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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Ledenvergadering 
Boerderij
BEEKBERGEN - Op dinsdag 
28 oktober houdt vereniging 
Boerderij Beekbergen haar Al-
gemene Ledenvergadering. Het 
bestuur hoopt op een massale 
opkomst.
Het nieuwe bestuur van De 
Boerderij, dat op de vorige le-
denvergadering benoemd is, 
heeft de draad opgepakt van 
een aantal zaken waarmee het 
voormalige bestuur al begonnen 
was. Maar er zijn ook verande-
ringen doorgevoerd. Met enige 
trots licht het bestuur graag een 
en ander toe. Het bestuur is heel 
benieuwd naar de mening en re-
actie van de leden. Zij worden 
dan ook opgeroepen aanwe-
zig te zijn bij de ALV en worden 
onder het genot van een kopje 
koffie hartelijk welkom geheten 
vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 
uur.

Burgernet
Op 5 september gaf minister 
Opstelten het startsein voor de 
landelijke campagne “Meld je 
aan voor Burgernet”.
Deelnemers aan Burgernet zijn 
de ogen en oren in de eigen 
woon- en werkomgeving en
kunnen door de politie worden 
geattendeerd op respectievelijk 
ingeschakeld om extra alert te
zijn wanneer in hun omgeving 
vermissing, straatroof, geweld 
of inbraak plaats heeft gevon-
den.
Meer weten of deelnemer wor-
den van Burgernet; kijk op www.
burgernet.nl

Verenigingsnieuws
STREEK - Vanaf heden zal het 
programma van alle thuiswed-
strijden van V.V. Beekbergen 
in het DorpsVizier worden ver-
meld. De wedstrijden voor zowel 
de jeugd als de senioren zullen 
in dit tweewekelijkse overzicht 
worden meegenomen. Op deze 
manier kunnen vaders, moe-
ders, opa’s en oma’s en andere 
geïnteresseerden de wedstrij-
den van hun favoriet. 

Ook andere verenigingen uit 
Beekbergen, Lieren en Oos-
terhuizen kunnen hun aankon-
digingen van wedstrijden, ver-
slagen en foto’s mailen naar de 
redactie van het DorpsVizier: 
redactie@dorpsvizier.nl 

De eerstvolgende uitgave ver-
schijnt op 23 oktober de copy 
dient voor maandag 20 oktober 
10.00 uur binnen te zijn. 

Kinderboekenweek viert 60 jarig bestaan

Foto: John Tanasale

BEEKBERGEN/LIEREN- De kin-
derboekenweek viert dit jaar haar 
60 jarig bestaan. Feest dus! En dat 
is ook het thema. Kinderen van 
diverse scholen voorgelezen op 
school en in de boekwinkel Beek-
bergen. Ieder bezoekende klas 
mag een boek uitkiezen en mee-
nemen naar school. Dat is het ca-
deau in de boekenweek.

In het kader van de Kinderboeken-
week bezochten de kinderen van 
de Prinses Julianaschool in Lieren 
de Boekwinkel in Beekbergen. De 
kinderen werden voorgelezen en 
daarna konden ze heerlijk snuf-
felen in de boeken. Op de foto de 
kinderen van groep 0-3. Het was 
een echt feestje!!
Aan het eind van de Kinderboe-
kenweek brengt de Boekwinkel 
een bezoek aan de school.

De kinderboekenweek duurt tot 
en met zaterdag 11 oktober. 

BOEKHANDEL
BEEKBERGEN

BOEKEN, 
NIEUW EN 2E HANDS

DORPSTRAAT 84
7361 AX  BEEKBERGEN

(055) 506 02 70
WWW.MOOIBOEK.NU

Nu 7 
dagen per week open!

Bruggelerweg 4  .  Beekbergen  .  T. 055 506 1230  .  www.foyerriant.nl 

Welkom!
Maandag t/m donderdag: extra voordeel op het driegangen keuzemenu!

50.000e passagier voor buurtbus Oosterhuizen – Lieren
OOSTERHUIZEN/LIEREN - Vrij-
dag 26 september vervoerde de 
Buurtbus Oosterhuizen - Lieren 
haar 50.000e passagier. De ge-
lukkige was Dhr. Wil Meurs uit 
Loenen. Hij kreeg daarom uit han-
den van Peter van den Boogaard, 
coördinator vervoer van de Pro-
vincie Gelderland, een bloemetje 
en van de voorzitter van de Buurt-
busvereniging Joop de Hoog een 
cadeaubon. Het is verrassend dat 
deze mijlpaal nu reeds, na ruim vijf 
jaar, is bereikt. De door de provin-
cie vastgestelde norm van 3600 
passagiers per jaar is daarmee ver 
overschreden. De passagiers uit 
de dorpen ervaren deze service, 
volledig uitgevoerd door vrijwilli-
gers, als heel bijzonder.
Om deze service nog te vergroten 
heeft de buurtbusvereniging een 
routewijziging aangevraagd. Op 
verzoek van een aantal (oudere) 

passagiers wordt de route zodanig 
aangepast dat de buurtbus langs 
een supermarkt zal rijden. Juist 
vandaag is er toestemming ver-

V.l.n.r: Peter van den Boogaard, Wil Meurs, Joop de Hoog en de chauffeur van dienst Joop Beuker.

leend om per 15 december aan-
staande de route te wijzigen en 
wel zodanig dat de buurtbus zal 
rijden over het Musketiersveld.

Jubileumconcert 
van musical tot pop
BEEKBERGEN - Voor het Jubile-
umconcert van het deze maand 
105 jaar bestaande  harmonieor-
kest Prinses Juliana in de grote 
zaal van de CSG de Heemgaard 
in Apeldoorn zijn nog kaarten be-
schikbaar.  In de voorverkoop bij 
de leden en bij de Damper voor 10 
euro en voor zover nog beschik-
baar aan de zaal voor 12,50 euro. 
Voor de laatste keer onder leiding 
van dirigent Bart van den Brink is 
het muzikale thema die avond Van 
musical tot pop. Bekende musicals 
en popsongs als Les Misérables, 
Queen, Abba, Tom Jones en een 
selectie uit de Jantjes staan op het 
programma. Met de gastsolisten 
Margriet Eshuijs, Maarten Peters 
uit Zaandam en popkoor No Du-
bio uit Brummen zijn onder andere 
Dichter bij de hemel, Eloise, House 
for sale, Music en Stand by me te 
beluisteren. Meer informatie over 
dit Jubileumconcert is te vinden op 
www. harmonie-pjb.nl 
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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 

