
Voorjaarsuitvoering 
toneel

BEEKBERGEN - Het Beekber-
gens toneel geeft hun  voor-
jaarsuitvoering op vrijdag 27 en 
zaterdag 28 maart om 20.00 uur  
in de Hoge Weye in Beekbergen. 

Ze spelen een blijspel van Gerrit 
Voskes “Waar ligt Hengelo ?”

Leo en Rina Vuurdoorn doen 
aan vakantie-woningruil met 
Joke en Bram van der Pluim uit 
Hengelo. Leo en Rina hebben 
geen contact met de buren en 
willen dat graag zo houden dus 
de familie Van der Pluim wordt 
dringend verzocht zich niet met 
de buren te bemoeien.

Dat is voor de joviale Bram en 
Joke een beetje teveel gevraagd 
en na een klein ongelukje van 
de buurman wordt de schutting 
al verwijderd en is er een super 
gezellig contact met alle gevol-
gen van dien ……

Je leest het …dit wordt weer een 
genoeglijke toneelavond. Zij 
hebben er weer zin in om een 
leuke avond voor hun publiek te 
brengen.

Meer informatie: 
www.hetbeekbergenstoneel.nl

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

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

De eerstvolgende uitgave ver-
schijnt op 19 februari. De copy 
dient voor maandag 16 februari 
voor 10.00 uur binnen te zijn. 

DorpsVizier
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Voorlezen vanzelfsprekend?

BEEKBERGEN - Niet voor ieder-
een is voorlezen nog een vast on-
derdeel van het ritueel voor het 
slapen gaan. Toch is het van be-
lang voor de taalontwikkeling van 
kinderen en bovendien gewoon 
gezellig. Om het belang van het 
voorlezen te benadrukken zijn er 
in ons land de Nationale Voorlees-
dagen, waarop leuke activiteiten 
georganiseerd worden.

Ook de burgemeester van Apel-
doorn is een enthousiast voorle-
zer. Op woensdag 21 januari kwam 
John Berends dan ook de aftrap 
geven voor de Voorleesdagen op 
de OBS Beekbergen.
Op speciaal verzoek van de kinde-
ren had hij zijn ketting omgedaan.
Hij heeft groep 6 voorgelezen uit 
‘Mees Kees’. De kinderen mochten 
de burgemeester allerlei vragen 
stellen. Zo weten we nu bijvoor-
beeld wat hij graag eet; hij houdt 
niet alleen van ‘wild’, maar ook van 
patat. In zijn vrije tijd gaat hij graag 
zeilen of is hij met paarden bezig. 
Hij heeft drie kinderen, die hij ook 
voorlas toen ze klein waren.

Het is best bijzonder als zo’n be-
langrijke man op school komt, 
want er waren maar liefst twee 
fotografen en ook TV Apeldoorn 

Burgemeester John Berends leest voor

wilde het bezoek graag filmen.

Maar ondertussen werden ook de 
andere klassen getrakteerd op 
een mooi verhaal. In de zaal wer-
den zij ontvangen door Marianne 
en Margot, de Bosjuffrouw, die niet 
kozen voor voorlezen, maar juist 
vertelden.. helemaal mooi.
Zij waren heel actueel, want ze ver-
telden voor de kleuters een boek 
na, dat in de Prentenboek TopTien 
voor De Nationale Voorleesdagen 

2015 staat: ‘Het boekenliefje’ van 
Helen & Thomas Docherty. Ze ver-
telden het verhaal beeldend en er 
stond ook een boom met de dieren 
die in het boek een rol speelden. 
De kinderen zaten ademloos te 
luisteren en de vertelsters kregen 
een geweldig applaus. Ook de ho-
gere groepen hebben een verhaal 
gehoord en waren erg geboeid.
Natuurlijk wordt er ook in de klas 
door de juffen en meesters voor-
gelezen deze dagen, maar dat is 

vanzelfsprekend, dat gebeurt nog 
dagelijks...

foto: John Tanasale

foto: John Tanasale

Extraatje van Oosterhuizen voor spierziekte ALS

OOSTERHUIZEN - Oosterhui-
zen vierde, geheel in boerenstijl, 
afgelopen zaterdag haar jaarlijk-
se dorpsfeest voor inwoners en 
begunstigers van het Dorpshuis. 
Vrijwilligers hadden het Dorpshuis 
omgetoverd tot een mooie feest-
zaal. Er was accordeonmuziek 
van Jack, een springkussen in de 
vorm van een grote koe, kinderen 
konden ponyrijden en zich laten 
schminken en jong en oud sloe-
gen aan het sjoelen. Het Dorpshuis 
trakteerde op een heerlijk stam-

pottenbuffet van slager Walraven 
uit Klarenbeek. Van de gasten 
werd een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd voor een goed doel, name-
lijk spierziekte ALS. Meer dan 600 
euro zat er in de melkbus. Het be-
stuur van het Dorpshuis maakte er 
750 euro van.

