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Tekst en foto’s: Hagedoorns Plaatse

den enthousiast dieren van de boerde-
rij. Natuurlijk werd speciaal aandacht 
besteed aan de paarden op de boerderij 
in verband met de tentoonstelling 
van de aquarellen van Rien Poortvliet 
met de titel: Het Brieschend Paard. De 
resultaten konden gedroogd worden of 
gebakken.
Op woensdag 23 oktober zal gewerkt 
worden met natuurlijk materiaal van de 
herfst. Fraai gekleurde herfstbladeren, 
maar ook eikeltjes, dennenappels, beu-

Op Hagedoorns Plaatse vinden dit najaar diverse 
activiteiten plaats, waaronder verschillende 

exposities en natuurlijk de kindermiddagen in de 
herfstvakantie.

Een team van vrijwilligers organiseert enthousiast 
deze activiteiten en verzorgt de begeleiding ervan. 

Veel activiteiten in Veluws Museum 

Hagedoorns Plaatse

beginnen om 13.30 uur en duren tot 
ongeveer 16.30 uur. Uiteraard kunnen 
ouders en eventuele begeleiders zich 
vermaken met een rondleiding door de 
museumboerderij of met een bezoek aan 
de exposities: ‘Het Brieschend Paard’ en 
de kledingtentoonstelling ‘Ondergoed, 
bijzonder goed’.

Naar aanleiding van de open-atelierda-
gen begin oktober werd op 16 oktober 
gewerkt met klei. De kinderen boetseer-

Tijdens de herfstvakantie van het basis-
onderwijs zijn er weer kindermiddagen 
bij de Hagedoorns Plaatse en wel op 
woensdagmiddag 16 oktober en 23 okto-
ber. Deze kindermiddagen zijn toegan-
kelijk voor kinderen in de basisschool-
leeftijd, dus van 4 tot en met 12 jaar. Alle 
kinderen mogen verkleed gaan als boer 
en boerin, zij horen en ervaren tijdens 
een korte rondleiding door de boerderij 
hoe de mensen 100 jaar geleden op een 
boerderij leefden. De kindermiddagen 

kennootjes, bolsters, boomvruchten, 
mos en schors horen daar bij. Je kunt 
er prachtige herfststukken van maken, 
zoals deurkransen. Op de boerderij 
moet alles worden klaargemaakt voor 
de winter. Veel herfstproducten worden 
ook gebruikt om gereedschap te maken 
(bezems bijvoorbeeld) Is er tijd over, 
dan gaan de kinderen buiten spelen met 
oud-Hollandse spelen.
Tijdens de middag is er voor de kinde-
ren drinken en koek. Het team van de 

kindermiddagen rekent op veel kinde-
ren en zal er leerzame en gezellige mid-
dagen van maken. Voor de kinderen is 
de toegang W 3,00 inclusief drinken en 
een versnapering. (Volwassenen beta-
len de normale toegangsprijs van 
W 4,00).

Exposities
Ieder jaar vinden, naast de gebruikelijke 
tentoonstelling van boerenmaterialen 
rond 1900, enkele wisselexposities 
plaats. Dit jaar gaat het om: ‘Het Brie-
schend Paard’, aquarellen van Rien 
Poortvliet. In het gelijknamige boek be-
licht Rien Poortvliet de rol van het paard 
in de samenleving, maar vooral de rol 
van het paard op de boerderij. Daarnaast 
een kledingexpositie die dit jaar gaat 
over het ondergoed uit de vorige eeuw 
onder de titel: ‘Ondergoed, bijzonder 
goed’. Vele gebreide hemden, uitklapbare 

onderbroeken, ongek(r)uisde exempla-
ren en warme Jansen-en-Tilanus borst-
rokken worden getoond. Het gebruik 
en het belang van dit ondergoed wordt 
toegelicht. Al met al een bijzondere expo-
sitie van een net zo bijzonder onderdeel 
van de kledingcollectie van het museum.
Beide exposities zijn nog tot eind de-
cember 2013 te bewonderen.