De Gildeslager verrast je smaak©De Gildeslager verrast je smaak©De Gildeslager verrast je smaak©

Het lekkerste  
 van de herfst nu bij 
uw Gildeslager

Rookworst
Uit eigen worstmakerij

3 stuks 6,00
Gebraden gehaktballen
Uit eigen keuken

4 stuks 4,00
Boerenkoolstamppot
Uit eigen keuken

Portie 400 gram 4,00
4 notenpaté
Met hazelnoten, walnoten,
amandel en kokosnoot
100 gram 1,89
Verse worst grof of fijn
ALLEEN OP WOENSDAG

kg 6,00
maandag 13 t/m zaterdag 25 oktober 2014

Gildeslager Wilbrink

Dorpstraat 50, Beekbergen
055 - 506 12 50
www.slagerijwilbrink.nl

Welkom bij Tandartspraktijk
Swinkels & de Jong Beekbergen

Onze praktijk voor U

Wij zijn een tandartspraktijk bestaande uit 3 tandartsen,
baliemedewerkers, 3 assistenten en een mondhygiëniste.

U kunt bij ons terecht voor de algemene tandheelkunde en de
verzorging van uw gebit. Daarnaast behandelen wij graag
kinderen en kunt u bij ons terecht voor orthodontische

behandelingen en implantologie.

Wij nemen graag de tijd voor onze patiënten.

Onze praktijk is gevestigd aan de Arnhemseweg 507 te Beekbergen.
www.swinkelsdejong.nl

055-5061599 optie 2

s w i n k e l s      d e  j o n g
tandheelkunde,  orthodont ie  en esthet iek

AktieWeken!

TIJDELIJK: BIJ AANKOOP VAN ELK PAAR AUSTRALIAN SCHOENEN EEN PAAR ORIGINELE

AUSTRALIAN SOKKEN KADO!
(Zolang de voorraad strekt!)

9995

Gettysburg nu van 11995

Orlando

11995

Beeston

13995

Bolsover

12995

Harrison

10995

Holyfields

13995

Madly Tan

15995

Zowel in de winkel als in de wagen
     bieden wij het volgende assortiment:

  v brood&banket van bakker Broer

  v verse groente en fruit

  v zuivel en kruidenierswaren

  v voldoende parkeergelegenheid

Zuivelservice
W. Hofman

Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen - tel : 055-5061207
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Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties 
met betrekking tot omgevingsvergunningen en die betrekking hebben 
op locaties in Beekbergen en Lieren. Periode 11 tot en met 24 septem-
ber.

Locatie    Omschrijving

Arnhemseweg 348  Veranderen in- en uitrit
Waterjufferstraat 41  Plaatsen in- en uitrit
Berg en Dalweg 28  Splitsen van een woning
Engelanderweg 52  Kappen van een berk en esdoorn
Molenbergweg 10  Maken van in- en uitrit

Bijeenkomst Dorpenplatform
Op 30 september werd, op voorstel 
en onder leiding van de stadsdeel-
manager voor de dorpen en het 
buitengebied de heer Gerritsen, in 
het stadhuis een bijeenkomst ge-
houden van het Dorpenplatform. 
Namens de dorpsraad Beekber-
gen en Lieren namen Joop van der 
Meer en Pieter de Mos deel aan 

het overleg. Ook wethouder Stuk-
ker was aanwezig.
Er stonden drie onderwerpen cen-
traal tijdens deze bijeenkomst. Na 
een welkom door de heer Gerrit-
sen, was het mevr. Bennink die 
een korte presentatie verzorg-
de over “Landschap Apeldoorn”. 
Daarbij ging het om landschappe-
lijke waarden van het buitengebied 
zoals die ook beschreven staan 
in het enkele jaren geleden ge-
presenteerde “Groot Apeldoorns 
Kookboek” en in het “Kookboek 
voor de dorpen”. Genoemd wor-
den de houtwallen, de heggen en 
hagen, karakteristieke bomenrijen 
en overige voorzieningen die het 
“landschap, landschap doen zijn”. 
Ook werd de ontwikkeling van de 
“klompenpaden” genoemd.
Vervolgens was het mevrouw 
Jonker, stadsdeelregisseur zorg, 
die een toelichting gaf op de ver-
andering van AWBZ (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten) 
naar Wmo (Wet maatschappelij-
ke ondersteuning). Centraal staat 
de kanteling “meer samenleving, 
minder overheid” en “minder Rijks-
overheid en meer gemeente en 
zorgverzekeraars”. Door mevrouw 
Jonker wordt aangegeven wat blijft 
(langdurige zorg) en wat weggaat 
bij het Rijk. Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet gaat naar de ge-
meente en zorgverzekeringswet is 
de taak van de zorgverzekeraars.
Naast een verschuiving in de be-
heerstaken en de verantwoorde-
lijkheden werd ook een overzicht 
getoond van de kortingen op de 
verschillende budgetten. Van huis-
houdelijke hulp tot jeugdwet, er 
wordt aanzienlijk bezuinigd en in 
toenemende mate zal een beroep 
worden gedaan (moeten worden 
gedaan) op zelfredzaamheid. Tij-
dens de zogenaamde “keuken-
tafelgesprekken” zal per cliënt 
(zorgvrager) worden vastgesteld 
in welke mate nog aanspraak kan 
worden gemaakt op een voorzie-
ning, zorg of hulp. In veel gevallen 
zal, meer dan tot nu toe, hulp door 
de directe omgeving van de cliënt. 
Vervolgens werd het overzicht be-
sproken waarin door de dorpen is 
aangegeven welke voorzieningen 
aanwezig of gewenst zijn. Door de 
voorzitter van Wenum Wiesel en 
de voorzitter van Uddel wordt een 
toelichting gegeven op de voorzie-
ningen en ontwikkelingen in hun 
dorp.
Na afloop van dit overleg is door 
Joop van der Meer en Pieter de 
Mos overlegd met mevrouw Jon-
ker en mevrouw Mook om na te 
gaan of en op welke wijze in Beek-
bergen een presentatie over ver-
anderingen in de zorg kan worden 
georganiseerd. Nadere afspraken 
zullen worden gemaakt en de 
dorpsraad zal een voorstel opstel-
len.
Wij houden u op de hoogte.

Preventieve surveillance in 
Beekbergen
Enige tijd geleden werd in de 
Nieuwsbrief melding gemaakt van 
een initiatief van bewoners Berg 
en Dalweg en Spelderholt met 
betrekking tot preventieve sur-
veillance. Nu ontvingen wij bericht 
dat met ingang van 6 oktober de 
surveillance door Vigilat van start 
gaat. Afspraken met de dorpsa-
gent zijn gemaakt over de activi-
teiten en inzet van Vigilat. 