De opkomst was groter dan in 
voorgaande jaren en de sfeer zat 
er goed in. Verjonging in het be-
stuur heeft daar zeker aan bijge-
dragen. De nieuwe interactieve 

website OnsOosterhuizen.nl zal er 
ook een rol in hebben gespeeld. 
Inwoners kunnen online snel op 
de hoogte worden gebracht en 
aanhaken. Het online dorpsplein 
van Oosterhuizen is een pilot voor 
Apeldoorn. Het dorp hoopt dat 
ook andere dorpen een dergelijke 
website krijgen in de toekomst. 
Dit maatschappelijk initiatief wil 

bewoners nog meer met elkaar 
verbinden. Maar het biedt ook de 
mogelijkheid voor organisaties en 
(zorg)professionals om meer in 
contact te staan met het dorp. Op 
het online dorpsplein kan namelijk 
iedereen met elkaar in gesprek, 
hulp vragen of aanbieden, infor-
meren, delen, ruilen en nog veel 
meer.
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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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Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!

 

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

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

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

  v brood&banket van bakker Broer

  v verse groente en fruit

  v zuivel en kruidenierswaren

  v voldoende parkeergelegenheid

Zuivelservice
W. Hofman

Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen - tel : 055-5061207

Welkom bij Tandartspraktijk
Swinkels & de Jong Beekbergen

Onze praktijk voor U

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

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

behandelingen en implantologie.

Wij nemen graag de tijd voor onze patiënten.

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

055-5061599 optie 2

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

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

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



Vereniging Dorpsraad
  Beekbergen en Lieren
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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.

Gemeentenieuws

Wat is er mooier dan te voet te ge-
nieten van de mooie -zo mogelijk 
ongerepte- natuur rond Beekber-
gen. Het kwam aan de orde tijdens 
het gesprek dat Lucia Albers en 
Pieter de Mos op 7 januari hadden 
met Paul van Dommelen, de pro-
jectleider van “Apeldoorn, stad te 
voet”. 

“Stad te voet” is een initiatief van 
de Stichting Wandelnet waarbij 
in een stad wandelroutes worden 
ontwikkeld om vanuit het centrum 
van de stad naar buiten te lopen. 
Het verbindt de stad met de om-
geving en zijn maximaal 15 km 
lang. Zo mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van paden die in de loop 
der jaren (soms ten onrechte door 
vage regels bij verkaveling) niet 
meer toegankelijk zijn voor wan-
delaars. Denk daarbij aan boeren-
landpaden en kerkpaden. 

“Stad te voet” staat niet op zichzelf. 
Het is onderdeel van een samen-
hangend netwerk van wandelrou-
tes in de regio en provincie. De rou-
tes van Apeldoorn “Stad te voet” 
sluiten aan op omliggende Lange 
Afstand Wandelpaden (LAW’s). Het 
was een informatief gesprek en er 
zal nader overleg plaatsvinden. 

Het sluit naadloos aan bij de initi-
atieven die Lucia Albers op dit ge-
bied heeft genomen en tijdens de 
bestuursvergadering van 13 janu-
ari 2015 heeft toegelicht. 

Lucia wijst er op dat door de eer-
der genoemde redenen in de af-
gelopen 50 jaar veel paden zijn 
verdwenen. Juist in een omgeving 
waar veel toeristen verblijven, 
moet het mogelijk zijn om mooie 
wandelroutes uit te zetten. We 
hebben in Beekbergen natuurlijk 
de “Bemivo-route”, we hadden en-
kele jaren geleden de CODA-route, 
maar beide routes gaan niet echt 
de natuur in. Recreatieparken heb-
ben vaak wandelroutes in de na-
bijheid van het park uitgezet. 

Tijdens de bestuursvergadering 
werd een tweetal mogelijke wan-
delroutes getoond en toegelicht. 
Of het lukt om voor het toeristen-
seizoen een of meer wandelroutes 
beschikbaar te hebben is op dit 
moment nog niet te beantwoor-
den. Dat hoeft natuurlijk niemand 
te weerhouden van het maken van 
een wandeling door bijvoorbeeld 
Beekbergsebroek en Beekberger-
woud.

Wandelnet 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot omgevingsver-
gunningen over de periode 8 tot en met 14 januari 2015 en die betrekking hebben op locaties in Beekbergen 
en Lieren. 

Locatie    Omschrijving 

Arnhemseweg 516  Kappen van een den en een eik (12 januari 2015) 

Kuiltjesweg 1A   Plaatsen van verpleeghuis Markenhaven, verlenging instandhoudingstermijn 

   (9 januari 2015) 

Molenvaart 16   Veranderen van een boerderij in een woning (planologisch strijdig gebruik) en het  
   vervangen van het dak (11 januari 2015) 

Stoppelbergweg 26  Vergroten van een woning (9 januari 2015) 

Zomeroord 32   Kappen van 10 sparren (8 januari 2015) 

Engeland 1  Plaatsen van een paardenstal (21 januari 2015)

Wittekruisweg 12 Verbouwen van woning/boerderij (16 januari 2015)

Wijkraad Zuid heeft, nu de ge-
meente Apeldoorn voornemens is 
geen vergunning te verlenen voor 
de vestiging van een tweetal XXL 
Supermarkten aan de Christiaan 
Geurtsweg, de mening gevraagd 
van de andere dorps- en wijkra-
den. 

