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Theo en Liane van Steeg -

Bloemendaalseweg 11

ln het mooie buitengebied,van Nijkerk bent

u van harte welkom 0p Hoeve Huissteeen,

die behoort tot landgoed 0ldenaller van

Natuurmonumenten.

Theo, Liane en Jolien van Steeg zoeken daar

samen met Natuurmonumenten de balans om

zo natuurinclusief te boeren.

Zij verzorgen met veel passie hun 85 koeien,

waarvan de melk naar Leerdammer gaat voor

lekkere kaas.

Dierenwelzijn staat ook in een hoog vaandel en

de koeien hebben een ruime stal die voldoet

aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en lopen

heerlijk in de wei.

0ok doen zíj met veel plezier hun eigen

jongvee opfok en sinds vorig jaar blijven ook de

stieren tot één jaar op hun bedrijf. Het heerlijke

jonge rundvlees verkopen zi)zelf .

Zij vinden het leuk om hun bedrijf te laten zien

en vertellen u graag meer.

Graag tot ziens!
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Corien Wessel - 1e Kruishaarseweg 15

De voorstellingen worden gespeeld

om 1 1 .00 uur, 13.00 uuÍ en om

15.00 uur.
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Toneelvoorstel ling "De [ircusk0ni ng"

Er was er eens een koning die het leven heel

erg saai v0nd......,....

Zo begint het toneelstuk. Maar gelukkig is het

een heel ondernemende koning en gebeuren er

in de loop van het stuk de raarste dingen.

Kom dus allemaal kijken, ofje nu B of B0 bent,

iedereen is welkom.

De spelers zijn allemaal lid van de

toneelclub Appel-Driedorp. Zij hebben met

veel enthousiasme deze zomer het stuk

ingestudeerd en het decor ontworpen.

Veel plezierl
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Cees Cousijnsen - Barneveldseweg 148

ln 186/ werd de Hervormde Evangelisatie

van Driedorp gesticht door freule Van Hangest

d'Yvoi. Zij tiet een eenrloudige kapel bouwen en

er werd een godsdienstonderwijzer aangesteld

voor de bewoners van Driedorp en omgeving.

Na 150 jaar worden in dit gebouw, welke

behoort tot de Vrije Hervormde Gemeente,

nog wekelijks kerkdiensten gehouden.

Vandaag staan de deuren 0pen en kunt u het

kerkje bezichtigen.
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Familie de Grefte -

Barneveldseweg 127

"De Schardepot"is een zeer oude boerderij,

die sinds 1645 deel uit maakt rlan 0ns

woongebied. Het leek ons daarom aardig om

ter gelegenheid van "Kiek'n bie de buren"0ns

huis open te stellen om u kennis te laten maken

met onze boerderij en te laten zien wat er na

bijna 400 jaar van geworden is,

Beide bewoners maken keramiek als hobby.

Gelnteresseerden laten we graag wat van onze

producten en productiemiddelen zien,

Tot ziens in "de Schardepot'i

Familie de Grefte
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Dirk en Aline van Hierden -

Schoenlapperweg 9

Sinds mei 2016 staat

in onze tuin een

minibieb, de

bedoeling hiervan is.

"Lenen, ruilen, getlen

of houden"

Voelje vrij om mee

te doen en leen een

paar (kinder)boeken

of tijdschriften, of ruil

ze in met een boek en voeg een boek uit jouw

boekenkast toe! Zo kan iedereen tlan elkaars

boeken genieten.

We hopen u/je te m0gen begroeten in de tuin

van Dirk & Aline van Hierden

Schoenlapperweg 9 (grenst aan't Woud)

3862 PL Nijkerk (Gld)

rii Familie Krijnen - Barneveldseweg 178

JP
De Appelse Molen, ofi,vel korenmolen'De Hoopi

Een prachtige achtkant stellingmolen sinds

lBBB de trots van misschien wel de gehele

buurt. De hele dag bent u welkom om meer

te weten te komen over de historie achter dit

monumentale bouwwerk. Laat u rondleiden

door de molen en leer over de werking van dit

noÍalgisch monument.

Wij ontvangen u graag.
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Familie Versteeg -

Schoenlapperweg 2a

De familie Ver:steeg aan de Schoenlapperweg

2a wil u bij deze uitnodigen om hun

pluimveebedrijf te komen bezichtigen.

