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Vogelschieten 
Op zaterdag 28 mei is er bij de 
Boerderij in Beekbergen het tra-
ditionele jaarlijkse Vogelschie-
ten. Zoals gebruikelijk is er van 
15.00 uur tot 16.00 uur inschrij-
ven op volgorde van binnen-
komst. Het eerste schot zal wor-
den gelost om 16.00 uur. Daarna 
zullen alle deelnemers om de 
beurt een schot lossen. Wan-
neer een deel van de vogel op 
de grond terecht komt, heeft de 
betreffende schutter een deel 
van de prijs! Dit gaat door tot de 
hele vogel op de grond ligt.
Doe mee! Kom kijken en ervaar 
een prachtig schuttersfeest!
Meedoen: Kinderen 5 euro en 
volwassenen 7,50 euro per in-
schrijving. Kijken: gratis

BEEKBERGEN - Zaterdag hebben zeven kinderen van TV Beekbergen 
rozen uitgedeeld aan alle moeders namens de Bemivo. Aan de roos een 
kaartje met daarop ook nog kans op een prijs! De reacties waren zo 
leuk,hoog waarderingsgehalte! Esmee, Sam, Josefien, Emiel, Isa, Ruben 
en Dido Dank voor jullie enthousiaste inzet en gezelligheid...De Hek-
senketel en AH bedankt voor de versnaperingen! 
Wilt u weten of u nog een leuk prijsje hebt gewonnen?:
www.bemivo.nl/moederdag.html

BEEKBERGEN - Vijf kleuters 
van de OBS Beekbergen waren 
door naar de finale van de Giro 
Strider Cup op 30 april: Isabeau, 
Sasha, Tessa, Lorenzo en Kars. 
 
De hele Loolaan was afgezet, keiz-
er Ceasar reed in zijn Romeinse 
strijdwagen burgemeester Ber-
ends rond; daar achter liepen 
indrukwekkende steltlopers en 
een muziekkorps. “Dit is denk ik 
een bijzondere dag”, zei Lorenzo. 
 
Gedenkwaardig wel! Alsof ze nog 
niet genoeg onder de indruk war-
en, haalde de burgemeester ook 

nog een pistool tevoorschijn! Zo’n 
startpistool komt nogal realistisch 
over, gelukkig had dat -toen onze 
jongens aan de beurt waren- plaats 
gemaakt voor een fluit. Het werd 
zelfs een foto-finish, maar helaas 
was het net niet genoeg voor de 
finale.. Toen mochten de meiden. 
Ze lieten zich niet afleiden door 
het vele publiek dat meegekomen 
was uit Beekbergen en zo finishte 
Sasha als eerste en moest ze de fi-
nale rijden! Ze hield het hoofd koel, 
kwam als derde over de finish en 
stond even later een beetje bedu-
usd op het erepodium! Een bijzon-
dere ervaring voor allemaal.

Kleuters doen mee aan finale Giro Strider Cup

Bemivo zet moeders in ‘t zonnetje 

Foto’s en tekst Aletta Wilbrink

Herdenken en vieren
BEEKBERGEN - De start was op 
woensdagavond 4 mei met een 
herdenkingsdienst in de NH kerk 
aan de Dorpstraat. Centraal in 
deze bijeenkomst stond de tekst 
van psalm 93, waar door de psal-
mist nadrukkelijk wordt verteld 
dat hoe hoog de nood ook is, hoe 
onstuimig de storm de golven van 
de zee ook opjaagt, men zich ge-
borgen mag weten bij Hem die 
onwankelbaar is en een toevlucht 
biedt voor hen die zijn in nood. Ds. 
Theunissen gaf in de door hem uit-
gesproken meditatie inhoud aan 
deze psalmwoorden. Ontroerend 
was, voor degene die weet dat 
mede gevangenen dit psalmvers 
soms zongen wanneer een mede-
gevangene in de gevangenis van 
Scheveningen uit de cel werd ge-
haald om gebracht te worden naar 
de fusilladeplaats, het zingen van 
vers 4 van psalm 43 “Dan ga ik op 
tot Gods altaren”.
Aan het begin van de bijeenkomst 
was er een woord van welkom 
door de heer H. Bos (voorzitter van 
de Stichting 4 en 5 mei Beekber-
gen). De heer M. Sandmann (lo-
co-burgemeester), sprak namens 
de gemeente Apeldoorn. Hij gaf 
aan dat vrede en veiligheid geen 
vanzelfsprekendheid is, dat steeds 
weer en steeds meer aandacht 
vraagt. Dat we niet moeten berus-
ten in het gegeven dat elders in 
de wereld geen vrijheid wordt ge-
kend en oorlog het dagelijks leven 
ontwricht. Door twee leerlingen 
van OBS Beekbergen werd een 

gedicht voorgedragen. Het orgel 
werd bespeeld door de heer Van 
Gils.
Aansluitend aan de bijeenkomst 
in de kerk was er de stille tocht 
naar het monument in het Teixei-
ra de Mattos park. Daar werd om 
20.00 uur, na het taptoe signaal 
(gespeeld door de heer Hartgers) 
twee minuten stilte in achtgeno-
men. De zorg voor het monument 
werd overgedragen van groep 8 
aan groep 7 van OBS Beekbergen. 
Veel leerlingen droegen een ge-
deelte van een tekst voor waarin 
de koppeling gelegd werd tussen 
onvrijheid in de jaren 40-45, de 
beleving van vrijheid direct na het 
einde van de oorlog en ons vrij-
heidsgevoel in de wereld van nu 
waar in veel delen van de wereld 
de vrijheid ver te zoeken is. In de 
tekst kwamen de vier universele 
vrijheden zoals die door de voor-
malige president van Amerika 
(Roosevelt) waren opgesteld aan 
de orde. Aansluitend werden on-
der andere namens de gemeente 
Apeldoorn, Stichting 4 en 5 mei 
Beekbergen, de gezamenlijke 
kerken, de Stichting Bevrijdings-
comité 2000 Beekbergen, Lieren 
en Oosterhuizen, de Vereniging 
Dorpsraad Beekbergen-Lieren, en 
nabestaanden waarvan de namen 
op het monument staan. De bij-
eenkomst werd afgesloten met het 
zingen van het 1e en 6e couplet 
van het Wilhelmus. Harmonie-or-
kest PJB verzorgde de muzikale 
begeleiding.

