
Intocht Sinterklaas  
 
BEEKBERGEN/LIEREN – Sin-
terklaas komt zaterdag 15 
november om 13.30 uur met 
de stoomtrein aan op het sta-
tion van Beekbergen-Lie-
ren. Daarna maakt hij op zijn 
paard een mooie rijtoer met 
de pieten en het muziekkorps 
door Lieren en Beekbergen. 
 
Om 14.30 uur wil de Sint graag 
alle kinderen ontvangen in het 
MFC De Hoge Weye aan de 
Dorpstraat in Beekbergen. Daar 
zal hij de kinderen met de leuk-
ste kleurplaat namens de Bemi-
vo een prijs overhandigen.

De route van de intocht: Station 
Beekbergen, Zwarte Bergweg, 
Tullekensmolenweg, Molen-
vaart, Voshuizen, Mollenakker, 
Lierderstraat, Dorpstraat, Kerk-
weg, Libellestraat, Dorpstraat, 
dorpshuis De Hoge Weye.

Friday Night Fever 
BEEKBERGEN - Het is inmiddels 
een jaarlijkse traditie geworden. 
De leden van Ons-Koor.nl or-
ganiseren in nauwe samenwer-
king met V.V. Beekbergen een 
swingende 70/80’s party in het 
clubhuis van VV Beekbergen 
op vrijdag 7 november. Friday 
Night Fever staat garant voor 
een avond feesten en dansen op 
heerlijke discomuziek. Net als 
vorige jaren mikt de organisa-
tie op ongeveer 200 uitbundige 
bezoekers. Kaarten zijn te koop 
voor 5 euro en kunnen aange-
vraagd worden door een email 
te sturen naar info@vvbeekber-
gen.nl of direct bij een van de 
leden van Ons-Koor.nl worden 
gekocht. Ook aan de deur is het 
mogelijk kaarten te kopen, maar 
het advies is om er snel bij te zijn 
(op=op).
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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Bladeren, paddestoelen en meer...

Concert Toonkunst
De Gemengde Zangvereniging 
Toonkunst geeft haar jaarlijkse 
concert op zaterdag 8 novem-
ber in de Nederlands Hervorm-
de kerk van Beekbergen. Aan-
vang is 15.30 uur, de kerk is om 
15.00 uur open en de toegang is 
vrij. 
Ook dit jaar is er weer een ge-
zamenlijke keuze gemaakt tus-
sen oude en nieuwe muziek. De 
intermezzo’s worden verzorgd 
door dhr. Ben Wissink uit Loe-
nen. 
Het concert staat onder leiding 
van Ingeborg van Dokkum, diri-
gent van het koor. De piano be-
geleiding wordt verzorgd door 
Fons Kronenberg.

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!
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Een lekker kopje soep,  een heerlijk broodje en leuke oud- Hollandse 
spelen maakten de lunch voor de ouderen in Lieren op de Prinses Juli-
anaschool tot een groot succes. Gezien het feit dat er weer vier nieu-
we ouderen waren, kunnen we wel zeggen dat de ouderen in Lieren de 
lunch steeds beter weten te vinden. De sfeer was gezellig en iedereen 
kijkt al uit naar de volgende in april 2015.

Ouderen lunch
We hebben er zelf veel plezier aan 
beleefd, zowel tijdens de repetities 
als vanavond tijdens de uitvoering. 
Met deze woorden sloot Jansje 
Ribbink, voorzitter van Het Beek-
bergens Toneel vrijdag 24 oktober 
de avond af. En gelet het applaus 
had het publiek ook een fijne to-
neelavond gehad. Om 19.00 uur 
melden de eerste bezoekers zich 

al bij de grote zaal van De Hoge 
Weye en hadden alle gelegenheid 
een goede plaats uit te zoeken. 
HBT gaf een uitvoering van de door 
Joh.E.G. Ruiter geschreven klucht 
“Die dekselse Lena Hopsasa”. Het 
was humoristisch en verrassend 
en gaf met enige regelmaat aan-
leiding voor een lachsalvo. Vervolg 
op pagina 6.

Humoristische en verrassende klucht
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De Gildeslager verrast je smaak©De Gildeslager verrast je smaak©De Gildeslager verrast je smaak©

Het lekkerste  
 van de herfst nu bij 
uw Gildeslager

Voorgegaarde beenham
Met gratis honing-mosterdsaus

500 gram 7,50
Gehakt cordon bleu
Eigengemaakt

3 stuks 3,00
Hete bliksem
Kant en klare stamppot

Portie 400 gram 4,00
Corned beef
Uit eigen worstmakerij

100 gram 1,25
Verse worst
ALLEEN OP WOENSDAG

kg 6,00
Maandag 10 t/m zaterdag 22 november 2014

Gildeslager Wilbrink

Dorpstraat 50, Beekbergen
055 - 506 12 50
www.wilbrink.gildeslager.nl

Tuinontwerp • Tuinaanleg
Tuinonderhoud • Straatwerk

Lierderstraat 23c • 7364 BJ Lieren • Beekbergen
Tel: 055 - 506 12 16 • Fax: 055 - 506 35 16

tclieren@planet.nl • www.tclieren.nl www.blankhartbronkhorst.nl

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

BOEKHANDEL
BEEKBERGEN

BOEKEN, 
NIEUW EN 2E HANDS

DORPSTRAAT 84
7361 AX  BEEKBERGEN

(055) 506 02 70
WWW.MOOIBOEK.NU

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



Vereniging Dorpsraad
  Beekbergen en Lieren
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Gemeentenieuws

