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Honderdduizend valt op lot in Beekbergen

Jubileum Accona
Accordeonorkest Accona geeft 
op zaterdagavond 17 januari een 
jubileumconcert ter ere van hun 
12,5 jarig bestaan. De orkestle-
den nodigen u van harte uit voor 
deze gezellige muzikale avond 
in de Boerderij in Beekbergen. 
U kunt genieten van een breed 
scala aan accordeonmuziek van 
dit gezelligheidsorkest. Vanaf 
half acht bent u van harte wel-
kom in de Boerderij. 

BEEKBERGEN - Op een staats-
lot dat is verkocht bij Primera 
De Damper aan de Dorpstraat 
in Beekbergen is een prijs van 
100.000 euro gevallen
. ,,Wat vind ik dit geweldig voor de 
winnaar'', aldus De Damper-ei-
genaar Essenstam. ,,Ik hoop dat 
deze persoon nog even bij ons 
langskomt, zodat ik hem of haar 
persoonlijk kan feliciteren. Slechts 
een keer eerder viel er zo'n grote 
prijs op een Staatslot dat bij ons is 
verkocht."

De prijs viel in de zogeheten XL 
trekking. Voor 2,50 euro extra ma-
ken spelers in deze tweede trek-
king kans op prijzen van 100 euro 
tot en met 1 miljoen euro.

Moet ik naar de dokter?
Hardnekkige huiduitslag of een 
kind met koorts? Iedereen twijfelt 
wel eens of een bezoek aan de 
huisarts nodig is. Met de app ‘Moet 
ik naar de dokter?’ kunnen men-
sen zelf beoordelen of en wan-
neer het nodig is om de huisarts te 
raadplegen.
De app is ontwikkeld door de 
Huisartsenpost Apeldoorn en 
geeft aan wat u zelf kunt doen 
om de klachten te verlichten en in 
welke gevallen u alsnog de dokter 
moet bellen. U krijgt een deskun-
dig en eerlijk advies en u bent zo 
verzekerd van de beste zorg, op 
het juiste moment door de juiste 
zorgverlener.
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Project Beekvallei in Lieren, het 
initiatief van de vereniging Be-
taalbaar Wonen in Beekbergen 
en Lieren (BWiBL) gaat door. De 
ontwikkelingen van afgelopen 
weken maken de vereniging ex-
tra vastberaden om zonder win-
stoogmerk betaalbare starters-
woningen te realiseren!

Project Beekvallei loopt al bijna 
10 jaar en bevat ongeveer 45 wo-
ningen. De vraag naar betaalbare 
woningen in eigen dorp is er nog 
steeds. Nog steeds vertrekken 
jongeren gedwongen naar elders 
omdat ze geen betaalbare woning 
in eigen dorp kunnen vinden. BWi-
BL wil via collectief particulier op-
drachtgeverschap (CPO) betaal-
bare woningen voor eigen leden 
realiseren.

De ontwikkelingen bevinden zich 
in ver gevorderd stadium, te meer 
reden om juist door te gaan. Diver-
se afspraken zijn gemaakt, con-
tracten getekend met onder ande-
re de gemeente en procedures in 
gang gezet. Sprengenland Wonen 
heeft aangegeven eerder gesloten 
contracten niet te zullen nakomen. 
Het eerder genomen besluit van 
Sprengenland Wonen werd 6 janu-
ari ’s morgens gecommuniceerd, 
voorafgaand aan een overleg die 
avond.
De vereniging had andere ver-
wachtingen van de verantwoorde-
lijkheid van een corporatie, temeer 
vanwege de gesloten contracten. 
Of het besluit van Sprengenland 

BWiBL gaat door met Beekvallei

Wonen al dan niet terecht is, het 
is duidelijk dat de corporatie niet 
verder wil. Project Beekvallei is in 
2005 ontstaan vanuit de dorpsraad 
Beekbergen-Lieren. Na twee jaren 
voorbereiding is de vereniging Be-
taalbaar Wonen in Beekbergen en 
Lieren in 2007 opgericht. In 2009 
is BWiBL een samenwerking aan-
gegaan met Sprengenland Wonen 
(destijds Beter Wonen). Dat was 
op voorschrift van de gemeente 
Apeldoorn. BWiBL gaat nu verder 
zonder Sprengenland Wonen.
Tijdens het overleg van 6 janu-
ari zijn afspraken gemaakt over 

het doorgaan door BWiBL en het 
stoppen van Sprengenland Wo-
nen als deelnemer in ‘Beekvallei’. 
In november al heeft de vereniging 
vragen gesteld aan de gemeente 
Apeldoorn. Die vragen moeten nog 
wel beantwoord worden. Gezien 
de afspraken uit het verleden en 
de politieke uitspraken verwacht 
de vereniging dat de gemeente 
en de politiek niet anders kunnen 
doen dan de maximale ondersteu-
ning geven bij het vervolg van pro-
ject ‘Beekvallei’.
Het grote succes tijdens de in-
formatie inloop van de vereniging 

op 3 januari en de diverse onder-
steunende reacties tonen de grote 
maatschappelijke draagvlak aan. 
Niet voor niks zijn er afgelopen 
week ingezonden reacties ge-
stuurd naar de raad van de Pr. Ju-
lianaschool, de dorpsraad, Bemivo 
en van de gezamenlijke sportver-
enigingen.

BWiBL is heel duidelijk in haar 
boodschap: “het is ÓNS project, 
wij gaan verder en wij zijn vast 
voornemens betaalbare woningen 
te realiseren!”

Er was veel belangstelling tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Foto: John Tanasale

Jaarfeest Dorpshuis 
Oosterhuizen sponsort 
onderzoek ALS

Het Dorpshuis Oosterhuizen or-
ganiseert op 31 januari traditie-
getrouw haar jaarfeest voor alle 
inwoners van Oosterhuizen en 
de donateurs van het Dorpshuis. 
In de afgelopen twee jaar heeft 
er al een verandering in de uit-
voering van de avond plaats-
gevonden maar het bestuur wil 
nu nog meer naar een invulling 
toe die iedereen aanspreekt. Zo 
wordt de jeugd er meer bij be-
trokken en begint het feest voor 
hen al om 16.00 uur. 

