
E D I T I E  3  -  D O N D E R DAG  1 6  F E B RUA R I  2 0 1 7  -  a l g e m e e n @ d o r ps v i z i e r. n l  -  w w w.d o r ps v i z i e r. n l

DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Vrijwilligers gezocht

De buurtbus Oosterhuizen Lie-
ren is naarstig op zoek naar 
vrijwilligers die op de buurtbus 
willen rijden. De vrijwilligers rij-
den één dienst per week van 
2 of 3 uur.  De bus rijdt van het 
station Apeldoorn via Lieren en 
Oosterhuizen naar Loenen en 
weer terug. De passagiers wor-
den vervoerd met een klein busje 
waarvoor rijbewijs B volstaat.

Wilt u ook helpen dit prachtige 
project in stand te houden?

Bel dan met Joop Beuker,  tel.:  
055-5411245 of 06-51985023.

Dansen met Q15

Samen met jullie verzorgt Q15 - 
de band van Henk van de Kamp 
- met de Boerderij Beekbergen 
een gezellige danspartij. In 2016 
was het optreden een groot suc-
ces! En daarom doen we het nog 
een keer. Het wordt genieten van 
de easy listening muziek, kletsen 
met bekenden, een foxtrot en 
een quikstep. Voor iedereen die 
van dansen houd, een avond om 
niet te missen.
Zaterdag 18 maart om 20.30 uur.
Voor iedereen - NIX18 

BEEKBERGEN - Op vrijdag 10 fe-
bruari werd het straatnaambord 
Willem Kolffweg onthuld. Wil-
lem Kolff professor doctorandus, 
uitvinder van de kunstnier door 
ingenieur Watse Kolff (een neef 
van professor Kolff) Dit in aan-
wezigheid van nog een lid van de 
familie Kolff, de heren Broers (bio-
graaf van Willem Kolff) en Jacobze 
(Willem Kolff Stichting), leden van 
de Werkgroep Oud Beekbergen 
Lieren (WOBL), bestuursleden van 
de dorpsraad Beekbergen-Lie-
ren. Een aantal bewoners van de 
Willem Kolffweg en een verte-
genwoordiging van de gemeente 
Apeldoorn.
Wegens de kou werd de bijeen-
komst bij de Willem Kolffweg be-
perkt tot een woord van welkom 
door Joop van der Meer (voorzitter 
dorpsraad en voorzitter WOBL) en 
het verwijderen van het doek dat 
tijdelijk over het straatnaambord 
was opgehangen.
Daarna snel naar het A-Ford mu-
seum waar de kachels de ruimte 
goed hadden verwarmd en waar 
Herman Broers en Watse Kolff 
vertelden hoe zij zich professor 
doctorandus Willem Kolff herin-
nerden. Een man met een niet te 
stuiten energie die gedreven door 
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In en om de dorpen 

Straatnaambord onthuld 

Op vrijdag 10 februari 2017 werd het straatnaambord “Willem Kolffweg; prof. dr. uitvinder van 
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Kolff Stichting), leden van de Werkgroep Oud Beekbergen Lieren (WOBL), bestuursleden van 
de dorpsraad Beekbergen-Lieren. Een aantal bewoners van de Willem Kolffweg en een 
vertegenwoordiging van de gemeente Apeldoorn. 
Wegens de kou werd de bijeenkomst bij de Willem Kolffweg beperkt tot een woord van welkom 
door Joop van der Meer (voorzitter dorpsraad en voorzitter WOBL) en het verwijderen van het 
doek dat tijdelijk over het straatnaambord was opgehangen. 
Daarna snel naar het A-Ford museum waar de kachels de ruimte goed hadden verwarmd en 
waar Herman Broers en Watse Kolff vertelden hoe zij zich prof.dr. Willem Kolff herinnerden. 
Een man met een niet te stuiten energie die gedreven door de nieuwsgierigheid om dingen te 
realiseren en inhoud gaf aan de 6 D’s (dromen, denken, durven, doen, doorzetten en delen). 
Dat was, zo vertelde de heer Jacobze onder het genot van een hapje en een drankje, prof. 
Kolff. Het was een gezellige bijeenkomst waar recht werd gedaan aan een uitvinder die baan-
brekend werk heeft verricht op het gebied van de medische technologie. 

 

   

   
 
BEEKBERGEN - Op zaterdag 25 
en zondag 26 februari organiseert 
de Boerderij het KinderVakan-
tiespelWeekend. Kinderen vanaf 
4 jaar zijn van harte welkom om 
een nachtje in de Boerderij te 
komen logeren en leuke avon-
turen te beleven. De kinderen 
kunnen zaterdags om 13.00 uur 
worden gebracht. Zondags na het 
ontbijt, kunnen de kinderen om 
9.00 uur weer worden opgehaald. 
Het hele weekend kost 5 euro per 
kind. Ouders, opa’s en oma’s zijn 
van harte uitgenodigd voor de 
playbackshow op zaterdagavond. 
Vanaf 19.30 uur bent u van harte 
welkom. Zodra het afgelopen is 
maken we de bedden klaar en 
gaan de kinderen slapen. Nou ja.....
slapen?

U kunt uw kind(eren) opgeven via 
Veronique Brink (vhairstyle@hot-

mail.nl ) Vermeldt u dan de naam 
van uw kind, zijn of haar leeftijd en 
wie hij/zij nadoet met welk liedje. 
Zorgt u alstublieft zelf voor een 
cd met het liedje er op (voorzien 
van de naam van uw kind) met de 

juiste uitvoering van het nummer 
dat uw kind wil playbacken. Deze 
kunt u of kan uw kind bij aankomst 
afgeven aan Veronique Brink. Meer 
informatie: bel 055 506 2239.

Er is nog plaats in het KinderVakantiespel Weekend

Q15 ZA 18.03.17

GRATIS ENTREE DANSEN
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Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458

      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

(H)eerlijk eten voor 
                     een betaalbare prijs

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

 Openingstijden t/m 31 maart 2017
 Maandag t/m woensdag  Gesloten
 Donderdag  16:00 - 23:30
 Vrijdag   12:00 - 23:30
 Zaterdag   10:00 - 23:30
 Zondag   10:00 - 22:00

Volle spaarkaarten van  
de Albert Heijn restaurantactie?

Bij ons kunt de maanden februari en maart 2017 
 terecht om de spaarkaarten van de 

Albert Heijn restaurantactie 2016 te verzilveren.

Reserveer via T. 055-506 1458 
Actie geldig t/m maart 2017 niet in combinatie met andere kortingsacties

Provincie: 

Gelderland

VOORWAARDEN

• Vanaf 4 juli t/m 21 augustus 2016 ontvangt u 1 AH Restaurantzegel bij iedere 10 euro aan boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn 

winkels in Nederland. • AH to go winkels zijn uitgesloten van deelname. • Indien u in de actieperiode in Nederland via ah.nl bestelt (voor zowel 

thuisbezorging als ophalen bij een Albert Heijn Pick Up Point) ontvangt u het volgende aantal AH Restaurantzegels: 0 - 40 euro: 4, van 41 - 80 

euro: 8, van 81 - 120 euro: 12, van 121 – 160 euro: 16, van 161 – 200 euro: 20, 201 euro of hoger: 24 • Bij 10 originele AH Restaurantzegels 

heeft u een volle spaarkaart. • Per volle spaarkaart ontvangt u het 2e driegangenmenu of de 2e lunch gratis (excl. drank of andere  

extra toevoegingen) bij deelnemende restaurants. • Volle spaarkaarten kunnen van 4 juli 2016 t/m 29 januari 2017 worden verzilverd  

bij deelnemende restaurants. • Deze spaarkaart is uitsluitend geldig bij alle aan de AH Restaurantactie deelnemende restaurants in 

Nederland in combinatie met een online reservering via www.ahrestaurantactie.nl. • Lever de volle spaarkaart in bij het restaurant.  

