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Wens:
een duo-fiets

Harma Brouwer legt in het film-
pje al heel mooi uit waarom de 
afdeling Wingerd 4 van Stich-
ting ’s Heeren Loo locatie Groot 
Schuylenburg  in Apeldoorn een 
duo-fiets op hun verlanglijst 
hebben staan. Als woonbege-
leidster doet zij er alles aan om 
de cliënten een zo fijn mogelijk 
leven te geven. Een duo-fiets 
draagt daar zeker aan bij. Ze 
hebben er een geleend voor de 
opname van het filmpje en de 
bewoners genoten ervan.
Met behulp van een duo-fiets 
kan een van de begeleiders 
met een bewoner naast zich 
een fietstocht maken. De cliënt 
kan zelfs mee fietsen. De fiets-
ritjes geven de cliënten met 
meervoudige handicap niet al-
leen een frisse neus maar ook 
afleiding en beweging. Op een 
ontspannen manier wordt de 
wereld voor deze groep bewo-
ners toch net even iets groter 
en leuker. De aanschaf van een 
duofiets is 8500 euro. 
Deze wens is ingediend bij de 
Dik voor Elkaar-prijs van Unive. 
De winnaar van deze actie wint 
15.000 euro, de nummers 2 en 3 
kunnen 7.500 euro winnen en 4 
en 5 krijgen 5000 euro. Ieder-
een kan stemmen tot vrijdag 4 
november via stichtingvoorel-
kaar.nl apeldoorn , hoe meer 
stemmen deze wens krijgt hoe 
groter de kans is dat ze een 
geldbedrag winnen en deze 
fiets kunnen aanschaffen.

APELDOORN - Wat een dag! In de 
tien jaar dat we bestaan brachten 
we nog nooit zóveel mensen tege-
lijk in beweging. Op 15 oktober wa-
ren meer dan 3100 mensen te gast 
op ons NDC Festival. Met slechts 
vijf vaste medewerkers een enor-
me klus om voor te bereiden. Ge-
lukkig gaven alle deelnemers en 
zorgverleners ons energie voor 
tien! En gelukkig hebben we een 
fantastische club enthousiaste, 
actieve en enorm loyale vrijwil-
ligers om ons heen. Zij staan op 
de meest onmogelijke tijdstippen 
voor ons klaar. Een heel groot 
dankjewel aan deze toppers is dan 
ook op zijn plaats. 

Hoewel het weer grauw en grijs 
was zien we op de foto's alleen 
maar stralende gezichten. Het 
was duidelijk te zien hoeveel ple-
zier het wandelen de deelnemers 
heeft opgeleverd. We zagen hech-
te groepen binnenkomen, soms 
uitgedost met vlaggetjes, sjaal-
tjes of bloemenkransen om elkaar 
makkelijk te kunnen herkennen. 
We zagen mensen die hun grenzen 
hebben verlegd, die hun zelfver-
trouwen terug hebben gevonden 
en die weer plezier in bewegen 
hebben gekregen. En vooral zagen 

we mensen die op een positieve 
manier aan hun eigen gezondheid 
gewerkt hebben. Iets waar geen 
medicijn tegenop kan.

De resultaten van het onderzoek 
wachten we nog af, maar de zicht-
bare resultaten tot nu toe maken 
ons trots. Het is geweldig om te 
zien hoe zoveel zorgverleners zich 
ingespannen hebben om deze ver-
andering bij de deelnemers moge-
lijk te maken. Jullie hebben laten 
zien dat je met slimme samenwer-
kingsverbanden en positieve ener-
gie echt het verschil kan maken 
in de gezondheidszorg. Ook aan 
onze partners en alle organisato-
ren die zich hebben ingespannen 
om de NDC tot een succes te ma-
ken een groot woord van dank.

Tot slot natuurlijk veel dank aan 
alle wandelaars die zo enthousiast 
hebben deelgenomen aan de NDC. 
Jullie hebben de stap gezet om in 
beweging te komen en de regie te 
nemen over je eigen gezondheid. 
Daarmee zijn jullie een voorbeeld 
voor anderen. Vertel verder wat de 
NDC je heeft opgeleverd en wie 
weet brengen we volgend jaar nog 
meer mensen op de been. 

De Nationale Diabetes Challenge; Een geweldige finale!

Beekbergen misschien de “schoonste”

BEEKBERGEN - Het centrum van Beekbergen maakt kans uit-
geroepen te worden tot “Schoonste Winkelgebied 2016 van Ne-
derland”. Vorig jaar behoorde Beekbergen ook al tot de
genomineerden. En daar mogen de winkeliers, de burgers en de 
groep Beekbergen-Lieren Schoon van Pluryn best trots op zijn. 
Op 16 november vindt de prijsuitreiking plaats van de trofee.
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Maar hoe (on)zorgvuldig gaan we zelf met ons BSN om? En wie mag om ons BSN vragen? 
De Rijksoverheid is daar duidelijk over. 

“Welke organisaties mogen mijn Burgerservicenummer (BSN) gebruiken? Alle overheidsorganisaties 
mogen gebruik maken van uw BSN. Andere organisaties mogen uw BSN gebruiken als dit in de wet 
staat. Overheidsorganisaties gebruiken uw BSN om hun taak uit te voeren. Dit mag alleen als uw BSN 
hierbij nodig is. Overheidsinstanties krijgen alleen de gegevens die zij nodig hebben. Ze krijgen dus niet 
al uw gegevens. 

Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN gebruiken als dat in een wet is bepaald. En alleen voor 
het doel dat in de wet staat omschreven. Een zorgverlener (zoals uw huisarts of tandarts) is bijvoorbeeld 
verplicht uw BSN te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. En banken 
moeten uw BSN gebruiken voor uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst. Dit staat in de 
Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Organisaties mogen uw BSN alleen gebruiken als het om 
uitwisseling van persoonsgegevens gaat. Een organisatie mag BSN dus niet gebruiken als deze geen 
gegevens van u hoeft vast te leggen”. 

Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u een beeld krijgen van de organisaties die 
gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) inclusief het BSN gebruiken. 

Bladkorven in Beekbergen 

U kunt het verzamelde bladafval uit tuin en stoep of in de groene container doen of brengen 
naar de bladkorven die de gemeente in de stad en in de dorpen heeft geplaatst. In Beekbergen 
staan twee bladkorven. Eén aan de Wolterbeeklaan (ter hoogte van nummer 61) en één aan 
het Freule Hartsenplein (ter hoogte van nummer 2). 

  
Wilt u weten wanneer in uw straat bladafval wordt opgehaald kijk dan op de gemeentelijke facebook-
pagina of volg het ophalen op twitter (www.twitter.com/gem apeldoorn). 

Beekbergen en Loenen misschien de “schoonste” 

   
Het centrum van Beekbergen en het centrum van Loenen maken kans uitgeroepen te worden tot 
“Schoonste Winkelgebied 2016 van Nederland”. Vorig jaar behoorde Beekbergen ook al tot de 
genomineerden. En daar mogen de winkeliers, de burgers en de groep Beekbergen-Lieren schoon van 
Pluryn best trots op zijn. Op 16 november vindt de prijsuitreiking plaats van de trofee. 