Er is dan een groot springkus-
sen, er kan onder begeleiding 
pony gereden worden, kinderen 
kunnen worden geschminkt en 
er zijn nog meer activiteiten. 
Natuurlijk zijn alle (volwassen) 
genodigden dan ook al welkom.

Vanaf 18.00 uur serveert het 
Dorpshuis een winterstampot-
tenbuffet. Voor alle genodig-
den is dit gratis. Wel is vanwe-
ge de inkoop aanmelden vóór 
25 januari noodzakelijk bij be-
stuurslid Mirjan Kleverwal. Zij 
is bereikbaar onder nummer 
055-5418909 of 0610-532983. 
E-mailen mag ook: mirjankle-
verwal@gmail.com. 

Bijzonder is het dat aan het eind 
van het buffet een vrijwillige bij-
drage gevraagd zal worden, die 
bestemd zal zijn voor de ALS 
stichting voor het onderzoek 
naar de bestrijding van deze tot 
op heden ongeneeslijke spier-
ziekte. En dat moet veranderd 
worden. 

Na het buffet gaat de feest-
avond verder met een gezellig 
samenzijn waarbij er gedanst 
kan worden op live-muziek. 
Ook traditiegetrouw zullen alle 
drank en versnaperingen de 
hele dag tegen de bekende ge-
reduceerde bedragen verkrijg-
baar zijn.
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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
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BOEKHANDEL
BEEKBERGEN

BOEKEN, 
NIEUW EN 2E HANDS

DORPSTRAAT 84
7361 AX  BEEKBERGEN

(055) 506 02 70
WWW.MOOIBOEK.NU

Vakkundig in verbouw

. Jeulink

De Hoeven 14 • 7361 AL  Beekbergen
T: 055 5061138 • F: 055 5061618 

E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

Gerald Jeulink
De Hoeven 14 • 7361 AL Beekbergen • T: 055 5061138
F: 055 5061618 • E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

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

Gemeentenieuws

Drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een horecaver-
gunning heeft verleend aan:

Naam onderneming   Adres    Reden    Datum

Accres    Dorpstraat 34   Nieuwe ondernemer  19 december 2014

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

Omgevingsvergunningen

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot omgevingsver-
gunningen over de periode 11 december t/m 30 december 2014 en die betrekking hebben op locaties in 
Beekbergen en Lieren.

Locatie   Omschrijving 

Keizersmantel 44   Plaatsen van een dakkapel (11 december 2014) 

De Hoeven 14   Bouwen en slopen van een woning (28 december) 

Holleweg 28   Oprichten van een woning (17 december 2014) 

Kerkeveld 12   Kappen van een fijnspar (23 december) 

Wippenpol 4   Uitbreiden van veestal/berging (19 december 2014) 

Molenvaart 20  Slopen van 3 bijgebouwen en bouwen 1 nieuw bijgebouw (23 december 2014)

De Hoeven 11  Kappen van 2 berken (5 januari 2015)

Papenberg 24  Kappen van 1 Amerikaanse eik, 1 esdoorn en 1 beuk (6 januari 2015)

Tullekensmolenweg 113A  Bouwen van een schuur en vervangen van 3 kozijnen (31 december 2014)

Untitled-2   1 02-06-11   20:26

• ontwerp • drukwerk • reclamemateriaal • websites

Loenenseweg 7 - Beekbergen - 06-54 96 85 21
drukkerij@gramme.nl -  www.gramme.nl
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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 iedere dinsdagochtend 
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 soci-
aal maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied 
van hulp die uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen, of om 
welke 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.

Beekbergsebroek
Tijdens de PMA (Politieke Markt 
Apeldoorn)van 8 januari werd 
door de vertegenwoordigers van 
de raadsfracties uitvoerig gespro-
ken en gedebatteerd over de door 
het college van B&W voorgestelde 
ontwikkelrichting van Beekberg-
sebroek.

De dorpsraad heeft een zienswijze 
ingediend waarin werd aangege-
ven dat de dorpsraad een voorkeur 
heeft voor een “groene oplossing” 
en waarbij opwekking van duurza-
me energie (niet zijnde windmo-
lens) centraal staat. Windmolens 
waren tijdens de PMA ook een be-
langrijk punt van discussie. Enkele 
partijen lieten weten windmolens 
in dat gebied niet te zien zitten. 
Duidelijk werd ook dat de initiatief-
nemers zelf moeten zorgen voor 
draagvlak voor hun plannen. Naast 
de dorpsraad Beekbergen-Lieren 
hebben dorpsraad Oosterhuizen, 
vereniging Klarenbeeks Belang en 
wijkraad Zuidoost aan het college 
laten weten tegen plaatsing van 
windmolens in het gebied Beek-
bergsebroek te zijn. De dorpsraad 
zal de ontwikkelingen nauwgezet 
en kritisch maar constructief blij-
ven volgen.

Opvang vluchtelingen

Het was gezellig en het was infor-
matief en de vele aanwezigen heb-
ben goed gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om elkaar een voor-
spoedig 2015 te wensen en “te 
netwerken”.
Ook de politiek (leden van de ge-
meenteraad) was goed vertegen-
woordigd. Burgemeester Berends 
had zich, in verband met andere 
verplichtingen, afgemeld.
Joop van der Meer, voorzitter van 
de dorpsraad, heette de aanwe-
zigen welkom en wenste hen een 
voorspoedig en gezond 2015. Ver-
volgens gaf hij aan de hand van 
een Power Point presentatie een 
overzicht (in hoofdlijnen) van de 
activiteiten van de dorpsraad in 
2014.

