui, gesnipperd
- 1 teen knoflook, geperst
- paar blaadjes basilicum, ook
   enkele blaadjes extra voor de
   garnering
- kappertjes
- zwarte olijven in ringetjes
   gesneden

Bereid de pasta zoals aangeven 
staat op de verpakking of maak 
verse pasta. Doe een klontje boter 
in een hapjes pan en fruit hierin de 
ui met knoflook. Voeg daarna de 
basilicum toe, fijngesneden. Voeg 
dan de tonijn en de gepelde toma-
ten toe. Breng dit aan de kook en 
voeg naar smaak peper en zout 
toe. Doe de olijven en kappertjes 
als laatste erbij en laat nog 3 minu-
ten aan staan.
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 van deze pasta met tonijn 
en tomatensaus!

Geniet ervan!

Liefs Irene & Joyce

Herfstfair  Apeldoorn 2015
BEEKBERGEN - Groei & Bloei or-
ganiseert  4 en 5 september op 
het terrein van Het Hoogeland 
in Beekbergen een spetterende 
Herfstfair.
Jarenlang was de Oogstfair van 
Het Hoogeland een groot succes 
en een begrip in Apeldoorn en wij-
de omgeving.
Duizenden bezoekers trokken 
langs de aantrekkelijke kramen 
terwijl muziek en activiteiten voor 
jong en oud er een sfeervol feest 
van maakten.

Na een jaar pauze is besloten om 
aan het verzoek van velen te vol-
doen en in dezelfde vorm een 
Herfstfair te organiseren.
Dit jaar verzorgt Groei & Bloei af-
deling Apeldoorn de organisatie 
en wordt de fair op het terrein van 
Het Hoogeland vormgegeven.
In deze opstelling willen beide or-
ganisaties hun ervaring en kennis 
delen.

Het Hoogeland is onderdeel van 
Iriszorg.
Het Hoogeland biedt opvang, zorg 
en activiteiten aan kwetsbare 
mensen.
Deze mensen hebben door pro-
blemen de thuissituatie verlaten 
en zijn niet in staat zich op eigen 
kracht in onze samenleving te 
handhaven.
Bij het Hoogeland werken bewo-
ners in bijvoorbeeld het tuincen-
trum en de groente-,bloemen- en 
heesterkwekerijen, de zorgboer-
derij en de werkplaats.

Dit jaar zal er ook weer voor ieder-
een wat leuks te beleven zijn.
Naast aantrekkelijke kraampjes 
waar de standhouders hun pro-
ducten aanbieden zoals out-
doorkleding, delicatessen, siera-
den, brocante enz. zijn  er diverse 
demonstraties, proeverijen en 
workshops voor jong en oud.
Rond het horecaplein vindt u het 

groene hart van de fair, kwekers 
met vaste planten, bollen en za-
den. 
Verder Bloemschikdemonstraties 
,tuinontwerp, hoveniers en tuinde-
coraties.

Het aantal producten en activitei-
ten is haast te veel om op te noe-
men.
In de kapschuur vindt u een bro-
cante markt, er wordt informatie 
gegeven over de verzorging van 
kleinvee, en kunt u genieten van 
workshops, een  roofvogelshow, 
scouts met leuke activiteiten, een 
Fjordenpaardenkeuring en pony 
rijden, visrokerij, broodbakker en 
nog veel meer.
Bent u moe van het meedoen aan 
de activiteiten en het slenteren 
langs de kraampjes dan vindt u op 
het horecaplein de mogelijkheid 
om bij vrolijke muziek van de mu-
zikanten een hapje en drankje te 
nuttigen.
De Herfstfair wordt gehouden op 
vrijdag 4 en zaterdag 5 september 
en start om 10.00 uur en eindigt 
om 17.00 uur.
Locatie: het terrein van Het Hooge-
land, Van Limburg Stirumweg 19 
7361 CE in Beekbergen.
Er is voldoende parkeerruimte 
rondom de fair. Het parkeren kost 
€ 2,-  per auto 
De opbrengst van het parkeren 
komt ten goede aan de bewoners 
van Het Hoogeland.
Entree voor de Herfstfair bedraagt 
€3,- , kinderen onder de 14 jaar 
€1,50 kinderen onder de 4 jaar 
hebben gratis toegang.
De herfstfair is op de sociale me-
dia te volgen op internet: www.
herfstfair-apeldoorn.nl  Facebook: 
Herfstfair Apeldoorn en op Twitter; 
# Herfstfair Apeldoorn.
Groei & Bloei afdeling Apeldoorn 
en Het Hoogeland Beekbergen 
nodigen u van harte uit om samen 
deze gezellige Herfstfair te komen 
vieren.

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

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

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



donderdag 3 september 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 

    20.00 uur  Darpsfeest centrum Beekbergen
vrijdag 4 en 

zaterdag 5 september 10.00 - 17.00 uur  Herfstfair  het Hoogeland

vrijdag 4 t/m 
zondag 5 september 9.00 tot 17.30 uur Terug naar Toen VSM Lieren   

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

    10.00 - 17.00 uur  Oorlogsmuseum  Dorpstraat open

    20.00 uur  Darpsfeest centrum Beekbergen

dinsdag 8 september  14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

donderdag 10 september 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  Infopunt in de Hoge Weye

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

vrijdag 11 september 13.30 - 14.45 uur Heropening bruggen  feesttent nabij Eetcafé De Nieuwe Ruysch

zaterdag 12 september 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 

maandag 14 september 14.00 - 16.00 uur High tea eropening bruggen   in de Vier dorpen 

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


