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DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

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

LIEREN - De jaarlijkse Gezellig-
heidsavond van de Prinses Juli-
anaschool in Lieren bracht het 
recordbedrag van 4000 euro op! 
De Stichting Haarwensen.nl en de 
school zijn er heel blij mee!
Ook dit jaar wist de ouderraad 
de school weer om te toveren tot 
een veelkleurige kermis. De zelf-
gemaakte taarten waren heerlijk, 

BEEKBERGEN - Het zat Fuse za-
terdag niet mee: er was die dag 
veel fileleed en daar had Fuse, 
komend uit Amsterdam, ook last 
van gehad. Rond drie uur was 
het gezelschap uiteindelijk com-
pleet en kon worden begonnen 
met de opbouw van het podium 
en de verdere voorbereidingen. 
Maar toch lukte het om exact om 
half 4 te beginnen met het con-
cert. Op het podium een gezellige 
kring van strijkers en daarachter 
de percussionist met een indruk-
wekkend drumstel. Dit beloofde 
meteen al een swingend program-
ma te worden. De kerk was tot in 
de achterste rijen gevuld met een 
nieuwsgierig publiek. De warme 
en enthousiaste manier waarop 
de musici uitleg gaven over de 
oorsprong, karakter en bedoeling 
van het werk dat er gespeeld zou 
worden werd zeer gewaardeerd 
en zij slaagden er daarmee in goed 
contact te krijgen met het publiek.

Het ensemble bracht een zeer 
afwisselend programma met ver-
rassende arrangementen voor en 
door hen geschreven.  Een pro-
gramma dat ook grotendeels te-
rugkomt op de onlangs door hen 
uitgegeven CD “Fuse Studio”. Het 
publiek was zeer onder de indruk 
van zowel de personen, de enorme 
passie waarmee werd gespeeld en 
de geweldige manier waarop de 
musici op elkaar zijn ingespeeld.  
De tegenstellingen waren groot: 

zeer onstuimig (Blue Rondo à la 
Turk van Dave Brubeck), maar 
ook ingetogen (Hammers van Nils 
Frahm).  Op verzoek speelden zij 
ook “een cadeautje uit Zweden”, 
een door hen bewerkt Zweeds 
volksliedje van Evert Taube, “Så 
skimrande var aldrig havet” een 
romantisch lied dat prachtig werd 
ingeluid met de geluiden van de 
zee, gevolgd door melancholie-
ke muziek en in het Zweeds zin-
gend werd afgesloten. Zij brach-
ten dit ook ten gehore bij Podium 

Recordopbrengt gezelligheidsavond

Witteman op zondag 19 maart jl. 
Fuse staat erom bekend de muzi-
kale invloeden van de zes groeps-
leden bij elkaar te brengen in een 
unieke mix van klassiek, jazz, pop 

het sumoworstelen spectaculair, 
de nagelstudio een feestje, het 
glas graferen populair en de prij-
zen bij de verschillende attracties 
overweldigend. Dat alles, de vele 
sponsoren en de grote verloting 
waarvoor alle 900 loten werden 
verkocht, zorgden voor een zeer 
succesvolle avond.

 Swingend en sprankelend programme Fuse Paasvuur
Het paasvuur om de lente te vie-
ren wordt traditiegetrouw ge-
houden op 1e paasdag, dit jaar 
dus 16 april. Om 20.00 uur zal de 
grote stapel snoeihout in rook 
opgaan. De parkeerplaats naast 
de boerderij is afgesloten, daar 
brand het vuur. Ook deze keer 
rekenen we erop, dat de vreug-
devuur tot ruim na 12.00 uur 
brand. Kom kijken en geniet van 
een drankje, koffie of thee. Goed 
gezelschap en de pracht van de 
fascinerende vlammenzee vor-
men een ervaring die je meege-
maakt moet hebben.

Gezien het succes van voorgaan-
de jaren verwachten we ook voor 
dit jaar een grote belangstelling 
en een gezellige drukke avond.

Het brengen van snoeihout kan 
op 15 april vanaf 11.00 uur. Hierbij 
geldt vol = vol. Er is een limiet ge-
steld aan de grootte van het vuur 
door de gemeente. Is de stapel 
vol, dan sturen we u door naar 
Klarenbeek, waar u het snoeiaf-
val ook gratis kwijt kunt. 

en improvisatie en daar zijn zij te-
recht trots op. Fuse zorgt voor een 
verrijking voor zowel de klassieke 
als de jazzmuziek. 

Stille week en Pasen in de 
Dorpskerk  Beekbergen
Witte Donderdag 13 april 
20.00 uur
Passieconcert Chr. Mannenkoor 
“Looft den Heere” Vaassen o.l.v. 
Freddy Veldkamp
m.m.v. Wilco Veldkamp, piano
Bea Dijkgraaf, orgel
Ds. J. Lammers
Goede Vrijdag 14 april 19.30 
uur
Kerkdienst met bediening Heilig 
Avondmaal Ds. A. Theunisse
Stille Zaterdag 15 april 19.00 
uur
Vesperdienst
1e Paasdag 16 april 10.00 uur
Gezinsdienst Ds. A. Theunisse
m.m.v. Gospelkoor “Vocation” 
Apeldoorn o.l.v. Ton Schimmel
19.00 uur avonddienst
Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn
2e Paasdag 17 april 10.30 uur
Gezamenlijke dienst in Marken-
hof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
Ds. M. Bossenbroek & Ds. A. 
Theunisse

Hulp gevraagd truckersdag Apeldoorn
APELDOORN - Door het wegvallen van een grote sponsor is het niet 
zeker of de truckersdag 2017 door kan gaan!

Al er niet voldoen financiële middelen zijn kan dit evenement niet door-
gaan. Daarom heeft de stichting truckersevenementen Apeldoorn een 
oproep gedaan voor hulp op haar facebook pagina. De stichting is op 
zoek naar nieuwe sponsoren. Elk jaar op de laatste zaterdag van augus-
tus wordt de truckersdag gehouden. Dit jaar voor de 21e keer!
De truckersdag is een feestdag voor mensen met een verstandelijke 
beperking met als hoogtepunt een rit door Apeldoorn en omliggende 
dorpen in een truck. Jaarlijks rijden er 250 trucks mee met 450 cliënten 
en 250 begeleiders. De dag wordt mogelijk gemaakt door de hulp van 
sponsoren en vrijwilligers.

Voor meer informatie en reacties:
www.facebook.com/TruckersdagApeldoorn/
www.truckersevenementenapeldoorn.nl
bestuur@truckersevenementenapeldoorn.nl

BEEKBERGEN - Op 1 april speelt 
Boh Foi Toch de boerderij plat! 
Wie de Bökkers gemist heeft, 
kan  snel kaarten kopen bij de 
Primera De Damper of Cafetaria 
de  Meerpaal in Apeldoorn Zuid! 
Ook dit keer wordt het een
heerlijk feest om niet te missen! 

