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Voorjaarsuitvoering
Het Beekbergens Toneel

Het Beekbergens Toneel heeft 
dit jaar niet zoals u van ons 
gewend bent haar uitvoe-
ring het laatste weekend van 
maart maar  eerste weekend 
april en wel vrijdag 1 en zater-
dag 2 april. Dit i.v.m. Pasen.  
Het wordt weer een ouderwets 
gezellige toneelavond met een 
blijspel van Herman van der A  
“Zwarte Droeven”. We zijn al 
druk aan het repeteren en heb-
ben er veel plezier in.
Ook  zijn we nog op zoek naar 
nieuwe enthousiaste spelers, 
dus bent u/jij  geïnteresseerd 
kom eens naar onze repeti-
tieavond op de woensdag om 
20.00 uur in de Hoge Weye of 
bezoek onze voorstelling en 
kom geheel vrijblijvend een bab-
beltje met een van ons maken.
Ook mag je natuurlijk met een 
van ons bellen. Jansje Ribbink 
0555062165, Gerda de Groot 
0555062463 of een van de an-
dere leden. Op onze site www.
hetbeekbergenstoneel.nl  kun je 
meer informatie vinden.

BEEKBERGEN - HOOGVLIET Op 
zaterdag 5 maart werd het NK 
Shotokan karate in de Sporthal 
Campus te Hoogvliet  (Rotterdam) 
gehouden. 
Lara heeft meegedaan aan het 
onderdeel Kumite (vechten) in de 
categorie meisjes 11-12 tot 40 kg.

Het NK was haar eerste grote toer-
nooi en ze was best zenuwachtig. 
Haar eerste wedstrijd verloor ze 
van het meisje dat later Neder-
lands Kampioen werd in haar cate-
gorie. Hierna moest Lara nog twee 
wedstrijden vechten  om de 3e 
plaats. De eerste won ze met het 
maximale aantal punten, namelijk 
5-0 na een trap op het lichaam 
van de tegenstander (2 punten) en 
een trap naar het hoofd (3 punten).  
Hierna moest ze nog een wedstrijd 
en deze won ze met 3-1. 
Deze twee overwinningen bleken 
goed voor de 3e plaats.

Lara is in januari 2014 begonnen 
met karate bij Karate do Smaal. Al 
gauw bleek dat ze wel talent had 
en binnen  een jaar haalde ze de 
groene band. Er werd gevraagd of 
ze namens de karateschool mee 
wilde doen aan wedstrijden en dat 
wilde ze wel. Ze vindt het erg leuk  
en traint 3x in de week met veel in-
zet en plezier. 

Lara Schreijner 3e op NK karate Shotokan

Lara Schreijner

Wat is Shotokan?
Shotokan is de eerste en meest 
beoefende stijl van het moderne 
karate.  Er wordt veel geoefend 
op kihon(basisoefeningen)  kata 
(schijngevecht) en kumite (vech-
ten/sparren). De beoefenaars van 
shotokan hechten veel waarde aan 
de historische achtergrond van het 
karate en eren daarmee een lange 
traditie. Shotokan is een non/semi 
contact stijl. Dat wil zeggen dat 
het niet de bedoeling is om de te-
genstander fysiek uit te schakelen, 
maar door het toepassen van de 
juiste technieken (trappen/stoten 
naar het lichaam of hoofd) kunnen 
er punten worden gescoord.
NK Shotokan
Op het stijlgebonden NK nemen 
uitsluitend karateka’s deel die het 
Shotokan karate beoefenen, de 
grootste stijl binnen de Karate do 
Bond Nederland.
Een traditioneel toernooi dus, 
waarbij bij het kumite wordt uit-
gegaan van het traditionele Sho-
tokan Shobu Ippon systeem, wat 
betekent dat bij het behalen van 
in totaal 3 punten de wedstrijd 
beëindigd is, ook als de maximale 
eindtijd nog niet is bereikt.
Dit jaar mochten wij 26 sportscho-
len uit het hele land verwelkomen 
en is er om de medailles gestreden 
door 249 deelnemers.

Er wordt groot ingezet bij de Na-
tionale Diabetes Challenge van de 
Bas van de Goor Foundation. 
Met de Apeldoornse Diabetes 
Challenge willen we mensen met 
diabetes, maar ook alle andere 
mensen die om andere (medische) 
redenen meer willen bewegen, la-
ten ervaren hoe leuk bewegen is, 
wat een actieve leefstijl met je ge-
zondheid doet en hoe inspirerend 
het is om dit samen met anderen 
te doen.  
Hiervoor zullen vanaf half mei van-
af twaalf startlocaties in Apeldoorn 
en omliggende dorpen wekelijk-
se wandeltochten georganiseerd 
worden. Het doel voor de deelne-
mers is om tijdens de eindchallen-
ge vier dagen achtereen te wan-
delen. Op 15 oktober zal dan een 
grootse afsluiting plaatsvinden bij 
Paleis Het Loo met het Nationale 

Diabetes Festival van de Bas van 
de Goor Foundation. Hiervoor ko-
men dan alle wandelaars uit heel 
Nederland naar Apeldoorn!  
Met veel enthousiasme zijn inmid-
dels ruim 31 huisartsenpraktijken 
en 12 fysiotherapiepraktijken en 
diëtisten en apothekers begonnen 
met het werven van deelnemers. 
Samen met vrijwillige wandelbe-
geleiders zullen zij de wandeltoch-
ten onder deskundige begeleiding 
laten plaatsvinden. Waar mogelijk 
zullen ze mee wandelen om zo 
buiten de spreek/behandelkamer 
eens op een andere manier met 
hun patiënten in gesprek te ko-
men. 
Deelnemers kunnen zich inschrij-
ven via de website www.nationa-
lediabeteschallenge.nl  
Hier kunt u informatie vinden 
over de Nationale Diabetes Chal-

lenge en de startlocaties van de 
Apeldoornse Diabetes Challenge. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij de huisartspraktijken Pe-
ters en Struijk en bij de fysiothera-
piepraktijk Van Heuven.
Op dinsdag 5 april om 19.30 uur, 
locatie Auditorium Gelrezieken-
huis, Albert Schweitzerlaan 31, 
7334 DZ Apeldoorn vindt een in-
formatiebijeenkomst plaats voor 
alle deelnemers. Sprekers zijn o.a. 
Bas van de Goor en wethouder 
Paul Blokhuis. 
Op woensdag 6 april (de dag na 
de informatiebijeenkomst van 
de deelnemers) zal de twee uur 
durende Matinee uitzending op 
radio Apeldoorn volledig in het 
teken staan van Diabetes en de 
Apeldoornse Diabetes Challenge. 
Deze uitzending is van 14.00 tot 
16.00 uur.

Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen in beweging met de Diabetes Challenge

ALV De Boerderij

Op 29 maart is de ledenver-
gadering van de Boerderij in 
Beekbergen. Het is het moment 
waarop leden inspraak hebben 
over de nieuwe activiteiten en 
de gedane zaken. We nodigen 
leden uit voor deze gezellige 
jaarvergadering. Verder zoeken 
we een vrijwilliger voor het in-
vullen van de vacature Onder-
houd en Beheer.
Onder deze bestuursfunctie 
zijn al werkgroepen actief die 
operationele taken uitvoeren. 
Zij zullen door jou vanuit het 
bestuur worden aangestuurd. 
Heb jij suggesties? Kom het ons 
vertellen op 29 maart!

Wanneer?
29 maart 2016 om 20.00 uur in 
de Boerderij, vanaf 19.30 staat 
de koffie voor je klaar.
Locatie: De boerderij Beekber-
gen – Tullekensmolenweg 22A
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Eierzoekwedstrijd
2e paasdag 28 maart 

Verzamelen:
op het plein bij
de Hoge Weije

Vertrek:
om 9.30 uur naar een
geheime zoekplaats

Voor:
kinderen van alle leeftijden
en ook voor ouders



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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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

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458
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(H)eerlijk eten voor 
                     een betaalbare prijs

Á la carte restaurant met romantische patio
Groot terras met eetcafé en Grand Café

 Openingstijden t/m/ 24 maart 2016
 Maandag t/m woensdag Gesloten
 Donderdag  16:00 - 23:30
 Vrijdag   12:00 - 23:30
 Zaterdag   10:00 - 23:30
 Zondag   10:00 - 22:00

Genoemde openingstijden zijn onder voorbehoud
Voor groepen zijn gewijzigde openingstijden en/of -dagen mogelijk. 

Voor het maken van groepsreservering kunt u bellen 
of  stuur een e-mail naar info@lierderhoeve.nl

Complete bril 

op uw sterkte 

met gratis oogmeting!

Bij meer dan 100 verkooppunten in Nederland!

www.eyelovebrillen.nl • tel. 073-800.00.15 (ma-za)

De zeven beloftes van Eyelove:

1. Inclusief montuur en glazen op sterkte

 (óók kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

3. Gratis oogmeting, zonder afspraak

4. Gratis ontspiegeling bij blanke glazen

5. Gratis kraswerende laag

6. Gratis dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Gratis luxe brillenkoker
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LENTEACTIE: 

VERMELD KORTINGSCODE 949210 IN DE WINKEL.

DEZE ACTIE IS GELDIG T/M 2 APRIL 2016.

€45
compleet

Bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

(óók voor zonnebrillen)

EYELOVE BRILLEN KOOPT U BIJ:

KEUZE UIT ALLE 175 MONTUREN!

Deze acties gelden ook voor alle zonnebrillen!

Zonnebril

op sterkte

Multifocale bril 
met onzichtbaar leesgedeelte 

en inclusief gratis oogmeting!

€95Compleet
VERMELD KORTINGSCODE 363095 IN DE WINKEL.

DEZE ACTIE IS GELDIG T/M 2 APRIL 2016.
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DIO Drogisterij en Parfumerie Beekbergen

Dorpstraat 39

BEEKBERGEN

Tel. 055-506 4545

(OPEN VANAF DONDERDAG 24 MAART)

Samen
Groot

worden

Samen

Kindercentra van Prokino
De Imme

Kabinet investeert in peuteropvang. 

Komt uw kind ook naar KDV De Imme?

• Volledige aandacht voor kinderen van 0-4 jaar
• Veel pret met de spelend-leren methodiek
• Persoonlijke en huiselijke sfeer
• Gebruik van handige Prokino app
• Heel veel fl exibiliteit 
• Betrokken en ervaren medewerkers

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang 
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:

Imme Zuid / locatie Ugchelen; 
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)

Imme Noord / locatie Centrum; 
in de wijk Parken-Orden (naast diagnostisch centrum)

Imme Osseveld Zuidbroek; 
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal
055 - 355 19 27  | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Speciaal 

voor uw kind 

van 0-4 jaar!

adv De Imme (Apeldoorn) 180x130 030915.indd   1 03-09-15   17:15

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
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Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 13 april 2016 wordt, in de Hoge Weye, de Statutair 
voorgeschreven Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Dorpsraad Beekbergen-Lieren gehouden. De aanvang is 20.00 uur. 
Voor de pauze zullen de jaarverslagen van de portefeuillehouders 
worden besproken en zullen de overige in de Statuten beschreven 
agendapunten worden behandeld.
Na de pauze zullen mevrouw drs. Masja Parlevliet (senior archeoloog 
gemeente Apeldoorn) en de heer Sander Diependaal
(bureau EcoConsultancy) vertellen over het archeologisch grondon-
derzoek dat op de locatie van de Ruiterij (hoek Ruitersmolenweg en 
Stichtingsweg) werd uitgevoerd en de resultaten van dat grondon-
derzoek.
Noteert u de datum alvast in uw agenda. Het bestuur van de dorps-
raad rekent op uw aanwezigheid.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Tijdens een van de bijeenkomsten 
met de gemeente Apeldoorn heeft 
het bestuur van de dorps- raad de 
verlichting Freule Hartsenplant-
soen (Wolterbeeklaan – Konings-
page) aan de orde gesteld. Recent 
heeft een dorpsbewoner bij de ge-
meente ook nadrukkelijk aandacht 
gevraagd voor het aanbrengen 
van extra verlichting. De gemeen-
te heeft de onderstaande motive-
ring gegeven voor het aanbrengen 
van een tweetal lantaarnpalen.
- In het beleid dat is geschreven 
voor het buitengebied, wordt te-
rughoudend omgegaan met het 
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  Bestaande verlichting 
 
  Nieuw te plaatsen verlichting (4m mast met kegelarmatuur) 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij informatie met betrekking tot bovengenoemde 
onderwerpen. Het door de gemeente opgestelde concept voor de “Transformatieagenda 
huiselijk geweld en kindermishandeling” is ingebracht in het Zorgteam Beekbergen-Lieren en 
Oosterhuizen. In het Zorgteam zijn vertegenwoordigd huisartsenpraktijken, de thuiszorg- en 
buurtzorg organisaties, praktijk voor fysiotherapie, de diaconie als vertegenwoordiger van de 
kerken, de gemeente Apeldoorn en de dorpsraad Beekbergen-Lieren en dorpsraad 
Oosterhuizen. In het concept staan twee doelen centraal: 

- Iedereen is zich bewust van de schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling en voelt zich medeverantwoordelijk, waardoor tijdig wordt gesignaleerd en 
actie wordt ondernomen 

- Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt zo snel mogelijk gestopt en er wordt 
efficiënt en effectief ((doelgericht, doelmatig en doeltreffend) samengewerkt met 
betrokkenen aan een duurzame veilige thuissituatie. 

