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DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

De Bemivo evenementencommis-
sie is al weer druk bezig met het 
organiseren van diverse evene-
menten voor de komende maan-
den. Graag willen we iedereen 
alvast laten weten wat er de ko-
mende maanden op de evene-
menten agenda staat.
 
Roosjesdag 
Op zaterdag 13 mei worden er in 
Beekbergen en Lieren 1000 rozen 
uitgedeeld door de Bemivo, ter 
ere van Moederdag, dit jaar door 
jeugdleden van de PKN Beek-
bergen, die herkenbaar zijn aan 
hun groene Bemivo shirt. Vanaf 
11.00 uur zal er ook muziek aan 
meedoen, om er zo een gezellige 
zaterdag van te maken. Alle 1000 
rozen zijn voorzien van een uniek 
lotnummer, er zijn ruim 200 prijzen 
getrokken uit deze 1000 lotnum-
mers, dus vergeet niet uw lotnum-
mer na te kijken op Bemivo.nl, of 
op de trekkingslijst bij de deelne-
mende winkels. Alle prijzen zijn be-
schikbaar gesteld door leden van 
de Bemivo.

Beekbergen op z’n kop
Zaterdag 17 juni is het weer zover, 
kleedjesmarkt in het centrum van 
Beekbergen. Iedereen kan gra-
tis meedoen aan deze kleedjes-
markt, die de Bemivo evenemen-
ten samen met de Basisschool 
Beekbergen organiseert. Naast 
de kleedjesmarkt is er een kof-

ferbakverkoop in de Kerkallee. In 
dit sfeervolle laantje kan ieder-
een zijn spullen verkopen vanuit 
de kofferbak. In tegenstelling tot 
de kleedjesmarkt, gratis en veel 
beschikbare plaatsen, is er voor 
deelname aan de kofferbakver-
koop een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar en kost een plaats 10 
euro. Inschrijven voor de kleed-
jesmarkt en de kofferbakverkoop 
kan vanaf 19 mei op Bemivo.nl. In-
schrijfformulieren liggen vanaf die 
datum ook bij alle Bemivo winke-
liers en kunnen ingeleverd worden 
bij Hubo van Tongeren en Primera 
De Damper. Alle kinderen die mee 
willen doen aan de kleedjesmarkt 
zich ook via school inschrijven. 
Dat kan bij alle drie basisscholen in 
Beekbergen, Lieren en Oosterhui-
zen(vanaf 22-5). 

Bemivo evenementen barst los
Food & Music Festival
De eerste editie van dit evene-
ment, in 2016, was een groot suc-
ces. Ook dit jaar gaan we er weer 
een mooi feest van maken.
Zaterdag 15 juli vanaf 16.30 uur 
tot ongeveer 20.30 uur zullen er 
continu diverse zeemans-, shan-
ty-  en andere koren optreden op 
de Dorpstraat en, nieuw dit jaar, 
ook in de Kerkallee, vanaf drie 
podia. Tegelijkertijd  is er dan het 
preuvenement “zo smaakt Beek-
bergen”. Bij ruim twintig  horeca 
deelnemers kunt u diverse sma-
ken proeven, nieuwe gerechten 
beleven, en zo zelf uw favorieten 
uitzoeken. Het belooft een uitge-
breide proeverij te worden, meer 
details kunt u de komende maan-
den lezen in het Dorpsvizier. Alle 
gerechten worden in kleine porties 
geserveerd, zodat u van alles kunt 
proeven. Na het korenfestival en 
preuvenement is er vanaf 20.30 
uur een zomerse feestavond op de 
Dorpstraat met diverse artiesten.