Boh Foi Toch in de Boerderij



(H)eerlijk eten voor 
                     een betaalbare prijs

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

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458

      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

Collega’s  gezocht!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers voor 

bediening, snackbar en de afwas!

Ben je 16 jaar of ouder en op zoek naar een leuke (bij)baan 

stuur dan snel een bericht met je contactgegevens naar 

m.willemsen@lierderhoeve.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen  

met Martin Willemsen (manager horeca) 

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

Dorpstraat 64
7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055-506 3737

Met mooie rookruimte !!!

Geniet....,
maar nooit met mate

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

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

Zuivelservice

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

  

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

v zuivel en kruidenierswaren
v voldoende parkeergelegenheid

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

Château
Hautes Terres

A.C.Bordeaux Rouge
Normaal 7,49

Les Grandes
Caves d’Albret 
Vin de Pays, Frankrijk
Diverse soorten

75 cl. Per fles 5,49 
25.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,33]

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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

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

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

Aanbiedingen geldig van 27-03-2017 t/m 09-04-2017
wk 13-14

 5.99
     75 cl

16,49
    70 cl

HAVANA CLUB
Añejo 3 Años

HIGHLAND PARK
Single Malt

Scotch Whisky

33,99
   70 cl

SCHIPPER-
BITTER

Kruidenlikeur

 12,99
   100 cl

OLIFANT
Jonge 

Graanjenever 

14,79
   100 cl

GORDON’S
London 
Dry Gin

12,99
    70 cl

JOSEPH GUY
VS Cognac

19,99
    70 cl

HOPPE
Vieux

11,99
   100 cl

COEBERGH
Bessenjenever

10,99
  100 cl

Hautes Terres

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

2 FLESSEN
     VOOR 25.00

16,99
   100 cl

LABEL 5
Blended Scotch

Whisky 

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

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen

T 055-5061031

INLOOP
SPREEKUUR

Iedere 1e dinsdag van de maand
van 17.00 tot 19.00 uur

In de praktijk aan de Dorpstraat 7

Onze praktijk biedt u tijdens deze dagen geheel GRATIS en
VRIJBLIJVEND de mogelijkheid om kort uw huidige situatie

één op één met de fysiotherapeut te bespreken.

U hoeft dus geen afspraak te maken.

Voor meer informatie bel:  055-3125035 
Of kijk op: www. fysiotherapie-wellness.nl

DINSDAG
4 APRIL 2017
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Algemene  
Ledenvergadering
 
Het duurt nog even maar no-
teert u alvast in uw agenda 
de datum waarop de statutair 
voorgeschreven Algemene Le-
denvergadering -de vergade-
ring waarin het bestuur aan de 
leden verantwoording aflegt 
van het gevoerde beleid- wordt 
gehouden. Dat is op dinsdag 
11 april in Het trefpunt, de zaal 
naast de PKN kerk in Lieren.

Door Anne Schiebaan

Het is vandaag 8 maart en ik schrijf 
door omstandigheden nu al voor 
de maand april. In De Schuur is 
het complete glaswerk door alle 
politieke partijen opgekoch! En 
de verkiezingen zijn pas over een 
week.

Tja, wie en wat daarna? Traditio-
neel levert de grootste partij de for-
mateur, die op zijn beurt een team 
bij elkaar schraapt, links en rechts 
iemand als vrijwilliger aanwijzend. 
Hoe hij (over een ‘zij’ wordt niet 
gesproken!)  daarbij te werk gaat? 
Dat pad ligt in De Schuur voor hem 
duidelijk uitgestippeld.

Bij binnenkomst kan hij zich eerst 
moed indrinken met een kop kof-
fie. Dan liggen er drie paden voor 
hem. Kiest hij voor links, dan is 
daar best wel wat te vinden in de 
categorie ‘leuk voor de kiezer’.

Kiest hij om over het rechter pad 
te gaan, dan is het niet altijd zeker 
of dat ook het rechte pad is en ligt 
wat op links ligt vaak  buiten zijn 
horizon. Betreedt hij het midden-
pad, dan kan hij de krenten uit de 
pap halen bij links en bij rechts, 
‘compromissen sluiten’ heet dat. 

Maar hoe dan ook, over links of 
over rechts of door het midden, 
achterin De Schuur komt hij bij een 
tafel aan, waar van alles de waarde 
en de kosten bepaald worden, het 
CBS en het CPB, onontwijkbaar; 
waar plannen doorgerekend wor-
den, onontkoombaar. Aan elk be-
leid hangt een prijskaartje immers.

Bij alle drie de mogelijkheden, 
links, rechts of centrum, kan er 
ook een zijstap gemaakt worden 
bij gebruikte kleding en schoenen. 
Als een soort Ontwikkelingssa-
menwerking gaan  onverkochte 
kleding en schoenen uiteindelijk 
naar elders, dunne kleding naar 
een tropisch land en de dikkere 
kleding naar Oost-Europa. Een 
kringloop-economie in het klein, 
waar men als politiek-in-het-groot 
een voorbeeld aan kan nemen, 
grenzeloos.

Een verdere zijstap kan bij de boe-
ken gemaakt worden. Streekro-
mans? Ja, die liggen er ook, een 
kast vol. Nee, ik bedoel die hele 
selectie boeken over geschiede-
nis, revolutie, oorlog, verzet en hoe 
dat zo gekomen is. Dat verleden 
bepaalt onze identiteit, dat draag 
je met je mee. ‘Lessons learned’; 
dat geldt voor links, rechts en het 
midden. Wie zich niet door de ge-
schiedenis, het verleden, laat lei-
den als formateur, gaat stuurloos 
en blanco op weg naar morgen, 
opportunistisch, blind en doof voor 
de wolven.

Tja, je zult maar formateur zijn, 
op jacht om een werkbaar team 
te vormen; op zoek naar een be-
gaanbare weg naar het Torentje; 
uitziend naar het volle vertrou-
wen van het Nederlandse volk! 
Formateur, kom naar De 
Schuur en kies wijs uw pad…….
De Schuur, achter  Molen-
vaart 5 en bij fietsknooppunt 93 
Donderdag 13.00 – 16.00 uur-
Zaterdag 10.00 – 15.00 uur

De Schuur en … nu wijs verder!

