
DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

E D I T I E  1 1  -  D O N D E R DAG  2 6  M E I  2 0 1 6  -  a l g e m e e n @ d o r ps v i z i e r. n l  -  w w w.d o r ps v i z i e r. n l

Avondvierdaagse  

De avondvierdaagse Beekber-
gen wordt gehouden van 31 
mei tot en met 3 juni. We wan-
delen door prachtige bossen, 
over kleine paadjes en door de 
groene omgeving van Beek-
bergen. Verrassende doorki-
jkjes worden afgewisseld met 
bijna geheime paadjes. Een pri-
ma manier om de omgeving te 
verkennen. Er zijn drie afstan-
den mogelijk om te lopen: 3,5 
km, 7 km of 12 km. Het wordt 
genieten van de wandelingen.

Inschrijven kan op 24 en 25 mei 
tussen 19.30 en 21.30 uur. Bij 
voorinschrijving kost deelname 
5 euro per persoon. Ook kunt u 
op de eerste avond zelf inschri-
jven. Dan zijn de kosten 6 euro 
per persoon. Het is ook mogelijk 
om slechts een etappe mee te 
wandelen.

De organisatie is in handen van 
Marga van Beek en is in samen-
werking met de KWBN, de wan-
delbond. 

Vrijwilligers in het bezit van een 
mountainbike zijn nog nodig om 
de routes uit te zetten, en aan 
het eind van de avond, de bor-
djes weer op te halen. U kunt 
hierover contact opnemen met 
Marga van Beek. Telefoon 06 
5047 7710

Meer informatie vindt u op: 
www.avondvierdaagse-beek-
bergen.nl

Ondanks dat de officiële nationa-
le sportweek is verschoven naar 
september, hebben wij toch een 
alternatieve sportweek georgani-
seerd. In deze sportweek hebben 
de kinderen gezwommen, gefietst 
en aan karate, yoga en moun-
tainbiken gedaan. Ook is er een 
crossloop en een buitenspel dag 
georganiseerd. De afsluiting van 
deze week was tijdens het Oran-
jefeest, dat helemaal in het teken 
van bewegen stond, met spellen 
rondom de school en een lopathon 
op het kermisterrein. Deze lopa-
thon is bedoeld om geld in te za-
melen voor de educatieve lessen 
van de kinderboerderij in de Maten 
en buitenspelmateriaal voor de 
school. Hoeveel geld er bij elkaar is 
gelopen is nog niet bekend, maar 
de kinderen hebben geweldig hun 
best gedaan, dus we zijn reuze be-
nieuwd. Wij houden u op de hoog-
te!

Diabetes Challange: geweldig gestart

Openbare basisschool Oosterhuizen blijft bewegen

Inloopochtend bij 
Praktijk Kundaly 
Yvonne van der Heide en Barba-
ra Konings van Praktijk Kundaly 
nodigen je van harte uit om ken-
nis met ze te komen maken op de 
nieuwe locatie aan de Dorpstraat 
88c in Beekbergen op woensdag 1 
juni van 9.30 tot 12.00 uur.
Wij zijn gespecialiseerd in ener-
getische en holistische healing als 
complementaire geneeswijze.  Met 
als doel meer in je eigen kracht 
komen en blijven staan, rust in je 
hoofd, dichter bij je authentieke 
zelf komen, doorbreken van de vi-
cieuze cirkel, minder last van fysie-
ke aandoeningen en meer energie 
krijgen. Wij bieden oa persoonlij-
ke consulten, meditatie avonden, 
workshops en Rainbow Healing 
trainingen om zelf met energeti-
sche geneeswijze te leren werken. 

Meer informatie kunt u vinden op 
onze website www.kundaly.nl. Een 
afspraak maken of inschrijven kan 
via info@kundaly.nl

KORTINGSBON twv € 10,00
 
Praktijk Kundaly voor Complementaire Geneeswijze & Rainbow Healing

Doorbreek de vicieuze cirkel en kom in je kracht!

Praktijk Kundaly, Dorpstraat 88c, 7361 AX Beekbergen
www.kundaly.nl & info@kundaly.nl
(Deze kortingsbon is geldig tot uiterlijk 15 juni voor al onze diensten)

Zaterdag 21 mei vierde de A-Ford 
Club Nederland met een tocht 
door Hoenderloo, Klarenbeek en 
Beekbergen haar 60-jarig be-
staan. Geweldig om de stoet van 
120 goed gepoetste A-Ford te zien 
rijden. Oude tijden herleefden.
Dat was ook het geval tijdens de 
interessante presentatie van de 
heer Gerard Bolder (managing di-
rector Ford Nederland BV) in het 
A-Ford Museum “De Tullekensmo-
len”. Daar werd de geschiedenis 
weer werkelijkheid en was er ook 
een doorzicht naar de toekomst.
De foto’s geven een impressie van 
de historische tocht.

A-Ford Club Nederland bestaat dit jaar 60 jaar

Als een goed begin het halve werk 
is, gaat het met alle wandelaars 
die iedere woensdagavond van-
af de Hoge Weye starten voor 
hun gezamenlijke wandeltraining, 
helemaal goed komen. Zeker als 
er daarnaast ook nog 2 maal per 
week individueel of in samenge-
stelde groepjes - afhankelijk van 
wat iemand wil - gewandeld wordt.
Nu was natuurlijk ook het heerlijke 
weer een zeer prettige bijkomstig-
heid. Hopen maar dat het vanaf nu 
iedere woensdagavond om 19 uur 
droog is. Als u zich nog niet opge-
geven heeft, maar wel graag mee 
zou willen lopen, veel zorgverleners 
lopen ook wekelijks mee, uiteraard 
voor de gezelligheid, maar ook om 
zo nodig professionele zorg te kun-
nen leveren, dan kunt u zich altijd 
nog opgeven via de website www.
nationalediabeteschallenge.nl  
 
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij de huisartspraktijken 
Peters en Struijk en bij de fysio-
therapiepraktijk Van Heuven. 
U loopt toch ook mee !

DorpsVizier
Adverteren 

in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)



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

autoschade herstel
onderhoud en apk
caravan en camper reparatie
coating voor vloeren en wanden

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

Zuivelservice

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

  

Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen - tel : 055-5061207 - www.hofman-zuivel.nl

v zuivel en kruidenierswaren
v voldoende parkeergelegenheid

  v brood&banket van bakker Broer
  v verse groente en fruit

 

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....
	  

Dat	  verdiend	  een	  beloning!	  

Ook	  voor	  vierdaagse	  cadeau’s…..	  

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
wk 07-08

Goblet
Jonge 

Graanenever

11.99
     100 cl

DUTCH DROP
 Droplikeur

10,99
    70 cl

POLIAKOV
VODKA

100% pure
graanvodka

  14,99
      100 cl

GLEN TALLOCH
Very Old Scotch

Whisky

  10,99
        70 cl

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 23-05-2016 t/m 05-06-2016
wk 21-22

Bellussi Prosecco 
DOCG Veneto, Italië
Vino Frizzante

75 cl 

  14,99
       70 cl

ABSOLUT
Vodka

DUJARDIN
Vieux

SONNEMA
 Berenburg

11,99
   100 cl

  11,99
       100 cl

GIBSON’S
London 
Dry Gin

  11,99
       70 cl

FLÜGEL
Vodka

Energydrink

    7,99
      10 x 2 cl

BUFFALO 
TRACE

Bourbon Whiskey

   21,99
        70 cl

GLENFIDDICH 12 YR
Highland Malt

Whisky

29,99
    70 cl

7.99
Normaal 9,99

www.uwtopslijter.nl Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij
 úw topSlijter ‘t Keteltje aan het juiste adres!