• Op www.ahrestaurantactie.nl vindt u alle restaurants die u op basis van de actie graag een gratis 2e driegangenmenu of tweede menu 

aanbieden. • Sommige restaurants bieden u een à la carte menu aan, waarbij u helemaal vrij bent in het samenstellen van uw driegangendiner. 

U ontvangt de korting over het laagst geprijsde gerecht per gang, als u minimaal twee voor-, twee hoofd- en twee nagerechten bestelt.  

• Andere restaurants bieden u in het kader van deze actie een speciaal keuzemenu aan, met keuze uit minimaal drie voor-, drie hoofd- en 

drie nagerechten en gerechten van de reguliere kaart. Daaruit stelt u zelf uw menu samen. • Kiest u voor een 2e lunch gratis, dan is het per 

restaurant verschillend hoeveel gangen er worden geserveerd. • De spaarkaart is niet geldig i.c.m. andere acties van deelnemende 

restaurants tenzij anders aangegeven door het deelnemende restaurant. • U kunt op iedere dag gebruik maken van de AH Restaurantactie, 

afhankelijk van de beschikbaarheid en de openingstijden van de deelnemende restaurants, zoals deze zijn weergegeven op  

www.ahrestaurantactie.nl. • De AH Restaurantactie is geldig voor gezelschappen van minimaal 2 en maximaal 8 personen. • Restaurants 

mogen 16 t/m 31 december 2016 uitsluiten van beschikbaarheid vanwege de kerstperiode. • Alleen originele AH Restaurantzegels en 

spaarkaarten zijn inwisselbaar. • De deelnemende restaurants behouden zich het recht voor AH Restaurantzegels en spaarkaarten die niet 

aan de voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen te weigeren. • Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden 

verzilverd. • Losse AH Restaurantzegels en spaarkaarten met minder dan 10 AH Restaurantzegels zijn niet inwisselbaar. • Volle spaarkaarten 

kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie. • Van de actie zijn uitgezonderd: sterke drank, tabak, 

zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en 

emballage. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen AH Restaurantzegels uitgereikt. • Klanten die gebruik maken van de 

zelfscan gaan met de kassabon naar de medewerker op het zelfscanplein om daar de AH Restaurantzegels in ontvangst te nemen. • Voor 

vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u terecht op ah.nl/klantenservice. • Kijk op www.ahrestaurantactie.nl 

voor meer informatie en de overige actievoorwaarden. • Albert Heijn B.V., IENS Independent Index B.V. en We Do Retail B.V. behouden zich het 

recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

Met uw online reservering maakt 

u elke week kans op een gratis 

diner t.w.v. €150.

Te besteden bij het restaurant 

waar u heeft gereserveerd. 

Kijk voor de voorwaarden op

ahrestaurantactie.nl

Spaar nu voor 

een gratis 2e 

driegangenmenu

Restaurantactie

De ruim 1000 restaurants in heel 

Nederland zijn voor u geselecteerd door:

Provincie: 
Gelderland
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Party service
Salade’s koude buffetten, 
bittergarnituren, 
barbecue enz.
Tevens verhuur van tafels, 
stoelen, taps e.d.
Telefoon 5063737

Dorpstraat 64
7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055-506 3737

Met mooie rookruimte !!!

Geniet....,
maar nooit met mate

s w i n k e l s      d e  j o n g
tandheelkunde,  orthodont ie  en esthet iek

Lieren Tel. 055 506 2057
www.jvandehelenzonen.nl

kraan/midi kraanwerk
shovel 

trekkers met dumpers
bemesten
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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)

 

Meer informatie:

www.dorpsvizier.nl

Groenstructuurkaart Apeldoorn nader bekeken
 
De gemeente Apeldoorn heeft de groenstructuurkaart ter inzage ge-
legd. Omdat in de nota, de lokale groenstructuur (o.a. landschappe-
lijke aspecten, boomrijke buurten en wijkgroenstructuur) wordt be-
schreven en toegelicht en de voor stedelijk- en buitengebied de van 
toepassing zijnde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt 
verklaard, is -om door de bomen het bos te blijven zien- een intro-
ductie gewenst.
Want waar ligt de begrenzing van de Wet Natuurbescherming en 
waar de begrenzing van de gebieden waar voor het kappen van bo-
men wel een kapvergunning vereist is en waar niet? Wanneer is de 
compensatieregeling van toepassing en wanneer niet?
Om misverstanden nu en in de toekomst te voorkomen hebben de 
Buurtcommissie Zomeroord en de Dorpsraad Beekbergen-Lieren het 
initiatief genomen voor het organiseren van een informatiebijeen-
komst.
De heer E.J. Mulderij van de gemeente Apeldoorn zal op dinsdag 21 
februari  om 20.00 uur in de grote zaal van de Hoge Weye een presen-
tatie verzorgen en uw vragen die betrekking hebben op de “Groen-
structuurkaart Apeldoorn” beantwoorden.

De gegevens even op een rijtje:
- Onderwerp : Groenstructuurkaart Apeldoorn
- Datum : Dinsdag 21 februari 2017
- Locatie : De Hoge Weye, Dorpstraat 32, Beekbergen
- Aanvang : 20.00 uur
- Inleider : De heer E.J. Mulderij (gemeente Apeldoorn)
- Organisatie: Buurtcommissie Zomeroord en Dorpsraad Beekber-
gen-Lieren

En natuurlijk wordt er, zoals u dat van ons gewend bent, gezorgd voor 
een drankje en een hapje.

Van de dorpsagent
 
Theo Simmelink, onze dorpsagent, 
heeft de onderstaande waarschu-
wing doen uitgaan.
In de dorpen zijn -evenals dat vo-
rig jaar ook al het geval was- weer 
slecht Engels sprekende klusjes-
mannen gesignaleerd. Ze probe-
ren opdracht te verkrijgen om wat 
asfalteringswerk uit te voeren (bij-
voorbeeld in-/uitritten of schoon-
maken van dakgoten en dergelijke. 
Los van de geleverde kwaliteit vra-
gen zij na het gereed- komen van 
het karwei een veel hoger bedrag 
dan ze vooraf hadden aangege-
ven. En dat gaat niet altijd even 
vriendelijk. Dringend advies van 
Theo Simmelink is:
- ga niet op het aanbod in
- bel 099-8844 en meld dat ze in 
uw buurt/straat actief zijn.

Formulierenspreekuur
 
Er zijn veel soorten formulieren en 
regelingen. Ook gaan steeds meer 
zaken digitaal.
Kunt u hier hulp of ondersteuning 
bij gebruiken of heeft u een speci-
fieke vraag, dan kunt u terecht bij 
het formulierenspreekuur op vrij-
dagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 
uur.
U kunt ondersteuning krijgen bij 
aanvragen/wijzigingen op het ge-
bied van o.a.:
- aanvragen en activeren van een 
DigiD
- uitkeringen (zoals AOW, WW, Bij-
stand, WIA, Wajong)
- toeslagen (zoals huur, zorg en 
kindgebonden budget)
- toeslagen en overige formulieren 
of aanvragen van het UWV - rege-
lingen voor mensen met een laag 
inkomen
- het schrijven van bezwaarschrif-
ten
- het opstellen van betalingsrege-
lingen
- het wijzigen en/of opzeggen van 
abonnementen en diensten.

Het formulierenspreekuur vindt 
plaats bij De Vier Dorpen, locatie 
Bijenkorf. Adres: Loenenseweg 39, 
7361 GB Beekbergen.

