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BEEKBERGEN - De Bemivo en de 
Veluwse Avond Markt organiseren 
dit jaar samen een Veluwse Win-
ter Markt in Beekbergen. Op don-
derdag 1 december van 16.00 tot 
21.00 uur. Deze zal gehouden wor-
den in de zeer sfeervolle Kerkal-
lee, centraal gelegen in ons dorp, 
Beekbergen.
Aan deze markt zullen diverse on-
dernemers uit ons dorp meedoen, 
met aanvulling van ondernemers 
buiten ons dorp. U zult hier gezel-
lige kraampjes vinden met leuke 
cadeau artikelen en heerlijke lek-

donderdag 1 december 2016

16:00 tot 21:00 uur

Kerk Allee, Beekbergen

• Diverse horeca met heerlijke lekkernijen
• Gezellige kraampjes met leuke cadeautjes

• Ook aan de kinderen is gedacht!

 

Veluwse Winter Markt

BEEKBERGEN - Het Gerrit van 
Engeland biljarttoernooi van de 
Boerderij in Beekbergen is dit jaar 
zeer succesvol en uitermate span-
nend geweest. Na de voorrondes 
op dinsdag t/m vrijdag avond wa-
ren de halve finalisten zaterdag 
scherp en enthousiast! 

Theo van Zanten winnaar Gerrit van Engeland-Toernooi

Tot de laatste minuut was het 
spannend, wie er uiteindelijk met 
de trofee naar huis zou gaan! Op 
de foto vanaf links: 1e prijs winnaar 
Theo van Zanten, 2de prijs win-
naar en (mede)organisator Henri 
Jochems en de dame die de 3de 

plaats veroverde: Erna Ketel! 
Verder op de foto winnaars van de 
verloting van diverse gesponsorde 
prijzen en andere deelnemers. In 
2017 kunt u opnieuw het Gerrit van 
Engeland Biljarttoernooi verwach-
ten in de boerderij! 

Lavinia Meijer en Carel Kraayenhof in de Oude Kerk Beekbergen

Door: Ada van Exel 

BEEKBERGEN - Het was op zater-
dag  5 november weer genieten 
in de Oude Kerk in Beekbergen.  
Massaal kwamen de bezoekers 
af op het concert van de interna-
tionaal geroemde harpiste Lavinia 
Meijer en de eveneens beroem-
de bandoneonist Carel Kraay-
enhof,  die eeuwig geassocieerd 
zal worden met de tranen van 
Maxima. Kaarten voor dit concert 
werden al geruime tijd tevoren 
besteld en de Stichting Beekber-
gen Klassiek moest een week 
voor het concert al nee verkopen. 
 
Het duo speelde niet alleen de 
muziek van verschillende compo-

nisten, maar ook eigen composi-
ties en zelf gearrangeerde muziek 
voor deze verrassende combinatie 
van instrumenten. Zij gaven een 
zeer ontspannen en humoristische  
toelichting op de werken die zij 
gingen spelen. Beide musici rea-
geerden dankbaar op de warme 
respons van het publiek, dat ge-
noot van de wisselzangen tussen 
twee instrumenten, die qua klank 
uitstekend op elkaar aansloten. 
 
De muziek die zij speelden is ook 
te beluisteren op hun nieuwe al-
bum  ‘Lavinia Meijer en Carel 
Kraayenhof in Concert’. Deze CD 
is inmiddels genomineerd voor 
de Edison Klassiek Publieksprijs. 
De winnaar wordt op zondag 27 

november aanstaande bekend-
gemaakt tijdens de uitzending 
van Podium Witteman op NPO 2. 
 
Een speciale bezoeker was de heer 
Chris van Rooij uit Zoetermeer, die 
in de kerk vanuit zijn ambulance-
bed kon meegenieten van het con-
cert. Als terminaal patiënt was het 
zijn wens nog een optreden van 
Carel Kraayenhof te mogen bijwo-
nen. De Stichting Ambulance Wens 
maakte dit voor hem mogelijk. 
 
Stichting Ambulance Wens Neder-
land is een groep van 200 medisch 
geschoolde vrijwilligers die da-
gelijks gratis laatste wensen ver-
vullen van niet mobiele terminale 
patiënten met behulp van speci-
aal daarvoor ontwikkelde am-
bulances. Voor meer informatie: 
www.ambulancewens.nl. 

Wintercompetitie ponyclub de Bosruiters van start

Afgelopen zondag ging de 
wintercompetitie van pony-
club de Bosruiters van start. 
Tijdens 3 springwedstrijden en 
3 dressuurwedstrijden wordt er 
gestreden om het clubkampi-
oenschap. Onder goede weers-
omstandigheden kon de eer-
ste dressuurwedstrijd worden 
afgewerkt op het terrein van 
de Bosruiters aan de Zr. Mey-
boomlaan tegenover Randerode. 
In de klasse Groen dressuur ging 
de overwinning verrassend naar 
Zahra Staps met Joly. Een mooie 
proef werd door jurylid Henri Kruit-

kernijen allemaal gericht op een 
warme december maand. Ook de 
horeca zal u er vinden met warme 
hapjes en drankjes 
Er zullen klanken van de midwin-
terhoorn te horen zijn passend 
bij deze maand. Voor de kinderen 
zal er een passend vermaak zijn 
in wintersfeer, terwijl u heerlijk 
kunt genieten van uw glühwein en 
luisterend naar gezellige muziek. 
Wij begroeten u allen jong en oud 
graag op deze markt vol sfeer.

Tot dan!

bosch beloond met maar liefst 
169,5 punten. Bij de prijsuitreiking 
werd dan ook het oranje lint aan 
het hoofdstel van Joly gehangen. 
Waarna een ereronde voor het tal-
rijke publiek kon worden gemaakt. 
De overige rubrieken lever-
den de volgende winnaars op: 
Klasse B: Esmee Schau-
feli met James Bont 
Klasse L1: Anne Jacobsen met Future 
Klasse L2: Lisa Klopman met Ice 
Klasse M1: Amber van 
der Mast met Kyra 
Klasse M2: Melody van Deventer 
met Mose



Reserveer via  055 506 1458  
Geef je wel op tijd op want, vol = vol! €5 per kind 

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458      www.lierderhoeve.nl

Geen zin om naar huis te gaan, schuif dan lekker aan een tafel aan
Voor u het Sinterklaasmenu een speciale lekkernij. . .