Het bestuur van de dorpsraad heeft 
zich in eerste instantie onthouden 
van een reactie omdat de betref-
fende locatie op ruime afstand van 

Geen XXL supermarkten 
onze dorpen is gelegen. Na overleg 
met het bestuur van Bemivo (die 
haar leden heeft geraadpleegd) 
hebben wij alsnog aan het bestuur 
van Wijkraad Zuid laten weten te-
gen een eventuele vestiging van 
deze XXL supermarkten te zijn. De 
huidige dekkingsgraad van super-
markten is ruim voldoende. Ook 
enkele andere dorps- en wijkraden 
hebben Wijkraad Zuid laten weten 
geen behoefte te hebben aan zo’n 
grootschalige uitbreiding.

Hemelwaterverordening

Van de gemeente Apeldoorn ont-
vingen wij het concept van de “He-
melwaterverordening”.
In de begeleidende brief wordt 
aangegeven dat deze verordening 
“regelgeving omvat over de afvoer 
van hemelwater van particuliere 
percelen en de regelgeving die 
is opgenomen in de bouwveror-
dening vervangt”. De reden voor 
deze aanpassing (actualisatie) is 
het vastleggen van het duurzaam 
omgaan met hemelwater en het 
verminderen van storingen en 
beheerkosten voor de riolering. 
Aan dorps- en wijkraden wordt de 
mogelijkheid geboden advies te 
geven over dit beleidsvoornemen. 
Apeldoorn kent verschillende ty-
pen rioolstelsels. Voor de inzame-
ling en verwerking van hemelwa-
ter is er een drietal mogelijkheden:
- gebieden met een gemengde in-
zameling van vuilwater en hemel-
water
- gebieden met enkel een vuilwa-
terriool, dat niet bedoeld is voor 
afvoer van hemelwater
- gebieden waarbij er naast het 
gemengde of vuilwaterriool een 
andere voorziening is voor de op-
vang/verwerking van hemelwater, 
bijvoorbeeld een apart hemelwa-
terriool, vrije uitloop of infiltratie-
voorziening
Bij de reconstructie van de 
Dorpstraat (enkele jaren geleden) 
is -voor een deel- reeds een schei-
ding tussen “vuilwater” en “hemel-
water”.
Gert Wilbrink, binnen het bestuur 
van de dorpsraad portefeuillehou-
der stedenbouw en bouw-zaken, 
is gevraagd deze adviesaanvraag 
te beoordelen.

Opnieuw loopt de beantwoor-
ding van de politiek gestelde vra-
gen uit. Voor de Kerst deelden 
we u mee dat door de gemeente 
4 weken uitstel is gevraagd voor 
beantwoording van de schrifte-
lijk gestelde vragen die op 25 no-
vember 2014 door 6 raadsfracties 
zijn ingediend. Op 14 januari is er  
met alle betrokken partijen op het 
gemeentehuis overleg geweest. 
Naast de indieners SGP, VVD, 
Groen Links, Gemeentebelangen, 
PvdA en CDA hebben zich ook 
D66 en CU aan-gesloten bij het 
vragen naar een compleet dossier. 
Dat dossier had er 2 weken terug 
moeten komen, maar tot op heden 
hebben we daarover nog niets ver-
nomen. De druk loopt hoog op. 
Afgelopen week was er overleg 
tussen de gemeente en BWiBL 
op het kantoor van de dorps-raad. 
BWiBL staat te popelen om verder 
te gaan met het realiseren van de 

starterswoningen aan de Nieu-
we Voorweg. Inmiddels zijn de 
inschrijvingen van kandidaat-ko-
pers, mede door de succesvolle 
inloop op 3 januari, verdubbeld. Op 
10 februari heeft BWiBL weer een 
leden-vergadering. 
Ook vanuit de politiek is de bood-
schap duidelijk dat er snel iets 
moet gebeuren. In het artikel 
"VVD: gemeente aan zet" in De 
Stentor van donderdag j.l. stond 
duidelijke taal: "de jongeren moe-
ten binnen een jaar kunnen be-
ginnen met huizen bouwen"! Voor 
Sprengenland Wonen hebben de 
partijen voor de gang van zaken 
geen goed woord over. BWiBL wil 
er alleen over zeggen dat zij zo 
snel mogelijk alle zaken afgewik-
keld wil hebben met alle partijen 
die bij het project betrokken zijn. 
"We willen niet weer in een situa-
tie terecht komen waarbij een af-
spraak geen afspraak blijkt te zijn". 

