
BEEKBERGEN - Op woensdag 24 
december vieren we samen Kerst 
in een sfeervolle kerstnachtdienst 
in de open lucht, op het terrein van 
de prachtige historische Dorps-
kerk van Beekbergen.

Aan de noordkant van de kerk 
staat een half open tent met klap-
stoelen, voor als u het buiten te 
koud vindt. Maar ‘binnen’ of buiten 
kunt u de bekende kerstliederen 
uit volle borst meezingen. En al-
leen maar luisteren kan ook heel 
fijn zijn.

Gospelkoor His Voice begeleidt de 
samenzang en zingt zelf ook een 
paar prachtige kerstliederen. 
De korte toespraak van ds. A. 

Theunisse heeft als thema: Waar is 
God?…. Immanuël   
Er worden weer ledlampjes uitge-
deeld, zodat u het blad met de lie-
deren goed kunt lezen. 
De sfeer op dit lichtfeest wordt 
nog verhoogd door vuurkorven, 
warme chocolademelk en het sa-
men drinken van een glaasje Glüh-
wein na afloop van het samenzijn.  

Deze Kerstnacht openluchtdienst 
staat letterlijk open voor iedereen. 
U bent hartelijk welkom van-
af 19.30 uur en we beginnen om 
20.00 uur.
Bij de uitgang mag u wat geven 
voor de bestrijding van de Ebola in 
Afrika via de Lion Heart foundati-
on. 

DorpsVizier
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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Kerstnacht  openluchtdienst   

Info-inloop BWiBL
De vereniging Betaalbaar Wo-
nen in Beekbergen en Lieren 
nodigt iedereen uit om in het 
nieuwe jaar op zaterdag 3 janu-
ari van 14.00 tot en met 16.00 
uur op de toekomstige nieuw-
bouw locatie in Lieren aan de 
Nieuwe Voorweg in de infotent 
te komen kijken. De vereniging 
heeft doorrekeningen laten ma-
ken waaruit blijkt dat er voor 
150.000 euro woningen vrij 
op naam gerealiseerd moeten 
kunnen worden. Juist diegenen 
die komende jaren graag een 
betaalbare woning in het dorp 
hopen te betrekken worden op-
geroepen langs te komen. In de 
tent zal, onder genot van een 
hapje en een drankje, zowel ver-
enigingsinfo over project ‘Beek-
vallei’ aan de Nieuwe Voorweg 
te zien zijn als ook over project 
‘Ruitersmolenweg’ in Beekber-
gen. Dit sluit goed aan bij de 
doelstellingen van de vereniging 
om voor zowel Beekbergen als 
Lieren betaalbare woningen te 
realiseren. Wie verhinderd is om 
langs te komen kan ook contact 
opnemen met voorzitter Gerrit 
Stufken (06-23147260)

Na de succesvolle verwenkoop-
avonden voor Sinterklaas orga-
niseert een aantal ondernemers 
een sfeervolle kerstkoopavond op 
dinsdag 23 december van 18.00-
21.00 uur. Er wordt kerstmuziek 
gespeeld door twee Kerstman-
nen van de PJB. Zo kunt u gezel-
lig kerstinkopen doen in uw eigen 
dorp.

Boerderij Beekbergen 
presenteert Mooi Wark  
 
Mooi Wark komt in 2015 weer 
naar Beekbergen voor een ge-
nadeloos optreden. De man-
nen hebben eigenlijk al geen 
aankondiging meer nodig want 
iedereen weet dat ze garant 
staan voor één groot gekken-
huis! Maar dit jaar doen we 
het anders, geen grote feest-
tent maar ouderwets knal-
len op de deel in de Boerderij 
waar het allemaal is begonnen 
met zweet aan het plafond 
en T-shirts in de lampen.  

Zaterdag 24 januari van 21.00 
tot 01.00 uur. Kaarten a 15 euro 
in de voorverkoop bij:  www.
boerderijbeekbergen.nl, Pri-
mera  De Damper Beekbergen 
en De Meerpaal in Apeldoorn-
Zuid. Kaarten aan de deur: 17,50 
euro. Er zullen maar 325 kaarten 
verkocht worden dus vol=vol. 

Kerstkoopavond

De redactie van het DorpsVier bedankt 
alle lezers en adverteerders voor hun 

vertrouwen in deze krant. 
We hopen dat ook 2015 weer 

veel nieuws brengt.

Wij wensen iedereen 
gezellige feestdagen 

en een 
gelukkig en gezond 2015

Gewijzigde openeningstijden         

Een aantal winkeliers hebben in 
verband met de feestdagen an-
dere openingstijden. 

De Fixet is op woensdag 24 
en 31 december om 16.00 uur 
gesloten. 

Via Natura is op woensdag 24 
en 31 december 9.30-16.00 
uur open en vrijdag 2 januari 
gesloten. 

De Boekwinkel is op maandag 
22 december  van 10.00 tot 
18.00 uur en dinsdag 23 decem-
ber  van 10.00 tot 21.00 uur ge-
opend.

Garage Sonneveld is op zaterd-
ag 27 december gesloten.

Firma H. v.d. Kamp is van maan-
dag 22 december tot en met za-
terdag 3 januari gesloten.

Het was bar gezellig donderdag-
middag 11 december in de Hoge 
Weye tijdens de bijeenkomst van 
de Stamtafel. Daar werd gevierd 
dat de Stamtafel -een initiatief van 
een aantal vrijwilligers en onder-
steund door de dorpsraad- vijf jaar 
geleden van start ging. Gestart met 
een groepje van zes senioren en 
in de afgelopen jaren uitgegroeid 
naar ruim veertig bezoekers op de 
donderdagmiddag. Alle reden dus 
om dat te vieren. Hélène Mook, so-
ciaal werker bij Stimenz, zette de 
groep vrijwilligers met een mooie 
toespraak in het zonnetje en de 
bloemetjes en werd door de vaste 
bezoekers ook zelf niet vergeten. 
Want zij is de vraagbaak, de sti-
mulator en het intermediair. Pieter 
de Mos sprak namens de dorps-
raad waardering uit aan de vrijwil-
ligers en onderstreepte dat met 
een plantje voor de dames. Over-
handigde -omdat het biljartlaken 
nodig gerepareerd of vervangen 
moet worden- aan Ton Tijhof een 
envelop met inhoud. Namens Sti-
menz was mevrouw Kemper aan-
wezig en kon in gesprekken met 
enkele aanwezigen kennisnemen 

van de belangrijke functie die de 
Stamtafel in het dorp inneemt. He-
laas kon wethouder Blokhuis niet 
aanwezig zijn en was er ook geen 
(andere) vertegenwoordiging van 
de gemeente aanwezig. 
In de afgelopen vijf jaar is de Stam-

Vrijwilligers in het zonnetje tijdens viering vijf jaar Stamtafel 

tafel voor veel senioren een plek 
geweest of geworden waar men 
even weg kon gaan uit de dage-
lijkse sleur, een plek waar men kon 
praten, ervaringen, blijdschap en 
verdriet kon delen. Waar men kan 
biljarten, kan sjoelen of kaarten. 