Themabijeenkomst

Dinsdag 1 november, 20.00 uur, 
De Hoge Weye. De zorginstel-
lingen zullen aangeven wat hun 
visie is op en rol is in de zorg en 
begeleiding van hun cliënten. U 
kunt aangeven waar en in welke 
mate er volgens u overlast wordt 
ervaren en wat u van de
zorginstellingen verwacht.
Centraal uitgangspunt van de 
bijeenkomst zal zijn dat door de 
zorginstellingen zodanige maat-
regelen worden genomen en 
voorzieningen worden getroffen 
dat er voor alle bewoners van het
dorp, de winkeliers en de toeris-
ten een veilige en aantrekkelijke 
woon- en leefomgeving wordt
gerealiseerd.



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

SEI-erkend

w
w

w
.a

tr
om

p.
nl

(H)eerlijk eten voor  
        een betaalbare prijs

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458
      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

Heerlijk
3 - gangen

 diner al vanaf  
€ 27,50

À la carte restaurant  | Familie en groepsbijeenkomsten
Terras | Grand café  | Speeltuin 

Wild Avond
 
 

Jachthoornblazers

Alternatief menu voor wie niet van wild houdt mogelijk.   *Kortingsacties zijn niet van toepassing tijdens de wildavond

€ 39,50 p.p.

      zaterdag 
12 november

Voor reserveringen  bel   055 506 1458

Samen voor... een gezonde mond
 in een gezond lichaam 

Samen voor... een gezonde mond
 in een gezond lichaam 

EEN GOEDE GEZONDHEID 
IS EEN KWESTIE VAN KIEZEN
EEN GOEDE GEZONDHEID 

IS EEN KWESTIE VAN KIEZEN

centrum voor 
tandheelkunde
beekbergen

TANDARTSENPRAKTIJK VAN SAMBEEK
www.tandartsvansambeek.nl

(055) 506 15 99 (1)
Arnhemseweg 507 • 7361 CJ Beekbergen

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
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Adverteren in het DorpsVizier

al vanaf € 25,=  (ex. btw)
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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 activiteitenbegeleiding 055-5066870 of 
mailen naar abdevierdorpen@zgapeldoorn.nl 
 

DorpsVizier
Adverteren in het 

DorpsVizier
al vanaf € 25,=  (ex. 

btw)

De Rijksoverheid heeft recent bo-
vengenoemd wijzigingsbesluit be-
kend gemaakt. Belangheb- ben-
den die indertijd, op grond van 
de Algemene Wet Bestuursrecht 
gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheid een zienswijze naar 
voren te brengen, kunnen gedu-
rende zes weken beroep instellen. 
Dat geldt ook voor degene aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden ver-
weten dat niet gedaan te hebben. 
De beroepstermijn vangt aan met 
ingang van de dag waarop het wij-
zigingsbesluit ter inzage is gelegd 
en loopt van 11 oktober tot en met 
21 november 2016. Indien u in be-
roep wenst te gaan, stuurt u een 
beroepschrift naar:

Bladkorven in Beekbergen

U kunt het verzamelde bladafval uit tuin en stoep of in de groene con-
tainer doen of brengen naar de bladkorven die de gemeente in de stad 
en in de dorpen heeft geplaatst. In Beekbergen staan twee bladkorven. 
Eén aan de Wolterbeeklaan (ter hoogte van nummer 61) en één aan het 
Freule Hartsenplein (ter hoogte van nummer 2).
Wilt u weten wanneer in uw straat bladafval wordt opgehaald kijk dan 
op de gemeentelijke facebook- pagina of volg het ophalen op twitter 
(www.twitter.com/gem apeldoorn)
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Beekbergen en Loenen misschien de “schoonste” 

   
Het centrum van Beekbergen en het centrum van Loenen maken kans uitgeroepen te worden tot 
“Schoonste Winkelgebied 2016 van Nederland”. Vorig jaar behoorde Beekbergen ook al tot de 
genomineerden. En daar mogen de winkeliers, de burgers en de groep Beekbergen-Lieren schoon van 
Pluryn best trots op zijn. Op 16 november vindt de prijsuitreiking plaats van de trofee. 

Themabijeenkomst “Beekbergen en de Zorginstellingen”

De voorbereidingen voor deze bijeenkomst zijn in volle gang. De zaal in 
de Hoge Weye is gereserveerd, de koffie/thee, de drankjes en de hapjes 
is geregeld, de zorginstellingen Pluryn, Het Hoogeland, Horeb en At-
lant hebben hun medewerking bevestigd. Deze zorginstellingen zullen 
aangeven wat hun visie is op en rol is in de zorg en begeleiding van hun 
cliënten. U kunt aangeven waar en in welke mate er volgens u overlast 
wordt ervaren en wat u van de zorginstellingen verwacht.
Centraal uitgangspunt van de bijeenkomst zal zijn dat door de zorgin-
stellingen zodanige maat- regelen worden genomen en voorzieningen 
worden getroffen dat er voor alle bewoners van het dorp, de winkeliers 
en de toeristen een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
wordt gerealiseerd. Dinsdag 1 november, 20.00 uur, De Hoge Weye.
 

Dag van de mantelzorg
 
De afgelopen week ontvingen wij 
informatie over activiteiten rond-
om de “Dag van de mantelzorg”.
Op donderdag 10 november wor-
den er in het kader van de “Dag 
van de mantelzorg” een aantal 
activiteiten georganiseerd. Zowel 
voor de mantelzorger als ook voor 
organisaties.
De activiteiten kunnen worden on-
derverdeeld in drie categorieën:
- avond uit in Orpheus voor man-
telzorgers
- inspiratiebijeenkomst voor orga-
nisaties
- actie ansichtkaart voor mantel-
zorgers
 
Avond uit in Orpheus voor mantel-
zorgers:
Door een genereus aanbod van 
Orpheus en theatermaker Marc de 
Hond kunnen mantelzorgers uit de 
gemeente Apeldoorn genieten van 
een ontspannen avond uit. Tussen 
17.00 en 17.30 uur worden man-
telzorgers met een drankje ont-
vangen in de foyer van Orpheus. 
Begonnen wordt met een optre-
den van de muziektheatergroep 
MuSeSi. Na het diner treedt Marc 
de Hond op met zijn nieuwe voor-
stelling “Wie bang is krijgt ook 
klappen”. Rond 21.30 uur is er een 
drankje en verzorgt de belasting-
dienstband de muziek.
Aanmelden kan, tot en met 3 no-
vember via de website:
www.dekap.nl/mantelzorg/dag-
vandemantelzorg.
Heeft u voor deze avond vervan-
gende zorg nodig, neem dan con-
tact op met Karin Fennes van
de Kap (055-5295527; aanwezig 
op dinsdag, woensdag en donder-
dag).
Voorwaarden voor deelname:
- u bent woonachtig in de gemeen-
te Apeldoorn
- degene waarvoor u zorgt is even-
eens woonachtig in Apeldoorn
- de zorg duurt langer dan drie 
maanden of wordt meer dan acht 
uur per week verleend
- u heeft een relatie met persoon 
waar u voor zorgt (partner, ouder, 
kind )
 