Herdenking Woeste Hoeve
 
Op woensdag 8 maart vindt de 
jaarlijkse herdenking bij het monu-
ment “Woeste Hoeve” plaats. Zo-
als gebruikelijk begint de herden-
king om 12.00 uur in restaurant De 
Woeste Hoeve.
Om 12.30 uur zal, na een welkomst-
woord door de voorzitter van de 
Stichting Monument Woeste Hoe-
ve, de heer H. Blom, mevrouw A. 
Thijssen-ten Wolde een toespraak 
houden. Aansluitend gaan de aan-
wezigen in een stille tocht naar het 
monument. Daar zullen bloemen 
worden gelegd en zal een stilte 
in acht worden genomen om hen 
(117 mannen) te gedenken die daar 
op 8 maart 1945 door de Duitsers 
werden gefusilleerd.
De dorpsraad zal deelnemen aan 
deze herdenking en zal bloemen 
leggen bij het monument.

Wandelen
in Beekbergen

Loenenseweg 1 - 7361 GA Beekbergen
T  055 506 47 47 - www.fysiobeekbergen.nl

Fysiotherapiepraktijk Van Heuven

Vanaf februari:

2x per week Wandelen in Beekbergen
onder begeleiding van uw fysiotherapeut

In een rustig tempo, samen proberen om de
Ned. Norm Gezond Bewegen(NNGB) te behalen.

Meer informatie of inschrijven:
055 - 506 47 47 of info@fysiobeekbergen.nl

Wandelen is gezond!
Zou u graag wat meer willen be-
wegen, maar weet u niet hoeveel 
of hoever u kunt lopen?
Misschien omdat u beperkt wordt 
door een chronische aandoening?  

2 maal per week, op maandag van 
15:00 – 16:00 uur en op vrijdag van 
11:00 – 12:00 uur,
wandelen fysiotherapeuten van 
Fysiotherapiepraktijk
Van Heuven door Beekbergen.  De 
wandelgroep is voor iedereen die 
ondersteuning/coaching wil om te 
proberen te voldoen aan de Ne-
derlandse Norm Gezond Bewegen 
(NNGB)

De wandeling start vanaf het
gezondheidscentrum Papenberg, 
Loenenseweg 1, Beekbergen.

Er is bewust samenwerking ge-
zocht met de huisartsenpraktijken, 
want we hebben een gezamenlijk 
doel. Wij willen allebei dat u zich 

beter voelt, ondanks een eventue-
le aandoening,

Er wordt gelopen in een rustig 
wandeltempo en na afloop is er 
gelegenheid om een kopje koffie 
of thee te drinken.

Zou u graag mee willen lopen, 
neem dan even contact op via mail 
of telefonisch bij Fysiotherapie-
praktijk Van Heuven:  
T 055-506 47 47
E info@fysiobeekbergen.nl

Twijfelt u of het ook iets voor u 
is, neem ook dan contact op, dan 
kunt u altijd even met één van ons 
overleggen. U kunt uiteraard ook 
altijd eerst een keer meelopen om 
te kijken of het iets voor u is!

Meer bewegen is goed voor uw 
bloeddruk, goed voor uw longen 
en goed voor uw conditie!
U zult zich een stuk fitter voelen!

Wandel-Klompenpaden
 
Op woensdag 29 maart wordt 
er, op initiatief van de dorpsraad, 
in een van de zalen van de Hoge 
Weye een informatiebijeenkomst 
gehouden over wandel- klompen-
paden. Naast overdracht van infor-
matie zal er ook gevraagd worden 
om mee te werken bij de realisatie 
van de paden. 
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Bedrijven trio hoofdsponsor van PJB 

Onlangs zijn drie zeer actieve Beekbergse ondernemers het hoofdsponsorschap met het 
harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen aangegaan. 
Albert Heijn Westerik, Eeterij de Lierderhoeve en Café de Heksenketel/ANCA Partyservice 
tekenden een tweejarig contract. Bij PJB is men heel content dat deze ondernemers zich aan 
de muziekvereniging willen verbinden. Onderdeel van de overeenkomst is dat PJB een aantal 
activiteiten van de betreffende bedrijven opluistert. 
De bedrijven krijgen meerdere faciliteiten aangeboden bij concerten en optredens van PJB. 

Pluryn weer in de prijzen! 

Dat werd duidelijk tijdens de bijeenkomst op  
8 februari 2017 in de kantine van SV Groen Wit ’62. 
Daar vertelde wethouder Sandmann dat in het 
afgelopen jaar 62 verenigingen in de gemeente 
Apeldoorn zich hebben ingezet voor een schone 
leefomgeving. Zij hielden, zo stond in het artikel in 
de Stentor van 8 februari 2017, een gebied vrij van 
zwerfafval. Voor elk ingeleverd blikje of flesje krijgt 

de vereniging 5 eurocent. Bij Pluryn gaat de opbrengst in de kantinepot of wordt er een strooi-
wagentje van gekocht. Pluryn behoorde tot de genomineerden en ontving een aanmoedigings-
prijs van 50 euro. Ook langs deze weg willen we de mannen van Pluryn en hun begeleiders 
hartelijk danken voor het schoonhouden van Beekbergen en feliciteren hen met de gewonnen 
prijs. 

Herdenking Woeste Hoeve 

Op woensdag 8 maart 2017 vindt de jaarlijkse 
herdenking bij het monument “Woeste Hoeve” plaats. 
Zoals gebruikelijk begint de herdenking om 12.00 uur 
in restaurant De Woeste Hoeve. Om 12.30 uur zal, na 
een welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting 
Monument Woeste Hoeve, de heer H. Blom, mevrouw 
A. Thijssen-ten Wolde een toespraak houden. 
Aansluitend gaan de aanwezigen in een stille tocht 
naar het monument. Daar zullen bloemen worden 
gelegd en zal een stilte in acht worden genomen om 

hen (117 mannen) te gedenken die daar op 8 maart 1945 door de Duitsers werden gefusilleerd. 
De dorpsraad zal deelnemen aan deze herdenking en zal bloemen leggen bij het monument. 

Formulierenspreekuur 

Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal. 
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u 
terecht bij het formulierenspreekuur op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.: 
- aanvragen en activeren van een DigiD 
- uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong) 
- toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget) 
- toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV 
- regelingen voor mensen met een laag inkomen 
- het schrijven van bezwaarschriften 
- het opstellen van betalingsregelingen 
- het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten. 

Praktische informatie: 
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf.  
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen 

Gemeentenieuws
 
Jeugdprostitutie & Loverboys
Een onderwerp waarvan iedere 
ouder vurig hoopt er nooit mee 
te maken te krijgen, maar dat he-
laas steeds op de loer ligt. “Met de 
oprichting van de Stichting Vei-
lig Thuis per 1 januari 2017 is het 
“Meldpunt Jeugdprostitutie & Lo-
verboys” ondergebracht bij Veilig 

Thuis. Dit betekent dat het meld-
punt vanaf deze maand via het 
Veilig Thuis nummer bereikbaar is 
0800-2000, een gratis nummer 24 
uur per dag 7 dagen per week”.
Meer informatie is te vinden 
op de website van de Stichting 
Veilig Thuis https://www.vei-
ligthuisnoordoostgelderland.nl.