Waar men mag zijn wie men is. De 
Stamtafel, een ontmoetingsplek in 
het dorp waar we trots op mogen 
en moeten zijn.
Ook tijdens deze donderdag-
middag waren er weer hapjes en 
drankjes die zeker ook bijdroegen 
aan de feestvreugde. En om het 
beeld van de middag vast te hou-
den zijn er natuurlijk de door John 
Tanasale gemaakte foto’s, die door 
de Stamtafel werd bedankt omdat 
zij nooit tevergeefs een beroep op 
hem hebben mogen doen. 
Dank voor de gastvrijheid en met 
veel succes op naar het volgende 
lustrum.



Het team van AH John Westerik wenst
iedereen heerlijke feestdagen en een gezond 2015
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Gemeentenieuws

Veranderingen Huishoudelijke Hulp 
Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de “Huishoudelijke Hulp”. Op de website van de 
gemeente Apeldoorn www.apeldoorn.nl/samen wordt antwoord gegeven op de10 meest gestelde vragen. 
Twee vragen die bij veel mensen leven zijn:Blijft mijn indicatie voor huishoudelijke hulp geldig in 2015? En 
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor huishoudelijke hulp? Antwoord op de eerste vraag luidt: aan elke 
indicatie is een einddatum verbonden. Valt deze datum ergens in 2015 dan blijft uw indicatie tot dan geldig. 
Indicaties met een einddatum na 2015 stoppen op 31 december 2015. 

De gemeente geeft op de tweede vraag als antwoord: twee maanden voordat uw indicatie eindigt, krijgt 
u een brief. Daarin staat hoe u een afspraak voor een gesprek kunt maken. Wanneer u dit gesprek heeft, 
kan de medewerker direct voor u kijken of u in aanmerking komt voor een regeling. Ter voorbereiding op 
het gesprek graag de huidige indicatie en de laatste opgave van het CAK over de eigen bijdrage bij de hand 
houden. 

Voor iedereen die nu of straks een indicatie voor huishoudelijke hulp heeft geeft de website een handig hulp-
middel. U kunt ook naar het infopunt WSG of naar het spreekuur van de sociaal werker van Stimenz, beide 
in de Hoge Weye.

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot omgevingsver-
gunningen over de periode 20 tot en met 26 november 2014 en die betrekking hebben op locaties in Beek-
bergen en Lieren. 

Locatie    Omschrijving 
Kanaal Zuid 244   Kappen van een kastanjeboom (26 november) 

Lierdererf (tegenover 46)  Maken van een in-/uitrit (26 november) 

Lierderstraat 1A   Kappen van 2 beuken (26 november) 

Veldbrugweg (t.h.v. 50)  Kappen van een eik (24 november) 

Waterjufferstraat 41   Plaatsen van een in-/uitrit24 november) 

Berg en dalweg 28  Splitsen van een woning 

Stoppelbergweg 26  Het vergroten van een woning 28 november)

In juli 2014 heeft de gemeente 
Apeldoorn onder andere aan de 
dorpsraad Beekbergen-Lieren 
gevraagd zich uit te spreken over 
de door de gemeente voorgeno-
men ontwikkeling van het gebied 
Beekbergsebroek. Voorstel dat de 
gemeente aan de dorpsraad heeft 
voorgelegd ging uit van een door 
vijf participanten opgesteld ont-
wikkelprogramma voor het gebied. 

De participanten zijn: 

- deA; duurzame energieopwek-
king en de distributie daarvan 
- E-kite; energieopwekking door 
middel van vliegers 
- E-bike; elektrische crossmotoren 
- Out2play; outdoor activiteiten 
- Wolff Wind; windmolens 

Daarmee is, zo stelt de gemeente, 
een goede invulling gegeven aan 
de geformuleerde uitgangspunten 
dat de ontwikkelrichting: duurza-
me energieopwekking, natuur en 
recreatie. 

De dorpsraad heeft, gebruikma-
kend van de mogelijkheid een 

zienswijze in te dienen, op 2 ok-
tober 2014 de gemeente meege-
deeld: 

- positief dat de gemeente verde-
re verpaupering van het gebied 
Beekbergsebroek wil voorkomen 
- windmolens, zeker die met een 
mast- en wieklengte als in het plan 
van de vijf participanten is voor-
zien, niet passen in het landschap 
Beekbergsebroek 
- windmolens met dergelijke af-
metingen in het aangrenzende 
natuurgebied geluidsoverlast tot 
gevolg hebben en de fauna zullen 
verstoren 
- het aangrenzend woongebied 
eveneens geluidshinder zal erva-
ren, last krijgt van de slagschaduw 
en van horizonvervuiling 
- infrastructuur (wegen) niet bere-
kend is op toename van gemoto-
riseerd verkeer (gemeente heeft 
aangegeven niet het plan te heb-
ben de wegstructuur naar het ge-
bied aan te passen) 
- de dorpsraad Beekbergen-Lie-
ren heeft voorgesteld het gebied 
Beekbergsebroek te koppelen aan 

het naast gelegen Beekberger-
woud. Daar zouden dan kleine re-
creatieve elementen worden inge-
bracht (ecolodges, wandelpaden, 
natuurexcursies en educatieve 
projecten voor scholen 

Naast de Dorpsraad Beekber-
gen-Lieren hebben ook de Dorps-
raad Oosterhuizen, De Vereni-
ging Klarenbeeks Belang en de 
wijkraad Zuid-Oost een zienswijze 
ingediend. Ook zij vroegen nadruk-
kelijk aandacht voor de bezwaren 
die kleven aan het plaatsen van 
windmolens. Zeer teleurstellend 
dat de gemeente op alle vier inge-
diende zienswijzen heeft geant-
woord: “deze reactie vormt geen 
aanleiding de ontwikkelrichting te 
herzien”. 

De Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
zal contact opnemen met de an-
dere indieners van een zienswijze 
en in overleg met hen zal worden 
bepaald op welke wijze in januari 
2015 tijdens de PMA zal worden 
opgetreden.

Ontwikkelingen project Beekbergsebroek 

De gemeente Apeldoorn is de afgelopen weken druk geweest met het 
aanbrengen van nieuwe beplanting in het Freule Hartsenplantsoen. 
Geruime tijd geleden had de gemeente het voorstel aan de dorpsraad 
ter informatie toegezonden.

We zijn er even niet!