Life in Balance

Komend weekend, zaterdag 14 
en zondag 15 mei, is het atelier 
- en tuin - geopend!
Van 12.00 tot 17.00 uur bent u 
van harte welkom.

Martha Waijop, Spelderholt 3 
Beekbergen, tel. 055-5061338
martha@waijop.nl 
www.waijop.nl
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Withagenweg 17
7384 SB Wilp
Tel. 0571- 261212
info@ppgolf.nl

Het golfspel voor iedereen. 
Gezellig en laagdrempelig.
Ook vele andere activiteiten zoals: 
Minigolf USA, voetgolf, bubblevoetbal. 
Bij slecht weer is het mogelijk om 
indoor biljartgolf en overdekt levend 
voetbal te spelen.

Het leukste familie uitje in de regio!

Samen
Groot

worden

Samen

Kindercentra van Prokino
De Imme

Kabinet investeert in peuteropvang. 

Komt uw kind ook naar KDV De Imme?

• Volledige aandacht voor kinderen van 0-4 jaar
• Veel pret met de spelend-leren methodiek
• Persoonlijke en huiselijke sfeer
• Gebruik van handige Prokino app
• Heel veel fl exibiliteit 
• Betrokken en ervaren medewerkers

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang 
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:

Imme Zuid / locatie Ugchelen; 
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)

Imme Noord / locatie Centrum; 
in de wijk Parken-Orden (naast diagnostisch centrum)

Imme Osseveld Zuidbroek; 
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal
055 - 355 19 27  | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Speciaal 

voor uw kind 

van 0-4 jaar!

adv De Imme (Apeldoorn) 180x130 030915.indd   1 03-09-15   17:15

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

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
wk 07-08

Hartevelt
Jonge Jenever

11.49
     100 cl

SOUTHERN
COMFORT
Mix-likeur

JAMESON
 Triple Distilled
Irish Whiskey

18,99
    70 cl

BOSWANDELING
Crèmelikeur

  11,99
       70 cl

  16,99
        70 cl

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 09-05-2016 t/m 22-05-2016
wk 19-20

Dopff 
Pinot Blanc
75 cl. Per fles 8,99 

  15,99
       70 cl

LICOR 43
Spaanse 
Likeur

PARADE
Vieux

Superieur

MALIBU 
COCONUT

  Cocoslikeur

16,99
  100 cl

  11,49
       100 cl

CAPTAIN FOX
RUM

Wit of Bruin

  11,99
      100 cl

PJOTTER
Vodka

   8,99
      70 cl

DELAFORCE PORT
Ruby, Tawny, 

White

    8,49
        75 cl

THE GLENLIVET
FOUNDER’S RESERVE

Single Malt Scotch 
Whisky

27,99
    70 cl

De aspergewijn bij uitstek!

[= 2e fles voor 4,50]

MET MINIATUUR
PINEAPPLE

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

www.uwtopslijter.nl Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij
 úw topSlijter ‘t Keteltje aan het juiste adres!

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen

T 055-5061031
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 
 
Het volledige programma van de ontmoetingsplek De Vier Dorpen kunt u 
vinden op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl. Een ontmoetingsplek is een 
initiatief van de Gemeente Apeldoorn. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team activiteiten-
begeleiding 055-5066870 of mailen naar abdevierdorpen@zgapeldoorn.nl

DorpsVizier
Adverteren in het DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Ontwerp bestemmingsplan Henk Vullinkweg 30

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het bovengenoemde ont-
werp bestemmingsplan. Aanleiding voor dit bestemmingsplan is het 
voornemen van de Emmausparochie om een vrijstaande woning te re-
aliseren op het perceel Henk Vullinkweg 30. Het betreft de locatie van 
de voormalige Willibrorduskerk die in 2007 is afgebrand. Sindsdien ligt 
het terrein braak zonder bebouwing. Het plangebied betreft uitsluitend 
de locatie waar in het verleden de kerk heeft gestaan en omvat een 
tweetal onbebouwde percelen. De percelen zijn kadastraal genummerd 
sectie M nummers 999 en 2024.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot en met 25 mei 2016 ter inzage 
op het stadhuis. Het is ook te raadplegen via www.apeldoorn.nl/inzage.

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

Wij werden als dorpsraad te laat 
geïnformeerd over de openbare 
vergadering van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit van 21 april 
over de planologische mogelijkhe-
den voor de bouw van maximaal 35 
woningen rondom het Coöperatie-
gebouw in Lieren Wij konden dus 
niet aanwezig zijn bij de vergade-
ring en hebben daarom het verslag 
van de vergadering opgevraagd 
en ontvangen. In het verslag van 
de commissievergadering is ver-
meld dat voorlopig gekeken wordt 
naar een project van maximaal 15 

woningen. (9 rijwoningen en 6 wo-
ningen van het type twee-onder-
een-kap). De commissie heeft op 
een aantal punten bedenkingen of 
aanmerkingen. Zowel op het ge-
bied van het vervreemden van het 
dorpse karakter en het niet aan-
sluiten op bestaande omliggende 
bebouwing. De commissie heeft 
als conclusie geformuleerd “om 
op deze plek veel sterker te stre-
ven naar een meer klein- schalige, 
meer ontspannen en informelere 
planopzet”. 

Hekwerk bij parkeerterrein achter de school

De gemeente heeft, na overleg met de dorpsraad en bewoners van de 
dominee Van Krevelen- weg, op de keerwand bij het parkeerterrein 
achter de school een hekwerk aangebracht dat er voor moet zorgen 
dat overlast door hangjongeren wordt voorkomen.