Van de bestuurstafel

Lege berm, volle knip
Dat is de slogan die de gemeente 
Apeldoorn gebruikt om zwerfvuil 
uit de openbare ruimte te verwij-
deren en de kleine geldelijke belo-
ning daarvoor.
Op zaterdag 15 november zijn 
geraapte blikjes en plastic flesjes 
geld waard. Op die dag kan iede-
re inwoner van Apeldoorn (orga-
nisaties met een winstoogmerk 
zijn van deze actie uitgesloten) 
geraapte blikjes en plastic flesjes 
inleveren voor 10 eurocent per 
stuk. Ook verenigingen en scholen 
kunnen deelnemen. Waar in te le-
veren? Dat wordt in de week voor 

15 november bekend gemaakt. De 
gemeente heeft aangegeven dat 
de doelen van deze actie helder 
zijn: een schone (schonere) open-
bare ruimte en belonen die daar-
aan meewerkt. Deze actie past in 
de campagne “Heel Apeldoorn is 
Rein”. Met deze campagne willen 
de gemeente en andere deelne-
mende partijen inwoners enthou-
siasmeren en meer betrekken bij 
het opruimen en schoonhouden 
van de eigen woonomgeving. Een 
relatief kleine inspanning van de 
burgers kan veel betekenen voor 
een schonere stad en dorp.Infopunt Woon Service Groep (WSG)

- op donderdagmiddag kan men van 14.00 tot 16.00 uur bij het Infopunt in de Hoge Weye terecht met   
   vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vervoer
- op de 1e en 3e donderdag van de maand houdt Sprengenland Wonen van 14.00 – 15.00 uur spreekuur   
   in de Hoge Weye
- er is elke donderdag inloop (Stamtafel) in de Hoge Weye (men kan er dan terecht voor een praatje, een 
   kop koffie of thee en men kan deelnemen aan verschillende activiteiten.
- de infopunt medewerkers zijn Rita Stok en Ann Korthuis
Iedere dinsdagochtend is Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz van 10.30 tot 11.45 uur in de Hoge 
Weye aanwezig om u te helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal 
maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die u leefomstandigheden kun-
nen veraangenamen, of welke activiteiten zouden geschikt zijn om het sociaalwelzijn te vergroten, of wel-
ke mogelijkheden zijn er voor het deelnemen aan vrijwilligerswerk?
Loopt u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg.

Freule Hartsenplantsoen 
krijgt facelift 

Van de wijkbeheerder dorpen en 
buitengebied van de gemeente 
Apeldoorn ontvingen wij het be-
richt dat het Freule Hartsenplant-
soen grondig wordt opgeknapt. In 
november wordt begonnen met 
het uitwisselen van grond. In de 
huidige grondlaag zit veel kweek. 
Aansluitend wordt gestart met de 
beplanting. Het gaat te ver om alle 
namen van de planten en struiken 
hier op te noemen. Zijn voor een 
leek toch waarschijnlijk niet thuis 
te brengen. Het aantal per soort is 
al indrukwekkend genoeg en geeft 
voldoende vertrouwen dat het er 
straks mooier uitziet dan op dit 
moment.

Aanpassing A1
De A1 is een belangrijke verkeers-
ader in de west – oost verbinding. 
Transporten van de havens Rot-
terdam en Amsterdam naar het 
Europese achterland gaan via de 
A1. Capaciteitsuitbreiding is ver-
keerstechnisch noodzakelijk en 
van economisch belang.
Rijkswaterstaat heeft voor de 
volledige realisatie van de capa-
citeitsuitbreiding de periode 2016 
– 2028 gepland. De eerste stap 
in dit project is uitwerking van 
de verbreding van de A1 tussen 
Apeldoorn en knooppunt Azelo. In 
november 2014 is Rijkswaterstaat 
voornemens de aankondiging van 
de Milieu Effect Rapportage (MER) 
te effectueren en ook de notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (R&D) 
ter inzage te leggen. Op de R&D 
kan iedereen een zienswijze indie-
nen.
Planning in hoofdlijnen:
-2016-2017; uitvoeren kleine 
maatregelen om de doorstroming 
bij Apeldoorn-Zuid en knooppunt 
Beekbergen zo snel mogelijk te 
verbeteren
- 2017-2020; verbreding A1 tussen 

Twello en Deventer naar 2x vier rij-
stroken en tussen Deventer-Oost 
en Rijssen naar 2x drie rijstroken
- 2024-2028; verbreding A1 tussen 
Apeldoorn en Twello en de A1 tus-
sen Deventer en Deventer-Oost 
naar 2x vier rijstroken en tenslotte 
de A1 tussen Rijssen en knooppunt 
Azelo naar 2x drie rijstroken.

In de periode heeft het ontwerp-
tracébesluit (OTB) Apeldoorn Zuid 
– Beekbergen ter inzage gelegen. 
Er zijn door RWS 13 reacties op dit 
OTB ontvangen. Grootste deel van 
de reacties had betrekking op zorg 
van belanghebbenden op moge-
lijke geluidshinder. Overige zorg-
punten waren trilling door (zwaar) 
vrachtverkeer en verslechtering 
van de luchtkwaliteit in en rond het 
betreffende gebied.
De ontvangen reacties worden op-
genomen in het rapport dat naar 
de minister van Infrastructuur en 
Milieu wordt gezonden voor be-
slissing van het definitieve tracé-
besluit.
Realisatie van dit deel van het pro-
ject is thans gepland in 2016-2017.
 