Bureau dorpsraad is van woensdag 24 december 2014 tot en met 
vrijdag 2 januari 2015 gesloten. Vanaf maandag 5 januari 2015 zijn wij 
tussen 09.00 en 12.00 uur weer op het kantoor aan de Dorpstraat 30 
aanwezig.

Op maandag 29 december 2014 en maandag 5 januari 2015 ver-
schijnt er geen Nieuwsbrief.

Snelheidsdisplay

Door de gemeente is in overleg met de dorpsraad de snelheidsdisplay 
nu opgehangen in de Kerkweg. Uit waarnemingen was gebleken dat 
in het deel tussen Papenberg en Libellestraat vaak veel te hard wordt 
gereden. Ter plaatse geldt een maximum van 30 km. Aanwonenden 
hopen dat door de display automobilisten zich bewust worden dat ook 
dat deel van de Kerkweg ligt in de 30 km zone.

Beplanting in Freule Hartsenplantsoen

Infopunt Woon Service Groep (WSG)
 
Er is elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur inloop (Stamtafel) 
in de Hoge Weye. 
U kunt hier dan terecht voor een kopje koffie of thee, een praatje en 
u kunt deelnemen aan verschillende activiteiten.
Ook is er elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Infopunt. 
U kunt hier terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, wel-
zijn en vervoer. 
De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis
Op de 2e en 4e donderdag van de maand houdt Sprengenland Wo-
nen van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Hoge Weye.

Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz is, met uitzondering van 
23 december en 30 december 2014, iedere dinsdagochtend van 
10.30 tot 11.45 uur in de Hoge Weye aanwezig om u te helpen wan-
neer 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 uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen, of om wel-
ke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten, of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen 
aan vrijwilligerswerk? Loopt u eens binnen, er is vaak meer mogelijk 
dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg.
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Even voorstellen: G. Jeulink, vakkundig in verbouw
BEEKBERGEN - Gerald Jeulink uit 
Beekbergen is gespecialiseerd in 
allerlei bouwprojecten. Vakkundig 
en enthousiast zijn wij actief met 
de uitvoering van allerlei nieuw- en 
verbouwprojecten voor de parti-
culiere en zakelijke klant. Hoewel 
wij voornamelijk werkzaamheden 
in de provincie Gelderland uit-
voeren, draaien wij voor klussen 
buiten de provincie onze hand na-
tuurlijk ook niet om.
U zoekt iemand die net zo be-
trokken is bij uw bouwplannen als 
uzelf? 

Gerald Jeulink denkt in alle fases 
met u mee en is pas tevreden als u 
dat bent. Vanaf 1997 heeft ons be-
drijf zich bewezen in de markt van 
(ver)bouw en technische dienst-
verlening. Wij kunnen uw project 
geheel op maat uitvoeren inclusief 
het aansturen van installatiewerk-

zaamheden, stukadoorwerk, schil-
derwerk en andere voorkomende 
werkzaamheden. Waardoor u als 
klant te maken krijgt met één aan-
spreekpunt. Dit alles wordt door 
ons vakkundig uitgevoerd binnen 
de afgesproken tijd. 
In de eigen timmerwerkplaats kan 
ik vrijwel alle voorkomende werk-
zaamheden uitvoeren zoals: Het 
maken van deuren, kozijnen en 
ramen. Ook worden hier onderde-
len gemaakt welke nodig zijn voor 
andere werkzaamheden. Door 
de productie in eigen werkplaats 
ben ik flexibel en hebben we geen 
lange levertijden. Daarnaast is het 
dan specifiek op de juiste maat.
Hieronder een opsomming van 
werkzaamheden die wij uitvoeren:
- Alle voorkomende timmerwerk
  zaamheden
- Aan- en verbouw van bestaan
  de woningen, bijgebouwen,

  bedrijfspanden en
  zorginstellingen
- Nieuwbouw
- Leveren en vakkundig plaatsen
   van alle soorten glas
- Badkamers
- Dakramen
- Leveren en plaatsen van kozijnen
   van hout, kunststof of aluminium
- Leveren en plaatsen van alle
  soorten ramen
- Leveren en plaatsen van alle
  soorten binnen- en buitendeuren
- Hang- en sluitwerk
- Houtrotreparatie volgens Repair
   Care formule
- Reparatiewerkzaamheden
  (mutatie) voor bijvoorbeeld
  zorginstellingen, VVE, en vast
  goedbeheerders

Graag kom ik bij u langs om uw 
wensen en ideeën te bespreken. 
Alle werkzaamheden breng ik sa-
men met u in kaart. Op basis van 
het overzicht sturen wij u een ge-
heel vrijblijvende offerte toe.
Kijkt uw gerust eens op onze site 
www.jeulink.eu

Eindejaarstip

Geef eens een bemivo-bon ca-
deau. Te verkrijgen bij  Slijterij het 
Keteltje. Inwisselbaar bij alle
Bemivo-leden.

50% korting
op je kerst outfit

Dinsdag 23 december   van 9.00 tot 20.00 uur
Woensdag 24 december  van 9.00 tot 16.00 uur

Heerlijke wollen omslagdoeken
Dames / Heren / Kinderschoenen

Kwekerij Jacco Jacco
Hanekerweg 7 - Klarenbeek - Tel. 06 50233480

• Volop Azalea’s uit eigen kwekerij

• Kerststukken

Geopend: di. – vr. 9.00 - 12.00 / 13.30 – 17.00 uur

 za. van 9.00 tot 13.00 uur

De kerstboom staat

BEEKBERGEN - Afgelopen zater-
dagmorgen was het weer zover, 
het plaatsen van de kerstboom in 
het centrum van Beekbergen. Ook 
dit jaar werd de kerstboom weer 
geschonken door Het Lierderholt 
en in samenwerking met firma van 
de Hel geplaatst door Bouwbedrijf 
van Tongeren. Het plaatsen van de 
boom werd ook dit jaar belange-
loos gedaan door van Tongeren. Al 
wil de kerstboom of het weer nog-
al eens voor problemen zorgen, 
ditmaal ging alles volgens plan en 
rond half elf waren alle lichtjes in 
de boom gehangen. Een sfeervol 
punt in ons dorp voor de komende 
weken.