AED in Beekbergen
 
We hebben u eerder geïnformeerd 
over de initiatieven die in Lieren 
hebben geresulteerd in het ope-
rationeel hebben van een team 
bewoners die bevoegd zijn om 
een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) te bedienen. Er is in 
kaart gebracht waar in Lieren een 
AED beschikbaar is en er zijn re-
cent 19 Lierenaren bevoegd ver-
klaard om een AED te bedienen. 
De Dorpsraad Beekbergen-Lieren 

Energiebesparing
 
Wie wil dat nou niet? Maar waar 
moet je beginnen, waar haal je be-
trouwbare informatie? Waarvoor 
krijg je subsidie? Soms is dat een 
reden waarom mensen niet tot het 
aanbrengen van energiebesparen-
de voorzieningen overgaan. Daar 
kan wat aan gedaan worden! Sinds
12 oktober kan digitaal advies op 
maat worden verkregen. In een 
persbericht van de gemeente 
Apeldoorn wordt uitgelegd hoe 
u (betrouwbare) informatie kunt 
verkrijgen. Het gaat over de beste 
energiebesparende maatregelen 
voor uw woning. Binnen tien minu-
ten zien wat de ver- wachte kosten 
en opbrengsten zijn van maatrege-
len zoals zonnepanelen en isolatie. 
Mogelijk- heden voor subsidies en 
hulp voor het aanvragen van offer-
tes. De website waar de informatie 
beschikbaar is: www.regionaale-
nergieloket.nl/stedendriehoek
 
Deze website maakt gebruik van 
een landelijke database waarin 
veel gegevens van woningen be-
kend zijn. Woningeigenaren geven 
hun postcode en huisnummer op 
en krijgen vervolgens advies op 
maat. Denk daarbij aan isolatie, 
HR++ glas, zonnepanelen, zonne-
boilers en warmte- pompen. Via 
een reviewsysteem is direct te 
zien hoe andere woningeigenaren 
de bedrijven waar zij een offerte 
hebben aangevraagd beoordelen.
In de komende maanden ontwik-
kelt de gemeente het energieloket 
verder en worden er ver- schillende 
groepsaankopen georganiseerd 
voor isolatie en zonnepanelen. 
Apeldoorn gaf samen met de ge-
meenten Voorst, Epe, Brummen en 
Lochem opdracht aan Bleeve voor 
het opzetten van het Regionaal 
Energieloket. Deze gemeenten zijn 
partners binnen het samenwer-
kings- verband Regionale Alliantie 
Stedendriehoek. De alliantie heeft 
het digitale energieloket op
12 oktober 2016 tijdens een con-
gres over verduurzaming van wo-
ningen gelanceerd.
 
Op 4 oktober is de werkgroep 
Beekbergen Lieren Energieneu-
traal weer bij elkaar geweest en 
hebben in een brainstormsessie 
de analyse gemaakt wat doel en 
aanpak moet zijn om dat te rea-
liseren. De werkgroep streeft er 
naar om voor het eind van het jaar 
met concrete plannen naar buiten 
te komen.

Inspiratiebijeenkomst voor organi-
saties
Uit de enquête “wijkgerichte ke-
tenaanpak mantelzorg” bleek er 
behoefte te zijn meer te weten 
te komen over items als Werk & 
Mantelzorg en Jonge Mantelzor-
gers. De bijeenkomst voor organi-
saties is een mooie aanleiding dit 
onderwerp in een breder kader te 
belichten.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 15.00 uur; inloop
- 15.15 uur; woord van welkom en 
inleiding door Erna van Bussel, di-
recteur van De Kap
- 15.35 uur; werk & mantelzorg, in-
terview met Suzanne Reep, man-
telzorger en mede-
werker P&O Vos Techniek
- 15.55 uur; documentaire “Papa”
- 16.15 uur; jonge mantelzor-
gers, presentatie door Els Jonker, 
jeugdarts GGD Noord- en
Oost Gelderland
- 16.35 uur; afsluiting met drankje
Organisaties kunnen zich tot en 
met 3 november aanmelden via de 
website:
www.dekap.nl/mantelzorg/dag-
vandemantelzorg-org.
 
Actie ansichtkaarten voor mantel-
zorgers
In samenwerking met Markant 
hebben de organisatoren van de 
Dag van de mantelzorg een an-
sichtkaart (formaat A5) ontwor-
pen. U kunt de kaart persoonlijk 
aan de, bij u bekende, mantel- zor-
gers uitreiken of toezenden. De 
wens van de organisatoren is dat 
mantelzorgers ervaren dat zij er 
niet alleen voor staan.
Kaarten bestellen kan via k.fen-
nes@dekap.nl of telefoon 055-
5295527 (aanwezig op dinsdag, 
woensdag en donderdag).
De dag van de mantelzorg werd 
mogelijk gemaakt door:
De Kap, Stimenz, de Zorgmensen, 
GGNet, Markant, MEE Veluwe, 
Orpheus, Gemeente Apeldoorn, 
Reinders Makelaardij Apeldoorn, 
Belastingdienst en Stichting Vrien-
den van de Kap.

Raad van State, Afdeling Bestuurs-
rechtspraak Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag
U dient uw naam en adres te ver-
melden, de datum, de omschrij-
ving van het besluit waarmee u het 
niet eens bent én waarom u het 
niet eens bent met dat besluit. De 
meest recente informatie over de 
beroepsprocedure is te vinden op 
de website van de Raad van Sta-
te (www.raadvanstate.nl). Op die 
website vindt u ook informatie over 
de hoogte van het griffie- recht.
Tijdens de terinzagelegging (10 
oktober tot en met 21 november 
2016) kunt u het wijzigings- besluit 
digitaal inzien via www.rijksover-
heid.nl/natura2000.
 

Bekendmaking wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Veluwe

 
Voor de aangifte van een verlo-
ren of een gevonden voorwerp 
kunt u terecht bij de gemeente 
Apeldoorn. Aangifte doen kan op 
twee manieren.
Het kan via de website www.ver-
lorenofgevonden.nl of door het 
voorwerp in te leveren of op te ha-
len bij de gemeente.”
Aangeven
Aangifte doen kan op twee manie-
ren
1. via www.verlorenofgevonden.nl. 
Op basis van de ingevoerde ken-
merken kunnen vinder en verlie-
zer met elkaar in contact komen. 
Staat het door u verloren voor-
werp op deze website en wilt u 
het ophalen, dan mailt u infovog@
apeldoorn.nl of belt u telefoon-
nummer 14055 voor een afspraak. 