Onveilige wegen
De voorzitter van de werkgroep 
N786 (de heer Muntinga) atten-
deerde ons enkele dagen
geleden op de website van de 
ANWB waar men (leden en niet le-
den van de ANWB) kan aangeven
welke onveilige weg men als eer-
ste verbeterd wil hebben. Zal u 
niet verbazen dat hij de
abonnees van de Nieuwsbrief op-
roept de website van de ANWB te 
bezoeken, het formulier in te
vullen en aan te geven dat de N786 
(Apeldoorn – Dieren) een gevaar-
lijke weg is en een zeer
hoge prioriteit zou moeten krijgen 
om deze weg veiliger te maken of 
een geheel nieuw tracé.
www.anwb.nl/veiligewegen

Monument EXODUS 1944 - 1945

BEEKBERGEN - Op donderdag 25 
september werd ’s middags, onder 
grote belangstelling, door
burgemeester Berends het monu-
ment EXODUS 1944 – 1945 ont-
huld.
De plechtigheid zelf was indruk-
wekkend, zeker door de aanwe-
zigheid van een groep mensen die 
in 1944 de evacuatie van Arnhem 
en omliggende dorpen hadden 
meegemaakt. Na een welkomst-
woord door de heer Bozon (cere-
moniemeester) was het de heer 
Reinders (voorzitter van de stich-
ting) die, deels uit eigen ervaring, 
vertelde hoe de ca. 50.000 eva-
cués voornamelijk in Apeldoorn, 
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, 
Hoenderloo en Ugchelen werden 
ondergebracht en ontvangen. 
De heer Berends prees in zijn toe-
spraak het bestuur van de stich-
ting 1944 – 1945) voor hun initia-
tief om in de gemeente Apeldoorn 
een monument op te richten en 
zo –na 70 jaar- de verschrikkingen 
van oorlog voor de huidige en de 
toekomstige generatie levend te 
houden. 
De onthulling van het door Ingrid 
Harris  ontworpen monument 
werd door de heren
Berends en Reinders gedaan, na-
dat eerst de laatste formeel met 

een oorkonde het monument had 
overgedragen aan de eerst ge-
noemde. Kinderen van de OBS 
Beekbergen
droegen een gedicht voor, legden 
bloemen bij het monument en ont-
hulden samen met de heer Jansen 
(penningmeester van de stichting 
1944 – 1945) het informatiepaneel 
waarop de
evacuatie in drie talen is beschre-
ven. Na het blazen van The Last 
Post door Marten Hartgers volgde 
een minuut stilte. De heer Kroon 
(secretaris van de stichting 1944 – 
1945 en auteur van het boek Eva-
cué in Apeldoorn) overhandigde 
na een korte toespraak het eerste 
exemplaar van het boek aan de 
heer Berends. In het boek staan, 
naast veel foto’s, ook de verhalen 
van de evacués. 
Na afloop van de plechtigheid wer-
den de vlaggen gestreken.

foto: John Tannasale

Ontwerp bestemmingsplan 
Albaplas en omgeving in Lieren
Tot en met 5 november 2014 ligt 
het ontwerp van het bestem-
mingsplan
Albaplas en omgeving in Lieren 
met identificatiecode NL.IM-
RO.0200.bp1222-ont1 ter inzage.
Het ontwerp betreft de verplaat-
sing van een woonbestemming 
naar de andere zijde van de
Albaplas. Daarnaast zal ook de 
realisatie van een gebouw ten be-
hoeve van onderhoud van het na-
tuurgebied worden meegenomen 
ter vervanging van de bestaande 
schuur. De gemeente is niet van 
plan een exploitatieplan vast te 
stellen.

Tijdens de periode waarin het ont-
werp ter inzage ligt kan iedereen 
een zienswijze indienen. Dat kan 
schriftelijk aan de Gemeenteraad, 
Postbus 9033, 7300 ES, Apeldoorn 
onder vermelding “zienswijze 
over ontwerp bestemmingsplan 
Albaplas en omgeving in Lieren. 
(vermelden in de brief uw naam, 
adres, woonplaats en telefoon-
nummer) Uiteraard moet u de brief 
ondertekenen.
U kunt ook mondeling uw ziens-
wijze kenbaar maken. U maakt 
daarvoor een afspraak met de
heer Van Pesch via telefoon 055 
580 2416. Tot slot is het ook mo-
gelijk via het formulier op de web-
site www.apeldoorn.nl/reactie-
bestemmingsplan (inloggen met 
DigiD).
Het ontwerpbestemmingsplan is 
te raadplegen via de website www.
apeldoorn.nl/inzage en in
het stadhuis

Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.28 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 op de hierna volgende da-
tum vergunning heeft verleend voor het exploiteren van een terras bij:

Naam onderneming  Adres    Datum vergunning

Lin Wah   Dorpstraat 44-45  17 september 2014

Gedurende een termijn van zes weken na de datum van verlening van 
bovengenoemde vergunning kunnen belanghebbenden eventuele be-
zwaren schriftelijk aan de burgemeester kenbaar maken. Het bezwaar-
schrift kunt u richten aan de burgemeester van Apeldoorn, Postbus 
9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden 
ingediend via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Als u 
uw bezwaarschrift per post verstuurt, wordt aangeraden een kopie van 
het besluit mee te zenden.

Vervolg nieuws Dorpsraad
zie pagina 4
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EHBO, BHV reanimatie met AED,
EHBO bij kinderen
E-learning

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

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

Oosterhuizen lanceert online dorpsplein
OOSTERHUIZEN - Oosterhui-
zen lanceert als eerste dorp in de 
gemeente Apeldoorn een online 
dorpsplein: www.OnsOosterhui-
zen.nl. Dit maatschappelijk initi-
atief wil bewoners nog meer met 
elkaar verbinden. Maar het biedt 
ook de mogelijkheid voor organi-
saties en (zorg)professionals om 
meer in contact te staan met het 
dorp. Op het online dorpsplein 
kan namelijk iedereen met elkaar 
in gesprek, hulp vragen of aanbie-

den, informeren, delen, ruilen en 
nog veel meer.
Pilot voor gemeente Apeldoorn
Ondersteund door gemeente en 
provincie, heeft Oosterhuizen dit 
pilot-project ontwikkeld. Als het 
project hier slaagt, zullen andere 
dorpen en buurten van Apeldoorn 
mogelijk volgen. Het concept is 
bedacht door Mijnbuurtje.nl uit 
Nijmegen. Mijnbuurtje traint de 
vrijwilligers in het verbinden van 
de buurt en het beheren van het 