Voor de kids een lekker frietje met misschien er wat bij.

Van 14:00 tot 17:00 uur

Zondag 27 november 2016

Pepernoten bakken 
Taai taai versieren 
Leuke sinterklaas Dansjes
Nog  veel meer sinterklaaspret

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

Restaurant La Parrilla
Dorpstraat 37
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062823 
www.la-parrilla.nl

Lunch & diner
lekker en gezellig

Iedere dag geopend van 11.00 uur tot 22.00 uur

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

VOORJAARSCOLLECTIE 2015

ALTIJD LEKKER LOPEN!
DOE DE GRATIS VOETMETING

Chronische rugklachten?

Wegens succes verlengt

Maak een afspraak!

GRATIS RUG – CHECK

Info www.fysiotherapie-wellness.nl
Dorpstraat 7 

Tel. 055-3125035 / 06-51592667
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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 
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BEEKBERGEN - Via Natura, ge-
specialiseerd in hond en kat 
verhuist op 16 november van 
de Arnhemseweg 538c naar de 
Dorpstraat 40 in Beekbergen. 
 
De verhuizing is het positieve ge-
volg van een toenemend klan-
tenbestand en extra diensten 
die aangeboden worden. Zo is 
in de nieuwe winkel het assorti-
ment natuurvoer voor hond en 
kat, snacks, tuigen en speelgoed 
uitgebreid. Ook is er meer ruimte 
om vragen te beantwoorden over 
voedingsallergieën, voedingsge-
voeligheden, opvoeding, belo-
nen, socialisatie en angstgedrag. 
Via Natura is uitgegroeid tot hét 
kenniscentrum met betrekking 
tot natuurlijke voeding voor hond 
en kat. Er wordt samengewerkt 

met enkele andere professionals 
zoals een (holistisch) dieren-
arts en hondenschool. Hiervoor 
is een spreekkamer ingericht. 
 
Er is een feestelijk openingspro-
gramma op woensdag 16 november 
met leuke aanbiedingen en acties: 
9.00 – 12.00 uur: Dierenarts 
Kruithof doet GRATIS gezond-
heidschecks bij uw hond of kat. 
9.00 – 13.00 uur: Hondentrai-
ner Ewald Nagels van Dogtrack 
beantwoordt vragen over ge-
drag of training van je hond. 
13.00 – 17.00 uur: Ingrid van Goed-
BeterBeest geeft GRATIS advies 
bij angst voor onweer en vuurwerk.  
10.00 – 17.00 uur: Was uw hond 
GRATIS in de Mobile Dog-
wash. Voor verdere informatie: 
www.via-natura.nl 

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

let op: vanaf 16 november: Dorpstraat 40 - Beekbergen !!!

woensdag 16 november leuke openings- aanbiedingen en acties

- Was uw hond GRATIS in de mobile dogwash
- Dierenarts Kruithof doet GRATIS gezondheidschecks bij uw hond of kat
- En nog veel meer...

Via Natura verhuist naar ruime winkel

 
Mijn naam is Anita Meekel.  Ik ben 
al acht jaar instructeur EHBO, BHV, 
reanimatie met AED, instructeur 
EHBO bij kinderen, wandelletsels 
en sportletsels. Ik doe mijn werk 
met heel veel plezier.

Ik heb met veel waardering naar 
het stukje gelezen in de Dorpsvi-
zier over Hartveilig Lieren. Hartvei-
lig wonen ligt mij ook aan het hart.
Ik ben zelf vrijwilliger van Hartvei-
lig wonen, en ben al diverse keren 
opgeroepen om deel te nemen aan 
een reanimatie. Niet altijd loopt 
een reanimatie goed af, maar dat 
je toch je best gedaan hebt, geeft 
toch een goed gevoel.

Tijdens mijn lessen begin ik ook 
altijd over Hartveilig wonen. (Men 
wilt toch ook graag dat jezelf ge-

holpen word als je word getroffen 
door een hartstilstand?)

Nu heeft Dorpsraad Beekbergen 
mij benaderd met de vraag, of hier 
in Beekbergen ook zoiets opgezet 
kan worden, net zoals in Lieren. Ik 
wil hier graag aan meewerken. 
Ik wil u daarom ook  wat vragen 
stellen, zoals; 
Heeft u thuis een AED? 
Heeft u deze binnen of buiten 
hangen? 
Zou de AED bij u buiten mogen 
hangen? (Natuurlijk wel in een 
kast.) 
Wilt u vrijwilliger worden van 
Hartveilig Beekbergen? 
Heeft u een cursus gedaan voor 
reanimatie, of wilt u een cursus 
volgen?

Als u interesse heeft in een cur-
sus voor Hartveilig Beekber-
gen, of u heeft een AED wilt u dit 
dan laten weten en mailen naar  
anita-meekel@hotmail.com

assortiment. Maar ook de comfortabele hon-
denkragen en Medical Petshirts voor gebruik
na operatie of bij verwonding.
In de winkel is een uitgebreide apotheek met
homeopathische en natuurlijke middelen.
Van oorreiniger en diarreeremmer tot vlooi-

enbestrijding: voor ieder probleem is er wel
een natuurlijke en vriendelijke oplossing.
Ook nieuw in de nieuwe winkel is een speci-
ale spreekkamer voor de professionals in de
honden- en kattenwereld waar wij mee
samenwerken. U kunt op de openingsdag
alvast met hen kennismaken.