Bemivo eindejaarsactie groot succes

De BEMIVO eindejaarsactie, die 
op 1 december van start is ge-
gaan, is nu al een groot succes. 
De reacties van klanten, die in 
Beekbergen komen winkelen zijn 
erg positief. Wat veel mensen 
aanspreekt bij deze actie, is dat 
het bestede  bedrag  niet van be-
lang is, zodat iedereen volop aan 
deze actie kan meedoen. En dat 
merken de Bemivo ondernemers 
elke dag, want inmiddels zijn er al 
bijna 10.000 stempelkaarten uit-
gedeeld en worden ze in grote ge-
tale volgestempeld ingeleverd bij 
de winkels, bij elke deelnemende 
winkel staat een tonnetje, waar de 
stempelkaarten ingeleverd kun-
nen worden. De eindejaarsactie 
van 2014 heeft dan ook wel VIER 
hele mooie hoofdprijzen, en daar-
naast nog VIJFTIG kleinere prijzen. 
Eén van de vier hoofdprijzen is van 
eeterij de LIERDERHOEVE. Deze 
hoofdprijs, een volledig verzorgd 
diner bij de LIERDERHOEVE, geldt 
voor een diner met ACHT perso-
nen, de hele familie kan aanschui-

ven. De andere hoofdprijzen zijn: 
Een weekend in een DROOMPARK 
naar keuze aangeboden door 
DROOMPARKEN, een Apple IPAD 
en een MOUNTAINBIKE, die wordt 
geleverd door GHEPARDO BICI-
CLETTA. De eindejaarsactie loopt 
nog tot en met 31 december 2014, 
dus iedereen heeft nog kansen om 
de stempelkaarten in te leveren. 
En dan komt natuurlijk de prijsuit-
reiking……. Ook dat gaan we an-
ders doen, deze keer. Op 3 januari 
2015 houden alle BEMIVO  onder-
nemers een nieuwjaarsfeest, waar 
iedereen van harte welkom is. De 
BEMIVO zorgt voor een hapje en 
een drankje, en viert zo de aftrap 
van het 60-jarig bestaan van de 
ondernemersverening, tijdens dit 
nieuwjaarsfeest worden de prijzen 
getrokken. Een mooie gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en elkaar 
een gelukkig en gezond 2015 te 
wensen. Kom allemaal naar de 
Hoge Weije op 3 januari 2015, van 
16.00  tot 19.00 uur.
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Als uw huisdier bang voor vuurwerk is
Door: Roos Burggraaff

Waar de decembermaand voor 
ons mensen een feestmaand is, is 
dit voor veel (huis)dieren de meest 
ellendige maand van het jaar: er 
wordt vuurwerk afgestoken. En 
hoewel het afsteken van vuurwerk 
officieel slechts één dag is toe-
gestaan, klinken de eerst knallen 
vaak al vroeg in december.
Een sporadische knal op straat 
hoeft voor een evenwichtige hond 
of kat geen probleem te zijn. Deze 
zullen even schrikken, net zoals 
wij, maar herstellen zich snel. Veel 
dieren zijn echter door eerdere er-
varingen zó bang geworden, dat 
ze vanaf het klinken van de eer-
ste knal de hele maand december 
angstig en onrustig zijn. 
Veel eigenaren nemen zich eind 
december heilig voor om volgend 
jaar toch écht te proberen iets aan 
deze angst te doen, maar herinne-
ren zich dit goede voornemen pas 
weer bij het klinken van de eerste 
knal. En dan is het voor sommige 
dieren al te laat. Vuurwerkangst 
is wel degelijk aan te pakken mits 
hier tijdig mee wordt begonnen. 
Voor deze jaarwisseling bent u 
misschien te laat om een definitief 
einde te maken aan extreme vuur-
werkangst. Toch wil Via Natura u 
graag laten zien dat er ook op het 
laatste moment nog tips zijn waar 
u en uw dier baat bij zullen hebben 
zodat u een ontspannen jaarwis-
seling kan hebben.

De reactie van de baas
Angstig gedrag kan ook versterkt 
worden door de reactie van de ei-
genaar. Het is als baas van groot 
belang om uw eigen angst niet 

over te brengen op uw hond. 
Het is onze mening dat het ver-
standig is om niet mee te gaan in 
de angst van uw hond door over-
duidelijk te troosten met zachte 
stemmetjes, gebaartjes en koek-
jes tot kalmte te manen. Onder-
steunen mag maar angst bevesti-
gen niet. U mag als baas uw hond 
gerust op een kalme, evenwichti-
ge manier steun bieden. Hij mag 
best tegen u aan komen zitten of 
aan uw voeten komen liggen maar 
u blijft rustig uw ding doen. Som-
mige honden vinden het fijn om in 
een hoekje onder te trap te schui-
len, laat dit dan ook toe. Misschien 
lukt het u wel hem af te leiden door 
wat oefeningetjes te doen, zorg al-
tijd dat de situatie rustig en ont-
spannen blijft. Door hem te laten 
zien dat u in ieder geval niet bang 
bent en hij op u kan vertrouwen zal 
hij zelf ook rustiger worden.

Ondersteuning met medicatie 
en T-Touch
Er bestaan verschillende midde-
len die worden voorgeschreven bij 
vuurwerkangst. Sommigen hier-
van worden vrij verkocht, anderen 
zijn alleen op het voorschrift van 
een dierenarts verkrijgbaar. Niet 
alle middelen zijn even onschul-
dig en prettig voor de hond zelf. 
Een aantal middelen versuffen een 
dier, maar maken hem niet minder 
gevoelig voor geluid. Hij is dan net 
zo bang, maar zal dit minder uiten 
doordat hij versuft is; ‘schijnrust’ 
dus. 
Dan kunt u beter proberen uw dier 
met veilige, natuurlijke middelen 
te ondersteunen. Diepgewortelde 
vuurwerkangst is met geen pil of 
poeder weg te nemen, die illusie 

moet ook niet worden gekoesterd. 
Wél kunnen angstige dieren met 
natuurlijke rustgevende midde-
len ondersteund worden en ook 
kunnen deze middelen worden 
ingezet ter ondersteuning bij de 
training om over de angst heen te 
komen. Er is een stappenplan ont-
wikkeld, het zogenaamde “Vuur-
werkpakket”. Meer hierover leest 
u op www.via-natura.nl bij Vuur-
werkangst. 
Zo is er ook het Thundershirt wat 
doormiddel van lichte druk een 
kalmerende werking kan hebben. 
Het is zaak de hond hierin goed 
te begeleiden, iets waar wij bij Via 
Natura verstand van hebben! 