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties 
met betrekking tot omgevingsvergunningen over de periode 9 tot en 
met 22 oktober 2014 en die betrekking hebben op locaties in Beekber-
gen en Lieren.

Locatie    Omschrijving
Arnhemseweg thv 385 Kappen van eik (14 oktober)
Hogelandseweg 7 Kappen van een conifeer en Amerikaanse eik
   (10 oktober)
Veldbrugweg t.h.v. 50 Kappen van een eik (15 oktober)
Het Witte Veen 22 Kappen van een linde (17 oktober)
Holleweg 20  Oprichten van een woning (21 oktober) 

Beekbergsebroek

Op 28 oktober heeft er, op verzoek 
van Klarenbeeks Belang, een over-
leg plaatsgevonden tussen twee 
bestuursleden van Klarenbeeks 
Belang en het bestuur van de 
dorpsraad Beekbergen en Lieren. 
Onderwerp van gesprek was de 
voorgenomen ontwikkelingen in 
het gebied Beekbergsebroek. De 
dorpsraad heeft gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om bij de ge-
meente Apeldoorn te reageren op 
de plannen van een combinatie 
van vijf participanten. Het zijn, deA 
(duurzame energie van en voor 
Apeldoorn); Wolff Wind (windmo-
lens); E-kite (wind power systems, 
energie opwekking door middel 
van vliegers); Out2Play (outdoor 
trainingsbureau) en tenslotte E-bi-
ke (richt zich onder andere op 
elektrische crossmotoren).
Eén van de door de gemeente ge-
hanteerde beoordelingscriteria is 
het vereiste van een groot draag-
vlak voor de plannen.
 
Tijdens het overleg op 28 oktober 
jl. werd duidelijk dat zowel Klaren-
beeks Belang als de dorpsraad:
- positief zijn over een voornemen 

van de gemeente om (verdere) 
verpaupering van het gebied te-
gen te gaan
- een zo groot mogelijk maat-
schappelijk draagvlak als een ab-
solute vereiste zien voor de uitein-
delijk gekozen invulling van een 
duurzame energieontwikkeling en 
die recht doet aan de bijzondere 
landschappelijke aspecten van de 
locatie
- bezwaar maken/zullen maken 
tegen ontwikkelingen die naar hun 
oordeel strijdig zijn met de hierbo-
ven genoemde maatschappelijke 
acceptatie
- zullen deelnemen aan een over-
leg (denktank) -initiatief Klaren-
beeks Belang- hierboven genoem-
de uitgangspunten nastreven
Zodra daartoe aanleiding bestaat 
zal een vervolg overleg plaatsvin-
den.
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Tijdens het overleg op 28 oktober jl. werd duidelijk dat zowel Klarenbeeks Belang als de 
dorpsraad: 

- positief zijn over een voornemen van de gemeente om (verdere) verpaupering van het 
gebied tegen te gaan 

Dienstregeling
Op 14 december 2014, zo heeft 
busmaatschappij Syntus ons laten 
weten, gaat de nieuwe dienstrege-
ling voor de bussen van de stads-
dienst Apeldoorn in.
De vertrektijden van de buslijnen 
91 en 43, die de bestaande route 
blijven rijden, wijzigen iets ten op 
zichte van de huidige dienstre-
geling. De buurtbus (lijn 510) rijdt 
vanaf 14 december 2014 ook naar 
Musketiersveld in de Maten.

DorpsVizier
 

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

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

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 Smittenberg
★ ★ ★ Hotel - Restaurant
Dagelijks geopend van 8.00 - 23.00 uur voor lunch en diner

(keuken geopend van 12:00 - 21:00 uur)

Wisselend maandmenu € 24,95
Arnhemseweg 537 - Beekbergen  - 055 - 506 1331 - www.desmittenberg.nl

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

foto: Remko de Vos

BEEKBERGEN - Het Oktoberfest bij Boerderij Beekbergen zit er weer op, het was een fantastische ervaring 
en het hele dorp kijkt alweer uit naar volgend jaar. Het Team van De Boerderij heeft zoals gebruikelijk de 
foto's op Facebook en op de website geplaatst, zodat iedereen nog even kan nagenieten. 

Dorps
Vizier

 

Adverteren in
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)
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  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

W e l k o m  b i j  V V  B e e k b e r g e n

Wedstrijdprogramma 
VV Beekbergen

Vanaf heden zal het programma 
van alle thuiswedstrijden van V.V. 
Beekbergen in het DorpsVizier 
worden vermeld. De wedstrijden 
voor zowel de jeugd als de seni-
oren zullen in dit tweewekelijkse 
overzicht worden meegenomen. 
Op deze manier kunnen vaders, 
moeders, opa’s en oma’s en an-
dere geïnteresseerden de wed-
strijden van hun favoriete elftallen 
opzoeken en het team komen aan-
moedigen op de velden van VVB.

Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Tegenstander

Weekend van 8 en 9 november

Jeugd
Za. 08-11 09:00 Beekbergen D2 WSV D7
Za. 08-11 09:00 Beekbergen E1 Victoria Boys E1
Za. 08-11 09:00 Beekbergen E2 WSV E10
Za. 08-11 10:00 Beekbergen D3 SDV Barneveld D7
Za. 08-11 10:15 Beekbergen F1 Voorwaarts Twelle F2
Za. 08-11 10:15 Beekbergen E3 Csv Apeldoorn C7
Za. 08-11 11:15 Beekbergen C2 Victoria Boys C2
Za. 08-11 11:15 Beekbergen C3 WSV C10
Za. 08-11 12:45 Beekbergen C1 WWNA C1
Za. 08-11 14:30 Beekbergen A1 Albatross A1

Senioren
Za. 08-11 14:30 Beekbergen 2 Ijsselstreek 2
Za. 08-11 14:30 Beekbergen 3 Vios Vaassen 5
Zo. 09-11 10:00 Beekbergen 45+ 1 Holten 45+ 2
Zo. 09-11 14:00 Beekbergen 1 Heeten 1

Weekend van 15 en 16 november

Jeugd
Za. 15-11 09:00 Beekbergen D2 KCVO D2
Za. 15-11 10:00 Beekbergen F3 Robur et Velocitas F6
Za. 15-11 10:30 Beekbergen D1 Apeldoornse Boys D1
Za. 15-11 12:00 Beekbergen C2 Vaassen C1
Za. 15-11 13:30 Beekbergen B2 v.v. Dieren B3

Senioren
Inhaalweekend Inhaalweekend Inhaalweekend 

Acties en prijzen tijdens Milieunair Fair
BEEKBERGEN - In de aanloop 
naar de Milieunair Fair, op zaterdag 
8 november, organiseert Boerderij 
Beekbergen op Facebook acties 
waarbij mooie prijzen verdiend 
kunnen worden. Voor kinderen is 
er een prijsvraag. Volwassenen 
kunnen een geheel verzorgd diner 
voor twee winnen, beschikbaar 
gesteld door Het Ei van Columbus.

Ondernemers uit Beekbergen en 
Apeldoorn nemen enthousiast 
deel aan de Milieunair Fair. Een tip-
je van de sluier: Fixet Beekbergen 
deelt gratis Jekko’s uit, Arno Tromp 
geeft uitleg over onder meer de 
pellet kachel. Er is een presenta-
tie van KRNWTR waar bijzondere 
drankjes geproefd kunnen worden 
en bij de stand van Blom vind je on-
der meer tips over Warme Truien-
dag. Ook zal er aandacht zijn voor 
elektrisch rijden en zonne-ener-
gie. Kids kunnen iets bouwen met 
echt werkende zonnecellen of een 
zoek-de-verschillen puzzel kleu-
ren. Het is slechts een kleine greep 
uit het grote aanbod aan activitei-
ten en informatie.

Tips en uitleg van deA
Een delegatie van Duurzame Ener-
giecoöperatie Apeldoorn (deA) 
vertelt hoe je op eenvoudige wij-
ze veel energie kunt besparen en 
geeft uitleg over lokaal opgewekte 
energie. Ook kunnen mensen hun 
jaarrekening meebrengen voor 
persoonlijke uitleg en tips. Zelfs 
de mysterieuze Green Men maken 
hun opwachting op de Milieunair 
Fair!
Een volledig overzicht van deel-
nemers en de laatste nieuwtjes 
worden bekend gemaakt via www.
facebook.com/milieunairfair. Hier 
zijn ook de Like & Win actie en 
de kinderprijsvraag te vinden. Of 
luister op dinsdag 4 november 
naar de Matinee uitzending van 
RTV Apeldoorn voor meer nieuws. 
Slimme kinderen stemmen ook af 
op Radio Apeldoorn, want er wor-
den al een paar antwoorden van 
de prijsvraag verklapt…. Zo wordt 
winnen wel heel makkelijk!
Waar: Boerderij Beekbergen
Wanneer: Zat. 8 november 2014
Hoe laat: 10.00 - 16.00 uur
Toegang: Helemaal gratis!

Pluimveevereniging Sport en Nut 
BEEKBERGEN - vrijdag 31 oktober hebben wij een clubshow gehad van 
pluimveevereniging  Sport en Nut, hierbij de uitslagen:

bij de konijnen:  Henk Boks met een witte wener .
bij de cavia's:  Lisanne Boon met een Magpie
bij de grote hoenders: Dinie Leemans met een assendelfter 
bij de dwerg hoenders: Willie Klunder met een seabricht
bij de sierduiven: Jaap Schepers met een deense tuimelaar 
bij de oorspr. duif: Niels van Randwijk met een lachduif
bij de watervogels: Nico Schut met een casara paradijs 

Ook de jeugd had ingezonden hiervan waren de uitslagen: 
bij de konijnen:  Joyce Boon de winnaar met een kleurdwerg 
bij de cavia's: Lisanne Boon de winnaar met een magpie 
bij de hoenders:Sven Klaarenbeek winnaar met een dwerghoen houdan 

V.V. Beekbergen pakt uit op 
komende sponsoravond! 