U bent vast nieuwsgierig naar het openings-
programma en naar onze nieuwe winkel. U
bent van harte welkom. Er zijn die dag ook
veel aanbiedingen en acties.
Van 8.30 tot 17.30 uur staan we voor u klaar.
10.00 – 17.00 uur: Was uw hond GRATIS in
de Mobile Dogwash.
09.00 – 12.00 uur: Dierenarts Kruithof doet
GRATIS gezondheidschecks bij uw hond of
kat.
13.00 – 17.00 uur: Ingrid van GoedBeterBeest
geeft GRATIS advies bij angst voor onweer en
vuurwerk. Ook kan zij alles vertellen over het
gebruik van een thundershirt en wanneer u
TTouch kunt inzetten bij uw hond of kat.
09.00 – 13.00 uur: Hondentrainer Ewald
Nagels. Hebt u vragen over het gedrag of de
training van uw hond? Wilt u weten of uw
hond het ook leuk vindt om te puzzelen?
Ewald van hondenschool Dogtrack helpt u
graag op weg!

In verband met de verhuizing naar het nieu-
we winkelpand zijn wij maandag 14 en dins-
dag 15 november gesloten. 
We zien u graag in onze nieuwe winkel aan
de Dorpstraat.
Roos, Linda, Tessa, Siebren, Hilde en Lorenzo

Openingstijden worden verruimd 
per 16 november:
maandag: 13.00 – 17.30 uur
dinsdag: 08.30 – 17.30 uur
woensdag: 08.30 – 17.30 uur
donderdag: 08.30 – 17.30 uur
vrijdag: 08.30 – 20.00 uur
zaterdag: 08.30 – 16.00 uur

Via Natura 
gespecialiseerd in hond en kat
Dorpstraat 40, 7361 AV  Beekbergen
Tel: 055 - 8430743
www.via-natura.nl
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Op woensdag 16 november openen wij
feestelijk de deuren van onze nieuwe
winkel aan de Dorpstraat 40 te

Beekbergen. Vanaf 08.30 uur zullen wij voor
u klaarstaan. Het nieuwe winkelpand was
hard nodig want we groeiden uit ons jasje.
Enerzijds door het groeiend aantal klanten en
anderzijds omdat het assortiment sterk is uit-
gebreid. 

Gebleken is dat Via Natura gewaardeerd
wordt om haar hoge mate van vakkennis en
deskundig en op maat gesneden advies door
onze voedingsspecialisten. Wij kunnen u hel-
pen bij het overzetten van uw huisdier naar
een meer natuurlijke voeding. In de winkel
hebben we alle middelen om tot een goed
advies te komen. Ons specialisme, naast
rauwe en natuurlijke voedingen, ligt op het

gebied van voedingsallergieën en gevoelighe-
den. We hebben uiteraard een ruim assorti-
ment hypoallergene voeding en snacks.
Doordat we weten wat er in onze voedingen
verwerkt zit kunnen we individueel advies
geven zonder dat wij hoeven te kijken naar
welke voeding de meeste ‘marge’ heeft.
Daarom kunnen wij als team kritisch blijven
kijken naar het assortiment en onbevooroor-
deeld het beste advies geven. Natuurlijke voe-
ding is niet zo duur als u misschien denkt.
Komt u maar eens informeren.

Via Natura is meer dan alleen voeding en
gezondheid. Zo verkopen wij met groot suc-
ces de Perfect Fit tuigen. Wij meten deze aan
en nemen daar alle tijd voor. Speelgoed van
natuurlijk rubber en zonder chemische week-
makers of kleurstoffen zit standaard in het

Via Natura gaat verhuizen 
Via Natura heeft heel drukke weken achter de rug. Na maanden van 
dromen, plannen, verbouwen en inrichten is ons nieuwe winkelpand
gereed. 

Het is ongeveer vier jaar geleden 
dat tijdens een door de dorpsraad 
georganiseerde thema- bijeen-
komst een viertal zorginstellingen 
hun zienswijze op behandelen 
en omgaan met de samenleving 
waarin de instelling zich bevindt, 
konden presenteren en met de 
dorpsbewoners in discussie kon-
den gaan. Alle reden dus om nu 
weer eens bij elkaar te komen, te 
evalueren wat er terecht is geko-
men van de toen gemaakte af-
spraken en kennis te nemen van 
de huidige situatie.
De voorzitter van de Dorpsraad 
Beekbergen-Lieren sprak een 
woord van welkom aan de (ca. 35) 
aanwezigen. In het bijzonder de 
vertegenwoordigers van de uit-
genodigde zorg- instellingen, en 
wethouder Paul Blokhuis, Ariane 
van Burg, fractievoorzitter Groen 
Links gemeenteraad Apeldoorn en 
Theo Simmelink, dorpsagent en de 
medewerker van THOR (Toezicht 
en Handhaving Openbare Ruimte)
Het voorstel rondje van de instel-
lingen gaf de volgende informatie:
- IrisZorg als organisatie helpt zo-
wel mannen als vrouwen met ver-
slavingsproblemen. Doel is een op 
de cliënt afgestemd behandelplan 
op te stellen en te streven naar 
het optimale uit de mogelijkheden 
van die cliënt te halen. Naast Het 
Hoogeland zijn er in Beekbergen 
ook enkele locaties van begeleid 
wonen
- Horeb is onderdeel van de Stich-
ting De Hoop die uitgaat van zin-
geving op basis van christelijke 
principes. De groep bestaat uit 
50 mannen die worden ingezet bij 
allerhande werkzaamheden in de 
gebouwen en op het terrein. Ultie-
me streven is dat een cliënt weer 
terug kan naar de samenleving. 
Dat lukt zeker niet bij alle cliënten. 
Kort gezegd gaat het om vier the-
ma’s, wonen, werken, begeleiden 
en behandelen
- Atlant richt zich in de Markenhof 
met name op cliënten met Kor-
sakov en met psychiatrische pro-
blematiek. Markenhof, hoe triest 
dat ook klinkt, is voor cliënten het 
eindstation. Terugkeer naar de 
maatschappij of een vorm van be-
geleid wonen is niet mogelijk.
- op het Hietveld wonen mensen 
met een beperking en/of gedrags-
problematiek. Waar dat mogelijk is 
wordt onder begeleiding deelge-
nomen aan een werkprogramma. 
Ook wordt sinds een aantal jaren 
door een groep van Pluryn (locatie 
Hietveld) in het centrum van Beek-
bergen zwerfvuil en afgevallen 