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!
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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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Een bijzonder gesprek 

Op donderdag 23 maart vond er 
op het kantoor van de dorpsraad 
een bijzonder gesprek plaats. 
Want dat was toch wel uniek dat 
een groepje jongeren (gemiddelde 
leeftijd geschat op 14 jaar?) eni-
ge tijd geleden een plan voor een 
voetbalkooi hadden uitgewerkt en 
dat dat plan nu door hen met ver-
tegenwoordigers van de gemeen-
te Apeldoorn werd besproken. 
Sjoerd de Boer en Rob Kruis wa-
ren de gesprekspartners namens 
de gemeente Apeldoorn. Gert Wil-
brink en Lammert Wilbrink verte-
genwoordigde de ouders van de 
jongeren en de initiatiefnemers 
waren Wim en Bart Wilbrink, Hugo 
en Mathijs Driessen en Lennert 
Wilbrink. Namens de dorpsraad 
was Pieter de Mos gastheer.
Voor de jongeren was het even on-
wennig maar dat was, mede door 
de plezierige wijze waarop Sjoerd 
de Boer en Rob Kruis met hen in 
gesprek gingen, snel over.
Sjoerd de Boer toonde een voor-
stel voor een mogelijke voetbal-
kooi die past binnen de kaders van 
de gemeente Apeldoorn en waar 

De Stichting Bevrijdingscomité 
2000 Beekbergen, Lieren en Oos-
terhuizen  houdt op dinsdag 18 april 
de jaarlijkse herdenking van de be-

Herdenking bevrijding

de jongeren hun wens in herken-
den.
Afspraak is gemaakt dat Pieter de 
Mos contact opneemt met de heer 
Klein Heerenbrink van Spectrum 
partner met Elan, die kan helpen 
bij het opstellen van de subsidie-
aanvraag bij de provincie Gelder-
land. Dit in het kader van de door 
de provincie Gelderland georgani-
seerde bijeenkomst over de leef-

baarheidsalliantie. Zodra er ont-
wikkelingen zijn zullen de jongeren 
weer worden uitgenodigd. Wel is 
aan de jongeren meegedeeld dat 
op dit moment geen garantie kan 
worden gegeven dat de voetbal-
kooi en eventuele verdere inrich-
ting van het park kan worden ge-
realiseerd. Wel is toegezegd dat er 
een inspanningsverplichting is.
Een mooi initiatief van de jongeren!

vrijding  van deze drie dorpen.  Dit 
zal gehouden worden bij het mo-
nument aan de Lierderstraat naast 
de kerk in Lieren.                                                                                                     
’s Morgens om 9.00 uur zal de her-
denking  zijn met de leerlingen van 
groep 7 en 8 van de basisschool 
Prinses Juliana uit Lieren, die het 
monument geadopteerd hebben. 
Nederlandse en Canadese  vlag 
hijsen en bloemen leggen.  Verde-
re medewerking zal  verleend wor-
den door The 48e Highlanders of 
Holland en The Old Army Cars met 
hun legervoertuigen.
’s Avonds om 19.30 uur  zal de 
herdenking zijn mmv The 48e 
Highlanders of Holland Pipes and 
Drums,de heer Marten Hartgers 
met trompet en The Old Army 
Cars met hun legervoertuigen.
Bloemen leggen,  The Last Post, 1 
minuut stilte.
Spreker zal  zijn de heer Kooy-
mans, dir. Basisschool Prinses Ju-
liana Lieren.
Strijken van de Nederlandse en 
Canadese vlag.
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De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Maak je
cadeaukaart 
compleet met 
een Hallmark 
wenskaart!

Concert Hosanna

Op zaterdag 8 april geeft de chris-
telijke gemengde zangvereniging 
Hosanna een concert in de Dorps-
kerk van Beekbergen. Uitgevoerd 
wordt onder andere de cantate 
Penitence Pardon and Peace van 
John Henry Maunder. Met mede-
werking van Elise Arends, sopraan, 
Palle Fuhr Jørgensen, bariton, Roel 
Praas, piano en Gerrolt Droogsma, 
orgel onder leiding van dirigent 
Bart van den Brink. Aanvang 19.30 
uur. Kerk open 19.00 uur. Collecte 
bij het uitgaan.

KLARENBEEK – De komende 
uitvoering van het Oosterhuuzens 
Dialectkoor belooft een bijzondere 
avond te worden. Het koor gaat 
voor de eerste keer zelf optreden 
verzorgen in Het Boshuis in 
Klarenbeek. De voormalige kerk 
staat garant voor perfecte klank, 
maar het koor gaat er alles aan 
doen om een vrolijke zang- en 
muziekavond te presenteren. 
Het koor krijgt deze avond de 
ondersteuning van de Slanina 
Cesta Musikanten uit Voorst 
waarmee al eerder succesvol 
is opgetreden. De uitvoering is  
zaterdag 22 april om 20.00 uur.

Onder leiding van Theo 
Uijttenboogaart heeft het koor 
weer een aantal nieuwe liedjes 
ingestudeerd. Dit zijn veelal liedjes 
die men niet hoort bij andere 
koren. Veelal zijn het wel bekende 
melodietjes maar voorzien van een 
dialecttekst. De mannen zingen 
het graag en dat is bij de uitvoering 
zeker te zien en te beluisteren.

De groep mannen die zorgen voor 
muzikale begeleiding heeft een 

flinke uitbreiding gekregen en 
bestaat nu uit vijf personen.

Om een veelzijdige avond te 
brengen nodigt het koor ieder jaar 
een groep uit die muziek en/of 
zang brengt. Dit jaar is leider Gerrit 
Lentink met zijn egerlander kapel, 
de Slanina Cesta Musikanten 
uitgenodigd. De kapel brengt 
een eigen repertoire met muziek 
en zang van Erika Kaizer. De 
uitvoering wordt vrolijk afgesloten 
met een drietal nummers die het 
Oosterhuuzens Dialectkoor zingt 
en de kapel begeleidt de zangers.

De kaartverkoop (kosten zes euro) 
start op 15 maart. Er is gekozen voor 
een flink aantal verkooppunten: 
Primera De Damper, 
Beekbergen, Bike Totaal Wolters 
Klarenbeek, Bakkerij Gerrits, 
Tullekensmolenweg  Lieren, 
Dier en Meer Voorst, G. Weijers, 
Kievitsweg 7 Wilp Achterhoek, M. 
Kobussen Droefakkers 3a Loenen. 
De kaarten zijn ook telefonisch 
te bestellen bij Ton Tijhof, 055-
5062289.

Gezelligheid met Oosterhuuzens Dialectkoor in Het Boshuis

Pijn, vermoeidheid, vragen en 
emoties door kanker geven span-
ning in het lichaam. Zoals bekend 
heeft spanning op zijn beurt weer 
invloed op pijn en vermoeidheid.

Veel gasten ervaren ontspanning 
door yoga. Met rustige en aan-
dachtige oefeningen ervaart men 
hoe spanning kan weg vloeien. 
Geen enkele beperking hoeft een 
belemmering te zijn. 