GNa deze terugblik en ook wel 
een beetje vooruitkijken door de 
voorzitter van de dorpsraad, was 
het Jan Hogeweij die ons liet zien 
hoe Beekbergen en Lieren er vroe-
ger uitzagen. Veel van “toen” is er 
niet meer. Noodgedwongen door 
noodzakelijke ontwikkelingen, 
maar soms ook wegens gebrek 
aan kennis van cultuurhistorische 
waarden.
Voor een deel van de aanwezigen 
was het (hoorbaar) herkenning 
van vroeger en voor velen was het 
“zag het dorp er vroeger zo uit”. 
Ook de tentoongestelde foto’s en 
krantenberichten gaven een goed 
beeld van Beekbergen en Lieren 
en de bewoners in het begin van 
de vorige eeuw. Er was terecht 

Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst in het Hooge Pad

een applaus voor de -in een vlot 
tempo- door Jan Hogeweij ver-
zorgde presentatie.
Daarna was er onder het genot van 
een hapje en drankje nog voldoen-
de gelegenheid om met elkaar na 
te praten. 
Foto’s: John Tanasale

Op maandagavond 12 januari werd 
in het stadhuis de derde bijeen-
komst gehouden over de opvang 
van vluchtelingen in Apeldoorn en 
de mogelijke locaties waar de ge-
meente dan aan denkt.
Tijdens eerdere bijeenkomsten 
werd door de gemeente en COA 
informatie verstrekt over de rand-
voorwaarden, omvang van de op-
vang en veiligheidsaspecten. Op 
5 januari werd door de gemeente 
een vijftal mogelijke locaties ge-
noemd die aan CODA zullen wor-
den aangeboden. Tijdens de bij-
eenkomst van 12 januari was het 
met name COA die een nadere 
toelichting gaf op de vervolgstap-
pen (locatie onderzoek en haal-
baarheid). De vijf locaties die zul-
len worden onderzocht zijn:
- GGNet
- Het Immendaal
- Kavel Zuidbroek
- De Kleiberg
- Kazerne Nieuw Milligen
In de bijeenkomsten van 10 no-
vember 2014 en 5 januari 2015, 
in een interview met de Stentor 
en met RTV Apeldoorn is door de 
dorpsraad aangegeven dat de so-
ciale spankracht in Beekbergen 
is bereikt (1000 mensen in een 
instelling op een totale bevolking 
van 5000).
Ook tijdens de bijeenkomst van 12 
januari werd door de dorpsraad en 
door de buurtcommissie Zomer-
oord gewezen op het gegeven dat 
Het Immendaal ongeschikt is voor 

opvang van vluchtelingen. Het ge-
bouw is in slechte staat (voldoet 
niet aan de door de brandweer ge-
stelde eisen) en dat het niet past 
binnen de natuurnota om in dat 
gebied grootschalige opvang te 
regelen.
COA (mevrouw Schippers) deel-
de mee dat zij op de hoogte is 
van de eerder door de dorpsraad 
gemaakte opmerkingen met be-
trekking tot de sociale spankracht 
en de staat waarin het gebouw op 
dit moment verkeerd. Als belang-
rijk argument noemt zij dat het 
gebouw op korte termijn beschik-
baar komt en aanpassingen moge-
lijk zijn. .Door de buurtcommissie 
wordt nogmaals gewezen op het 
feit dat Het Immendaal aantoon-
baar niet voldoet aan de criteria 
die COA zegt te hanteren bij lo-
catiekeuze. Ook vertegenwoordi-
gers van de andere vier mogelijke 
locaties noemen hun argumenten 
waarom zij vinden dat huisvesting 
van vluchtelingen daar niet moet 
plaatsvinden.
COA gaat nu nadere locatieonder-
zoeken uitvoeren en zal voor de 
zomervakantie haar bevindingen 
rapporteren aan het college van 
B&W.
Na afloop van de bijeenkomst 
van is in een gesprek met me-
vrouw Schippers voorgesteld dat 
een bestuurslid van de dorpsraad 
meeloopt bij het locatieonderzoek. 
COA gaat zich daarover beraden. 
Was totaal nieuw voor hen.

Op het bureau van de dorpsraad 
ligt ter inzage het mededelingen-
blad van de gemeente Apeldoorn 
“Samen goed voor elkaar”. In dat 
mededelingenblad staat allerlei 
informatie over de manier waarop 
de gemeente omgaat met de ver-
anderingen in het pakket “Zorg en 
welzijn”. En zeker niet onbelangrijk 
wat dat voor u gaat betekenen. Uit-
gangspunt is om zoveel mogelijk 
te kunnen blijven doen met minder 
geld. Maar, zo laten wethouders 

Johan Kruithof (werk en inkomen) 
en Paul Blokhuis (zorg en jeugd) 
weten “dat niet kan worden voor-
komen dat groepen inwoners door 
de bezuinigingen worden geraakt”. 
Door zoveel mogelijk te sturen op 
wat iemand nog wel kan willen zij 
dat zoveel mogelijk voorkomen.
Loop gerust even binnen bij de 
dorpsraad om kennis te nemen van 
de inhoud van “Samen goed voor 
elkaar” of ga naar het spreekuur 
van het infopunt in de Hoge Weye.

Samen goed voor elkaar

Toch jammer dat er vandalen rondlopen die dit soort vernielingen aan-
richten. Heeft u iets gezien bel dan:0900-8844 Foto: John Tanasale
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De Damper
Dorpstraat 54 - 7361 AW Beekbergen - Tel.: 055 - 506 12 10

dedamper@primeranet.nl - Internet: www.primera.nl
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Direct uw huisarts of huisartsen-
post bellen
Als u de app gebruikt, kan de uit-
komst zijn dat u contact moet op-
nemen met uw huisarts. De app 
verwijst u dan door naar uw eigen 
huisarts of naar de huisartsenpost. 
Dit is afhankelijk van welke hulp 
het best past bij uw klacht en het 
tijdstip waarop u belt. Op basis van 
GPS weet de app waar u bent en 
hoe laat het is. Buiten kantoortij-
den wordt u doorverwezen naar 
de dichtstbijzijnde huisartsenpost. 
Dit werkt op basis van de GPS-co-
ordinaten. In het scherm verschijnt 
het juiste telefoonnummer van de 
huisartsenpost.

Waarom is deze app gemaakt?
Op de huisartsenpost neemt het 
aantal telefoontjes elk jaar toe. De 
huisartsenpost is er voor spoedei-
sende gevallen maar er komen ook 
veel telefoontjes die niet spoedei-
send zijn.
40% van de bellers is ongerust 
en twijfelen of ze naar de dokter 
moeten of niet. De app is een hulp-
middel om de ongerustheid weg te 
nemen en advies te geven of u wel 
of niet naar de dokter moet.
Met deze app hopen de huisart-
senposten het aantal niet spoedei-
sende telefoontjes te verminderen 
waardoor de wachttijd aan de tele-
foon teruggedrongen kan worden.

