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DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Paasvuur
Het paasvuur om de lente te 
vieren wordt traditiegetrouw 
gehouden 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 
vreugdevuur 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 vlammen-
zee vormen een ervaring die je 
meegemaakt moet hebben.

Gezien het succes van voor-
gaande jaren verwachten we 
ook voor dit jaar een grote be-
langstelling en een gezellige 
drukke avond.

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

Eierzoekwedstrijd
2e paasdag 17 april 

Verzamelen:
op het plein bij
de Hoge Weije

Vertrek:
om 9.30 uur naar een
geheime zoekplaats

Voor:
kinderen van alle leeftijden
en ook voor ouders

OBS Beekbergen: Consulting kids

Op Koningsdag 27 april is er bij de 
boerderij Beekbergen van alles te 
doen. Vanaf 13.00 uur gaan we er 
helemaal voor. Koop een strippen-
kaart en je kan alle leuke dingen 
doen, die we voor jullie klaar heb-
ben staan. We gaan buiten spe-
len, over de stormbaan en dwars 
in het springkussen hangen. We 
gaan trampoline springen, cupca-
kes versieren en opeten, beestjes 
knuffelen, ranja drinken, mee doen 
met de kleur wedstrijd, knutselen 
en Sumo Worstelen in het gewel-
dige Sumopak! Kinderen nemen 
hun ouders mee om samen in het 
Sumopak te worstelen.
Om 15.00 uur begint de inschrij-
ving voor het vogelschieten. Mee-
doen kan vanaf 18 jaar, kost 7,50 
euro per persoon en kan alleen op 
vertoon van je legitimatie. Zonder 
legitimatie mogen we je niet mee 
laten doen, zorg dat je legitimatie 
bij je hebt.

Openbare vergadering 
dorpsraad Oosterhuizen
 
Op woensdag 12 april is de 
openbare vergadering van de 
dorpsraad Oosterhuizen. Een 
ieder die Oosterhuizen een 
warm hart toedraagt is van 
harte welkom om 20.00 uur in 
het dorpshuis aan het Oude 
Veen 21. 

Aan de orde komen allerlei 
zaken die voor Oosterhuizen van 
belang zijn. De jaarverslagen 
2016 zijn gereed en zullen op de 
website www.onsoosterhuizen.
nl komen te staan. Tevens zal de 
kascontrole commissie verslag 
uitbrengen

Op de agenda staan onder andere 
Oosterhuizen Energieneutraal, 
de voortgang van het klom-
penpad Oosterhuizen en de 
bestuurswisseling.

Dit en vele andere onderwerpen 
komen aan de orde.

Hopelijk komt u als gewoonlijk in 
grote getale naar het dorpshuis 
Oosterhuizen, om onder het 
genot van een kopje koffie, u 
aangeboden door de dorpsraad, 
op de hoogte te blijven van alles 
wat belangrijk is voor ons dorp. 

Om 16.00 uur gaat de wedstrijd 
vogelschieten van start met het 
eerste schot. De kinderen kunnen 
hun ouders aanmoedigen of nog 
een rondje over de stormbaan. 
Gelukkig is Jan met de snackbar 
er ook en kunnen we onze magen 
vullen.
Zodra de (houten) vogel van zijn 
stok gevallen is, weten wie er 
schutterskoning is en wie de kleur-
wedstrijd heeft gewonnen. Dan 
reiken we alle prijzen uit.
Kom Koningsdag bij de Boerderij 
Beekbergen Vieren.
Start: 13.00 uur met alle spellen.
Kosten kinderstrippenkaart voor 
de spelletjes: 3,50 euro per kaart.

Start inschrijven vogelschieten: 
15.00 uur, eerste schot vogelschie-
ten: 16.00 uur
Meer informatie: www.boerderij-
beekbergen.nl
Telefoon: 055 506 2239

Koningsdag met vogelschieten bij de Boerderij

BSV XR1 Kampioen!

BEEKBERGEN - Vrijdag 31 maart 
is het recreanten team van de BSV 
kampioen geworden in de B-klasse.
Om 20:30 uur speelden zij de 
wedstrijd tegen de nummer 2 Avi-
or XR1. BSV had 1 punt nodig om 
kampioen te worden. Het was een 
zinderende wedstrijd waarbij het 
op sommige momenten gelijk op 
ging. De 1e set werd gewonnen 
met 25-18. De overige setstanden 

zijn geworden 25-23 & 29-27. BSV 
XR1 heeft wederom laten zien dat 
zij thuis onverslaanbaar zijn.
Om Beekbergen te laten horen dat 
ze kampioen zijn geworden werd 
het team ’s avonds met een old 
army car door het dorp gereden.
In de Hiethof ging het feestje nog 
even verder en de avond werd ge-
zellig afgesloten in de Heksenketel.

BEEKBERGEN - Groep 7 van de 
OBS heeft in opdracht van de Ge-
meente Apeldoorn meegedacht 
over “armoedebestrijding” voor 
kinderen in onze gemeente. Daar-
voor hebben zij een hele dag sa-
men met Consulting Kids en heel 
serieus over volwassen zaken 
nagedacht. Slechts 10 scholen in 
Nederland zijn hiervoor benaderd 
en hebben meegedaan. Alle scho-
len hebben een terugkoppeling 
gehad. OBS Beekbergen had het 
voorrecht deze terugkoppeling 
te krijgen van de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, Jetta Klijnsma. Daarvoor 
waren zij uitgenodigd op het Ge-
meentehuis en werden zij ontvan-
gen door de wethouder van onder-
wijs dhr. J. Kruithof. 

Een mooie gelegenheid voor 
kinderen om eens kennis te ma-
ken met de gang van zaken in de 
raadszaal. Als echte raadslieden 
mochten ze plaatsnemen op de 
stoelen van de gemeenteraadsle-
den. De kinderen kregen nog even 
de gelegenheid hun eigen school 
te promoten en een korte uitleg 
te geven over TLIM (The Leader In 
Me). Sinds het huidige schooljaar 
werkt de OBS Beekbergen volgens 
de 7 gewoontes van Steven Covey. 
Dhr. Kruithof was dermate onder 
de indruk dat de kinderen de pam-
fletten met de 7 gewoontes erop 
bij hem hebben achtergelaten bij 
hem, zodat hij een eerstvolgende 
raadsvergadering deze gewoontes 
kan gaan gebruiken. Een mooie 
opsteker voor onze kinderen.



(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

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

Proef, beleef, geniet.
Bruggelerweg 4      7361 CX Beekbergen 

T. 055 506 1230       www.foyerriant.nl

VALENTIJN 14 FEBRUARI  
Vanaf 16.00 uur geopend voor

borrel, diner en live muziek.