Binnenkort starten wij met het ge-
ven van wekelijkse yoga lessen op 
de donderdagmiddag. Voor meer 
info en of aanmelden: binnenlopen 
(Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), 
telefonisch (055) 576 26 76 of per 
mail info@stichtingkleef.nl

Nieuw: yoga

APELDOORN - Na jarenlang werk-
zaam te zijn geweest als 1e mon-
teur/ APK keurmeester  en tech-
nisch specialist hebben wij nu de 
stap genomen om zelfstandig on-
dernemer te worden.
Een grote stap en altijd spannend.
Ons bedrijf gevestigd aan de Oude 
apeldoornseweg 26c te Apeldoorn 
bied meer dan alleen de verkoop 
van occasions, wij kunnen u meer-
dere diensten verlenen zoals:
•  APK-keuring
•  Diagnose en storingen
•  Aircoservice
•  Bandenservice
•  Distributieriem vervangen
•  Reparaties en herstel
• Kleine- en grote onderhoudsbeurt
• Inspecties volgens fabrieks-
   voorschrift

• Vervangen van remmen en banden
Met elk type auto kunt u terecht 
bij ons. Zelfs de nieuwste auto’s 
kunnen wij uitlezen met officiële 
diagnoseapparatuur voor alle au-
tomerken.
Autobedrijf van Dalen is onafhan-
kelijk en kan daarom eerlijk advies 
geven en u de voordeligste keuzes 
bieden.
Maandag 17 april geven wij een 
paasshow en is tevens onze offici-
ele opening van het bedrijf, wij ho-
pen u dan te mogen verwelkomen 
met een hapje en een drankje.
Van 11:00 tot 16:00 uur zijn wij ge-
opend.
www.autobedrijfvandalen.nl
Auto's zijn onze passie. Daar zet-
ten wij ons voor in. Elke dag weer 
voor 200%.

Uitstapje Eredag  
 
Hierbij willen we graag iedereen 
woonachtig in Beekbergen,Lieren, 
Oosterhuizen of de Hooilanden 
van harte uitnodigen voor het jaar-
lijkse uitstapje van de “Eredag” dat 
dit jaar op 15 juni zal plaatsvinden. 
Dit jaar mogen wij een jubileum 
vieren, namelijk dat het 70 jaar is 
geleden dat dit uitstapje voor het 
eerst werd gehouden. We willen 
proberen om dit jubileum op een 
passende manier samen met alle 
deelnemers te vieren en we willen 
daarom iedereen die in 2017 mini-
maal 65 jaar is van harte uitnodi-
gen om zich op te geven voor deze 
heugelijke dag. Wanneer uw part-
ner, waarmee u reist, deze leeftijd 
nog niet heeft bereikt, bent u toch 
beiden van harte welkom. Dit uit-
stapje is bedoeld als dankzegging 
voor wat de oudere generatie voor 
de jongere generatie heeft gedaan 
en niet omdat u het nodig zou heb-
ben dat u een dagje uit kunt gaan. 

Geef u daarom op, en wel op een 
van de volgende wijzen:
A. Schriftelijk voor 22 april bij:     J. 
de Groot-Davelaar, Kalverwei 6, 
7364 BW  Lieren onder vermel-
ding van de volgende gegevens: 
1. Naam, adres en postcode 2. ge-
boortedatum 3. naam van de huis-
arts 4. of u opgehaald wilt worden 
5. of u graag bij bepaalde personen 

in de bus wilt zitten 6. of u geen 
suiker of zout mag gebruiken
7. telefoonnummer van achterblij-
ver in geval van nood

B. Telefonisch tussen 18.00 uur en 
19.30 uur op 18  april en 20 t/m 22 
april bij J. de Groot-Davelaar tel.: 
055-5062406   C. Persoonlijk en 
wel op donderdag 13 april of don-
derdag 20 april a.s. van 13.00 tot 
14.00 uur in dorpshuis “De Hoge-
weye” Dorpstraat 32, Beekbergen

Om deze dag mogelijk te maken 
heeft de stichting “Eredag” na-
tuurlijk financiele middelen nodig.
Daarvoor zijn wij vrijwel uitsluitend 
aangewezen op de jaarlijkse col-
lecte en we hopen daarom dat u 
ook dit jaar weer gul zult bijdragen. 
Dit jaar zal de collecte plaatsvin-
den in de week van 10 t/m 15 april.
U kunt dan weer een van onze 
medewerk(st)ers bij u aan de deur 
verwachten met een lijst waar u 
uw bijdrage op kunt vermelden en 
tevens het bedrag aan de collec-
tant kunt meegeven. 
De stichting “Eredag” bestaat uit-
sluitend uit vrijwilligers die zich 
kosteloos inzetten om deze dag 
mogelijk te maken. 

Nieuw: Buitenfotografie 
bij ‘kLEEF!

Voor gasten die tijdens een cre-
atieve bezigheid even met iets 
anders bezig willen zijn dan zijn 
of haar ziekte, starten we met de 
nieuwe activiteit Buitenfotogra-
fie. Onder leiding van bevlogen 
fotograaf José van der Werf trekt 
de groep er tijdens 6 dinsdagmid-
dagen op uit. De start is dinsdag 
4 april. Kijk op onze internetsite 
www.stichtingkleef.nl, loop bij 
ons binnen (Vosselmanstraat 4 in 
Apeldoorn), bel ons (055) 576 26 
76 of mail aan secretariaat@stich-
tingkleef.nl 

Inzamelingsactie oud ijzer Vurec voor Alpe d’huZes

Autobedrijf van Dalen; nieuw in Apeldoorn

 
 
 
Inzamelingsactie oud ijzer Vurec voor Alpe d’huZes 
 
Sinds kort staat er een mooie rode container voor een oud ijzer actie op de parkeerplaats van  
VV Beekbergen. 
De opbrengst van deze actie wordt gedoneerd aan Alpe d’huZes. 
Vurec Recycling heeft deze container beschikbaar gesteld. 
Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel 
de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst geen mensen meer doodgaan aan 
kanker. 
Dus…. hebben jullie nog oud ijzer, zoals oude pannen, hekwerken, fietsen, autovelgen, 
wasmachines e.d… doneer dit dan in deze container. 
 
Wanneer: iedere zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur 
Waar: parkeerterrein Voetbalvereniging Beekbergen  
 
Mocht u geen kans zien het te brengen, kunnen wij het ook ophalen. 
Wij kunnen de container op verzoek ook op een ander tijdstip openen. 
 
Team van Engeland 
Ap en José van Engeland 
06-13800858 
	

	

BEEKBERGEN - Sinds kort staat 
er een mooie rode container voor 
een oud ijzer actie op de par-
keerplaats van VV Beekbergen. 
 
De opbrengst van deze actie wordt 
gedoneerd aan Alpe d’huZes.  
Vurec Recycling heeft deze 
container beschikbaar gesteld. 
Met de opbrengsten wordt weten-
schappelijk onderzoek naar kan-
ker ondersteund, met als doel de 
ziekte onder controle te krijgen, 
zodat er in de toekomst geen men-
sen meer doodgaan aan kanker. 
 