Hoe werkt de app?
De eerst keer als u de app down-
load moet u een paar gegevens 
invullen zoals uw geboorte datum, 
of u een man of een vrouw bent en 
het telefoonnummer van uw eigen 
huisarts.
Dan komt er een poppetje waar u 
op kunt klikken. Stel u bent duize-
lig dan klikt u op het hoofd waarna 
u een aantal klachten ziet die met 
uw hoofd te maken hebben waar-
onder bijvoorbeeld duizeligheid. 
U klikt op duizeligheid en dan komt 
er een aantal vragen die u met ja of 
nee moet beantwoorden, bijvoor-
beeld hoe lang u al duizelig bent, 
of u ook hoofdpijn heeft en of u op 
een schaal van 0-10 kunt aange-
ven hoe erg de pijn is. Uiteindelijk 
geeft de app u een advies wat u 
kunt doen om bijvoorbeeld flauw-
vallen te voorkomen of de app ver-

wijst u naar de huisarts of huisart-
senpost. Ook geeft de app aan als 
het niet noodzakelijk is om nu naar 
de huisartsenpost te gaan maar 
wel verstandig is om contact op te 
nemen met uw eigen huisarts.

Hoe veilig is de app?
Wat belangrijk is, is dat de app is 
gebaseerd op de protocollen die 
gebruikt worden op de huisartsen-
post en bij de huisartsen. Op basis 
van jarenlange ervaring zijn deze 
adviezen geschreven. Het is de-
zelfde wijze waarop de assisten-
te u aan de telefoon vragen stelt 
maar dan geschreven in eenvou-
dige taal.

Kan er dan nooit een verkeerd 
advies gegeven worden?
Het is erg onwaarschijnlijk dat dit 
gaat gebeuren maar het is niet uit 
te sluiten. Het is van groot belang 
dat er eerlijk antwoord gegeven 
wordt op de gestelde vragen. Het 
een beetje erger maken of minder 
erg maken heeft invloed op het 
advies wat gegeven wordt. Dus bij 
eerlijk antwoorden krijgt u ook een 
eerlijk advies. 

Is de app getest?
De app is uitgebreid getest door 
medisch studenten, triagisten (dat 
zijn de assistenten die de telefoon 
aannemen op de huisartsenpos-
ten) door huisartsen en door leken, 
die laatste vooral om te kijken of 
de vragen in duidelijke eenvoudige 
taal geschreven is.

De app ‘Moet ik naar de dokter?’ 
kan gratis gedownload worden 
vanuit de App Store (iPhone) of 
Google play (Android).

Uitvaart en verzekeringen
Door Onno van Andel

BEEKBERGEN - “Mooi initia-
tief Onno en Vera”, hoorden wij 
regelmatig toen wij afgelopen 
jaar startten met Wenz Uitvaart. 
Maar wij hebben ons al verze-
kerd, dus... Om daarmee aan te 
geven dat zij eigenlijk geen keu-
zevrijheid zouden hebben.

Het is misschien wel het grootste 
misverstand dat bestaat over uit-
vaarten en verzekeringen. Er is 
echter altijd sprake van volledige 
keuzevrijheid! Dat betekent dat 
niemand verplicht is de uitvaart te 
laten uitvoeren door de onderne-
ming waar een uitvaartverzekering 
is afgesloten. Toch kan het soms 
wel verstandig zijn dit te doen. In 
dit artikel geven wij meer informa-
tie over uitvaartverzekeringen.

Het Verbond van Verzekeraars 
meldt dat ongeveer 60% van 
de Nederlanders zich verzekerd 
heeft tegen de financiële gevol-
gen van overlijden. Dat betekent 
dat ongeveer 10 miljoen mensen 
in Nederland een uitvaartverze-
kering hebben afgesloten. In veel 
gevallen blijkt dit te gaan om ver-
zekeringen van "voor de euro" en 

nooit zijn aangepast aan inflatie. 
Het is verstandig om af en toe de 
hoogte van de verzekerde bedra-
gen te checken, omdat het niet 
vanzelfsprekend is dat het hebben 
van een verzekering betekent dat 
de uitvaart daarmee automatisch 
volledig is afgedekt.

Verder zijn er veel naturaverze-
keringen afgesloten. Deze verze-
keringen keren na een overlijden 
geen geldbedrag uit maar een zo-
genaamde verzorgde uitvaart. Het 
gaat dan om een eenvoudige en 
gemiddelde uitvaart met bijvoor-
beeld 50 rouwkaarten en 50 plak-
jes cake. Wat nu als dat niet is wat 
u wenst? U heeft meer rouwkaar-
ten nodig of u wilt juist iets anders 
dan koffie en cake? In dat geval zal 
er bijbetaald moeten worden.

Of er nu een verzekering is waarbij 
een kapitaal wordt uitgekeerd of 
een verzorgde uitvaart wordt aan-
geboden, in beide gevallen bepaalt 
u zelf wie de uitvaart uitvoert. Als 
er sprake is van een naturaverze-
kering is het wel verstandig u goed 
te laten voorlichten. Bepaalde ver-
zekeraars keren namelijk erg lage 
bedragen uit, waardoor het finan-
cieel soms raadzaam is de uitvaart 

door de betreffende uitvaarton-
derneming te laten uitvoeren.

Als u niet precies weet hoe of waar 
u verzekerd bent, kunt u bij Wenz 
Uitvaart terecht. Niet weten hoe 
het precies zit, geeft onrust en 
wellicht een ongemakkelijk gevoel.

Zeker als u misschien al iets ouders 
bent of als het juist om uw eigen 
ouders gaat. En dat is helemaal 
niet nodig. Wenz Uitvaart helpt u 
graag om het gewenste inzicht te 
geven in uw eigen situatie of die 
van uw ouder(s). Samen kijken wij 
naar welke verzekeringen er zijn 
afgesloten, wat deze uitkeren en 
hoe zich dat verhoudt tot uw spe-
cifieke wensen en (financiële) situ-
atie. Als blijkt dat er sprake is van 
een verouderd polisoverzicht dan 
vragen wij namens u bij de verze-
keraar(s) een actueel overzicht op. 

Deze dienstverlening is uiteraard 
geheel vrijblijvend en kosteloos. 
Wij zijn u graag behulpzaam en 
nodigen u uit om te mailen of te 
bellen voor het maken van een af-
spraak. Dat kan via:
onno@wenz-uitvaart.nl of
(055) 367 1166.