Druk voor starterswoningen BWiBL loopt op

De gemeente attendeerde ons op 
het gegeven dat met ingang van 1 
februari 2015 men vermissing van 
paspoort of ID-kaart niet meer aan 
de politie hoeft te melden maar 
digitaal kan aangeven bij de ge-
meente Apeldoorn. 
Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties is in 
samenwerking met de gemeente 
Apeldoorn en de politie een proef 
gestart. U kunt 24 uur per dag, 7 
dagen per week met behulp van 
uw DigiD via de website van de ge-
meente Apeldoorn de vermissing 
doorgeven. Nadat de gemeente 
Apeldoorn de melding heeft ver-

werkt, kunt u een nieuw reisdo-
cument aanvragen. Of de melding 
verwerkt is kunt u zien op de web-
site www.mijnapeldoorn.nl
Wel adviseert de gemeente om 
wanneer uw reisdocument is ge-
stolen tevens aangifte te doen bij 
de politie. 
De proef van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijkrelaties, de gemeente 
Apeldoorn en de politie duurt zes 
maanden. Na die periode zal een 
evaluatie plaatsvinden en wordt 
eventueel besloten of deze metho-
de van melding wordt voortgezet. 

Paspoort of ID-kaart kwijt?



Valentijnsdag 2015

Boekhandel Beekbergen
Boeken, nieuw en 2e hands,ansichtkaarten, cadeautjes

Dorpstraat 84 - 7361 AX Beekbergen055 506 02 70 - info@mooiboek.nuwww.mooiboek.nu
www.facebook.com/www.mooiboek.nu

Verras je 
valentijn

 met een 

leuk cad
eau van:

Dorpstraat 39 - 7361 AR Beekbergen - Telefoon: 055-5064545
Simone Heijink
Evelyn Bouwmeester-Berends

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

Dorpstraat 54, Beekbergen

055 - 5061210 www.primera.nl

even naar.....

Actie geldig van 2 t/m 25 januari 2015

BladCadeau

Dé cadeaukaart 

voor een tijdschrift

abonnement.

Van  € 15,00  voor  €  11,25

Van  € 25,00  voor  €  18,75

Van  € 50,00  voor  €  37,50
Geldig van 1 t/m 28 februari 2015

OP=OP
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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 euro 
per persoon.

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof.  

Vrijdag 13 februari 

19.00 BSV Jeugd A1  - Havoc/Revoc JA 1

Zaterdag 14 februari

18.00 BSV Heren 1  - SV Dynamo Apeldoorn HS11

Uitwedstrijden

Heren 1 speelt op 6 februari om 21.15 uit tegen Dynamo HS10 (Omnis-
port Apeldoorn).
Jeugd A1 mag op 7 februari om 11.00 in Vriezenveen aan de slag.
Dames 2 en Heren 3 spelen op 10 februari in sporthal Zuiderpark, de 
dames starten om 19.30, de heren zijn om 21.00 aan de beurt.
Op 14 februari speelt Dames 1 om 13.00 in Omnisport Apeldoorn tegen 
SV Dynamo DS 7. Heren 4 mag die dag naar Dieren voor een wedstrijd 
tegen Auto van Oort/Rebelle HS 4 om 15.45.

Het wedstrijdprogramma 
van de thuiswedstrijden in 
Sporthal de Hiethof.  

BEEKBERGEN - Het eerste koers-
baltoernooi van 2015 werd woens-
dag 21 januari gespeeld in de Hoge 
Weye in Beekbergen. De strijd ging 
tussen de clubs Hooiland-Beek-
bergen- Oosterhuizen-en Klaren-
beek. Door omstandigheden kon 
Roel Veldhuis er niet bij zijn,

Oosterhuizen winnaar koersbal

verder is alles goed verlopen. 
Na een gezellige morgen, mocht 
Oosterhuizen zich de gelukkige 
winnaar noemen, Hooiland werd 
tweede, Klarenbeek derde en 
Beekbergen eindigde op de vierde 
plaats.

Contractverlening 
Jerry Cooke

VV Beekbergen heeft met Jerry 
Cooke overeenstemming bereikt 
over contractverlenging. Dat be-
tekent dat de oefenmeester uit 
Apeldoorn ook komend seizoen 
hoofdtrainer is van de dorpsver-
eniging. Het bestuur is uitermate 
tevreden over de prestaties van de 
oefenmeester. Hierbij wordt niet 
uitsluitend gekeken naar de prima 
resultaten die voor de winterstop 
behaald zijn in de derde klasse, 
maar spelen ook factoren als de 
sfeer rondom de selectie een be-
langrijke rol. Zowel bestuur als 
Cooke zijn verheugd de samen-
werking met minstens nog een 
seizoen voort te zetten. 