BEEKBERGEN - Tijdens de komen-
de sponsoravond van V.V. Beek-
bergen, vrijdag 21 november, zullen 
de sponsoren en andere geïnte-
resseerden van VV Beekbergen, 
Tennisvereniging Beekbergen en 
de BSV (Beekbergse Sportvereni-
ging) getrakteerd worden op een 
inspirerend maar ook vermakelijk 
betoog van niemand minder dan 
Erik Hulzebosch! Nu zult u denken: 
“Wat moet een schaatser bij een 
voetbalvereniging?” Dat is heel 
simpel: Erik Hulzebosch is zoveel 
meer dan alleen schaatser. Naast 
schaatser skeelert hij natuurlijk 
ook maar is hij ondernemer. Tij-
dens deze sponsoravond zal Erik u 
uitleggen wat zijn visie op sport en 
ondernemerschap is en hoe beide 
werelden helemaal niet zover van 
elkaar verwijderd zijn. Laat Erik u 
meenemen en kennismaken met 
zijn visie, u zult niet teleurgesteld 
worden! 
Ook deze sponsoravond is een 
initiatief van de sponsorcommis-
sie van V.V. Beekbergen. Na de 
succesvolle vorige edities, waar-
aan sprekers als Edward Sturing 
(oud voetballer van onder ande-
re Vitesse) en Gert Jakobs (oud 
profwielrenner) hun medewerking 
verleenden, is dit keer Erik Hulze-
bosch bereid gevonden om u te 
inspireren.  

“Net als de vorige edities moet 
de avond een mix zijn van enter-
tainment, informatie en inspiratie. 
Daarnaast is het voor onderne-
mers uit de regio een ideaal mo-
ment zijn of haar netwerk te ont-
moeten of uit te breiden”, aldus 
Andre Driessen (voorzitter spon-
sorcommissie V.V. Beekbergen). 
“De opkomst tijdens de vorige 

bijeenkomsten was erg goed. Tel 
daarbij op dat de reacties over 
het programma zeer positief wa-
ren en je begrijpt dat wij dit eve-
nement graag blijven organiseren. 
Het is immers belangrijk iets terug 
te doen voor onze trouwe spon-
soren”, besluit Bestuurslid Henk 
Boeve.
Voor deze avond opent V.V. Beek-

bergen niet alleen voor haar trou-
we sponsoren de deuren, ook 
andere geïnteresseerden zijn van 
harte uitgenodigd. Kosten voor dit 
evenement bedragen 20 euro p.p. 
en is inclusief hapjes en drankjes.

Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar:
sponsoring@vvbeekbergen.nl.
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Door Anne Schiebaan 

De tijd van “het rode gevaar” is 
voorbij. Het “IJzeren Gordijn” is 
opgetrokken. Museumachtige 
resten ervan zijn nog te vinden in 
het vroegere grensgebied tussen 
oost en west Duitsland. Stukken 
‘gordijn’ zie je doeltreffend als 
tuinhek gebruikt of als rooster om 
er je voeten op af te vegen, heel 
symbolisch…..! Voorbije tijd. 

Of herhaalt de geschiedenis zich 
toch weer? En elders lijken mid-
deleeuwse toestanden te zijn te-
ruggekeerd. Maar laat ik me hier 
niet met politiek bezig houden; 
doen we bij de koffie / thee in De 
Schuur ook niet.

Het ‘rode gevaarTE’ dan. 

Zelf hebben we er ook eentje in 
de keuken, wel is waar niet rood, 
maar van een onbestemde roze 
kleur, ook uit De Schuur. Toen, op 
een dag lag er in De Schuur een 
niet al te stevig, fel rood exem-
plaar en die hebben we ook mee-
genomen, nu voor onze dochter. 
Zij ook een slacentrifuge. Weken 
later lag er weer eentje, nu een 
stevige groene. En net als die roze 
ook van het merk, dat avondjes 
belegt bij de buurvrouw. Op door-
tocht ook die bij de dochter in 
Duitsland afgeleverd, in ruil weer 
voor die rode; twee stuks in haar 
keuken is een beetje overdreven, 
toch? Dat rode gevaarte dan maar 
weer meegenomen in de caravan, 
waar die in onze kleine KIP veel te 
veel plek innam; je kunt sla ook in 
een theedoek uitslaan. Een paar 
dagen later streken we neer op 
een camping in het noorden van 
Zwitserland. Allemaal stacaravans 
en een klein, mooi veldje voor van 
die zwervers zoals wij. Daar kon-
den we iemand met die rode er 
een plezier mee doen, iemand 
met een stacaravan; de voortent 
als complete keuken ingericht, 
dus veel meer plek!

Zo krijgen de spullen van en uit De 
Schuur een compleet zwervend 
bestaan op een onbekend adres, 
wijd als de wereld en “The sky is 
the limit”.

Het blijft so wie so leuk om te zien 
wie wat koopt en om te horen 
waarheen het één en ander ver-

dwijnt; dat geldt ook voor onze 
boekenhoek: wie heeft belang-
stelling voor wat? Soms zijn men-
sen op zoek naar boeken met een 
lijstje van gezochte exemplaren in 
de hand. Maar het is een pure tref, 
wanneer ze dan slagen. Wie met 
wat verdwijnt in de hoek van de 
kleding, ja, daar heb ik geen kijk 
op; het zijn vooral de dames, die er 
aan het passen en meten zijn en 
daar hebben ze mij niet bij nodig. 
Ik zou er mogelijk een kleur van 
krijgen en zou dan als ‘het rode 
gevaar’ door kunnen gaan. Nee, 
mij niet gezien.