Dauwtrappen
Zoals elk jaar gaan we ook dit 
jaar dauwtrappen bij de boerderij 
op donderdag 25 mei. De uitge-
zette fietstocht is dit jaar 25 km 
lang, maar kan worden ingekort 
tot 10 km voor kinderen. Inschrij-
ven kan van 10 tot 12 uur in de 
Boerderij. 
Kosten voor de fietstocht zijn  
3,50 euro per persoon, inclusief 
een verrassing onderweg. Wie 
ook blijft bbq-en bij de Boerde-
rij na het fietsen, betaalt 10 euro 
per persoon. 

“De kracht van het persoonlijke 
verhaal” Dat was de titel van de 
herdenking op 4 mei 2017. Het be-
stuur van de Stichting 4 en 5 mei 
Beekbergen had dit jaar voor een 
andere opzet gekozen. Om het wat 
dichter bij de mensen te brengen 
en door een aantal persoonlijke 
getuigenissen over 4 mei (waarom 
herdenken, wat herdenken en nog 
steeds herdenken) het indringen-
der te maken dan door een lange 
door- wrochte toespraak.
De laatste dagen was er landelijk 
nog commotie over de vraag wie 
willen we herdenken op 4 mei? 
Goed dat op het programmablad 
voor de bijeenkomst in de kerk dat 
nog eens duidelijk was verwoord.
“Tijdens de Nationale Herdenking 
herdenken wij de Nederlandse 
oorlogsslachtoffers.
Allen -burgers en militairen- die in 
het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgeko-
men of vermoord sinds het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog 
en daarna in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties”
Na het altijd weer mooie inleiden-
de orgelspel van Ben van Gils en 
een muzikaal intermezzo van Jur-
riën van Dijk (Piper 48th Highlan-
ders of Holland) was het Herman 
Bos (voorzitter van de Stichting 4 
en 5 mei Beekbergen) die de aan-
wezigen welkom heet. Zoals in de 
titel aangegeven meer aandacht 
voor persoonlijke ervaringen. Die 
werden, begeleid door Ben van 
Gils op “4 mei pianoklanken”, uit-
gesproken door luitenant-kolonel 
Jaco Brosky, mevrouw Kaars Sij-
pesteijn, Bert van Beek en Moham-
mad Said Sadlan. Sophie Buurman 
en Lisa Mulder zorgden voor een 
mooie uitvoering van “ Let it be” en 
Herman Bos, Nathan Stukker (lo-
co-burgemeester) en ds. Jan Lam-
mers hielden een korte toespraak 
waarin nadrukkelijk werd ingegaan 
op de drijfveren van het herden-
ken. De aanwezigen zongen rond 
de toespraak van ds. Lammers een 
tweetal gezangen uit het Liedboek 
van de Kerken. Het waren bede om 
vrede waar in de wereld oorlog en 
onrecht aan de orde van de dag is. 
Tijdens het verlaten van de kerk 
speelde Ben van Gils “Il Silenzio”

De Stille Tocht naar het Teixeira 
de Mattospark, waar de leerlingen 
van OBS Beekbergen zich op de 
Van Schaffelaarweg bij aansloten, 
was een indrukwekkende tocht. 
Na het Taptoe signaal werd er om 
20.00 uur 2 minuten stilte in acht-
genomen. Aansluitend was er een 
declamatie door leerlingen van 
OBS Beekbergen en werd de zorg 
voor het monument overgedragen 
van groep 8 naar groep 7.
Vervolg op pagina 3  
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Nog meer foto’s op http://4en5meibeekbergen.nl/fotoalbums.html. 

BLOEM - Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal Maken 

Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken. Regelmatig zullen er stukjes 
geschreven worden om ervaringen te delen door leden van het 
burgerinitiatief en andere inwoners die minder fossiele energie 
willen gebruiken. Deze keer: verspillende apparaten. 
Wij (gezin met twee volwassenen en een kind) willen graag 
energieneutraal leven. Dit doen wij door energiebesparing, 
zonnepanelen, een warmtepomp (in plaats van CV) en 
elektrisch vervoer. Toen wij hiermee begonnen, hadden wij 
een elektriciteitsverbruik van ongeveer 1900 kWh per jaar. 