Tenslotte heeft de afgelopen weken een 
speciale kunstexpositie plaatsgevonden 
in verband met het 10-jarig bestaan van 
glasgalerie de Aventurijn. Titel: ‘Landle-
ven beleven in glas’.
Tussen de cultuurhistorische materialen 
stonden de glazen objecten opgesteld. 
De objecten sloten naadloos aan bij de 
thema’s van de tentoonstellingen.

Vuur
In 2014 zal het belangrijkste thema zijn: 
vuur. De wisselexposities zullen daarop 
worden samengesteld en maandelijks 
zal een thema rond ‘vuur’ worden be-
licht, waaronder: vuur en licht, vuur en 
warmte, vuur en vlam, vuur en voeding, 
vuur en gevaar.

www.hagedoornsplaatse.nl
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Actief, ontspannen, positief, persoonlijk 

In de Veluwe Actief Krant vindt u vooral onderwerpen die aansluiten bij 
actief en ontspannen bezig zijn in uw eigen regio. Meestal met een positieve 
en persoonlijke invalshoek. Aan de hand van een reeks thema’s informeren 
wij lezers over tal van zaken. Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn: 
• Sportief • De Regio Centraal • Mens & Werk • Eten & Drinken • Gezond & 
Mooi • Huis & Interieur • Ondernemer in Beeld • Kort nieuws • Straatbeeld 
• Agenda.

Uiteraard mag uw product of dienst niet ontbreken in deze inspirerende 
krant! Stel u zelf op de hoogte van onze aantrekkelijke oplagecijfers en 
tarieven: wij maken graag een offerte op maat voor u. Mocht u overigens 
niet in staat zijn uw advertentie zelf op te maken, dan regelen wij ook dit 
moeiteloos voor u, tegen lage kosten.

Oplage en omvang
Uitvoering: Full colour
Omvang: 20-48 pagina’s
Totale oplage: gemeenten Epe/Heerde 22.000
 
Verspreiding
De Veluwe Actief Krant wordt verspreid in de gemeenten Epe en Heerde 
(de dorpen Epe, Vaassen, Emst, Oene, Heerde, Wapenveld, Veessen en 
Vorchten). Tevens extra verspreiding via diverse supermarkten, horeca-
gelegenheden, campings en recreatiecentra.
Verspreidingsgraad: minimaal 90%

Specials
Pleinmarkt, Voetbalbijlage, SV Epe bijlage, Hessendagen, Vaasaqua, Epop, 
Epe on Ice, Mountainbiken in de regio.
Uw evenement ook als special in de Veluwe Actief-krant?  
Informeer naar de mogelijkheden.

De Veluwe Actief Krant verschijnt in de maanden:
februari, maart, april, mei, juni, augustus, september, oktober, november 
en december

Deadlines:
Eerste week van de maand

| |

Hoofdstraat 143 - 8162 AE EPE
T: 0578 - 629 061 

info@uitgeverijgelderland.nl
www.uitgeverijgelderland.nl

Een uitgave van:

Epe | Vaassen | Emst | Oene | Heerde | Wapenveld | Veessen | Vorchten

Veluwe Actief Krant
Maart 2016 | Zesde jaargang nr. 2

Veluwe Actief Krant

• 40e Marc Overmars Paastoernooi• Vaasaqua voor het hele gezin
• Handen ineen voor devotiefestival• Roefelen: spannend en leuk

En verder: • Epop in de kerk • Sportschool voor vrouwen • Eten & Drinken • De Top 5 van... • Straatbeeld • Kort nieuws • Agenda
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Special Mountainbiken in de regio
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Tekst en foto: Paula Boon

Favoriete vakantieland?
“Dat is Frankrijk, zeker weten. Ik houd van het 
Franse landschap. Ik vind de taal ontzettend 
mooi. In Frankrijk voel ik me helemaal happy. 
De geuren, kleuren en het eten, magnifi ek!”

Grootste ergernis (en waarom)?
“Mensen die dieren mishandelen. Dieren zijn 
afhankelijk van ons. Ze zijn zo oprecht in hun 
liefde naar mensen. Ik vind het onbegrijpelijk 
dat mensen dieren kwaad willen doen.”

Favoriete restaurant in de regio?
“Dat vind ik heel moeilijk om te beantwoorden. 
Ik heb niet één favoriet, ik heb er wel drie. 
Cornelis vind ik prachtig. De setting is geweldig. 
Dan heb je natuurlijk ook nog Floor, die zit in de 
bossen. Hier in het dorp vind ik de Posthoorn 
erg leuk, lekker en ongecompliceerd.”

Welke plaatsgenoot bewonder je het meest?
“Dat is Janneke Damen. Zij zet zich in voor 
Amnesty International. Ze is altijd opgewekt en 
vrolijk. Een positief persoon. Gewoon een mooi 
mens!”

Wat mis je het meest in je dorp?
“Water. Dat is het enige wat ik mis. Een lekker 
plekje om aan het water te kunnen zitten. Maar 
verder heb ik hier alles wat ik wil. Je kunt heer-
lijk fi etsen en wandelen. Maar ook winkelen, 
naar de fi lm of uit eten. Wat heeft een mens nog 
meer nodig?”

Riet Fennema
Creatieve ondernemer
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De Top 5 
van...

Riet Fennema uit Epe is een creatief talent. Graag 
zou ze meer tijd besteden aan tekenen. Ze zet zich 
in voor de ondernemersvereniging in Epe, waar-
voor ze de PR verzorgt. Daarnaast heeft ze, samen 
met haar man, de winkel Fokke Fennema Sieraden 
en houdt ze zich ook nog eens bezig met de coör-
dinatie van de website winkeleninepe.nl; ze is met 
recht een veelzijdige vrouw te noemen.
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Heerde is de koning te rijk. Sinds 1 juli beschikt het dorp over een 
schitterende nieuwe multifunctionele accommodatie. Op de plek waar 
voorheen het Dorpshuis stond, staat nu de Heerd. Op 1 juli werd het 

veelzijdige gebouw geopend door ZKH Koning Willem-Alexander.

Heerde is de koning 
te rijk 

Tekst en foto’s: Henk-Jan Hoekjen

‘Dit is de nieuwe 
huiskamer van Heerde’

Het was een warme dag. Op woensdag 
1 juli stond de zon hoog aan de hemel 
toen rond de klok van enen de indruk-
wekkende zwarte bolide van koning 
Willem-Alexander het pleintje voor het 
gemeentehuis in Heerde opdraaide. Vele 

honderden toegestroomde Heerdenaren 
– veelal uitgerust met zonnebril en tot 
parasol gepromoveerde paraplu – zagen 
hoe burgermeester Inez Pijnenburg de 
uitstappende koning Willem-Alexander en 
Commissaris van de Koning in Gelderland 

Clemens Cornielje hartelijk verwelkomde. 
“Het is grandioos om weer in Heerde te 
zijn”, kon uit de mond van de montere ko-
ning opgetekend worden. En wijzend naar 
de strakblauwe lucht: “U heeft een goede 
dag uitgekozen.”

Cultureel programma
Willem-Alexander was natuurlijk niet 
zomaar in Heerde. Het Noord-Veluwse dorp 
had het koninklijke bezoek te danken aan 
de nieuwe multifunctionele accommodatie 
de Heerd. Op de plek waar vele jaren het 
Heerder Dorpshuis te vinden was – onder 
meer bekend als locatie van het roemruch-
te Heerder Jazzfestival alsmede van talloze 
theatervoorstellingen – staat sinds enige 
tijd een indrukwekkend nieuw bouwwerk. 
Lopend langs een haag van enthousiaste 
Heerdenaren bewoog de koning zich van 
het gemeentehuis door het zonnige Van 
Meurspark langzaam in de richting van de 
nieuwe multifunctionele accommodatie. Na 
een korte informele ontvangst door verte-
genwoordigers van een aantal verenigingen 

en organisaties die gebruik gaan maken 
van de Heerd, werd de koning vervolgens 
een kort cultureel programma voorgescho-
teld. Maar voordat Willem-Alexander in de 
nieuwe theaterzaal kon gaan genieten van 
onder meer een jeugdorkest, jonge ballet-
dansers en een blazersensemble bestaande 
uit leden van de twee blaaskapellen die 
Heerde rijk is, nam de voorzitter van het 
Dorpshuis, Tjapko Jager, het woord. 

“Waarom staat dit nieuwe gebouw er?”, 
begon Jager. “Zo’n 10 jaar geleden werd 
besloten het basisonderwijs in Heerde 
te concentreren op twee locaties.” Toen 
vervolgens duidelijk werd dat ook de 
bibliotheek, de buitenschoolse opvang en 
het Cultuurplein toe waren aan een nieuw 
onderkomen, werd het idee geboren om 
al deze organisaties onderdak te bieden in 
één nieuwe multifunctionele accommoda-
tie, die zou moeten verrijzen op de plek van 
het Dorpshuis. “Dit is de nieuwe huiskamer 
van Heerde”, stelde Jager enthousiast 
over het door Dat Architecten uit Tilburg 
ontworpen eindresultaat. “De Heerd is een 
thuis voor jong en oud. Met dit gebouw 
presenteert het nieuwe Heerde zich, met 
de Heerd als bruisend middelpunt.”

Na deze toespraak en de genoemde cultu-
rele presentaties, bewoog koning Willem-
Alexander zich door het gebouw en bracht 
een bezoek aan verschillende ruimtes. Zo 
maakte de koning op laagdrempelige wijze 

kennis met vertegenwoordigers van de ba-
sisscholen die gebruik maken van de Heerd 
en toonde hij zich ook belangstellend met 
betrekking tot de schitterende daglichtrijke 
bibliotheek die in het hart van het nieuwe 
gebouw is ondergebracht. Eén van de 
informele hoogtepunten van het koninklijke 
bezoek was zonder twijfel de ‘drumsessie’ 
waartoe de koning zich liet verleiden in één 
van de muzieklokalen van het Cultuurplein. 
Op uitnodiging van een muziekleerling 
leefde een ontspannen Willem-Alexander 
zich korte tijd uit op een Afrikaans ogende 
trommel.

De Heerd: de nieuwe huiskamer van Heerde.

Lopend langs een haag van enthousiaste Heerdenaren bewoog de koning zich in de richting 
van de nieuwe multifunctionele accommodatie.

Eén van de informele hoogtepunten van het 
koninklijk bezoek: de trommelsessie van 
koning Willem-Alexander met een aantal 
muziekleerlingen van het Cultuurplein. 

Tijdens zijn bezoek werd de koning bege-
leid door de Heerder burgemeester Inez 
Pijnenburg.

Applaus
Het officiële openingsprogramma werd 
afgesloten met de onthulling van een 
plaquette bij de ingang van de Heerd. 
Onder grote publieke belangstelling – en 
in de felle zon – onthulden de koning en 
Tjapko Jager gezamenlijk de in een stenen 
kunstwerk gebeitelde tekst ‘Op 1 juli 2015 
is dit gebouw geopend door Zijne Majesteit 
Koning Willem-Alexander’. Na afscheid 
genomen te hebben van burgermeester 
Inez Pijnenburg stapte de koning vervol-
gens onder luid applaus weer in zijn auto. 
Het vertrekt van Willem-Alexander vormde 
voor de vele belangstellenden het sein om 
aan de koele bar van de Heerd een drankje 
te nuttigen. Het werd al snel erg gezellig. 
En zo ontpopte de Heerd zich al op de 
allereerste dag in het officiële bestaan van 
de multifunctionele accommodatie als dé 
gezamenlijke huiskamer van Heerde.
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• Windhoos in Wissel
• De focus van Léon Mak

• Jos Zwart: ‘De mens centraal’
• Bob Veldhuis: van burge-

meester tot verzekeringsman
• Epenaren idolaat van GA Eagles

En verder: • Kunstenaars met een verhaal • ‘Het podium is aan U’ • Uitmarkt • De Top 5 van... • Straatbeeld • Kort nieuws • Agenda