blad opgeruimd. Door de gedrags-
wetenschapper, Rachel Mulder 
wordt een korte toelichting gege-
ven op de cliëntgerichte aanpak.
Als start voor de discussie refe-
reerde Joop van der Meer aan de 
notitie van 12 maart 2013 die is 
ondertekend door IrisZorg, Horeb, 
Pluryn, Atlant en politie en waarin 
wordt toegelicht dat de zorginstel-
lingen geen mogelijkheid zien om 
een gezamenlijk meldpunt op te 
zetten waar bewoners van Beek-
bergen hun klacht over ervaren 
overlast kwijt kunnen. Theo Sim-
melink geeft aan dat het bellen van 
nummer 0900-8844 dan de beste 
oplossing is. Door een van de aan-
wezigen wordt gemeld dat dit niet 
altijd het gewenste resultaat heeft. 
Wanneer de politie andere priori-
teiten heeft komt er geen opvol-
ging van de oproep.
- gevraagd wordt of het te over-
wegen is om cliënten die zo drank-
verslaafd zijn dat zij aantoonbaar 
niet buiten alcohol kunnen, op het 
terrein van de instelling onder toe-
zicht in beperkte mate alcohol te 
verstrekken en op die manier over-
last in het dorp wordt verminderd. 
Joris Philipsen geeft aan begrip te 
hebben voor dit standpunt maar 
wijst op de problematiek om dit 
echt op een verantwoorde wijze in 
praktijk te brengen. Het is per cli-
ent steeds maatwerk. Het voorstel 
om in die “drinkhoek” een camera 
op te hangen biedt geen soelaas.
- tijdens de discussie blijkt dat in de 
APV (Algemeen Plaatselijke Veror-
dening) wel is bepaald dat er in de 
openbare ruimte geen alcohol mag 
worden genuttigd maar dat de 
noodzakelijk gebiedsaanwijzing 
ontbreekt en handhaving daarom 
lastig is. Wethouder Blokhuis zegt 
toe dit op zeer korte termijn te re-
gelen of in ieder geval inzicht te 
geven in de termijn waarbinnen dit 
in de APV kan worden geregeld
- een groot deel van de cliënten 
van de instellingen mag (zonder 
begeleiding) het terrein van de in-
stelling verlaten. Op de vraag of bij 
terugkomst controle op alcohol- 
of drugs- gebruik wordt gedaan, 
wordt door de instellingen ver-
schillend geantwoord. Bij Horeb 
wordt altijd gecontroleerd.
- gewezen wordt op de slechte te-
lefonische bereikbaarheid van Iris-
Zorg locatie Het Hoogeland. Door 
Joris Philipsen wordt gemeld dat 
dit is onderkend en er recent een 
aanpassing in het meldsysteem is 
uitgevoerd
- naar aanleiding van een vraag 
over behandelplannen wordt mee-

gedeeld dat elke cliënt een op hem 
of haar toegespitst behandelplan 
krijgt. Blijkt in de praktijk dat dit 
toch niet aansluit bij de mogelijk-
heden van de cliënt dan wordt het 
plan aangepast. Een behandel- 
plan is geen statisch document 
maar men zoekt steeds het opti-
male voor de cliënt. Dat dit veel tijd 
en inspanning van de behande-
laars vraagt wordt door een van de 
aan- wezigen toegelicht en wordt 
ook de zwaarte van de taak van de 
begeleiders in beeld gebracht
- veel cliënten verblijven op “vrij-
willige basis” (geen gerechtelijke 
aanwijzing) in de zorg- instellingen. 
Dat geeft beperkingen in bijvoor-
beeld het toepassen van sancties 
bij verstorend gedrag. Wel mogen 
de instellingen wanneer een cliënt 
een gevaar is voor zijn omgeving, 
overgaan tot separatie
- vraagtekens worden gezet bij 
de invulling van de dagbesteding. 
Vastgesteld is dat een aantal cli-
enten van een zorginstelling ge-
durende de dag meerdere keren 
de weg van de zorginstelling naar 
het centrum van het dorp loopt en 
zichtbaar blikjes bier meedraagt. 
De zorginstelling zegt toe hier aan-
dacht aan te gaan geven
- een winkelier geeft aan dat het 
personeel een training heeft ge-
volgd om hen weerbaar- der te 
maken bij het omgaan met lastige 
of agressieve klanten. Aangege-
ven wordt dat het contact met po-
litie en zorginstelling goed is en er 
regelmatig overleg plaatsvindt
- door Rolf Striekwold wordt mee-
gedeeld dat er een eerste opzet is 
van een plan om het Immendaal 
gereed te maken voor het huisves-
ten van mensen met dementie
Concrete afspraken:
- wethouder Blokhuis zorgt voor 
gebiedsomschrijving in de APV
- wethouder Blokhuis onderneemt 
actie om in het centrum van Beek-
bergen een openbaar
toilet te plaatsen en zo wildplassen 
tegen te gaan
- zorginstellingen onderzoeken op 
welke wijze de door bewoners van 
Beekbergen
gesignaleerde overlast in onder 
andere het Freule Hartsenplant-
soen en op de hoek van
de Dorpstraat en de Kerkweg kan 
worden verminderd
- op voorstel van de zorginstel-
lingen zal er regelmatig (met niet 
al te grote intervallen) gezamen-
lijk overleg plaatsvinden met de 
dorpsraad en eventueel met be-
woners- groepen. Hartveilig Beek-
bergen

Themabijeenkomst “Beekbergen en de Zorginstellingen”

Hartveilig Beekbergen



Actie ZEISS DriveSafe brillenglazen bij Optiekhuis Ugchelen!
Brillenglazen voor dagelijks gebruik, geoptimaliseerd voor

veiliger en comfortabeler autorijden.