Dus…. hebben jullie nog oud ijzer, zo-
als oude pannen, hekwerken, fiet-
sen, autovelgen, wasmachines e.d. 
doneer dit dan in deze container. 
Iedere zaterdag van 9.00 tot 
15.00 uur op het parkeerterrein 
Voetbalvereniging Beekbergen  
Mocht u geen kans zien het te bren-
gen, kunnen wij het ook ophalen. 
Wij kunnen de container op 
verzoek ook op een ander tijd-
stip openen. Team van Engeland;  
Ap en José van Engeland 
06-13800858

Yara Streppel heeft de Footlocker 
bon gewonnen, dieverloot is onder 
de aanwezigen op de # Epic Fissa 
van 17 maart jl. Het was een gewel-
dige party voor de kids! 
Voor meer foto's kijk je op de face-
book/boerderij beekbergen

Yara Streppel wint bon

Op 25 maart was het darttoermooi van de boerderij in Beekbergen. Er 
werd fanatiek gestreden door de deelnemers om toch een plaats te ver-
overen in de winnaars of verliezers ronde.  In de winnaars ronde:Kevin 
Bonhof en Eddy Bonhof, Verliezers ronde John Kleiboer en Angelo Palts. 
De Hoogste uitgooi was van Fernando Klopman, 101 punten! Organisa-
tor John Meijerink wordt bedankt voor het gezellige toernooi! 
Voor meer foto's zie kijk je op: facebook/boerderijbeekbergen. 

Winnaars darttoernooi 
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Vo l l e y b a l

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof:
Vrijdag 31 maart
20.30 uur BSV  XR 1 –  Avior XR 1
 (mogelijk Kampioenswedstrijd!!!!)
Zaterdag 1 april
12.00 uur BSV Dames 2  –  Bruvoc DS 3
14.00 uur BSV Heren 3   –   Bruvoc HS 3
16.00 uur BSV Dames 1  –  Avior DS 4
18.00 uur BSV Heren 1  –  Salvora HS 2
Vrijdag 7 april
20.30 uur BSV XR 1  –  sv Twello XR2
Zaterdag 8 april
12.00 uur BSV Dames 3  –  Alterno DS 11
14.00 uur BSV Heren 2  –  Alterno HS 8
16.00 uur  BSV Heren 4  –  WSV HS 1

Uit wedstrijden
Woensdag 29  maart
20.15 uur sv Twello XR 5  –  BSV XR 1
 Sporthal Zuiderlaan, Twello
Vrijdag 31 maart
19.00 uur Auto van Oort/Rebelle HS 4 – BSV HS 3
 Theothorne Dieren
20.30 uur A.B.S. DS 4  –  BSV Dames 3
 de Uutvlog,  Bathmen
20.30 uur A.B.S. HS 2 -  BSV Heren 2
 de Uutvlog,  Bathmen
21.15 uur Alterno HS 8  –  BSV Heren 4
 Alternohal, Apeldoorn
Woensdag 5 april
19.00 uur GTH-Torpedo DS 1  –  BSV Dames 2
 Dorpshuis Hoenderloo, Hoenderloo
Vrijdag 7 april
19.15 uur Alterno DS 6 –  BSV Dames 1
 Alternohal, Apeldoorn 
Zaterdag 8 april
9.30 uur Alterno N3 3  –  BSV N3 1
 De Bhoele, Eerbeek
11.00 uur BSV N3 1  –  Alterno N3 5
 De Bhoele, Eerbeek
14.30 uur Volvera HS 4  –  BSV Heren 3
 De Omnibus, Arnhem
17.00 uur SV Dynamo HS 9  –  BSV Heren 1
 Omnisport, Apeldoorn

29-mrt 18:30 Beekbergen JO13-1  -  Sallandia JO13-1
31-mrt 21:00 Beekbergen 1   -  FC RDC 1 (zaal)
31-mrt 22:00 Beekbergen 2   -  Oranje Boys 2 (zaal)
1-apr 09:00 Beekbergen JO11-1  -  ZVV '56 JO11-1
1-apr 09:00 Beekbergen JO11-3   -  Robur et Velocitas JO11-13
1-apr 09:00 Beekbergen JO9-2   -  Groen Wit'62 JO9-7
1-apr 09:00 Beekbergen JO9-3   -  WSV JO9-6
1-apr 10:00 Beekbergen JO17-1d   -  VIOS V. JO17-1
1-apr 10:30 Beekbergen JO15-2d  -  csv Apeldoorn JO15-5
1-apr 12:00 Beekbergen JO15-1d   -  Noord Veluwe Boys JO15-1d
1-apr 14:30 Beekbergen VR1   -  Elspeet VR1
2-apr 11:30 Beekbergen 2   -  Twello SV 2
 
5-apr 18:30 Beekbergen JO13-1   - Klarenbeek SC JO13-1
7-apr 20:00 Beekbergen 1   -  Vanja Sport Heeten 1 (zaal)
8-apr 09:00 Beekbergen JO13-2G  -  VIOS V JO13-3d
8-apr 09:00 Beekbergen JO11-2   -  Eerbeekse Boys JO11-4
8-apr 09:00 Beekbergen JO9-1   -  WSV JO9-4G
8-apr 10:15 Beekbergen JO17-2d   -  Robur et Velocitas JO17-4d
8-apr 10:30 Beekbergen MO13-1   -  FC Zutphen MO13-1d
8-apr 12:00 Beekbergen JO15-3Gd -  Groen Wit'62 JO15-6G
9-apr 09:30 Beekbergen 3   -  CCW '16 5
9-apr 14:00 Beekbergen 1   -  KCVO 1

We l ko m  b i j
V V  B e e k b e r g e n

Wedstrijdprogramma VV Beekbergen  

Datum  Tijd  Wedstrijd

Actie ‘Fles voor Les’
In de meivakantie zullen twee leer-
lingen van Openbare basis-school 
Oosterhuizen een bezoek bren-
gen aan het weeshuis ”Village 
of Joy” in Zuid-Afrika. Omdat er 
in het weeshuis te weinig geld 
is om alle kinderen naar school 
te laten gaan wordt er een actie 
georganiseerd door de leerlingen 
van groep 7/8 van deze school. 
 
Zij zullen in de periode van 27 
maart t/m 7 april zoveel mogelijk 
statiegeld flessen gaan verzamel-
en. Ook de Albert Heijn in Beekber-

schoenen - lederwaren
BLOMsi

nd
s 

19
17

PODO LINÉA-DEALER

Dorpstraat 70 - 7361 AW BEEKBERGEN

Jubileum aanbieding april

10% korting op
de voorjaars
kinderschoenen

100
1917 - 2017

gen ondersteunt deze actie, daar 
kunt u in deze periode uw flessen-
bonnen doneren voor het weeshuis. 
 
U moet dan de flessenbon in de 
doos stoppen die naast de inlev-
ermachine voor flessen in de win-
kel staat. Natuurlijk zijn gewone 
donatie’s ook van harte welkom. 
 