Verloren en gevonden voorwerpen

Neem een identiteitsbewijs mee. 
De betreffende medewerker kan 
tevens vragen naar een aankoop-
bon, een eigendomsbewijs of naar 
de specifieke kenmerken.
2. levert het gevonden voorwerp in 
bij de receptiebalie in het stadhuis. 
Het ophalen van gevonden voor-
werpen is eveneens mogelijk bij de 
receptiebalie in het stadhuis. De 
tijden hiervoor zijn van maandag 
tot en met donderdag van 08.30 
tot 10.30 uur en van 14.00 tot 16.00 
uur. Op vrijdag van 08.30 tot 10.30 
uur. Op feest- en andere bijzonde-
re dagen is het stadhuis gesloten.
N.B. Vermoedt u dat er diefstal in 
het spel is, dan kunt u digitaal aan-
gifte doen bij de politie of kunt u 
contact opnemen met de politie 
via telefoonnummer 0900-8844.

ondersteunt het project financieel 
en heeft nauw contact met de co-
ordinator in Lieren.
Maar nu Beekbergen. Het bestuur 
van de dorpsraad heeft het initi-
atief genomen om te starten met 
de voorbereidingen, om -in navol-
ging van de acties in Lieren- ook 
in Beekbergen een net- werk van 
AED’s en bevoegde bedieners op 
te gaan zetten. We zullen u op de 
hoogte houden van de voortgang.
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Maar hoe (on)zorgvuldig gaan we zelf met ons BSN om? En wie mag om ons BSN vragen? 
De Rijksoverheid is daar duidelijk over. 

“Welke organisaties mogen mijn Burgerservicenummer (BSN) gebruiken? Alle overheidsorganisaties 
mogen gebruik maken van uw BSN. Andere organisaties mogen uw BSN gebruiken als dit in de wet 
staat. Overheidsorganisaties gebruiken uw BSN om hun taak uit te voeren. Dit mag alleen als uw BSN 
hierbij nodig is. Overheidsinstanties krijgen alleen de gegevens die zij nodig hebben. Ze krijgen dus niet 
al uw gegevens. 

Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN gebruiken als dat in een wet is bepaald. En alleen voor 
het doel dat in de wet staat omschreven. Een zorgverlener (zoals uw huisarts of tandarts) is bijvoorbeeld 
verplicht uw BSN te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. En banken 
moeten uw BSN gebruiken voor uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst. Dit staat in de 
Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Organisaties mogen uw BSN alleen gebruiken als het om 
uitwisseling van persoonsgegevens gaat. Een organisatie mag BSN dus niet gebruiken als deze geen 
gegevens van u hoeft vast te leggen”. 

Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u een beeld krijgen van de organisaties die 
gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) inclusief het BSN gebruiken. 

Bladkorven in Beekbergen 

U kunt het verzamelde bladafval uit tuin en stoep of in de groene container doen of brengen 
naar de bladkorven die de gemeente in de stad en in de dorpen heeft geplaatst. In Beekbergen 
staan twee bladkorven. Eén aan de Wolterbeeklaan (ter hoogte van nummer 61) en één aan 
het Freule Hartsenplein (ter hoogte van nummer 2). 

  
Wilt u weten wanneer in uw straat bladafval wordt opgehaald kijk dan op de gemeentelijke facebook-
pagina of volg het ophalen op twitter (www.twitter.com/gem apeldoorn). 

Beekbergen en Loenen misschien de “schoonste” 

   
Het centrum van Beekbergen en het centrum van Loenen maken kans uitgeroepen te worden tot 
“Schoonste Winkelgebied 2016 van Nederland”. Vorig jaar behoorde Beekbergen ook al tot de 
genomineerden. En daar mogen de winkeliers, de burgers en de groep Beekbergen-Lieren schoon van 
Pluryn best trots op zijn. Op 16 november vindt de prijsuitreiking plaats van de trofee. 
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www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Kom naar de Arnhemseweg en profiteer van 
onze “verhuiskortingen”!

Groene sticker 10%
Oranje sticker 20%
Rode sticker 30% 30%
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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

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Dorps
Vizier

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

OOSTERHUIZEN - Tijdens de lan-
delijke Dag van de Duurzaamheid, 
op maandag 10 oktober, vonden 
door heel Nederland duizenden 
duurzame activiteiten plaats. Ook 
o.b.s. Oosterhuizen deed mee aan 
dit fantastische initiatief om zo 
onze leerlingen bewust te maken.

Er werd in alle groepen voorgele-
zen uit het boek  ‘De wereld van 
plastic’,  dat speciaal voor deze 
gelegenheid samengesteld is met 
verhalen van pabo studenten 
en tekeningen van basisschool 
leerlingen. 

Wethouder Sandmann (in zijn por-
tefeuille o.a. duurzaamheid, groen 
en water) kwam voorlezen in de 
groepen 3 t/m 6, Maaike Moulijn 

O.b.s. Oosterhuizen organiseert voorlees-
actie op de Dag van de Duurzaamheid 

(Moeder van leerling uit groep 
2, fractielid PvdD Apeldoorn én 
initiatiefnemer Dag van de Duur-
zaamheid) las voor in groep 7/8 en 
groep 1/2 kreeg meester Marvin 
van Veldhuizen op bezoek om voor 
te lezen uit dit speciaal samenge-
stelde boek.  

Als aandenken aan de Dag van 
Duurzaamheid kreeg de school 
twee knikkertegels van gerecy-
cled plastic! Voor elke tegel is on-
geveer 3 kilo weggegooid plastic 
gebruikt: frisdrankflesjes, doppen, 
boterhamzakjes en kaasverpak-
kingen bijvoorbeeld. Een mooi 
aandenken wat ons helpt herin-
neren aan wat voor moois je met 
afval kunt doen. 

OOSTERHUIZEN - Als afsluiting 
van de Kinderboekenweek hield 
de openbare basisschool Ooster-
huizen haar jaarlijkse voorlees-
wedstrijd. Drie kinderen hadden 
zich geplaatst voor de finale en 
mochten voor de hele school voor-
lezen uit hun lievelingsboek. De 
jury, bestaande uit oud-leerkrach-
ten en de directeur, had de moeilij-
ke taak om een winnaar aan te wij-
zen. Uit de juryrapportage bleek 
dat de keuze van de boeken en het 

Voorleeswedstrijd o.b.s. Oosterhuizen

gebruik van stemmetjes goed wa-
ren. Er was lef voor nodig en een 
goede voorbereiding was noodza-
kelijk. Als verbeterpunt werd iets 
meer de zaal inkijken genoemd. 
Het niveauverschil was klein, maar 
toch was Rafaël van Goor net iets 
beter dan Eva Hoitink en Celine 
Hertgers. De gelukkige winnaar 
mag de wisselbeker mee naar huis 
nemen. Hij zal het komende jaar 
pronken in huize van Goor.

3 gangen keuzemenu van november

Bruggelerweg 4      7361 CX Beekbergen       T. 055 506 1230       www.foyerriant.nl

Wij zijn woensdag tot en met vrijdag geopend vanaf 16.00 uur,
zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur.