Beide Paasdagen geopend !!!
Vanaf 12.00 uur voor een heerlijke brunch 

van 17.00 uur voor diner
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren
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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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Feestelijke heropening Kasteel Spelderholt

Er is hard gewerkt de afgelopen maanden aan de renovatie van Kasteel Spelderholt!
Het is weer een prachtige locatie geworden voor Feesten & Partijen. Wij zijn trots op het eindresultaat.

En nodigen u uit om een kijkje te komen nemen, onder het genot van een hapje en een drankje.

Wanneer: zaterdag 22 april 2017
Inloop: van 10.00 - 16.00 uur

Locatie: Kasteel Spelderholt, Spelderholt 9, Beekbergen

Daarnaast hebben we voor u een mooie actie in april en mei in ons hotel restaurant!
3 gangendiner voor €19,95 p.p.*

Graag van te voren reserveren tel. 055-506 88 05
*Geldig op dinsdag, woensdag en donderdagU
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Overleg over klompenpad
 
Nog onder de indruk 
van het inspirerende 
overleg over het ont-
wikkelen, aan- leggen 
en onderhouden van 
een klompenpad in en rond Beek-
bergen en Lieren op 29 maart jl., 
was er deze week de uitnodiging 
van Christien van der Zwart (Stich-
ting Landschapsbeheer) voor een 
vervolgoverleg.
Dat overleg zal worden gehouden 
op woensdag 26 april om 20.00 
uur in De Hoge Weye.
We verwachten daar met elkaar 
nadere invulling te geven aan de 
tijdens de bijeenkomst van 29 
maart aangegeven mogelijke/
wenselijke wandelroutes.
U was de vorige keer verhinderd, 
maar wil wel graag meedoen?
Stuur een mail naar secretariaat@
dorpsraadbeekbergen.nl en wij 
zorgen er voor dat u uitgenodigd 
wordt voor de bijeenkomst op 26 
april. U bent van harte uitgenodigd.

Burgerparticipatie
 
Op woensdag 5 april waren de 
dorpsraden uitgenodigd door de 
raadswerkgroep “Burgerparticipa-
tie” om te praten over de koersno-
titie van de gemeente Apeldoorn 
“Gebiedsgericht werken”.
Voor de dorpsraad Beekber-
gen-Lieren namen Jamone Wag-
ner en Pieter de Mos aan het over-
leg deel.

“In november 2016 ontving de ge-
meenteraad de koersnotitie over 
Gebiedsgericht werken van het 
college ter consultatie. Het presi-
dium heeft deze notitie met veel 
aandacht gelezen. Het gaat hierin 
om onderwerpen en keuzes over 
de manier waarop wij in Apeldoorn 
met elkaar om (willen) gaan en aan 
een goede stad willen bouwen. Een 
stad waarin mensen graag wonen 
en werken en zich thuis voelen. 
Deze onderwerpen houden van-
zelfsprekend ook de raad bezig.
Zij wil hier enerzijds graag met 
overtuiging goede keuzes in ma-
ken en anderzijds ook naar haar 
eigen rol en mogelijkheden hier-
in kijken. De raad heeft dan ook 
besloten om de notitie nog niet 
in behandeling te nemen, maar 
eerst een eigen onderzoeks- en 
verdiepingstraject te volgen door 
hiervoor een raadswerkgroep in te 
stellen.”
De raadswerkgroep Burgerparti-
cipatie bestaat uit Wim Willems 
(voorzitter), Paula Donswijk, Ties 
Stam, Marcel van der Maal en Bon-
nie ten Damme.
 
Tijdens de bijeenkomst op 5 april 
werd aan de hand van een vijftal 
vragen getracht helderheid te krij-
gen in dat verdiepingstraject.

- welke vormen van vertegen-
woordiging en participatie passen 
het beste bij Apeldoorn en bij de 
huidige tijd?
- hoe kunnen we er voor zorgen 
dat iedereen zoveel mogelijk zelf 
meedoet en/of zich vertegen-
woordigd is?
- kan en moet de gemeente initia-
tieven ondersteunen en hoe kan zij 
dat dan het beste doen?
- hoe kunnen politieke vertegen-
woordigers hier een bijdrage aan-
leveren?
- wat kan en moet de rol van (nieu-
we vormen van) communicatie 
zijn?
De door de vertegenwoordigers 
van de dorpsraden gegeven reac-
ties op de vijf vragen zullen inte-
graal in het verslag van de bijeen-
komst worden opgenomen. Een 
overleg van de raadswerk- groep 
heeft ook reeds plaatsgevonden 
met vertegenwoordigingen van de 
wijkraden. Het is de raadswerk-
groep opgevallen dat de betrok-
kenheid van de dorpsraden bij het 
onderwerp zeer groot is. Desge-
vraagd werd door de voorzitter van 
de raadswerkgroep meegedeeld 
dat de zienswijze die de dorpsraad 
in december 2016 heeft ingediend 
onderdeel van het overleg en de 
besluitvorming van de raadswerk-
groep zal zijn.
Op de vraag naar de planning werd 
geantwoord:
- in de zomer komt het advies van 
de raadswerkgroep
- in het najaar starten van een pilot
- invoering in 2018 na de gemeen-
teraadsverkiezingen
Met betrekking tot de legitimiteit 
van de dorpsraden werd geant-
woord:

- bestuur wordt gekozen door de 
leden van de dorpsraad
- bestuur legt jaarlijks verantwoor-
ding af (Algemene Ledenvergade-
ring)
- bestuur handelt conform de in de 
statuten vastgelegde regels en be-
voegdheden
en voor Beekbergen-Lieren geldt 
nog als extra
- thema bijeenkomsten
- wekelijkse digitale Nieuwsbrief 
waar bestuur actuele zaken be-
spreekt.

Traditiegetrouw wordt in de nacht 
van 4 op 5 mei het Bevrijdingsvuur 
ontstoken op het 5 Mei Plein in 
Wageningen waarna loopgroepen 
uit heel Nederland het vuur naar 
bestemmingen in het hele land 
brengen. Ook dit jaar organiseert 
de Stichting 4 en 5 mei Beek-
bergen weer de Bevrijdingsvuur-
estafetteloop van Wageningen 
naar Beekbergen. En wat dit voor 
Beekbergen altijd zo speciaal 
maakt, is het feit dat wij al jaren 
de langst-deelnemende groep zijn. 
Dit jaar voor de 44e keer en daar 
zijn we enorm trots op. Interes-
se om het Bevrijdingsvuur in es-
tafettevorm op vrijdag 5 mei naar 
Beekbergen te brengen en on-
derdeel te zijn van deze bijzondere 
loop? Meld je dan aan.