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen

T 055-5061031

Voor de lekkerste 
verse pizza 

Wij bezorgen in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, 
Loenen, Hoenderloo en Ugchelen.

Bij ons kunt u online bestellen. 

Cafetaria Prins
Dorpstraat 35
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062535 
www.cafetariaprins.nl

en een uitgebreide keuze aan friet, snacks, 
shoarma, broodjes, lunchgerechten, ijs, 

milkshakes en dranken.

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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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

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 activiteiten-
begeleiding 055-5066870 of mailen naar abdevierdorpen@zgapeldoorn.nl

DorpsVizier
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Op dinsdag 10 mei hebben Joop 
van der Meer en Pieter de Mos 
namens de Dorpsraad Beekber-
gen-Lieren deelgenomen aan het 
overleg “dorpenplatform”. Gestart 
met een maaltijd in het restaurant 
van het Stadhuis, werd aanslui-
tend door de heer Van Haarlem 
(teamchef politie Oost-Nederland) 
een toelichting gegeven op de re-
cente organisatie aanpassingen 
bij de politie en de gevolgen voor 
de burger. Een belangrijk doel van 
de reorganisatie -daarbij wijkt het 
niet af van de reorganisatie bij elk 
ander bedrijf- is verhoging van 
effectiviteit (doelgerichtheid en 
doel- treffendheid) en efficiency 
(doeltreffendheid en doelmatig-
heid). Een omslag in denken dat 
voor de nodige onrust/onzeker-
heid binnen de politieorganisatie 
heeft gezorgd. Vastgesteld moet 
worden dat de omschakeling naar 
een nationale politieorganisatie 
aanzienlijk weerbarstiger bleek te 
zijn dan vooraf door de leiding was 
voorzien. De rol van de dorpsagent 
(de dorps- agenten (waren bijna 
allemaal aanwezig) werd ook toe-
gelicht door de heer Van Haarlem. 
De dorps-/wijkagent heeft in prin-
cipe een tijdbesteding van 80% 
in dorp/wijk en 20% algemene 
inzetbaarheid. Waar dat noodza-
kelijk is ondersteunen de dorps-/
wijkagenten elkaar in het uitoefe-
nen van de taken. De inzet bij eve-
nementen -zo deelt de heer Van 
Haarlem desgevraagd mee- gaat 
ten koste van de inzetbaarheid in 
het dorp of de wijk. Voorop staat 
steeds dat gestreefd wordt naar 
een zo optimaal mogelijk veilig-
heidsgevoel bij de burger.
Door wethouder Stukker werd in 
het kader van het stellen van pri-
oriteiten het Integraal Veiligheids-
plan Apeldoorn (IVA) 2015 – 2018 
ter sprake gebracht omdat daar 
de ambities zijn vastgelegd en dat 
daar de politiek en de politie op 
mogen worden afgerekend.
De vijf veiligheidsthema’s in het 
IVA zijn:
- veilige woon- en leefomgeving 
(dan gaat het over sociale en fy-
sieke kwaliteit en over objectieve 
en subjectieve veiligheid)
- Bedrijvigheid en veiligheid ((dan 
gaat het over veilige winkelgebie-
den, veilige evenementen en veilig 

toerisme)
- Jeugd en veiligheid (denk daar-
bij aan jeugdcriminaliteit, veilig in 
en om school, overlast gevende 
jeugd, drank en drugs, loverboys)
- Fysieke veiligheid (verkeersvei-
ligheid en brandveligheid, maar 
ook crisisbeheersing valt onder dit 
item)
- Integriteit en veiligheid (ambtelij-
ke en bestuurlijke integriteit, pola-
risatie en radicalisering zijn onder-
werpen die hier onder vallen)
De dorpsraad heeft indertijd gere-
ageerd op het concept van het IVA 
en een gesprek daarover gehad 
met de projectverantwoordelijke.
Een volgend onderwerp dat tijdens 
het dorpenplatform werd toege-
licht was de ontwikkelde website 
“loenenopdeveluwe.nl” .Een inter-
actief communicatie platform voor 
het dorp Loenen. Geschetst wordt 
door de initiatiefnemers (Syta 
Hammink en Esther Aleman) de 
aanleiding voor het starten van dit 
interactieve platform,
- terugtrekkende overheid
- afnemende middenstand
- veranderingen in zorg
- vergrijzing
- als dorp niet zichtbaar in de ge-
meente
- versnippering in het dorp “eiland-
jes”
- toeristische mogelijkheden zijn 
onzichtbaar
De kosten voor het ontwikkelen 
van de website zijn ongeveer 5000 
euro en dat is voor veel dorpsraden 
een (te) grote investering. Door 
dorpsraad Oosterhuizen wordt 
aangegeven dat daar al enige tijd 
de site “mijn buurtje.nl”operatio-
neel is en goed functioneert. Voor 
Beekbergen is alle informatie te 
verkrijgen via de site “Beekbergen 
startpagina”.
Tijdens de rondvraag wordt door 
Joop van der Meer gemeld dat in 
Beekbergen is gestart met een 
werkgroep “Beekbergen energie-
neutraal”.
Tot slot wordt afgesproken dat 
Steven Gerritsen (stadsdeelmana-
ger voor de dorpen en buitenge-
bied) bij de gemeente zal worden 
nagegaan hoe voor leden van de 
dorpsraden de bestuurlijke aan-
sprakelijkheid kan worden verze-
kerd.

Overleg dorpenplatform
Voor een informatiebijeenkomst in 
Het Hoogepad op vrijdag 20 mei 
2016 waren, door Sprengenland 
Wonen, Stimenz en Zorgsaam, alle 
bewoners uit Beekbergen en Lie-
ren in de leeftijd van 75+ uitgeno-
digd. Doel was deze groep te infor-
meren over de veranderingen in de 
zorg (de Wmo), de mogelijkheden 
voor het verkrijgen van hulpmid-
delen en eventueel nood- zakelij-
ke aanpassingen in de woning (die 
gehuurd wordt van Sprengenland 
Wonen).
Allereerst werd door een medewer-
ker van de gemeente Apeldoorn 
kort de gevolgen van de invoe-
ring van de wet maatschappelijke 
ondersteuning toegelicht. Essen-
tie is: er wordt uitgegaan van wat 
men nog wel kan en niet van wat 
men niet meer kan. Basis hiervoor 
zijn de “keukentafelgesprekken”. 
Ook wordt het eigen netwerk van 
de aanvrager (kinderen en klein-
kinderen) bij de vaststelling van 
de ondersteuning in ogenschouw 
genomen. Maar ook, wat kunnen 
buren of kennissen doen. Alleen 
wanneer deze “hulpbronnen” niet 
beschikbaar zijn of onvoldoende 
adequate hulp kunnen verlenen, 
dan kan een beroep worden ge-
daan op de Wmo voorziening. Het 
gaat daarbij steeds om maatwerk 
en maatwerk geeft per definitie 
verschil in toekenning van hulp.
Door Sprengenland Wonen wer-
den voorbeelden gegeven van 
woning aanpassingen die er voor 
zorgen dat men zo lang moge-
lijk zelfstandig kan blijven wonen. 
Voor een aantal voorzieningen 
is een eigen (financiële) bijdra-
ge vereist. Een paar voorbeelden 

worden gegeven. Belangrijk is ook 
dat vraag (waar heeft de persoon 
behoefte aan) en aanbod (be-
schikbare woning, eventueel met 
aangepaste voorzieningen) goed 
op elkaar zijn/worden afgestemd.
Daar waren de “wenskaartjes” bij 
uitstek het middel voor om dat te 
inventariseren. De aan- wezigen 
maakten goed gebruik van de 
mogelijkheid om wensen te uiten. 
Werk aan de winkel dus bij Spren-
genland Wonen.
 
Door Zorgsaam werd ingegaan 
op gevaren in en om de woning. 
Uitglijden in de badkamer (en hoe 
dat kan worden voorkomen), en 
bijvoorbeeld hoe te handelen bij 
“vlam in de pan” (kleine brandblus-
ser bij de hand hebben en weten 
hoe daarmee om te gaan). Ge-
toond werden hulp- middelen zo-
als een opvouwbare wandelstok, 
aangepast bestek, rollator en een 
maxi schoen- lepel. Allemaal prak-
tische hulpmiddelen die het leven 
en bewegen kunnen vergemak-
kelijken. Tijdens “de rondvraag” 
werd opgemerkt dat in de dorpen 
en dan binnen het kader van deze 
ochtend in het bijzonder in Lieren 
de voorzieningen zijn afgenomen 
of soms helemaal zijn verdwenen. 
Voor ouderen is dat een extra han-
dicap en een beperking in sociale 
contacten. Het was een informa-
tieve bijeenkomst. De koffie/thee 
en het gebak was bij de vrijwilli-
gers van Het Hoogepad in goede 
handen en de “hebbedingetjes” 
die namens de organiserende in-
stellingen werden uitgereikt, wa-
ren welkom.

75+ en goed wonen

Enige tijd geleden werd door de 
gemeente Apeldoorn met gepaste 
trots aan een groep betrokkenen/
belangstellenden getoond dat in 
Apeldoorn-Zuid de 150kV leiding 
ondergronds was gebracht. Tij-
dens die bijeenkomst is aan enke-
le wethouders gevraagd wanneer 
het gedeelte in Beekbergen aan 
de beurt was om ondergronds te 
gaan. Het gaat dan om situaties bij 
de E.J. Boksweg, de Vier Dorpen 
en de Ruitersmolenweg/Stich-
tingsweg. Door de wethouders 
werd toen geantwoord dat daar 
geen financiële mogelijkheden 
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Door Zorgsaam werd ingegaan op gevaren in en om de woning. Uitglijden in de badkamer (en 
hoe dat kan worden voorkomen), en bijvoorbeeld hoe te handelen bij “vlam in de pan” (kleine 
brandblusser bij de hand hebben en weten hoe daarmee om te gaan). Getoond werden hulp-
middelen zoals een opvouwbare wandelstok, aangepast bestek, rollator en een maxi schoen-
lepel. Allemaal praktische hulpmiddelen die het leven en bewegen kunnen vergemakkelijken. 
Tijdens “de rondvraag” werd opgemerkt dat in de dorpen en dan binnen het kader van deze 
ochtend in het bijzonder in Lieren de voorzieningen zijn afgenomen of soms helemaal zijn 
verdwenen. Voor ouderen is dat een extra handicap en een beperking in sociale contacten. 
Het was een informatieve bijeenkomst. De koffie/thee en het gebak was bij de vrijwilligers van 
Het Hoogepad in goede handen en de “hebbedingetjes” die namens de organiserende 
instellingen werden uitgereikt, waren welkom. 

Verkeersveiligheid rond de school 

Op dinsdagmiddag 10 mei 2016 is Pieter de Mos naar de door de gemeente Apeldoorn in 
wijkcentrum Dok Zuid georganiseerde inloopbijeenkomst geweest, waar het onderwerp 
“Verkeersveiligheid rond de school centraal stond. Voor Beekbergen werd aan de gemeente 
gewezen op de onveilige situatie ter plaatse van de bushalte op de Kerkweg voor de ingang van 
de kerk. Staat de bus bij die halte om passagiers te laten in- of uitstappen dan rijden (sommige) 
automobilisten via het fietspad (en gedeeltelijk over het voetpad) om de bus heen. Het is voor 
de fietser die om de bocht van de Kerkweg naar de Dorpstraat rijdt absoluut onmogelijk om de 
auto op te merken. De automobilist ziet trouwens de fietser ook niet. Het is een plek waar 
schoolkinderen vanuit de vlinderbuurt gebruik van maken. Door John Tanasale waren een paar 
foto’s gemaakt die de situatie goed weergeven. Deze foto’s zijn aan de gemeente overhandigd. 
De aanwezige ambtenaren hebben goede nota genomen van de gemelde onveilige situatie Ook 
nog op een tweetal andere verkeerssituaties gewezen die betrekking hebben op de school-
kinderen die naar of van de OBS Beekbergen gaan. Dan gaat het om het kruispunt Dorpstraat – 
Van Schaffelaarweg – Kerkweg, deze laatste twee liggen niet “in lijn” en vaak is het onduidelijk 
wie voorrang neemt. Ook de snelheid waarmee op de Loenenseweg wordt gereden en waar 
ook schoolkinderen oversteken. Ambtenaren hebben aantekeningen gemaakt. 
Overleg heeft plaatsgevonden met de directeur van de Prinses Julianaschool in Lieren en 
gevraagd naar daar ervaren onveilige situaties. Gemeld werd het probleem van door ouders 
parkeren van auto’s bij het brengen en halen van de jeugd. Directeur van de school zal een 
gesprek met ouders starten. Situatie wel gemeld aan de gemeente. 
Meteen maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om te melden dat, wanneer het 
speelterrein voor de school in het weekend en in de vakanties gebruikt mag worden als 
parkeerterrein het niet aangegeven is dat er een verplichte rijrichting is in de Dorpstraat. 
Gemeente zal, in lijn met de situatie bij het verlaten van het parkeerterrein achter Albert Heijn 
een bord plaatsen. 

Van bovengronds naar ondergronds 

Enige tijd geleden werd door de gemeente Apeldoorn met gepaste trots aan een groep 
betrokkenen/belangstellenden getoond dat in Apeldoorn-Zuid de 150kV leiding ondergronds 
was gebracht. Tijdens die bijeenkomst is aan enkele wethouders gevraagd wanneer het 
gedeelte in Beekbergen aan de beurt was om ondergronds te gaan. Het gaat dan om situaties 
bij de E.J. Boksweg, de Vier Dorpen en de Ruitersmolenweg/Stichtingsweg. Door de 
wethouders werd toen geantwoord dat daar geen financiële mogelijkheden voor waren.  

  

voor waren.
Recent heeft de gemeenteraads-
fractie van de PvdA vragen gesteld 
aan het college van B&W over 
ondergronds brengen van hoog-
spanningsleidingen. Het betreft 
het deel in de Maten Naar aanlei-
ding van deze vragen aan het col-
lege heeft de dorpsraad de fractie 
van de PvdA gevraagd dit breder 
te formuleren en ook het deel in 
Beekbergen/Lieren bij deze vraag 
te betrekken. Wij hebben daar als 
reactie ontvangen dat de vraag-
stelling uitgebreid zal worden. Wij 
houden u op de hoogte.

Van bovengronds naar ondergronds

Verkeersveiligheid 
rond de school
Op dinsdag 10 mei is Pieter de 
Mos naar de door de gemeente 
Apeldoorn in wijkcentrum Dok 
Zuid georganiseerde inloopbijeen-
komst geweest, waar het onder-
werp “Verkeersveiligheid rond de 
school centraal stond. Voor Beek-
bergen werd aan de gemeente 
gewezen op de onveilige situatie 
ter plaatse van de bushalte op de 
Kerkweg voor de ingang van de 
kerk. Staat de bus bij die halte om 
passagiers te laten in- of uitstap-
pen dan rijden (sommige) auto-
mobilisten via het fietspad (en ge-
deeltelijk over het voetpad) om de 
bus heen. Het is voor de fietser die 
om de bocht van de Kerkweg naar 
de Dorpstraat rijdt absoluut onmo-
gelijk om de auto op te merken. De 
automobilist ziet trouwens de fiet-
ser ook niet. Het is een plek waar 
schoolkinderen vanuit de vlinder-
buurt gebruik van maken. Door 
John Tanasale waren een paar fo-
to’s gemaakt die de situatie goed 
weergeven. Deze foto’s zijn aan de 
gemeente overhandigd. De aan-
wezige ambtenaren hebben goe-
de nota genomen van de gemelde 
onveilige situatie Ook nog op een 
tweetal andere verkeerssituaties 
gewezen die betrekking hebben 
op de school- kinderen die naar 
of van de OBS Beekbergen gaan. 
Dan gaat het om het kruispunt 
Dorpstraat – Van Schaffelaarweg 
– Kerkweg, deze laatste twee lig-
gen niet “in lijn” en vaak is het on-
duidelijk wie voorrang neemt. Ook 
de snelheid waarmee op de Loe-
nenseweg wordt gereden en waar 
ook schoolkinderen oversteken. 
Ambtenaren hebben aantekenin-
gen gemaakt.
Overleg heeft plaatsgevonden met 
de directeur van de Prinses Julia-
naschool in Lieren en gevraagd 
naar daar ervaren onveilige situ-
aties. Gemeld werd het probleem 
van door ouders parkeren van au-
to’s bij het brengen en halen van 
de jeugd. Directeur van de school 
zal een gesprek met ouders star-
ten. Situatie wel gemeld aan de 
gemeente.
Meteen maar even van de gele-
genheid gebruik gemaakt om te 
melden dat, wanneer het speelter-
rein voor de school in het weekend 
en in de vakanties gebruikt mag 
worden als parkeerterrein het niet 
aangegeven is dat er een verplich-
te rijrichting is in de Dorpstraat. 
Gemeente zal, in lijn met de situ-
atie bij het verlaten van het par-
keerterrein achter Albert Heijn een 
bord plaatsen.
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Door Zorgsaam werd ingegaan op gevaren in en om de woning. Uitglijden in de badkamer (en 
hoe dat kan worden voorkomen), en bijvoorbeeld hoe te handelen bij “vlam in de pan” (kleine 
brandblusser bij de hand hebben en weten hoe daarmee om te gaan). Getoond werden hulp-
middelen zoals een opvouwbare wandelstok, aangepast bestek, rollator en een maxi schoen-
lepel. Allemaal praktische hulpmiddelen die het leven en bewegen kunnen vergemakkelijken. 
Tijdens “de rondvraag” werd opgemerkt dat in de dorpen en dan binnen het kader van deze 
ochtend in het bijzonder in Lieren de voorzieningen zijn afgenomen of soms helemaal zijn 
verdwenen. Voor ouderen is dat een extra handicap en een beperking in sociale contacten. 
Het was een informatieve bijeenkomst. De koffie/thee en het gebak was bij de vrijwilligers van 
Het Hoogepad in goede handen en de “hebbedingetjes” die namens de organiserende 
instellingen werden uitgereikt, waren welkom. 

Verkeersveiligheid rond de school 

Op dinsdagmiddag 10 mei 2016 is Pieter de Mos naar de door de gemeente Apeldoorn in 
wijkcentrum Dok Zuid georganiseerde inloopbijeenkomst geweest, waar het onderwerp 
“Verkeersveiligheid rond de school centraal stond. Voor Beekbergen werd aan de gemeente 
gewezen op de onveilige situatie ter plaatse van de bushalte op de Kerkweg voor de ingang van 
de kerk. Staat de bus bij die halte om passagiers te laten in- of uitstappen dan rijden (sommige) 
automobilisten via het fietspad (en gedeeltelijk over het voetpad) om de bus heen. Het is voor 
de fietser die om de bocht van de Kerkweg naar de Dorpstraat rijdt absoluut onmogelijk om de 
auto op te merken. De automobilist ziet trouwens de fietser ook niet. Het is een plek waar 
schoolkinderen vanuit de vlinderbuurt gebruik van maken. Door John Tanasale waren een paar 
foto’s gemaakt die de situatie goed weergeven. Deze foto’s zijn aan de gemeente overhandigd. 
De aanwezige ambtenaren hebben goede nota genomen van de gemelde onveilige situatie Ook 
nog op een tweetal andere verkeerssituaties gewezen die betrekking hebben op de school-
kinderen die naar of van de OBS Beekbergen gaan. Dan gaat het om het kruispunt Dorpstraat – 
Van Schaffelaarweg – Kerkweg, deze laatste twee liggen niet “in lijn” en vaak is het onduidelijk 
wie voorrang neemt. Ook de snelheid waarmee op de Loenenseweg wordt gereden en waar 
ook schoolkinderen oversteken. Ambtenaren hebben aantekeningen gemaakt. 
Overleg heeft plaatsgevonden met de directeur van de Prinses Julianaschool in Lieren en 
gevraagd naar daar ervaren onveilige situaties. Gemeld werd het probleem van door ouders 
parkeren van auto’s bij het brengen en halen van de jeugd. Directeur van de school zal een 
gesprek met ouders starten. Situatie wel gemeld aan de gemeente. 
Meteen maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om te melden dat, wanneer het 
speelterrein voor de school in het weekend en in de vakanties gebruikt mag worden als 
parkeerterrein het niet aangegeven is dat er een verplichte rijrichting is in de Dorpstraat. 
Gemeente zal, in lijn met de situatie bij het verlaten van het parkeerterrein achter Albert Heijn 
een bord plaatsen. 

Van bovengronds naar ondergronds 

Enige tijd geleden werd door de gemeente Apeldoorn met gepaste trots aan een groep 
betrokkenen/belangstellenden getoond dat in Apeldoorn-Zuid de 150kV leiding ondergronds 
was gebracht. Tijdens die bijeenkomst is aan enkele wethouders gevraagd wanneer het 
gedeelte in Beekbergen aan de beurt was om ondergronds te gaan. Het gaat dan om situaties 
bij de E.J. Boksweg, de Vier Dorpen en de Ruitersmolenweg/Stichtingsweg. Door de 
wethouders werd toen geantwoord dat daar geen financiële mogelijkheden voor waren.  
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Wenz Uitvaart uit Lieren startte 
een aantal jaren geleden met het 
verzorgen van uitvaarten in de ge-
meente Apeldoorn. “De persoonlij-
ke benadering, het tijd geven aan 
families in een periode dat alles op 
zijn kop staat en onze lage kosten 
hebben geleerd dat onze aanpak 
werkt”, aldus Onno van Andel van 
Wenz Uitvaart. Nu gebleken is dat 
de persoonlijke werkwijze in een 
behoefte voorziet, willen wij onze 
dienstverlening uitbreiden naar 
Vaassen en Epe. 

Jan Lammers wordt het gezicht 
van Wenz Uitvaart in Vaassen. “Jan 
woont in Vaassen, heeft daar een 
eigen bloemenwinkel gehad en is 
actief in de lokale gemeenschap. 
Een bekende dus voor veel Vaas-
senaren”, vertelt Onno. “Daarnaast 
heb ik jarenlange ervaring in de 
uitvaartbranche en ben ik erg ge-
lukkig dat ik mijn passie voor dit 
mooie dankbare vak weer kan op-
pakken”, vult Jan aan. “De filosofie 
van Wenz Uitvaart en de waarde 
die Onno hecht aan het tijd nemen 
om een mooie en waardige uit-
vaart te realiseren, past helemaal 
bij mij”.

Apeldoorns uitvaartbedrijf ook actief in 
Vaassen en Epe

Onno van Andel en Jan Lammers

De naam ‘Van Andel’ is in Epe geen 
onbekende. “Erwin van Andel, ei-
genaar van Jumbo Van Andel, is 
inderdaad mijn broer”. Ook in Epe 
wil Onno met Wenz Uitvaart laten 
zien dat er zoveel meer mogelijk 
is dan mensen denken. “Het voor-
beeld dat kwaliteit en lage prijzen 
prima samengaan, heeft mij geïn-
spireerd. Wij bieden een complete 
uitvaart aan tegen eerlijke kosten. 
Geen opslagen op een uitvaartkist, 
bloemen, catering, etcetera”. De 
kosten van een uitvaart behoren 
op deze manier tot de laagste in 
de regio, zonder dat dit gevolgen 
heeft voor de kwaliteit. 

Bovendien ondersteunt Wenz Uit-
vaart de Stichting Kenya Kinderen. 
Per uitvaart in de gemeente Epe 
doneert Wenz Uitvaart een bedrag 
van 50 euro aan dit goede doel.

Wilt u kennismaken met Jan Lam-
mers en/of Onno van Andel, dan 
kunt u contact opnemen met 
Wenz Uitvaart, tel. (055) 367 1166 
of info@wenz-uitvaart.nl

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!

Jan Lammers uitvaartleider bij Wenz Uitvaart 

De door de Dörsclub Lieren jaar-
lijks  georganiseerde tourtocht 
voor historische tractoren op za-
terdag 14 mei tijdens de Oranje-
feesten in Oosterhuizen is weer 
een geslaagde dag geworden. Men 
kon zich ’s morgens vanaf 8.30 u. 
inschrijven en de eersten kwamen 
om kwart voor acht al aanrijden, ze 
waren al heel vroeg vertrokken uit 
Ermelo en Speuld, zij doen ieder 
jaar mee en genieten hier van de 
prachtige dag. Ze werden door de 
dames van de Dörsclub van koffie 
voorzien van de echte koffiebran-
der van der Putten uit Lieren met 
een heerlijke krentenbol van de 
echte warme bakker ook uit Lie-
ren.                                                   Na-
dat iedereen om 10.00 uur zich 
had ingeschreven en de koffie en 
krentenbollen op waren, vertrok 
de stoet met 83 tractoren, onder 
begeleiding van een tiental ver-
keersregelaars, naar Loenen en 
via de rand van de Loenermark 
met een prachtig uitzicht naar de 

Vrijenbergweg waar een plaspau-
ze werd gehouden,dat door de 
vrouwen erg  op prijs werd geste
ld.                                    Hierna vertrok 
men richting Beekbergen, waar 
de middagpauze gehouden werd 
en de tractoren op de Dorpstraat 
voor de Heksenketel, in de Kerkal-
lee en de Papenberg geparkeerd 
werden en waar men  bij de Hek-
senketel een zeer goed verzorgde 
stamppottenbuffet kreeg aange-
boden en wat, vanwege het frisse 
weer, iedereen zich geweldig liet 
smaken.  Na de pauze ging men via 
de buurtschap Engeland en door 
Lieren weer terug naar het kermis-
terrein, waar men nog een herin-
nering kreeg. De Dörsclub  Lieren 
wil hierbij dan ook iedereen, die 
hieraan zijn medewerking heeft 
verleent in welke zin dan ook,heel 
hartelijk bedanken enkan volgens 
Jan Muller terugkijken op een zeer 
geslaagde tourtocht.

Tourtocht Dörsclub Lieren zet Beekbergen op z’n kop Apeldoorners geselecteerd voor 
Tuinenfestival Appeltern

‘Ontmasker!’ kan titel opleveren

Twee Apeldoornse tuinontwerpers 
zijn geselecteerd om hun ontwerp 
te realiseren voor het Tuinenfes-
tival in Appeltern. Op het presti-
gieuze evenement in het uiterste 
zuiden van Gelderland willen Mart 
Nederhof en Anneke Stolk de titel 
in de wacht slepen met hun ont-
werp ‘Ontmasker’.

Het tuinenfestival van Appeltern 
vormt sinds 2009 een onderdeel 
van de beroemde, gelijknamige 
Tuinen, nabij Nijmegen. Tuinont-
werpers en -liefhebbers uit heel 
Nederland strijden jaarlijks om de 
felbegeerde tien percelen, waarop 
de winnaars hun ideeën ten toon 
mogen spreiden. Dit jaar viel de 
eer ten deel aan onder anderen 
Nederhof en Stolk

,,Ieder jaar verandert het thema bij 
het tuinenfestival en dit jaar draait 
alles om de ‘Tuin der Lusten’, naar 
het gelijknamige schilderij van Je-
roen Bosch’’, legt Nederhof, in het 
dagelijks leven hovenier, uit. Stolk, 
eigenaar van Annaparte Tuinont-
werp, vervolgt: ,,Onze tuin heet 
‘Ontmasker!’. Het idee is dat de 
bezoeker in onze tuin worden op-
geroepen om zich te ontdoen van 
de maskers die vaak in het dage-
lijks leven worden gedragen, bij-
voorbeeld om je niet te laten raken 
of kwetsen door anderen. Via een 
duister, onprettig pad kom je uit-
eindelijk in een mooie, gekleurde 
wereld terecht: de ontmaskering. 
Daar kan je eindelijk om je heen 
kijken en zelfs op een hoge stoel 
klimmen om je horizon te verbre-
den.’’

Sinds maart werkte het duo hard 
aan de onthullende tuin, die vanaf 
maandag 1 mei is geopend voor 
publiek. Op zaterdag 4 juni is de 
officiële opening en presentatie 
aan de pers. De hele zomer lang 
kunnen de bezoekers zich verga-
pen aan de tien inzendingen. Aan 
het einde van het seizoen worden 
de tuinen beoordeeld en worden 
prijzen uitgereikt.,,Natuurlijk is het 
leuk om te winnen, maar het is al 
een hele eer om ons ontwerp te 
mogen maken en te tonen aan de 
wereld.’’, besluit Nederhof. 
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We l ko m  b i j
V V  B e e k b e r g e n

In een spannende wedstrijd versloeg de E1 haar tegenstander. Het doel-
punt viel in de laatste minuut waardoor deze enige treffer een groot 
feest opleverde.

Het eerste van VV Beekbergen heeft op de laatste dag van de reguliere 
competitie geen directe handhaving kunnen realiseren. Hierdoor is een 
tweeluik met TKA noodzakelijk om uit te maken of ook volgend jaar in 
de derde klasse gespeeld mag worden. De eerste wedstrijd vond plaats 
op 22-5 (uitslag op moment van schrijven onbekend) en de tweede en 
beslissende wedstrijd uit bij TKA op 29 mei om 14.00 uur. Komt u ook 
ons team aanmoedigen?

Zij waren verreweg de sterkste in haar klasse en hebben alle wedstrij-
den gewonnen.

De E1 Bekerkampioen

De F1 Kampioen

Het seizoen van de kriebel en jeuk 
beestjes is volop aan de gang. Ze 
geven niet alleen jeuk maar kun-
nen ook vervelende ziektes over-
brengen. Reden genoeg om te 
voorkomen dat je hond of kat een 
vlo of teek tegen het lijf loopt. 
Via Natura werkt al jaren met na-
tuurlijke middelen om vlooien en 
teken te voorkomen, dit is beter 
voor de gezondheid van uw huis-
dier maar ook voor het milieu. En in 
de maand mei ook nog eens gun-
stig geprijsd! 
Reguliere bestrijdingsmiddelen 
zitten vol met chemische midde-
len die vaak een sterke werking 
hebben. En sommige van deze (bij)
werkingen zijn beslist ongewenst. 
In de natuurlijke producten die Via 
Natura verkoopt zitten geen che-
mische toevoegingen, geen alco-
hol, geen conserveringsstoffen. De 
bestanddelen zijn puur natuur. Er 
komen geen schadelijke stoffen in 
de bloedsomloop, noch in het lym-
fesysteem van uw huisdier terecht.
Vlooien zijn klein en worden nog 
wel eens gemist. Heeft je hond jeuk 
bij de staartaanzet? Of bijt hij zo 
maar in eens heel fel op een stukje 
op zijn vacht? Dan is de kans dat 
er een vlo aanwezig is groot. Een 
vlo verblijft maar kort op een dier, 
zo’n 20 minuten en gaat dan door 
naar de volgende gastheer of ver-
blijft in de omgeving. 80% van de 
vlooien bevind zich in de omgeving 
en niet op het dier! Bij een vlooi-
en besmetting is het dan ook erg 
belangrijk om niet alleen de dieren 
te behandelen maar ook het huis 
(denk aan: meubels, vloerkleed, 
mand, plinten maar ook de auto 
niet vergeten). Het makkelijkste is 
natuurlijk om te voorkomen dat er 
vlooien zijn. Via Natura zoekt altijd 
naar een natuurlijke oplossing en 
we kunnen zeggen dat we deze 
met succes gevonden hebben. 
Ook in dit geval kijken we naar het 
individu en adviseren we op maat. 
Leeftijd, gewicht, vachtsoort, maar 
ook leefomstandigheden (bijv. 
meerdere dieren in huis, zwemt de 
hond veel etc.) spelen een rol.
Teken komen tegenwoordig het 
hele jaar voor. Zeker met de war-
mere winters en toename van 
kleine zoogdieren in onze bossen. 
Toch is het niet zo dat teken alleen 
in het bos voorkomen, voorname-
lijk in duingebieden en grassen. 
Precies daar waar jij met jouw 
hond de wandeling maakt. Omdat 

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

Kom naar Via Natura voor de natuurlijke 
oplossing tegen vlooien en teken.

In de maand MEI extra gunstig geprijsd.

teken, voordat ze zich volgezogen 
hebben, heel erg klein zijn zien we 
ze gemakkelijk over het hoofd. Het 
duurt gemiddeld 24 uur voordat de 
teek zich heeft vastgebeten. De 
beste manier om een tekenbeet 
te voorkomen is je hond ná iedere 
wandeling helemaal uit te kammen 
en bekijken. Maar zeg nou eerlijk… 
dat is een flinke klus! Zeker met 
een hond met een dikke en lange 
vacht. 
Teken kunnen de ziekte Lyme 
overbrengen. Tegenwoordig zijn 
er steeds meer honden die deze 
ziekte ook krijgen. 
Wist-je-dat?
• een vlooienbeet wel tot 
enkele weken jeuk kan geven bij 
een (allergische/gevoelige) hond 
of kat? En dat hier gelukkig na-
tuurlijke druppels voor zijn die de 
jeuk kunnen verminderen.
• Vlooien kunnen besmet 
zijn met een lintworm. Deze kan 
de hond of kat binnenkrijgen door 
zich te wassen en bijten. Dus na 
het bestrijden van de vlooien is het 
aan te raden om te ontwormen, al 
dan niet met een middel op plant-
aardige basis.
• Er een groot verschil is in 
behandeling tussen vlooien voor-
komen en vlooien bestrijden? 
• In de meeste reguliere anti 
vlo en teek middelen een chemi-
sche stof zit die bijen dood? Een 
natuurlijk alternatief zorgt is dus 
ook voor minder bijensterfte!
• 1 op de 5 teken is besmet 
bacterie die Lyme kan veroorza-
ken. Wil je meer weten over teken 
en mogelijke besmettingen, kijk 
dan eens op tekenradar.nl
• Een teek niet dood gaat 
als hij zich heeft volgezogen, maar 
kan daarna opnieuw een ander 
‘slachtoffer’ kiezen. Maak de teek 
dus dood.
Via Natura heeft een ruim assor-
timent natuurlijke producten die 
bewezen veilig en Teek en Vlo we-
rend en/of dodend werken. Van 
spot-on pipetten tot spray voor 
op het dier, een spray voor in de 
omgeving tot shampoo of een tic-
clip die tot 2 jaar werkt. Kom voor 
advies naar de winkel, zodat we je 
kunnen voorzien van gepast ad-
vies bij jouw dier in jullie situatie. In 
de maand mei zijn deze producten 
extra gunstig geprijsd. Ook onli-
ne vind je onze producten: www.
via-natura.nl

Vlooien en teken op natuurlijke wijze bestrijden

Wie de winkel Via Natura in Beek-
bergen binnen stapt, snapt dat wij 
anders zijn dan doorsnee dieren-
winkels.  Op de ramen staat “na-
tuurvoeding voor dieren”, wat dit 
in houdt is al snel duidelijk. 
Dit assortiment is zorgvuldig gese-
lecteerd en voldoet aan de strenge 
eisen o.a.; geen onnatuurlijke con-
serveringsmiddelen, kleurstoffen 
of smaakstoffen. Waar mogelijk 
gluten- of graanvrij en met een 
hoog vleesgehalte voor de kat en 
hond. 
Natuurlijk voeren is steeds popu-
lairder aan het worden, op internet 
is een groot aanbod van informatie 
en producten. Voor veel huisdier 
eigenaren werkt dit verwarrend. 
Via Natura onderscheid zich door 
de hoge mate van vakkennis en 
deskundige adviezen door onze 
voedingsspecialisten.
Dieren gezond houden met res-
pect voor hun natuurlijke behoef-
tes en natuurlijke bronnen vinden 
wij zeer belangrijk.
Elk dier is uniek en heeft daarom 
specifieke hulp nodig om zijn ge-
zondheid te bevorderen. Onze 
service en ons advies zijn hier dan 
ook volledig op gericht. Wij kijken 
bij de inzet van producten dan ook 
niet alleen naar symptomen, maar 
naar het geheel.
Wij zijn gericht op een aanpak 
waarbij het zelfherstellende ver-
mogen van het huisdier wordt aan-
gesproken en zo ziektes worden 
bestreden.

Wilt u meer weten? Neem dan con-
tact op met Via Natura:  telefoon 
055 8430743 of info@via-natura.nl

DorpsVizier

Adverteren 
in het

DorpsVizier
al vanaf € 25,=

(ex. btw)
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Is er nog wat te doen
in Beekbergen???

Kijk snel op:

www.bemivo.nl/
agenda

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

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

Zaterdag 4 juni delen harmonieor-
kest Prinses Juliana Beekbergen 
en fanfarekorps Voorst het podium 
tijdens een duoconcert in Beek-
bergen. Beide orkesten spelen af-
zonderlijk van elkaar een afwisse-
lend en aansprekend programma. 

Onder leiding van Alfred Willering 
speelt fanfarekorps Voorst on-
der andere het door de dirigent 
gecomponeerde ‘Tussen Veluwe 
en IJssel’, dat geschreven werd 
ter gelegenheid van het 105-ja-
rig bestaan van het fanfarekorps. 
Filmbeelden zullen deze boeien-
de compositie begeleiden. Verder 
staan onder andere stukken uit 
‘Aïda’ de musical en de mars ‘Cas-
tell Coch’ van Thomas James Po-
well op het programma. 

PJB, onder leiding van dirigent René 
Bos, speelt na de pauze onder an-
dere ‘Pinocchio’ van Alex Poelman, 

‘Brilliant Beatles’ van Peter Kleine 
Schaars en de Spaanse paso do-
ble ‘Agüero’. Daarnaast zullen de 
hout- en kopergroep van PJB elk 
afzonderlijk een nummer spelen. 
De houtgroep speelt ‘Overture for 
Woodwinds’ van Philip Sparke en 
de kopergroep ‘Reunion and fina-
le from “Gettysburg” van Randy 
Edelman. Ook bij diverse stukken 
van PJB zullen filmbeelden de mu-
ziek ondersteunen.   

Het concert op 4 juni begint om 
20:00 uur in zaal de Hoge Weye te 
Beekbergen. De entree bedraagt 
5 euro, waarbij een kopje koffie of 
thee is inbegrepen. Na afloop is er 
gelegenheid om onder het genot 
van een hapje en een drankje met 
elkaar na te praten over het con-
cert. Voor meer informatie over 
het concert en PJB kunt u kijken 
op: www.harmonie-pjb.nl 

Duoconcert harmonie Beekbergen en fanfare Voorst Sursum Corda 100 jaar
Het is ons een genoegen u uit te 
nodigen voor ons jubileumconcert 
onder leiding van Pier de Jong dat 
zal worden gehouden op vrijdag 27 
mei in de Nederlands Hervormde 
Kerk te Beekbergen.

Uiteraard zal  Sursum Corda een 
aantal liederen ten gehore bren-
gen en ook zal er samenzang zijn. 
Medewerking zal worden verleend 
door onder meer: Ingrid de Vries – 
van Ingen, piano; Arjan van Hees, 
orgel; Meditatie door de Erevoor-
zitter ds. A.W.J. van Theunisse.

De Koninklijke Nederlandse Zan-
gersbond zal vertegenwoordigd 
zijn. Er zal ook een verrassend mu-
zikaal intermezzo zijn

De aanvang is om 19.30 uur en de 
kerk is open om 19.00 uur.

  

Als u liefhebber bent van theater 
gaat dan is dit uw ultieme kans. 
De kaartverkoop voor de Thea-
terstraat Ugchelen 2016 is van 
start gegaan! U kunt kiezen uit 
optredens van vele verschillende 
artiesten. Deze artiesten treden 
op in verschillende huiskamers, 
garages, of schuurtjes aan de Ug-
chelseweg. De Ugchelseweg is op 
24 september vanaf 18.00 de hele 
avond afgesloten voor alle verkeer. 
U kunt dus op straat veilig van de 
ene voorstelling naar de andere lo-
pen.

Via de website van de theater-
straat kunt u uw passe-partouts 
samenstellen en aanschaffen. Elk 
passe-partouts bestaat uit 4 ver-
schillende voorstellingen van een 
half uur. De eerste voorstelling 
begint om 19.00 uur. Maximaal 
600 bezoekers gaan dan ergens 
een huiskamer, garage of schuur 
binnen. De straat is leeg. Na een 
half uur komt iedereen weer naar 
buiten. De een heeft dit gezien, de 
ander dat. Op straat ontstaat een 
gezellige drukte als iedereen  op 
zoek gaat naar zijn volgende voor-
stelling of om iets te gaan drinken. 
De tweede voorstelling begint om 
20.00 uur de derde om 21.00 uur 
en de vierde om 22.00 uur. Na 
22.30 uur is er nog een after - par-
ty in de “pauze locatie”. Van alle ar-
tiesten die optreden staat op onze 
website! U kunt kiezen uit de vol-
gende genres: Muziek: Puur Zang 
met luistermuziek / Flore ‘d Luna 
met prachtige Fado muziek (zie 
foto) / David Wurczel uit Tsjechië  
op akoestische gitaar / Interactief 
“Emmer trommelen” / luister mu-
ziek van Charlotte Glorie. Cabaret: 
De diepere wereld achter wor-

tels, sla en bloemkool van Henk 
Boogaard / Taalvirtuozen “Man-
nen van Taal” / Absurde humor 
van Dennis van Aalst / cabaretiè-
re Yvonne van den Eerenbeemt / 
cabaret van Maarten Ebbers. The-
ater:  Zeer subliem en adembe-
nemend poppenspel van Hennie 
Schippers / Toneelgroep Graficus 
speelt “Bloedjeuk” / Spannende 
verhalen van het vertelgenoot-
schap Apeldoorn / Lachen, gieren, 
brullen  met 3koteboebo / profes-
sioneel theater van Eva v.d. Bosch 
& Deborah v.d. Velde.  Drama: Dra-
ma-act van Sanne Biezeman & 
friends. Er zijn verschillende gratis 
optredens in de pauze,s op straat. 
De prijs van een  passe-partouts 
met daarop 4 verschillende voor-
stellingen kost dit jaar € 19,95 p.p. 
Wij zijn er van overtuigd dat we 
weer een bijzonder boeiend en 
afwisselend programma hebben 
samengesteld. Kijk op de website 
www.theaterstraatugchelen.nl 

Muziek, cabaret, theater en drama  
Kaartverkoop Theaterstraat van start!

Kinderen tekenen  
belle en het beest
Kinderen exposeren hun vier mooi-
ste kunstwerken in Het hooge Pad 
van woensdag 25 mei t/m woens-
dag 8 juni. De Jongste is 6 jaar de 
oudste 11 jaar. Ze zijn trots dat ze 
hun tekeningen en schilderijen aan 
iedereen mogen laten zien. Het 
zijn vrolijke, originele, knappe en 
soms ontroerende werkstukken.

De kinderen zijn  er o.l.v. Kunstena-
res Elly Bos, met hart en ziel mee 
bezig geweest. Kom je kijken? Van 
harte welkom! Het thema is: Belle 
en het Beest, Het nieuwe sprookje! 
En… elk kind dat de expositie be-
zoekt  krijgt een goede penseel!-
Clowns verzorgen de opening en 
delen prijzen uit. En iedereen mag 
een ballon oplaten voor een prijs!-
Kom je bij de opening op 25 mei 
16.30 dan mag je je ook verkleden 
voor een prijs!

Opening:  25 mei 16.30 uur 
t/m Sluiting: 8 juni 16.30 uur.   
Openings tijden: woensdag 
t/m zaterdag 14.00- 17.00 uur
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                      
Het Hooge Pad,  Papenberg 5, 
Beekbergen. Informatie: Elly Bos, 
055-5062183 of 06 23041449 klei-
neacademie-bos@kpnplanet.nl of 
www.ellybos.nl
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 6 juni

 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.

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

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, van 10 en 15 euro zijn verkrijgbaar bij slijter
‘t Keteltje aan de Dorpstraat 56 Beekbergen

Bananen carrotcake

Dertien mannen in traditionele Ur-
ker kleding zingen in de Hervorm-
de Kerk in Beekbergen, onder lei-
ding van de bekende organist en 
dirigent Martin Mans. Ze brengen 
het repertoire ten gehore van de 
diverse cd’s die zij inmiddels uit-
brachten. Eén ervan heeft de titel 
‘De zee zingt’ en sluit heel mooi 
aan bij het de stijl van de groep. De 
mannen van Urk zijn van oudsher 
verbonden met de zee en brengen 
dat in hun lied naar voren. Op ge-
voelige wijze zingen zij over heim-
wee en vertrouwen. Ze vullen met 
hun stoere stemmen de grootste 
kerken. Enkele titels van het zo-
merprogramma zijn: ‘Zij die de zee 
bevaren, Roll Jordan roll, en Rots 
der Eeuwen. Er komt ook klassiek 
en populair repertoire aan bod.

Tijdens het concert wordt de or-
gelbegeleiding verzorgd door het 
jonge talent Mark Brandwijk. De 
zangers Ioan Micu en Palle Jør-
gensen bespelen, naast hun zang, 
respectievelijk een taragot en een 
altviool. Ondanks de hoge kwa-
liteitseisen die aan de zangers 
worden gesteld, is er tijdens de 
concerten sprake van een onge-
dwongen sfeer, waardoor het be-
zoeken van een concert van de 
Urker MANS Formatie garant staat 
voor een avond ontspannen genie-
ten.

Datum  : zaterdag 3 september 

Aanvang: 19.30 uur.  
Locatie: NH Kerk  Beekbergen  
Toegang:17,50 euro. Online en bij 
reservering 16 euro. Kinderen t/m 
11 jaar 5 euro.                       ANBO/KBO/
PCOB-leden betalen op vertoon 
van de lidmaatschapspas 13 euro. 
Reserveren : www.martin-
mans.nl of op de reserveerlijn: 06 
– 25 39 19 03. 

UMF in CANADA

De dertien zangers van de Urker 
MANS Formatie zijn in juni voor 
het eerst op tournee geweest naar 
Canada. In vier optredens hebben 

Zomerconcert Urker Mans formatie 

zijn de Canadese bevolking van 
Nederlandse origine getrakteerd 
op typisch Nederlands reperoire. 
Hun zang werd gecombineerd met 
de zang van het Canadese man-
nenkoor ‘Libertas’ waar Martin 
Mans eveneens de dirigent van is. 

De Urker MANS Formatie is in 2011 
opgericht en heeft een eigen stijl. 
Inmiddels zijn er vijf CD’s gemaakt 
die op de concerten verkrijgbaar 
zijn. Vorige zomer werd hun eer-
ste DVD gepresenteerd aan het 
publiek met zang  beelden uit Het 
Zuiderzeemuseum, een unieke re-
gistratie. 

Normaal maak ik van mijn rijpe 
bananen een heerlijk bananen-
brood, maar dit keer wilde ik eens 
wat anders en gebruikte ik de 
basis voor een bananen carrot-
cake. Lekker smeuïg en toch wel 
iets gezonder dan deze hemelse 
carrotcake! Een aanrader dus als 
je net zo gek bent op carrotcake 
als ik, maar iets verantwoorder wil 
zondigen. 
 
Wat heb je nodig? 
- 2 rijpe bananen 
- 250 gram speltmeel 
- 2 eieren 
- 150 gram geraspte wortel 
- 5 gram kaneel 
-1 gram nootmuskaat 
- snuf zout 
- 2 tl bakpoeder 
- 125 ml zonnebloemolie 
- 75 ml agavesiroop 
- vanille-essence 
- handje rozijnen 
- evt gehakte walnoten

Verwarm de oven voor op 160 
graden. Prak de rijpe bananen 
met een vork fijn of maal ze fijn 
in een keukenmachine. Doe dit in 
een mengkom samen met de ei-
eren, meel en olie in een kom en 
mix dit op lage stand. Voeg ook 
de snuf zout, bakpoeder, kaneel 
en nootmuskaat toe. Vervolgens 
ook de agavesiroop en de vanille 
essence. Laat even goed mixen 
tot een smeuïg beslag. Voeg als 
laatste de rozijnen, walnoten en 
wortel toe en meng dit er nog 
even met een spatel doorheen. 
Vet een cake of broodvorm in en 
stort het beslag in de vorm. Bak 
voor 40 minuten 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

In samenwerking met Radio Koot-
wijk, onderdeel van Staatsbosbe-
heer, organiseren bioloog Jettie 
van den Houdt en filosoof Diana 
Blanken iedere tweede zonda-
gochtend van de maand een filo-
sofische wandeling. Tijdens deze 
unieke wandelingen gaat u met 
anderen in gesprek over een on-
derwerp uit de actualiteit. De nat-
uur helpt mee om tot verrassende 
inzichten te komen. Reserveer nu 
voor de wandeling op zondag 12 
juni.

Filosoferen in het groen met actu-
ele thema’s

Hebt u soms ook zo genoeg van 
alle felle discussies waar het alleen 
gaat om het halen van het eigen 
gelijk? U zou graag in alle rust van 
gedachten willen wisselen over 
actuele thema´s. Filosoferen over 
vragen die er toe doen met weder-
zijds respect voor elkaars ge-
dachten. Daarbij dan ook nog een 
mooie frisse ochtendwandeling 
maken door de fraaie natuur rond 
Radio Kootwijk. Dat is precies wat 
de filosofische wandeling u biedt. 
Wandelen in de natuur geeft rui-
mte in je hoofd, je gedachten ver-
ruimen zich en de natuur geeft je 
inspiratie. Een wandelend gesprek 
op niveau op de zondagochtend.

Het voormalige zendstation Ra-
dio Kootwijk is een monumentaal 
pand met een bijzondere geschie-
denis, waarin verbinding leggen 
centraal staat. Het gebouw is ar-
chitectonisch uniek, gebouwd in 
art-decostijl. Zandverstuivingen 
en heidevelden met vergezichten 

typeren het natuurgebied rondom 
het voormalig zendstation. De rui-
mte en ongereptheid van dit land-
schap deed de PTT destijds beslu-
iten om juist hier een zender te 
plaatsen. Andersom kon de natuur 
zich door dit gebruik en het gang-
bare beheer ontwikkelen tot wat 
het nu is. Cultuur en natuur gaan in 
Radio Kootwijk van oudsher hand 
in hand. De filosofische wandeling 
sluit hier mooi op aan.

Reserveren

Reserveer nu voor de wandeling op 
zondag zondag 12 juni. We starten 
om 10.00 uur op de parkeerplaats 
bij Radio Kootwijk (voor de slag-
boom rechts) en de wandeling 
duurt tot ongeveer 12.30 uur. Hon-
den zijn tijdens de wandeling niet 
toegestaan. We wandelen in totaal 
ongeveer 5 kilometer. Onderweg 
krijgt u een kopje thee of kof-
fie met iets lekkers aangeboden. 
Aanmelden kan via de webwinkel 
van Staatsbosbeheer: www.sta-
atsbosbeheer.nl/filosofereninhet-
groen

 

Filosofische wandeling Radio Kootwijk



dinsdag 24 mei  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 

    19.30 - 21.30 uur  Voorinschrijven Avondvierdaagse Boerderij Beekbergen 

woensdag 25 mei  16.30 uur   Opening kindertekeningenexpositie Het Hooge Pad 

       Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 14.00- 17.00 uur 

    19.30 - 21.30 uur  Voorinschrijven Avondvierdaagse Boerderij Beekbergen 

donderdag 26 mei  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 27 mei  19.30 uur   Jubileumconcert Sursum Corda NH Kerk, Beekbergen  

zaterdag 28 mei  10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    10.00 tot 16.00 uur  Waterloopleinmarkt rondom de Bronkerk, Ugchelen     

    16.00 uur   Vogelschieten Boerderij Beekbergen 

zondag 29 mei  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

dinsdag 31 mei  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 

t/m vrijdag 3 juni  18.15 uur   Avondvierdaagse Boerderij Beekbergen  

woensdag 1 juni  9.30 tot 12.00 uur  Inloopochtend Kundaly Dorpstraat 88c Beekbergen            

donderdag 2 juni  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    

zaterdag 4 juni               10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

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

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