(maandag en dinsdag op verzoek)

Wij zijn eerste en tweede Kerstdag geopend met een
feestelijk Kerstdiner!

€28,50
Menu

Voorgerecht
Waldorfsalade met rollade, ham van wildzwijn en een jus van vossenbessen

Klassiek carpaccio van rund, rucola, Parmezaanse kaas en pesto
Dagsoep

Hoofdgerecht
Hertenbiefstuk met wildstoof en rode port-chocoladesaus

Filet van het scharrelvarken met jus van gerookte knoflook
Vis van de dag

Dessert
Cheesecake met winterspecerijen, bastognekoek en vanilleijs
Warme huisgemaakte appelcake met vanillesaus en slagroom

Toast van krentenbrood, bleu de rochebaron, 
appelstroop en geroosterde walnoten

HBT speelt Koestukken 7
 
BEEKBERGEN - Het Beekbergens 
Toneel geeft op vrijdag 28 en za-
terdag 29 oktober in de grote zaal 
van de Hoge Weye een uitvoe-
ring van het door Harm Dijkstra 
geschreven blijspel “Koestukken 
7”. Wat is de kern van het verhaal 
“Het lukt Anna niet meer om de 
huishouding op de boerderij Koe-
stukken 7 draaiende te houden. Ze 
gaat er dan ook even tussenuit om 
op adem te komen en dat valt voor 
de familie niet mee ……”.
 
Kaartjes zijn te koop bij DIO dro-
gisterij in Beekbergen, De Echte 
bakker Gerrits in Lieren en ’s 
avonds aan de zaal.

Sint Nicolaas actie 
van start
Voor de Sint Nicolaasactie welke 
in Beekbergen, Lieren, Ooster-
huizen, Ugchelen en Hoenderloo 
wordt georganiseerd worden pak-
jesmakers gevraagd. Het gaat om 
mensen die het leuk vinden een 
pakje te maken voor een eenzame 
oudere, langdurig zieke of gehan-
dicapte. Het hoeven geen grote 
cadeaus te zijn, een kleine atten-
tie met zorg ingepakt, een gedicht 
of een kindertekening er bij heeft 
voor deze groep mensen meer 
waarde. Alleen al het simpele feit 
dat er iemand is die aan je denkt. 

Via artsen, thuiszorg etc worden 
adressen verkregen van mensen 
die in deze doelgroep vallen. Als u 
zich opgeeft om een pakje te ma-
ken, krijgt u naar gelang de hoe-
veelheid pakjes die u maken wilt, 
adressen toegestuurd met een be-
geleidend schrijven over het ver-
dere verloop van de actie. Om het 
pakje te maken heeft u ongeveer 
14 dagen de tijd als u zich opgeeft 
voor de 12e november. 

Opgeven kunt u zich via tele-
foonnummer 06-1307 8548 (of 
whatsapp) of via het mailadres: 
dejevanes@outlook.com     



PAG  5  -  E D I T I E  2 1  -  D O N D E R DAG  2 7 O K TO B E R  2 0 1 6

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de 
Hiethof:

Vrijdag 28 oktober 2016:
20.30uur BSV XR 1  –  Terwolde XR 1

Zaterdag 29 oktober
12.00 uur BSV Dames 3  –  GTH/Torpedo DS 2
14.00 uur BSV Heren 2  –  BSV Heren 4

Maandag 31 oktober
21.00 uur BSV Heren 4  –  Klarenbeek HS 1

Vrijdag 4 november
21.00 uur BSV XR 1  –  Overa XR 3

Zaterdag 5 november 2016
12.00 uur BSV Dames 2  –  VV Alterno DS 9
14.00 uur  BSV Heren 3  –  Nuovo HS 4
16.00 uur  BSV Dames 1  –  SV Dynamo DS 5
18.00 uur  BSV Heren 1  –  SV Dynamo HS 7

Uit wedstrijden:
Woensdag 26 oktober
19.15 uur Overa XR2 –  BSV XR1
 Almelod, Almen

Donderdag  27 oktober
20.15 uur Rood-Wit `75 HS 1  –  BSV Heren 1
 De Lange Slag, Wijhe 

Vrijdag 28 oktober
19.00 uur SV Dynamo DS 6  –  BSV Dames 1
 Omnisport, Apeldoorn

Zaterdag 29 oktober
18.00 uur Avior DS 12   –  BSV Dames 1
 Sporthal Schalkhaar, Schalkhaar

Donderdag 3 november
20.15 uur Rood-Wit `75 HS 2  –  BSV Heren 2
 De Lange Slag, Wijhe

Zaterdag 5 november
15.00 uur SV Dynamo DS 12  –  BSV Dames 3
 Omnisport, Apeldoorn

Vo l l e y b a l

Grootste verkleedfestijn van Beekbergen
BEEKBERGEN - Op vrijdag 4 novem-
ber vindt voor de zesde keer Friday 
Night Fever plaats. Zoals gebruikelijk 
is ook deze keer de kantine van VV 
Beekbergen de feestlocatie. Het feest 
(waar voornamelijk 70’s en 80’s mu-
ziek gedraaid wordt) begint steeds 
grotere proporties aan te nemen daar 
er dit jaar gemikt wordt op ruim 175 
enthousiaste en uitgedoste mensen. 
Organisatoren van deze feestavond 
zijn leden van Ons-Koor.nl en VV 

Beekbergen. Deze gezamenlijke ef-
fort leidt elk jaar weer tot een gewel-
dige en goed georganiseerde avond. 
Ria Reinders, een van de kartrekkers 
vanuit Ons-Koor.nl vertelt dat elk lid 
haar steentje bijdraagt. Er is immers 
veel te doen: “Met het regelen van 
sponsoren, het verkopen van kaartjes, 
het versieren van de feestlocatie en 
het voorbereiden van de act heb ik de 
belangrijkste zaken wel opgenoemd. 
Maar er komt inderdaad best wel wat 

bij kijken”. Ook VV Beekbergen draagt 
haar steentje bij aan het organiseren 
van de feestavond. Zo zijn zij verant-
woordelijk voor muntenverkoop, bar-
bezetting en beveiliging. Door deze 
aanpak is geborgd dat iedereen een 
geweldige avond kan hebben. Kaar-
ten zijn vanaf nu te koop bij leden van 
Ons-Koor.nl en bij leden van VV Beek-
bergen. Schrijf dus direct in je agenda: 
4 November- Friday Night Fever – van-
af 20:30 – Kantine VV Beekbergen. 

Tien over Rood 

toernooi bij de Boerderij 

BEEKBERGEN - Met trots nodigen 
we alle biljarters van Beekbergen 
en omgeving uit voor het derde 
Gerrit van Engeland Tien over 
Rood Toernooi. De voorrondes 
worden gespeeld op  1 , 2 , 3 en 
4 november. Elke avond start om 
19.00 uur. De grote finale is op 
zaterdag 5 november en start om 
16.00 uur.