Het programma op vrijdag 5 mei 
ziet er als volgt uit. Om 6.15 uur 
vertrekt het team bestaande uit 
lopers en begeleiders per bus/
auto vanuit Beekbergen naar 

Wageningen. In Wageningen ont-
steekt het team onze eigen fakkel 
bij het monument voor Hotel de 
Wereld en brengt vervolgens het 
bevrijdingsvuur over een afstand 
van ruim 40 km. in estafettevorm 
naar Beekbergen. De verwachte 
aankomst bij De Smittenberg in 
Beekbergen is om 11.30 uur waar-
na de lopers vergezeld door muz-
iek, kinderen van de basisschool 
en historische legervoertuigen het 
laatste stuk van de route over de 
Dorpstraat afleggen naar het mon-
ument 1940-1945 in het Teixeira de 
Mattospark aan de Loenenseweg. 
Hier wordt het Bevrijdingsvuur of-
ficieel ontstoken tijdens een korte 
ceremonie.

Ben je geïnteresseerd? Meld je 
dan aan via info@4en5meibeek-
bergen.nl onder vermelding van je 
naam en mobiele telefoonnummer. 
Uiteraard kun je ook eventuele 
vragen via dit e-mailadres stellen.

Bevrijdingsvuur estafetteloop  2017

Informatieavond  
Klompenpad Beekbergen 

In het fraaie buitengebied van de gemeente Apeldoorn zijn inmiddels vier Klom-
penpaden gerealiseerd. Vanwege het succes wil de gemeente Apeldoorn een 
nieuw Klompenpad ontwikkelen in het gebied rond het dorp Beekbergen. De 
nieuwe wandelroute kan landschap, ecologie en cultuurhistorie beleefbaar maken 
voor bewoners en recreanten. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaat 
dit nieuwe Klompenpad ontwikkelen samen met bewoners. Doet u mee? 

Informatieavond op 29 maart
Wilt u meedenken over het ontwikkelen van een Klompenpad rond Beekbergen? 
U bent van harte welkom op de startavond op woensdag 29 maart 2017. De avond 
begint om 20.00 uur in de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen (zaal te berei-
ken via de achteringang van de Hoge Weye). De koffie staat klaar om 19.45 uur.

Klompenpaden 
Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap 
die zo veel mogelijk over onverharde wegen lopen. In Gelder-
land en Utrecht zijn de afgelopen jaren al 97 Klompenpaden 
ontwikkeld. Veel lokale vrijwilligers werken mee door het pad 
te onderhouden en regelmatig te controleren.  
Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt het proces. 

Werkgroep Klompenpaden 
Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over de Klompenpaden. Iedereen krijgt 
de kans om zijn kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante 
objecten en ideeën voor routes aan te dragen. Op kaarten kunt u aangeven welke 
plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het 
buitengebied hebben gelopen. De informatie die op deze avond verzameld wordt, 
dient als basis voor de route. Een werkgroep (waarvoor u zich op deze avond kunt 
aanmelden) bestaande uit bewoners en SLG gaat vervolgens aan de slag. Met als 
doel om een Klompenpad te realiseren waar u als bewoner van het gebied volop 
van kunt genieten en trots op kunt zijn. 

Graag tot ziens op 29 maart! 

Meer informatie 
Mocht u verhinderd zijn voor deze informatieavond maar heeft u wel belangstelling 
voor de klompenpadenwerkgroep? Voor vragen over deze avond of de werkgroep 
kunt u terecht bij Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren, post@dorpsraadbeek-
bergen.nl, telefoon 055-5061010. 
Kijk ook op www.landschapsbeheergelderland.nl en www.klompenpaden.nl.  



PAG  4  -  E D I T I E  7 -  D O N D E R DAG  1 3  A P R I L  2 0 1 7

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....27 april
Koningsdag trekking

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. 

BEEKBERGEN - Het opleidingsor-
kest van harmonieorkest Prinses 
Juliana Beekbergen (PJB) biedt 
muzikale kinderen, jongeren en 
volwassenen een unieke kans 
door hen gedurende twee repeti-
ties, een workshop en een concert 
de mogelijkheid te geven om gratis 
mee te spelen en op te treden met 
het opleidingsorkest van PJB. 

Voor iedereen die een blaasinstru-
ment bespeelt is er een plekje in 
het orkest. Ook slagwerkers en 
blokfluiters worden van harte uit-
genodigd. Tijdens de repetities op 
10 en 17 mei worden de muziek-
stukken geoefend en wordt er ge-
leerd om het gehele orkest samen 
te laten spelen. Daarnaast zal vóór 
het slotoptreden op 20 mei nog een 
workshop worden gegeven. Deze 
workshop staat onder leiding van 
Ymkje Hellinga. Zij is naast dirigent 
van verschillende opleidingsorkes-
ten ook klarinet- en saxofoondo-
cent. Het resultaat van wat is ge-
leerd op de repetities en tijdens de 
workshop zal ten gehore worden 
gebracht tijdens het slotoptre-

Meimaand muziekmaand bij opleidingsorkest Prinses Juliana  

den. Bij dit optreden zijn belang-
stellenden van harte uitgenodigd.  
De twee woensdagse repetities 
beginnen om 18:30 uur en duren 
tot 19:30 uur. De workshop voor 
het afsluitende optreden op 20 mei 
begint om 14:00 uur en duurt tot 
16:00 uur. Het afsluitende concert 
begint om 16:15 uur. Zowel de re-
petities, de workshop als het con-
cert vinden plaats in Het Hooge-

pad, Papenberg 5 te Beekbergen. 
 
Meer informatie is te vinden op: 
www.harmonie-pjb.nl. Aanmelden 
kan door contact op te nemen met 
Saskia van Andel: 055-5412859 of 
door te mailen naar: secretaris@
harmonie-pjb.nl. Ook mensen zon-
der muzikale ervaring worden van 
harte uitgenodigd om mee te doen. 
Zij kunnen meedoen op slagwerk. 

Nieuwe lente:  
burgerinitiatief BLOEM
Iedereen kan in huis of op het werk 
energie besparen. Bijvoorbeeld 
met LEDlampen, dubbel glas, 
muurisolatie, een slimme meter 
of een warmtepomp. Ook nemen 
steeds meer mensen zonnepane-
len om zelf elektriciteit op te wek-
ken. Of ze doen mee in een initi-
atief om samen zonnepanelen op 
het dak van de school te leggen. 
Er kan zo veel, maar waar moet je 
beginnen en wie heeft voldoende 
ervaring voor een goed advies?