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
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Tien over Rood

OOSTERHUIZEN - In het dorpshuis 
van Oosterhuizen wordt dit jaar 
voor de 21e keer het jaarlijkse tien 
over rood biljarttoernooi gehou-
den van 23 tot en met 27 februari 
2015.
De voorrondes zijn van maandag 
23 februari tot en met donderdag 
26 februari.
Aansluitend is op vrijdag 27 febru-
ari de kwart,halve en finale. Aan-
vang alle avonden om 19:00 uur.
Op zaterdagavond 28 februari is er 
voor de sponsor ondernemers een 
mini tien over rood toernooi.
Inschrijven voor het tien over rood 
toernooi kan bij de heer Henk 
Quack Telefoon 055- 5424738 
Uitsluitend tussen 18:00 en 20:00 
uur. Of per e-mail:
 elizabeth28121944@live.nl
Het inschrijfgeld bedraagt €5,-- 
per persoon.

Zaterdag 24 januari
 
12.00 BSV Dames 2 - DeVolCo’88 DS 7
14.00 BSV Heren 3 - Klarenbeek HS 1
16.00 BSV Dames 1 - SV Dynamo Apeldoorn DS 6
 
Heren 1 speelt uit bij de Voorwaarts om 13.00 uur

Vrijdag 30 januari

19.00 BSV Jeugd A1 - Volvera JA 1

Zaterdag 31 januari 

12.00 BSV Dames 2 - Voorwaarts DS 5
14.00 BSV Heren 3 - Voorwaarts HS 3
16.00 BSV Dames 1 - Voorwaarts DS 2

Heren 1 speelt uit bij de Scheg om 17.30 

Turnwedstrijden 4e divisie Gelderland Midden
  
Op zondag 25 januari komen de junior en senior turnsters van de 4e 
divisie weer in actie tijdens hun 2e plaatsingswedstrijd. Er zijn in to-
taal 3 voorwedstrijden waarvan de twee beste resultaten tellen voor 
doorstroming naar de finale. Tijdens de eerste wedstrijd in de turnhal in 
Twello behaalde Jisca Diets een 3e plaats bij de senioren D. De tweede 
wedstrijd vindt plaats in de turnhal in Beekbergen en sart rond 16.00 
uur. Toegang bedraagt €3 voor 12 jaar en ouder.
Zaterdag 31 januari zijn de jongere turnsters van de 4e divisie aan de 
beurt. Zij hebben deze keer een wedstrijd in Ede. Alle turnsters doen 
mee met het niveau D1. Om 9.00 uur 1 komt Amber in actie bij de cate-
gorie Instap. In wedstrijd 2 turnt Isa vanaf 11.00 uur in de categorie Pupil 
I . In wedstrijd 5 mogen Gabriëlla en Valerie aan de slag, zij zijn Pupil II. 
Ook bij deze wedstrijd bedraagt de toegang €3 voor 12 jaar en ouder. 

U bent natuurlijk van harte welkom om te kijken en aan te moedigen!

Het wedstrijdprogramma 
van de thuiswedstrijden in 
Sporthal de Hiethof.  

ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

Kerkweg 1 | 7361 BD  Beekbergen | T. 055 506 15 83 
F. 055 506 19 01 | E. post@atromp.nl | I. www.atromp.nl
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DorpsVizier

al vanaf € 25,= 
(ex. btw)

Olivia Braaksma Kringkampioen dressuur en springen

BEEKBERGEN/HULSHORST
Dubbel feest voor de 9 jarige 
Beekbergense amazone Olivia 
Braaksma toen zij afgelopen za-
terdag in Hulshorst werd gehuldigd 
als Kringkampioen van de Kring 
Noord Oost Veluwe. Met haar pony 
Ramona behaalde Olivia, die lid is 
van ponyclub de Bosruiters, niet 
alleen de titel in de klasse L sprin-

gen categorie A/B, maar ook in de 
dressuur klasse L2.
Voor de talentvolle allround ama-
zone was het niet het eerste kam-
pioenschap dat zij met Ramona 
behaalde, want in 2014 won het 
duo ook al het Apeldoorns Kampi-
oenschap.
Met het behalen van het kring-
kampioenschap plaatste de com-

binatie Olivia/Ramona zich direct 
voor de Regiokampioenschappen 
die binnenkort worden verreden. 
Daar kan kwalificatie worden af-
gedwongen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen.
Behalve Olivia Braaksma met Ra-
mona verschijnen er nog meer 
Bosruiters aan de start op de Re-
giokampioenschappen:

Klasse B springen cat. A/B: Kyra Klopman met Roseta
Klasse B dressuur cat. D/E: Melody van Deventer met Mose
Klasse L1 dressuur cat. A/B: Elisa Driehuis met Dancy
Klasse L2 dressuur cat. C: Chemène Telgen met Makelele
Voor meer info over de Bosruiters: www.bosruiters.nl Boerderij Beekbergen 

presenteert Mooi Wark  
 
Mooi Wark komt in 2015 weer naar 
Beekbergen voor een genadeloos 
optreden. De mannen hebben ei-
genlijk al geen aankondiging meer 
nodig want iedereen weet dat ze 
garant staan voor één groot gek-
kenhuis! Maar dit jaar doen we het 
anders, geen grote feesttent maar 
ouderwets knallen 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 1.00 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 kaar-
ten verkocht worden dus vol=vol. 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 

Ben jij die pr-tijger of communicatie man/vrouw die wij zoeken?

Ben jij degene die weet hoe de hazen lopen binnen een vereniging
en dus de perfecte secretaris?

Meld je dan snel aan bij De Boerderij.
Wij kunnen wel wat hulp gebruiken.

Graag via mail: info@boerderijbeekbergen.nl

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 
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Een oplossing voor de gulzige schrokop!
Column Roos Burggraaff

Hoe snel eet uw hond zijn maaltijd 
op?
Het is hond eigen; brokjes worden 
naar binnen gezogen en een maal-
tijd versvlees voeding is in 2 hap-
pen op. 
“hij proeft het niet eens!” riep ik 
wel eens bij het aanblik hoe onze 
labrador Sam zijn maaltijd naar 
binnen werkte.