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

LOENEN - Kasteel Ter Horst in 
Loenen is in de afgelopen zomer-
maanden bijzonder in trek geweest 
bij de vakantiegasten. Er kwamen 
een record aantal bezoekers. Het 
kasteel dat bijna vier en een halve 
eeuw oud prikkelde de nieuwsgie-
righeid van de gasten. Jong en oud 
maakte met een gids een interes-
sante rondleiding mee door en om 
het kasteel. De Stichting Wijnand 
Hacfort houdt daarom ook in de 
komende herfstvakantie weer 
rondleidingen. Op maandag 13 en 
20 oktober staan de gidsen weer 
klaar. Zij vertrekken ’s morgens om 
10.30 uur en ’s middags om 14.00 
uur vanaf het voorplein bij het kas-
teel.
Het kasteel Ter Horst dateert uit 
1557. Vanaf de Hoofdweg heeft 
men een prachtig uitzicht op het 
met grachten omgeven kasteel. 
Tijdens de wandeling krijgt de 
bezoeker veel te horen over de 
geschiedenis van het kasteel. Er 
wordt gewandeld over het terrein 
met Oranjerie, kasteeltuin met 
oudste boom van Nederland,  bij-
gebouwen, schuilkapel en hoofd-
gebouw met kamers, kelders en 

keukens. De schuilkapel is prach-
tig gerestaureerd en behoort tot 
een van de mooiste van ons land.  
In het kasteel wordt ook een kijkje 
genomen in de Heerenkamer die 
vaak dienst doet als trouwkamer.
 
De kosten bedragen 6 euro, kinde-
ren 4 euro. De baten zijn  bestemd 
voor de restauratie van het kasteel. 
Gezinnen zijn ook welkom. Voor-
al kinderen vinden de rondleiding 

Herfstrondleidingen kasteel Ter Horst

boeiend. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Hotel De Loenermark en Bis-
tro De Bron (7.50 euro inclusief 
consumptie) in Loenen en boek-
handel Hendriks in Eerbeek, maar 
ook vanaf 10.00 en 13.30 uur in het 
kasteelwinkeltje op het voorplein.
Inlichtingen over de rondleidingen 
op andere dagen en tijden voor 
groepen zijn te verkrijgen  bij kas-
teel Ter Horst, tel.(055)5053003.

Rekenkamercommissie Apeldoorn

Onderzoek sturing zorg en welzijn 
in Apeldoorn. Het rapport heeft de 
titel “De kanteling als kompas”.
Doel van het rekenkameronder-
zoek was vast te stellen “op welke 
wijze kan de gemeente Apeldoorn 
(raad, college en ambtelijke orga-
nisatie) in het veranderende veld 
van zorg en welzijn de beleidsuit-
voering en bekostiging zo orga-
niseren dat gebruikmakend van 
de “eigen regie” en kracht van 
burgers en inzet van professione-
le organisaties een zo optimaal 
resultaat wordt bereikt vanuit het 
perspectief van gemeentelijke 
doelstellingen en gewenste maat-
schappelijke effecten”. Kanteling: 
met dit begrip wordt aangegeven 
dat sprake is van een nieuwe be-
leidsfilosofie van de overheid. Die 
heeft gevolgen voor instellingen 
(zorgverleners/zorgaanbieders) 
en de burgers (zorgvragers/zor-
gontvangers). De essentie is dat 
burgers en hun netwerk de verant-
woordelijkheid voor zorg hebben 
en niet meer primair de overheid. 
Bureau Berenschot heeft haar on-
derzoek uitgevoerd aan de hand 
van het model “kaderstelling” (door 
de gemeenteraad) naar verant-
woording (door college van B&W 
naar gemeenteraad). In dit model 
worden drie fasen onderscheiden. 
Van probleemstelling (wat zijn de 
behoeften?) via interventies (wel-
ke ondersteuning is er?) naar ef-
fecten (werkt het?). In elk van de 
drie fasen is er input van burgers 
en professionals (zorgaanbieders). 
Wat was de toegevoegde waarde 
van de interventies. Hebben die 
een wezenlijke bijdrage geleverd 
aan de doelgerichtheid, de doel-
matigheid en de doeltreffendheid 
aan het voorstel. Kort gezegd wa-
ren ze effectief en efficiënt? In het 
rapport van bureau Berenschot 
wordt aangegeven dat natuurlijk 
ook financiële motieven een be-
langrijke rol hebben gespeeld bij 
de kanteling. Maar niet ontkend 
kan worden dat ook de burgers in 
toenemende mate behoefte heb-
ben om minder afhankelijk te zijn 
van de overheid. Men wil zelf be-
palen de vormen van ondersteu-
ning die men wil ontvangen en 
wanneer. Zo is in het rapport te le-
zen. Dat zal zeker niet voor ieder-
een gelden en de vraag is ook op 
basis waarvan dit is vastgesteld. 
Dat wordt in het rapport niet echt 
duidelijk omschreven. 
In deel drie van het rapport wordt 
door de rekenkamercommissie 
een aantal thema’s genoemd die 
de kern van de gewenste ont-
wikkelingen vormen. Genoemd 
worden: ontmoetingsplekken in 
wijk-, buurt-, dorp- en wooncen-
tra. Daarbij is een goede spreiding 
over de gemeente een voorwaar-
de. Vervolgens worden de sociale 
wijkteams genoemd. Deze hebben 
in de nieuwe structuur (Wmo) een 
preventieve rol. En -en dat zal niet 
verbazen- worden ook nu weer 
de mantelzorgers en vrijwilligers 
genoemd. Daarbij wordt aange-
tekend dat moet worden opge-
past niet op voorhand te hoge 
verwachtingen te hebben van de 
burgerparticipatie. Er zal ongetwij-
feld verschil zijn tussen stedelijk 
gebied en de dorpen.