Hiermee zorgen de leerlingen dat 
ook de kinderen in Zuid-Afrika 
naar school kunnen om een goede  
toekomst op te bouwen. Helpt u 
ons mee?

Dubbelslag Kyra Klopman bij 
springwedstrijd Bosruiters

Kyra Klopman met Roseta 

Afgelopen zondag werden de 
laatste springwedstrijden van de 
wintercompetitie van ponyclub 
de Bosruiters verreden. Onder 
zonnige omstandigheden konden 
de wedstrijd worden afgewerkt. 
Parcoursbouwer Rogier Bos had 
twee selectieve parcoursen ont-
worpen voor deze beslissende 
wedstrijden om het clubkam-
pioenschap van de Bosruiters. 
De dag begon met een klassiek 
parcours en werd afgesloten 
met een progressief parcours. 
De 9 jarige amazone Kyra Klop-
man zadelde zondag twee pony’s: 
Angela voor de klasse Licht 
Groen en Roseta voor de klasse L. 
Voor Kyra was het met Ange-
la pas de eerste springwedstrijd, 
maar van enige plankenkoorts 
was weinig te merken: een fout-
loze rit die beloond werd door 
jurylid Berend Klompmaker met 
72 punten voor de rijstijl en een 
foutloos parcours in de snelste 
tijd. Dat Kyra in topvorm was deze 
dag bewees zij met Roseta want 
ook in de klasse L werden bei-
de rubrieken gewonnen door de 
nog jonge ambitieuze amazone. 
De wedstrijden werden afgesloten 
met de traditionele prijsuitreiking 
te pony. De volgende combina-
ties wonnen hun klasse en kre-
gen het oranje lint omgehangen: 
 
Klassiek Parcours: 
Klasse Licht Groen: Kyra 
Klopman met Angela 
Klasse Groen: Anouk Kaal met Roma 
Klasse B: Leander Braaksma met Bengyi 
Klasse L/M: Kyra Klopman met Roseta

Progressief Parcours: 
Klasse Licht Groen: Kyra 
Klopman met Angela 
Klasse Groen: Sarina Brum-
mel met Aristo van Ugchelen 
Klasse B: Nina Schiphorst met Liberty 
Klasse L/M: Kyra Klopman met Roseta

 
Kijk voor meer informatie op de 
website van ponyclub de Bosrui-
ters: www.bosruiters.nl.

 



PAG  6  -  E D I T I E  6  -  D O N D E R DAG  3 0  M A A RT  2 0 1 7

Vervolg van editie 5

Jochems, erg geïnteresseerd hoe 
het afgelopen zou kunnen zijn met 
de Duitse deserteur, benadert het 
NIOD om verdere inlichtingen. 
Deze deelt het volgende mede:
"Helaas moet ik u mededelen dat ik 
in de collecties van het NIOD geen 
informatie heb gevonden over 
de schietpartij bij café Poppen in 
Beekbergen op 9 februari 1945. 
Ook heb ik niet kunnen vaststellen 
of de heer Huibert van Zelst daar-
bij is overleden. Zijn naam komt in 
ieder geval niet voor in het slacht-
offerregister van de Oorlogsgra-
venstichting en zijn (eventuele) 
overlijden is bij de stichting niet 
bekend. Dit laatste zou kunnen be-
tekenen dat de heer Van Zelst met 
de Duitsers samenwerkte."
Dat laatste zou mogelijk kunnen 
zijn, omdat de Feldgendarmerie er 
steeds bij was betrokken. Via de 
Duitse ambassade is er contact 
geweest met het 'Bundesarchiv, 
Abteilung Militärarchiv in Freiburg 
(D)'. Deze schreef onder andere 
het volgende:
"Hier ist nicht bekannt, welche 
Gruppe der Feldgendarmerie sei-
nerseits in Beekbergen stationiert 
war. Diese Information ist aber not-
wendig, um hier prüfen zu können. 
Ihre Frage nach dem Schicksal des 
deutschen Deserteurs kann eben-
fals nicht beantwortet werden."
Vertaling: Hier is niet bekend wel-
ke eenheid van de Feldgendar-
merie destijds in Beekbergen was 
gestationeerd. Deze informatie is 
nodig om hier in het archief te kun-
nen zoeken. Uw vraag naar het lot 
van de Duitse deserteur kan daar-
om niet beantwoord worden.
Wel werd er aangegeven dat de 
zaak verder onderzocht kon wor-
den. Dit kon Jochems hetzij per-
soonlijk of door een professionele 
organisatie laten verrichten. Beide 
mogelijkheden zijn een kostbare 
zaak. Ook is een goede kennis van 
de Duitse taal nodig om in Militä-
rarchiven in Deutschland te gaan 
zoeken. Daarnaast was er een 
grote kans dat de deserteur later 
is gefusilleerd. Vaak werden de-
serteurs, zeker in de chaotische 
tijd aan het eind van de oorlog, di-
rect terechtgesteld. Daarvan zijn 
waarschijnlijk geen verbalen op-
gemaakt of, in de chaos, zoekge-
raakt. Door de kosten en de grote 

onzekerheid heeft Jochems toen 
het onderzoek gestopt. 
Mogelijk is deze Duitse deserteur 
de onbekende persoon die be-
hoorde bij de 117 gefusilleerde per-
sonen bij de Woeste Hoeve op 8 
maart 1945.
In een onverwachts gesprek met 
de heer Henk Bos (86) in 2014, 
bleek dat hij een Arnhemse evacué 
was, die het incident bij café Pop-
pen van nabij had meegemaakt. 
Hij vertelde het volgende:
"Wij zijn met onze hele familie 
geëvacueerd uit Arnhem. Mijn 
ouders en mijn zusje kwamen te-
recht bij Hendrik van de Beld aan 
Dorpstraat 165 en hij en zijn broer 
enkele honderden meters verder 
bij Berend van de Beld aan Mole-
nakker in Lieren. De ouders had-
den liever de hele familie bij elkaar 
gehad. De vader is het gelukt dat 
ze allemaal werden verplaatst 
naar café Poppen aan de Loenen-
seweg. Ook was daar een Duitse 
militair die zich Martin noemde, 
hij noemde geen achternaam. Hij 
was een vriendelijke vent die ook 
foto's van zijn familie liet zien en 
vertelde dat hij aan het Oostfront 
(Rusland) had gevochten en nu 
op vakantie in Nederland was. La-
ter bleek hij een deserteur te zijn 
die 's nachts op rooftocht ging en, 
gewapend, de mensen in de om-
geving dwong vooral voedsel af 
te staan. Van deze andere kant 
van Martin wisten de overige be-
woners niets. De Gestapo (Duitse 
Politie) vermoedde wel dat hij bij 
café Poppen woonde, maar wist 
hem niet te arresteren. Op 9 fe-
bruari 1945 kwam hij ‘s morgens 
in de keuken van het restaurant 
en legde in het bijzijn van Henk 
Bos (toen 16 jaar) en de 8-jarige 
dochter van de familie Poppen, 

Wat gebeurde er, net voor het einde van de oorlog,
bij het voormalige Eethuis de Roseboom?