November, de weken voor Sint 
zijn inmiddels aangebroken. Hij 
heeft het dit jaar niet makkelijk 
als leidinggevende aan zijn in het 
rondspringende en gevarieerd 
gekleurde medewerkers. Heeft hij 
nu ook te maken met cao’s, een 
medezeggenschapsraad en een 
anonieme kliklijn? Moet hij zorgen 
voor een regeling bij ziekte- en 
zwangerschapsverlof? Hij zou er 
grijze haren van krijgen, als die al 
niet wattenwit waren….! Enne, hoe 
gekleurd staan de Pieten er in De 
Schuur op?

Kerst verschuift steeds meer naar, 
in turbotaal, “Xmas”. Maar de 
meest gewone kerstspullen liggen 
voor u klaar. Ook een aantal boe-
ken met kerstverhalen (wel even 
zoeken…!). Nee, het is niet elk jaar 
‘hetzelfde liedje’, maar wel elk jaar 
hetzelfde Oude Verhaal. “Xmas” 
is een commercieel event, met 
glitter en glamour en een zo hoog 
mogelijke omzet zonder een link 
met “Advent”. 

De Schuur kent geen wervelen-
de kerstmarkt met tig-maal “I ‘m 
dreaming of a white Christmas” 
aan je hoofd, maar heeft wel het 
één en ander om de gang naar 
Kerst te markeren en om stil bij te 
worden bij het licht van een bran-
dende kaars in donkere tijden en 
winterdagen.

Tja, in het kader van De Schuur 
wat voor mij uit mijmerend achter 
m’n laptop, kom ik van het rode 
gevaar tot het witte kaarslicht, 
‘besinnlich’ volgens onze Duitse 
buren.

Ik wens u dan ook besinnliche ad-
ventsweken toe!

     
 

De Schuur en …… het rode gevaar(te)

Momenteel volgen meer dan 30 
enthousiaste cursisten de com-
putercursus in de OBS Beek-
bergen. Een groot deel van de 
deelnemers van de basiscur-
sus is zo enthousiast dat ze ook 
de vervolgcursus gaan doen. 
Eind november starten dan ook 
weer twee cursussen, te weten de 
basiscursus en de vervolgcursus. 
 
In de basiscursus wordt onder an-
dere behandeld: het omgaan met 
de muis en toetsenbord. Wegwijs 
worden op de computer: maken 
van mappen op de computer voor 
het bewaren van teksten en foto’s, 
het terugvinden daarvan. Op het 
internet leren omgaan met de di-
verse mogelijkheden van Google, 
marktplaats, email, etc.

In de vervolgcursus zijn de onder-
werpen onder andere: Het orde-
nen van bestanden op de compu-
ter, foto’s van de camera naar de 
computer verplaatsen, hoe maak 
ik een icoontje op het bureaublad, 
eenvoudige fotobewerking, meer 
mogelijkheden van Google op in-
ternet, email ontvangen en verstu-
ren met bijlages, en natuurlijk kan 
men zelf onderwerpen inbrengen. 
Er zijn vier groepen, twee 

voor de basiscursus en 
twee voor de vervolgcursus: 
Groep Basiscomputercursus: 
dinsdagen 18.30 – 19.30 uur, start 
25 november, woensdagen 13.30 
– 14.30 uur, start 26 november. 
Groep Vervolgcomputercursus: 
dinsdagen 19.45 – 20.45 uur, start 
25 november, woensdagen 15.00 
– 16.00 uu, start 26 november.

De cursussen bestaan uit 8 lessen 
van 1 uur. De prijs bedraagt slechts 
35 euro per persoon voor de hele 
cursus van 8 keer 1 uur. Het maxi-
mum aantal deelnemers per groep 

Wisselwerk geeft computercursussen voor senioren

is 11 voor de woensdaggroepen 
en 8 per groep op de dinsdag en 
donderdag. Wees er dus op tijd bij 
want vol = vol. Er zijn nog maar een 
plekjes op in de vervolggroepen. 
Heeft u een laptop, dan kunt een 
deel van de oefeningen tijdens de 
les op uw eigen laptop doen. Als 
de cursusgroep vol is kunt u zich al 
aanmelden voor de cursus die in de 
eerste week van maart 2015 start. 
Opgave alleen via Wisselwerk 
Apeldoorn, tel. 055 521 96 44 
(maandag t/m donderdag van 
09.00 – 12.30 uur)

EHBO, BHV reanimatie met AED,
EHBO bij kinderen
E-learning

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

 

Vervolg van voorpagina

Geert Knol (op voortreffelijke 
wijze gespeeld door Tonny v.d. 
Beld) was het meer dan zat dat 
zijn familie duidelijk alleen maar 
op zijn verjaardag komt omdat 
ze op zijn geld uit zijn. Ook dit 
jaar komen zijn schoonzus Sien 
Knol en haar dochter Aafke Knol 
(gespeeld door Jansje Ribbink en 
Janine Ribbink) weer logeren. Dat 
geldt ook voor Geerts achternicht 
Janny Meyer en haar man Pieter 
(gespeeld door Aline v.d. Brink 
en Agnes Geradts). Deze laatste 
speelde de mannelijke rol omdat 
er, zo werd er meegedeeld een 
tekort aan mannen was. Ze deed 
het overigens prima. Terug naar 
Geert. Hij bedenkt een list om de 
familie eens goed te pakken te 
nemen. Nadat hij zijn buurman Be-
rend (Herman Konijnenberg) en 
buurmeisje Martje en haar vriend 
(Christa Hartgers en Martin Bres-
ser) heeft gevraagd een oogje in 
het zeil te houden en zich vooral 
ook te ontfermen over zijn vrien-
din Lena uit Hongarije die komt 
logeren, gaat hij een dagje weg. 