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

Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Tegenstander

Weekend van 7 en 8 februari

Jeugd
Za. 07-02 09:00 Beekbergen E1 CSV Apeldoorn E5
Za. 07-02 09:00 Beekbergen F1 Apeldoornse Boys F2
Za. 07-02 09:00 Beekbergen F4 Dierense Boys F3
Za. 07-02 10:00 Beekbergen D1 CSV Apeldoorn D2
Za. 07-02 10:00 Beekbergen D3 WSV D6
Za. 07-02 11:30 Beekbergen B1 CSV Apeldoorn B2
Za. 07-02 11:30 Beekbergen C3 Groen Wit C6
Za. 07-02 13:15 Beekbergen C1 Robur et Velocitas C2
Za. 07-02 14:00 Beekbergen A1 Loenermark A1

Senioren
Zo. 08-02 14:00   Beekbergen 1 Robur et Velocitas 1

IVM voorjaarsvakantie en carnaval is er in het weekend 
van de 14e en 15e februari geen programma

Zondag 25 januari werd er door 
de 4e divisie turnsters de 2e plaat-
singswedstrijd geturnd.
In de categorie junior turnden 
Rosa, Mirthe en Zoë. Mirthe turn-
de erg goed met een 1e plaats op 
sprong en een 2e plaats op brug. 
Foutjes op vloer zorgden ervoor 
dat zij uiteindelijk als 9e eindigde. 
Rosa had een fantastische vloe-
roefening met een prachtige uit-
straling waar zelfs de jury duidelijk 
van onder de indruk was. Zij was 
vandaag de beste op dit toestel. 
Helaas liet Rosa iets teveel punten 
liggen op brug en balk waardoor 
zij uiteindelijk 6e werd. Zoë debu-
teert dit jaar bij de junioren, dat is 
altijd een lastig jaar waarin je moet 
turnen tegen turnsters die een ou-
der zijn. Zoë turnde vandaag ech-
ter een goede wedstrijd met voor-
al een hele mooie balkoefening, ze  
werd 10e in het totaalklassement.

Bij de senioren turnden Jisca en 
Nikki. Lotte kon helaas vandaag 
door een vervelende rugblessure 
niet meedoen. Nikki turnde een 
prachtige balkoefening waarmee 
zij 2e werd op dit toestel. Jisca 
turnde een hele schroef en sprong-
series met hele mooie spreiding op 
vloer. Op balk een wisselspagaat-
sprong en een arabier. Jisca mocht 
uiteindelijk de zilveren medaille in 

Amber in actie met handstandplatval (foto P. de Groot/Sparta Ede)

Stimenz (Wisselwerk) organiseert 
in maart weer computercursussen 
voor senioren in het computerlo-
kaal van de OBS Beekbergen.

Er zijn twee cursussen namelijk de 
basiscursus en de vervolgcursus.

In de basiscursus wordt de basis 
behandeld zoals het omgaan met 
de muis en toetsenbord. Wegwijs 
worden op de computer zoals het 
maken van mappen op de com-
puter voor het bewaren van docu-
menten en foto’s, het terugvinden 
van die documenten en foto’s. Op 
het internet: Omgaan met de di-
verse mogelijkheden van Google. 
Maar ook: hoe werkt bijvoorbeeld: 
Marktplaats.nl, Google Maps en 
plannen van een reis met het 
openbaar vervoer.

In de vervolgcursus zijn de on-
derwerpen: Het ordenen van be-
standen op de computer, foto’s 

van de camera naar de comput-
er verplaatsen, hoe maak ik een 
icoontje op het bureaublad, een-
voudige fotobewerking, meer mo-
gelijkheden van Google op inter-
net, email ontvangen en versturen 
met bijlages, en natuurlijk kan men 
zelf onderwerpen inbrengen.

Groep basiscomputercursus start 
dinsdag 3 maart om18.30 tot 19.30 
uur, groep vervolgcomputercursus 
19.45 – 20.45 uur

Groep Basiscomputercursus start 
woensdag 4 maart om 13.30 – 
14.30 uur, groep vervolgcomput-
ercursus van 15.00 – 16.00 uur. De 
cursussen bestaan uit 8 lessen van 
1 uur. 

Meer informatie en opgave alleen 
via Stimenz Apeldoorn, telefoon 
055 521 96 44 (ma t/m do van 
09.00 – 12.00 uur). 

Computercursussen voor senioren

ontvangst nemen.

Op zaterdag 31 januari moest Am-
ber al vroeg op pad voor haar 2e 
wedstrijd die deze keer in Ede was. 
Ze turnde een prima brugoefening, 
waarvoor zij een 7,5 kreeg. Op 
sprong had zij zelfs een 8,9 gemid-
deld voor haar salto en handstand-
platval.
Ook Isa was sterk op brug met 
maar liefst een 8,5. Op sprong had 
zij een 9,4 als gemiddeld cijfer.
Valerie en Gabriëlla zaten samen 
in de laatste wedstrijd van de dag. 
Valerie had een keurige vloeroefe-
ning, zij kreeg 7,45 van de jury. En 
Gabriëlla had krachtige sprongen, 
zij kreeg een 9,1 hiervoor.