Het enthousiaste organisatie team 
bestaande uit Michael, Gerrit, Ab 
en Henri nodigt iedereen uit mee 
te doen. Strijd mee om de eeuwige 
roem en jouw naam op de Beker. 
Reserveer de finale ook in je agen-
da. Kom kijken en supporteren.
De inschrijving is begonnen en 
voor elke avond geldt: Vol = Vol

Deelname kost 5 euro per persoon. 
Inschrijven kan door te bellen met 
Henri: telefoon 06-5378 4679 of 
mail: henrijochems@gmail.com 
met de naam van de speler en de 
dag waarop je de voorronde spe-
len wilt. Zorg ervoor, dat je zater-
dag de finale spelen kunt.

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

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

APELDOORN - Op 22 en 23 ok-
tober werd er op het trialterrein 
van TC Apeldoorn een tweedaag-
se kampioenswedstrijd verreden, 
dit is de finale van het seizoen, 
waarbij op zondag dan ook de be-
slissing viel voor het Nederlands 
jeugd kampioenschap 2016 en de 
bekers werden uitgereikt.
Trial wordt ook wel de hogeschool 
van de motorsport genoemd, met 
lichte motoren worden met speels 
gemak de kortste bochten gere-
den en de hoogste obstakels be-
slecht. Het is beslist geen motor-
cross want snelheid speelt geen 
enkele rol, balans en nauwkeurig 
stuurwerk des te meer.
De jeugdige rijders zijn verdeeld 
in vijf verschillende klassen waar-
bij de moeilijkheidsgraad telkens 
oploopt en de rijders de route van 
hun (klasse) kleur door een zgn. 
non-stop moeten volgen. Één ron-
de telt 7 of 8 van deze non-stops 
en er worden totaal 4 ronden ver-
reden.
Daarbij tellen strafpunten; wan-
neer er steun noodzakelijk is door 
een voet aan de grond te zetten 
kan dat variëren van 1 tot 3 straf-
punten, het maximaal aantal straf-
punten welke een rijder in een non-
stop kan oplopen is 5. Dit geldt 
alleen bij een totale mislukking en 
dat kan variëren van; niet je eigen 
route rijden, te lang stilstaan, bui-

ten het lint rijden, vallen etc. Dit 
alles wordt beoordeeld door de 
1e non-stop official, aan het einde 
van de non-stop knipt de 2e offici-
al de opgelopen strafpunten in de 
rijderskaart. Wie aan het einde van 
de wedstrijd de minste strafpunten 
heeft opgelopen is de winnaar.
  
Trial rijden is één van de goed-
koopste takken van motorsport, 
een tweede hands motor kan al 
worden aangeschaft rond of zelfs 
onder de 1000 euro, daar komt dan 
wat beschermende kleding en een 
helm bij en door de lage snelheid 
is de slijtage en brandstof verbruik 
bijna te verwaarlozen. Trial kan al 
worden beoefend vanaf een jaar of 
4/5, vaak rijden deze jonge triallis-
ten op een Electro bike. Daarnaast 
wordt er bij het oplopen van de 
leeftijd ook gereden met verbran-
dingsmotoren van 50, 80cc (klei-
ne en grote wielen), 125 en 250cc 
(grote wielen). Trial is ook voor het 
milieu een vriendelijke motorsport 
omdat door de geringe snelheid 
weinig brandstof wordt verbruikt 
en de uitstoot van uitlaatgassen 
daardoor ook minimaal is. Tel 
daarbij op dat de Electro bikes aan 
een opmars bezig zijn waardoor de 
sport steeds groener wordt.
Voor meer informatie:
www.tcapeldoorn.nl

NK Jeugd, finale bij Trial Club Apeldoorn

Shirtsponsor BSV Dames 3
BEEKBERGEN - Het sinds dit 
seizoen nieuwe Dames 3 van 
de BSV heeft een nieuwe shirt 
sponsor nl: Dalhuisen Hypothe-
ken en Verzekeringen uit Lieren. 
Daar zijn we als BSV SUPER blij 
mee.
BSV Dames 3 is opzoek naar en-

thousiaste speelsters ze worden 
nu ondersteund door div. dames 
van de recreanten  (TOP !) maar 
willen graag vaste uitbreiding van 
speelsters. Als u zin heeft kom 
gerust een keer kijken op woens-
dag van 18.30 tot 20.00 uur in de 
Hiethof!! 

Jari Hooijer uit Beekbergen is 
gisteren in de eindwedstrijd van 
het jeugd Nederlands kampioen-
schap voor motor trial geëindigd 
op de 6de plaats. Dit was ook de 
positie waar hij dit jaar voor heeft 
geknokt. 
Jari is heel tevreden en gaat zich 
nu voorbereiden voor de wedstrij-
den voor volgend jaar. 
De eerste wedstrijd voor het nk 
jeugd is op 26 maart 2017 ook 
weer in Apeldoorn. 
Zijn doelstelling is om volgend jaar 
eind oktober tijdens de laatste 
wedstrijd op het podium te staan.
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Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

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

DorpsVizier 
Adverteren in het DorpsVizier al vanaf € 25,=  (ex. btw)

APELDOORN - Op zondag 30 ok-
tober geeft harmonieorkest Prin-
ses Juliana Beekbergen (PJB) een 
concert bij de koninklijke stallen 
van Paleis Het Loo in Apeldoorn. 

Het concert begint om 13:00 uur 
met het opleidingsorkest onder 
leiding van dirigent Chris de Boer. 
Om 13:30 uur neemt dirigent René 
Bos het stokje over en zal het 
harmonieorkest tot 14:30 uur een 
veelzijdig en goed in het gehoor 
liggend programma ten gehore 
brengen. Naast lichte nummers 
als ‘Crazy little thing called love’, 

Prinses Juliana geeft tuinconcert bij Paleis Het Loo

‘Mas Que Nada’, ‘A tribute to Amy 
Winehouse’ en ‘Happy’ speelt PJB 
ook enkele marsen als ‘Everest’ en 
‘Punjaub’. 

Zowel het opleidingsorkest als het 
harmonieorkest zijn, via de hoof-
dingang, te vinden bij de konink-
lijke stallen van het paleis. Belang-
stellenden die alleen het concert 
willen bezoeken, maar niet het 
museum van Paleis Het Loo, heb-
ben vrij entree. 

Meer informatie over PJB is te vin-
den op: www.harmonie-pjb.nl

BEEKBERGEN - Herfst is in aan-
tocht en brengt een overvloed aan 
het los laten van bladeren met zich 
mee. Konden wij maar zo makke-
lijk alles los laten wat ons niet meer 
dient en in alle delen van ons zijn 
overvloed ervaren.
 
Overvloed is het thema van de me-
ditatie avond op dinsdag 25 okto-
ber. Middels begeleide meditaties 
mag je in overvloed gaan ontvan-
gen en gaan geven. Je zult tijdens 
deze avond gaan merken dat over-
vloed een van de mooiste emoties 
en gevoelens zijn die je kunt erva-
ren. Want alles is dan mogelijk. We 
gaan naast de meditaties ook een 
ceremonie gezamenlijk uitvoeren 
om ons voor die avond in over-
vloed te verbinden. Eenvoudig, 
maar krachtig en puur.