Sociaal maatschappelijk 
werker
 
Hélène Mook, sociaal maat-
schappelijk werker van Stimenz 
is iedere donderdagmiddag van 
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in 
Gezondheidscentrum Papenberg 
(Loenenseweg 1) om u te helpen 
wanneer u hulp nodig heeft op ge-
bieden die vallen binnen het soci-
aal maatschappelijk kader. Of het 
nu gaat om vragen op het gebied 
van hulp die uw leefomstandighe-
den kunnen veraangenamen of om 
welke activiteiten voor u geschikt 
zouden zijn om uw sociaal welzijn 
te vergroten of welke mogelijkhe-
den er voor u zijn om deel te ne-
men aan vrijwilligerswerk? Loopt u 
eens binnen, er is vaak meer mo-
gelijk dan u denkt en Hélène Mook 
helpt u graag op weg.
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DorpsVizier

al vanaf € 25,= 
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Al een aantal jaren is onder auspiciën van de dorpsraad Beekber-
gen-Lieren een werkgroep (WOBL) doende met het verzamelen van 
materiaal om de historie van onze leefomgeving voor het nageslacht 
vast te leggen.De werkgroep zal regelmatig publicaties verzorgen in dit 
blad.

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Maak je
cadeaukaart 
compleet met 
een Hallmark 
wenskaart!

Jan Hendrik Persijnweg 
 
Jan Hendrik Persijn is op 23 sep-
tember 1901 in Apeldoorn geboren 
en op 1 januari 1980 overleden. 

Jan Hendrik Persijn en zijn broers 
Pieter en Jaap stamden uit een 
apothekersfamilie aan de Hoofd-
straat in Apeldoorn , in een huis 
recht tegenover de Van Kinsber-
genstraat. Op de plek van dit huis 
is nu de Kruidvat gevestigd. De 
broers werden door een stiefmoe-
der opgevoed, voor wie ze, naar 
wat wordt gezegd, bang waren. 
Geen van de drie broers zouden 
hun vader in het apothekersvak 
opvolgen. 

Jan Hendrik kreeg tekenles van 
de Apeldoornse beeldhouwer Pie-
ter Puype en volgde een schilders-
opleiding aan de Rijksacademie 
in  Amsterdam. Later vestigde hij 
zich in Beekbergen, waar hun be-
middelde vader voor Jan en Pieter 
een huis liet bouwen (1929) aan 
de Kerkallee. Het “blauwe huisje” 
had die kleur omdat zij  antropo-
sofen waren en qua stijl passen 
hun schilderijen daar ook bij. Ook 
was Jan Hendrik beïnvloed door de 
Duitse romantiek. Thema’s waren 
landschappen, sprookjes, spelen-
de kinderen en een grote verbon-
denheid met de natuur. 

Jan Hendrik Persijn was kunst-
schilder en illustrator van kinder-
boeken. Hij leefde van 1901 tot 
1980. Vanaf 1929 in het blauwe 
huisje aan de Kerkallee. 

Pieter Persijn leerde in Beekber-
gen mandjes en doosjes  vlechten 
en werd kunstwever. Jan Hendrik 

was schilder en boekillustrator. Ze 
zouden beiden nooit trouwen en 
bleven hun leven lang aan de Ker-
kallee wonen. Alle drie de broers 
waren uiterst bescheiden, zacht-
aardige mensen die met weinig 
genoegen namen. 

Jan Hendrik verkocht op expo-
sities doorgaans goed omdat hij 
altijd een (te)  lage prijs vroeg. 
Hij was een productief schilder 
en er moet nog veel werk circu-
leren. Zelfs een grote verzame-
laar als Ir. Frits Philips had een 
Persijn in zijn bezit. Hij schildert 
aquarelleert en tekent land-
schappen, stillevens en bloemen.  
 
Jan Hendrik was illustrator van 
vele kinderboeken en had een 
stijl die zeer herkenbaar is. Er 
hangt een soort floersige mist 
om zijn werken die het werk een 
sprookjesachtig karakter geeft. 
 
Persijn was lid van de Apeldoorn-
se kunstenaarsclub “De Kern”. 
Bron: CODA Museum Apeldoorn

Ieder jaar wordt er in samenwer-
king met de stadsbierbrouwerij 
Apeldoorn AWA’85 en het oor-
logsmuseum Collectie ’40-’45 in 
Beekbergen een Ere-Bier gebrou-
wen. Het Ere-Bier is speciaal voor 
iemand aan wie wij onze vrijheid 
in 1945 te danken hebben. Dit jaar 
zal voor de zesde keer het Ere-
Bier gebrouwen worden en dit jaar 
is het de eerbetoon aan de heer 
‘Bub’ de Vries. Samen met zijn va-
der was hij lid van de Apeldoorns 
verzetsgroep onder leiding van 
mevrouw Narda van Terwisga. 
De verzetsgroep hield zich bezig 
met hulp aan joodse burgers en 
onderduikers, maar ook hulp aan 
gestrande Amerikaanse en Engel-
se bemanningsleden van neerge-
storte vliegtuigen. Om aan distri-
butiebonnen te komen werden er 
overvallen gepleegd op distributie 
kantoren. Door verraad is de ver-Zwemmen in de Beekbergense Beek

ERE-BIER 2017,  
hulde aan de heer ‘Bub’ de Vries

zetsgroep van Narda van Terwisga 
opgepakt. Zowel de vader als de 
zoon de Vries bleven uit handen 
van de Duitse bezetter.

Op zaterdag 11 februari werd in 
bijzijn van de dochters van ‘Bub’ 
de Vries het Ere-Bier gebrouwen 
bij AWA’85 in de Oranjestraat in 
Apeldoorn. In mei zal het Ere-Bier 
officieel worden uitgereikt.

HASHTAG EPIC FISSA 17.03.17

2.50 ENTREE MUNTJE 0.80
BOERDERIJ BEEKBERGEN | WWW.BOERDERIJBEEKBERGEN.NL
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OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP
Aan alle leden en aspirant-leden van de Bemivo:
Maandag 6 maart ALV om 20.00 uur bij Fletcher hotel het Veluwse Bos. 
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld!

Dat werd duidelijk tijdens de bij-
eenkomst op 8 februari in de kan-
tine van SV Groen Wit ’62. Daar 
vertelde wethouder Sandmann 
dat in het afgelopen jaar 62 vereni-
gingen in de gemeente Apeldoorn 
zich hebben ingezet voor een 
schone leefomgeving. Zij hielden, 
zo stond in het artikel in de Sten-
tor van 8 februari, een gebied vrij 
van zwerfafval. Voor elk ingele-
verd blikje of flesje krijgt de ver-
eniging 5 eurocent. Bij Pluryn gaat 
de opbrengst in de kantinepot of 
wordt er een strooi- wagentje van 
gekocht. Pluryn behoorde tot de 
genomineerden en ontving een 
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Bedrijven trio hoofdsponsor van PJB 

Onlangs zijn drie zeer actieve Beekbergse ondernemers het hoofdsponsorschap met het 
harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen aangegaan. 
Albert Heijn Westerik, Eeterij de Lierderhoeve en Café de Heksenketel/ANCA Partyservice 
tekenden een tweejarig contract. Bij PJB is men heel content dat deze ondernemers zich aan 
de muziekvereniging willen verbinden. Onderdeel van de overeenkomst is dat PJB een aantal 
activiteiten van de betreffende bedrijven opluistert. 
De bedrijven krijgen meerdere faciliteiten aangeboden bij concerten en optredens van PJB. 

Pluryn weer in de prijzen! 

Dat werd duidelijk tijdens de bijeenkomst op  
8 februari 2017 in de kantine van SV Groen Wit ’62. 
Daar vertelde wethouder Sandmann dat in het 
afgelopen jaar 62 verenigingen in de gemeente 
Apeldoorn zich hebben ingezet voor een schone 
leefomgeving. Zij hielden, zo stond in het artikel in 
de Stentor van 8 februari 2017, een gebied vrij van 
zwerfafval. Voor elk ingeleverd blikje of flesje krijgt 

de vereniging 5 eurocent. Bij Pluryn gaat de opbrengst in de kantinepot of wordt er een strooi-
wagentje van gekocht. Pluryn behoorde tot de genomineerden en ontving een aanmoedigings-
prijs van 50 euro. Ook langs deze weg willen we de mannen van Pluryn en hun begeleiders 
hartelijk danken voor het schoonhouden van Beekbergen en feliciteren hen met de gewonnen 
prijs. 