Via Natura werkt samen met 
GoedBeterBeest.nl en zeker met 
vuurwerkangst is TTouch een 
hele mooie methode om de hond 
of kat te begeleiden. Met de een-
voudig zelf aan te leren kalmeren-
de aanrakingen van de Tellington 
TTouch® methode kunt u veel voor 
uw angstige huisdier betekenen 
tijdens de jaarwisseling. Echter, 
voor een optimaal resultaat is het 
aan te bevelen hier zo vroeg mo-
gelijk mee te beginnen. Het kost 

nu eenmaal wat tijd om de juiste 
techniek in de vingers te krijgen en 
om uw huisdier met deze manier 
van aanraken bekend te maken. 
Hoe vroeger u begint het algehele 
stressniveau van het dier te verla-
gen, hoe minder gevoelig het dier 
zal zijn voor externe indrukken zo-
als de knallen van het vuurwerk. 
Ook zal een dier dat over het alge-
meen meer ontspannen is, sneller 
herstellen wanneer het toch van 
iets schrikt. Voor deze jaarwisse-
ling bent u misschien te laat, maar 
gelukkig worden er het hele jaar 
door TTouch workshops gegeven 
zodat u volgend jaar wél uw huis-
dier kunt helpen om rustiger de 
jaarwisseling door te komen. Goed 
voornemen voor 2015: begin op 
tijd! Meer informatie over Ingrid 
Huijsman en TTouch vindt u op: 
www.GoedBeterBeest.nl

Dit is Josje. Foto: Photo by Janine

TIPS:
- Ga de ochtend van 31 decem-
ber een lekkere lange wandeling 
maken zodat de hond zijn energie 
kwijt is en de rest van de dag ge-
noegen neemt met even een plas 
doen. Laat hem altijd aangelijnd uit 
en check of het tuig dan wel hals-
band niet af kan.
- Geef de hond rond kwart voor 
twaalf een lekkere kauwkluif of ga 
een spelletje samen doen om zo 
gezamenlijk rustig het nieuwe jaar 
in gaan.  
- Laat uw kat de laatste dagen 
voor oud en nieuw niet meer naar 
buiten. Doe het kattenluik op slot 
en zorg dat de kattenbak schoon 
en bereikbaar is.
- Matatabi kauwstokjes voor de 
kat kunnen een rustgevende wer-
king bieden en de kat net dat bé-
tje ontspanning geven die ze nodig 
kan hebben. 
- Zorgt u verder dat u op Oude-
jaarsavond de ramen en deuren 
goed dicht houdt en doe de gor-
dijnen dicht. Het helpt de meeste 
honden niet om te zien waar het 
geknal door veroorzaakt wordt, 
die vinden dit alleen maar extra 
eng. U kunt een Cd’tje aanzetten 
om het geluid enigszins te verdoe-
zelen. Laat uw hond in ieder geval 
niet alleen. Zorg ook dat hij niet de 
deur uit kan glippen als deze rond 
de jaarwisseling even open staat.

Het team van Via Natura wenst u 
een heel ontspannen jaarwisse-
ling en een gezond en diervrien-
delijk 2015

Kerstsfeer proeven bij het Hoogeland

Foto’s: John Tanasale



Kerstwensen

Wij wensen u
prettige feestdagen

en een 
gezond 2015

Fijne feestdagen en een swingend 2015!
Vrijwilligers en bezoekers bedankt voor jullie 

komst afgelopen jaar en wij hopen ook 
volgend jaar weer te mogen 
genieten van jullie energie, 

teamwork en de betere dance moves!

wenst u prettige 
kerstdagen en een
glansrijk nieuwjaar

DIO Drogisterij 
Beekbergen
Dorpstraat 39
7361AR Beekbergen
055-5064545

Het bestuur van de dorpsraad 
wenst haar leden en alle 

inwoners van Beekbergen en 
Lieren prettige feestdagen 

en een voorspoedig, veilig en 
gezond 2015.

Voor leden van de dorpsraad
wordt een Nieuwjaars-

bijeenkomst gehouden. 
Geeft u zich ook op als lid?

Zuivelservice Hofman

www.hofman-zuivel.nl
Dorpstraat 102, 7361 AZ  Beekbergen 

tel: 055-5061207 
email: w-hofman@planet.nl

Meer informatie in de winkel en wagen
en op www.lekkermakkelijk.nl

Zuivelservice Hofman wenst 
iedereen fijne kerstdagen en 

een voorspoedig 201

De Damper
Dorpstraat 54 - 7361 AW Beekbergen - Tel.: 055 - 506 12 10

dedamper@primeranet.nl - Internet: www.primera.nlBedankt voor uw vertrouwen in 
het afgelopen jaar!

Wij wensen u hele fijne
feestdagen en de allerbeste 
wensen voor 2015! 
Geralda, Toos, Yvonne, Manouk, 
Esmee, Jacco en Jolanda

 Een gezond en lekker
2015 toegewenst!!

Dorpstraat 48 - Beekbergen - 055-5060951

Simone en Evelyn 
wensen u
fijne Kerstdagen
en een gezond 2015






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






Installatietechniek  Zonne-energie  Aardwarmte  Biomassa

WWW.ATROMP.NL






























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
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Wij wensen u warme feestdagen
en een

duurzaam 2015

Samen
Sparen voor

jouw club
En een beetje voor jezelf

www.fixet.nlHET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

Ontvang 1 euro cash voor je club en 2 euro voor jezelf bij besteding van 20 euro.
Klustegoed ontvang je t/m zaterdag 3 mei en is te besteden t/m 21 juni 2014. *Zie voorwaarden op www.winwinweken.com

UW SERVICE BOUWMARKT
VAN TONGEREN

Wij wensen iedereen

een gezond en

gelukkig 2015

BOEKHANDEL
BEEKBERGEN

BOEKEN, 
NIEUW EN 2E HANDS

DORPSTRAAT 84
7361 AX  BEEKBERGEN

(055) 506 02 70
WWW.MOOIBOEK.NU

BOEKHANDEL
BEEKBERGEN

BOEKEN, 
NIEUW EN 2E HANDS

DORPSTRAAT 84
7361 AX  BEEKBERGEN

(055) 506 02 70
WWW.MOOIBOEK.NU

wij wensen u al het goede,

 ook voor 2015

5

INSTALLATIEBEDRIJF
A. JANSSEN
Tullekensmolenweg 119 Lieren
(055) 506 18 60

NOVY
Dorpstraat 76 Beekbergen
(055) 506 23 60

Wij wensen U

prettige feestdagen en 

een gezond 2015



Kerstwensen
Het team van Via Natura 
wenst u hele fijne Feestdagen 
en een gezond en natuurlijk 
een diervriendelijk 2015!

Als cadeautje ontvangt u tot 31 januari 2015 
eenmalig 5% korting* op www.via-natura.nl of bij 
inlevering van deze advertentie in de winkel aan 
de Arnhemseweg 538c.

Kortingscode: ViaNaturaKerst14

*met uitzondering van diepvriesproducten

Dorpstraat 63
Beekbergen
055-5062215

Om je haar te laten knippen en modelleren ga je misschien naar een
Kapsalon, Coiffeur, Barbier of zelfs een Haarstylist. Ik wil je graag eens
uitnodigingen naar Beekbergen te komen. Bij Hans Haarmode staat
een team klaar om jou en je gezinsleden er tot in de puntjes uit te laten zien.
 
En naar Beekbergen komen loont! Als je je laat knippen bij Hans Haarmode in de 
maand februari/maart, dan maak je kans op een diner voor 2 personen bij  
De Lierderhoeve in Beekbergen. Bel voor een afpsraak en win het diner! 