 
 

Centrum Bronkracht 
 

 
 

OPEN HUIS OP ZATERDAG 25 MAART 
(van 13.00 uur tot 15.00 uur) 

 

                
                Coaching,  
                 Training  
                     & 
             Energetische  
            Geneeswijzen 

                                                                    
 

Dorpstraat 88C. Beekbergen 
WWW.CENTRUMBRONKRACHT.NL 

 
 

 

Voor de lekkerste 
verse pizza 

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

Bij ons kunt u online bestellen. 

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

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

milkshakes en dranken.

zijn dienstpistool op het aanrecht 
om zijn handen te wassen. Toen hij 
bemerkte dat de Nederlandse po-
litie hem op de hielen zat, pakte hij 
zijn pistool weer op en heeft in de 
achtervolging de ook geëvacueer-
de Arnhemse agent Huibert van 
Zelst doodgeschoten. Een in het 
bos aanwezige houthakker hoor-
de het geschreeuw en geschiet en 
heeft de vluchtende soldaat met 
zijn hakmes (bijl) verwond. Daar-
na is de deserteur opgepakt door 
de politie en overgedragen aan de 
Duitse Feldgendarmerie".
Later heeft de familie Bos nog ge-
woond bij de familie Klein Leugen-
mors aan de Loenenseweg.
Onduidelijk blijft wat er na het 
schiet- en steekincident met de 
Duitse deserteur is gebeurd. Ook 
waar de heer Huibert van Zelst is 
begraven en of hij wel of geen be-
trekkingen had met de Duitsers 
en een dubbelrol speelde tijdens 
de laatste dagen voor het einde 
van de oorlog. Vaststaat dat de 
Duitse deserteur verbleef bij het 
voormalige Eethuis de Roseboom, 
en dat er in de chaotische weken, 
kort voor het einde van W.O. II, nog 
de nodige drama's hebben afge-
speeld.
Hoewel de Amerikaanse troepen 
reeds een half jaar op ongeveer 25 
kilometer aan de andere kant van 
de Rijn voor Arnhem lagen, maak-
ten de Canadese troepen op 17 
april 1945 voor ons dorp een einde 
aan deze tragedie.

Namens de WOBL,
Teun Jochems

De wederopstanding van Napoleon Bonaparte 

Vive l’empereur……….

Het was vrijdag-en zaterdaga-
vond dat het Beekbergens Toneel 
de herrijzenis van Napoleon mee-
sterlijk vorm gaf. Het stuk speelde 
zich af in het landhuis van de ba-
ron (Tonny v.d. Beld) en barones 
(Gerda de Groot in Beekbergen. 
 
De barones was een fervent ver-
zamelaar van kunstwerken en ze 
was helemaal in extase omdat zij 
een kostbaar beeld had besteld 
van keizer Napoleon Bonaparte. 
Het beeld was onderweg en kon 
elk moment afgeleverd worden.  
 
De wat hooghartige barones in-
strueerde het personeel dat het 
beeld met de meeste zorg en 
voorzichtigheid moest worden 
behandeld. Zij had een sokkel 
in de woonkamer laten plaats-
en en daarop moest het beeld 
voorlopig worden geplaatst.  
 
Inmiddels had de barones ook een 
vacature in de krant geplaatst voor 
een echtpaar waarvan de man een 
soort huisknecht zou moeten zijn 
en de vrouw  hoofd van de keuken.  
 
Maar Jannus (Jeroen Jochems) 
solliciteerde als eenling en Josefien 
(Agnes Geradts) ook. De barones, 
die geen tegenspraak duldde en 
beide niet aan het woord liet, nam 
aan dat zij een echtpaar waren en 
dat bracht komische verwikkelin-
gen met zich mee, zoals een toege-
wezen kamer met een lits jumeaux. 
 
Het beeld kwam in 2 delen en ver-
pakt in een grote houten kast aan 
en de Jannus en Josefien moesten 
het beeld op de sokkel plaatsen. 
Jannus liet het beeld vallen en de 
schrik was groot. Want hoe moest 
dit worden opgelost? Het beeld was 
in stukken en niet te restaureren. 

 
Josefien had de oplossing: Jannus 
moest de kleren van Napoleon 
maar aandoen en als een living 
statue op de sokkel gaan staan. 
 
Het personeel kreeg de gelegen-
heid van de barones om het beeld 
te bewonderen en ook gasten zou-
den worden uitgenodigd. Dat alles 
verliep met de nodige hilariteit  
 
De baron (Tonny v.d. Beld) die ge-
bukt ging onder de overheersing 
van de bazige barones, deed al-
sof hij erg vergeetachtig en kinds 
was, zorgde voor veel gelach. 
 
Hij ergerde zich aan de verspilzucht 
van de barones en haar verliefdheid 
op het beeld en kreeg steun van 
zijn neef, graaf Lodewijk (Jasper 
Buitenhuis) en diens vrouw Louise 
(Marieke v.d. Beld). De beraamden 
een plan om het beeld ’s-nachts 
kort en klein te slaan en de (leven-
de Napoleon) vreesde het ergste. 
 
Napoleon koos eieren voor zijn 
geld en het “echtpaar” Jannus 
en Josefien hebben de werke-
lijke situatie maar opgebiecht. 
 
Het eindigde met de ontmaske-
ring van de zgn kindse baron die 
krachtig tegen zijn vrouw optrad 
en het happy end dat Jannus en 
Josefien een echt paar werden.  
 
De vertolking van Napoleon, de 
baron en barones en het echtpaar 
was meesterlijk en de inbreng van 
de andere spelers, de butler Arno 
Diks), de secretaresse (Aline v.d. 
Brink) die een heimelijke relatie 
met de butler Parker aan ’t ont-
wikkelen was, de tuinhulp (Janine 
Ribbink) en de kok (Manon Pluim) 
droegen bij tot een geweldig 
komisch geheel.

Open Huis Bronkracht succes

Afgelopen zaterdag 25 maart a.s. 
hebben veel bezoekers en geïnte-
resseerden een kijkje genomen bij 
het Open Huis van Centrun Bron-
kracht.
Al met al een zeer geslaagd Open 
Huis aldus Gerrit-Jan van Essen 
Coach en Maatschappelijk wer-
kende van Praktijk Heldercare 
& Centrum Bronkracht. Het was 
zo geslaagd dat we niet iedereen 
te woord hebben kunnen staan. 
Met deze reden gaan we voort-
aan elke woensdagochtend een 
gratis inloop houden voor belang-
stellenden. Iedereen is welkom op 
de woensdag ochtenden tussen 
10.00 en 11.30 uur.
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 10 april 

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.