Herdenking Woeste Hoeve 

Op woensdag 8 maart 2017 vindt de jaarlijkse 
herdenking bij het monument “Woeste Hoeve” plaats. 
Zoals gebruikelijk begint de herdenking om 12.00 uur 
in restaurant De Woeste Hoeve. Om 12.30 uur zal, na 
een welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting 
Monument Woeste Hoeve, de heer H. Blom, mevrouw 
A. Thijssen-ten Wolde een toespraak houden. 
Aansluitend gaan de aanwezigen in een stille tocht 
naar het monument. Daar zullen bloemen worden 
gelegd en zal een stilte in acht worden genomen om 

hen (117 mannen) te gedenken die daar op 8 maart 1945 door de Duitsers werden gefusilleerd. 
De dorpsraad zal deelnemen aan deze herdenking en zal bloemen leggen bij het monument. 

Formulierenspreekuur 

Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal. 
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u 
terecht bij het formulierenspreekuur op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.: 
- aanvragen en activeren van een DigiD 
- uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong) 
- toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget) 
- toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV 
- regelingen voor mensen met een laag inkomen 
- het schrijven van bezwaarschriften 
- het opstellen van betalingsregelingen 
- het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten. 

Praktische informatie: 
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf.  
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen 

Schoonheidsspecialiste 
bij ‘kLEEF!

Kanker en de behandeling daar-
van kunnen veel gevolgen hebben 
voor huid, nagels en haar. Chemo 
bijvoorbeeld heeft meer gevolgen 
dan kaalheid. Zo hebben sommige 
mensen last van erge kloven in hun 
handen. Zo erg dat ze hun handen 
nauwelijks kunnen gebruiken, ze ´s 
nachts dik moeten insmeren met 
vaseline en handschoentjes moe-
ten dragen. Dit is zo maar één van 
de vele bijwerkingen waar mensen 
tegen aan lopen.

Daarom komt er iedere laatste 
vrijdag van de maand een profes-
sionele schoonheidsspecialiste in 
ons huis om gasten met kanker 
te behandelen. De behandelingen 
zijn tegen een kleine vergoeding: 
gezichtsbehandeling, make-upad-
vies of nagelverzorging kosten 
7,50 euro per behandeling. De 
eerstvolgende behandeldatum is 
vrijdag 24 februari 2017.

Heeft u kanker en behoefte aan 
een behandeling of advies? Kom 
dan langs in ons huis (Vossel-
manstraat 4 in Apeldoorn) of bel 
naar (055) 576 26 76 voor het ma-
ken van een afspraak. 

Professionele schoonheidsspecia-
liste voor mensen met kanker.
Iedere laatste vrijdag van de 
maand om 9.30, 10.30 of 11.30 uur 
Stichting ‘kLEEF!, Vosselmanstraat 
4, Apeldoorn, telefoonnummer 
(055) 576 26 76 of mail info@
stichtingkleef.nl. www.stichting-
kleef.nl en www.facebook.com/
stichtingkleef
Volg ons op Facebook: www.face-
book.com/stichtingkleef

Andere activiteiten bij Stichting 
‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nl

aanmoedigingsprijs van 50 euro. 
Ook langs deze weg willen we de 
mannen van Pluryn en hun bege-
leiders hartelijk danken voor het 
schoonhouden van Beekbergen 
en feliciteren hen met de gewon-
nen prijs.

Pluryn weer in de prijzen
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Vo l l e y b a l

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof:

Vrijdag 17 februari
20.30 uur BSV  XR 1 –  WSV XR  1

Uit wedstrijden:

Vrijdag 17 februari
19.15 uur Alterno DS 9  –  BSV Dames 2
 Alternohal, Apeldoorn 

Zaterdag 18 februari
14.00 uur  WSV HS 1  –  BSV Heren 4
 de Voorwaarts, Apeldoorn

Dartwedstrijd  Tien over roodtoernooi

OOSTERHUIZEN - In het dorpshuis 
van Oosterhuizen wordt dit jaar 
voor de 23e keer het jaarlijkse tien 
over rood biljarttoernooi gehou-
den van 27 februari  tot en met 3 
maart.
De voorrondes zijn van maandag 
27 februari tot en met donderdag 
2 maart. Aansluitend is op vrijdag 
3 maart  de kwart,halve en finale. 
Aanvang alle avonden om 19.00 
uur. 
Op zaterdagavond 4 maart is er 
voor de sponsor ondernemers een 
mini tien over rood toernooi.
Inschrijven voor het tien over rood 
toernooi kan bij de heer Henk 
Quack Telefoon 055- 5424738 
Uitsluitend tussen 18.00 en 20.00 
uur.
Of per e-mail  
elizabeth28121944@live.nl
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro 
per persoon.

In 1935 stond Nederland op zijn 
kop. Een eenvoudig wiskundele-
raar, Euwe, had in een match van 
30 partijen de heersende wereld-
kampioen, de onverslaanbaar ge-
achte Aljechin, verslagen en zelf 
de titel veroverd.

Ineen was het schaakspel in ons 
land populair geworden. Overal 
verzamelden zich enthousiastelin-
gen en richtten verenigingen op.

Zo ook in Beekbergen. En er moest 
een naam voor de vereniging wor-
den gevonden. Het werd een be-
tje ook voor die tijd ouderwetse: 
Vriendschap door Strijd, afgekort 
VDS. 8 maart 1936 werd de op-
richtingsdatum.

Vele van de toen opgerichte ver-
enigingen zijn inmiddels ter ziele. 
Maar VDS bleef bestaan en vierde 
afgelopen jaar zijn 80-jarig be-
staan met een tuinfeest en een si-
multaanseance tegen grootmees-
ter Pruijssers uit Apeldoorn.

De vriendschap moet een grote rol 
hebben gespeeld in die jaren, want 
veel lauweren heeft VDS in die 
tachtig jaren niet vergaard. Soms 
een promotie naar de op een na 
hoogste afdeling van de Oostelij-
ke Schaakbond, dan weer gevolgd 
door een degradatie. Tot twee jaar 
geleden. Met enig geluk promo-
veerde de club naar de hoogste 
klasse van de OSBO en met het-
zelfde geluk wist ze zich daarin te 
handhaven.

En nu dit jaar. De eerste vijf wed-
strijden gewonnen. Helaas ging de 
zesde wedstrijd op 4 februari  te-
gen concurrent SMB (Strijd met 
Beleid) uit Nijmegen met 3½-4½  
verloren. Maar nog steeds staat 
VDS met een punt voorsprong aan 
de leiding en nog steeds maakt ze 
grote kans door te stoten naar de 
landelijke competitie.

Nu bestaat VDS gelukkig niet al-
leen uit de bollebozen van het eer-
ste team. Ook in de lagere klassen 
van de OSBO komt een team uit 
en in de onderlinge competities 
wordt op alle niveaus gestreden. 
Nog kort geleden won een speler 
die op de club het schaken had ge-
leerd, zijn eerste partij en werd be-
loond met een verdiend applaus,

Wilt u kennismaken met VDS en 
opgenomen worden in de vriend-
schap, neemt u dan contact op 
met voorzitter Gerald Visch, tel.  
055-5064840   of secretaris Johan 
van Ommen, tel. 055-5430959. Of 
nog beter, komt u op een donder-
dagavond eens kijken in het club-
gebouw De Hoge Weye, Dorps-
straat 30, Beekbergen. De ingang 
is achterin, de parkeerplaats ook. 
En de club gaat open om kwart 
voor acht.