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

Mooie prestaties bij turnwedstrijden

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



PAG  6  -  E D I T I E  3  -  D O N D E R DAG  5  F E B RUA R I  2 0 1 5

BEEKBERGEN - Accordeonorkest 
ACCONA uit Beekbergen bestond 
op 19 december 2014 12,5 jaar. Zij 
vierden dit met een jubileumcon-
cert op zaterdagavond 17 januari. 
De grote hoeveelheid belangstel-
lenden een plekje geven in De Boer-
derij in Beekbergen was nog wel 
even passen en meten. Het werd 
een feestelijke en gezellige muzi-
kale avond met voor elk wat wils. 
 
Op 19 juni 2002 was de eerste re-
petitie van ACCONA. Gewoon een 
paar accordeonliefhebbers die 
samen muziek wilden maken. In-
middels is het orkest uitgegroeid 
tot 15 leden. De jongste is 37 en de 
oudste 71 lentes jong. Eén ding is 
niet veranderd in die 12,5 jaar. Zij 
spelen omdat zij het leuk vinden. 
Gezelligheid en plezier in het spe-
len staan centraal.

Dit plezier was duidelijk merkbaar 
tijdens het concert. Zowel liefheb-
bers van Mozart, Beatles, ABBA en 

Geslaagd jubileumconcert Accona

gezellige zeemansliederen wer-
den op hun wenken bediend. En 
wie denkt dat na 12,5 jaar samen 
spelen de zenuwen volledig onder 
controle zijn, heeft het mis. Maar 
zodra het publiek mee begon te 
zingen met de bekende melodieën 
kwam de glimlach terug op het ge-
zicht van de spelers.

Publiek en spelers kijken terug op 
een geslaagde muzikale avond 
,die  een extra feestelijk  tintje 
kreeg door de lekkere hapjes die 
gesponsord werden door AH Wes-
terik Beekbergen

ACCONA heeft altijd plek voor 
nieuwe leden. Kom gerust een 
keer luisteren of meespelen. Elke 
woensdagavond spelen zij van 
20.00 uur tot 22.00 uur in De 
Boerderij in Beekbergen. De muzi-
kale leiding is in handen van Henny 
Huigen-Davelaar. Het niveau van 
de muziek varieert van beginners 
tot gevorderden. 

Expositie
Tiny Wellink en Hanny Jansen ex-
poseren tot eind maart met olie-
verfschilderijen In de Markenhof, 
Kuiltjesweg 1 in Beekbergen. Hun 
werk kenmerkt zich door eenvoud 
en perfectie,  realistisch werk, 
waarbij ze zich laten inspireren 
door de natuur: landschappen, 
bloemen en dieren.  

De Markenhof is dagelijks geo-
pend van 9.00 uur tot 18.00 uur

BEEKBERGEN - De mannen van 
Mooi Wark waren 24 januari bij 
ons in de boerderij.Ze speelden 
ouderwets op de deel! Terug naar 
toen. Bij het horen van het eerste 
lied dat ze speelde was er eenheid 
met zijn allen in de boerderij. (kip-
penvel) 
 
De band zelf vond het ook hele-
maal te gek! Wat zijn deze jon-

Mooi Wark, ouderwets gezellig

Lieren - Natuurgebied ‘Het Lees-
ten’ krijgt op 6 februari een onder-
houdsbeurt door een ongebruike-
lijke groep vrijwilligers. In het veld 
gaan studenten van Helicon sa-
men met basisschoolkinderen van 
de Prinses Julianaschool in Lieren 
aan de slag met eenvoudige werk-
zaamheden als boompjes zagen en 
heide steken. Een project dat mo-
gelijk is door samenwerking met 
Staatsbosbeheer, Helicon MBO 
Apeldoorn en het Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid 
(IVN).

Leren wat er groeit, bloeit en leeft 
 
De Prinses Julianaschool in Lie-
ren kent een natuurlijk en duur-
zaam profiel. Zij doen daarom 
mee aan de warme truien dag 
die dit jaar valt op 6 februari. In 
de hele school is het die dag 3 

graden kouder dan normaal en 
de basisschool maakt die dag 
zichtbaar hoeveel er bespaard is 
op gas. Alle kinderen nemen dus 
een extra trui mee naar school.  
 
Behalve de kinderen van groep 5 
tot en met 8. Zij hoeven dit jaar 
geen warme trui aan te doen. 
Zij warmen zich namelijk op bij 
‘Het Leesten’. Het doel is dat 
kinderen door bezig te zijn met 
landschapsonderhoud, al doen-
de leren wat er groeit, bloeit en 
leeft. Een activiteit die naast 
de warme truien dag helemaal 
past bij de Prinses Julianaschool.  

 
Studenten van Helicon MBO 
Apeldoorn volgen de opleiding 
Bos en natuurbeheer en zijn eer-
ste jaars. Er ligt voor hen een 

Natuuronderhoud door leerlingen en studenten

BEEKBERGEN / LIEREN - In het 
kader van het muziekproject ‘Mu-
ziek in het Groen’ geven de kinde-
ren van de basisscholen in Beek-
bergen en Lieren op woensdag 4 
februari een optreden in samen-
werking met het opleidingsorkest 
van harmonieorkest Prinses Julia-
na Beekbergen. 