 
De gemeente vindt het belangrijk dat u uw mening kunt geven over de concept-tekst. Daarom 
wordt u uitgenodigd om te reageren. Uw reacties worden, na bestudering, mogelijk mee-
genomen in de definitieve tekst aan het college van B&W en de gemeenteraad. De transforma-
tieagenda ligt tot 24 maart 2016 ter inzage in het stadhuis. U kunt uw schriftelijke reactie zenden 
aan het College van B&W Gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, of per mail 
(mevr. Gerritsen) m.j.gerritsen@apeldoorn.nl.  

verlichten van wegen om het lan-
delijk karakter te behouden
- In natuurgebieden en/of parken 
wordt openbare verlichting be-
perkt tot het strikt nood- zakelijke
- Om toch zoveel mogelijk tege-
moet te komen aan het verzoek 
worden, zoals op tekening is aan-
gegeven, twee extra lichtmasten 
geplaatst
- Wij (de gemeente) gaan er van 
uit dat er voldoende draagvlak is 
voor deze aanpassing (uitbreiding)
De dorpsraad heeft de gemeente 
laten weten akkoord te gaan met 
het voorstel.

Extra verlichting Wolterbeeklaan - Koningspage

Op dinsdag 8 maart hebben Joop 
van der Meer en Pieter de Mos, 
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 
“Herdenking Woeste Hoeve” bloe-
men gelegd bij het monument. Het 
was ook dit jaar weer een indruk-
wekkende bijeenkomst waar de 
117 mannen op 8 maart 1945 door 
de Duitse bezetter als represail-
le maatregel werden gefusilleerd. 
Goed was het, zo werd door de 
heer Harry Blom (voorzitter van 
de stichting monument Woeste 
Hoeve) gesteld, dat er ook dit jaar 
weer zoveel belangstellenden wa-
ren. Jong en oud gaf blijk van be-
trokkenheid bij dit vreselijk gebeu-
ren in de laatste maanden van de 
Duitse overheersing. De heer Blom
(voormalig directeur van de chris-
telijke basisschool De Touwlad-
der in Ugchelen) vertelde van zijn 
betrokkenheid bij de jaarlijkse 
herdenking (binnen de kring van 
collega’s en kennissen twee na-
bestaanden van de gefusilleerde 
mannen) en de drive om te blijven 

herdenken. De heer Blom had zijn 
toespraak opgebouwd rond het 
jaarthema van het comité 4 en 5 
mei. Voor het jaar 2016 is dat “De 
vrijheid omarmd” geschreven door 
de politiek filosoof Tamar de Waal.
Enkele leerlingen van groep 7 van 
de Touwladder droegen, zowel in 
restaurant De Woeste Hoeve als 
ook bij het monument, de door 
hen geschreven gedichten voor. 
Daarin legden zij de nadruk op vrij-
heid (het hebben daarvan en het 
verlangen daarnaar) toen en nu. 
Tijdens de stille tocht van het res-
taurant naar het monument werd 
de stoet begeleid door de kinde-
ren van de Touwladder. Namens 
de gemeente Apeldoorn legde lo-
co-burgemeester Mark Sandmann 
een krans. Tijdens het leggen van 
bloemen door een grote groep be-
langstellenden speelde de kapel
van de politie koraalmuziek. Het 
was een mooie en indrukwekken-
de herdenking.

Kort even de geschiedenis
De Apeldoornse ondergrondse 
had een tip gekregen dat in de 
nacht van 6 op 7 maart 1945 de 
Wehrmacht bij een slachterij in 
Epe 3000 kilo vlees zou opha-
len voor de Duitse troepen in en 
rond Arnhem. Vanwege voedsel-
schaarste bij onderduikers en de 
vele evacués zou dat vlees ook in 
Apeldoorn zeer welkom zijn. Plan 
werd gemaakt om de auto van de 
Wehrmacht te kapen. De groep 
beschikte over Duitse uniformen 
en een van de groepsleden sprak 
goed Duits. Het personeel van de 
slachterij zou dus geen argwaan 
krijgen wanneer de leden van de
ondergrondse zich zouden mel-
den. Ook had de groep voldoende 
munitie en geweren om een even-
tueel vuurgevecht aan te gaan. 
Niets leek een geslaagde actie in 
de weg te staan. Toen de verzets-
groep een auto vanuit de richting 
Arnhem hoorde naderen dacht 
men dat het de vrachtauto was. 

Herdenking Woeste Hoeve
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Ereveld vol leven 

Graag attenderen wij u op een bijzondere bijeenkomst op Ereveld Loenen. 
Naast de traditionele Dodenherdenking op 4 mei vindt op het Nationaal Ereveld Loenen dit jaar 
nog een bijzondere herdenking plaats. Op maandag 2 mei 2016 staat het ereveld in het teken 
van Ereveld Vol Leven. Tijdens deze herdenking komt bij (een deel van) de graven een 
vrijwilliger te staan van dezelfde leeftijd als het oorlogsslachtoffer. Om daarmee zichtbaar te 
maken dat er werkelijk bij iedere grafsteen levens hoorden. Op de website 
www.ereveldvolleven.nl staat een film waarin u ziet hoe dit vorig jaar is geweest. Op de website 
staat ook nadere informatie over de bijeenkomst. De initiatiefnemers van Ereveld Vol Leven 
hebben het voornemen om dit jaar ook de bij monument De Woeste Hoeve gefusilleerde 

Het was echter een open BMW 
met daarin een chauffeur en twee 
officieren. In het vuurgevecht dat 
ontstond werden de chauffeur en 
een van de officieren gedood. De 
derde inzittende was zwaar ge-
wond, maar leefde nog. Het was 
Rauter, de hoogste Duitse politie-
generaal en hoofd van de SS. Toen 
in de ochtend van 7 maart 1945 de 
Duitsers de overval te horen kre-
gen en -aan de hand van munitie- 
vaststelden dat het een daad van 
een verzetsgroep was geweest, 
werd er een represaille met onge-
kende omvang in gang gezet. In 
Amsterdam,
Amersfoort, Fort De Bilt en op 
de Waalsdorpervlakte werden in 
totaal 146 mannen gefusilleerd. 
Maar de grootste groep, afkomstig 
uit de gevangenissen van Assen, 
Zwolle, Almelo, Colmschate, Doe-
tinchem en Apeldoorn, in totaal 117 
mannen werden op 8 maart 1945 

bij de Woeste Hoeve gefusilleerd. 
De jongste van deze groep was 17 
jaar, de oudste 75. Dat wordt jaar-
lijks op 8 maart door nabestaan-
den en andere belangstellenden 
herdacht.
Meer informatie op www.stichting 
monument woeste hoeve.nl.

Dorps
Vizier

Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)
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www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Vertraag de etenstijd van je hond of kat 
met wel 10 minuten!

Nu 15% KORTING
op ons assortiment
Anti-schrokbakken.

SUPER
AANBIEDING

LIEREN - Dinsdag 1 maart gingen 
leerlingen van Helicon MBO Apel-
doorn, de kinderen van groep 5-8 
van de Prinses Julianaschool bege-
leiden bij het schonen van de heide 
in natuurgebied Het Leesten. Den-
netjes en andere jonge boompjes 
worden uit de heide verwijderd zo-
dat de heide meer kans krijgt om 
te groeien. 

Het initiatief voor deze activiteit 
komt van IVN Apeldoorn (Instituut 
voor Natuureducatie) en Helicon 
MBO Apeldoorn. Staatsbosbeheer 
stelt een terrein beschikbaar op 
het Leesten en zorgt voor gereed-
schap. 