Tot ziens!

Schaakclub VDS 
zoekt leden

De mini’s van BSV
Al een aantal maanden trainen op 
vrijdagmiddag de mini-volleybal-
sters van BSV.
De trainingen worden verzorgd 
door Machteld en Matthijs. Het 
team bestaat uit:Sem, Nadia, Ro-
bin en Machteld,  Lieke, Faye en 
Lenthe.
Ze doen nu ook mee aan de com-
petitie voor mini’s. Op een aantal 
zaterdagmorgens spelen ze  twee 
wedstrijden. En tot nu toe met suc-
ces. Ze staan bovenaan. 
Heb jij ook wel zin om mee te gaan 

doen, kom dan op vrijdagmiddag  
om 15.30 uur naar sporthal de 
Hiethof. Je mag altijd twee keer 
meetrainen om te zien of je het 
leuk vind. 
Op vrijdagmiddag om 16.30 uur 
traint ook jeugd( 11 en 12 jaar) voor 
de competitie. Machteld en Mat-
thijs verzorgen ook die training. 
Ook daar ben je welkom om een 
keer te komen meetrainen.  Dus: 
op naar de Hiethof op vrijdagmid-
dag. Waarom zou je helemaal  bui-
ten Beekbergen gaan volleyballen?

2e plaatsingswedstrijd 4e divisie

Tu r n e n

Zondag 6 februari was de 2e 
plaatsingswedstrijd van de 4e divi-
sie voor het grootste deel van de 
turnselectie. Er werden hele mooie 
resultaten behaald!
Instap D1: Dido, Amy en Indy moch-
ten op balk beginnen; niet het fijn-
ste toestel om te beginnen als je 
erg zenuwachtig bent! Indy begon 
dan ook met een wat mindere bal-
koefening vandaag. Op vloer (4e) 
en brug (2e) deed ze het heel erg 
goed, vooral vloer was een enor-
me vooruitgang! Indy werd 10e. 
Amy turnde stabiel op balk, vloer 
en brug, maar kwam niet lekker uit 
met 1 sprong die ze hierdoor niet 
door kon springen. Dat levert je 
dan helaas meteen een 0 op. Amy 
werd hierdoor 13e. Dido begon met 
een supergoede balk (2e) en vloer 
(5e). Ook sprong was goed, alleen 
op brug een onverwacht foutje. 
Dido won uiteindelijk heel knap de 
bronzen medaille!
Pupil 2 D1: Ook Annemijn en Am-
ber mochten op balk beginnen. 
Hier liet Annemijn de vorige wed-
strijd nog veel punten liggen, maar 
dat maakte ze vandaag dubbel en 
dwars goed met de beste balkoe-
fening van de dag! Ook op brug 
was Annemijn de beste van de 
dag. Dit resulteerde in een prachti-
ge 3e plek in de meerkamp! Amber 
haar balk was juist een stukje min-
der dan de vorige keer, maar de 
andere toestellen waren erg goed 
met een nieuwe dubbele flikflak 
op vloer en een 5e plaats op brug. 
Amber werd net als de vorige keer 
8e.
Jeugd 1 D1: Bij Isa waren er deze 
wedstrijd veel zenuwen, waardoor 
alles net een beetje minder netjes 
was dan de vorige wedstrijd, waar 
ze nog 6e werd. Ze werd deze 

wedstrijd netjes 6e op sprong en 
13e in de meerkamp.
Jeugd 2 F: Gabriëlla turnde van-
daag heel goed op 3 toestellen, 
met als hoogtepunt een 3e plaats 
op sprong. De balk blijft echter 
lastig en zorgde voor veel punten-
verlies. Gabriëlla werd 6e met nog 
veel ruimte voor verbetering.
Senior D: Waar de vorige wedstrijd 
een aantal senioren ontbraken 
waren we nu wel compleet! Lotte 
turnde goed op brug (7e), nog be-
ter op vloer (5e) en top op sprong 
(2e). Alleen de balk was ietsje min-
der vandaag, dus een 9e plek in de 
meerkamp. Nikki is de laatste tijd 
in topvorm, maar een vervelende 
landing donderdag in de training 
zorgde voor wat kniepijn. Brug be-
gon heel goed, een enorme voor-
uitgang voor Nikki. Op balk, waar 
ze heel mooi kan turnen, maakte 
ze een hele nare smak met de wis-
selspagaatsprong. Heel knap hoe 
je je oefening (en wedstrijd) nog af 
hebt weten te maken! Mirthe turn-
de een hele goede wedstrijd met 
de mooiste radslag op balk die we 
ooit van haar gezien hebben en 
een 1e plek op sprong. Rosa blijft 
veel last van haar benen en knie-
en houden en kan daardoor niet 
voluit trainen. Ze turnde haar bes-
te balkoefening ooit (3e) en vloer 
was prachtig met een verdiende 1e 
plek. Rosa, Mirthe en Nikki eindig-
den allemaal vlak na elkaar op een 
minuscuul verschil van het podium 
als 4e, 5e en 6e.

Een mooie wedstrijddag met 2 
medailles voor de BSV, dat be-
looft nog een hoop voor de laat-
ste plaatsingswedstrijd in maart! 
Hierna is ook bekend wie zich ge-
plaatst hebben voor de finale.

BEEKBERGEN - Op 25 maart is 
er bij de Boerderij het jaarlijkse 
darttoernooi. Er is plek voor 40 
deelnemers, die mee kunnen 
doen. Er zijn twee finale rondes: 
de Winnaarsronde en de Verlie-
zersronde. Daarmee maakt iedere 
darter kans te winnen.
Opgeven, oefenen en uitleg hoe 
de regels werken, kun je vragen op 
donderdag avond tijdens het OC 
Cafe. Er wordt dan geoefend in het 
OC Cafe. Darts zijn aanwezig of je 
brengt je eigen setje mee.
Het beloofd weer net zo gezellig 
en spannend te worden als vorig 
jaar. Meer informatie bij John: tele-
foonnummer 06 2945 0493.
Opgeven: bij John of in de boerderij 
op donderdagavond.
Inschrijving: 5 euro per persoon
Datum: 25 maart start om 14.00 
uur, Boerderij Beekbergen, Tulle-
kensmolenweg 22A, Beekbergen.
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Openingsconcert  
de Bökkers 

Het Bökkers toerseizoen begint 
op 3 maart 2017 en wel bij ons! 
De Boerderij Beekbergen heeft dit 
jaar de eer om het knallende feest 
seizoen te openen. Mede dankzij 
het weergaloze, spetterende feest 
dat in 2016 door de Bökkers werd 
gegeven. Het openingsconcert 
van de Bökkers wordt weer sprin-
gen, zingen, stampen, de Boerderij 
op zijn grondvesten laten trillen en 
de buren mee laten genieten. Het 
feest wordt wéér grandioos, we 
doen het nóg een keer en mis het 
dit jaar niet.
Bestel je kaarten voor ze op zijn, 
want vol = vol. De voorverkoop van 
de kaarten voor het openingcon-
cert van de Bökkers bestel je op:
www.bokkersband.nl/tickets
Kosten: 17,50 euro per stuk
Vrijdag 3 maart,
zaal open 20.30 uur
Meer informatie:
www.boerderijbeekbergen.nl

www.via-natura.nl 
Dorpstraat 40 - 7361 AV Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Gratis deskundig gebitsadvies 
bij Via Natura in februari 

Kortingen op kauwsnacks

Teen age Party  
Op vrijdag 17 maart aanstaande 
is er de Crazy edition van de Teen 
age Party in de boerderij beek-
bergen. Deze editie gaat samen 
met een deel en like actie van een 
Footlocker waardebon. Houd de 
facebook van de boerderij in de 
gaten en de Instagram. Daar ko-
men de verder aankondigingen!.
facebook/boerderijbeekbergen 
en instagram/deboerderij

Boh Foi Toch in de Boerderij

Op zaterdag 1 april - dit is geen grap - gaan we zingen. "Hee hee hee - Hoo ho hooo - Doar stoan ze weer 
- Veur de zo veulste keer"  Boh Foi Toch komt de boerderij laten zingen en dansen. We hebben er nu al zin 
in. Binnenkort gaan we de voorverkoop starten. Reserveer de datum vast in je agenda  want "Doar staon ze 
weer - Veur de zo veulste keer." Jij bent er toch ook bij. 

Muziek- en amusementsvereni-
ging Mondolia houdt op 25 maart 
haar jaarlijkse uitvoering bij de 
Nieuwe Zweep in Klarenbeek. De 
voorbereidingen voor deze gezelli-
ge avond zijn al weer in volle gang. 
In navolging van vorig jaar kunnen 
ook dit jaar de toegkangskaarten 
bij  Bike Totaal Wolters in Klaren-
beek gekocht worden. 

De uitvoering wordt bij de Nieuwe 
Zweep in Klarenbeek gehouden 
en begint om 19.30 uur (zaal open 
18.30 uur). Het beloofd weer een 
gezellige afwisselende avond te 
worden met muziek, zang en dans. 
De voorbereidingen hiervoor zijn 
in volle gang en de verkoop van de 
toegangskaarten gaat van start. 
De donateurs van de vereniging 
worden op dit moment  bezocht 
door de leden van de vereniging. 
Naast de gebruikelijke weg om 
toegangskaarten te krijgen, kun-
nen dus ook kaarten gekocht wor-

den in de winkel bij Bike-totaal 
Wolters Klarenbeekseweg 102 in 
Klarenbeek. De kaarten kosten 
7 euro per stuk en voor kinderen 
tot en met 12 jaar 3 euro.   Uiter-
aard kunnen ze ook nog via Riet 
de Koning telefoonnummer 055-
3600168 of email mavmondolia@
gmail.com besteld worden. Wilt u 
meer informatie over de vereniging 
of de uitvoering weten kijk dan op 
www.mondolia.nl. De vereniging is 
ook te volgen op Facebook Face-
book: www.facebook.nl/mondolia 
en Twitter: @mavmondolia.

Uitvoering Mondolia in de Nieuwe Zweep

BEEKBERGEN - Onlangs zijn drie 
zeer actieve Beekbergense onder-
nemers het hoofdsponsorschap 
met het harmonieorkest Prinses 
Juliana Beekbergen aangegaan.

Vorige week ondertekenden de 
bedrijven Albert Heijn Westerik, 
Eeterij de Lierderhoeve en Café de 
Heksenketel/ANCA Partyservice 
daartoe een tweejarig contract.

Bij PJB is men heel content dat 
deze ondernemers zich aan de mu-
ziekvereniging willen verbinden. 
Onderdeel van de overeenkomst 
is dat PJB een aantal activiteiten 

Bedrijven trio hoofdsponsor van PJB

van de betreffende bedrijven op-
luistert. 

De bedrijven krijgen meerdere fa-
ciliteiten aangeboden bij concer-
ten en optredens van PJB. Na de 
ondertekening van de overeen-
komst poseerden de betrokken 
personen voor een foto. V.l.n.r. 
Gerrit Woudenberg (voorzitter 
PJB), Anton Hemrica (Heksen-
ketel/ANCA), John Westerik (AH 
Beekbergen), Henk van Leeuwen-
kamp (Sponsorcommssie PJB) en 
Björn Willemsen (Eeterij de Lier-
derhoeve).

Oproep om Douwe Egberts woor-
deounten in te leveren voor koffie 
voor de voedseIbank Apeldoorn.
Sinds 2013 organiseert Lionsclub 
Apeldoorn jaarlijks een inzame-
lingsactie van Douwe Egberts 
waardepunten. Die worden door 
Douwe Egberts omgewisseld te-
gen pakken koffie voor onze plaat-
selijke voedselbank. Deze actie is 
onderdeel van een landelijke inza 
melingsactie van Lionsclub Ne-
derland.
De Lions willen mensen in Neder-
land helpen dichter bij elkaar te 
brengen. Koffie is een uitnodiging 
tot samenzijn en het versterken 
van de onderlinge band. Douwe 
Egberts verhoo8t alle puntendo-
naties met 15%.
De opbrengsten zijn elk jaar an-
ders. Maar elke actie levert vele 
miljoenen waardepunten op. En 
elke 600 punten levert een pak 
koffie op.

De inzamelinssactie vindt plaats 
in februari 2017. Vanaf l februari 
zullen inzamelingsdozen staan bij 
onder andere Primera de Damper 
Beekbergen. Voor de inzamelings-
adressen zie onze website: www.
lionsclubapeldoorn.nl

Oud & vreemd geld voor blinden 
in de 3e wereld
De actie wordt dit jaar gecombi-
neerd met het inzamelen van oud 
en vreemd geld. De Nederlandse 
Lions werkgroep Blinden zamelt 
eljaren oud en vreemd geld in. Dit 
geld wordt omgewisseld in euro's 
en voor iedere 10 euro kan in de 
3" wereld een patiènt die lljdt aan 
staar worden geopereeÍd. Heeft u 
nog oud of vreemd geld liggen? U 
kunt het tegelijk (liefst in een en-
velop oÍ een zakje) met de waar-
depunten inleveren.

Kom in actie voor
het Reumafonds
Het Reumafonds Beekbergen en 
omgeving zoekt hulp bij het col-
lecteren in de week van 13 t/m 20 
maart 2017.
Kun je je hiervoor in die week een 
paar uurtjes vrij maken?  En vindt 
je het leuk om huis aan huis geld 
in te zamelen voor een goed doel? 
Meld je dan aan bij Mieke van der 
Veen 06-47394563.
We kunnen je hulp goed gebrui-
ken!

Douwe Egberts waardepunten:  
koffie voor onze voedselbank

Bij BLOM SCHOENEN in Beek-
bergen weten ze al 100 jaar, hoe u 
uw schoenen kan onderhouden.  
Ieder paar schoenen verdient 
een goede  onderhoudsbeurt, de 
schoenen blijven hierdoor langer 
mooi en gaan bovendien langer 
mee. 

Dagelijks onderhoud
Neem je schoenen of laarzen iede-
re keer na gebruik af met een voch-
tige, schone doek om modder en 
ander vuil te verwijderen. Gebruik 
een zachte borstel voor het verwij-
deren van grof vuil. Met name de 
rand bij zool goed schoonhouden 
met borsteltje, hier kan vuil snel in-
trekken en het leer en de stiksels 
beschadigen ook het loslaten van 
gelijmde zolen kan hiermee voor-
komen worden..  Zijn uw schoenen 
erg nat geworden droog deze dan 
nooit bij een verwarmingsbron
(kachel/zonlicht) dit laat het leer 
uitdrogen. 
Onderhoud/ poets uw schoenen 
hierna met het juiste middel, hier-
over geven wij u bij Blom schoenen  
graag het juiste advies. 
Om de schoenen waterafstotend 
te houden kun je de schoenen het 
beste één keer per 2 weken spray-

en met een waterstop spray die 
geschikt is voor uw schoenen. 
vraag bij BLOM in de winkel naar 
de onderhoudsproducten die het 
beste bij uw schoen passen.

Omdat de maand januari een 
maand is waar schoenen veel be-
scherming kunnen gebruiken zijn 
de prijzen van onze eerste Jubile-
um trekking  2 februari in dit te-
ken van onderhoud -bescherming.
1. Schoenpoetskist gevuld winkel-
waarde € 125.- Gerard Vorderman
2. Schoenpoetskist gevuld winkel-
waarde € 125.-Jeanette v Beek 
3. Sneeuwlaarzen Olang winkel-
waarde €109.- J W Bredewold  
4. Cadeaubon  Blom schoenen 
waarde € 25.- Mevr. H Sangers
5. Cadeaubon Blomschoe-
nen waarde € 25.- Leonie v/d 
Beld-Kruimer
6. Houten schoenspanners waarde 
€13.- Ep Kruitbos  
7. Reisetui schoenpoets waar-
de €10.- Kathelie Boerlage  
8. Reisetui schoenpoets waar-
de €10.- H. Zevenbergen  
 
De volgende maand is er weer een 
trekking met mooie prijzen. Trek-
king 2 maart 2017

Schoenen poetsen, een vak apart
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 27 februari

 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)

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen
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ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

SEI-erkend
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Installatietechniek • Zonne-energie • Aardwarmte
Biomassa • CV-installatie • Sanitair

Kerkweg 1 | Beekbergen | T. 055 506 15 83 | I. www.atromp.nl
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Boerenkoolmaaltijd 

Mexicaanse wraps

Dit gerecht at Irene voor het eerst 
toen ze op kamers ging samen 
met een vriendin. Dit recept kook-
te zij graag en is Irene daarna ook 
nog veelzijdig gaan koken. Super 
simpel, voedzaam en super lekker. 
Maar alles is natuurlijk lekker met 
een laagje gegratineerde kaas! 
Tijd om het recept voor deze 
mexicaanse wraps met kip en 
groenten met jullie te delen! 
Tip: Neem volkoren wraps voor 
een iets gezondere maaltijd! 
 
Wat heb je nodig? voor 4 personen 
 
- 6 kleine of 4 grote wraps 
- 400 gram italiaanse of mexi-
caanse roerbakgroenten 
- 250 gram kipfilet in stukjes 
- cajunkruiden 
- creme fraiche 
- geraspte kaas

Hoe maak je het? 
Verwarm de oven op 180 graden. 
Verhit wat olie in een wokpan. 

Teken en Schilderles

De kinderen gaan lekker tekenen 
en/of schilderen, uit de fantasie 
of uit de werkelijkheid. Dinsdag 
van 18.00 tot 19.30 uur in gezellige 
kleine groepjes. Elke week les be-
halve in de vakanties.

Voor volwassenen is er teken/
schilderles op woensdagavond  
en donderdag-morgen en avond, 
s’morgens van 9.00-11.30 en 
s’avonds van 19,30-22.00, een 
keer per 14 dagen
Heel relaxed in een leuke groep 
mooie tekeningen of schilderijen 
maken. Speciaal voor beginners 
én gevorderden  van harte wel-
kom!
Het Hooge Pad, Papenberg 5, 
Beekbergen, kleineacademie-bos 
@kpnplanet.nl /  w.w.w elly bos.nl 
/ Telefoon: 06 230 41 449

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

BEEKBERGEN – Op woensdag 8 
maart wordt in de Hoge Weije in 
Beekbergen een Boerenkoolmid-
dag gehouden voor 55plussers.  
Om 14.00 uur wordt begonnen met 
koffie gevolgd door het optreden 
van het Oosterhuuzens Dialect-
koor onder leiding van Theo Uijt-
tenboogaart met een vrolijk pro-
gramma. Na de pauze treedt voor  
de tweede maal het koor op. De 
gezellige middag wordt afgesloten 
met een een boerenkoolmaaltijd. 
De kosten bedragen 10 euro. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Primera De 
Damper, Dorpstraat 54 in Beek-
bergen, Bakkerij Gerrits in Lieren, 
Ton en Dinie Tijhof Dorpstraat 30a 
Beekbergen en Tonnie Bos, Juff. 
Oosterweg 16. Beekbergen.

Bak hierin de kipfilet goudbruin en 
gaar. Voeg vervolgens de groen-
ten toe samen met de cajunkrui-
den en bak dit nog 5 minuten 
mee. 
Besmeer de wraps met de creme 
fraiche. Bestrooi met een beetje 
geraspte kaas. Verdeel het kip 
groente mengsel over de wraps 
en rol ze op. Leg ze in een oven-
schaal. Besmeer de bovenkant 
van de wraps met nog wat creme 
fraiche en bestrooi met een laag 
geraspte kaas. 
Zet dit in de oven voor ongeveer 
10 minuutjes tot de kaas mooi ge-
gratineerd is.

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

De schuur is weer open

De schuur in Lieren, waar goe-
deren een tweede leven krijgen, 
is weer open. U bent welkom op 
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 – 15.00 
uur.
De opbrengst van de schuurver-
koop komt ten goede aan klein- 
schalige projecten en onderhoud 
van de PKN kerk in Lieren. Waar 
u de schuur kunt vinden? Molen-
vaart 5 te Lieren, direct bij fiets-
knooppunt 93. Kan niet missen!

Voorjaarsuitvoering HBT

Het is een stuk met veel komische 
gebeurtenissen . we hebben er als 
club ook veel plezier in.
Het is een blijspel van J.Hem-
mink-Kamp  in drie bedrijven.  “Een 
beeld van een man””
Het wordt opgevoerd op vrijdag 24 
en zaterdag 25 maart in de Hoge 
Weye in Beekbergen. Aanvang 
20.00 uur.
Noteert u alvast deze datum in de 
agenda, want het wordt een ge-
weldige avond waar u geen spijt 
van krijgt.

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

Cursus Tiffany

BEEKBERGEN – Al vijf jaar wordt 
er in de Hoge Weije in Beekber-
gen twee ochtenden in de week 
gewerkt met glas. Kom gerust op 
een ochtend een kijkje nemen. De 
koffie staat altijd klaar.
In deze cursus leer je in 10 lessen 
glas snijden en slijpen. Leer je het 
geslepen glas in koperband inpak-
ken. Het werkstuk wordt op een 
patroon gemaakt. Hierop leg je al 

de geslepen glasstukken bij elkaar 
en wordt het aan elkaar gesol-
deerd. Tot slot wordt het werkstuk 
gepatineerd. 
De cursus (van 9.30 tot 11.30 uur) 
bestaat uit 10 lessen. Basiscursus 
is inclusief al het materiaal; de ge-
vorderde cursus is exclusief glas. 
Voor meer informatie en opgave: 
Harriët Janssen, tel.06 55690137 
of harriet-janssen@hotmail.com

Op zoek naar een leuk cadeau?

Denk eens aan een Bemivo-bon! De Bemivo-bon is te verzilveren bij 
alle Bemivo-leden in en om Beekbergen. Leuk om te geven, leuk om 
te krijgen. De Bemivo-bon, van 10 en 15 euro zijn verkrijgbaar bij slijter
‘t Keteltje aan de Dorpstraat 56 Beekbergen



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

dinsdag 14 februari 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 15 februari 19.30 uur   Bijeenkomst Vrouwencontactgroep het Hooge Pad 

donderdag 16 februari 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren 

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

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

    18.30 - 23.00 uur Open cafe/biljarten  de Boerderij 

zaterdag 18 februari 10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

dinsdag 21 februari 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  

donderdag 23 februari 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

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

    20.00 uur   Presentatie Groenstructuurkaart Apeldoorn de Hoge Weye  

zaterdag 25 februari 10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

zondag 26 februari 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

vrijdag 3 maart  20.30 uur   Bokkers de Boerderij 

woensdag 8 maart   12.00 uur  Herdenking bij het monument Woeste Hoeve  

    14.00 uur  Boerenkoolmiddag de Hoge Weye 
 