We hopen op een mooie groep 
deelnemers en zouden het fijn vin-
den als jij erbij bent. Wil je laten 
weten of we op je mogen rekenen?

Je bent van harte welkom. De deu-
ren van ons centrum gaan open 
vanaf 19.45 uur en we starten om 
20.00 uur. Mocht je iemand ken-
nen die je wilt laten kennis maken 
met mediteren of hem/haar deze 
ervaring cadeau willen geven? 
Voor dit najaar geldt dat iedere 
nieuwe introducé mag deelnemen 
voor half tarief. Na deze eenmali-
ge korting is het normale tarief van 
toepassing.

Opgeven kan bij het centrum of 
als je nog vragen hebt of wil je je 
opgeven bij Yvonne? Mail dan naar 
Yvonne@praktijkdemeander.nl 
ovv je naam, en aantal deelnemers.
 

NIEUW bij Centrum Bronkracht 
vanaf zaterdagmiddag 29 oktober 

Iedere laatste zaterdag van de 
maand, Persoonlijk Consult of 
Healing door Meinsje de Weerd-
van AngelWorX in Centrum Bron-
kracht aanwezig voor het geven 
Consulten en Healingen.
Meinsje is Paragnost en Healer en 
geeft ook workshops, zoals Ken-
nismaken met je Gids en Leren 
Communiceren met Dieren.

Tijdens Consulten maakt zij con-
tact met jouw Ziel, Gidsen, Engelen 
en Dieren. Dit doet zij intuïtief, via 
automatisch schrift en via kaart-
leggingen zoals: Lenormand-, En-
gelen- en kleurenkaarten.
Nieuwsgierig wat 2017 voor jou in 
petto heeft?
Maak dan een afspraak voor een 
jaarlegging. met Tarot & Enelen-
kaarten.

Tijdens de Healingen werkt zij sa-
men met de Engelen en met jouw 
eigen Gids. Iedere laatste zaterdag 
van de maand eerstvolgende 29 
oktober van 13.00 – 17.00 uur
Reserveren: Rechtstreeks bij 
Meinsje via AngelWorX 
angelworxx@gmail.com
www.angelworx.nl/page/agenda

Meditatieavond bij Centrum Bronkracht

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!

Column: Onno van Andel

Mist leunt tegen het apparte-
mentencomplex. Over de par-
keerplaats loop ik naar de hoof-
dingang. Vaker heb ik dergelijke 
gesprekken gevoerd maar telkens 
weer vind ik het best spannend. 
Zijn handdruk is onverwacht sterk. 
“Ik heb een goede dag vandaag”, 
zo verklaart hij. “Gisteren niet, dus 
het is goed dat wij elkaar vandaag 
spreken”, vervolgt hij. De huiska-
mer is klein, maar gezellig inge-
richt. De geur van verse koffie vult 
de ruimte. Foto’s van kinderen en 
kleinkinderen sieren de wanden. 
“Zij zijn de reden dat ik zo lang 
gevochten heb en die ellendige 
chemokuren heb ondergaan. Maar 
natuurlijk ook voor haar!”. Lief pakt 
hij de hand van zijn vrouw en glim-
lacht naar haar. “Het liefst was ik 
langer gebleven, maar het gaat 
niet meer. Ik heb een mooi leven 
gehad. Samen hebben wij veel 
van de wereld gezien. Heel Europa 
hebben we afgereisd. Dankbaar 
ben ik voor zoveel goeds. Maar nu 
is het op en ben ik opgelucht dat 
morgen de dokter komt”.

Samen bespreken wij zijn wen-
sen voor de uitvaart. Meneer weet 

precies wat hij wil. Cremeren, niet 
teveel sprekers, rode rozen op een 
eenvoudige uitvaartkist en een 
grijze rouwauto. Ook de muziek 
heeft hij uitgezocht en hij overhan-
digt een handgeschreven briefje 
met daarop drie muzieknummers.

Bij het afscheid nemen hoef ik niet 
lang na te denken wat ik tegen 
hem zeg en wens hem een goede 
laatste reis toe. Mevrouw wens ik 
veel sterkte en kracht toe. Van-
daag hun laatste dag samen. Een 
dag waarbij hij afscheid neemt van 
iedereen die hij liefheeft.  

Bewondering heb ik voor deze 
twee lieve en krachtige mensen. 
Samen hebben zij gevochten voor 

een zo lang mogelijk draaglijk le-
ven voor hem. Daar is inmiddels 
geen sprake meer van en hebben 
besloten de regie in eigen handen 
te houden. Niet afwachten, maar 
ervoor kiezen zelfstandig het leven 
te beëindigen. Tijdens mijn opvoe-
ding heb ik anders geleerd, maar 
wie ben ik om zorgvuldige beslis-
singen te veroordelen? Ik denk dat 
ik zelf in een soortgelijke situatie 
ook de leiding zou willen houden.

Buiten heeft de zon het inmiddels 
van de mist gewonnen. Het belooft 
een mooie lentedag te worden. De 
natuur die tot leven komt. Leven 
en dood. Vandaag zo zichtbaar en 
voelbaar.

ZinIn, nieuwe inspiratie-
beurs voor de jonge senior

APELDOORN - Je bent niet jong, 
maar voelt je ook niet oud. Of je 
bent jong en je zoekt goede tips 
voor je ouders of een andere ou-
dere. Of je bent ouder en je zoekt 
nieuwe uitdagingen.
Seniorenplatform Apeldoorn wil 
onder de naam SPAgaat jonge ou-
deren aanspreken. Op vrijdag 11 
november tussen 15.00 en 20.00 
uur organiseert zij ‘ZinIn’, een in-
spirerende beurs voor de jonge se-
nior. Zij doet dit in samenwerking 
met Ten Tije sport en wellness en 
vandeRegie. 

Uiteraard komen bij ‘ ZinIn’ meer 
en minder sportieve en diverse 
wellness items aan de orde. Daar-
naast zijn er enkele proeverijen 
en/of workshops waaronder, ge-
heel nieuw, een theeproeverij in 
combinatie met kaas. Zo komen 
de volgende items aan de orde:
- CULTUUR: Fietsvakantiewinkel, 
Film, Theater
- GEZOND: Cholesterol, Knijp-
kracht, Wellness
- INTERESSANT: Bankieren, Stu-
die, Werk, Wonen 
- LEKKER: Thee/kaasproeverij, 
Traiteur, Wiine.nl, 
- LEUK: E-bike, E-workshop, Foto-
grafie
- MOOI: Metamorfose, Ontspan-
ning, Visagist

Kortom: veel onderwerpen in het 
kader van ‘vier het leven’ en ‘pluk 
de dag’. De prikkel nodig om iets 
nieuws te ondernemen of te ont-
dekken? Reserveer dan vrijdag 
11/11 in je agenda. Tussen 15.00 – 
20.00 uur welkom bij Ten Tije sport 
en wellness, Schorpioenstraat 4 te 
Apeldoorn. Entree is gratis.