Dat het niet gezond is om zó gulzig 
te eten is inmiddels bewezen.
Door de snelheid waarmee de 
maaltijd naar binnen gewerkt 
wordt kan er lucht in de buik ont-
staan, wat boeren, winderigheid, 
buikpijn en zelfs een maagkante-
ling kan veroorzaken. 
Voedingsstoffen worden minder 
goed opgenomen en je merkt dat 
het dier hongerig blijft en waar-
door het alsmaar blijft vragen om 
eten. Met als gevolg overgewicht, 
of juist een veel te magere hond 
die voedingsstoffen te kort komt.

Er is gelukkig een oplossing, en al 
zeg ik het zelf, een hele leuke ook! 
De anti-schrokbak! Gemaakt van 
duurzaam en veilig plastic in diver-
se maten en vormen en ook nog in 
hippe kleuren. 

Door het voeren in deze puz-
zel-bak wordt iedere maaltijd een 
feestje!
Het tweede grote voordeel van 
voeding aan te bieden in een anti 
schrokbak is dat de hond moet 
nadenken over hoe hij dit gaat op-
lossen, want nog steeds geldt: die 
maaltijd moet zo snel mogelijk op! 
De tijd waarin de maaltijd opgaat 
wordt verlengd met meer dan 10 
minuten!
Dit geeft niet alleen een vol en vol-
daan gevoel na de maaltijd maar is 
het dier is ook moe van zijn “har-
de” werk. Een win-win situatie!

Via Natura, natuurvoeding voor 
dieren heeft een heel breed assor-
timent anti-schrok bakken, voor 
iedere hond of kat een oplossing!
Zo hebben we de slo-bowl feeders 
in 2 maten: hippe kleuren en vor-
men met verschillende moeilijk-
heidsgradaties. Geschikt voor ie-
dere maaltijd; brokken of versvlees 
voeding.
De mini Dog-maze: mooi gevorm-
de bak die een doolhof vormt.
The Green: ook in een mini vari-
ant voor de hele kleine hondjes en 
pups en zelfs de “Katten Green” 
ook wel de Catch genoemd. Hier 
kunnen katten de brokjes tussen-
uit hengelen met hun pootje.
Voor de klant die zijn hond graag 
in een metalenbak voert op een 
standaard is er de Gobble Stopper, 
een anti-schrok product wat met 
een grote zuignap in de bak van de 
hond komt.
Misschien kent u de Kong? Hier is 
een rode variant en een zwarte va-
riant van, die laatste is enorm sterk 
en bijna onverwoestbaar. Verkrijg-
baar in veel maten. Brokjes voeren 
in de Kong kan, maar beter is nog 
de maaltijd vers-vlees voeding 
hierin te stoppen.
De Kong kan overigens ook prima 
dienst doen als afleiding als u niet 
thuis bent en zo de angst om al-
leen te zijn verminderen.

Inmiddels hebben veel tevreden 
klanten hun foto’s en filmpjes ach-
ter gelaten op onze Facebookpagi-
na. Dus bent u nog niet overtuigd, 
kijk dan eens hier: facebook.com/
ViaNaturaBeekbergen
Deze maand zijn al onze an-
ti-schrok producten in de aanbie-
ding! Is Beekbergen te ver weg 
voor u? Kijk dan eens op onze 
webwinkel: www.via-natura.nl
Wie de winkel Via Natura in Beek-
bergen binnen stapt, snapt dat wij 

anders zijn dan doorsnee dieren-
winkels.  Op de ramen staat “na-
tuurvoeding voor dieren”, wat dit 
in houdt is al snel duidelijk.
Door de hele winkel staan gro-
te vriezers gevuld met complete 
verse voedingen voor hond en kat 
en talloze natuurlijk gedroogde 
snacks. Een grote natuurdrogist 
voor hond, kat en paard/pony en 
een ruim assortiment lijnen, tuigen 
en speelgoed en accessoires.  
Dit assortiment is zorgvuldig gese-
lecteerd en voldoet aan de strenge 
eisen o.a.; geen onnatuurlijke con-
serveringsmiddelen, kleurstoffen 
of smaakstoffen. Waar mogelijk 
gluten- of graanvrij en met een 
hoog vleesgehalte voor de kat en 
hond. 
Natuurlijk voeren is steeds popu-
lairder aan het worden, op internet 
is een groot aanbod van informatie 
en producten. Voor veel huisdier 
eigenaren werkt dit verwarrend. 
Via Natura onderscheid zich door 
de hoge mate van vakkennis en 
deskundige adviezen door onze 
voedingsspecialisten.
Dieren gezond houden met res-
pect voor hun natuurlijke behoef-
tes en natuurlijke bronnen vinden 
wij zeer belangrijk.
Elk dier is uniek en heeft daarom 
specifieke hulp nodig om zijn ge-
zondheid te bevorderen. Onze 
service en ons advies zijn hier dan 
ook volledig op gericht. Wij kijken 
bij de inzet van producten dan ook 
niet alleen naar symptomen, maar 
naar het geheel.
Wij zijn gericht op een aanpak 
waarbij het zelfherstellende ver-
mogen van het huisdier wordt aan-
gesproken en zo ziektes worden 
bestreden.
Wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met Via Natura: 
telefoon 055 8430743 of info@
via-natura.nl

BEEKBERGEN - Op 5 mei 2015 
is het 70 jaar geleden dat Neder-
land officieel bevrijd werd van zijn 
agressor. Om dit te vieren is in 
Beekbergen een werkgroep bezig 
om op 5 mei een groot Bevrijdings-
festival te organiseren. In de werk-
groep zitten, nee: werken verte-
genwoordigers van de plaatselijke 
middenstand, de horeca, stichting 
4 en 5 mei, de Boerderij en muse-
um ’40 – ‘45. 

Onze plannen zijn in grote lijnen: 
De herdenking op 4 mei geschiedt 
zoals gebruikelijk.
Op 5 mei om 12 uur: de bevrijdings-
vuurceremonie;
Een groep hardlopers haalt het 
bevrijdingsvuur uit Wageningen 
en komt om half twaalf bij De 
Smittenberg aan. Daar worden zij 
opgewacht door de schooljeugd, 
The City of Apeldoorn Pipes and 
Drums en voertuigen van de Old 
Army Cars. In optocht brengen zij 
het vuur naar het Teixeira de Mat-
tospark, waar de vlam zal worden 
ontstoken.