Gemeentenieuws 
Engelanderweg/Engelanderholt

Van de gemeente Apeldoorn ont-
vingen wij onderstaand bericht.
“Naar aanleiding van de bewo-
nersavond op 19 april over de En-
gelanderweg / Engelanderholt zijn 
er vanuit de bewoners veel op- en 
aanmerkingen gekomen waarom 
de gemeente Apeldoorn de street-
print er niet helemaal uithaalde 
maar alleen een klein gedeelte tot 
aan het kombord. Het was niet al-
leen de street-print, maar ook voor 
fietsers is de Engelanderweg niet 
veilig (veel gaten).
De gemeente heeft tijdens de be-
wonersavond toegezegd de door 
de bewoners gemaakte opmer-
kingen te onderzoeken op haal-
baarheid. Na veel overleg is het 
gelukt om toch de street- print van 
de gehele Engelanderholt te ver-
wijderen en een nieuwe deklaag 
(inclusief de fietspaden; rood) aan 
te brengen. De werkzaamheden 
starten in augustus – september 
2016.”

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Overlast in het dorp

In de afgelopen week heeft de 
dorpsraad, naar aanleiding van 
hinderlijke bedelarij, contact opge-
nomen met de dorpsagent (Theo 
Simmelink) De politie heeft actie 
ondernomen, heeft een beeld wie 
het zijn en zal handhavend optre-
den. Ondervindt u hinder van deze 
twee personen (man en vrouw) 
neem dan contact op met de po-
litie, telefoon 0900-8844.
In de openbare ruimte is het verbo-
den om te bedelen en in een dorp 
dat het voor een belangrijk deel 
van het toerisme moet hebben is 
het slecht voor het imago.

Caravan is verwijderd

De illegaal geplaatste caravan (in 
zeer slechte staat) op het parkeer-
terrein bij de sportvelden is op last 
van de politie verwijderd.
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Nieuwsbrief 3 mei 2016 

Van de bestuurstafel 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Wij werden als dorpsraad te laat (eigenlijk helemaal niet) geïnformeerd over de openbare 
vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 21 april 2016 over de planologische 
mogelijkheden voor de bouw van maximaal 35 woningen rondom het Coöperatiegebouw in 
Lieren Wij konden dus niet aanwezig zijn bij de vergadering en hebben daarom het verslag van 
de vergadering opgevraagd en ontvangen. In het verslag van de commissievergadering is 
vermeld dat voorlopig gekeken wordt naar een project van maximaal 15 woningen. 
(9 rijwoningen en 6 woningen van het type twee-onder-een-kap). De commissie heeft op een 
aantal punten bedenkingen of aanmerkingen. Zowel op het gebied van het vervreemden van 
het dorpse karakter en het niet aansluiten op bestaande omliggende bebouwing. De commissie 
heeft als conclusie geformuleerd “om op deze plek veel sterker te streven naar een meer klein-
schalige, meer ontspannen en informelere planopzet”. Het bestuur van de dorpsraad zal de 
ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal zodra daar aanleiding toe is in de Nieuwsbrief verslag 
doen. 

Overlast in het dorp 

In de afgelopen week heeft de dorpsraad, naar aanleiding van hinderlijke bedelarij, contact 
opgenomen met de dorpsagent (Theo Simmelink) De politie heeft actie ondernomen, heeft een 
beeld wie het zijn en zal handhavend optreden. Ondervindt u hinder van deze twee personen 
(man en vrouw) neem dan contact op met de politie, telefoon 0900-8844. 
In de openbare ruimte is het verboden om te bedelen en in een dorp dat het voor een belangrijk 
deel van het toerisme moet hebben is het slecht voor het imago. 

Caravan is verwijderd 

De illegaal geplaatste caravan (in zeer slechte staat) op het parkeerterrein bij de sportvelden is 
op last van de politie verwijderd. 

 

Hekwerk bij parkeerterrein achter de school 

De gemeente heeft, na overleg met de dorpsraad en bewoners van de dominee Van Krevelen-
weg, op de keerwand bij het parkeerterrein achter de school een hekwerk aangebracht dat er 
voor moet zorgen dat overlast door hangjongeren wordt voorkomen. 
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4 en 5 mei 

De dorpsraad zal op 4 mei a.s. bij de herdenking worden vertegenwoordigd door Johan 
Boerema en Jamone Wagner. Zij zullen aanwezig zijn bij de herdenkingsdienst in de kerk 
(aanvang 18.30 uur), meelopen in de stille tocht en bloemen leggen bij het monument. 
Op 5 mei a.s. zal Pieter de Mos namens de dorpsraad aanwezig zijn bij de bijeenkomst in het 
Teixeira de Mattospark (aanvang 12.00 uur Aankomst estafetteploeg omstreeks 11.30 uur bij de 
Smittenberg). 

In en om de dorpen 

De Ruiterij 

De contouren van de woningen wordt al een beetje zichtbaar. 

   

Bloesems op Het Hoogeland 

 

In de nacht van 4 op 5 mei had de 
estafetteploeg voor de 43e keer 
(geen gemeente in Nederland die 
dit evenaart) het vrijheidsvuur 
opgehaald in Wageningen. Om-
streeks 11.30 uur kwamen zij aan 
bij hotel De Smittenberg waar zij 
werden opgewacht door onder 
andere de The City of Apeldoorn 
Pipes and Drums die hen, met een 
(groot) aantal oude legervoertui-
gen begeleiden naar het Teixeira 
de Mattos park. Daar was reeds 
een grote groep belangstellenden 
aanwezig en was ook the 48th 
Highlanders of Holland Pipes and 
Drums opgesteld en zorgde voor 
muzikale ondersteuning. Het vrij-Ton Roozen, Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau

Op 1 mei 2016, de dag waarop 
hij met pensioen ging, kreeg Ton 
Roozen (wonende Engelander-
holt) door de Commissaris van de 
Koning in de provincie Gelderland 
(de heer Cornielje), de versierselen 
opgespeld die behoren bij Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
De heer Roozen was jaren werk-
zaam bij Stichting Het Geldersch 
Landschap en Kasteelen.
De heer Cornielje gaf als verkla-
ring voor de toekenning van de on-
derscheiding “Voor al dat fantasti-
sche werk dat u verrichtte, zowel 
binnen als buiten uw betrekking, 
zowel hier in Gelderland als elders 
in Europa en zowel op bestuurlijk 
als op maatschappelijk vlak”. De 
heer Roozen kreeg uit handen 
van de voorzitter van de Raad 
van Toezicht van Het Geldersch 
Landschap en Kasteelen (de heer 
Bruins Slot) tevens de zilveren ere-
penning.
Langs deze weg willen wij onze 
dorpsgenoot van harte feliciteren 
met de aan hem uitgereikte onder-
scheidingen.

