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Beste leden, de maand augustus loopt al op zijn eind. Dit is de laatste maand dat wij de 

titel "Mooiste plaats van Gelderland" mogen dragen. Een nieuwe reeks is 3 augustus 

gestart en op dit moment zijn andere plaatsen, dorpen en buurtschappen aan het 

strijden voor deze mooie titel. Volgt u het een beetje? Buurtschap Krachtighuizen 

(Putten) doet dit jaar ook mee (Heeft u gekeken op 11 augustus?) De koploper is op dit moment het dorp 

Mariënvelde. Zullen ze de koppositie vasthouden nu de laatste week ingaat? op 27 augustus is de ontknoping. 

En er is meer dat speelt in de buurt, u leest het in deze nieuwsbrief.

Gluren bij de buren in Appel-Driedorp 

Op zondag 5 september is er weer een nieuwe editie 

van Gluren bij de buren in Nijkerk.  

Gluren bij de buren is een op zichzelf staande 

organisatie die een middag organiseert dat in het 

teken staat van optredens, cabaret, toneel, muziek en 

al wat meer op een podium past. Ook in Appel-

Driedorp zijn er adressen die hieraan meedoen met 

toneel en live-muziek.  

 

Wanneer: Zondag 5 september 

Wat: verschillende optredens in tuinen bij mensen 

thuis.  

Tijd: van 12.00u-17.00uur 

https://glurenbijdeburen.nl/informatie/programma 

Er kan niet gereserveerd worden voor de optredens, 

dus wees op tijd. 

 

De optredens in Appel-Driedorp: 

Kindervoorstelling "De kist met de gouden ducaten" 

door de Zomertoneelgroep van Appel-Driedorp. 

Duur: 45 minuten 

Waar: Corien Wessel 

Eerste Kruishaarseweg 15 

Tijd:  13.30u 15.00u 16.30u 

 

Live-optreden van Rob&Friends 

Waar: Marcel en Eef Verhoef 

Bulderweg 18 

Tijd:  14.15u 15.45u 16.30u 

 

Toneel 

De repetities voor weer een nieuwe toneeluitvoering 

zullen in september van start gaan (of eigenlijk hervat 

worden) en onze hoop is op een mooie uitvoering in 

februari 

 

Opschoondag 

Opschoondag is dit jaar op 18 september. Anders dan 

andere jaren willen we ivm de te nemen corona-

maatregelen graag van tevoren weten wie er komt. 

Aanmelden hiervoor kan door een mailtje te sturen 

naar info@buurtverenigingappel-driedorp.nl. We 

hopen op een mooie dag en een grote opkomst. 

 

mailto:info@buurtverenigingappel-driedorp.nl


Reanimatiecursus  

Vorig jaar kon de jaarlijkse 

reanimatiecursus vanwege 

bekende redenen niet 

doorgaan. Dit jaar zijn er meer 

dan voldoende maatregelen 

getroffen waardoor het 

gelukkig toch mogelijk is om deze toch wel belangrijke 

avond te organiseren. Een uitnodiging voor deze 

avond volgt op de korte termijn. Voor aanmelding of 

vragen kunt u evt. al terecht op het eerder genoemde 

emailadres.  

 

AED-apparaten 

Door onze wijk heen hangen verschillende AED-

apparaten. Vaak ziet u de bordjes wel hangen, maar 

bent u er niet heel bewust mee bezig. wanneer er zich 

een noodsituatie voordoet en u wilt gebruik maken 

van een AED, dan is het zeer prettig als u weet waar 

er een hangt. Daarom voor de algehele 

bewustwording hier een overzichtslijstje van de 

locaties en een link naar een filmpje waarin we laten 

zien waar deze hangen. 

1) Fa. Buijtenhuis, Beulenkamperweg 4 

2) Mechanis. bedrijf de Kruyf, Appelsestraat 4c 

3) Loonbedrijf M Verhoef, Bulderweg 18 

4) Fa. Motshagen, Nieuwe Voorthuizerweg 9 

5) Loonbedrijf Pleizier en Timmer, 

Barneveldseweg 107 

6) Woonhuis naast de Kerk in Driedorp 

Voor een uitgebreid filmpje waarin u kunt zien waar 

de apparaten precies hangen in de bedrijven, klikt u 

hier. Er zijn na het maken van het filmpje nog wat 

apparaten bij gekomen. Deze ziet u niet in het filmpje 

Seniorenuitje 
Traditiegetrouw organiseren wij elke tweede dinsdag 
van september ons seniorenuitje voor alle leden die 
de memorabele leeftijd van 65 hebben bereikt, of al 
ouder zijn. Bij deze activiteit gaan we met een bus op 
bezoek bij een bijzonder bedrijf of bezoeken we een 
museum of andere bijzonderheid. Wij vinden het heel 
jammer om te moeten melden dat dit speciale uitje 
ook dit jaar niet doorgaat. 

 

Struinen 

Wanneer de maatregelen rond corona blijven zoals ze 

nu zijn, dan ziet het ernaar uit dat het struinen dit jaar 

door zal kunnen gaan. Natuurlijk kunnen wij dit nog 

niet definitief vastleggen, maar een datum hebben wij 

al wel voor u. Schrijf het vast op de kalender en  

in de agenda; Struinen  30 oktober 2021. Rond 1 

oktober zal de knoop definitief doorgehakt worden. 

Renovatie van de Appelgaard 

De hekken staan om het gebouw en het geheel ziet er 

wat verlaten uit, maar vanaf maandag 23 augustus zal 

de verbouwing echt aanvangen. We houden u op de 

hoogte van alle vorderingen. 

Tevens zou het erg fijn  en leuk zijn als veel kinderen 
straks kunnen genieten van de mooie vernieuwde 
Appelgaard. Dus mocht u uw kind aan willen melden 
op de Appelgaard of kent u gezinnen die wellicht 
interesse hebben in een kleinschalige school waar een 
gedreven team vol liefde en aandacht werkt aan de 
ontwikkeling van 
de kinderen, neem 
dan contact met 
Jan-Willem Korlaar 
(0342 – 46 16 32 of 
06 – 21 51 04 06)  
 

Subsidie 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we bij 

meerdere fondsen subsidie hadden aangevraagd. Op 

dat moment hadden we nog niet van alle 

aangeschreven fondsen een reactie, dus we zijn 

dankbaar, trots en blij te kunnen mededelen, dat het 

Postcode-Buurtfonds ons een subsidie van maar liefst 

€5000,- heeft toegekend. Ook dit zal worden gebruikt 

voor de inrichting van de gezamenlijke ruimte 

 

Tanken en sparen 

We brengen het nog maar eens onder de aandacht . 

Wanneer u bij het Total-Tankstation van de familie 

Bast gaat tanken en u geeft bij het afrekenen aan dat 

u mee spaart voor Buurtvereniging Appel-Driedorp 

dan zal aan de hand van het bedrag dat u heeft 

getankt, de buurtvereniging een aantal punten 

krijgen, welke later omgezet worden in geld. Zo helpt 

u ons heel makkelijk en u hoeft er zelf niets voor te 

doen of te laten . 

Spaart u mee? 

https://www.youtube.com/watch?v=aZwaKmvgfFk