Tot zover niets nieuws, maar ver-
volgens start door het hele dorp 
een groot Bevrijdingsfestival. PJB 
treedt op in de muziektent aan-
sluitend aan de bevrijdingsvuurce-
remonie.
Door het dorp verspreid staan nog 
een aantal podia en het hoofdpodi-
um bij het Teixeira de Mattospark. 
Tevens zullen er in het dorp di-
verse andere activiteiten zijn. En 

wordt aan de winkeliers gevraagd 
hun etalage die week in stijl aan te 
kleden. 
Ook de bewoners van Beekbergen 
wordt gevraagd deel te nemen aan 
het versieren van het dorp en hun 
buurt. 
Aan de overkant van het Teixeira 
de Mattospark is ruimte gereser-
veerd voor het “Liberty Parc”
Voertuigen, tenten en andere ma-
terialen uit de Tweede Wereldoor-
log worden tentoongesteld aan 
het publiek. Publiekstrekker, -het 
vliegtuig van Museum vliegveld 
Deelen- is al weer toegezegd! 
Ook hieraan kunnen voertuigen 
uit de periode van ’40-’45 van de 
OAC deelnemen.

Aangezien het de eerste week van 
de mei-vakantie is verwachten wij 
een groot aantal bezoekers. Zowel 
vanuit Beekbergen en omliggende 
dorpen als van de diverse parken 
en campings. 

Heeft u ideeën en/of suggesties 
meldt u zich dan bij een van onder-
staande personen:

Sponsoring: 
Onno van Andel 06-46951939
Algemeen - PR/Communicatie: 
Adri Meijer 06-54968521
Liberty Camp: 
Roos Burggraaff 06-30175884

Bevrijdingsfestival Beekbergen

The Green anti schrokbak
Van € 39.90
NU tijdelijk € 27,50

www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 2 februari 
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.

Themabijeenkomsten

In het kader van haar jaarthema Ik 
geloof! Geloof ik? organiseert de 
Hervormde Gemeente Beekber-
gen binnenkort twee thema-avon-
den met deskundige sprekers. Be-
langstellenden zijn daarbij hartelijk 
welkom!
Ons geloof heeft alles te maken 
met ons dagelijks leven. Dat levert 
allerlei vragen op, voor jongeren 
en ouderen. Hoe verhoudt geloof 
zich tot wetenschap? Wat is de 
betekenis van mijn geloof in allerlei 
medisch ethische kwesties?  
Op donderdag 22 januari is dr G. 
Labooy, predikant in IJsselmui-
den-Grafhorst, te gast. Hij geeft 
regelmatig lezingen over de relatie 
tussen geloof en denken. Hij be-
spreekt het onderwerp Geloof en 
wetenschap. 
Op donderdag 12 februari gaat het 
over Geloof en medische ethiek. 
Deze avond staat onder leiding 
van drs A.B.F. Hoek-Van Kooten 
uit Veenendaal. Zij is arts, schrijft 
boeken en verzorgt veel lezingen 
over medische en ethische onder-
werpen.
Plaats van samenkomst is het 
Hoogepad aan de Papenberg 5 in 
Beekbergen. Inloop met koffie en 
thee om 19.30 uur. Aanvang om 
19.45 uur. Sluiting om 21.45 uur.

Door Anne Schiebaan

Dat er een nieuw jaar aanbrak, het 
was onmogelijk dat je dat ontging; 
het siervuurwerk was fenome-
naal boven de Arnhemseweg en 
het dorp. Heel goed te zien vanaf 
het duistere Engeland. Een nabe-
schouwing op ’14 en een voorbe-
schouwing op ’15? Ik kijk wel uit! 
Veel zal eender zijn, bla, bla; en 
veel zal anders zijn, bla, bla, bla. 
Nee, dan 2016! Dat wordt een heel 
ander jaar; dat kun je nu al zeggen. 
Er zal niet bespaard worden, er 
zal ruimte zijn voor iets extra’s: er 
komt namelijk 1 dag bij, het is dan 
een schrikkeljaar. Die dag valt op 
een maandag, dus (en dat is jam-
mer) geen extra donderdag of za-
terdag met De Schuur.

Ja, De Schuur is nu nog even ge-
sloten, maar er gloort al weer len-
telicht: op 5 februari gooien we de 
deur weer los, op een kier dan wel, 
vanwege de mogelijke kou buiten; 
daar ga ik tenminste van uit. In 
de tussentijd nog even dus geen 
schuurverkoop en heb je mogelijk-
heid elders je neus te laten zien, er 
je neus in te steken, je neus ach-
terna elders over het hek te kij-
ken. Schuurverkoop is immers een 
zaak van neuzen en, speuren. Dat 
leer je niet af in de korte tijd, dat 
de tent gesloten is. Over het hek 
neuzen; en dan meteen op een 
donderdagmiddag in Beekbergen: 

op naar “De Stamtafel” in de Hoge 
Weye, ook van 14.00 tot 16.00 uur, 
al zal het niet op de minuut aan-
komen. Ook daar een stuk gezel-
ligheid en ook daar waren heel 
wat neuzen te tellen en hoefde je 
de koffie met versnaperingen niet 
aan je neus te laten voorbij gaan. 
Verse oliebollen voor iedereen en 
een glaasje toe. Met als altijd ex-
tra: oude verhalen over vroeger 
en het nieuwste dorpsnieuws hoor 
je aan “De Stamtafel”. Wat dat 
betreft is het net De Schuur: ook 
daar hoor je dorpsverhalen en ook 
het dorpsnieuws; maar geroddeld 
wordt er niet; bij wet verboden. 
Bij De Stamtafel en bij De Schuur 
drijft de tent op vrijwilligers.

Het mag wel eens extra en vaker 
gezegd worden over Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen: Wat een 
vrijwilligers! Of het nu De Schuur 
betreft, het Zonnehuis, de kerken, 
de Volkskerstzang, de tehuizen, 
De Hoge Weye, De Stamtafel, de 
Veluwse Markt, de sport, de Boer-
derij en nog zo een paar, overal 
drijft het niet op zand maar heel 
positief op vrijwilligers! O, zo! Daar 
staat of valt de tent mee. En soms 
kom je op verschillende plekken 
dezelfden tegen. Vrijwilligers? Het 
neusje van de Beekbergse zalm!