Met dit soort vragen is in 2016 een 
groepje bewoners van Beekbergen 
en Lieren met elkaar in gesprek 
gegaan. Mensen die in eigen huis 
al ervaring hebben opgedaan, en 
mensen die vanuit hun werk goed 
op de hoogte zijn van de moge-
lijkheden. Na gesprekken met de 
dorpsraden van Beekbergen-Lie-
ren en Oosterhuizen is het nu tijd 
voor de volgende stap: de start 
van een burgerinitiatief BLOEM. 
Dat staat voor onze ambitie om 
Beekbergen, Lieren en Oosterhui-
zen Energieneutraal te Maken.

De komende tijd zult u vaker van 
ons horen. Twee leden hebben 
zich laten scholen als vrijwillig 
energiecoach voor de gemeente 
Apeldoorn. Zij bereiden een in-
formatiepunt in Beekbergen voor. 
Ook zullen we u in dit blad laten 
delen in onze eigen ervaringen, bij-
voorbeeld met de vriezer die een 
hap uit de energierekening bleek 
te nemen. En we zoeken contact 
met de scholen, de sportclubs en 
anderen in onze mooie dorpen, 
die mogelijk interesse hebben om 
mee te doen. Wanneer je met raad 
en daad wil bijdragen aan onze 
ambitie, neem dan contact op met 
duurzaambloem@gmail.com.

Rob Weterings

KLARENBEEK – Het Oosterhuu-
zens Dialectkoor gaat zich 
zaterdag 22 april presenteren 
in een nieuwe concertzaal. De 
voormalige RK kerk in Klarenbeek 
is door een nieuwe stichting 
ingericht als perfecte locatie 
voor muziek- en zangoptredens. 
Het koor gaat hier de jaarlijkse 
uitvoering brengen. De zaal heeft 
een prima  akoestiek waardoor 
het voor de bezoekers aangenaam 
vertoeven is.

Het mannenkoor uit Oosterhuizen 
zingt met begeleiding van 
een uitgebreide muziekgroep 
een aantal nieuwe gezellige 
liedjes onder leiding van Theo 
Uijttenboogaart die men nog niet 
eerder bij andere koren heeft 
gehoord, maar ook een aantal 
liedjes waarvoor verzoeken bij het 
bestuur zijn binnengekomen.

Aan de uitvoering verleent ook 
de egerlanderkapel De Slanina 
Cesta Musikanten uit Voorst hun 
medewerking. Onder leiding van 
Gerrit Lentink spelen zijn vlotte 
nummers uit de brengen. Erika 
Kaizer zingt bij de kapel. Als 
daverende afsluiting van de avond 
gaan koor en kapel samen ook 
een drietal nummers brengen. 
Deze liedjes ook in het Oost-
Veluws dialect. Zo wordt het 
bekende Rosamunde deze avond 
Roosmarietje en Bis bald auf 
Wiedresehn wordt Töt gauw  ziens 
maar weer. De uitvoering begint 
om 20.00 uur.

Kaarten kosten zes euro en 
zijn verkrijgbaar De Damper 
Beekbergen, Wolters Klarenbeek, 
Gerrits Lieren, Wijers Wilp-
Achterhoek, Dier en Meer Voorst, 
Kobussen Loenen en telefonisch 
06 28946725

Oosterhuuzens Dialectkoor in nieuwe concertzaal

LIEREN - De lunch voor de ou-
deren van Lieren was afgelopen 
woensdag zeer geslaagd. In het 
kader van de Muziekimpuls ver-
zorgden de kinderen van groep 
1-4 een muzikaal onthaal. Er werd 

van harte gezongen, gemusiceerd 
en gedanst. Na het optreden wa-
ren de pannenkoeken verrukkelijk! 
De lunch werd afgesloten met een 
spannende Bingo. Gelukkig had 
uiteindelijk iedereen prijs....

Tuinontwerp • Tuinaanleg
Tuinonderhoud • Straatwerk

Lierderstraat 23c • 7364 BJ Lieren • Beekbergen
Tel: 055 - 506 12 16 • Fax: 055 - 506 35 16

tclieren@planet.nl • www.tclieren.nl

Musicale lunch in Lieren
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Vo l l e y b a l
We l ko m  b i j

V V  B e e k b e r g e n

Apeldoornse Diabetes 
Challenge wordt Apeldoorn 
Wandel Challenge

APELDOORN - Na het grote 
succes van de Apeldoornse Di-
abetes Challenge in 2016 zal de 
Apeldoornse Diabetes Challenge 
in 2017 verder gaan als Apeldoorn 
Wandel Challenge.  Naast mensen 
met diabetes kunnen dit jaar ook 
mensen met andere chronische 
aandoeningen meedoen.

Met 265 deelnemers, waarvan 160 
met diabetes, is de Apeldoornse 
Diabetes Challenge in 2016 uit-
stekend van start gegaan. Na 20 
weken wekelijks georganiseerde 
wandeltochten vanaf 13 startlo-
caties, hebben meer dan 155 deel-
nemers meegedaan aan de uitein-
delijke Challenge (4 dagen 5 km, 
10 km of 20 km wandelen) en het 
Nationale Diabetes Festival. 

De deelnemers hebben opzienba-
rende resultaten gehaald: verbe-
terde gezondheid, verlaging van 
bloedglucosewaarden, afname 
van medicatiegebruik en gewicht. 
Daarnaast hebben deelnemers  
een actievere leefstijl gekregen en 
een ervaren ze een verbetering in 
de kwaliteit van leven. 

Sleutel tot het succes is vooral het 
enthousiasme en de participatie 
van de zorgverleners (huisartsen, 
praktijkondersteuners, fysiothe-
rapeuten) en wandelbegeleiders. 
“Het is zo stimulerend als je huis-
arts meeloopt. “Hiermee laat hij 
zien dat hij het net zo belangrijk 
vindt als ik”, aldus een deelnemer.
Op initiatief van de deelnemers 
zelf wordt nog op 10 van de oor-
spronkelijke 13 startlocaties door 
meer dan 100 deelnemers doorge-
lopen.

Apeldoorn Wandel Challenge 2017

Onder de vlag van de HRA (Huis-
artsenorganisatie Apeldoorn e.o) 
en in samenwerking met de ge-
meente Apeldoorn zal daarom de 
Challenge verder geprofessiona-
liseerd en uitgebreid worden met 
meerdere doelgroepen. Ook men-
sen met chronische aandoeningen 
als COPD, verhoogd risico op hart- 
en vaatziekten en reuma zullen 
door hun huisarts actief benaderd 
worden om mee te doen met de 
Apeldoorn Wandel Challenge.