Graag tot ziens in Beekbergen,
Hans Haarmode

Dorpstraat 63  
7361 AS  Beekbergen  info@hanshaarmode.nl
055-5062215   www.hanshaarmode.nl

Aan alle haardossen op dit adres, Laat je in februari/maart knippen bij  
Hans Haarmode en maak kans op een diner voor  
2 personen* bij De Lierderhoeve.

* lever deze bon in na het knippen.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars worden door  

Hans Haarmode in april 2014 op de hoogte gebracht.
Wij wensen u haarfijne 

feestdagen en een
kleurrijk 2015

Al meer dan 47 jaar, alles onder een dak
- Het vertrouwde Bovag adres in de regio
- Levering nieuwe en gebruikte auto’s
- Reparatie en onderhoud alle merken
- Algehele afwikkeling bij autoschade
- Nationale autopas
- APK keuringsstation
- Banden en accuservice

Weer loopt een jaar ten einde. Misschien was 2014 een gelukkig jaar voor u, 
misschien ook een jaar dat turbulent aan u voorbij ging. Nog enkele dagen 
en dan moeten we weer wennen aan een nieuwe datering: 2015. Nog onbe-
schreven ligt het voor ons, vol onzekerheden, perspectieven en hoop. 

Op ons kunt u rekenen in 2015. Wij zullen ons ook inspannen om ook in het 
nieuwe jaar een prima product en een goede service af te leveren.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2015!

Zaterdag 27 december zijn wij gesloten

Fijne feestdagen
Graag tot ziens

Wij wensen u prettige
feestdagen en een gezond 

en voorspoedig 2015

Tandartsenpraktijk Swinkels & de Jong te Beekbergen
www.swinkelsdejong.nl

     

H. van de Kamp
     ELEKTROTECHNIEK

 

   

  

Lierderstraat 10  Lieren
	  

Anita	  Meekel	  wenst	  U	  een	  heel	  fijn	  en	  veilig	  2015.	  

Anita Meekel wenst U 
een heel fijn en

veilig 2015.

Tel: 055 - 5061744 www.hvdk.nl

Prettige kerstdagen
en een

voorspoedig 2015

Wij wensen u
hele fijne feestdagen 

en kleurrijk 2015



CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-
CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER 

VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-
CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-

Eten met z’n vieren?      Betalen voor z’n drieën! *
*Alleen op vertoon van deze voucher. Goedkoopste gerechten gratis, drankjes uitgezonderd. 

Geldig in januari & februari 2015.

CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOU-
CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER CHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER 

Wij wensen alle lezers 

van het Dorpsvizier 

Fijne feestdagen en ee
n 

gezond, spetterend e
n culinair 

2015!
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Davos in de huiskamer

Hartje winter is wat gezondheid 
betreft een tijd die extra aandacht 
vraagt. Neusverkoudheid ligt op 
de loer. Ook in eigen huis. Maar 
daar kun je zelf heel WAT AAN 
DOEn. Tips voor een gezonde, na-
tuurlijke lucht.

Zo gauw de eerste kou zich meldt 
gaan de ramen dicht en de verwar-
mingen aan. Met alle gevolgen van 
dien voor onze gezondheid. Snot-
teren en verstopte neuzen zijn 
aan de orde van de dag. “Logisch”, 
zegt Marry, “want de droge lucht 
in huis is een enorme aanslag op 
de vochtigheid van ons neusslijm-
vlies. Zeker bij kinderen is extra 
aandacht voor de kwaliteit van de 
lucht in huis nodig, omdat het ge-
bied van keel, neus en oren bij hen 
nog volop in ontwikkeling is.”

Marrys	  Bloemen-‐	  en	  Kruidenhuis	  
Engeland	  25	  

7361	  CS	  Beekbergen	  
Telefoon:	  055	  506	  13	  91	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.marrys.nl	  	  	  
 

 
Davos in de huiskamer 
 
Hartje winter is wat gezondheid betreft een tijd die extra aandacht vraagt. 
Neusverkoudheid ligt op de loer. Ook in eigen huis. Maar daar kun je zelf heel wat 
aan doen. Tips voor een gezonde, natuurlijke lucht. 
 
Zo gauw de eerste kou zich meldt gaan de ramen dicht en de verwarmingen aan. 
Met alle gevolgen van dien voor onze gezondheid. Snotteren en verstopte neuzen 
zijn aan de orde van de dag. “Logisch”, zegt Marry, “want de droge lucht in huis is 
een enorme aanslag op de vochtigheid van ons neusslijmvlies. Zeker bij kinderen is 
extra aandacht voor de kwaliteit van de lucht in huis nodig, omdat het gebied van 
keel, neus en oren bij hen nog volop in ontwikkeling is.” 
Neusverkoudheid ontstaat doordat het slijmvlies en de trilharen in de neus geïrriteerd 
of beschadigd raken. Dat kan allerlei oorzaken hebben van chloor in het zwembad tot 
roken. Maar ook het eigen huis kan een bron van irritatie zijn: zomers door airco en  
’s winters door de verwarming.  
 
De aanpak 
Verkoudheid uit zich in een verstopte neus. Groen snot duidt op een bacteriële 
infectie, een ‘loopneus’ op een virale infectie. De aanpak is in beide gevallen in grote 
lijnen hetzelfde: het gaat erom de lucht in huis te bevochtigen en de afweer te 
versterken. En niet te vergeten: goed snuiten! En ‘goed’ betekent in dit verband: 
liever je neus ophalen dan hard snuiten, want met dat laatste beschadig je het 
slijmvlies alleen nog maar meer.  
“Bij het aanpakken van winterse kwalen zoals neusverkoudheid doen kruiden goed 
werk. Het is zaak om zomers een flinke voorraad aan te leggen om ’s winters uit te 
putten”, stelt Marry. “Die kruiden kun je op veel verschillende manieren inzetten.”  
 
De eerste tip is preventief: warme voeten houden om te voorkomen dat je neus gaat 
lopen. Is het toch eenmaal zo ver dan kun je het beste op verschillende fronten in 
actie komen. 
 
De luchtvochtigheid verhogen 
Dit kan door een sterk mengsel te trekken van bijv. aloe vera, IJslands mos of andere 
korstmossen, dennenknoppen, salie en tijm. “Dit mengel kan verhit worden in een 
waterige oplossing op een theelichtje, op de verwarming of kachel of eventueel 
etherische olie waarvan enkele druppels in water in een aromalampje”, legt Marry uit. 
“Maar in plaats van dat het alleen een lekker geur geeft, zitten er in dit geval ook 
nuttige stoffen in die de slijmvliezen desinfecteren en herstellen. Met zuivere lucht sla 
je twee vliegen in 1 klap en creëer je je eigen Davos in de huiskamer.”  
 