Een belangrijk credo in het rapport 
is Maatwerk. Zoals in het verslag 
van het dorpenplatform al is aan-
gegeven worden ook in dit rap-
port de “keukentafelgesprekken” 
genoemd. Aan de hand daarvan 
wordt bepaald welke vorm men 
recht heeft op een voorziening of 
hulp.
De bedoeling van het rapport van 
de rekenkamercommissie en het 
deel dat geschreven door bureau 
Berenschot is niet alleen een vast-
stelling van de aangetroffen situ-
atie. Het heeft ook tot doel te le-
ren van de waargenomen situatie. 
Daarom is het hoofdstukken “les-
sen” belangrijk.
De rekenkamer van de gemeente 
Nijmegen heeft -op basis van 18 
rapporten van rekenkamercom-
missies- onderzoek gedaan naar 
de effectiviteit van subsidies die 
binnen het kader van de zorgacti-
viteiten liggen. Zij stellen vast dat 
de hoofdconclusie (gebaseerd op 
die 18 rapporten) herkenbaar is 
voor Apeldoorn. Er zijn zeven les-
sen geformuleerd.
Het is een conclusie op basis van 
18 rapporten en nadrukkelijk moet 
hier nogmaals worden gezegd dat 
het dus absoluut niet voor de vol-
le 100% voor Apeldoorn zal gel-
den. Gesteld wordt dat het voor 
Apeldoorn herkenbaar is. Op zich 
reden genoeg om bij analyse reke-
ning mee te houden.

Al met al is het rekenkamerrap-
port een document dat kan helpen 
bij de omvangrijke en belangrijke 
transitie. Er wordt een onderwerp 
behandeld waar we allemaal mee 
te maken hebben of krijgen. Reden 
genoeg dus om de ontwikkelingen 
in de gaten te houden en waar mo-
gelijk te participeren in die ontwik-
keling.

online dorpsplein. Zo benut je met 
elkaar alle hulp, spullen, kennis en 
creativiteit in de buurt.
Feestelijke presentatie 11 oktober
Wethouder Nathan Stukker zal het 
online dorpsplein 11 oktober fees-
telijk openen. Samen met Annie 
de Groot, voorzitter van de Dorps-
raad, zal hij de Supergrote Oos-
terhuizen Salade serveren. Net als 
OnsOosterhuizen.nl het resultaat 
van elkaar vinden, samen iets tot 
stand brengen en samen delen.
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DorpsVizier
 

Adverteren in DorpsVizier
al vanaf € 25,= (ex. btw)

Laatste kans Tien over Rood Toernooi

  Vanaf nu verkrijgbaar bij Via Natura,
  natuurvoeding voor dieren:

Vogelvoer voor buitenvogels en voer 
voor eenhoorntjes en egels.

www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Welkom bij VV Beekbergen

Wedstrijdprogramma 
VV Beekbergen.

Vanaf heden zullen we in het 
Dorpsvizier het programma van 
alle thuiswedstrijden van V.V. 
Beekbergen vermelden. De wed-
strijden voor zowel de jeugd als de 
senioren zullen in dit tweeweke-
lijkse overzicht worden meegeno-
men. Op deze manier kunnen va-
ders, moeders, opa’s en oma’s en 
andere geïnteresseerden de wed-
strijden van hun favoriete elftallen 
opzoeken en het team komen aan-
moedigen.

Deze eerste keer is er een verkort 
overzicht aangezien het weekend 
van 18 en 19 oktober een inhaal-
weekend betreft en er dus geen 
competitievoetbal is. Wel is in dit 
programma de bekerwedstrijd van 
16 Oktober opgenomen van ons 
eerste elftal. 

Weekend van 11 en 12 oktober

Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Tegenstander

Jeugd
Za. 11-10 09:00 Beekbergen D3 Klarenbeek D2
Za. 11-10 09:00 Beekbergen F2 Stroe F2
Za. 11-10 09:00 Beekbergen F3 Groen Wit ‘62 F7
Za. 11-10 10:30 Beekbergen E1 Schalkhaar E1
Za. 11-10 12:00 Beekbergen C3 CSV Apeldoorn C6

Senioren
Zo. 12-10 09:30 Beekbergen 3 Orderbos 5
Zo. 12-10 11:30 Beekbergen 2 Vaassen 2

Bekerwedstrijd Senioren

Do. 26-10 20:00 WSV 1 Beekbergen 1

Weekend van 25 en 26 oktober

Jeugd
Za. 25-10 09:00 Beekbergen D2 Vios Vaassen D2
Za. 25-10 09:00 Beekbergen D3 SV Orderbos D1
Za. 25-10 10:30 Beekbergen E2 Robur et Velocitas E8
Za. 25-10 10:30 Beekbergen E3 Groen Wit ‘62 E7
Za. 25-10 10:30 Beekbergen F1 Victoria Boys F1
Za. 25-10 11:30 Beekbergen C2 CSV Apeldoorn C4
Za. 25-10 13:00 Beekbergen C1 Groen Wit ‘62 C1
Za. 25-10 14:30 Beekbergen A1 Emst A1

Senioren
Za. 25-10 14:30 Beekbergen 2 Columschate 2
Za. 25-10 14:30 Beekbergen 3 FC RDC 4
Zo. 26-10 10:00 Beekbergen 45+ 1 Holten 45+ 3
Zo. 26-10 14:00 Beekbergen 1 Markelo 1

Kampioenen TV Beekbergen
De Clubkampioenschappen TV Beekbergen 2014 Enkel en Dubbel 
hebben inmiddels plaatsgevonden en ondanks het wat zuinige aantal 
deelnemers was het een geslaagde tennisweek, welke weer uitstekend 
werd geleid door de TC.

GD 50+ 
Gerard Janson
Francis Janson

HE4 17+
Niels Schut [1]

HD4 17+
Ewout de Groot [1]
Jeroen Hars

DD4 17+
Francis Janson [1]
Aletta Wilbrink

GD4 17+
Jeroen Hars [1]
Willemijn Hars-Wink

HE7 17+
Ramon Bijsterbosch [1]

HD7 17+
Ramon Bijsterbosch [2]
John Luth

DE8 17+
Afke de Zeeuw [1]

DD8 17+
Jeanet Weijenberg [1]
Afke de Zeeuw

BEEKBERGEN - Op dinsdag 7 ok-
tober gaat het eerste Tien over 
Rood bij Boerderij van start. Het 
zal een spannende strijd worden 
met een zinderende finale op za-
terdag 11 oktober.
De avonden starten telkens om 
19 uur en de finale begint om 16 
uur. Brouwer Bavaria verzorgt een 
spectaculaire prijs voor de win-
naar: deze ontvangt zijn (of haar) 

eigen gewicht in bier!

Er zijn nog maar een paar plekken 
voor deelname beschikbaar. Wie 
nog wil meedingen naar die mooie 
prijs en vooral de gezelligheid, kan 
zich dus nog snel aanmelden. Het 
kost maar 5 euro en je kunt je aan-
melden via mail:
henrijochems@gmail.com of per 
telefoon: 06 53 78 46 79.

Foto’s: Melis van den Brink
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Eens per maand worden mensen die in Beekbergen, Lieren of Ooster-
huizen wonen of werken geïnterviewd door Onno en Vera van Andel, 
eigenaren van Wenz Uitvaart. In dit interview spreken zij met Elly Bos. 
De foto’s bij dit interview zijn gemaakt door Elly Vreugd van Vreugd 
Fotografie.

Do r p s g e n o t e n

Op verzoek van Elly Bos spreken 
wij af bij Manege Riant. De plek 
waar zij haar eerste paardrijles-
sen had in de tijd dat de manege 
nog Finmarken heette. In de fraaie 
blokhut achter de paardenstallen 
praat Elly in alle rust over haar 
jeugd, haar passie voor tekenen 
en schilderen en de reden waar-
om de kleur rood met haar ge-
associeerd wordt. Maar ook over 
haar moeder van wie zij het talent 
heeft om verhalen te vertellen. 
Elly Bos, een gedreven vrouw die 
alles wat zij aanpakt voor de vol-
le 100% doet, midden in het leven 
staat en van iedere cursus die zij 
geeft een feestje maakt.

Onderduikadres

Elly is opgegroeid in een gezin 
met vier kinderen. Een liefdevol 
gezin, waar voor iedereen een 
warm welkom was. Haar vader 
was predikant en leidde de dienst 
in De Grote Kerk aan de Loolaan. 
Tijdens de oorlogsjaren boden de 
ouders van Elly regelmatig Jood-
se mensen een onderduikadres. 
“Ook in de kelder van De Grote 
Kerk zaten veel mensen onder-
gedoken. Geen pretje, tussen de 
ratten. Voor de kerk stond een 
bord `Verboden voor Joden`, maar 
mijn vader preekte dat ze welkom 
waren. Daar is hij voor opgepakt, 
maar de Duitsers lieten hem vrij 
toen zij zagen dat hij een positie-
ve invloed had op de mensen die 
waren opgepakt”. Op 10 mei 2013 
zijn de ouders van Elly postuum 
gehuldigd voor het verbergen 
van Joden. “Dat gebeurde dank-
zij de zoon van Erica, een Joodse 
vrouw aan wie zij onderdak heb-
ben gegeven en die na de oorlog 
naar Australië is geëmigreerd. Het 

heeft hem 20 jaar aan speurwerk 
gekost om mijn ouders uiteindelijk 
te vinden. Naast een medaille en 
oorkonde zijn de namen van mijn 
ouders ook ingeschreven bij Yad 
Vashem, het herdenkingsmonu-
ment in Jeruzalem”.

Potlood

“Ik ben met het potlood in de 
hand geboren. Het was een moei-
lijke bevalling”, zegt Elly lachend. 
“Ik tekende altijd en overal. Dat 

was voor iedereen om mij heen 
heel normaal. Zij kenden mij niet 
anders”. Toen Elly naar de lera-
renopleiding in Arnhem ging, wa-
ren er klasgenoten die ook heel 
goed konden tekenen. “Dat was 
voor mij heel erg inspirerend”, 
blikt Elly terug. Ook de lessen 
kunstgeschiedenis droegen bij 
aan haar fascinatie voor kunst, 
schilderen en tekenen. “Na mijn 
opleiding ben ik teken- en schil-
derles gaan geven op scholen in 

Deventer, Arnhem en Apeldoorn”. 
Nog steeds geeft Elly les in teke-
nen en schilderen aan kinderen 
en volwassenen. Zij doet dat van-
uit het Hooge Pad. “Op woensdag 
en donderdag geef ik les. Sommi-
ge mensen zitten al 20 jaar bij mij 
op les en daarom verzin ik telkens 
nieuwe dingen en introduceer ik 
nieuwe technieken”. Bewust kiest 
Elly ervoor ervaren en minder er-
varen leerlingen bij elkaar te zet-
ten. “Daarmee onderscheid ik mij 
van andere cursussen en zo leer 
je van elkaar”. Door de crisis van 
de afgelopen jaren is het aantal 
leerlingen gedaald. “Mensen ma-
ken nu keuzes voor of het één of 
het ander. Ondanks dat mijn les-
sen erg goedkoop zijn, heb ik de 
afgelopen jaren een teruggang 
in cursisten gezien. Gelukkig heb 
ik dit jaar weer nieuwe cursisten 
mogen verwelkomen”.

Krap

Na verschillende verhuizingen bin-
nen Apeldoorn kwam Elly, samen 
met haar man Herman, in 1973 in 
Beekbergen wonen. “Een inwoner 
uit Klarenbeek zei tegen Herman 
dat het niets voor ons was om in 
de wijk Zevenhuizen te wonen. 
Wij moesten vrijstaand wonen in 
een dorp. Hij zou ons wel matsen 
met een stukje grond. Toen de te-
keningen klaar waren, bleek het 
allemaal veel te duur te worden. 
Wij konden het gewoon niet be-
talen, maar wij hadden daardoor 
wel zin om te verhuizen”. Zij rea-
geerden op een advertentie voor 
huizen van Philips in Beekbergen 
en kochten een hoekhuis aan de 
Waterjufferstraat. “Daar hebben 
wij 14 jaar met heel veel plezier 
gewoond: een leuk pleintje voor 
de kinderen om te spelen. Wij za-
ten in het begin wel krap, maar dat 
kwam doordat de studiefinancie-
ring van Herman was beëindigd 
toen we trouwden. Maar ach daar 
waren wij inmiddels wel gewend”. 
Beekbergen

Elly en Herman hebben 4 kinderen. 
“Al onze kinderen hebben paard 
gereden totdat zij een partner 
kregen. Eén zoon rijdt nog steeds 

iedere dag paard”. Hun twee oud-
ste zonen zijn fysiotherapeut. De 
jongste van de twee heeft een 
eigen praktijk aan de Oude Beek-
bergerweg in Apeldoorn en daar 
werkt ook hun oudste zoon. Hun 
dochter is advocate en de jongste 
zoon is sportleraar. Enthousiast 
vertelt Elly over hun zes kleinkin-
deren. “De oudste is 9 jaar en de 
jongste 1,5 jaar. Ik pas twee dagen 
in de week op en daar geniet ik 
intens van. Ik denk dat ik wel een 
leuke oma ben”, bevestigd Elly be-
scheiden. Trots laat zij een kran-
tenartikel met foto zien waarop 
twee kleinkinderen te zien zijn tij-
dens de herdenkingsplechtigheid 
van 5 mei in Beekbergen.
Met heel veel plezier woont Elly nu 
dus al ruim 40 jaar in Beekbergen. 
“Vanaf het begin hebben wij ons 
hier thuis gevoeld. Er werd door 
De Boerderij veel voor de kinde-
ren georganiseerd en wij wilden 
onze kinderen hier zien opgroei-
en”. Aan mooie plekken is er vol-
gens Elly in Beekbergen ook geen 
gebrek: “ik vind de Ruitersmolen 
en z’n omgeving mooi en natuur-
lijk de Hervormde Kerk als histo-
risch monument”.