Dorpenplatform

Op dinsdag 10 mei  zullen Joop van 
der Meer en Pieter de Mos deelne-
men aan het overleg in het stad-
huis van het dorpenplatform. Op 
de agenda staat onder andere een 
toelichting door de heer Van Haar-
lem (teamchef politie Oost-Neder-
land) over toekomstvisie politie en 
prioriteiten. De dorpsagenten zul-
len hierbij aanwezig zijn. Door de 
heer Van Ganzewinkel (beleidsme-
dewerker wonen) zal de stand van 
zaken strategische woningbouw-
programmering. Ook zal ingegaan 
worden op het wetsvoorstel Wet 
bestuur en toezicht rechtsperso-
nen. In het wetsvoorstel is onder 
andere de aansprakelijkheid van 
bestuurders en toezichthouders 
opgenomen. Dan is er voldoende 
gelegenheid voor de dorpsraden 
om de actualiteit in hun dorp weer 
te geven en van elkaars ervarin-
gen te leren. In dit verband zal de 
website www.loenenopdeveluwe.
nl worden gepresenteerd.

heidsvuur werd ontstoken door 
loco-burgemeester Cziesso en de 
voorzitter van de Highlanders, die 
beiden ook een toespraak hielden. 
De heer Cziesso benadrukte het 
belang om het begrip vrijheid door 
te geven aan de jeugd. Hij vond 
het verheugend dat veel jongeren 
bij deze plechtigheid aanwezig 
waren. Een leerling van OBS Beek-
bergen droeg een gedicht voor en 
ook deze bijeenkomst werd af-
gesloten met het zingen van het 
Wilhelmus. Pieter de Mos verte-
genwoordigde het bestuur van de 
dorpsraad Beekbergen-Lieren bij 
deze bijeenkomst.

Vrijheidsvuur

Sprengenland Wonen nodigt 75+ uit

Sprengenland Wonen organiseert samen met Zorgsaam, Stimenz en 
gemeente Apeldoorn een koffiemorgen voor 75-plussers uit Beekber-
gen, Lieren en Oosterhuizen. We zullen dan met elkaar praten over alle 
mogelijkheden rondom wonen. U kunt vragen stellen en uw wensen 
aangeven. Wij zien u graag op vrijdag 20 mei om 9.30 uur in Het Hooge-
pad, Papenberg 5 in Beekbergen. De bijeenkomst is rond 11.30 afgelo-
pen. Aanmelden kan tot 16 mei via telefoonnummer 0313-659023.
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BEEKBERGEN - Het was een 
prachtige dag. Vol pret van het 
spelen, schminken, springen tot je 
helemaal moe was om dan uit te 
rusten en verder te springen. De 
Bungee trampoline was zo’n groot 
succes, dat de kinderen de hele 
middag hebben moeten wachten 
voor ze aan de beurt waren. De 
stormbaan stormde vol en leeg en 
weer vol. Met de spelletjeskaart 
waren de gezichtjes geschminkt 

BEEKBERGEN - Terwijl de ko-
ning op 22 april de Konings-
spelen opende in Amsterdam, 
deed meester Ton Wassink dat 
in Beekbergen. Ook hij werd van 
alle kanten gefilmd en gefoto-
grafeerd, maar in dit geval was 
dat, omdat hij na bijna 40 jaar 
aan zijn laatste werkdag begon! 
 
Sport stond bij hem altijd hoog 
in het vaandel, dus was het extra 
bijzonder om juist met zo’n spor-
tieve dag op de velden van VV 
Beekbergen afscheid te nemen. 
 
Om 9 uur klonk het startsignaal 
en begonnen de kinderen van 
OBS Beekbergen aan hun eer-
ste ronde. Er werd gekorfbald 
en gevoetbald, hard gelopen en 
aan atletiek gedaan, afgewis-
seld met behendigheidsspelen, 
allemaal al voor dag en dauw 
uitgezet door de leerkrachten.   
Ouders, stagiairs en zelfs grootou-
ders hadden zich aangemeld om bij 
al die onderdelen te helpen. Er werd 
met grote inzet gesport, lekker in 
het zonnetje. Om 12 uur werden de 
diploma’s uitgereikt en begonnen 
de kleuters al aan hun vakantie. 
 
De leerlingen van de andere groe-
pen speelden in de middag een 
slagbaltoernooi, traditioneel af-

met versierde cupcakes, limonade 
en snoepjes. Absolute toppers wa-
ren de knuffelcavia’s en konijnen 
van Kleindieren vereniging Sport 
en Nut. Het feest werd muzikaal 
opgeluisterd door John Denies, 
die het hele terras liet swingen en 
dansen. Op het terras was het net 
zo’n groot feest als bij de kinderen 
op het springkussen. Kijk voor de 
foto’s op https://www.facebook.
com/boerderijbeekbergen

Koningsdag Boerderij een heerlijk feest

gesloten met de beroemde fina-
le tegen de meesters en juffen! 
Waarschijnlijk wilden die laatsten 
hun collega Ton niet met een ne-
derlaag laten vertrekken, want ze 
deden zo hun best, dat ze voor het 
eerst in jaren de overwinning in de 
wacht sleepten. Dus ging meester 
Ton op de schouders als besluit 
van deze topdag, die mogelijk 
werd  gemaakt door Bakkerij van 
der Wal-Jolink, cafetaria Prins, AH 
Westerik, VV Beekbergen en... het 
weer!

Koningsspelen obs Beekbergen

Kinderen van Basisschool De Bouwhof trekken erop uit

UGCHELEN - Afgelopen woens-
dag hoefden de peuters, kleuters 
en de kinderen van groep 3 van 
basisschool De Bouwhof uit Ug-
chelen 's ochtends eens niet hun 
jas op te hangen aan de kapstok. 
Verwachtingsvol en vol enthousi-
asme wachtten de kinderen met 
jas aan in de klas tot het echt zou 
beginnen: hun schoolreisje! Dit jaar 
vond het schoolreisje plaats bij de 
veelzijdige Heggies Speelschuur in 
Emst. 
Bij binnenkomst deden de kids in 
de hal netjes hun schoenen in de 
schoenenmanden en luisterden 

ze aandachtig naar wat de mede-
werkster vertelde over de regels 
en waar je allemaal mee mocht 
spelen. Daarna gingen ze vol en-
thousiasme de speelschuur bin-
nen. Wat was er veel te beleven: 
een rodelbaan, een ballenbak, een 
glijbaan, skelters en een enorm 
groot klimgedeelte voor de waag-
halzen. Al snel liep iedereen in een 
t-shirt rond en een ijsje tussendoor 
was dan ook zeer welkom. Al met 
al hebben de kinderen genoten 
van een heerlijke dag en reden ze 
aan het eind van de schooldag vol 
verhalen weer richting Ugchelen.

De Werkgroep Waterlooplein-
markt Ugchelen houdt zaterdag 
28 mei voor de 46ste keer een 
rommelmarkt rondom de Bronkerk 
te Ugchelen. 
Om geld in te zamelen voor het 
jeugdwerk van onze eigen ge-
meente en om  goede doelen te 
steunen zijn ruim 275 vrijwilligers 
die dag aanwezig om zoveel mo-
gelijk spullen te verkopen.
De Waterloopleinmarkt is een ge-
zellige buitenrommelmarkt met 
ruim 120 kramen met gesorteerde 
goederen.
Een gezellig "Kersenplein" met 
meubels en kleinmeubels, gereed-
schap, ijzerwaren en fietsen.
Op het van Cruiningenplein staan: 
home & garden, trend, brocante 
verzamelingen, schilderijen en een 
plantenkraam.
Rond de kerk kramen met: kleding, 
radio, computers, potterie, blikken, 
huishoudelijke artikelen, speel-
goed, witgoed, curiosa, foto & film, 
klokken, boeken, etc, etc.

In de zaal van de Duiker om 12.00u. 
een veiling waar waardevolle en 
antieke goederen per opbod ver-
kocht worden, vanaf 11.00 uur kan 
men de goederen ter plekke bekij-
ken.

Waterloopleinmarkt  Ugchelen

	

Voor de inwendige mens kan men 
op het terras wat uitkijkt op het rad 
van avontuur de hele dag terrecht.
We heten u van harte welkom op 
zaterdag 28 mei van 10.00 - 16.00 
uur.
Er is gratis toegang, we verhuren 
geen kramen.
Bronkerk, Hoenderloseweg 10 -
Ugchelen. Info:  www.bronkerk.nl

Mijn verborgen stadstuin

Een wandeling door de seizoenen

Tuinontwerper Harry Pierik uit 
Zwolle zal op 17 mei een presen-
tatie houden over zijn verborgen 
stadstuin.
Het is zijn passie om paradijselijke 
tuinen te componeren, tuinen om in 
te dromen, tuinen die verrassend, 
spannend en tegelijkertijd rustge-
vend en harmonieus zijn. Tuinen in 
vloeiende lijnen met bloembedden 
die altijd een zorgvuldig gecompo-
neerde, rijk gedetailleerde eenheid 
vormen.                
Naast allerlei foto’s uit zijn eigen 
tuin zal hij ook beelden laten zien 
van andere door hem ontworpen 
of opnieuw ingerichte tuinen. Ver-
volgens vertelt hij iets over het 
ontstaan, de sfeer en de bijzonde-
re vormgeving van zijn verborgen 
stadstuin, die in alle seizoenen de 
moeite waard is om te bezoeken.   
Er klinkt poëzie van speciaal door 
deze tuin geïnspireerde dichters 
en er worden beelden getoond 
van allerlei hoekjes in verschillen-
de seizoenen en close-ups van di-
verse bloemen en planten.
In deze tuin doemen telkens ver-
rassingen op. Naast verschillen in 
hoogte speelt het contrast tus-
sen zon- en schaduwplekken een 
belangrijke rol. Verdiepte paden 
slingeren in vloeiende lijnen onder 
oude fruitbomen en door transpa-
rante borders met heesters, gras-
sen en voornamelijk wilde planten.
De tuin bevat een grote planten-
collectie. Zo zijn er bijvoorbeeld al-
lerlei soorten sneeuwklokje, helle-
borus, longkruid, varen, hortensia 
en rododendron te vinden waar-
van een aantal op foto’s wordt ge-
toond.

 www.tuinharrypierik.nl 
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We l ko m  b i j
V V  B e e k b e r g e n

Weekend van 14-05 /15-05

Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander 

Jeugd
Za. 14-05 9.00 Beekbergen E3 ZVV ’56 E3
Za. 14-05 9.00 Beekbergen D3 Vios Vaassen D3
Za. 14-05 10.15 Beekbergen B1 Vios Vaassen B1
Za. 14-05 10.15 Beekbergen E1 CSV Apeldoorn E3

Senioren
Do. 12-05 19.30 Beekbergen 1 Vaassen 1

Wedstrijdprogramma VV Beekbergen

Het voetbalseizoen zit er voor de meeste teams al weer op. VV Beek-
bergen dankt haar trouwe vrijwilligers en supporters voor dit mooie 
voetbalseizoen en hopen weer op de inzet en steun van een ieder te 
kunnen rekenen bij de start van het nieuwe seizoen.

Het Eerste van VV Beekbergen speelt haar belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Vaassen donderdag 12 mei om 19.30 uur. We hopen dan ook veel 
publiek te mogen ontvangen mede omdat we bij winst ook volgend jaar 
in de Derde Klasse actief blijven!

Enthousiaste dames gezocht

OOSTERHUIZEN - Ook dit jaar or-
ganiseert de Oranje Vereniging in 
samenwerking met TTC Ooster-
huizen weer een sportieve middag 
tijdens de Oosthuizense kermis. Er 
kan weer gevolleybald worden en 
er kan worden deelgenomen aan 
een touwtrektoernooi. Een leuk 
spektakel dat u ook dit jaar niet 
wilt missen. 

Op zaterdag 14 mei om 15.00 uur 
start een touwtrektoernooi voor 
zowel getrainde als ongetrainde 
teams. Iedereen, dus jong en oud, 
kan en mag meedoen. Het Pink-
stertoernooi is je kans om samen 
met vrienden, collega’s of bek-
enden het touwtrekken eens te 

proberen. Naast dames en heren 
zijn ook gemende teams van harte 
welkom! Opgeven kan tot uiter-
lijk 7 mei bij Erica Veneman (06-
13207664), bij Helma Hendriks 
(06-23407240), of via een e-mail 
aan ttcoosterhuizen@gmail.com. 
Je kunt TTC Oosterhuizen ook vol-
gen op Facebook.

De volleybalwedstrijd begint die 
dag 13.00 uur. Voor deelname 
aan de volleybal kunnen gemeng-
de teams, met minimaal 2 dames, 
zich voor 7 Mei opgeven bij Bennie 
Jansen (06-23523599) of per mail 
naar ovoosterhuizen@gmail.com. 
Alleen komen kijken en/of  aan-
moedigen kan natuurlijk ook altijd! 

Touwtrektoernooi en volleybalwedstrijd 
tijdens Pinksterkermis

BEEKBERGEN - Met trots kunnen we melden dat we met het dame-
steam op de goede weg zijn.  De dames gaan in de komende periode 
ook oefenwedstrijden spelen tegen andere damesteams. Om dit struc-
tureel te kunnen blijven doen zijn we nog steeds op zoek naar enthousi-
aste dames. Dus ben jij of ken je een enthousiaste damesvoetballer, kom 
dan gerust langs om op donderdagavond om 19.30 uur mee te trainen.

V.V. Beekbergen F1 kampioen
BEEKBERGEN - Afgelopen zater-
dag 7 mei moest het gebeuren. 
De F1 van vv Beekbergen kon 
kampioen worden door V en L F1 
te verslaan. Op een zonovergoten 
sportpark aan de veldhofweg ver-
zamelden de spelers van trainers 
Roel van de Kamp en Eise Reits-
ma en van leider Danny van En-
geland zich vroeg op de ochtend. 
Na een korte bespreking betraden 
de spelers met gespannen kopjes 
het veld. Het duurde even voor-
dat de spanning weg was, helaas 
resulteerde dat in een 0-1 achter-
stand. Zelfs de perfect keepende 
Niek Smit kon hier niets aan doen. 
De mannen gooide de spanning 
van hun af, door mooie aanvallen 
over de zijkanten en voorzetten 
van Rens Bloemendaal, Vince van 
Zwieten en Marciano Slotboom 
scoorden Fedde Reitsma en Lars 
van Engeland meerdere goals. 
Nu was het zaak achterin de deur 
op slot te houden. Elke aanval van 
V en L werd vakkundig tegenge-
houden door de top verdedigers 
Corné Jeulink, Mats Greven en 
Marnick Tromp.
Na twee maal twintig minuten 
stond de prachtige uitslag 6-2 op 
het scorebord.
Met tien overwinningen en één ge-
lijkspel is de F1 een terechte kam-
pioen.
Met patat, ijs en natuurlijk de rond-
rit door het dorp hadden de jon-
gens de dag van hun leven.

Bedankt F1 en trainers voor dit 
prachtige seizoen.

Ouders spelers F1

Wandel U Fit Programma, start 3 maart !
Conditie – Loopanalyse – Houding 12 weken voor 59,95
Pilatus & Redcord Fit groepslessen starten in maart

 Krachtverbeteren – Soepel blijven – Voorkom blessures
Ma- en Wo- ochtend 10-11 uur

Fysiotherapie & Wellness, Dorpstraat 7, Beekbergen, 055-3125035

Kom bewegen !

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Wandelen met de boswachter in 
Kroondomein Het Loo
 
Van mei tot en met oktober biedt 
Kroondomein Het Loo excursies 
aan onder leiding van ervaren bos-
wachters. Er wordt een uniek kijkje 
geboden in het Paleispark en ove-
rige delen van Kroondomein Het 
Loo. 
 
De excursies zijn voor minimaal 8 
en maximaal 20 personen. De ex-
cursies starten op diverse plaat-
sen in Kroondomein Het Loo. De 
wandelingen duren zo’n twee uur 
waarbij de boswachter uitgebreid 
en gepassioneerd uitleg geeft over 
het gebied, de dieren en planten 
die er in voorkomen. Er is uiteraard 
mogelijkheid voor het stellen van 
vragen! De wandelingen zijn ge-
schikt voor volwassenen en kinde-
ren vanaf ongeveer groep 3. Een 
wandeling met de boswachter 
kost 10 euro per persoon, kinderen 
tot 12 jaar betalen 5 euro per per-
soon.
Kijk voor meer informatie en onli-
ne reserveringen op www.kroond-
omeinhetloo.nl
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www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Kom naar Via Natura voor de natuurlijke 
oplossing tegen vlooien en teken.

In de maand MEI extra gunstig geprijsd.

Is er nog wat te doen
in Beekbergen???

Kijk snel op:

www.bemivo.nl/
agenda

BEEKBERGEN - Het oorlogsmuse-
um Collectie ’40-’45 heeft laatst 
een bijzondere lokale gift mogen 
ontvangen.

Sinds het jaar 2000 bestaat het 
‘kleinste oorlogsmuseum in Ne-
derland’ op de Dorpstraat in Beek-
bergen en in deze jaren heeft het 
museum onder andere ook diverse 
foto’s mogen ontvangen van de be-
vrijding van Beekbergen op 17 april 
1945. Zoals de eigenaar van het 
museum zegt: ‘Van die bekende 
foto’s met ouderwetse kartelrand’. 
Bijzondere foto’s voor het museum 
omdat zij het beeld geven van hoe 
het toen ‘hier’ op deze dag was, 
de mensen die staan te wuiven, 
de Canadese voertuigen netjes 
geparkeerd op de Dorpstraat. Een 
zeer bijzondere lokale gift werd op 
16 april jl geschonken door de heer 
Wim Hali.

In 1933 kwam zijn vader naar 
Beekbergen en begon hij een dro-
gisterij, tevens fotozaak. Bij de 
bevrijding van Beekbergen maak-
te zijn vader diverse foto’s van de 
bevrijding en de negatieven wer-
den altijd bewaard. Tijdens het 
bekijken van oa het fotoarchief 
van zijn vader stuitte de heer Hali 
op de originele negatieven en hij 
besloot deze te schenken aan het 
oorlogsmuseum.

‘Een zeer bijzondere lokale aan-
winst’ zoals de beheerder René 
Broere zegt. “Dit zijn eigenlijk de 
parels in onze collectie, door de ja-
ren heen hebben we veel voorwer-
pen uit Beekbergen, Apeldoorn 
en omgeving mogen ontvangen, 
ieder vaak met een persoonlijk 
verhaal van wie of wat dit geweest 
is. Deze negatieven staan symbool 
voor dinsdag, 17 april 1945, de dag 
dat Beekbergen werd bevrijd”. De 
negatieven krijgen ze een speci-
ale plaats in het museum, echter 
in verband met de kwetsbaarheid 
worden zij niet getoond. Wellicht 
zullen sommigen worden uitver-
groot in een afmeting van 1-2 me-
ter. Nadat de negatieven werden 
geschonken heeft het museum op 
Facebook een bericht geplaatst 
over de bijzondere aanwinst. Res-
taurant de Roseboom reageerde 
direct. Zij zouden graag de foto’s 
op dit formaat in hun restaurant 
willen ophangen. Het initiatief zou 
eind 2016, begin 2017 uitgewerkt 
moeten zijn.

Unieke aanwinst oorlogsmuseum Beekbergen
Door Anne Schiebaan

Een klasgenoot van mij was chauf-
feur in het transportbedrijf van zijn 
vader in De Krim, later Hardenberg 
. Daar gold de regel: “Je zit als heer 
achter het stuur.” Vracht geladen, 
meestal Wavinbuizen naar de ha-
vens van Rotterdam, dan overall 
uit, nette schoenen aan en met een 
net overhemd, dasje, jasje de weg 
op met een truck met oplegger. 
In die tijd nog geen Tom-Tom. Hij 
presteerde het om midden in een 
stad op een kruispunt, als hij even 
de weg niet wist, te stoppen en 
aan een toevallig passerende po-
litieagent de weg te vragen. Deze 
‘heer in het verkeer’ kreeg alle me-
dewerking van ‘blauw op de weg’; 
zo nodig werd het overige verkeer 
even stop gezet als hij op de  één 
of andere manier moest keren. 
Ja, de eerste indruk….!

Ander voorbeeld. Voor zijn zwa-
ger in het buitenland zou hij diens 
caravan op Marktplaats verkopen. 
Geen probleem, gangbaar merk. 
Toch even eerst zelf inspecteren, 
want het ding was een paar jaar 
niet gebruikt. Binnen een wanor-
de, vloerbedekking nog onder de 
inloop van een paar jaar terug, 
wascabine wat groezelig evenals 
het keukengebeuren. Dan toch 
maar eerst een schoonmaak-
beurt geven vóór een mogelijk 
geïnteresseerde op komt dagen…. 
Want ja, de eerste indruk…!

Nog zo iets. Eens ging je voor 
het eerst naar (mogelijk) je aan-
staande schoonouders. Nog eerst 
even naar de kapper of toch dat 
matje in je nek lang laten? Broek 
met vouw en plint of  ‘gewoon’ 
die spijkerbroek-met-gaten? 
Want ja, die eerste indruk….!

En daar is nu net ook het beleid 
van De Schuur ook op gericht, 
dat ieder, die binnenkomt, getrof-
fen wordt door die eerste indruk 
van orde en overzicht. Elke week 
gaat de stofzuiger er door.  De 
tent wordt schoon gehouden van 
vloer tot wat er op de planken ligt. 
Want ja, die eerste indruk….!

Maar vóór er iets verkocht kan 
worden, moet het eerst worden 
aangeleverd. Dat zijn dan spullen 
uit woonkamers, kinderkamers, 
keukens, zolders of waar ook maar 
vandaan. Soms zelfs dozen, die al 
een poosje in een schuur hebben 
gestaan. Vochtig geworden boe-
ken; die we meteen weg kunnen 
gooien, jammer. En voor de da-
mes, die het binnengekomen spul 
sorteren, is het soms ook niet leuk 
opgescheept te worden met an-
dermans rommel, soms zelfs stuk 
of te vies om aan te pakken! Ieder-
een heeft thuis toch zijn/haar ei-
gen grijze container? Er wordt heel 
wat afgepoetst om spullen toch 
maar toonbaar te maken, en dat is 
niet echt de bedoeling, want dan 
heb je ook ongewild een eerste 
indruk van degene, die die spullen 
heeft aangeleverd……..! Nee, De 
Schuur is geen “Aruba” en heeft 
geen ingebouwde was- en afwas-
machine en verder is alles welkom, 
zeker als dat, eenmaal gesor-
teerd, meteen in de etalage kan. 
Vandaar onze oproep: Kijkt u 
eerst even zelf met een kri-
tisch oog naar de spullen, die u 
wilt aanleveren of ze toonbaar 
zijn, niet stuk en wel schoon…… 
Want ja, die eerste indruk……!