Demonstratie op 21 en 22 november  van smudge sticks en proeverij door chef-kok 
Leon van de Lierderhoeve uit Beekbergen. 

Neusverkoudheid ontstaat door-
dat het slijmvlies en de trilharen in 
de neus geïrriteerd of beschadigd 
raken. Dat kan allerlei oorzaken 
hebben van chloor in het zwem-
bad tot roken. Maar ook het eigen 
huis kan een bron van irritatie zijn: 
zomers door airco en 
’s winters door de verwarming. 

De aanpak
Verkoudheid uit zich in een ver-
stopte neus. Groen snot duidt op 
een bacteriële infectie, een ‘loop-
neus’ op een virale infectie. De 
aanpak is in beide gevallen in gro-
te lijnen hetzelfde: het gaat erom 
de lucht in huis te bevochtigen en 
de afweer te versterken. En niet te 
vergeten: goed snuiten! En ‘goed’ 
betekent in dit verband: liever je 
neus ophalen dan hard snuiten, 
want met dat laatste beschadig 
je het slijmvlies alleen nog maar 
meer. 
“Bij het aanpakken van winterse 
kwalen zoals neusverkoudheid 
doen kruiden goed werk. Het is 
zaak om zomers een flinke voor-
raad aan te leggen om ’s winters 
uit te putten”, stelt Marry. “Die 
kruiden kun je op veel verschillen-

de manieren inzetten.” 

De eerste tip is preventief: warme 
voeten houden om te voorkomen 
dat je neus gaat lopen. Is het toch 
eenmaal zo ver dan kun je het bes-
te op verschillende fronten in actie 
komen.

De luchtvochtigheid verhogen
Dit kan door een sterk mengsel 
te trekken van bijv. aloe vera, IJs-
lands mos of andere korstmossen, 
dennenknoppen, salie en tijm. “Dit 
mengel kan verhit worden in een 
waterige oplossing op een thee-
lichtje, op de verwarming of kachel 
of eventueel etherische olie waar-
van enkele druppels in water in 
een aromalampje”, legt Marry uit. 
“Maar in plaats van dat het alleen 
een lekker geur geeft, zitten er in 
dit geval ook nuttige stoffen in die 
de slijmvliezen desinfecteren en 
herstellen. Met zuivere lucht sla je 
twee vliegen in 1 klap en creëer je 
je eigen Davos in de huiskamer.” 

Demonstratie op 21 en 22 novem-
ber  van smudge sticks en proeve-
rij door chef-kok Leon van de Lier-
derhoeve uit Beekbergen.

     

H. van de Kamp
     ELEKTROTECHNIEK
BEVEILIGINGSTECHNIEK
CAI & DATABEKABELING
SATELLIETONTVANGSTSYSTEMEN 

Tel: 055-5061744  www.hvdk.nl
Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30 -12.30  13.00 - 17.30 u.
  

Lierderstraat 10  Lieren
   

Wij zijn gesloten van
maandag 22 december t/m zaterdag 3 januari.
Alleen voor dringende zaken zijn wij telefonisch bereikbaar.

Jantine de Waard naar volgende ronde

BEEKBERGEN - Jantine de Waard 
in de volgende ronde van Het Or-
kest Van Nederland.

Elke woensdagavond is Jantine de 
Waard te vinden in  Het Hooge Pad 
in Beekbergen.
Zij dirigeert dan het opleidingsor-
kest van het PJB. En later op de 
avond bespeelt zij in het grote or-
kest de hobo.

7 december hebben wij kunnen 
zien dat zij doorgaat naar de vol-
gende ronde bij het RTL-program-
ma Het Orkest van Nederland.
Jantine studeert aan het conser-
vatorium in Zwolle en woont in 
Apeldoorn. Hier heeft zij een eigen 
lespraktijk. 
Jantine lijdt aan een bindweefsel-
ziekte: haar gewrichten schieten 
hierdoor meerdere keren per dag 
uit de kom. Door haar ziekte heeft 
zij weinig energie. Toch wil zij alles 
op alles zetten om te kunnen spe-
len in het Concertgebouw in Am-
sterdam!

Zondag 21 december worden de 
halve finales uitgezonden, op 22 
december volgt de finale. 

het-orkest-van-nederland---op-
weg-naar-het-concertgebouw
zondag 21 december en maandag 
22 december 20.00 uur bij RTL 4.

Kom Es Kiek’n
BEEKBERGEN - Op zaterdag 13 
december opende KEK haar deu-
ren aan de Dorpstraat 14 in Beek-
bergen. In het pand waar John 
Luth zijn showroom had, hebben 
Lucy Meulepas en Soraya Doe-
vendans een gezellige en hippe 
winkel ingericht. Zij kennen elkaar 
inmiddels 25 jaar en bezegelen dit 
door hun krachten te bundelen en 
een droom uit te laten komen. Zij 
zijn een goede mix van creativiteit, 
styling en ondernemerschap. Maar 
beiden hebben het doel een leuke 
aanwinst voor het dorp te realise-
ren. 

De winkel zal gericht zijn op de 
verkoop van woon- en modeac-
cessoires. Van mooie shawls, rin-
gen, armbanden en tassen tot stijl-
volle en trendy artikelen om je huis 
gezelliger te maken.
Kortom: leuke cadeautjes voor alle 
gelegenheden. Tevens kunnen wij 
deze op aanvraag personaliseren. 
De mogelijkheden zijn zeer divers 
…
Het unieke concept is, dat er een 
combinatie is gemaakt van nieuwe 
- en tweede kans items. 
 
Kernwoorden zijn Exclusiviteit, 
Sfeer en Service.

Ik zou zeggen Kom es Kiek’n!

Voedselbankactie

Advent Iconen Expositie

APELDOORN - Zoals ieder jaar ex-
poseren de cursisten van de Klei-
ne Academie onder leiding van Elly 
Bos in Huize Koningin Wilhelmina 
van 26 november tot 6 januari 2015 
De grote ontvangst hal is de expo-
sitie ruimte.  Beginners en gevor-
derden hebben allemaal hun best 
gedaan er iets persoonlijks van te 
maken.

 Het thema is dit jaar iconen. Er 
zijn veel prachtige traditionele 
iconen geschilderd, maar ook met 
fantasie uitgewerkte Iconen. De 
schilderijen zijn gemaakt in diver-
se technieken zoals pastel, acryl, 
aquarel en gemengde technieken.
De expositie is dagelijks te bezoe-
ken van 9.00-l7.00 uur en is gratis.

Heb jij op zaterdag 31 januari 2015 
een paar uurtjes over?
 