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

Tic off poeder & Tic clip
van € 35,-
voor
€ 29,95Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

’’Riant’’ met passie voor lekker eten en drinken, 
gastvrijheid en topsport 
Lekker borrelen, lunchen of di-
neren in de gezellige Foyer Riant, 
bij de open haard of op het mooie 
terras aan de rand van het mooie 
Veluwse bos. Dat kan bij het sfeer-
volle Restaurant Foyer Riant in 
Beekbergen. Eigenaresse Mieke 
van Tergouw: .,Ve len kennen ons 
paarden sportcentrum Riant, dat 
paardensportliefhebbers uit de 
hele wereld trekt. Wat veel men-
sen echter niet weten, is dat we 
een prima restaurant hebben met 
gerechten uit alle delen van de we-
reld" 
Mieke, wereldkampioene twee-
span paarden: “Het is erg leuk om 
tijdens het eten naar de paarden 
te kijken er is altijd wat te doen. 
Maar je hoeft niet speciaal iets met 
paarden te hebben om bij ons te 
komen eten. Iedereen is van har-
te welkom! Onze gasten zijn elke 
keer weer verrast door de combi-
natie van de uitstekende keuken, 
de gastvrijheid en de bijzondere 
sfeervolle locatie'· 
Het restaurant onder leiding van 
gastheer Faruk Cam en zijn keu-
kenbrigade is huiselijk en ademt 
een Engelse warme sfeer. Faruk: 

De gasten waarderen onze per-
soonlijke ontvangst en bediening. 
Ons doel is om het îedere gast 
naar het zin te maken! Wij maken 
alles vers klaar: Onze gerechten 
zijn zoveel mogelijk seizoensge-
bonden en hebben een uitste-
kende prijs/kwaliteitsverhouding. 
Zeer populair is de Riant Speciali-
teit: een authentieke plank, vol met 
uiteenlopen de gerechtjes. Onze 
Black Angus rundvlees is echt een 
topper en niet te vergeten onze 
alom geprezen visspecialiteiten. 
Mieke: ,,Onze sfeervolle ac-
commodatie is bij uitstek geschikt 
voor arrangementen op maat. van 
feesten tot zakelijke bijeenkom-
sten. Daarvoor hebben we di verse 
mooie locaties zoals De Paarden-
fluisteraar’’. Wij bieden zeer diver-
se arrangementen, waaronder de 
bijzondere activiteit het Paarden-
mennen! Maar ook themadiners of 
met de solex het bos in ... alles kan! 
Parkeren kan gratis voor de deur.

Restaurant Riant de Foyer 
Bruggelerweg 4 Beekbergen 
Tel. 055-5061230 
www.foyerRiant.nl 

- 4 runderhamburgers
- 4 kiprolladeburgers
- 4 varkenssaucijsjes
- 4 knakworsten

- 4 varkenfiletlapjes
- 1 rookworst
- 1 bak rundvleessalade
- Gratis shopper

Gildeslager Wilbrink
Meester Worstmaker

Slagerij Wilbrink v.o.f. • Dorpstraat 50 Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 12 50 • www.slagerijwilbrink.nl • info@slagerijwilbrink.nl

Gratis shopper
Goed gevulde shopper met:

Voor slechts € 25,=
De aanbieding is geldig t/m zaterdag 8 april.

Pasen: Bagel met maple roomkaas en blauwe bessen

Pasen doet mij op het gebied van 
eten denken aan uitgebreid ontbij-
ten, eieren, of een heerlijke brunch. 
En dat ontbijt mag dan best even 
anders dan de standaard ontbijt-
jes. 
Dit keer wilde ik iets lekkers ma-
ken met bagels, heerlijk met verse 
roomkaas! Zoet is toch vaak wel 

mijn favoriet en dus werd het deze 
bagel met maple roomkaas en 
blauwe bessen. Smullen!
 
Wat heb je nodig? voor 2 perso-
nen
- 2 bagels
- 100 gram roomkaas
- 2 eetlepels maple syrup
- 2 snufjes kaneel
- handje blauwe bessen
Hoe maak je het?
Bak de bagels volgens de beschrij-
ving. Meng de roomkaas met de 
maple syrup en de kaneel. Be-
smeer de bagels hier rijkelijk mee 
en bestrooi met de blauwe bessen. 
Easy peasy!

Happy Easter!
Irene 

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

Het Christelijk Mannenkoor "Looft 
Den Heere" geeft op donderdag 
13 april een Passieconcert in de 
Dorpskerk van Beekbergen
Het is voor het eerst in het dit 
jaar tachtigjarige bestaan dat het 
Christelijk mannenkoor uit Vaas-
sen een Passieconcert ten uitvoe-
ring geeft.  Wij hanteren de datum 
als leidraad voor de inhoud van het 
concert, want enkele dagen vóór 
Pasen, is het Witte donderdag.

De keuze van de veertien liederen/
stukken, in combinatie met de lie-
deren, samen met de bezoekers, 
in combinatie met de verbinden-
de tekst van ds. Lammers vormen 
een muzikale en tekstuele weer-
gave van de gebeurtenissen in die 
tijd. Naarmate het concert vordert, 
gaat de inhoud van de liederen en 
van de verbindende tekst meer 
over naar een lofzang en uiting van 
dankbaarheid. 
Een bijzondere muzikale samen-
stelling. Het koor, onder leiding van 
haar dirigent Freddy Veldkamp, 
wordt op piano begeleid door Wil-
co Veldkamp. Als organist is Bea 
Dijkgraaf  mede verantwoorde-
lijk voor de muzikale begeleiding. 
De koorsolist bas-bariton van het 
koor, Gert Pannekoek, zal enkele 
keren de boventoon voeren boven 
de meerstemmige begeleidende 
zang van de ongeveer 110 mannen 
van het koor.
Toegang is vrij. U bent van harte 
welkom. De samenzang geeft u 
ruim de gelegenheid om deel te 
zijn van deze dienst in de heerlij-
ke akoestische omgeving van de 
prachtige Dorpskerk in Beekber-
gen. Het concert begint om 20.00 
uur.

Passieconcert 



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 28 maart  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 29 maart 20.00 uur   Informatieavond Klompenpad  Hoge Weye 

donderdag 30 maart 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren 

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

    14.00 - 16.00 uur  Repaircafe Hoge Weye 

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

    18.30 - 23.00 uur Open cafe/biljarten  de Boerderij 

zaterdag 1 april  10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

    20.00 uur  Boh Foi Toch de boerderij 

zondag 2 april  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

dinsdag 4 april  10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

donderdag 6 april  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 

    19.30 - 21.30 uur EHBO Open les  GC Papenberg, Beekbergen 

zaterdag 8 april  10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

    19.30 uur   Concert Hosanna  Dorpskerk van Beekbergen 

zondag 9 april  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye

dinsdag 11 april   20.00 uur   ALV Dorpsraad Beekbergen-Lieren  Het trefpunt, naast de PKN kerk in Lieren 