Kom langs voor vrijbijvend advies!
Ugchelseweg 56a
7339 Ck Ugchelen

055 7630563

info@optiekhuisugchelen.nl
www.optiekhuisugchelen.nl

Actie geldig van 1/11/2016 tot 31/01/2017. € 50 cadeau
op Zeiss DriveSafe Unifocaal brillenglazen, € 100

cadeau op Zeiss DriveSafe Multifocaal brillenglazen.

OPTIEKHUIS

UGCHELEN

Scherp zicht,
ook bij weinig licht?
ZEISS DriveSafe brillenglazen 

Actie ZEISS DriveSafe brillenglazen
Brillenglazen voor dagelijks gebruik, geoptimaliseerd 
voor veiliger en comfortabeler autorijden.

Kom langs voor vrijblijvend advies!

* Actie geldig van 1/11/2016 tot 31/01/2017. € 50 cadeau op
ZEISS DriveSafe Unifocaal brillenglazen, € 100 cadeau op
ZEISS DriveSafe Multifocaal brillenglazen.

// RESPONSIBILITY
MADE BY ZEISS

€50 / €100 

cadeau*

20160920112932_257.adpro.indd   1 9/20/2016   11:29:24 AM



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

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de 
Hiethof:

Vrijdag 18 november
20,00 uur BSV XR 1  –  SV SocII XR 1
Zaterdag 19 november
12.00 uur  BSV Dames 3  –  Dio Ugchelen DS 2
14.00 uur  BSV Heren 2  –  Primavo HS 3
16.00 uur  BSV Heren 4  –  Salvora HS 3

Uit wedstrijden:
Dinsdag 8 november
19.30 uur Primavo DS 3  –  BSV Dames 3
 Mheenpark Apeldoorn
21.00 uur Primavo HS 3  –  BSV Heren 4
 Mheenpark Apeldoorn
Donderdag  10 november
19.30  uur Avior XR 1  –  BSV XR 1
 Keizerslanden, Deventer 
Donderdag 17 november
19.00 uur SV Dynamo DS 12  –  BSV Dames 3
 Welgelegenhal, Apeldoorn
21.00 uur Voorwaarts HS 3  –  BSV HS 1 – Jachtlust, Twello
Zaterdag 19 november
15.00 uur Spiker DS 3  –  BSV Dames 1
 De Bhoele, Eerbeek
17.00 uur  Spiker DS 4  –  BSV Dames 2
 De Bhoele, Eerbeek

Vo l l e y b a l

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.....

Ook voor leuke 
schoencadeautjes 

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     

BEEKBERGEN - Ze schitterde in My 
Fair Lady, Les Misérables en Evita, 
en werd viermaal onderscheiden 
met de John Kraaijkamp Musical 
Award. De Vlaamse actrice, zange-
res en musicalster Vera Mann zingt 
tijdens een Nieuwjaarsconcert op 
21 januari 2017 met begeleiding 
van harmonieorkest Prinses Ju-
liana Beekbergen onder andere 
een repertoire met bekende Fran-
se chansons van Jacques Brel.  
 
Gebeuren dingen toevallig of zijn 
ze voorbestemd? Die vraag fas-
cineert Vera Mann duidelijk. Het 
was onmiskenbaar toeval dat ze 
als achttienjarige op de klein-
kunstacademie terechtkwam, na 
te zijn afgewezen voor de toneel-
school. Een jongen achter de bar 
van het café waar ze haar verdriet 
om die afwijzing ging wegdrinken 
(“met een kopje koffie, hoor”), 
wees haar op die mogelijkheid, 
en zo werd de van oorsprong 
Vlaamse Vera Mann een van de 
grootste musicalsterren van de 
Lage Landen. Wat misschien toch 
weer pleit voor de veronderstel-
ling dat dit voorbestemd was. 
 
Mann speelde sindsdien voorna-
melijk hoofdrollen in meer dan 
twintig musicals. Daarbij had ze 
onder andere Henk Poort, Si-
mone Kleinsma en Ernst Daniël 
Smid als tegenspeler in musicals 
als Cats, Sweeney Todd, West 
Side Story en Mamma Mia!. Haar 
glansrijke carrière leverde haar 
vele awards op, recentelijk voor 
haar vrouwelijke hoofdrol in de 
musical Hartsvrienden. Dit jaar 
is de Vlaamse opnieuw genomi-
neerd voor een Musical Award, 
niet in de laatste plaats vanwe-
ge haar schitterende stemgeluid. 
 
“Wat ik heel mooi vind is, diep van 
binnen ben ik een heel roman-
tische ziel, dat ik behalve musi-
cals ook graag de romantisch 
getinte liedjes van Jacques Brel 
en Edith Piaf mag zingen”. “Maar 

ook popsongs als Fever, Life is a 
cabaret en Big Spender zing ik 
naar hartenlust”, aldus Vera Mann.  
 
Naast musicalrollen speelde de 
veelzijdige Vera Mann ook hoofd-
rollen in toneelvoorstellingen als 
Little Voice en Momenten van Ge-
luk. Op televisie vertolkte Mann 
gastrollen in vele series, onder an-
dere in Baantjer en Hartslag. Maar 
haar grote liefde ligt bij het zingen, 
dat doet ze met een enorme ge-
drevenheid en passie. “Ik hou ge-
woon niet van middelmatigheid”. 
Vera Mann is regelmatig te horen 
bij concerten van het Brabants Or-
kest, de Koninklijke Militaire Kapel 
Johan Willem Friso en het Metro-
pole Orkest. In De Heemgaard in 
Apeldoorn is Vera Mann op 21 ja-
nuari tijdens een Nieuwjaarscon-
cert te beluisteren, samen met PJB. 