Dan ben je meer dan welkom om 
te helpen met de Voedselbankac-
tie!
Op initiatief van GroenLinks vindt 
voor het derde achtereenvolgende 
jaar een grote boodschappenactie 
voor de Voedselbank Apeldoorn 
plaats. Deze actie wordt gesteund 
door bijna alle partijen die zitting 
hebben in de gemeenteraad van 
Apeldoorn: CDA, VVD, PvdA, Leef-
baar Apeldoorn, D66, Gemeente-
belangen, ChristenUnie, SGP, VSP, 
PSA.
 
Er zijn ongeveer 130 vrijwilligers 
nodig.
 
Als vrijwilliger sta je (met zeker 
1 collega-vrijwilliger, in grote su-
permarkten meer) bij de ingang 
van een van de 22 deelnemende 

supermarkten om aandacht te 
vragen voor de actie, boodschap-
penbriefjes uit te delen (prachtig 
gedrukt én genoeg dit jaar) en 
producten voor de Voedselbank 
Apeldoorn in ontvangst te nemen. 
 
Vandaag is onze speciale website 
online gegaan: www.voedselban-
kactie.nl
 
Hier kun je je inschrijven bij de su-
permarkt/tijdsblok(ken) naar je 
eigen keuze!
We hebben vrijwilligers nodig in de 
volgende tijdsblokken:
- 10.00 - 12.30 uur
- 12.30 - 15.00 uur
- 15.00 - 17.30 uur
 
Aanmelden kan via de aanmeld-
knop op de website. Het zou leuk 
zijn als jij (weer) meedoet!!
 
Heb je vragen? Stel ze gerust!

DorpsVizier
Adverteren in DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 5 januari 
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 Gildeslager verrast je smaak©De Gildeslager verrast je smaak©De Gildeslager verrast je smaak©

Het lekkerste  
 van de herfst nu bij 
uw Gildeslager

Bestel tijdig uw gourmet!
Compleet met stokbrood, kruidenboter,
groente, sauzen en salades
per persoon vanaf 10,49
Carpaccio filet
Met kappertjes en pijnboompitjes

150 gram 3,49
Voorgegaarde
konijnenbout in saus
100 gram 1,69
Gebraden gehaktballen
Uit eigen keuken

4 stuks 3,99
Ham-joppiesalade
Lekker op stokbrood

150 gram 1,99
maandag 22 december 2014 t/m zaterdag 3 januari 2015

Gildeslager Wilbrink

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

 

Expositie
BEEKBERGEN - Jannie en Henk 
Arends exposeren tot februari 
2015 in de Markenhof aan de 
Kuiltjesweg. Jannie heeft van 
diverse kunstenaars les gehad 
en heeft inmiddels een eigen 
stijl ontwikkeld, ze werkt met 
acryl, soms met olieverf en haar 
onderwerpen zijn zeer divers. 
Henk, geïnspireerd door zijn 
vrouw, schildert met olieverf, 
realistisch, dieren, landschappen 
en dorpsgezichten. De Markenhof 
is dagelijks geopend van 9.00 uur 
tot 18.00 uur. 

BEEKBERGEN - Een kleine hon-
derd mensen genoten zaterdag-
avond 29 november van de mu-
ziek van zanger Gerald Troost en 
praiseband Kefas. De organisa-
tor kijkt tevreden terug op deze 
tweede editie van de Praisenight: 
“bijzonder om zo’n avond te mo-
gen organiseren en beleven in de 
Boerderij. Fijn dat God niet ge-
bonden is aan gebouwen maar 
leeft in het hart van mensen”.  
De avond begon rustig met luis-

terliederen van Gerald Troost. De 
zanger nam tussendoor ruim de 
tijd om het publiek mee te nemen 
in zijn persoonlijke verhaal en te 
vertellen over het ontstaan van 
zijn liederen. Na Gerald was het de 
beurt van Kefas. Deze elfkoppige 
praiseband uit Apeldoorn bracht 
de sfeer er goed in met uptempo 
nummers van verschillende chris-
telijke artiesten. Na het concert 
was er gelegenheid om na te pra-
ten en gezellig samen te zijn. 

Geslaagde tweede editie Praisenight 

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Ruim 100 cadeaukaarten,
dus altijd een passend cadeau !

De schuur is even dicht

De Schuur heeft op zaterdag 13 
december 2014 haar deuren tijde-
lijk gesloten. Op donderdag-mid-
dag 5 februari 2015 bent u weer 
van harte welkom in De Schuur, 
Molenvaart 5 in Lieren. 
De opbrengst van de verkoop van 
aangeleverde spullen is bestemd 
voor onderhoud van de PKN kerk 
in Lieren en voor kleinschalige 
projecten.

Kleine gezinszak friet  
 3à4 personen
+ 4 frikandel of kroket
    € 10,-

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

Een uitgebreide keuze aan pizza, 
friet, snacks, shoarma, broodjes, 

lunchgerechten, ijs, milkshakes en 
dranken.

Restaurant Prins
Dorpstraat 37
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062823 
www.restaurant-prins.nl

1e en 2e Kerstdag 
zijn wij gesloten

  7 dagen per week geopend van 11.00 uur tot 23.00 uur

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een

gelukkig 2015

Deze aanbieding is de hele maand 
december geldig

Oliebollenactie
VV Beekbergen
BEEKBERGEN - Sinterklaas is het 
land uit, de pepernoten zijn van ta-
fel. Tijd voor Oliebollen!
Bestel nu via oliebollenactie@vv-
beekbergen.nl
Ook voor niet-leden natuurlijk.
De opbrengst is geheel voor VV 
Beekbergen!



AGENDA
Datum    tijd   activiteit - locatie

donderdag 18 december 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 19 december 18.45 uur  Kerstspel op het Leesten

    20.00 uur  Kerstconcert PJB de Hofstad (Apeldoorn Zuid)

zaterdag 20 december 14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum
dinsdag 23 december 18.00 - 21.00 uur Kerstkoopavond 
woensdag 24 december 20.00 uur   Kerstnachtdienst in de open lucht, op het terrein van de Dorpskerk Beekbergen

donderdag 25 december 
vrijdag 26 december 19.00-22.00 uur Borreltijd, De Boerderij 
zaterdag 27 december 
donderdag 1 januari  01.00 - 04.30 uur New yaers eve, De Boerderij
zaterdag 3 januari   14.00 - 16.00 uur  Informatiemiddag BWiBL, Nieuwe Voorweg Lieren  
    16.00 - 19.00 uur  Feestelijk trekking december actie in de Hoge Weye. Feestelijke happening met een hapje en drankje
       Iedereen is welkom

DorpsVizier
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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

24 december
Live optreden

Peter Arends

van 16.00 tot 20.00 uur

Dorpstraat 9 - 7361 AP Beekbergen
055 - 301 79 73

1e en 2e kerstdag
open

van 15.00 tot 01.00 uur

Wij zijn eerste en tweede Kerstdag open

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