Dat het dit jaar maar zo blijven 
mag, onveranderd en vrijwillig de 
neuzen de goede kant op, al dan 
niet over het hek……….!

De Schuur en …. neuzen over het hek

APELDOORN -Maarten Konings-
berger en het Matangi Quartet 
geven op originele wijze invulling 
aan Schumann’s meesterwerk. 
De liederencyclus Dichterliebe 
dit keer begeleid door een strijk-
kwartet in plaats van een piano! 
De combinatie van de stem met de 
intieme klankkleuren van de strij-
kers laat deze liederen meer dan 
ooit sprankelen, gloeien en fluiste-
ren. Naast Dichterliebe staan ook 
Schumann’s Strijkkwartet opus 
41 nr. 1 en de liederen van ‘Der 
Arme Peter’ op het programma. 
Maarten Koningsberger (bariton) 
kenmerkt zich door een grote ver-
scheidenheid aan rollen en stijlen. 
Dat geldt voor zijn operarollen, 
maar vooral ook voor zijn recitals, 
die bijna vier eeuwen repertoire 
omvatten. En hij heeft zich ook een 
internationale reputatie als vertol-
ker van Das Lied verworven, met 
optredens in onder meer het Ko-
ninklijk Concertgebouw, Wigmore 
Hall in Londen, de Carnegie Hall in 
New York, de Salle Pleyel in Parijs 
en de Esplanade in Singapore.

De stijl van het Matangi Quartet 
wordt wel omschreven als com-
municatief, uitdagend en veelzij-
dig. Dat laatste blijkt ook uit het 
feit dat het kwartet goed thuis is in 

zowel het ‘klassieke’ repertoire als 
in vernieuwende ‘cross-over’ pro-
jecten met kunstenaars als Her-
man van Veen, Youp van ’t Hek, 
Carel Kraayenhof, Eric Vloeimans, 
Michiel Braam, DJ Kypski en Ma-
thilde.

Matangi Quartet bestaat uit: Da-
niel Torrico Menacho, viool; Arno 
van der Vuurst, cello; Maria-Paula 
Majoor, viool; Karsten Kleijer, alt-
viool.

Paleisconcert zater-
dag 31 januari om 20.15 uur 
Entree (incl. pauzedrankje): 25 
euro, t/m 30 jaar 12,50 euro.

Kaarten zijn te bestellen via de 
website: www.paleisconcerten.nl

Kaartinformatie: 06 - 21 18 29 44 
Kaarten zijn ook verkrijgbaar 
bij: Boekhandel Nawijn & Polak, 
Marktplein 24 in Apeldoorn

Paleisconcert
Maarten Koningsberger 

en het Matangi Quartet 

Elly Bos geeft gratis open les-
sen bij de kleine academie in 
Beekbergen. Leuk om te ko-
men kijken of om mee te doen. 
Het is mooi om te zien hoe een 
paar cursisten bezig zijn met 
schilderen en tekenen. Je kunt 
hun werk bekijken aan de muren 
en er over praten. Tekenen en-of 
Schilderen is een heerlijke hobby, 
waar je helemaal in op kunt gaan 
en met goede aanwijzingen, ga  je 
snel vooruit.  Alle technieken zijn 
mogelijk:  Potlood, Inkt, Houtskool, 

Pastel. Aquarel, Acryl of Olieverf. 
Werken in een gezellige sfeer sa-
men met gemotiveerde mensen.
De open lessen zijn op: woensdag 
21 januari 19.30-22.00 uur en don-
derdag 29 januari 9.00- 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom in 
Het  Hoogepad aan de Papenberg 
5 (laatste lokaal rechts) Thee en 
koffie staat klaar. Vrij entree.

Meer informatie: Elly Bos  055 
5062183/0623041449/kleineaca-

demie-bos@kpnplanet .nl

Open lessen tekenen en schilderen 

‘Jong geleerd, is oud gedaan”. Wekeleijks bezoekt de Boekenbus 
OBS Beekbergen. foto: John Tanasale
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Stichting Paleisconcerten

Het bestaan van wat nu de Stich-
ting Paleisconcerten is, begon met 
het concert van klavecinist Gustav 
Leonardt op 10 november 1984 
georganiseerd door Stichting ’t 
Konings Loo. Vele tientallen con-
certen met talloze musici en mu-
ziekgezelschappen volgden.
En het waren niet de minsten die 
optraden: Abby de Quant, Daniël 
Wayenberg, Janine Jansen, Ronald 
Brautigam, Jaap van Zweden, Wibi 
Soerjadi, Lavinia Meijer, Arthur 
Jussen en vele anderen verzorgden 
de voornamelijk klassieke concer-
ten in de prachtige ambiance van 
de Balzaal van Paleis Het Loo.
In 1995 werd de organisatie van de 

concerten ondergebracht in een 
aparte stichting, de Stichting Pa-
leisconcerten.Deze stichting orga-
niseert op de laatste zaterdag van 
iedere maand (m.u.v. de zomer-
maanden) concerten in de Balzaal 
van Paleis Het Loo.
Het bestuur van de stichting be-
staat uit: Gertjan Schut - voorzitter, 
Elly Wijnands - secretaris, Alwin 
Dros- penningmeester, Jeannette 
Groenink - PR en vicevoorzitter, 
Rob Tieman - programmeur, Hans 
Oostendorp - locatiemanager
Het bestuur, dat volledig uit vrij-
willigers bestaat, wordt daarnaast 
ondersteund door Esther Schut 
(kaartverkoop en gastvrouw) en 
Clary Oldigs (gastvrouw).



AGENDA
Datum    tijd   activiteit - locatie

donderdag 22 januari 13.15 - 16.30 uur Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 

    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 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye, men kan hier terecht met vragen op het gebied van wonen,

                         zorg, welzijn en vervoer

    19.45 -21.45 uur Themabijeenkomst in het Hoogepad 

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij 

zaterdag 24 januari  21.00 - 01.00 uur Mooi Wark de Boerderij

donderdag 29 januari 13.15 - 16.30 uur Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 

    14.00 - 15.00 uur  Spreekuur Sprengenland Wonen in de Hoge Weye

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel in de Hoge Weye

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij

donderdag 12 februari  19.45 -21.45 uur Themabijeenkomst in het Hoogepad 
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