Kaarten (15 euro) kunnen wor-
den besteld door overboeking op 
bankrekening NL05 RABO 0306 
0564 02 t.n.v. harmonieorkest 
Prinses Juliana. De kaarten zijn 
op 21 januari 2017 af te halen bij 
de infobalie van De Heemgaard. 
Meer informatie over PJB en 
haar activiteiten is te vinden op: 
www.harmonie-pjb.nl

Vera Mann: “Ik heb een romantische ziel”

Nieuw: wandelgroep
APELDOORN - Onderzoek leert 
dat sportief bewegen een be-
langrijke bijdrage kan leveren aan 
het opbouwen van de conditie en 
aan het herstel. Maar wandelen is 
ook lekker buiten, ontspannen en 
fijn dit met lotgenoten te kunnen 
doen! Op de donderdagochtend 
gaan we daarom wekelijks wande-
len o.l.v. een wandelbegeleider en 
we starten aanstaande donderdag 
3 november. Begin- en eindpunt bij 
Stichting ‘kLEEF! aan de Vossel-
manstraat 4 in Apeldoorn. Vanaf 
9.30 uur inloop met koffie/thee 
en om 10 uur gaan we wandelen. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. Bent 
u geinteresseerd? Mail dan aan 
info@stichtingkleef.nl of bel met 
055 - 576 26 76.  Andere activi-
teiten bij ‘kLEEF! : www.stichting-
kleef.nl

donderdag 1 december 2016

16:00 tot 21:00 uur

Kerk Allee, Beekbergen

• Diverse horeca met heerlijke lekkernijen
• Gezellige kraampjes met leuke cadeautjes

• Ook aan de kinderen is gedacht!

 

Veluwse Winter Markt

Kom volleyballen bij de BSV
BEEKBERGEN - Ben jij tussen de 6-14 jaar en lijkt het je leuk om te vol-
leyballen? Dan zoeken wij jou!
Op vrijdagmiddag wordt er van 15.30 uur tot 16.30 uur(6-9 jaar) en van 
16.30 tot 17.30 uur(10-14 jaar) getraind in de Hiethof. Op 18 en 25 no-
vember organiseren wij een instuif en 
kun je komen kijken of nog leuker... zelf 
meedoen!
We hopen je op deze dagen te zien en 
neem je vriendjes en vriendinnetjes ge-
zellg mee!  Tot bij BSV!

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vond	jij	het	deze	zomer	ook	zo	spannend	als	de	Nederlandse	dames	in	Rio	een	wedstrijd	gingen	
spelen?	En	zou	je	ook	wel	eens	willen	volleyballen	maar	weet	je	niet	of	je	het	leuk	zal	vinden?	
Dan	heeft	BSV	voor	jou	de	oplossing.	Ben	je	tussen	10	en	14	jaar	oud,	kom	dan	op	vrijdag	18	en	25	
om	16.30	uur	naar	sporthal	Hiethof	en	train	een	paar	keer	gratis	mee.	Wie	weet	wordt	jij	wel	een	van	
de	top	volleyballers	van	Beekbergen	en	Nederland.		
	

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

BEEKBERGEN - In een ware tita-
nenstrijd wist schaakclub VDS uit 
Beekbergen op 5 november num-
mer 2 van de ranglijst, ASV 5 uit 
Arnhem, met 4½-3½ te verslaan 
en zonder ook maar één verlies-
punt aan de kop van de ranglijst te 
blijven. Een heel verschil met vorig 
seizoen, toen de club maar ternau-
wernood aan degradatie wist te 
ontkomen.
VDS komt uit in de promotieklas-
se, de hoogste afdeling van de 
Oostelijke Schaakbond. De kampi-
oen promoveert naar de landelijke 
afdeling. 
De volgende ronde is een thuis-
wedstrijd voor de Beekbergenaren 
en wordt gespeeld op zaterdag 26 
november a.s., aanvang 12.00 uur.
Voor nadere informatie over VDS 
zie www.vriendschapdoorstrijd.nl 

VDS blijft aan de leiding
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DorpsVizier
Adverteren in het

DorpsVizier
al vanaf € 25,= (ex. btw)

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

APELDOORN – De 10 prijswin-
naars van KidsCooking 2016 heb-
ben op zondagmiddag bij Bilder-
berg hotel de Keizerskroon hun 
prijs in ontvangst mogen nemen. 
De kinderen kregen een workshop 
van Steve Sykes, de chef-kok van 
het Kingstreet restaurant.

De 10 keukentalentjes, tussen de 9 
en 12 jaar oud, die het lekkerste ei-
gen bedachte voor-
gerecht hebben 
bereid tijdens Ki-
dsCooking, werden 
rond het middaguur 
door hun ouders 
naar ‘de Keizers-
kroon’ gebracht. 
Daar stonden de 
organiserende Ho-
tel Management 
studenten van het 
Saxion de kinderen 
op te wachten. 

Gedurende de workshop bereid-
den de kinderen een high tea voor 
de, door hun zelf uitgekozen, vier 
gasten. Zo koos Cejai ervoor om 
vier vriendinnen uit te nodigen en 

Brandon voor zijn familie. Volgens 
de kinderen was de middag een 
waar succes! “Dit is de ‘coolste’ 
prijs die we ooit hebben gewon-
nen,” galmt het door de keuken uit 
verschillende hoeken. 