‘Muziek in het Groen’ is een initi-
atief van het harmonieorkest PJB 
en fanfare VIOS uit Hoenderloo, 
financieel ondersteund door de 
Rabobank. Het project heeft tot 
doel om de basisschoolleerlingen 
uit Beekbergen, Lieren en Hoen-
derloo al vroeg te enthousiasme-
ren voor samen muziek maken. Op 
deze manier krijgen de leerlingen 
een uniek inkijkje in het orkestle-
ven. 

Basisschooljeugd geeft optreden met PJB
Het project is opgedeeld in twee 
blokken. Met het  optreden op 
woensdag 4 februari wordt het 
eerste, inleidende deel afgesloten. 
Het tweede blok, waarbij de kin-
deren zelf leren spelen op trom-
pet, klarinet en kleine trom, wordt 
spetterend afgesloten met een op-
treden op 22 april. 

Het  optreden aanstaande woens-
dag begint om 18:45 uur in zaal Het 
Hoogepad, Papenberg 5 te Beek-
bergen. Ouders, broertjes, zusjes 
en andere geïnteresseerden zijn 
van harte uitgenodigd om  de eind-
presentatie te komen bijwonen. 

Voor meer informatie, kijk dan op: 
muziekinhetgroen.nl. Wilt u meer 
informatie over PJB, bezoek dan 
de website: www.harmonie-pjb.nl

gens tof, zo normaal gebleven. 
Heerlijke humor en ze hebben er 
zelf ook erg van genoten. 
 
We kunnen wel zeggen dat het 
grandioos was! 
 
Alle bezoekers bedankt voor jullie 
komst. En vrijwilligers wat moeten 
we toch zonder jullie. Bedankt!!  
Volgend jaar zeker weer.

Praktijkdag

mooie taak op de praktijk dag 
van 6 februari om de informatie 
over de natuur en het gereed-
schap wat je daarin gebruikt, goed 
aan de basisschool kinderen over 
te brengen. Tegelijkertijd is het 
voor de studenten een kans om 
hun aanstaande beroep bij de 
jongere kinderen te promoten. 
 
Vanuit het IVN is de werkgroep 
Schoolgidsen aanwezig. De werk-
groep organiseert buiten activitei-
ten voor het basisonderwijs en was 
mede initiatiefnemer voor deze 
dag. Zij ondersteunen studenten 
en leerlingen en hopen deze activi-
teit in de toekomst ook met andere 
scholen te kunnen gaan uitvoeren. 
Het is de bedoeling dat het na-
melijk niet bij deze ene keer blijft. 
Volgend jaar zijn er plannen voor 
het onderhoud van sprengen en 
beken.
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 16 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.

Themabijeenkomst
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 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.

BEEKBERGEN - De Vrouwen-
contactgroep Beekbergen en 
Omstreken hield op 21 januari 
haar jaarvergadering in het Hooge 
Pad. Er werden twee jubilarissen 
gehuldigd: Dicky Steunenburg was 
30 jaar lid en Grietje Klopman 25 
jaar lid bij de vereniging. Heel fijn 
was het dat op deze bijeenkomst 
op verzoek zich ook een nieuw 
bestuurslid aanmeldde.

Elke 3e woensdagavond van de 
maand komen de 63 dames van 
de Vrouwencontactgroep om half 
8 in het Hooge Pad bij elkaar voor 
een interessante lezing, een mooie 
dia presentatie of een vrolijke, 
muzikale avond. In de pauze is 
er altijd tijd voor koffie en een 
gezellige babbel. Ook voor 2015 
staan er weer leuke en interessante 
avonden in de planning zoals 
een lezing over Burgers Zoo, een 
cultuur reportage over Jordanië en 
een kijkje in de geschiedenis van 
een Veluws landgoed.

Twee donoren komen vertellen 
over hun transplantatie en er 
komt een lezing over het dagelijks 
leven van een Japans gezin. In mei 
is er een reisje. Dit jaar wordt er 
gevaren in het Friese nationaal 
park De Alde Feanen en wordt 
een museumboerderij bezocht. 
In de zomermaanden, als er 
geen bijeenkomsten zijn, staan 
er fietstochten en een picknick 
op het programma. In december 
is er een gezellige kerstavond 
gecombineerd met een maaltijd. 
Deze avond is uitsluitend voor 
leden maar op de andere avonden 
zijn introducés welkom tegen 
betaling van 2,50 euro. Het 
lidmaatschap voor een jaar is 40 
euro.

De eerstvolgende bijeenkomst 
is op woensdag 18 februari om 
half 8 in het Hooge Pad. De heer 
Geerdink verzorgt dan een drie 
dimensionale fotoserie. 