Vanaf half april zal op negen start-
locaties gestart worden met de 
wekelijkse wandelingen. Er zullen 
per locatie drie gedifferentieerde 
groepen lopen zodat de deelne-
mers op eigen niveau, tempo en/
of afstand kunnen lopen. De Eind-
challenge zal plaatsvinden in de 
Europese sportweek van 14 t/m 17 
september.

Deelnemers kunnen zich vanaf nu 
inschrijven via de website   www.
nationalediabeteschallenge.nl Hier 
kunt u ook meer informatie vin-
den over de Nationale Diabetes 
Challenge en de startlocaties van 
de Apeldoorn Wandel Challen-
ge. Voor meer informatie kunnen 
geïnteresseerden ook terecht bij 
hun huisarts.U kunt ons volgen op 
facebook via https://www.face-
book.com/apeldoornwandelchal-
lenge/?fref=ts  of op Twitter @
apeldoornwandelchall

Studenten- en vriendenploegen bij VV Beekbergen 

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof:

Zaterdag 22 april

9.00 uur:  BSV N3 1  –  Spiker N3 1
11.00 uur:  Blok EVC N3 1  –  BSV N3 1
12.00 uur:  BSV Dames 2  –  Dynamo Apeldoorn DS 9
14.00 uur:  BSV Heren 3   –   BSVO HS 1
16.00 uur:  BSV Dames 1  –  Salvora DS 1
18.00 uur:  BSV Heren 1  –  Avior HS 8

Uit wedstrijden:

Woensdag 19 april 21.15 uur:  sv Twello XR 4 – BSV XR 1

Donderdag 20 april 19.45 uur: sc Wesepe DS 1 – BSV Dames 3
 De nieuwe Coers, Wesepe

Vrijdag 21 april 19.00 uur:  SV Dynamo A’doorn HS 11 – BSV Heren 4
 Omnisport, Apeldoorn

Zaterdag 22 april 14.00 uur:  WSV HS 1  –  BSV HS 2
 Voorwaarts Apeldoorn

Lekker een balletje trappen met 
vrienden op een weekenddag dat 
dat het beste uitkomt en op een 
niveau dat bij het team past. Dat 
is wat veel voetballers graag wil-
len, maar niet altijd kunnen bij hun 
voetbalvereniging. VV Beekber-
gen is voornemens hier verande-
ring in aan te brengen. De dorps-
vereniging mikt op de oprichting 
van een team / teams waarbij juist 
deze zaken bespreekbaar en in te 
vullen zijn.

VV Beekbergen springt daarbij in 
op een behoefte welke de moder-
ne sporters hebben. Men wil graag 

zelf invloed hebben op wanneer 
men zijn of haar sport beoefent en 
met wie dat gebeurt. Alle facetten 
zijn bij VV Beekbergen aanwezig 
om lekker te voetballen. Een mo-
derne accommodatie, een mooi 
kunstgrasveld, een kledingpakket 
en een gezellige sfeer. 

VV Beekbergen kan dat allemaal 
bieden en nodigt groepjes voetbal-
lers en aspirant voetballers uit om 
eens te sparren over de oprichting 
van een team wat naar wens inge-
richt kan worden. Contactpersoon 
vanuit VV Beekbergen is Henk Ca-
lot (h.calot5@upcmail.nl)

BEEKBERGEN - De organisatie 
van de Stichting Straatvolleybal is 
al druk bezig met de voorbereidin-
gen van het 42e toernooi dat ge-
houden wordt in de week van 26 
juni t/m 1 juli.
De inschrijfformulieren zijn uit-

gedeeld aan alle straatleiders die 
bij ons bekend zijn. Indien je niets 
hebt ontvangen of je straat heeft 
geen team en wil je toch mee vol-
leyballen, geef je dan op bij Herma 
Huisman, Dorpstraat 12 in Beek-
bergen. 

Voor de jeugd zijn er inmiddels in-
schrijfformulieren uitgedeeld op 
de scholen in Beekbergen, Lieren 
en Oosterhuizen. Voor de jeugd 
geldt, dat ze zich kunnen opgeven 
bij hun straatleider. Heb je deze 
niet en wil je toch meespelen, geef 
je dan op bij Marieke van Engeland, 
Notaris Feithpad 18 in Beekbergen.
Inschrijven kan tot en met 30 april, 
dus geef je snel op! 
www.straatvolleybalbeekbergen.nl

Mini ochtend!!!

Neem eens een kijkje op onze nieuwe website: www.bsv-beekbergen.nl

Wedstrijdprogramma VV Beekbergen  

Datum  Tijd  Wedstrijd
Wo. 12-apr 18:30 Beekbergen JO11-2 - csv Apeldoorn JO11-7
Za.  15-apr 09:00 Beekbergen JO11-3 - csv Apeldoorn JO11-13
Za. 15-apr 09:00 Beekbergen JO9-1 - Groen Wit'62 JO9-4
Za. 15-apr 10:15  Bb JO15-3Gd - Apeldoornse Boys JO15-2d
Za. 15-apr 12:00  Beekbergen JO13-1 - WSV JO13-2
Za. 15-apr 14:30  Beekbergen 3 - Teuge SP 5
Ma. 17-apr 11:30 Beekbergen 2 - Helios 2
Ma. 17-apr 14:00 Beekbergen 1 - Dierense Boys 1
Di.   18-apr 18:30  Beekbergen JO11-3 - SML JO11-11
Wo. 19-apr 18:30 Beekbergen JO9-3 - Klarenbeek JO9-2G
Wo. 19-apr 19:00  Beekbergen JO17-1d - csv Apeldoorn JO17-2

Vr. 21-apr 21:00  Beekbergen 1 - Excelsior'31 5 (zaal)
Za. 22-apr 09:00 Beekbergen JO9-2 - Robur et Velocitas JO9-4
Za. 22-apr 09:00  Beekbergen JO9-3 - Columbia JO9-4G
Za. 22-apr 10:00 Beekbergen JO13-2G - Eerbeekse Boys JO13-3
Za. 22-apr 10:15 Beekbergen MO13-1 - Albatross MO13-1D
Za. 22-apr 11:25 Beekbergen JO15-3Gd - AZC JO15-3G
Za. 22-apr 13:00 Beekbergen JO17-2d - WSV JO17-8
Za. 22-apr 14:45 Beekbergen 2 - IJsselstreek 2
Zo. 23-apr 14:00 Beekbergen 1 - Klarenbeek SC 1

Als opening van het groene 
seizoen organiseert ponyclub 
de Bosruiters uit Ugchelen op 2e 
Paasdag 17 april een Paas Puzzelrit. 
De deelnemers rijden op hun pony 
in teamverband een rit op het 
terrein van de Bosruiters waarbij 
verschillende puzzels moeten 
worden oplost. Ook onervaren 
ruiters kunnen met hun pony 
deelnemen aan de puzzelrit. 
Aansluitend op de puzzelrit is er 
ringsteken en voor de ervaren 
ruiters nog een cross.