KidsCooking was een onderdeel 
van het Gouden Lepel Festival wat 
afgelopen 10 september plaats 
heeft gevonden bij de Nettenfa

briek. Hier was naast de kinder-
kookwedstrijd, een boerenmarkt 
en een foodhal te vinden. Kijk voor 
meer informatie op www.gouden-
lepelveluwe.nl

Veluwse keukentalentjes bereiden high tea

BEEKBERGEN - Enige tijd geleden 
was het oorlogsmuseum in Beek-
bergen bij het tv programma ‘Pa-
rels en Passie’ van TV Gelderland 
te zien. Het tv programma laat de 
drijfsfeer zien wat nu eigenlijk ie-
mand beweegt om iets op gebied 
van musea op te gaan zetten en of 
zijn/haar medewerking hieraan te 
verlenen. Ook het oorlogsmuse-
um werd door de redactie van 
het programma benaderd en met 
name werd ook hier de drijfsfeer 
van Stichting Collectie ’40-’45 in 
beeld gebracht. ‘We hebben door 
de jaren heen zoveel bijzondere 
voorwerpen uit onze omgeving 
mogen ontvangen, deze voor-
werpen geven een beeld van wat 
‘hier’, in Beekbergen en omgeving 
gebeurde, tijdens de oorlogsjaren. 
Met het bijhorende verhaal komen 
deze voorwerpen weer tot ‘leven’. 
De hoofdtaak van Stichting Col-
lectie ’40-’45 is het conserveren 
van de voorwerpen uit onze regio 
en deze te bewaren voor ons na-
geslacht. 

Naar aanleiding van het program-
ma werd er door een meneer uit 
Loenen contact met het oorlogs-
museum gelegd. Na het overlijden 
van zijn schoonmoeder in Apel-
doorn kwamen er vele voorwer-
pen uit de oorlog van zolder. Door 
de jaren heen zijn deze gelukkig 
altijd bewaard gebleven. Na het 
zien van het tv programma ‘Parels 
en Passie’ besloot hij de voorwer-
pen aan het museum te schenken. 
Het merendeel van de voorwerpen 
komen uit Apeldoorn, maar ook uit 
Eerbeek en Brummen. Bijzonder is 
een wegwijzerbord die aangeeft 

waar de parkeerplaats is voor een 
Engelse of Canadese ‘Mess’, kanti-
ne. Helaas is het niet bekend waar 
deze kantine zich in Apeldoorn 
bevond. Ook zaten er diverse En-
gelse biscuits blikken bij de schen-
king. Zeer bijzonder is dat er zelfs 
in één van de blikken nog originele 
biscuits uit de oorlog zaten. 

Het museum is nu officieel geslo-
ten en het is weer rustig aan be-
gonnen met de inrichting voor 
Seizoen 2017.  Eén ding is nu al ze-
ker, de voorwerpen uit Apeldoorn, 
Eerbeek en Brummen zullen zeker 
hun vaste plaats in het museum 
krijgen!

Voor meer informatie: Stich-
ting Collectie ‘40’45. Dorpstraat 
15 Beekbergen, telefoon 055-
5062343 info@collectie4045.nl

‘Parels en Passie’, oorlogsmuseum Beekbergen

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 ok-
tober kon het publiek in De Hoge 
Weye weer genieten van een ge-
weldig toneelspel, opgevoerd door 
Het Beekbergens Toneel. In het 
blijspel, genaamd “Koestukken 7” 
(geschreven door Harm Dijkstra), 
lukte het Anna (Gerda van den 
Beld) niet meer om de huishouding 
op de boerderij draaiende te hou-
den. Ze ging er dan ook even tusse-
nuit om op adem te komen. Dat viel 
voor de familie Scholten niet mee. 
Zo zorgden oma en Luuk (fantas-
tisch gespeeld door Jansje Ribbink 
en Jeroen Jochems) voor hilarische 
momenten als oma gewassen 
moet worden en Luuk deze nobele 
taak op zich neemt.  Ook hielden 

Wanneer de vrouw des huizes weg is…  
Hilariteit op de boerderij

de toeschouwers hun hart vast als 
oom Hendrik (Tonny van den Beld) 
op tafel gaat staan om de boel 
af te stoffen. Tevens moest het 
enthousiaste publiek flink lachen 
om de ‘iets’ te zoute soep van oom 
Hendrik en de borrels van oma. 
Dit seizoen werd het team van 
Het Beekbergens Toneel versterkt 
door twee gastleden: Arno Diks en 
Marieke van den Beld. Zij hebben 
hun rol als makelaar en dochter 
van Anna zeer goed uitgevoerd 
en de vereniging hoopt dat ze de 
volgende keer weer meespelen.  

De voorjaarsuitvoering zal plaats-
vinden op vrijdag 24 en zaterdag 
25 maart 2017. 

Paddenstoelenexcursie  

Op zaterdag 12 november ver-
zorgt paddenstoelendeskundige 
Leo Knol een bijzondere padden-
stoelenexcursie door het Paleis-
park van Kroondomein Het Loo.
Tijdens deze excursie gaat u op 
zoek naar paddenstoelen en komt 
u meer te weten over de padden-
stoelen, zoals de groeiplaats, de 
leefwijze van de soorten en hun 
naam.

Leo Knol onderzoekt en fotogra-
feert al ruim 40 jaar paddenstoe-
len in het Paleispark. Hij geeft 
regelmatig lezingen over padden-
stoelen voor verenigingen. Het is 
handig om tijdens de excursie een 
paddenstoelengids en een klein 
zakspiegeltje mee te nemen om 
de kenmerken beter te kunnen 
zien. Ook een camera kan van pas 
komen!

Deze excursie kost  5 euro per 
persoon. Kinderen tot 12 jaar be-
talen 2,50 euro per persoon.
De excursie begint om 10.00 uur 
en duurt ca. 2 uur.

Kijk voor meer informatie en onli-
ne reserveringen op www.kroond-
omeinhetloo.nl

Kerstsamenkomst  
 
Een speciale kerstsamenkomst 
met aansluitend een lekkere 
maaltijd. Dat organiseert chris-
tengemeente ‘Bijbelse Waarheid’ 
op zondagmiddag 11 december in 
dorpshuis De Hoge Weye in Beek-
bergen. 
 
Bijbelse kerstboodschap
Het programma begint om 16.00 
uur met live muziek en verder 
brengt spreker Jürgen Brandt een 
bijbelse kerstboodschap. Na af-
loop staat een smakelijke maal-
tijd klaar. Iedereen die dit speciale 
kerstfeest wil meevieren, is van 
harte welkom.  De toegang is gratis.  