Huldiging jubilarissen
De zomer duurt nog veel te 
lang! En daarom doen wij van 
de Boerderij nu ook een Kin-
d e r V a k a n t i e s p e l W e e k e n d ! 
Vind jij het Kindervakantiespel 
ook zo te gek in de zomer? En kun 
je niet wachten om samen weer 
de leukste avonturen te beleven? 
Meld je dan nu aan voor het Kin-
derVakantiespelWeekend! Het 
programma blijft een verrassing, 
maar… op de zaterdagavond is er 
een echte playbackshow en mag 
jij je idool nadoen. Je mag alleen, 
maar ook samen met je vrien-
den of vriendinnen! Dus neem je 
vrienden/vriendinnen en je mooi-
ste outfit mee en geef je nu alvast 
op bij Kim de Pater (kimdepater@
outlook.com). Zet er wel even je 
naam, je leeftijd, wie je nadoet en 
welk liedje je wilt playbacken bij.  
 
KinderVakantiespelWeekend: 
Zaterdag 21 en zondag 22 fe-
bruari (je mag blijven slapen!) 
Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Waarom: Omdat het waan-
zinnig leuk is en we niet kun-
nen wachten tot de zomer! 
 
 
Op 21 en 22 februari organiseert 
de Boerderij het KinderVakan-
tiespelWeekend. Kinderen vanaf 
4 jaar zijn van harte welkom om 
een nachtje in de Boerderij te ko-
men logeren en leuke avonturen 

te beleven. De kinderen kunnen 
zaterdags om 13.00 uur worden 
gebracht. Zondags na het ontbijt, 
kunnen de kinderen om 10.00 uur 
weer worden opgehaald. Het hele 
weekend kost 5 euro per kind. Ou-
ders, opa’s en oma’s zijn van harte 
uitgenodigd voor de playbackshow 
op zaterdagavond. Vanaf 19.30 uur 
bent u van harte welkom. Zodra het 
afgelopen is maken we de bedden 
klaar en gaan de kinderen slapen.  
 
U kunt uw kind(eren) opgeven 
via Kim de Pater (kimdepater@
outlook.com). Vermeldt u dan de 
naam van uw kind, zijn of haar 
leeftijd en wie hij/zij nadoet met 
welk liedje. Zorgt u alstublieft zelf 
voor een cd  (voorzien van de 
naam van uw kind) met de juis-
te uitvoering van het nummer dat 
uw kind wil playbacken. Deze kunt 
u of kan uw kind bij aankomst 
afgeven aan Veronique Brink.  
 
Wat moet uw kind in ieder ge-
val meenemen: Slaapzak, Kus-
sen, Luchtbed, Pyama, Toile-
tartikelen, Extra setje kleding 
( r e s e r v e ) ,Te l e f o o n n u m m e r 
van ouders / contactpersoon, 
Evt. knuffel, Evt. medicijnen. 
Bij droog weer zullen we ook naar 
buiten gaan, dus geeft u de kinde-
ren in ieder geval warme kleding 
mee.

KinderVakantiespelWeekend 

                                                                                             
Van 2 tot 7 februari 2015 vraagt 
de Hersenstichting uw steun. Vele 
enthousiaste collectanten gaan in 
Beekbergen op pad om geld in te 
zamelen voor al die mensen met 
een hersenaandoening. Vrijwel 
iedereen krijgt ooit te maken met 
een hersenaandoening. Hieronder 
vallen onder meer beroerte, de-
mentie, autisme, hersentumor, de 
ziekte van Parkinson en ADHD. Er 
komen per jaar 160.000 mensen 
met een hersenziekte bij. Bijna een 
half miljoen mensen kampen met 
blijvende ernstige gevolgen.

De Hersenstichting zet alles op 
alles om hersenen gezond te hou-
den en hersenaandoeningen te 
genezen. Om dit te bereiken laten 
we onderzoek doen, geven we 

voorlichting, voeren we vernieu-
wende projecten uit en werken we 
aan goede patiëntenzorg. Voor dit 
werk is veel geld nodig. Geef daar-
om aan de collectant. 

U kunt ook uw gift overmaken op 
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 
t.n.v. Hersenstichting Nederland, 
Den Haag.

Hartelijk dank voor uw steun. Meer 
informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl.

Geef aan de collectant van de Hersenstichting 
                                                   

                                                  

Voor de ouders Dorps-
Vizier

 Adverteren in

DorpsVizier

al vanaf € 25,=

(ex. btw)



AGENDA
Datum    tijd   activiteit - locatie

donderdag 5 februari 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 

donderdag 12 februari 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

    19.45 -21.45 uur Themabijeenkomst in het Hoogepad 

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij

23 t/m 27 februari 19.00 uur  10 over roodtoernooi Dorpshuis Oosterhuizen

zaterdag 28 februari 19.00 uur  Mini 10 over roodtoernooi Dorpshuis Oosterhuizen

27 en 28 maart  20.00 uur  Voorjaarsuitvoering HBT Dorpshuis Hoge Weye

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

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

SUPER
AANBIEDING

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 mateDorps-

Vizier
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