Bij de start van het tweede be-
drijf maken we kennis met Lena. 
Het is Geert die een schitterende 
metamorfose heeft ondergaan en 
onherkenbaar voor zijn familie en 
buren deze rol overtuigend en met 
veel humor speelt. De dialogen die 
dan tussen Lena en de familie van 
Geert ontstaan geven voor Geert 
de bevestiging dat de familieleden 
echt alleen maar uit zijn op zijn 
bezit. Geen middel of methode 
wordt door de familie geschuwd 
om geld en goederen van Geert te 
ver-krijgen. Nichtje Aafke wordt 
op voorstel van haar moeder 
en tante in de rol van Baron van 
Drenthe tot aan ’t Wat geplaatst 
om zo Lena te paaien en haar de 
code van de bankpas van Geert 
te ontfutselen. Lena verweert zich 
en ook dat plan loopt op niets uit. 
Het is in het derde bedrijf voor de 
familie zeer onthutsend wanneer 

Geert bekend maakt dat hij Lena 
was en zo dus al hun gesprekken 
heeft kunnen volgen en hun sno-
de plannen om het servies en het 
zilveren bestek al vast maar te 
verdelen omdat zij dachten dat 
Geert -nadat hij voor een dag on-
vindbaar was- niet meer zou te-
rugkomen. Op luchtige wijze werd 
dit familietafereel gebracht, maar 
de moraal …………….! 

Beide avonden waren er ongeveer 
200 bezoekers. Het decor zag er 
weer perfect uit(Jannes Buiten-
huis en zijn ploeg), de grime werd 
verzorgd door Gratia Konink en 
de regie was in handen van Ger-
da v.d. Beld. En als dat nodig was 
konden de acteurs een beroep 
doen op de souffleur Gerda de 
Groot. 

Humoristische en verrassende klucht
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Colofon

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

maandag 17 november 
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.

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....






Installatietechniek  Zonne-energie  Aardwarmte  Biomassa
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DUURZAME ENERGIE CV
WATER SANITAIRZONNE-ENERGIE

LUCHTBEHANDELING
BIOMASSA

AARDWARMTE
WARMTETERUGWINNING
GAS DAKBEDEKKING

Kerkweg 1 | 7361 BD Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 15 83

Fax: 055 - 506 19 01
E-mail: post@atromp.nl
Internet:www.atromp.nl

in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen

Weer zo’n leuke actie van:

Datum   : 15 november
Tijd    : 13.30 uur
Plaats   : station Beekbergen in Lieren
Voorstelling : De Hoge Weye, Dorpstraat 34
De route van de intocht: Station Beekbergen, Zwarte Bergweg, Tullekensmolenweg, 
Molenvaart, Voshuizen, Molenakker, Dorpstraat, Kerkweg, Libellestraat.
Aankomst Dorpstraat 34 - De Hoge WeyeRe
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De politie houdt op maandag 24 
november in de Hoge Weije een 
voorlichtingsbijeenkomst over 
woninginbraken, preventie, her-
kennen van verdachte situaties, 
app-groepen en dergelijke. Pre-
ventie en alertheid zijn de beste 
wapens om inbraak en diefstal te 
voorkomen. Vanaf 19.00 uur bent u 
van harte welkom, staat de koffie 
en de thee klaar. De bijeenkomst 
zelf begint om 19.30 uur en zal tot 
ca. 21.00 uur duren.

Voorkomen is beter dan 

Dat geldt ook voor veiligheid en 
preventie. In het overzicht het 
aantal inbraken of pogingen tot 
inbraak in Beekbergen en enkele 
wijken in Apeldoorn. In Beekber-
gen waren aanzienlijk meer ge-
vallen/pogingen van/tot inbraak 
zoals uit een eerder gegeven 
overzicht bleek. De helft van de 
inbraken op vakantieparken en in-
stellingen heeft plaatsgevonden. 
Dat maakt het op zich niet minder 
ernstig maar geeft wellicht toch 
een wat minder onveilig gevoel en 
komt het aantal inbraken meer in 
lijn met andere dorpen en wijken 
van Apeldoorn.

Wijk/dorp Aantal

Berg en bos  2

Wijk West  12

Wijk Noord/west 6

Kerschoten  13

Wijk Zuid  14

Beekbergen  32

Gegevens hebben betrekking op 
de eerste drie maanden van 2014. 

Deze alarmerende inbraakcijfers 
was voor een aantal bewoners van 
de Berg en Dalweg en Spelderholt 
reden om een contract af te sluiten 
met een beveiligingsbedrijf voor 
het uitvoeren van surveillance rit-
ten. 

Donkere dagen 

De donkere dagen zijn weer aan-
gebroken. Een tijd waarin we het 
in huis gezellig maken. Maar inbre-
kers vinden dit een ideale periode 
waarin zij hun slag kunnen slaan. 