IVN verzorgt buitenactiviteiten 
voor het basisonderwijs onder 
het motto “Natuur beleven doe 
je buiten”,   Door bezig te zijn met 
landschapsonderhoud zien en le-
ren de basisschoolleerlingen wat 
er groeit, bloeit en leeft op de hei-
de. Bovendien leren de kinderen 
van Helicon-leerlingen hoe ze met 
allerlei soorten gereedschap mo-
eten omgaan. Voor de leerlingen 
van Helicon die de opleiding Bos- 
en Natuurbeheer volgen, is het een 
les in het kader van het vak “Com-
municatie”. Staatsbosbeheer is blij 
met de hulp: een mooie manier 
voor kinderen om de natuur te le-
ren kennen en vele handen maken 
licht werk. 

De kinderen van de Prinses Juli-
anaschool hebben genoten. Op 
school zijn ze gewend om veel met 
de natuur en duurzaamheid om te 
gaan. Zo’n les met gereedschap 
op de hei onder leiding van oudere 
kinderen is toch wel heel speciaal.

We hebben veel grove dennen om-
gezaagd en op een hoop gegooid. 
Met een kromme zaag heb ik de 
stammetjes afgezaagd. De takken 
hebben we daarna naar de weg 
gedragen. De boompjes zijn niet 
zo goed voor de hei. De boompjes 
houden de groei van de hei te-
gen en dan zou de hei verdwijnen. 
Vroeger aten de schapen de jonge 
plantjes op. Die zijn er nu niet en 
daarom doen wij het . ( Zecharja)

De berkjes en grove dennen heb ik 
ook omgezaagd. We hebben er een 
bed van gemaakt en konden er lek-
ker in liggen en op springen. Dunne 
boompjes werd met een knipschaar 
geknipt en met de schep werden er 
boompjes met wortel en al er uit-
geschept. Het beste kan je zo laag 
mogelijk af te zagen, dan duurt het 
veel langer voordat ze weer groei-
en. (Maartje)

Het regende wel, maar daar heb-
ben de kinderen geen last van ge-
had. Volgend jaar graag weer.

IVN en Helicon bedankt!!

Kinderen zagen, snoeien en spitten op Het Leesten … Centrum Kundaly
BEEKBERGEN – Centrum Kunda-
ly heeft ondertussen haar deuren 
geopend in hun nieuwe pand aan 
de Dorpstraat 88c in Beekbergen. 
Bij Centrum Kundaly kun je terecht 
voor complementaire en integrale 
ondersteuning. Onder comple-
mentair verstaan we de aanvulling 
die we bieden op de reguliere zorg. 
Integraal staat voor de alternati-
eve vormen van ondersteuning 
en energetische genezing die de 
medewerkers in ons centrum als 
expertise hebben opgedaan.   Wij 
werken vanuit een energetische, 
holistische werkwijze. Dat wil ze-
ggen dat we met onze heldere, 
nuchtere en vriendelijke aanpak 
oog hebben voor het menselijk 
welzijn en kijken naar het probleem 
die zich achter de symptomen ver-
schuilt, dus de diepste oorzaak 
van de klachten. We bieden con-
sulten, workshops, meditatieavon-
den en trainingen Rainbow Heal-
ing om zelf te leren werken met 
de kracht van energetische ge-
neeswijze.  Wellicht heb je als lezer 
ons ook al eens gezien op televisie 
bij RTL5 in het programma Dit is 
mijn Kracht.   Voor meer info over 
ons en onze diensten nodigen we 
je uit op de website of kom langs in 
het nieuwe pand. Binnenkort volgt 
in deze krant ook nog de uitnodig-
ing voor onze inloopdag om vrijbli-
jvend met onze medewerkers ken-
nis te maken.  

Dorpstraat 88c - Beekbergen 
info@kundaly.nl - www.kundaly.nl 

Paasvuur boerderij Beekbergen
Wegens groot succes in de voor-
gaande jaren en de groeiende be-
langstelling is er ook in 2016 een 
paasvuur op 1e paasdag 27 maart 
2016. Om 20.00 uur zal het aan-
geleverder snoeihout in rook op-
gaan.Kom kijken en geniet van een 
drankje en goed gezelschap en de 
pracht van de fascinerende vlam-
menzee!
Gezien het succes van voorgaan-
de jaren verwachten we ook voor 
dit jaar een grote belangstelling en 
een gezellige drukke avond!

Snoeihout aanleveren:
Op zaterdag 26 april kan tussen 11 
en 15 uur snoeihout worden inge-
leverd aan de Tullekensmolenweg 

22A. “Maar …..”zegt de organisa-
tie: “Vol is Vol”. Er is een limiet aan 
de hoogte van de stapel en zodra 
die bereikt is, wordt onherroepe-
lijk nee verkocht. De organisatie 
benadrukt nogmaals, dat het echt 
alléén om snoeihout gaat en niet 
om andere materialen of pallets. 
Mensen die met overtollig brand-
hout voor de dichte deur komen te 
staan kunnen terecht bij Veldhuis 
aan de Brinkweg in Klarenbeek.

Meer informatie:
Margot Otten,
Boerderij Beekbergen
www.boerderijbeekbergen.nl
https://nl-nl.facebook.com/boer-
derijbeekbergen

Ereveld vol leven

LOENEN - Naast de traditionele 
Dodenherdenking op 4 mei vindt 
op het Nationaal Ereveld Loenen 
dit jaar nog een bijzondere her-
denking plaats. Op maandag 2 mei 
staat het ereveld in het teken van 
Ereveld Vol Leven. Tijdens deze 

herdenking komt bij (een deel 
van) de graven een vrijwilliger te 
staan van dezelfde leeftijd als het 
oorlogsslachtoffer. Om daarmee 
zichtbaar te maken dat er wer-
kelijk bij iedere grafsteen levens 
hoorden. Op de website www.

ereveldvolleven.nl staat een film 
waarin u ziet hoe dit vorig jaar 
is geweest. Op de website staat 
ook nadere informatie over de 
bijeenkomst. De initiatiefnemers 
van Ereveld Vol Leven hebben het 
voornemen om dit jaar ook de bij 
monument De Woeste Hoeve ge-
fusilleerde Nederlanders te her-
denken. De bijeenkomst begint om 
15.00 uur met een korte plechtig-
heid voor genodigden. Aansluitend 
gaat men in een stille tocht naar de 
graven en stelt men zich op achter 
een gedenksteen.

Dorps
Vizier

Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)
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Vo l l e y b a l
Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof

Dinsdag 15 maart 
21.00 uur  BSV Heren 1   –  SV Dynamo HS 9

Zaterdag 19 maart 
12.00 uur  BSV Dames 2    -  Voorwaarts DS 6 
14.00 uur  BSV Heren 3  –  SV Dynamo HS 12

Uit wedstrijden

Dinsdag 15 maart 
21.00 uur Dio Ugchelen HS 1 -  BSV Heren 2 
 Zuiderpark  Apeldoorn

Vrijdag 18 maart 
20.30 uur Terwolde XR 1  –  BSV XR 1 
 Gymzaal Terwolde  

Zaterdag 19 maart 
13.15 uur VV Zeewolde JA 2  -  BSV JA 1  
 Zaal de Horst Zeewolde 
14.30 uur Voorwaarts DS 2  -  BSV Dames 1 
 De Jachtlust Twello

Vrijdag 26 maart 
17.00 uur VV Alterno DS 11   –  BSV Dames 2 
 Alternohal Apeldoorn

Is er nog wat te doen
in Beekbergen???

Kijk snel op:
www.bemivo.nl/agenda

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

je GRATIS
wenskaart

Nog een reden om te sparen bij Primera:
iedere 8e Hallmark wenskaart gratis

*twv max €2.50. Kijk voor meer informatie op www.primera.nl/spaarpas

Nationale en internationale jeugdtoppers
bij Pro Kennex Champions Bowl in Beekbergen

Straatvolleybaltoernooi 
Beekbergen

BEEKBERGEN - Dit is vast een 
vooraankondiging van het groot-
ste toernooi dat er jaarlijks in 
Beekbergen wordt gehouden:

Het Straatvolleybaltoernooi

Het toernooi wordt dit jaar gehou-
den van 27 juni t/m 2 juli. Zet deze 
datum vast in uw agenda!
Aan het toernooi doen jaarlijks 
maximaal 48 seniorenteams en 
ongeveer 35 jeugdteams mee. 
Deze teams komen uit Beekber-
gen, Lieren en Oosterhuizen. En 
wist u dat het toernooi dit jaar voor 
de 41e keer gehouden wordt?
De inschrijving start vanaf begin 
april, dus wees er snel bij!

ERMELO - Van 31 maart tot en met 
3 april staat het Nationaal Hip-
pisch Centrum in Ermelo geheel 
in het teken van de internationale 
mensport. Ruim 120 deelnemers 
uit maar liefst 16 verschillende lan-
den komen gedurende vier dagen 
in actie op de terreinen van de Ko-
ninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie.
 
De menwedstrijd wordt dit jaar 
voor de vijfde keer in Ermelo ge-
organiseerd. De eerste drie edities 
werden georganiseerd voor de na-
tionale menners, in 2015 werden 
de internationale rubrieken aan 
het programma toegevoegd en in 
2016 is de wedstrijd volledig inter-
nationaal.
De tweesterren-wedstrijd in Erme-
lo heeft als doel nieuwe menners 
de gelegenheid te geven internati-

BEEKBERGEN - Van woensdag 30 
maart tot en met zondag 3 april 
wordt de Pro Kennex Champions 
Bowl tennis in Beekbergen gehou-
den! De 1ste Nederlandse editie 
vindt plaats bij Tennis Vereniging 
Beekbergen aan de Veldhofweg 
31 te Beekbergen. 
Voor de 1ste keer wordt de 
Champions Bowl georganiseerd 
in Nederland. Dit is het grootste 
internationale jeugdcircuit tennis 
in de wereld (34 landen) voor 
spelers van 9 t/m 16 jaar. Er wordt 
gespeeld op basis van geboorte-
jaar. Naast spelers uit Nederland 
komen er ook spelers uit België, 
Duitsland, Denemarken en Roe-
menië.
Hoofdsponsor van dit toernooi 

in Nederland is PRO KENNEX.  
De halve finalisten krijgen een 
uitnodiging voor de CHAMPIONS 
BOWL MASTERS in Turkije waar 
de beste kinderen uit 34 landen 
komen spelen. Daarnaast ontvan-
gen alle winnaars een sponsor 
contract van onze sponsor. Het 
toernooi wordt tussen 30 maart-
3 april gehouden bij TV Beekber-
gen. De finales worden op zondag 
3 april gespeeld.
Wilt u genieten van jeugd tennis 
op hoog niveau? De wedstrijden 
zijn vrij toegankelijk.
Meer informatie kunt u vinden op 
onze site: www.champ-bowl.com, 
www.tvbeekbergen.nl en  onze 
facebook pagina Champions Bowl 
Nederland.

Internationale menwedstrijd Ermelo
onale ervaring op te doen en door 
te stromen naar het hogere inter-
nationale niveau.
“Het is mooi om te zien hoe po-
pulair deze wedstrijd is onder de 
menners,” vertelt organisator Je-
roen Houterman. “De vraag naar 
tweesterren-wedstrijden is zowel 
in Nederland als in het buitenland 
erg groot en omdat Ermelo vroeg 
in het seizoen plaatsvindt, kan ie-
dereen op redelijk eenvoudige 
wijze beginnen met de voorberei-
dingen op de grotere wedstrijden 
later in het seizoen.”
 
Door het grote aantal inschrijvin-
gen start de wedstrijd op don-
derdag 31 maart na de verplichte 
veterinaire keuring met de dres-
suur voor de vierspan paarden en-
pony’s. Op vrijdag 1 april komen de 
overige deelnemers in twee dres-

suurringen in actie. Met name de 
groep enkelspan paarden is sterk 
vertegenwoordigd. Deze menners 
maken zich op voor het Wereld-
kampioenschap, dat begin augus-
tus wordt georganiseerd in het 
Oostenrijkse Piber.
Op zaterdag 2 april is de marathon 
met zes hindernissen, waaronder 
een mooie waterpartij. De afslui-
tende vaardigheid op zondag 3 
april wordt op twee terreinen ver-
reden zodat iedereen weer op tijd 
huiswaarts kan keren.

Het jurycorps staat onder leiding 
van internationaal level 3 jurylid 
Jaap Boom (Nijkerk). Het parcour-
sontwerp is in handen van de Duit-
se level 3 parcoursbouwer Josef 
Middendorf.
 
Niet alleen buurlanden België en 
Duitsland zijn vertegenwoordigd 
in Ermelo, ook deelnemers uit Aus-
tralië, Argentinië, Denemarken, 
Spanje, Estland, Frankrijk, Groot 
Brittannië, Hongarije, Luxemburg, 
Noorwegen, Zwitserland, Zweden 
en de USA maken hun opwachting 
op de terreinen van de KNHS aan 
De Beek 125 in Ermelo.

Het programma start iedere dag 
om ca. 08.30 uur en is om ca. 18.00 
uur afgelopen. 
De toegang en parkeren voor be-
zoekers aan de menwedstrijd in 
Ermelo is gratis.
Er zijn op het terrein voldoende 
eet-en drinkgelegenheden om een 
leuk dagje uit voor het hele gezin 
compleet te maken.

Wandel U Fit Programma, start 3 maart !
Conditie – Loopanalyse – Houding 12 weken voor 59,95
Pilatus & Redcord Fit groepslessen starten in maart

 Krachtverbeteren – Soepel blijven – Voorkom blessures
Ma- en Wo- ochtend 10-11 uur

Fysiotherapie & Wellness, Dorpstraat 7, Beekbergen, 055-3125035

Kom bewegen !

Op zoek naar een leuk cadeau?

Denk eens aan een Bemivo-bon! De Bemivo-bon is te verzilveren bij 
alle Bemivo-leden in en om Beekbergen. Leuk om te geven, leuk om 
te krijgen. De Bemivo-bon is verkrijgbaar bij slijter ‘t Keteltje aan de 
Dorpstraat 56 Beekbergen

www.straatvolleybalbeekbergen.nl
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Op maandag 21 maart houdt Mu-
ziek- en Amusementsvereniging 
Mondolia een open repetitie avond 
voor mensen, die muziek willen 
leren maken en interesse hebben 
in de vereniging. Deze avond be-
gint om 20.00 uur (tot 21.45 uur) 
en wordt gehouden in de peuter-
speelzaal van het dorpshuis Oos-
terhuizen. U kunt ook bij hen te-
recht zonder enige muziekkennis.

A-orkest

Het orkest bestaat uit muzikanten 
in de leeftijdscategorie van 19 tot 
85 jaar en staat onder leiding van 
Heidi Wolters. De instrumenten, 
die in het orkest worden gebruikt, 
zijn: melodica’s, accordeons, 
mandolines, mondharmonica’s, vi-
neta’s, keyboard, piano, gitaar, bas 
en een drumstel. Ze spelen zang- 
en instrumentale nummers, die ze 
zelf uitgezocht hebben. Daarnaast 
wordt er voor de jaarlijkse uitvoe-
ring een showelement van enkele 
nummers toe gevoegd. Denk daar-
bij aan dansen (mini)toneelstukje 
en verkleden. Om een indruk te 
krijgen van wat ze op een uitvoe-
ring brengen, kunt u op de website 

een compilatievideo van verschil-
lende uitvoeringen vinden.

Interesse

Wilt u weten hoe zo’n oefenavond 
er aan toe gaat? Kom dan naar de 
open avond op maandag 21 maart 
om 20.00 uur in de peuterspeelzaal 
van het dorpshuis te Oosterhuizen 
(oude Veen 19). Wilt u eerst kijken 
hoe het A-orkest zich presenteert 
tijdens een uitvoering? Ga dan 
naar de jaarlijkse uitvoering, die 
wordt gehouden op 12 maart bij 
De Nieuwe Zweep in Klarenbeek. 
Aanvang: 19.30 uur (18.30 uur zaal 
open). Kaarten zijn te koop bij Bike 
Totaal Wolters in Klarenbeek á € 
7,- per stuk of € 3,- voor kinderen  
tot en met 12 jaar. of te bestellen 
bij Riet de Koning 055-3600168 of 
e-mail: mavmondolia@gmail.com .

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vereni-
ging kijk dan gerust op de web-
site  www.mondolia.nl of stuur een 
e-mail naar ons secretariaat via 
e-mail:: mavmondolia@gmail.com.

Open avond A-orkest Mondolia Stichting Vrienden van het 
Zonnehuis gaat collecteren 

Stichting Vrienden van het Zon-
nehuis zet zich in voor het Oran-
jefonds. Het Oranjefonds biedt de 
stichting de gelegenheid om in de 
dorpen Beekbergen en Loenen 
een collecte te organiseren en 
mee te delen in de opbrengst hier-
van.

Een belangrijke reden voor de 
Vrienden om hier actief mee be-
zig te zijn is de sponsoring van 2 
speciale fietsen voor de cliënten 
van het Zonnehuis, zgn. fietslaby-
rint: een interactieve fietstocht, 
bedoeld voor mensen voor wie 
buiten fietsen niet meer zo van-
zelfsprekend is.

Ons bestuur bestaat uit vier en-
thousiaste vrijwilligers. De be-
kendste activiteit van deze groep 
is het bakken van poffertjes op de 
verschillende markten in de om-
geving van Beekbergen. Het af-
gelopen jaar hebben de Vrienden 
verschillende uitstapjes mogelijk 
gemaakt voor de cliënten van het 
Zonnehuis. Naast de aanschaf van 
de twee fietsen staat ook de aan-
schaf van een tovertafel op het 
verlanglijstje dus genoeg redenen 
om actief gelden te genereren.

We zoeken voor deze collecteweek 
in Beekbergen hulp op dinsdag 17 
mei en/of woensdag 18 mei. Voor 
het collecteren in Loenen zoeken 
we hulp op donderdag 19 mei.
Heeft u een paar uurtjes tijd om 
ons te helpen dan kunt u zich op-
geven via mail: vriendenvhzb@
gmail.com 0f via het Zonnehuis te-
lefoonnummer: 055-5066100 Wij 
hopen u als collectant te mogen 
begroeten!

Ieder jaar wordt er een speciaal 
Ere-Bier gebrouwen door de Stads-
bierbrouwerij Apeldoorn, AWA ‘85, 
in samenwerking met het oor-
logsmuseum Stichting Collectie 
‘40-’45 in Beekbergen. Het Ere-Bier 
wordt telkens speciaal gebrouwen 
voor iemand die in de jaren 1940-
1945 zijn of haar deel geleverd 
heeft aan onze bevrijding op 5 mei 
1945. Dit jaar is het Ere-Bier speci-
aal voor alle Rode Kruis en EHBO 
medewerkers die in de oorlogsja-
ren hun deel leverden door, zoals 
op het etiket van het bierflesje 
komt te staan: “Een Ere-Bier voor 
hen die geheel zonder deel uit te 
maken aan geweld, deelnamen 
door anderen te helpen die direct 
of indirect slachtoffer waren ge-
worden door het oorlogsgeweld”. 
In het bijzonder wordt het Ere-Bier 
opgedragen aan mevrouw Riek 
Stapper en de heer Berend Holt-
man. Beide kwamen om het leven 
tijdens een beschieting van Engel-
se jachtvliegtuigen, type Typhoon, 

aan  de Arnhemseweg op 26 sep-
tember 1944 bij  de evacuatie van 
de bevolking uit Arnhem. De heer 
Holtman en mevrouw Stapper wa-
ren met zieken en een hoogzwan-
gere vrouw vanuit Arnhem op weg 
naar Apeldoorn. Ondanks het feit 
dat het Rode Kruis teken duidelijk 
boven op het dak van de auto was 
bevestigd is deze getroffen door 
een splinterbom. Beide lichamen 
zijn begraven in één graf. Op zater-
dag 6 februari jl werd het Ere-Bier 
gebrouwen en waren er nazaten 
en familieleden van mevrouw 
Stapper  en de heer Holtman bij 
het brouwproces aanwezig. Het 
was overigens de eerste keer dat 
familieleden bij dit proces aanwe-
zig waren. De uitnodiging werd 
door hen zeer op prijs gesteld. Op 
vrijdag 15 april zal het Ere-Bier of-
ficieel worden uitgereikt aan de 
nazaten en familie bij het Exodus 
monument op de Arnhemseweg 
in Beekbergen. De uitreiking zal 
plaatsvinden om 14.00. 

ERE-BIER 2016 
Bierbrouwerij AWA’85 & Stichting Collectie ’40-’45

Beekbergen Klassiek kan weer 
terugkijken op een zeer geslaagd 
concert op zaterdag 12 maart met 
het Kurios Klarinetkwartet.

Zo’n 100 muziekliefhebbers heb-
ben kunnen genieten van de 
prachtige manier waarop de zeven 
laatste woorden van Christus aan 
het kruis in de compositie van Jo-
seph Haydn tot uiting werden geb-
racht door het kwartet. 

In elk deel wordt één van de kruis-
woorden van Christus belicht, 
zoals ‘Vader vergeef het hun, want 
zij weten niet wat zij doen’, ‘Heden 
zult gij met mij in het paradijs zijn’, 
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt 
Gij Mij verlaten’ en ‘Het is vol-
bracht’. Het stuk eindigt met ‘Il 
Terremoto’, de aardbeving. Dit deel 
beschrijft het ongelooflijke nat-
uurgeweld nadat Jezus de geest 
heeft gegeven.  Het werd rond 
1786 voor het eerst uitgevoerd, als 
orkestwerk.  Het Kurios Klarinetk-
wartet maakte een bewerking van 
de strijkkwartetversie.

Evenementen die een bijzondere 
bijdrage leveren aan een van de 
doelstellingen van de gemeente 
Apeldoorn worden ook wel “parel-
tjes”genoemd.  Dit jaar wordt  voor 
de zesde keer in de geschiedenis 
in  “het Kunstdorp van de Velu-
we”  de Theaterstraat Ugchelen 
georganiseerd.  Een van die Parel-
tjes.  Apeldoorn is een  gemeente 
waarin het zeer prettig toeven is, 
in een prachtige natuur en een 
grote verscheidenheid aan  Kunst 
en Cultuur.   De Theaterstraat le-
vert een belangrijke bijdrage aan 
de bekendheid van de stad.  Het  
“Dorp in de Stad ”  Ugchelen, heeft 
inmiddels  internationale bekend-
heid gekregen.  Daar  waar twee 
jaar geleden ook  artiesten uit 
België van de partij waren , is het 
dit jaar gelukt om voor de thea-
terstraat een artiest uit Tsjechië te 
contracteren. En niet zo maar de 
eerste de beste! 

24 september aanstaande zal Ug-
chelen  voor de zesde keer  bol 
staan  met theatervoorstellingen, 
cabaret, drama  en muziek in huis-
kamers, schuurtjes en garages. 
Muziek in verschillende uitvoerin-
gen. Van luisterliedjes tot  mee-
zingers , tot  een swingend  in-
teractief  muziekevenement.  En 
wat te denken van de kwalitatief 
zeer hoog staande klassieke gi-
taarmuziek van David Wurczel. 
(zie foto) David komt uit Tsjechië 
en wordt vergeleken met   Neder-
lands grootste meester-gitarist 
Harry Sacksioni en speelt evenals 
Sacksioni  zowel de begeleiding, 
de solo als de bas op hetzelfde 
moment op de akoestische  gitaar. 
Wereldklasse.  Wat cabaret betreft 
kunnen bezoekers hun hart ook 
helemaal ophalen. Serieuze  voor-
stellingen over groentes en fruit 
of een woordspel vol zinderende 
zinnen, gespierde taal, puntdich-
ten en vrolijke verzen. Maar ook  

een humoristische  voorstelling 
waarbij de kaakspieren het zwaar 
te verduren krijgen en waarbij  het 
verstandig is om van tevoren even 
naar het toilet te gaan.  Ademloos 
luisteren naar gedichten of vertel-
lingen waarbij in sommige gevallen  
ook zeer boeiend  poppenspel te 
bewonderen valt. Theater van de 
bovenste plank. Er is dit jaar voor 
gekozen om  geen  dansact te or-
ganiseren.  Op dit moment wordt 
er hard gewerkt om  onze web-
site “up to date” te krijgen, zodat 
iedereen kan zien welke artiesten 
er in 2016 zullen optreden.  Elke 
voorstelling duurt telkens een half 
uur met daarna een half uur pau-
ze. In deze pauze kunt u op zoek 
gaan naar de locatie voor uw vol-
gende voorstelling. Op de Ugchel-
seweg  is deze avond afgesloten  
voor alle verkeer vanaf het café 
Back in Town tot aan de basis-
school De Steenbeek . Op straat 
zal ook de nodige reuring zijn met 
optredens, gezelligheid en andere  
verassingen. Binnenkort zal alle 
informatie op de  website staan.  
www.theaterstraatugchelen.nl 

Theaterstraat een “pareltje “ 

Muziekliefhebbers genieten van kwartetconcert
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 28 maart

 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.
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Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

Muziek in het Groen – groep 6 
OBS Beekbergen

Groep 6 van OBS Beekbergen 
is begin februari samen met het 
Harmonie orkest Prinses Juliana 
gestart met het muzikale project 
“Muziek in het Groen”. Onder be-
geleiding van ervaren muziek-
docenten maken de leerlingen 
gedurende 9 weken kennis met 3 
verschillende muziekinstrumen-
ten. De kinderen uit groep 6 be-
spelen en maken kennis met de 
klarinet, de kleine trom en de trom-
pet. In april zal het project worden 
afgesloten met een optreden voor 
ouders en andere belangstellen-
den. Wilt u meer informatie over 
dit project, kijk dan op http://mu-
ziekinhetgroen.nl/  

Hoera, (nog meer) muziek in school!

Obs Beekbergen heeft een aan-
vraag ingediend bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie voor de subsi-
dieregeling Impuls muziekonder-
wijs. We zijn heel blij dat deze sub-
sidie ook is toegekend! Door deze 
subsidie wordt het mogelijk ge-
maakt dat we structureel muzie-
klessen kunnen gaan verzorgen, 
dat leraren worden (bij)geschoold 
in het geven van muziekonder-
wijs en er verbinding gemaakt 
kan worden  tussen muziekon-
derwijs in en buiten de school.                                                                             
De subsidie is voor drie school-
jaren. Van de school wordt ver-
wacht dat zij eenzelfde bedrag 
bijdraagt aan de activiteiten. Dat 
doen we door de inzet van het 
hele team in tijd en scholing. Daar-
naast heeft Fons Beekbergen het 
mogelijk gemaakt om aan de ove-
rige financiële verplichtingen te 
voldoen. Hulde hiervoor! Ook een 
voorwaarde was om een samen-
werkingsovereenkomst aan te 
gaan met een culturele instelling. 
Die samenwerking gaan we met 
veel enthousiasme aan met PJB. 
Dat lag voor de hand, omdat we 
al met veel plezier samenwerken 
met PJB i.v.m. het geven van blok-

fluitlessen en Muziek in het Groen.                                                                                                                                           
Waarom vinden we muziek belang-
rijk voor een kind? Door muziek 
leren kinderen hun emoties op na-
tuurlijke en evenwichtige manier 
uit te drukken en te communice-
ren met hun omgeving. Bovendien 
helpt muziek het kind motorische, 
sociale, cognitieve en zintuiglijke 
vaardigheden op te bouwen. Mu-
ziek maakt blij, ontroert, is een uit-
laadklep en verbroedert!

Open dag op obs Beekbergen

Op woensdag 6 april 2016 hou-
den wij onze twee jaarlijkse Open 
Dag voor onze bestaande ouders, 
voor nieuwe ouders en andere be-
langstellenden van 9.00-12.00 uur. 
We vinden het heel leuk om aan u 
te kunnen laten zien wat we zoal 
doen op onze school. Natuurlijk 
kunt u taal- en rekenlessen zien, 
maar we zijn recentelijk een pilot 
gestart om in alle groepen (1-8) 
Engelse les te geven. Op 6 april 
zal er daarom ook in ieder geval in 
elke groep een Engelse les te zien 
zijn. 
In de maand maart werken we 
aan een gezamenlijk project over 
kunst. De tentoonstelling van alle 
kunstwerken kunt u op deze dag 
komen bekijken tot 14.00 uur. Wilt 
u liever in alle rust op donderdag 
7 april komen kijken? U bent van 
harte welkom van 15.30-16.30 uur!
Wat maakt onze school bijzonder? 
We zijn een dorpsschool waar heel 
veel kinderen uit het dorp naar toe 
gaan. Veel kinderen kennen elkaar 
en spelen ook buiten schooltijd met 
elkaar. We zijn een school waar 

een goede sfeer is en rust en struc-
tuur is. Dat maakt dat kinderen tot 
leren komen, ieder op z’n eigen 
manier, met z’n eigen talenten. Om 
kinderen voor te bereiden op hun 
plaats in de maatschappij zijn we 
een vernieuwingstraject gestart. 
Daarbij gaan we de 7 gewoonten 
van Stephen Covey gebruiken. We 
gaan werken aan pro-activiteit bij 
kinderen, we helpen ze doelen te 
stellen en belangrijke zaken eerst 
te doen. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat ze win-win kunnen 
denken en handelen, dat ze situ-
aties eerst begrijpen voordat ze 
zelf een mening vormen. Samen-
werking en samen beter worden 
is daarbij heel belangrijk, maar we 
gaan ze ook leren goed voor zich-
zelf te zorgen (hoofd, hart, lichaam 
en ziel).
We hebben leerlingen van groep 
8 gevraagd wat ze leuk vinden op 
onze school. Hieronder enkele re-
acties:
• Veel vrienden uit de buurt zitten 
   hier op school
• Er hangt een goed sfeer
• Er wordt hier weinig gepest, het 
   is kleinschalig en dat is fijn.
• Het is leuk omdat ik hier goede 
    vrienden heb en we gaan vaak op  
   schoolreis (elk jaar)
• Er zijn aardige leraren
• De meester kan mooi vertellen  
    en hij houdt van zingen
• We zorgen goed voor elkaar en  
   helpen elkaar als we iets moeilijk  
   vinden 

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Kom naar de Open Dag, de koffie 
staat klaar!

Nutella en Marshmallow Croissants

Weekend breakfast! In het week-
end proberen we zoveel mogelijk 
te variëren met het ontbijt want 
dan hebben we er thuis allebei lek-
ker de tijd voor. Dit keer had ik nog 
een blikje croissantdeeg staan en 
wat is er nou leuker deze te vullen 
met chocolade! Het werden Nu-
tella en Marshmallow Croissants.  
Een lekker simpel receptje, ook 
lekker voor bij de brunch tijdens 
de Paasdagen!

Chocolade croissants zijn sowie-
so al om te smullen en de kleine 
marshmallows maakt de vulling 
helemaal smeuïg!
Wat heb je nodig? (voor 6 stuks)
- blikje croissantdeeg
- Nutella
- mini marshmallows
Verwarm de oven voor volgens de 
instructies. Snijd de croissantdeeg 
in de 6 driehoekjes. Hiervoor zit 
een stippellijn op het deeg. Be-
smeer dit met nutella. En strooi er 
een paar marshmallows over. Niet 
te veel, want je wil niet dat de vul-
ling er uit loopt.
Rol de croissantjes luchtig op en 
zet ze in de oven.

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!

Liefs Irene & Joyce

Hosanna zingt 
Olivet to Calvary  
BEEKBERGEN - John Henry 
Maunder  schreef meerdere 
cantates. De cantate Olivet to 
Calvary, een beschrijving van 
de laatste dagen van het leven 
van Jezus op aarde, heeft al op 
velen een grote indruk gemaakt. 
De Christelijke Gemengde 
Zangvereniging Hosanna uit 
Lieren wil deze cantate voor u 
ten gehore brengen op zaterdag 
19 maart in de Dorpskerk te 
Beekbergen. Aanvang 19.30 uur. 
De kerk is open om 19.00 uur. De 
toegang is gratis. Bij het uitgaan 
wordt een collecte gehouden. 
Dit concert, waarbij het koor zich 
versterkt weet door enkele leden 
van het Apeldoorns Christelijk 
Gemengd Koor, staat onder leiding 
van dirigent Bart van den Brink. 
Solistische medewerking wordt 
verleend door sopraan Elise 
Arends, bariton Palle Fuhr 
Jørgensen en tenor Pieter Jaap 
Idema. De begeleiding op de 
piano is door Roel Praas en op het 
orgel door Gert Oldenbeuving.  
Het koor nodigt u van harte uit dit 
concert bij te wonen.



dinsdag 15 maart  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5  

donderdag 17 maart 13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel de Hoge Weye 

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt de Hoge Weye 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij  

vrijdag 18 maart  10.30 - 16.00 uur Papier Workshop  Atelier “Het Pompje” in Oosterhuizen  

zaterdag 19 maart   10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 uur  Darttoernooi Boerderij Beekbergen  

    20.00 uur   Voetbalquiz VV Beekbergen 

    19.30 uur   Concert Hosanna Dorpskerk Beekbergen  

zondag 20 maart  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye  

maandag 21 maart  20.00 tot 21.45 uur  Open avond Mondolia  peuterspeelzaal dorpshuis Oosterhuizen 

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

donderdag 24 maart 13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel de Hoge Weye 

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt de Hoge Weye 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij

                10.30 - 16.00 uur Papier Workshop  Atelier “Het Pompje” in Oosterhuizen

zaterdag 26 maart              10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

zondag 27 maart  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

    20.00 uur  Paasvuur  de Boerderij 

maandag 28 maart 9.30 uur               Eierzoekwedstrijd verzamelen bij de Hoge Weye 

dinsdag 29 maart  19.30 uur               Algemene ledenvergadering De Boerderij 
 

   
    

Dorpstraat 23  7361 AP Beekbergen  Tel. 055 506 1572

Maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur 
zondag’s geopend van 12.00 - 18.00 uur

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 
Het volledige programma van de ontmoetingsplek De Vier Dorpen kunt u vinden op 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl. Een ontmoetingsplek is een initiatief van de Gemeente Apeldoorn. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team activiteitenbegeleiding 055-5066870 of 
mailen naar abdevierdorpen@zgapeldoorn.nl

Is er nog wat te doen in Beekbergen???
Kijk snel op: www.bemivo.nl/agenda