De Schuur, achter Molen-
vaart 5, Bij fietsknooppunt 93 
Donderdags 13.00 tot 16.00 uur 
Zaterdags 10.00 tot 15.00 uur

De Schuur en … de eerste indruk

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 

(H)eerlijk eten voor 
                     een betaalbare prijs

Á la carte restaurant met romantische patio
Groot terras met eetcafé en Grand CaféVakkundig 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
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 23 mei

 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.

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

Op zoek naar een leuk cadeau?

Denk eens aan een Bemivo-bon! De Bemivo-bon is te verzilveren bij 
alle Bemivo-leden in en om Beekbergen. Leuk om te geven, leuk om 
te krijgen. De Bemivo-bon, van 10 en 15 euro zijn verkrijgbaar bij slijter
‘t Keteltje aan de Dorpstraat 56 Beekbergen

Expositie in de Sprengenhof
UGCHELEN - Schilderes Ria Ban-
nink – van Beek exposeert tot 
juli in de Sprengenhof, Dr. Pie-
kemalaan in Ugchelen,  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 Spren-
genhof is dagelijks geopend van 
9.00 uur tot 18.00 uur.

Hospice Apeldoorn 
zoekt zorgvrijwilligers
APELDOORN - Het Hospice Apel-
doorn aan de Polkastraat in Apel-
doorn is een bijna-thuis-huis, waar 
voor vijf gasten kamers zijn waarin 
zij de laatste fase van hun leven 
kunnen doorbrengen wanneer de 
mogelijkheid thuis daarvoor niet 
aanwezig is.

Wegens leeftijdsverloop bestaan 
er binnen het hospice enkele va-
catures voor zorgvrijwilliger. De 
functie van de zorgvrijwilliger is 
de bestaande mantelzorg aan te 
vullen en te ondersteunen bij het 
verzorgen van mensen in de laat-
ste fase van hun leven. Ervaring is 
de zorg is hiervoor niet noodzake-
lijk,wel veronderstelt het werken 
in een hospice een mensgerichte 
attitude met inlevend vermogen.
Een stabiele persoonlijkheid is 
een vanzelfsprekende voorwaarde 
voor de hulpverlening aan de ster-
vende medemens.

Voel je iets voor dit mooie en 
dankbare werk, neem dan contact 
op met de coördinatrice Jolan-
da de Hoog, tel. 055 - 5061109 of 
met Ineke Vermeulen (vrijwillig-
ster), Lierderstraat 16 te Lieren, 
tel. 055 - 3662257

Noodle groentesalade met gerookte kip

Het was een zeer geslaagde Giro di dauwtrap! Het mooie weer verzorg-
de een perfecte gelegenheid tot fietsen met een heerlijke bbq. Volgend 
jaar zeker weer! Meer foto's op www.facebook.com/boerderijbeekbergen

Eigenlijk kan dit ook wel de dun-
schiller salade genoemd worden. 
Overal dunne reepjes van snijden, 
even mengen met wat dressing 
en klaar! Deze oosterse noodle 
groentesalade met taugé, wor-
tel, mango en gerookte kip was 
verrassend lekker en verrassend 
makkelijk!

Wat heb je nodig? voor 2 personen
- 100 gram noodles
- 1 grote wortel
- 1 komkommer
- 1 halve mango
- taugé
- halve rode ui
- 150 gram gerookte kip
Wat heb je nodig voor de dressing?
- 1 el limoensap
- 2 el sojasaus
- 2 el rijstazijn
- 1 el honing
Kook de noodles volgens ge-
bruiksaanwijzing, spoel af met 
koud water en laat goed uitlekken.
Maak de wortel schoon en schil 
hier met de dunschiller (of kaas-

schaaf) dunne linten van. Doe 
hetzelfde met de wortel. Schil de 
mango en snijd hier ook dunne 
reepjes van en snipper ook de ui in 
reepjes.
Doe alles samen met de taugé in 
een schaal. Maak nu de dressing 
en doe dit naar smaak. Ik heb mijn 
verhoudingen hierboven staan 
maar proef vooral en voeg van het 
zoete, zoute of zure nog wat toe 
naar wens!
Voeg de noodles bij de groenten 
en meng met de dressing. Snijd de 
gerookte kip in stukjes. Verdeel de 
salade over twee borden en ver-
deel de reepjes gerookte kip er-
over.

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!

Liefs Irene & Joyce



dinsdag 10 mei  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 

donderdag 12 mei  13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel de Hoge Weye 

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt de Hoge Weye 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij 

vrijdag 13 mei-  18.30 - 23.30 uur Kermis  Achterste Kerkweg, Oosterhuizen 

maandag 16 mei   

zaterdag 14 mei  10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    10.00 uur   Toertocht historische traktoren  start  Achterste Kerkweg, Oosterhuizen 

    12.00 tot 17.00 uur  Open tuin en atelier Martha Waijop, Spelderholt 3, Beekbergen 

zondag 15 mei  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

    12.00 tot 17.00 uur  Open tuin en atelier Martha Waijop, Spelderholt 3, Beekbergen 

dinsdag 17 mei  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5                  

donderdag 19 mei  13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel de Hoge Weye 

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt de Hoge Weye 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij    

vrijdag 20 mei               9.30 - 11.30   Bijeenkomst Sprengenlandwonen  Hoge Pad, Papenberg 5  

zaterdag 21 mei               10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

     

    

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

Is er nog wat te doen in Beekbergen???
Kijk snel op: www.bemivo.nl/agenda