Iedere zondagochtend
‘Bijbelse Waarheid’ houdt iede-
re zondagochtend vanaf 10.30 
uur een samenkomst in De Hoge 
Weye. Kijk voor meer informatie 
op www.bijbelsewaarheid.nl

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

maandag 21 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.

Dorps
Vizier

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Opheffingsuitverkoop
 

Op het grootste deel van ons assortiment 

 
30% korting

 
 

(M.u.v. duivensport, diervoeding, rookwaren, 
brandstof, zie voorwaarden in de winkel)

 
Jan van de Kamp
Tullekensmolenweg 94  
7364 BC Lieren

Opheffingsuitverkoop

30% korting

Concert Sweelinck kamerkoor 
BEEKBERGEN/APELDOORN- Op 
3 december geeft het Sweelinck 
kamerkoor uit Apeldoorn een con-
cert in de Dorpskerk van Beekber-
gen. De hele avond klinkt er maar 
één thema: de lofzang van Maria, 
die ze uitsprak nadat zij bij haar 
nicht Elizabeth was gekomen. De 
woorden van deze lofzang zijn zo 
bijzonder dat ze veel componisten 
hebben geïnspireerd tot het ma-
ken van een prachtige muzikale 
omlijsting, ieder in eigen stijl. Dit 
concert laat Maria's Magnificat 
horen van Hassler, Monteverdi, 
Palestrina, Schütz, Binchois, Wil-
laert, Byrd, Purcell en natuurlijk 
van onze eigen Jan Pieterszoon 
Sweelinck. Het zijn steeds Ma-
ria's woorden in het Duits, Engels 
en Latijn, maar door al deze toon-
dichters zo verschillend gekleurd. 

Hutspot met pastinaak

Blijft lekker die stamppotten! En 
je kunt er echt eindeloos mee 
variëren. Dit keer gaf ik de tradi-
tionele hutspot of wortelstamp 
zoals het ook wel genoemd word 
een lekkere twist. Een deel van de 
aardappelen verving ik voor pasti-
naak, wat een zachte zoete smaak 
meegeeft en wat daar perfect bij 
past is wat tijm. En wat mosterd 
voor een scherp randje erbij en de 
smaak was goddelijk! Een heerlijk 
nieuw recept voor hutspot met 
pastinaak!

Wat heb je nodig? voor 4 personen
- 600 gram aardappelen
- 400 gram pastinaak
- 1 kilo wortel en uien mix
- 2 el mosterd
- klont boter
- scheutje melk
- peper en zout
- 1 el tijm
- 250 gram spekjes

Schil de pastinaak en de aardap-
pelen. Snijd de pastinaak in wat 
kleinere stukjes. Doe de pastinaak 
samen met de aardappelen in een 
grote pan en leg daarboven op de 
wortel en uienmix. Zet op het vuur 
met ruim water en laat 20 minuut-
jes koken.
Controleer of de pastinaak en 
aardappel goed gaar is en giet 
af. Voeg een klont boter en een 
scheutje warme melk toe en 
stamp alles samen tot een mooie 
stamp. Breng op smaak met pe-
per en zout, de tijm en de mosterd. 
Voeg vervolgens de spekjes toe en 
roer goed door.
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

Dat geeft veel afwisseling in deze 
muzikale uitvoering; iets wat u als 
luisteraar zeker zult waarderen. 

Het koor staat onder leiding 
van Marjon van der Linden, ter-
wijl Gerben Budding het or-
gel bespeelt. Verder verleent 
de cellist Diederik van Dijk zijn 
medewerking aan dit concert. 
De avond begint om 20.00 uur 
en er is een pauze, waarbij u een 
kopje koffie/thee kunt gebruiken 
in het Hooge Pad. De entree voor 
volwassenen bedraagt 12,50 euro; 
voor jongeren (13-18jr) 7,50 euro 
en kinderen mogen gratis naar 
binnen. U kunt nu al een kaart à 11 
euro bestellen in de voorverkoop.
Voor meer informatie zie  
www.sweelinck-kamerkoor.nl

LIEREN - Het rook heerlijk in de 
Prinses Julianaschool in Lieren! 
Gevolg van een voortreffelij-
ke stamppotbuffet dat door de 
Dorpsraad en de school voor de 

Stamppotbuffet in Lieren

ouderen van Lieren werd georga-
niseerd. Het was reuze gezellig en 
de ouderen genoten van de spel-
letjes die na het eten voor ze klaar 
stonden. 

Gratis proefles tekenen 
en schilderen
In november organiseert de kleine 
academie van Elly Bos proeflessen.

De gratis proefles voor kinderen 
is op dinsdag 15 of 22 november 
18.00- 19.30 uur.

De gratis proeflessen voor vol-
wassenen zijn op woensdag 16 of 
30 november 19.30- 22.00 uur en 
donderdag 10 of 24 november  om 
9.00-11.00 of 19.30 - 22.00 uur.

Alles is mogelijk, van potlood t/m  
olieverf. Proef de sfeer, de kleur 
en het materiaal. Leer de kneepjes 
van het vak. Gezellig samen wer-
ken met gemotiveerde cursisten in 
een kleine groep.

Het Hooge  Pad, Papenberg 5, 
Beekbergen www.ellybos.nl /  klei-
neacademie-bos@kpnplanet .nl / 
tel.: 06 230 41 449



 

dinsdag 8 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 

woensdag 9 november  14.00 – 16.00 uur  Creativiteitsmiddag Stichting MOEd 
       Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen 

donderdag 10 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 

    18.30 - 23.00 uur Open cafe/biljarten  de Boerderij 

vrijdag 11 november 19.30 – 22.00 uur Training Krachtig en Vrouwelijk 

       Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen 

zaterdag 12 november 10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    13.30 uur  Intocht Sint  VSM Lieren 

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

zondag 13 november 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst Hoge Weije  

dinsdag 15 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 

woensdag 16 november 9.00 tot 17.00 uur  Opening Via Natura Dorpstraat 40  

donderdag 17 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 

zaterdag 19 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 

    20.30 uur   Old Ni-js de Boerderij 

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

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