De politie zal in deze periode meer 
’s avonds surveilleren, (verkeers-)
controles organiseren en zo voor 
zichtbare aanwezigheid zorgen 
en daarmee de kans vergroten 
om “verkeerd volk” te traceren en 
op te pakken. Bekende inbrekers 
(veelplegers) worden extra in de 
gaten houden. 

Hierbij vraag ik ook extra inzet 
van u. De belangrijkste reden voor 
een inbreker om niet in uw straat 
in te breken is sociale controle in 
een woonbuurt. Op het moment 
dat een potentiële inbreker in de 
gaten heeft dat bewoners alert 
zijn, omdat bijvoorbeeld vreemde 
personen in de straat in de gaten 
worden gehouden, worden aange-
sproken of dat de politie wordt ge-
beld als er een verdacht voertuig 
in de straat staat, zal de inbreker 
waarschijnlijk liever een andere 
buurt uitzoeken. 

Hondenbezitters moeten regel-
matig hun viervoeter uitlaten en 
zijn zo de ogen en oren van de 
buurt. Zij herkennen vaak sneller 
dan andere bewoners afwijkende 

omstandigheden. Aan honden-
bezitters, maar ook deelnemers 
van buurtpreventieprojecten of 
Burgernet, vraag ik om tijdens het 
uitlaten of het wandelen de extra 
‘oren en ogen’ van de gemeente 
en de politie te zijn. Ik vraag u dan 
ook om bij verdachte situaties di-
rect de politie te bellen, want dan 
kan de politie snel handelen. Dit 
vergroot de pakkans. De politie 
probeert zoveel mogelijk de mel-
der terug te koppelen wat er met 
de melding is gedaan. De ervaring 
leert dat de meeste ‘boeven wor-
den gevangen’ naar aanleiding van 
een melding van een alerte burger. 
Dus laten we samen werken om 
de buurt veilig te houden! U belt 
0900-8844 als er geen haast is 
geboden, maar 112 heb ik ook geen 
problemen mee! (geef mij maar de 
schuld als er commentaar komt). 

Hebben uw spullen een num-
mer? 

Daarnaast wil ik u wijzen op het 
belang om uw spullen te registre-
ren. Als er thuis wordt ingebroken, 
is dat erg vervelend. Iedereen wil 
het liefst dat de politie de dader 
zo snel mogelijk oppakt en de ge-
stolen spullen terugvindt. Voor de 
politie is het belangrijk dat mensen 
een duidelijke omschrijving kun-
nen geven van de gestolen bezit-
tingen. Dit is niet alleen nodig voor 
de opsporing van de goederen, en 
daarmee van de dader, maar ook 
om gestolen spullen die terugge-
vonden zijn, terug te kunnen geven 
aan de eigenaar. 

Uit analyses blijkt dat vooral siera-
den, geld, computers (ook laptops) 
en communicatieapparatuur favo-

riet zijn bij de woninginbreker. De 
politie adviseert om van sieraden 
foto’s te maken en van apparaten 
in elk geval de serienummers te 
noteren. Van mobiele telefoons is 
vooral het zogeheten Imei-num-
mer van belang. Imei-nummers 
staan vermeld op de verpakking 
en in de telefoon. 

Laptops, tablets en andere digita-
le apparaten zijn vrij eenvoudig te 
voorzien van ‘track en trace’ soft-
ware. Dankzij deze software, die 
gebruik maakt van de GPS zen-
der van het apparaat, kunt u vanaf 
een andere computer zien waar 
de GPS (en dus het apparaat) zich 
bevindt. Meer informatie hierover 
is via de verkoper van het appa-

raat of via internet te krijgen. Ten 
slotte adviseer ik u om niet te veel 
contant geld thuis te bewaren en 
om waardevolle spullen niet in het 
zicht te leggen. 

Meer preventietips zijn te vinden 
op www.politiekeurmerk.nl. 

Ik hoop dat we uiteindelijk terug 
kunnen kijken op donkere dagen, 
die gezellig en zonder noemens-
waardige incidenten zijn verlopen! 

Theo Simmelink 

Dorpsagent voor Beekbergen, Lie-
ren, Oosterhuizen en Loenen.

Politienieuws
Informatieavond inbraakpreventie

Nieuw uniform voor de politie
Vanaf 4 november ziet u ook hier in de buurt ‘het nieuwe blauw op 
straat’. Daarmee zullen de agenten er heel anders uitzien. Minder for-
meel, een stuk moderner en veel opvallender dankzij de felgele stre-
pen op de bovenkleding.
Alle agenten die op straat werken, krijgen het nieuwe uniform. Op po-
litiebureaus en bij officiële gelegenheden blijft u het huidige uniform 
voorlopig nog tegenkomen. In allebei de uniformen is de politie na-
tuurlijk even waakzaam en dienstbaar. 



AGENDA
Datum    tijd   activiteit - locatie

donderdag 6 november 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
vrijdag 7 november     Friday Night Fever, clubhuis VVBeekbergen

zaterdag 8 november 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
    10.00 -  16.00 uur  Mileunair Fair, de Boerderij
    14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum
    15.30 uur   Concert Toonkunst, Nederlands Hervormde kerk, Beekbergen

dinsdag 11 november  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 
donderdag 13 november 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 15 november 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
    13.30 uur  Intocht Sinterklaas VSM Lieren 
    

DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Vera en Onno van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

Vera en Onno van AndelVera en Onno van AndelVera en Onno van Andel

Respect voor traditie,  
ruimte voor vernieuwing

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies


