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Nieuwjaarsconcert PJB 

 

Op zaterdagavond 9 januari zal 
harmonieorkest Prinses Juliana 
Beekbergen haar nieuwjaars-
concert geven in samenwer-
king met gastsolist en bando-
neonspeler Tim Fletcher.  

Om het jaar goed in te luiden 
heeft PJB een gevarieerd pro-
gramma opgesteld. Zo speelt het 
orkest onder leiding van dirigent 
René Bos onder andere ‘Jupiter 
Hymn’ van Gustav Holst en ‘St. 
Florian Choral’ van Anton Bruck-
ner. Samen met bandoneonspe-
ler Tim Fletcher komen bekende 
en gevoelige nummers als ‘Sous 
le ciel de Paris’ en ‘Oblivion’ aan 
bod. Het concert wordt tradi-
tiegetrouw afgesloten met de 
bekende ‘Radetzki mars’ van Jo-
hann Strauss sr.

Gastsolist Tim Fletcher studeer-
de in de jaren ’90 accordeon bij 
Miny Dekkers aan het Rotter-
dams conservatorium. Tijdens 
zijn studie volgde Fletcher mas-
terclasses in Berlijn, Kopenha-
gen, Duisburg en Graz. Fletcher 
speelde onder andere 1e accor-
deon in het accordeonensemble 
‘D’acht’. Tegenwoordig speelt 
hij bandoneon bij het Piazzo En-
semble, een tango ensemble dat 
voornamelijk muziek speelt van 
Astor Piazzolla.

Het nieuwjaarsconcert op zater-
dag 9 januari begint om 20.00 uur 
in de Hervormde Kerk te Beek-
bergen, de kerk is om 19.30 uur 
open.  Kaartjes zijn voor aanvang 
van het concert te verkrijgen voor 
5 euro. Na afloop van het concert 
worden bezoekers van harte uit-
genodigd bij de Nieuwjaarsborrel 
in het Hoogepad.  

OOSTERHUIZEN - De leerlingen 
van o.b.s. Oosterhuizen hebben 
donderdagavond  een  sfeervol 
kerstfeest gevierd in een prachtig 
versierde school. Het feest begon 
na aankomst van de Kerstman die 
ons luid bellend naar binnen riep.   
Daar keken alle kinderen en  hun 
ouders gezamenlijk naar de  op-
tredens van kinderen uit de mid-
den- en bovenbouw en werden 
er kerstliedjes gezongen. Aanslui-

tend gingen de kinderen naar hun 
eigen klas waar een fantastisch 
buffet voor hen klaarstond. De 
ouders konden zich in de gemeen-
schapsruimte eveneens tegoed 
doen aan heerlijke hapjes en drank-
jes. Vrijdagmorgen werden er door 
kinderen en ouders weer  een 
paar honderd eigengemaak-
te  kerstattenties rondgebracht.  
Dit blijft een leuke traditie.

Maandagmiddag 14 december 
hebben de leerlingen uit groep 
6,7 en 8 van OBS Beekbergen 
een bezoek gebracht aan Pa-
leis het Loo. De kinderen hebben 
daar het educatieve lesprogram-
ma “Winterkoning(in)”gevolgd.  
Bij de Stallen van het Paleis kre-
gen de bovenbouwleerlingen  o.l.v. 
een museumdocent een actieve 
mini-museumles. Uitsluitend kon-
den de leerlingen schaatsen op 
de sfeervolle schaatsbaan bij het 
Paleis. 

Museumbezoek en schaatsen bij Paleis het Loo

Kerstfeest o.b.s. Oosterhuizen

De medewerkers van het DorpsVizier 

wensen u 

hele fijne feestdagen en 

een voorspoedig 2016

Mooi Wark in Beekbergen
BEEKBERGEN - Op vrijdag 29 ja-
nuari  komen de "Noormannen" 
van Mooi Wark hun Wark op de 
planken zetten in Beekbergen. Een 
stevig ritme en pakkende teksten 
in onze eigen "Toal" staan garant 
voor een groot mee-zing-feest. De 
vele cd's die het Wark van Mooi 
Wark hebben vastgelegd, maken 
het succes van deze band duide-
lijk! 
Het voor-programma van de Kis-
jeskearls op hun eigenwijze klom-
pen zet de stemming erin. 
Wees er snel bij, het wordt een 
feest om niet te missen! 

De Boerderij, Tullekensmolenweg 
22a, Beekbergen

Wanneer: vrijdag 29 januari, aan-
vang: 20.30 uur 
Kaarten: 15 euro in de voorverkoop 
bij de Damper Beekbergen of ca-
fetaria De Meerpaal. Reserveren 
en informatie via de website: 
www.boerderijbeekbergen.nl 
Aan de zaal: 17,50 euro

Kerstvakantiefoto 2015
Mail uw leukste, mooiste of meest bijzondere Kerstvakantiefoto van 
2015. Ver weg of juist vlakbij huis. Close-up of landschap. Mooi, gevoe-
lig of juist lachwekkend, het mag allemaal. Mits het maar met Kerstva-
kantie van 2015 te maken heeft. Mailen kan tot maandag 4 januari naar 
redactie@dorpsvizier.nl met een korte omschrijving waarom de foto 
zo speciaal is. En natuurlijk de vermelding de naam van de maker. De 
meest bijzondere foto’s worden geplaatst en de krijgen een prominente 
plek in het eerste DorpsVizier  van 2016. 



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

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!

Voor meer informatie www.deruiterij.nl

Nog maar 
enkele woningen  

beschikbaar

half  vrijstaande nieuwbouwwoningen
in Beekbergen type Breton

Prachtiggelegen vanaf  € 265.000,–

adv_ruiterij.indd   5 17-12-15   14:19

 

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

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

Dorpstraat 84 - 7361 AX Beekbergen
055 506 02 70 - info@mooiboek.nu
www.mooiboek.nu
www.facebook.com/www.mooiboek.nu



PAG  3  -  E D I T I E  2 6  -  D O N D E R DAG  24  D E C E M B E R  2 0 1 5

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Ontwerp bestemmingsplan De Hoeven 
(naast huisnummer 5)

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren nodigt u 
van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die wordt gehouden op

dinsdag 12 januari in Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen) 
Aanvang: 20.00 uur

Joop van der Meer (voorzitter van de dorpsraad) zal terugblikken op 
2015 en vooruitkijken naar 2016

Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd en er is voldoende 
gelegenheid om elkaar een voorspoedig 2016 te wensen.

 

Van de gemeente Apeldoorn ont-
vingen wij een exemplaar van bo-
vengenoemd ontwerp- bestem-
mingsplan. Van 10 december 2015 
tot en met 20 januari 2016 ligt dit 
ontwerp- bestemmingsplan in het 
Stadhuis (Markt 1, Apeldoorn) ter 
inzage. Waarom een nieuw be-
stemmingsplan voor dit plange-
bied?
In genoemd ontwerp bestem-
mingsplan wordt een overzicht ge-
geven van:
- de beleidskaders (zoals omge-
vingsvisie en -verordening van de 
provincie Gelderland; de struc-
tuurvisie Beekbergen en woning-
bouwprogrammering)
- de bestaande situatie van het 
plangebied en de omgeving (zoals 
historie; ruimtelijke en functionele 
structuur en verkeer en vervoer)
- de nieuwe situatie van het plan-
gebied
- de uitvoerbaarheid (zoals mili-
euaspecten;waterhuishouding; 
natuurwaarden en
archeologie)
- de juridische aspecten
- deinspraak en gevoerd overleg
 
Wilt u meer weten over dit ont-

werp-bestemmingsplan? Kom 
dan even naar kantoor dorpsraad, 
(Dorpstraat 34). Wij zijn er op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur (gesloten van 23 december 
2015 tot 4 januari 2016).
Het ontwerp-bestemmingsplan 
is ook te raadplegen op www.
apeldoorn.nl/inzage.
Tijdens de periode waarin het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage 
ligt kan iedereen een zienswijze 
indienen. Dat kan op de volgende 
manieren:
- Schriftelijk: stuur uw zienswijze 
naar de gemeenteraad, Postbus 
9033, 7300 ES Apeldoorn, onder 
vermelding van “zienswijze ont-
werp-bestemmingsplan De Hoe-
ven naast 5 te Beekbergen”.De 
zienswijzebrief moet door u zijn 
ondertekend en ten minste uw 
naam, adres en woonplaats en in-
dien mogelijk uw telefoonnummer 
bevatten
- Mondeling: maak een afspraak 
met mevr. J. Tol (055-5802357)
- Digitaal: vul het formulier in op 
de website van de gemeente 
Apeldoorn
www.apeldoorn.nl/reactiebe-
stemmingsplan (inloggen met Di-
giD)

Van de gemeente Apeldoorn ont-
vingen wij, evenals de andere 
dorps- en wijkraden, voor com-
mentaar het concept van boven-
genoemd document.
In het document staan:
- regels en afspraken voor de wijze 
waarop onjuist gebruik van stukjes 
groen (snippergroen) kan worden 
beëindigd
- voorwaarden voor de uitgifte en 
verkoop van nieuwe gemeentelijk 
stukjes groen
- de nieuwe tarieven voor de huur 
van gemeentelijke stukjes groen
Doel van de herijking is:
- het gemeentelijke uitgiftebeleid 
te herijken en de burger meer te-
gemoet te komen door de uitgif-
temogelijkheden van gemeente-
grond te verruimen
- de verkooptarieven te verhogen 
tot marktconforme tarieven en te 
stoppen met verhuur van perceel-
tjes
- de oneigenlijke ingebruikname 
zoveel mogelijk te legaliseren door 
verkoop
- het moeten terugvorderen en 
handhaven van in gebruik geno-
men grond tot een
minimum te beperken
In de nota komen onderstaande 

Herijking uitgiftebeleid openbaar groen
onderwerpen aan de orde:
- een kort overzicht van het huidi-
ge beleid van de gemeente en de 
ambities
- de voorwaarden waaraan de 
uitgifte van een stuk/strook ge-
meentegrond wordt getoetst
en de te hanteren tarieven
- het huidige verkoopproces en de 
afwikkeling daarvan
- het handhavingsproces bij on-
eigenlijk gebruik van gemeente-
grond
- een schematische weergave van 
de procedure bij een aanvraag tot 
verkrijging van
gemeentegrond
Nadrukkelijk wordt in de nota aan-
gegeven dat slechts groenstroken 
voor verkoop in aanmerking ko-
men die direct grenzen aan de wo-
ning van de aanvrager en het een 
koopwoning betreft.
Er zijn in de nota strikte regels 
vastgelegd voor het gebruik van 
de verkregen strook gemeente- 
grond.
De nota “Herijking uitgiftebeleid 
openbaar groen” kan tijdens kan-
tooruren (op werkdagen van 9.00 
tot 12.00 uur) op het kantoor van 
de dorpsraad tot uiterlijk 6 januari 
2016 worden ingezien.

Op 10 december werd, in het 
stadhuis, door de CRK, de Nota 
van Uitgangspunten van Bestem-
mingsplan en Beeldkwaliteitsplan 
Buitengebied Beekbergen en Loe-
nen besproken
De CRK is een onafhankelijke 
commissie waarin zowel (steden-
bouwkundigen als landschaps- 
architecten en burgers zitting 
hebben. Namens de gemeente 
Apeldoorn waren de heren Mi-
chel van Unen, Maarten Voortman 
en Teus van Essen aanwezig om 
de vragen van de CRK te beant-
woorden. De vergaderingen van 
de CRKworden in het Apeldoorns 
Stadsblad aan- gekondigd en zijn 
openbaar.Jan Schut (betrokken 
burger) en Pieter de Mos (namens 
de dorps- raad) waren de enigen 
die van die mogelijkheid gebruik 
hadden gemaakt.
 
Het was Michel van Unen die aan 
de leden van de CRK een korte 
toelichting gaf op de Nota van Uit-
gangspunten. De reikwijdte van de 
nota, de procesgangtot nu toeen 
de nog te nemen stappen om het 

uiteindelijke bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan te realiseren. 
Desgevraagd werd aan de leden 
van de CRK meegedeeld dat de 
kernen van de dorpen buiten het 
kader van de voorliggende nota 
vallen. Naar aanleiding van een 
vraag van een van de leden van de 
CRK werd door de projectleiders 
van de gemeente geantwoord dat 
“handhaven” een onderwerp is 
waaraan in de toekomst meer dan 
tot nu toe werd gedaan- veel aan-
dacht moet worden en zal worden 
besteed.om (verdere) verromme-
ling van het buitengebied te voor-
komen. Ook bouwvolume, bouw-
vlak en weideafrastering komen 
aan de orde. Met betrekking tot 
bouwvolume wordt verwezen naar 
de gegevens en voorwaarden die 
in de nota zijn opgenomen. Speci-
ale aandacht wordt door de CRK 
gevraagd voor aan recreatiewo-
ningen te stellen eisen.
De heer Schut heeft van de door 
de voorzitter van de CRK gebo-
den gelegenheid om een vraag 
te stellen gebruik gemaakt door 
aandacht te vragen voor de in de 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
nota genoemde mogelijkheid om 
schuilstallen op de enk te plaat-
sen. Dit lijkt in tegenspraak te 
zijn met het uitgangspunt de en-
ken “schoon” te houden. Door de 
gemeente werd aangegeven dat 
voor het eventueel toe- staan van 
schuilstallen op de enken zeer 
strikte regels zullen worden ge-
hanteerd en hoofddoel zal zijn “de 
enken als enk te behouden”.
De CRK zal aan de gemeente 
Apeldoorn haar bevindingen, aan-
bevelingen, rapporteren.
Na afloop van de vergadering nog 
een kort gesprek gehad met Mi-
chel van Unen. Daarbij onder an-
dere de klankbordgroep ter sprake 
gebracht. Genoemd dat het door 
een vaste kern van de klankbord-
groep als storend en vertragend 
werd ervaren dat in opvolgende 
bijeenkomsten van de klankbord-
groep steeds nieuwe deelnemers 
“instapten”. Was ook voor de ge-
meente een leerproces en voor-
keur/voorstel is om bij nieuwe 
projecten te gaan werken met 
een vaste samenstelling van een 
klankbordgroep.
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Nieuwe aanplant 
Het is natuurlijk onmogelijk om het verlies van de geweldige kastanjebomen die tot voor kort in 
de tuin voor de pastorie stonden, te compenseren. Maar door het planten van twee slanke 
beuken zal over een aantal jaren de pastorie weer in parkachtige omgeving zijn gelegen.  
De vaste tuinploeg van de Hervormde Kerk, voor deze speciale gelegenheid aangevuld met een 
deel van het gezin Theunissen, heeft er voor gezorgd dat de bomen vakkundig en in goede 
grond zijn geplant. Er is dus alle vertrouwen dat het goed gaat komen. 

 

 

 

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 6 tot en met 25 november 2015 en die betrekking 
hebben op locaties in Beekbergen en Lieren. 
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt 
aangegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Ruitersmolenweg  Bouwen van 15 woningen (6 november 2015) 2 

Molenberg 16 Plaatsen van een schuur t.b.v. stallen auto’s (2 dec.) 1 

 

Verklaring code 

1. Ingekomen aanvraag 

Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en 
kan niet worden ingezien. 
 
 
 
 
 

Nieuwe aanplant

Het is natuurlijk onmogelijk om het 
verlies van de geweldige kastanje-
bomen die tot voor kort in de tuin 
voor de pastorie stonden, te com-
penseren. Maar door het planten 
van twee slanke beuken zal over 
een aantal jaren de pastorie weer 
in parkachtige omgeving zijn gele-
gen.
De vaste tuinploeg van de Her-
vormde Kerk, voor deze speciale 
gelegenheid aangevuld met een 
deel van het gezin Theunissen, 
heeft er voor gezorgd dat de bo-
men vakkundig en in goede grond 
zijn geplant. 
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Bemivo Eindejaarsactie
De Bemivo eindejaarsactie loopt van 1 t/m 31 december, en ook dit jaar 
worden er weer stempelkaarten gebruikt. Vijf stempels op een kaartje, 
tenminste van drie verschillende Bemivo winkeliers, en u heeft alweer 
een kanskaart vol. Bij elke besteding krijgt u een stempel, en maakt u 
kans op mooie prijzen. We hebben dit jaar maar liefst vijf hoofdprijzen:
                    
Schoenenpakket (man,vrouw,2 kinderen) Blom Schoenen en Sport.
Maandelijks Boeket t.w.v. € 25,00 (12x) Tuincentrum het Hoogeland.
Diner voor 4 personen, incl. drankjes  Lierderhoeve.
JungleGym Hut set incl. glijbaan  HUBO van Tongeren.
Maandelijkse waardebon t.w.v. € 25,00 (12x) Slagerij Wilbrink en 
Bakkerij van de Wal Jolink samen.

Behalve deze hoofdprijzen, zijn er ook nog vijftig pakketten t.w.v.
25 euro aangeboden door deelnemende Bemivo winkeliers, te winnen. 
De trekking van alle prijzen is op 8 januari, vanaf 19.00 uur, in de Hoge 
Weije. Kom deze avond gezellig naar de Hoge Weije, de eerste twee 
consumpties zijn voor rekening van de Bemivo. 

Sporten op de 
woensdagochtend
Onder de vlag van de BSV kan op 
de woensdagochtend in sporthal 
“De Hiethof” van  09.30 tot on-
geveer 10.30 uur worden gesport. 
Na afloop drinken we een  kopje 
thee of koffie. Iedereen die graag 
een uurtje wil sporten is van harte 
welkom. Je betaald geen contribu-
tie maar per keer 3 euro. In overleg 
met elkaar kiezen we een of meer-
dere spellen per ochtend, te den-
ken valt aan: volleybal, basketbal, 
badminton, zaalvoetbal, zaalhoc-
key, korfbal, ringhockey of andere 
balspellen.

Heb je geen ervaring met een of 
meerdere van bovenstaande spor-
ten dan is dat geen probleem. Heb 
je zin in een gezellig uurtje sportief 
bewegen of wil je meer informatie 
dan kun je contact op nemen met: 
G. Fortuin, Tel 055-5062245 
Mail: gienfortuin@gmail.com

Opening nieuw centrum  uitgesteld
BEEKBERGEN- Enkele weken ge-
leden hebben wij u bericht over de 
opening van een nieuw centrum 
aan de Dorpstraat 88 C te Beek-
bergen, (links naast boekhandel 
"Mooiboek"). Wij gaan ons richten 
op energetische geneeswijze, coa-
ching, training, spirituele en intuï-
tieve ontwikkeling en/of gewoon 
een luisterend oor. Dit alles in een 
uniek eigen gebouw die helemaal 
de sfeer uitademt zoals wij dat 
altijd al voor ogen hebben gehou-

den. Momenteel zijn we bezig met 
de afrondingsfase qua schilder- en 
kluswerkzaamheden.

Helaas is er vertraging ontstaan 
in de oplevering van nutsvoorzie-
ningen en het buitenwerk. Met 
deze reden zal de geplande ope-
ningsdatum uitgesteld worden tot 
een nader te bepalen datum in het 
voorjaar van 2016. 

Hierover spoedig meer!

Dorps-
Vizier
Adverteren in 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Extra openingstijden rond de feestdagen

Bloemsierkunst Ineke Rijksen:
Maandag 21 t/m donderdag 24 december geopend
van 10.00 uur tot ... laat

Boekhandel Beekbergen:
Maandag 21 t/m donderdag 24 december geopend
van 10.00 - 18.00 uur

Blom Schoen:
Woensdag 23 december extra koopavond tot 20:00 uur. 

Restaurant Foyer Riant:
Kerstavond, eerste en tweede kerstdag open.

Wenz Uitvaart:
Alle dagen bereikbaar

Dio drogisterij:
Woensdag 23 december extra koopavond tot 20:00 uur. 

Via Natura:
Maandag 21 en 28 december extra open van 13.00 - 17.30 uur
Donderdag 24 en 31 december gesloten om 16.00 uur.

BEEKBERGEN - Fysiotherapie & 
Wellness Beekbergen gaat verhui-
zen. De verbouwing van de nieuwe 
praktijk is in volle gang en gaat in 
2016 van start met een uitgebreid 
team therapeuten
Vanaf 4 januari bent u welkom aan 
de Dorpstraat 7 in Beekbergen.

De nieuwe praktijk biedt naast een 
uitgebreid programma aan fysio-
therapie ook complementaire be-
handelingen, zoals dry needling, 
adem- en ontspanningstherapie,  
bekkenbodemtherapie en medical 
taping.
Daarbij is de praktijk het eerste 
Redcord Test Therapie & Training 
Centrum van Oost Nederland. 
U kunt hier terecht voor Redcord 
Neurac behandelingen en Redcord 
Active trainingen.
Ook biedt de praktijk een in-

loopspreekuur, personal training, 
zwangerschapsbegeleiding, ba-
lans-&stabiliteitstraining, yoga, 
loopanalyses, fit-en-gezond-
checks , wandel- en hardloop-
groepen, ontspannings-, sport- en 
afslankmassage.
En een speciale service is de mo-
gelijkheid behandeling-aan-huis 
aan te vragen.
Kortom, alles voor uw gezondheid 
en welbevinden!

Op de Open Dag  zaterdag 16 janu-
ari tussen 11.00 en 15.00 uur bent 
u van harte welkom om de praktijk 
te bezichtigen en kennis te maken 
met het nieuwe team.
Voor aanmelding of meer informa-
tie kunt u contact opnemen met.
Madelon Kempkes, 055-3125035 / 
06-51592667,
info@fysiotherapie-wellness.nl

Teenage Party geslaagd feest

BEEKBERGEN - Het was een ge-
weldig feest voor de jongeren uit 
Apeldoorn en Beekbergen op 18 
december tijdens de White – edi-
tion van de Teenage Party. Bijna 
iedereen in het wit in een winter-
witte deel. Op de muziek van DJ 
Thijz Ironez werd er veel gedanst 
en gejumped. De kerstman was 

aanwezig en je mocht met hem op 
de foto.
De jeugd had het prima naar de zin 
en kijkt nu al vooruit naar de Len-
te-editie van de teenageparty op 
25 maart aanstaande. Voor meer 
foto's kijk je op de 
facebook.com/boerderijbeekbergen

Verhuizing praktijk Fysiotherapie 
& Wellness Beekbergen 

Spreekuur Wijkagent 
 
Op 24 en 31 december 2015 is er 
geen spreekuur bij de wijkagent

Eerstvolgende spreekuur is  
donderdag 7 januari 2016

Ik wens u fijne feestdagen 2015 
en een voorspoedig 2016

“Dat we elkaar maar zo min mo-
gelijk nodig mogen hebben….!”

Vriendelijke groet 
Theo Simmelink 
Wijkagent



Kerstwensen

Het team
 van Via

 Natura 
wenst u h

ele

fijne fee
stdagen en

 een be
estachti

g 2016

Voor openingstijden rondom de feestdagen:
http://www.via-natura.nl/Openingstijden-Feestdagen/

G. SONNEVELD BV

Het bestuur van de dorpsraad wenst 
haar leden en alle inwoners van 
Beekbergen en Lieren een
voorspoedig, veilig en gezond 2016

Op dinsdag 12 januari 2016 organiseert de 
dorpsraad een Nieuwjaarsbijeenkomst in 
Het Hoogepad (Papenberg 5)

U bent van harte uitgenodigd

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

Simone en Evelyn 
wensen u
fijne Kerstdagen
en een gezond 2016

wenst u prettige 
kerstdagen en een
glansrijk nieuwjaar

     

H. van de Kamp
     ELEKTROTECHNIEK

 

   

  

Lierderstraat 10  Lieren

Wij wensen iedereen
een gezond en
gelukkig 2016

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 2016

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Wij wensen u
lekkere Kerstdagen en een

heerlijk Nieuwjaar!



Wij wensen u
prettige feestdagen

en een 
gezond 2016

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

dedamper@primeranet.nl - Internet: www.primera.nl

 Een gezond en lekker
2016 toegewenst!!

Kerstwensen

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 2016






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
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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

Wij wensen u warme feestdagen
en een

duurzaam 2016

Wij wensen u
hele fijne feestdagen 

en kleurrijk 2016



Wij wensen u 
prettige feestdagen en
 een fantastisch 2016 een fantastisch  een fantastisch 

Vrĳ willigers en sponsoren bedankt voor
 het mede mogelĳ k maken van het Darpsfeest 2015. 

� jne feestdagen en een feestelĳ k 2016 gewenst!
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KOOTWIJK - Lichtjeswandeling op 
zondagavond 27 december bij Ra-
dio Kootwijk
 
Kom deze kerstvakantie naar Ra-
dio Kootwijk en geniet op zondag-
avond 27 december van de natuur 
en de stilte tijdens de lichtjeswan-
deling. Op deze donkere winter-
avond wijzen talloze lichtjes je de 
weg over de donkere Veluwe van 
Staatsbosbeheer. Binnen in het 
beroemde historische zendstation 
is de sfeer gezellig en warm...
 
Het beroemde gebouw van Radio 
Kootwijk, het voormalige zendsta-
tion midden op de Veluwe, is deze 

Lichtjeswandeling

avond spaarzaam verlicht. Langs 
de oprijlaan staan lichtjes en bij 
het gebouw branden vuren. In de 
directe omgeving van het histori-
sche zendstation zijn lichtjeswan-
delingen uitgezet van ca. 2,5 en 
4,5 km. Tijdens de wandeling volg 
je de lichtjes, luister je naar ver-
halen van het Vertelgenootschap 
Apeldoorn en ervaar je onderweg 
de stilte.
 
Binnen kijken de moeite waard
Terug bij het voormalige zendsta-
tion staat koffie, thee, chocomel of 
glühwein voor je klaar. Je kunt daar 
dan lekker van genieten onder het 
genot van de betoverende, magi-

sche klanken van Het is er al. Na 
de wandeling kun je ook een kijkje 
nemen in het imposante gebouw; 
de zaal is magisch verlicht en er 
is een gids aanwezig voor vragen 
over het gebouw. Dorpsbewoon-
ster Coby vertelt smakelijk over 
het leven in Radio Kootwijk, vroe-
ger en nu. Dichter Û stilt, net als 
vorig jaar, de poëtische trek met 
Afhaalpoëzie. Muziek van cover-
band Jezzy & Soul en het koor Vol-
ver zorgen voor een gezellige sfeer 
in de zenderzaal.
 
Praktisch
Gericht op volwassenen en kinde-
ren vanaf 10 jaar.
Datum & tijd: zondag 27 decem-
ber 2015, starttijden liggen tussen 
18.30u en 21.30u.
Voor kaartverkoop: kijk op
www.hierradiokootwijk.nl
Op vertoon van je toegangskaart 
kun je deelnemen aan dit evene-
ment. Op de avond zelf is er geen 
kaart verkoop, dus ook géén toe-
gang!
Kosten: € 10,- (inclusief 1 con-
sumptie. Keuze uit koffie, thee, 
chocomel, glühwein)
Parkeren: voor de slagboom 
rechtsaf, parkeren op de parkeer-
plaats.
Start lichtjeswandeling: 
Gebouw A (voormalige zendsta-
tion), Radioweg 1, 7348 BG Radio 
Kootwijk
 

Op maandagavond 28 december 
straalt Hoog Buurlo in de donkere 
midwinteravond. Op deze geliefde 
historische locatie vindt een lam-
pionnentocht plaats, speciaal voor 
gezinnen met jonge kinderen. De 
activiteit start om 19:00 uur en ein-
digt om 20:30 uur. De kosten zijn  
voor volwassenen € 10,-,  voor kin-
deren tot 10 jaar € 7,50 (incl. koffie, 
thee of limonade en een broodje 
bakken boven het vuur).
Aanmelden: staatsbosbeheer.nl/
activiteiten/veluwe/lichtjeswan-
deling-hoog-buurlo

Kinderlampionnentocht bij Hoog 
Buurlo
Op de parkeerplaats Hoog Buurlo 
staat een vrijwilliger klaar om je 
mee te nemen in het donker naar 
de schaapskooi. In de verte zie je 
de schaapskooi al verlicht door 
vuren liggen. De lampionnen die 
de kinderen zelf meebrengen lich-
ten ons bij. We doen onderweg de 
Leemkuil aan waar de boswachter 
een spannend verhaal vertelt.

De lampionnentocht eindigt bij de 
schaapskooi met een kopje koffie, 
thee of limonade. Je kan op je ge-
mak de schaapskooi bekijken en 
herder Wilfried zal van alles vertel-
len over het werken met de kud-
de. Misschien willen een paar van 

onze liefste schapen wel geaaid 
worden door de kinderen! Als alle 
vragen zijn beantwoord, bakken 
we een broodje boven het warme 
kampvuur. 

De kinderen mogen een zelfge-
maakte lampion meenemen, de 
mooiste lampion wordt gekozen 
door herder Wilfried. De maker 
van deze lampion mag in de lam-
mertijd (februari 2016) samen met 
een vriendje een halve dag meelo-
pen om de herder te helpen bij het 
verzorgen van de lammetjes.

Hoog Buurlo straalt op midwinteravond
Kinderlampionnentocht bij de schaapskooi

Kinderlampionnentocht: 
maandag 28 december 
Aanvang: 19.00 uur duur: 1,5 uur
Start: Schaapskooi Hoog Buurlo, 
1e p-plaats Hoog Buurloseweg, 
7339 EL Ugchelen.

Geschikt voor kinderen tot 10 jaar.
Kosten: volwassenen 10 euro kin-
deren tot 10 jaar 7,50 euro (incl. 
koffie, thee of limonade en een 
broodje bakken boven het vuur).
Aanmelden: staatsbosbeheer.nl/
activiteiten/veluwe/lichtjeswan-
deling-hoog-buurlo

Foto: Hanneke Stegeman

De mannen van Brandweer Beekbergen wensen u allen,
fijne feestdagen en een gezond en veilig 2016!

CODA Boekenbus

Openingstijden tijdens de feestdagen
Donderdag 24 december sluit de boekenbus om 16.00 uur
Vrijdag 25 december is de boekenbus gesloten
Donderdag 31 december sluit de boekenbus om 16.00 uur
Vrijdag 1 januari is de boekenbus gesloten

Vanaf 4 januari 2016 Halteplaatsen en -tijden Boekenbus
Beekbergen/Lieren/Oosterhuizen Beekbergen:

Dinsdag 13.00 – 14.00 : Openbare school, Dorpstraat Beekbergen.
Donderdag 18.00 – 20.00 : Papenberg bij ’t Hoge Pad
   (in juli en augustus: Wolterbeeklaan)
Woensdag 10.15 – 11.45 : Lieren, Pr. Julianaschool: Tullekensmolenweg            
Donderdag 09.00 – 09.45 : Oosterhuizen, Openb. school, Het Oude Veen
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 4 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: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

Expositie
Jannie en Henk Arends exposeren 
tot februari 2016 in de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in de Maten. 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 schildert uitsluitend met 
olieverf, realistiche onderwerpen 
uit de natuur, meestal dieren, 
maar ook het schilderen van 
landschappen en dorpsgezichten 
spreken hem erg aan. 

De Heemhof is dagelijks geopend 
van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

Stichting MOEd zet zich in voor 
mensen met     vermoeidheids-
klachten. Deze vermoeidheid kan 
het gevolg zijn van een ziekte, 
overbelasting (burn-out) of een 
beperking.

Die voortdurende vermoeidheid 
maakt het lastig om actief aan al-
lerlei activiteiten deel te nemen. 
Bijvoorbeeld omdat het tempo 
te hoog ligt of omdat er in grote 
groepen wordt gewerkt. Stichting 
MOEd stelt zich ten doel om juist 
vermoeide mensen binnen hun 
mogelijkheden te laten bezig zijn 
met lichaam en geest. 

Appelbeignets

Bij de feestdagen horen natuurlijk 
ook weer allemaal lekkere hapjes! 
Wij zijn zelf echt fan van de appel-
beignets, maar wist je dat deze 
nog meer calorieën bevatten dan 
de oliebollen? Terwijl het altijd zo 
gezond klinkt! ;)
Daarom deze gezondere appel-
beignets met een beslag van 
boekweit en banaan. En ze waren 
echt heerlijk!

Wat heb je nodig? voor 8 stuks
– 2 appels
– 1 eetl. gemalen kaneel
– 80 gram boekweitmeel
– 1 zakje bakpoeder
– 1 halve banaan
– 1 ei
– vanille essence
– snufje zout
– 40 ml spa rood
– (kokos)olie, om in te bakken
Schil de appels, boor de klokhui-
zen eruit en snijd ze in vier gelijke 
plakken. Bestrooi de appelplakken 
met kaneel.
Prak in een kom de banaan, voeg 
het ei, het boekweitmeel, bakpoe-

der en zout toe. Maak er nu met de 
spa rood een soepel beslag van. 
Door het gebruik van spa rood in 
plaats van water worden ze bij het 
bakken lekker luchtig.
Verwarm een koekenpan met een 
klein laagje kokosolie, zodat de 
hele pan bedekt is. Haal de schij-
ven door het beslag en bak ze per 
twee goudbruin. Dit is ongeveer 2 
minuten per kant. Laat ze vervol-
gens uitlekken op een keukenpa-
piertje. Eet ze direct of verwarm ze 
later nog even op 200 graden in de 
oven als je ze wil voorbereiden.
Wil je het echt gezond houden? 
Bestrooi ze dan niet met poeder-
suiker ;)
Dit recept is nog niet eerder ver-
schenen op onze site www.taste-
ourjoy.nl. Kijk voor meer heerlijke 
recepten op onze site. Of like ons 
op facebook,com/tasteourjoy of 
Instagram dan ben je als eerste op 
de hoogte van onze nieuwe items!

Fijne O&N!

Liefs Irene & Joyce

Om daardoor nieuwe talenten te 
ontdekken en om zich verder te 
kunnen ontplooien.

In een aangepast programma en 
onder begeleiding van een kunst-
zinnig/creatief therapeute kun je 
in je eigen tempo aan de slag met 
diverse schilder- en tekenmateria-
len, klei e.d.

De cursussen vinden plaats in 
Apeldoorn en/of Loenen, deze be-
staan uit 8 bijeenkomsten, eens 
per 14 dagen op de woensdagmid-
dag. De eerste cursusmiddag in 
Apeldoorn is 13 januari 2016 en 
in Loenen 20 januari 2016. Tus-
sentijds instromen is mogelijk.

Voor meer informatie: 
www.stichtingmoed.nl, 
info@stichtingmoed.nl 
of tel.nr. 055-5053076 

De Groot en Dalhuisen op Winterfair

OOSTERHUIZEN - De actie van 
Henk de Groot autoschade samen 
met assurantiekantoor Dalhuisen 
bij de Winterfair in Oosterhuizen 
was zeer geslaagd. Veel bezoe-
kers hebben een gokje gewaagd 
om het schadebedrag te raden. 

Het schadebedrag was € 758.07 
en dhr. H Bos zat er met € 758.75 
het dichtste bij.
Afgelopen week mocht de winnaar 
de gereedschapskist in ontvangst 
nemen. Van harte gefeliciteerd 
meneer H Bos !

Lieren Tel. 055 506 2057
www.jvandehelenzonen.nl

kraan/midi kraanwerk
shovel 

trekkers met dumpers
bemesten

Expositie
In de Sprengenhof, Dr. Piekema-
laan in Ugchelen, exposeert tot 
februari de Lierense kunstenares 
Christine van der Burg met een 
dertigtal kleine werkjes in gemeng-
de techniek. De kleurrijke werkjes 
zijn voorzien van poëtische tek-
sten. Ze zijn gemaakt in aquarel, 
aangevuld met pastelkrijt en inkt.  
 
Uitgeverij A3boeken verza-
melde 50 werkjes van haar 
hand en gaf ze uit in de bun-
del ‘Harts-tocht, de levensweg 
die wij afleggen’. Het boekje 
ligt ter inzage bij de expositie. 
 
De Sprengenhof is dagelijks ge-
opend van 9.00 uur tot 18.00 uur. 
 
‘Mijn taal kent nog de woorden 
niet, maar mijn ogen zien de kleu-
ren al van het licht dat wordt ge-
boren.’



dinsdag 22 december  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5  

woensdag 23 december 10.00 - 11.30 uur Hobbyochtend   de Vier dorpen 

donderdag 24 december 14.00 - 16.00 uur  Stamtafel de Hoge Weye 

zaterdag 26 december 15.00 - 19.00 uur Kerstborrel  de Boerderij 

zondag 27 december  18.30 - 21.30 uur Lichtjeswandeling  Radio Kootwijk 

    19.00 uur  Adventszangdienst  Hervormde kerk, Beekbergen 

maandag 28 december 14.00 - 16.00 uur Stamtafel   in de Vier dorpen  

    19.00 uur  Kinderlampionnenoptocht   Schaapskooi Hoog Buurlo 

dinsdag 29 december  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 

donderdag 31 december 14.00 - 16.00 uur  Stamtafel  in de Hoge Weye 

    14.30 - 16.00 uur  Soos met oliebollenbingo de Vier dorpen   
vrijdag 1 januari   01.00 uur  New years eve  de Boerderij 

       Stamppotbuffet  de Heksenketel 

vrijdag 8 januari  19.00 uur  Nieuwjaarsborrel Bemivo Trekking eindejaarsactie, de Hoge Weye 

zaterdag 9 januari  20.00 uur  Nieuwjaarsconcert PJB  Hervormde Kerk in Beekbergen 

zondag 10 januari  20.00 uur  Nieuwjaarsreceptie VVB  Clubhuis VVB 

dinsdag 12 januari  20.00 uur  Nieuwjaarsreceptie DR  Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen

                                    

Agenda

DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN