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

Onverwacht sterk
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 7 november

 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.

DorpsVizier
Adverteren in het DorpsVizier

al vanaf € 25,=   (ex. btw)

Expositie
De Lierense kunstenares Christine 
van der Burg exposeert met doe-
ken in gemengde techniek In ok-
tober en november in de Heemhof, 
Heemgaarde 5 in de Maten.

Weergegeven op kleurrijke on-
dergrond vormt ze landschappen 
om in rond te dwalen en waarin 
steeds meer valt te ontdekken. 
Daarbij is veel  speelsheid gebruikt 
bij het toepassen van heel divers 
materiaal, zonder in overdaad te 
vervallen. Acrylverf, papier, kant, 
stof, zand, bladeren, draden; van 
alles draagt bij aan een gelaagd 
en interessant geheel. De werken 
ontstaan al doende. Het resultaat 
blijft ook voor de kunstenares een 
verrassende ontwikkelingsweg. 
Haar website is: www.christine-
vanverburg.nl

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

BEEKBERGEN - Op vrijdag 18 no-
vember komt Old Ni-js de Boerde-
rij Beekbergen op z’ n kop zetten 
en laten trillen op z’n grondvesten. 
De dampende Rock van eigen bo-
dem, gespeeld door doorgewin-
terde muzikanten Willem, Han, 
Ferdi en Gerard, staat borg voor 
een avond feest. Samen spelen 
de mannen van Old Ni-js bekende 
nummers van Normaal, aangevuld 
met andere Nederlandse muziek, 
” den ie verstoan kan”. Ook ver-
wachten we de nieuwste nummers 
die ze gemaakt hebben! Op de site 

Optreden Old Ni-js in de Boerderij 

van Old Ni-js staan de nummers 
van de nieuwe cd voor je klaar.
Zingen, dansen, stampen en bier 
drinken maken het feest com-
pleet. Kortom een feest waar je bij 
moet zijn. Tip: bestel je kaarten in 
de voorverkoop op www.boerde-
rijbeekbergen.nl. Bij Primera de 
Damper (Beekbergen) of Cafeta-
ria de Meerpaal (Apeldoorn Zuid) 
is de voorverkoop van start ge-
gaan.
Prijs voorverkoop: 10 euro, aan de 
deur: 12.50 euro

OLD NIJS 18.11.16

10.00 VOORVERKOOP 12.50 DEURVERKOOP

BOERDERIJ BEEKBERGEN | WWW.BOERDERIJBEEKBERGEN.NL

VANAF 18 JR

AANVANG 20.30 BOERENROCK

Ingredienten
300 gr boerenkool
500 gr kruimige aardappels, ge-
schild
6 plakken ontbijtspek
2 uien
1 eetlepel honing
peper en zout
125 ml creme fraiche
snufje zout en peper
 
Materialen
Stamper
 
Bereiding
Doe de aardappels en de boeren-
kool in een grote pan en vul met 

Boerenkoolstamppot met gebakken spek en 
gekarameliseerde uien

water tot ze onder staan. Kook dit 
20 minuten. Bak ondertussen de 
plakken ontbijtspek krokant in een 
koekenpan en laat uitlekken op 
een keukenpapiertje. Snijd de uien 
in dunne ringen en bak deze in het 
vet van het ontbijtspek.
Voeg de honing toe aan de uien 
en laat 10 min op zacht vuur staan. 
Giet de aardappels en boerenkool 
af en doe terug in de pan. Stamp 
fijn en voeg ondertussen de creme 
fraiche en een flinke snuf peper en 
zout toe. Serveer de smeuïge boe-
renkoolstamppot met de gebak-
ken spek en de gekarameliseerde 
uien.

Op zondagmiddag 6 november 
zingt en speelt het Apeldoorns 
Renaissance en Barokensemble 
En Suite onder leiding van Coert 
Bremmers muziek van Purcell in 
het kerkgebouw van de Doopsge-
zinde Gemeente aan de Paslaan 6 
in Apeldoorn.

Van de 17e eeuwse componist 
Henry Purcell wordt het ingetogen 
“Funeral Music of Queen Mary” 
uitgevoerd. Heel anders van ka-
rakter is zijn feestelijke “Welcome 
to all the Pleasures”, een ode aan 
de muziek, geschreven ter gele-

genheid van de naamdag van de 
Heilige Cecilia. Zij is de bescherm-
heilige van muzikanten.
Op het programma staan verder 
werken van William Mundy en 
Thomas Morley, beiden 16e eeuw-
se componisten.
De koorleden van het ensemble 
worden begeleid door strijkers, 
blokfluitisten en hoboïsten. 

Het concert begint om 15.00 uur 
en zal ca. een uur duren. Kaarten 
kosten  8 euro in  de voorverkoop 
via www.ensemble-ensuite.nl en 
10 euro aan de kerk.

Purcellconcert door Ensemble En Suite

De collecte van de nierstich-
ting in Beekbergen heeft het 

fantastische bedrag opgehaald 
van 1381,09 euro.  

Dank aan alle enthousiaste  
collectanten en gulle gevers!



 

dinsdag 25 oktober 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    19.30 – 22.00 uur Meditatie avond 
       praktijk de Meander, Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen 

woensdag 26 oktober  14.00 – 16.00 uur  Creativiteitsmiddag Stichting MOEd 
       Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen 

donderdag 27 oktober 13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

    14.00 - 16.00 uur Infopunt Hoge Weije 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    18.30 - 23.00 uur Open cafe/biljarten  de Boerderij 

vrijdag 28 oktober  20.00 uur   Najaarsuitvoering HBT Hoge Weije  

zaterdag 29 oktober 10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    20.00 uur   Najaarsuitvoering HBT Hoge Weije 

    13.00 – 18.00 uur Consultmiddag, Angelworxx, Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen  

zondag 30 oktober  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst Hoge Weije  

dinsdag 1 november 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    19.00 - 23.00 uur Tien over rood toernooi  de Boerderij  
    20.00 uur   Themabijeenkomst “Beekbergen en de Zorginstellingen” , De Hoge Weije 

woensdag 2 november  19.00 - 23.00 uur Tien over rood toernooi  de Boerderij 

donderdag 3 november 13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

    14.00 - 16.00 uur Infopunt Hoge Weije 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    19.00 - 23.00 uur Tien over rood toernooi  de Boerderij 

vrijdag 4 november  19.00 - 23.00 uur Tien over rood toernooi  de Boerderij 

    19.30 – 22.00 uur Training Krachtig en Vrouwelijk 

       Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen 

    20.30 uur   Friday Night Fever kantine VVBeekbergen  

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

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    16.00 uur  Finale tien over rood toernooi  de Boerderij 

zondag 6 november  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye      

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.

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