Rood

Wie langs het huis van Elly en Her-
man komt, zal het niet ontgaan 
dat de kleur rood dominant aan-
wezig is. Waar komt dat vandaan? 
“Op twaallfjarige leeftijd kreeg ik 
voor het eerst een gekochte jurk. 
Ik wilde graag een rode jurk, maar 
mijn moeder besliste dat het een 
blauwe jurk moest worden. Dat 
vond ik jammer”. Elly vervolgt: 
“toen wij aan de Waterjufferstraat 
woonden, deden wij door de jaren 
heen mee aan alle modekleuren in 
huis. Op het moment dat wij naar 
de Arnhemseweg verhuisden en 
wij onze spullen op de aanhanger 
van Tromp zagen liggen dacht ik 
‘wat een troep!’. Al die kleuren van 
spullen die ik door de jaren heen 
bewaard heb. Daar ga ik verande-
ring in aanbrengen. Vanaf die tijd 
is het enkel nog zwart, wit, rood 
en zilver. Rood vind ik een mooie 
kleur en is inmiddels mijn handels-
merk. Af en toe krijg ik er wel eens 

gezeur over, maar dat neem ik op 
de koop toe”.

Herinnering

Toen haar vader overleed aan een 
hartinfarct, stonden de straten tij-
dens zijn uitvaart vol met mensen. 
“Op dat moment zag ik dat niet. Ik 
was zo verdrietig. Pas toen mijn 
broer foto’s liet zien, realiseerde 
ik mij hoe bijzonder dat was. Mijn 
vader was een geliefde dominee”. 
Zelf denkt zij niet veel na over 
haar eigen uitvaart. “Dat laat ik 
over aan mijn nabestaanden. Zij 
kennen mij en ik vertrouw het hen 
wel toe. Misschien dat ik een keer 
wat liederen opschrijf die ik mooi 
vind”. 
“Hoe ik herinnerd wil worden? 
Als vrolijk en positief, iemand die 
begeesterd is in alle dingen die 
ik doe. Dat ik gedreven ben voor 
mijn cursisten en mijn jaarlijkse 
expositie in de Fotovakschool. Dat 
ik tot het gaatje ga. Voor mij is het 
alles of niets!’.

Reageren

Wilt u reageren op dit interview of 
is er een dorpsgenoot die u graag 
geïnterviewd ziet? Uw reacties en 
tips zijn welkom via
onno@wenz-uitvaart.nl
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Colofon

Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 20 oktober 
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: 5.500 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

Toneeluitvoering
Het Beekbergens Toneel is na 
alle vakanties weer aan het 
instuderen met het nieuwe 
toneelstuk ‘die dekselse Lena 
Hopsasa’,  een klucht van Joh. 
E. G. Ruiter. De uitvoering is 
op vrijdag 24 en zaterdag 25 
oktober in M.F.C. de Hoge 
Weye in Beekbergen, aan-
vang 20.00 uur. Het belooft 
een gezellige toneelavond te 
worden met een dol,dwaas 
stuk. Noteert U de datum al-
vast? 

Het Zonnehuis Beekbergen viert 85 jarig bestaan

BEEKBERGEN - Op 24 april dit jaar 
bestond het Zonnehuis 85 jaar. Er 
werd een startsein gegeven tij-
dens een koffie concert voor een 
‘jubileumjaar’ en de afgelopen 
maanden hebben cliënten en me-
dewerkers dit tijdens diverse acti-
viteiten samen gevierd. Woensdag 
24 september werd dit afgesloten 
met een bijzondere feestdag.

Op de feestdag ontbrak het de 
cliënten aan niets. Een mobiele 
frietkraam en ijs (met dank aan de 
Vrienden van het Zonnehuis) en 
een hoop gezelligheid tijdens de 
talentenjacht. Al 85 jaar een huis 

vol talenten werd op deze manier 
door cliënten, vrijwilligers en me-
dewerkers feestelijk afgesloten. 
Expositie “Het lieveheersbeest-
je” geopend voor publiek
Tijdens dit jubileumjaar hebben 
cliënten, medewerkers en vrijwil-
ligers samen allerlei kunstwerken 
gecreëerd voor een expositie met 
als thema het lieveheersbeestje. 
Het lieveheersbeestje heeft vele 
jaren onderdeel uitgemaakt van 
het logo van het Zonnehuis en 
was een inspirerend voorbeeld. De 
expositie is te bezichtigen in het 
Zonnehuis en is toegankelijk voor 
iedereen.

Glitterpakken en pruiken in De Boerderij

Beekbergen - Op zaterdag 27 sep-
tember was het dan eindelijk zo-
ver: Magic of Motown in Boerderij 
Beekbergen. De organisatie en de 
bezoekers keken er al weken, zo 
niet maanden, naar uit. Dat het net 
zo’n succes zou worden als de 80’s 
& 90’s party’s was te verwachten. 
Want dit feest leende zich zo mo-
gelijk nog meer voor prachtige uit-
dossingen en swingende muziek. 
Het werd dan ook een massaal 
bezocht evenement dat voor her-
haling vatbaar is. 

De winnaars van de Facebookac-
tie werden in stijl per classic car 
van Taxi Jochems voor de deur 
afgezet. Al snel stroomde De 
Boerderij vol met bijzonder glit-
terpakjes, wilde pruiken en andere 
prachtige verschijningen. Wie het 
onverhoopt gemist heeft, kan op 
de site van De Boerderij een foto-
verslag vinden. Wie erbij was kan 
hier nog even nagenieten van deze 
over the top avond met dj’s Sven 
Scholten en Lars Greefhorst.