0p hun bedrijf worden zowel scharreleieren als

vrijeuitloop eieren geproduceerd.

Graag willen zij u laten zien hoe kippen anno

2018 worden gehouden.

Wanneer u hen's morgens bezoekt is het

mogelijk om te zien hoe de eieren verpakt

worden en ook's middags bent u van harte

welkom 0m een kijkje te nemen op het bedrijf.

Aparte hobby

0p Bulderweg 14,'Achter de schuifpui" zijn

allerlei (door mij zelfgemaakte) decoraties met

schelpen, slakkenhuisjes, wrakhout etc. te zien.

Dit is ontstaan tijdens een strandvakantie,

toen ik op het idee kwam 0m van schelpen en

andere strandvondsten iets maken. Dit is nu

mijn hobby

Tijdens Kiek'n bie de buren kunt u deze komen

bezichtiqen en is er voor kinderen een leuk

zoek-spelletje.

Onder de goede inzendingen wordt een

cadeaubon van € 10,- van lntertoys verloot.

Kom kijken, misschien is dit ook een leuke

hobby voorjoul

Nelie v.d. ïop

:::tm!#/Mhn

ry ffiprymwffimffi #r'rffiffiffiwa'ffiw Wwwpr

,lWíiM

ffi
s

ffi
E

ffi
?
EI

ffi
>(,

ffi 
ffif,yiytrf#ffy,f,ïff.ï{^%iï-

ffi
tr

tttr
x

$ wruru m w%Mmpp wsry kw m r 
*ffi 

fr ffi hr*wf. 
ffi w wm wru ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi fftou

Basisschool'De Appelgaard' - Barneveldseweg 182

Optreden om 13.30 uur en 15.00 uur.

Smartlappenkoor"Uit het leven gegrepen"uit Hoevelaken onderscheidtzich van andere koren door repertoire, kleding

en uitstraling. Het genre van smartlappen is heel breed, variërend van Amsterdamse meezingers tot liedjes van Jan

Smit en André Hazes. Kom gezellig naar het terras bij basisschool de Appelgaard 0m, onder het genot rlan een hapje

en een drankje, te genieten van onze optredensl
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t4 Familie Ruitenbeek - Zelderseweg 15 Zwartebroek3
De groep is opgericht op 1 augustus 2013 in Voorthuizen en bestond toen uit 7 muzikanten. Dit jaar bestaat

slagwerkgroep De Voortzetters 5 jaarl!! Er wordt gerepeteerd aan de Zelderseweg 15 te Zwartebroek

lnmiddels hebben zich ook nieuwe leden aangemeld en nu bestaat de groep uit 10 personen! De optredens

die worden gedaan zijn meestal straatoptredens, waarbij dus lopend muziek wordt gemaakt. De nummers

die gespeeld worden, zijn vrolijke en bekende liedjes. Het repetoire is zeer diversl De vereniging verzorgt ook

workshops olietondrummen, wat heel leuk is voor familiefeesten en personeelsuitjes!

Het instrumentarium is heel verschillend, want de gebruikte instrumenten bestaan uit: marimba, xylofoon,

marching bells, triotrom, basedrum, snaredrum, cymbals, bij-instrumenten, timbales en bongos.

0ok geeft slagwerkgroep de Voortzetters muzieklessen, welke worden verzorgd door 2 muzikanten/docenten.

Vanaf 5 jaar kunnen kinderen al op trommelles en vanaf B jaar ook op les voor een melodisch instrument, zoals

xylofoon of marimba. Tijdens uw bezoek aan slagwerkgroep de Voortzetters kunt u 0ns horen spelen. 0ok is er

de mogelijkheid om zelf een workshop te volgen. Graag tot ziens!
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Barneveldseweg 182. Geopend van 10.00 tot 19.00 uur.

Vanaf 's morgens tien uur bent u van harte welkom 0p 0ns terras"de

Appelgaard'i Hier kunt u de dag starten onder het genot rlan een kopje

koffie (met een gebakje) en/of eindigen. De drankjes staan koud en er

zijn zitplaatsen voldoende. Maar ook rloor een lekker broodje, tussenstop

of een gezellig praatje kunt u hier terecht. Wijzijn geopend tot 19.00 uur.