Paaspuzzelrit Ponyclub de Bosruiters 
Ook kinderen (van 6 t/m 18 jaar) die 
nog niet lid zijn, maar wel een eigen 
of verzorgpony hebben, worden 
van harte uitgenodigd om mee te 
doen. Deelname is gratis! Aanvang 
14.30 uur, einde om ongeveer 16.30 
uur. Het terrein van de Bosruiters 
ligt aan de Zr. Meyboomlaan in 
Ugchelen tegenover de ingang 
van verpleeghuis Randerode. 
Aanmelden via info@bosruiters.nl 
of via de website van de Bosruiters: 
www.bosruiters.nl

Vrijdag 21 april vinden weer de 
jaarlijkse Koningsspelen van OBS 
Beekbergen plaats op de voet-
balvelden van VV Beekbergen. 
De ochtend zal in het teken staan 
van een spellencircuit voor iedere 
bouw van de school. De middag 
is er een slagbaltoernooi, met als 
afsluiter een wedstrijd tegen de 
leerkrachten en “hulptroepen”. 
 
Met name voor de ochtend is veel 
hulp nodig. De aanmeldingen ko-

men reeds binnen, maar wellicht 
vindt u het leuk om deze ochtend 
te komen helpen, ook als u geen 
kinderen op de OBS Beekbergen 
heeft. Een mooie gelegenheid om 
eens uw handen uit de mouwen 
te steken voor een goed doel.  Er 
zijn groepleiders, spelleiders, di-
ploma schrijvers, hand en span 
diensten hulp nodig. Oud leerlin-
gen zijn ook van harte welkom. 
Opgeven kan bij Daniëlle Rorije, 
drorije@leerplein055.nl o.v.v. hulp 
Koningsspelen.

Koningsspelen 2017 OBS Beekbergen
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Centrum Bronkracht 
 

 
 

GRATIS INLOOP & KENNISMAKING 
elke woensdag van 10.00-11.30 uur 

 

                
                Coaching,  
                 Training  
                     & 
             Energetische  
            Geneeswijzen 

                                                                    
 

Dorpstraat 88C. Beekbergen (li. Naast Mooiboek) 
WWW.CENTRUMBRONKRACHT.NL 

 
 

 

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

Martha Waijop sculpturen  
gefotografeerd door Ed van 
der Elsken

BEEKBERGEN - Ed van der Els-
ken leerde ik kennen via het ac-
countantskantoor waar ik part-
time werkzaam was. Het moet 
ongeveer in 1970 geweest zijn. 
Toen ik mijn dubbelleven ac-
countantskantoor-beeldhou-
wen beëindigde door voor-
goed voor het laatste te kiezen, 
bleef ik een van mijn minst ge-
makkelijk maar meest kleurrij-
ke klanten min of meer trouw. 
 
De beeldhouwkunst was voor Ed 
niet vreemd, want hij studeerde 
aan het eind van de oorlog zelf ge-
durende twee jaar beeldhouwen 
aan de Kunstnijverheidsschool, 
de huidige Gerrit Rietveld Acade-
mie, te Amsterdam, alvorens hij 
vertrok naar Parijs. Zijn eerlijke 
en duidelijke kritiek op mijn werk 
was dan ook meer dan die van 
een collega-kunstenaar en heeft 
voor mij en mijn ontwikkeling 
als beeldhouwer veel betekend. 
 
Ed heeft mijn hele oeuvre tot 1989 
op zijn eigen unieke wijze gefoto-
grafeerd. Geen mooie studioplaat-
jes, maar ze laten zien hoe de ene 
kunstenaar het werk van de ande-
re kunstenaar interpreteert.

Anno 2017 staat het werk van Ed 
van der Elsken weer volop in de be-
langstelling. De tentoonstelling in 
het Stedelijk Museum, ‘De verlief-
de camera’, is nog tot 21 mei te zien. 
Voor mij een directe aanleiding om 
dit bijna privédeel van zijn oeuvre, 
gecombineerd met enkele sculp-
turen die hij op de gevoelige plaat 
vastlegde, ook aan het publiek te 
tonen.

Dat een eigenzinnig karakter ook 
mij niet vreemd is, blijkt uit de 
ontwikkeling van een zeer eigen 
vormtaal die door kenners onmid-
dellijk herkend wordt als een ‘Wa-
ijop’. Ook recent werk zal worden 
getoond. 
 
De expositie is te zien in de 
Loolaan Galerie, Loolaan 31a in 
Apeldoorn op 15, 16, 22 en 23 april 
2017 van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
Meer informatie: 
Martha Waijop 
Spelderholt 3, Beekbergen 
tel. 055-5061338 
martha@waijop.nl 
www.waijop.nl

Tullekensmolenweg 82, 7364 BC Lieren
www.gerrits.echtebakker.nl

Paasbrood Echte Bakker Wil Gerrits bekroond met 5 sterren

Uitmuntende beoordeling bij keu-
ring Echte Bakkersgilde 

LIEREN / WILP - Wil Gerrits, De 
Echte Bakker met winkels in Wilp 
en Lieren heeft een prachtig resul-
taat behaald bij de landelijke Paas-
brodencompetitie van het Echte 
Bakkersgilde. Zijn brood werd als 
‘uitmuntend’ beoordeeld en kreeg 
de bijbehorende vijf sterren. 

De keuring
Alle Echte Bakkers van Nederland 
konden gedurende twee weken 
hun Paasbrood insturen en deel-
nemen aan de competitie. De keu-
ringen werden uitgevoerd door 
Marco Van Scheijndel, Technisch 
Adviseur van GildePartner Puratos 
en Henri Elders, keurmeester van 
het Nederlands Bakkerij Centrum. 
Zij beoordeelden alle inzendingen 
op tien onderdelen waaronder 
kleur, volume, structuur en natuur-
lijk smaak. Ze constateerden dat 
de smaak van de spijs, de verde-
ling van de krenten en rozijnen en 
de kleur van de korst erg mooi zijn 
en dat het Paasbrood van Echte 
Bakker Gerrits een topproduct is 
dat deze vijf sterren meer dan ver-
dient.
Details perfect
Het behalen van deze sterren is 
geen vanzelfsprekendheid. Ieder 
jaar weer gaat Wil Gerrits tijdig 
aan de slag om de Paasbroden 
zo goed mogelijk te maken. Om-
dat het een seizoensspecialiteit 
is krijgen bakkers geen dagelijkse 
routine en moeten ze ieder jaar 
weer oefenen en een flink aantal 
Paasbroden bakken om de details 
perfect te krijgen.

Zelf proeven
Wil Gerrits is aangesloten bij 
het Echte Bakkersgilde. Dit Gil-
de heeft productkwaliteit hoog 
in het vaandel staan en naast de 
verplichte periodieke productkeu-
ringen organiseert het Gilde extra 
productcompetities. Het doel is de 
kwaliteit van verschillende specia-
liteiten waaronder de Paasbroden, 
nog verder te verhogen. Echte 
Bakkers sturen hun producten in 
en ontvangen tips om verbeterin-
gen te behalen.
Hoe leuk het ook is om een goede 
beoordeling te ontvangen, uitein-
delijk gaat het er toch om wat de 
klanten ervan vinden. Wil Gerrits 
nodigt daarom iedereen uit om het 
bekroonde Paasbrood in de winkel 
te komen proeven.

Vier de lente met Centrum Bronkracht

BEEKBERGEN - Deze maandelijk-
se avonden helpen je jouw innerlij-
ke kracht te laten groeien, meer in 
balans te komen, jezelf op te laden 
en tot rust te komen.

Thema van woensdag 12 april is 
'Vier de lente'. Ontdek de kracht 
van jouw energieveld en voel je 
levenskracht bruisen. De lente is 
de tijd van groei, ontwikkeling en 
weer nieuwe wegen inslaan. We 
besteden dan ook de nodige aan-
dacht aan het opschonen van jouw 
hele veld en je fysieke lichaam. 
Ook je chakra's krijgen een uitge-
breide energetische opschoning 
zodat alles weer optimaal kan 
doorstromen.
Ik ga die avond bij iedereen rond 
voor een korte handoplegging om 

eventuele blokkades te behande-
len met Rainbow Healing. 
Data tot de zomer:
12 april, 10 mei, 22 juni
Deelname: 15 euro pp, Aanvang: 
19.45 uur, Start: 20.00 uur, Tot: on-
geveer 21.30 uur
Opgeven bij Yvonne@Praktijk-
deMeander.nl, (Mobiel: 06 – 
37403127) of bij Centrum Bron-
kracht.
Mindfulness training bij Centrum 
Bronkracht op de dinsdagavond 
en de vrijdagochtend.
Drukte……. Stress……… spanning……. 
of onrust…..? Rust…… voor jezelf 
vinden in een hectische tijd…….?

Binnenkort start er een 8-weekse 
Mindfullnesstraining bij Centrum 
Bronkracht. De training wordt ge-
geven door de ervaren psycholoog 
en trainer Edith Moorman van Ca-
priolo Coaching. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Ook kan je 
nog instromen na 1 week.

Aanmelden kan via het con-
tactformulier op de website van 
Edith: www.capriolo-coaching.nl 
of www.mindfulnesstrainingen/
mindfulness-apeldoorn. Uiteraard 
kan je je ook aanmelden bij Cen-
trum Bronkracht.

De basistraining Mindfulness data 
zijn als volgt:
Dinsdagavond: start 2 mei 2017
Overige data: 9, 16, 23 en 30 mei; 
6, 13 en 20 juni. Tijd: 19.15-21.45 uur
Vrijdagochtend: start: 5 mei 2017
Overige data: 12 en 19 mei; 2, 9, 16, 
23 en 30 juni. Tijd: 9.30-12.00 uur

LIEREN - De Stichting Bevrijdings-
comité 2000 Beekbergen, Lieren 
en Oosterhuizen  houdt op dinsdag 
18 april de jaarlijkse herdenking 
van de bevrijding  van deze drie 
dorpen.  Dit zal gehouden worden 
bij het monument aan de Lier-
derstraat 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-

Herdenking bevrijding
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 leger-
voertuigen. Bloemen leggen,  The 
Last Post, 1 minuut stilte. Spreker 
zal  zijn de heer Kooymans, dir. Ba-
sisschool Prinses Juliana Lieren. 
Strijken van de Nederlandse en 
Canadese vlag.

BEEKBERGEN - Het concert van Boh Foi Toch in de Boerderij Beekber-
gen was 1 april Geweldig!  Het feest startte met de eerste noot en dans-
te door tot het laatste applaus! Een zeer geslaagd optreden! Voor meer 
evenementen en feest bij de Boerderij kijk je op www.boerderijbeek-
bergen.nl . Meer foto’s: www.facebook.com/ boerderij beekbergen.

Boh Foi Toch groot succes !!!
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 24 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

Dog Wash bij Via-Natura 
vrijdag 14 april van 9.00 - 19.30 uur

zaterdag 15 april van 9.00 - 16.00 uur
Vraag naar de voordelige stempelkaart

en was 1x GRATIS

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

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 
Carel Velthoen exposeert zijn 
schilderijen op 28, 29 en 30 april 
op een unieke plek in de landelij-
ke omgeving van de oude Beek in 
Beekbergen.
De onderwerpen zijn divers, van 
landschap tot abstract; vaak kleur-
rijk en verschillend van formaat.
In zijn atelier pART2u in Lieren 
geeft hij schilderlessen. 
Aan het eind van elk seizoen wordt 
het atelier omgetoverd tot galerie 
en is er een expositie van het werk 
van de cursisten.
Nu is het tijd voor een eigen expo-
sitie en wel op een voor hem zeer 
vertrouwde plek, in de omgeving 
waar de kunstenaar opgroeide en 
die hem ook inspireert in zijn werk.
Hij werkt voornamelijk met acryl-
verf op doek en papier.

Bert Loman van de Verborgen Tui-
nen in Voorst zal zowel binnen als 
buiten de molen objecten van na-

tuurlijke materialen exposeren. Op 
zijn website www.deverborgen-
tuinenvoorst.nl kunt u alvast een 
kijkje nemen om te zien wat u kunt 
verwachten. Tijdens de kunstroute 
in Hummelo is op dit moment een 
werk van hem te zien.

Bij een bezoek aan de expositie 
kunt u de schilderijen van Carel 
Velthoen en de objecten van Bert 
Loman in de prachtig gerestau-
reerde Ruitersmolen bekijken en 
genieten van de mooie buiten-
ruimte.

Openingstijden: 28, 29 en 30 april 
2017 van 13.00 tot 17.00 uur
Toegang gratis
Locatie: De Ruitersmolen, Tulle-
kensmolenweg 47, Beekbergen
Informatie: Carel Velthoen 
T0555061405

Expositie Carel Velthoen in de Ruitersmolen 

Op zaterdag 22 en zondag 23 april 
geeft het Apeldoorn Renaissance 
en Barokensemble En Suite  onder 
leiding van Coert Bremmers 
een concert met werken van 
Johan Sebastian Bach, Samuel 
Scheidt, Francesco Gasparini en 
Gottfried August Homilius.  De 
bekendste componist in dit rijtje 
is ongetwijfeld Johan Sebastian 
Bach.  Scheidt is een voorloper. 
Van hem wordt het motet “Christ 
lag in Todesbanden” uitgevoerd. 
Bach verwerkte ditzelfde thema 
later in een cantate. Het werk 
van Gasparini werd door Bach 
bestudeerd en uitgevoerd en 
Homilius is een leerling.

Het ensemble En Suite 
bestaat uit een gemengd 
koor en een instrumentaal 

begeleidingsensemble. Bij muziek 
uit deze tijd horen vanzelfsprekend 
blokfluiten, van klein tot groot en 
strijkers, viool, gamba en cello’s. 
Inmiddels maken ook twee 
hoboïsten en een fagottist deel uit 
van het ensemble. 

Het concert op 22 april vindt plaats 
in de Bronkerk, Hoenderloseweg 
10 in Ugchelen om 20.00 uur. 
Op zondagmiddag 23 april zingt 
en speelt En Suite hetzelfde 
programma in de Dorpskerk, 
Schoolstraat 16 in Voorst om 15.00 
uur. Daar kan voorafgaand aan 
het concert een natuurwandeling 
gemaakt worden. Zie hiervoor 
de website. Kaarten kosten 8 
euro in de voorverkoop via www.
ensemble-ensuite.nl en 10 euro 
aan de kerk. 

Concerten “Rondom Bach”

Pasen:
Pannenkoek met gele room en vers fruit
Deze pannenkoek met gele room 
en vers fruit is een traktatie voor 
het paasontbijt! Als je het net als ik 
leuk vindt om iets extra's te doen 
of iets anders dan de standaard 
afbakbroodjes is dit een hele lek-
kere keuze! De pannenkoek heb ik 
gevuld met gele room en blauwe 
bessen, maar ook met aardbeien 
lijkt mij dit erg lekker!
Ik maakte de pannenkoeken vol-
gens dit recept, maar dit kan na-
tuurlijk ook op jouw eigen manier! 
De gele room maakte ik dit keer 
heel simpel met behulp van cus-
tardpoeder. Lekker en snel! Dit 
moet wel even afkoelen in de koel-
kast, dus maak het eventueel de 
avond van tevoren.
 
Wat heb je nodig? voor 4 personen
- 4 kleine pannenkoeken
- 250 ml melk
- 20 gram custardpoeder
- 20 gram suiker
- vers fruit
Hoe maak je het?
Ik at de pannenkoeken koud, maar 
licht warm zal het ook heel lekker 
smaken! Breng de melk langzaam 
aan de kook. Maak een papje van 
de custardpoeder, de suiker en 
wat melk. Zodra de melk kookt 
voeg je deze al roerend toe aan 

de hete melk. Verwarm nog heel 
even. Giet de pudding dan in een 
diep bord en dek af met vershoud-
folie.  Laat dit een uurtje opstijven 
in de koelkast.
Doe het dan in een spuitzak. Leg 
op driekwart van de pannenkoek 
wat fruit naar keuze, spuit de gele 
room erover in de lengte en rol de 
pannenkoek op. Garneer met nog 
wat extra fruit!
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!

Happy Easter!
Liefs Irene & Joyce

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



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 11 april  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 

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

woensdag 12 april   10.00 – 11.30 uur Gratis inloop & kennismaken Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen  

    20.00 uur   ALV Dorpsraad Oosterhuisen  Dorpshuis, het oude Veen 21, Oosterhuizen 

donderdag 13 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 

    18.30 - 23.00 uur Open cafe/biljarten  de Boerderij 

    20.00 uur  Passieconcert Dorpskerk Beekbergen 

vrijdag 14 april   19.30 uur   Kerkdienst  Dorpskerk Beekbergen 

zaterdag 15 april  10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

    13.00 tot 17.00 uur  Expositie Loolaan Galerie, Loolaan 31a, Apeldoorn  

    19.00 uur  Vesperdienst Dorpskerk Beekbergen 

zondag 16 april  10.00 uur  Gezinsdienst Dorpskerk Beekbergen 

    10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

    13.00 tot 17.00 uur  Expositie Loolaan Galerie, Loolaan 31a, Apeldoorn op  

    19.00 uur   Avonddienst Dorpskerk Beekbergen     

    20.00 uur  Paasvuur  de Boerderij 

maandag 17 april   10.30 uur  Gezamenlijke dienst Markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen 

    9.30 uur  Eierzoekwedstrijd Verzamelen bij de Hoge Weije 

    14.30-16.30 uur  Paaspuzzelrit de Bosruiters Zr. Meyboomlaan, Ugchelen 

dinsdag 18 april  9.00 uur   Herdenking monument aan de Lierderstraat naast de kerk in Lieren 

    10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

    19.30 uur  Herdenking monument aan de Lierderstraat naast de kerk in Lieren 

woensdag  19 april   10.00 – 11.30 uur Gratis inloop & kennismaken Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen  

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

donderdag 20 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 

vrijdag 21 april  8.30 - 15.15 uur Koningsspelen  OBS Beekbergen VVBeekbergen  

zaterdag 22 april  10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

    13.00 tot 17.00 uur  Expositie Loolaan Galerie, Loolaan 31a, Apeldoorn 

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

    20.00 uur   Uitvoering Oosterhuuzens Dialectkoor Het Boshuis, Klarenbeek 

    20.00 uur   Concert En Suite Bronkerk, Hoenderloseweg 10 in Ugchelen 

zondag 23 april  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye  

    13.00 tot 17.00 uur  Expositie Loolaan Galerie, Loolaan 31a, Apeldoorn  

    15.00 uur   Concert En Suite Dorpskerk, Schoolstraat 16, Voorst  