REGIO - Het Apeldoorns Accor-
deon Orkest (AAO) leverde za-
terdag in schouwburg Orpheus in 
Apeldoorn samen met het Ooster-
huuzens Dialectkoor, het popkoor 
Young Voices uit Eerbeek en een 
keur van jonge solisten een schit-
terende muzikale prestatie. Naast 
accordeonisten bestaat het AAO 
uit een complete blazerssectie, 
synthesizers, gitaren, backing vo-
cals en een volledige slagwerksec-
tie. Onder de inspirerende leiding 
van dirigent Henny Vels werd een 
zeer gevarieerd programma uitge-
voerd van bekende muziekstukken 
uit films en musicals, in bijzondere 
arrangementen van de dirigent.
  Aan dit grootse muziekspektakel 
werkten meer dan 200 amateur 
muzikanten, zangers en zange-
ressen mee; daarmee was het één 
van de grootste producties ooit in 
schouwburg Orpheus.
 De koning Willem Alexander zaal 
was met ruim 1250 toeschouwers 
tot de nok toe gevuld. Het enthou-
siaste publiek kon genieten van 
een kwalitatief hoogstaande en 

spetterende  muzikale productie, 
waarbij veel ruimte werd geboden 
aan jonge talentvolle solisten. De 
muzikale uitvoering werd onder-
steund door een sprankelende 
licht- en videoshow.

Het Oosterhuuzens Dialectkoor 
was tijdens bij de MMT-productie 
drie keer te beluisteren. Bij Rus-
sian Memories zong het koor sa-

Spectaculaire muzikale theatershow

men met solist Sam Rondeel en 
ondersteund door het orkest het 
bekende Kalinka. Verder zong het 
koor op de achtergrond mee met 
enkele solisten en muzikanten in 
het indrukwekkende nummer “Als 
wij niets doen” uit de musical Sol-
daat van Oranje. Tegen het einde 
van de voorstelling zong  het Oos-
terhuuzens  Dialectkoor nog een 
medley van drie populaire liedjes 
in het dialect. Ook het popkoor 
Young Voices uit Eerbeek oogstte 
veel succes met de presentatie van 
de door hen gezongen liederen.
Vanzelfsprekend rekende het en-
thousiaste publiek op een toegift 
aan het eind van de voorstelling. 
Die toegift kwam er in de vorm van 
een fantastische uitvoering door 
alle meer dan 200 muzikanten en 
zangers  van het lied “Als wij niets 
doen”.  Het publiek beloonde de di-
rigent, de muzikanten en zangers 
en zangeressen na afloop met een 
staande ovatie. 

www.blankhartbronkhorst.nl

Wolterbeeklaan 3
7361 ZD  Beekbergen
T (055) 506 33 33
F (055) 506 31 01
E info@bbnetwerknotarissen.nl

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

Dorpstraat 54, Beekbergen
055 - 5061210 www.primera.nl
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Oktoberfest 
BEEKBERGEN - De feesten bij 
Boerderij Beekbergen zijn legen-
darisch. Dat geldt ook zeker voor 
het Onvermijdelijke Oktoberfest 
dat op 18 oktober in vol ornaat ge-
vierd gaat worden. Dolle verkleed-
partijen, inhaken, Schlagers zin-
gen….. en natuurlijk proosten met 
flinke pullen bier. 

De organisatie zet ook dit jaar 
weer lekker de bloemetjes buiten 
met het motto “Liters bier en kilo’s 
worst!” In verband met het alcoho-
lisch karakter van dit evenement, 
is het Oktoberfest onder de nieu-
we wetgeving alleen toegankelijk 
voor 18+. Trek je Lederhosen of je 
Dirndl uit de kast en meedeinen 
maar! Aanvang: 20.00 uur, toe-
gang gratis (18+)

Italiaanse kunst 
Op dinsdag 7 oktober  start Elly 
Bos opnieuw een cursus kunstge-
schiedenis op de kleine academie 
in het Hooge Pad. 
Ditmaal staat de Italiaanse kunst 
centraal. Lange tijd bleef alleen de 
Oude Italiaans kunst belangrijk. 
Dit keer diverse stromingen die 
minder bekend zijn. 
Natuurlijk wordt deze kunst ver-
geleken met de oude Italiaanse 
meesters. 
Een cursus met diverse interes-
sante onderwerpen over schilder-
kunst en beeldhouwkunst.
Zes lessen op dinsdagmorgen 
9.30-11.30 uur.
Elke les een dialezing met lesbrief 
met de verkorte lezing.
Meer informatie: 
kleineacademie-bos@kpnplanet.
nl of Elly Bos 06-23041449



DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

AGENDA
Datum    tijd   activiteit - locatie

t/m zaterdag 11 oktober     Kinderboekenweek 
    19.00 uur   Tien over Rood Toernooi bij de Boerderij
donderdag 6 oktober 13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop, Molenvaart 5 in Lieren.
       Bestemming is voor onderhoud PKN kerk in Lieren en kleinschalige projecten 
    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel in de Hoge Weye, men kan er dan terecht voor een praatje, een kop koffie of thee en
       deelnemen aan verschillende activiteiten
    14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum, In de watermolen en rondom het gebouw is nog meer te zien.
       Wandelpark, vistrap en tuincentrum, Tullekensmolenweg 33, Beekbergen
    13.15 - 16.30 uur Klootschieten, start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 
    20.00 uur  Open cafe, de Boerderij
zaterdag 11 oktober  10.00 - 15.00 uur Schuurverkoop, Molenvaart 5, Lieren
    10.00 - 17.00 uur Oorlogsmuseum Collectie ‘40-’45, Dorpstraat 15 geopend - Tel.: 055-5062343 - www.collectie4045.nl
    14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum
    15.30 uur  Beekbergen klassiek dorpskerk Beekbergen
    16.00 uur  Finale Tien over Rood Toernooi, de Boerderij
    20.00 uur  Jubileumconcert PJB, Heemgaard Apeldoorn
dinsdag 14 oktober  14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum, In de watermolen en rondom het gebouw is nog meer te zien.
       Wandelpark, vistrap en tuincentrum, Tullekensmolenweg 33, Beekbergen 
woensdag 15 oktober  13.30 - 16.30 uur  Rondleiding kerk 
donderdag 16 oktober 13.00 - 16.00 uur Schuurverkoop, Molenvaart 5 in Lieren; 
    13.15 - 16.30 uur Klootschieten, start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 
    14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum 
    20.00 uur  Open cafe, de Boerderij
zaterdag 18 oktober  10.00 - 17.00 uur Oorlogsmuseum Collectie ‘40-’45,
    10.00 - 15.00 uur Schuurverkoop, Molenvaart 5, Lieren
    14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum
    20.00 uur  Oktoberfest, de Boerderij






Installatietechniek  Zonne-energie  Aardwarmte  Biomassa
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