Tijdschriftformaat Tarief per plaatsing

Formaat b x h 1x 6x 10x

1/1 pagina 185 x 255 mm € 650,00 € 620,00 € 580,00

1/2 pagina 185 x 125,5 mm € 375,00 € 350,00 € 320,00

1/4 pagina 90,5 x 125,5 mm € 220,00 € 200,00 € 175,00

1/8 pagina 90,5 x 61 mm € 145,00 € 130,00 € 110,00

Advertentietarieven

Formaten

1/2
Breedte: 185 mm x Hoog: 125,5 mm

1/4
Breedte: 90,5 mm 

x 
Hoog: 125,5 mm

1/8 
Breedte: 90,5 mm 

x
Hoog: 61 mm

1/1 
Breedte: 185 mm x Hoog: 255 mm

Genoemde prijzen zijn exclusief btw en inclusief doorplaatsing van 
uw advertentie op een digitale versie van de krant, die op onze web-
site www.uitgeverijgelderland.nl wordt geplaatst. Bovendien wordt de 
krant gepromoot via onze social media-kanalen.

Gratis opmaak van uw advertentie
Uitgeverij Gelderland beschikt over een eigen dtp-studio die uw 
advertenties, advertorials, brochures enz. desgewenst kan ont-
werpen en opmaken. Indien dit materiaal gebruikt wordt voor 
plaatsing in een van onze uitgaven, bieden wij dit gratis aan 
als extra service naar onze (nieuwe) klanten. Indien het door 
ons geproduceerde materiaal (ook) gebruikt dient te worden 
voor overige doeleinden (foldermateriaal, andere kranten of 
tijdschriften, enz.) zullen wij hiervoor de gemaakte kosten in de 
vorm van een uurtarief doorberekenen.

Tijdschriftformaat 
Zetspiegel: breedte 185 x 255 millimeter
Bladspiegel: breedte 195 x 265 millimeter

Advertentiemateriaal
Aanleveren als PDF per e-mail.
Afbeeldingen minimaal 300dpi.
Tekst: in Word.

Wie zijn wij?

Uitgeverij Gelderland brengt al 25 jaar uiteenlopende 
boeken, kranten en tijdschriften op de markt. Dankzij 
onze brede ervaring kunnen we uw wensen en eisen 
vertalen in een optimale boodschap richting uw 
doelgroep. Onze werkwijze kenmerkt zich als profes-
sioneel en gedreven, maar bovenal als prettig, per-
soonlijk en flexibel. Samen met u hebben wij slechts 
één doel voor ogen: uw product of dienst onder de 
aandacht brengen via opvallende en inspirerende 
uitgaven, digitaal of gedrukt.

Onze kranten op het gebied van lifestyle, sport en 
cultuur kennen een groot bereik in de wijde regio. 
Hetzelfde geldt voor onze specials. Er is altijd wel 
een uitgave bij die op uw lijf is geschreven. En zo 
niet? Dan kunnen wij die desgewenst speciaal voor u 
maken. Onze kranten hebben dankzij de thematische 
aanpak een hoge attentiewaarde en sterke bewaar-
functie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat elke krant 
door meerdere personen wordt gelezen.

Onze kranten worden in de betreffende regio huis-aan-
huis verspreid en zijn ook geheel op internet door te 
bladeren op onze website www.uitgeverijgelderland.nl. 
Bovendien wordt elke krant gepromoot via onze social 
media-kanalen.
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• Bye Bye d’Aesculaap• Passie voor schilderen
• In Vorchten staat een huis…

• De rijdende psychiater• Op bezoek bij de Voedselbank

En verder: • 70 Seizoenen EZC • Sportief: Phaedra Krol • Mens & Werk • De Top 5 van... • Straatbeeld • Kort nieuws • Agenda

Media-adviseur
Ton Brands: ton@uitgeverijgelderland.nl
Tel.: 0578 - 629 061