Met een energieverbruiksmanager (zie: https://www.energieverbruiksmanagers.nl) zijn we gaan 
bekijken door welke apparaten die elektriciteit eigenlijk gebruikt werd. 
Met zo’n verbruiksmanager zie je 
bijvoorbeeld grote pieken wanneer 
de waterkoker of de wasmachine 
wordt aangezet (zie plaatje). We 
kwamen erachter dat ons sluip-
verbruik (gebruik gedurende de 
nacht) best hoog was. Na wat 
zoeken bleek dat oude koelkasten 
en vriezers enorme energie-
verspillers kunnen zijn. De koel-
kast hadden we recent al ver-
vangen door een nieuwe en veel 
zuiniger exemplaar. Maar we 
hadden nog wel een heel oude vriezer staan. Gratis gekregen van een vriendin, die hem al 

Cultuur bij je buur  
U bent van harte welkom bij Paul 
Dries en Jetske van den Burger 
op Engeland 1, 7361 CS Beek-
bergen (direct achter hotel Het 
Veluwse Bos).
Zaterdag 13 mei gitaarensemble 
Granada, speelt onder andere 
Spaanse en klassieke muziek op 
de Spaanse gitaar. Wervelende 
Spaanse dansen, dromerige im-
pressionisten en volksmuziek.
Zondag 14 mei gitaarduo T&T
Westcoast-achtige tweestem-
mige sfeermuziek en een vleugje 
blues, geïnspireerd door o.a. The 
Rolling Stones en Crosby, Stills, 
Nash & Young.
Speeltijden: 13:45 – 14:15 uur 
15:15 – 15:45 uur 16:45 – 17:15 uur

Kaart klaar terwijl u wacht

Met ingang van maandag 8 mei  
is in De Ontmoeting in De Vier 
Dorpen, Loenenseweg 39 Beek-
bergen, iedere maandagmiddag 
van 14.15 tot 16.00 uur, Ria van 
Eck aanwezig om een wenskaart 
op bestelling te maken. Ria heeft 
al vele jaren als hobby kaarten 
maken en maakt gebruik van 
vele verschillende technieken. 
Ook heeft ze al vele exempla-
ren klaar zodat u/je kunt kiezen 
hoe de kaart die u/je koopt eruit 
moet zien. Het is ook mogelijk 
om aan te geven dat u/jij liever 
een andere kleur wilt of andere 
tekst. Vind(t) u/je het lastig de 
kaart te schrijven?
Ook daarbij is hulp van de aan-
wezige medewerkers/vrijwilli-
gers mogelijk. Schroom niet en 
kom gerust binnen lopen om te 
kijken of te kopen. U/jij bent na-
tuurlijk ook welkom als u/je ook 
wilt leren kaarten maken of Ria 
van Eck behulpzaam wilt zijn de 
collectie uit te breiden.



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) 

Wil je graag in de buitendienst werken met 

een fantastisch gezellig en jong team? 

Stuur dan een email aan bwillemsen@lierderholt.nl

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

Blom_190x130mm_SS17.indd   1 26-04-17   16:42

schoenen - lederwaren
BLOMsi
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PODO LINÉA-DEALER

De unieke balanszool in onze schoenen zorgt voor
een gezonde en natuurlijke lichaamshouding.

Ervaar het zelf bij Blom in Beekbergen!

Jubileum aanbieding:
in de maand mei 10% korting op de stretchwalker Xsensible

Dorpstraat 70 - 7361 AW Beekbergen - 055-5061378
www.blomschoenen.nl

DAUWTRAPPEN DO 25.05.17

3,50 ENTREE  10,- ENTREE + BBQ

BOERDERIJ BEEKBERGEN | WWW.BOERDERIJBEEKBERGEN.NL

FIETSEN

AFS. 10 OF 25KM START 10.00 - 12.00



PAG  3  -  E D I T I E  9  -  D O N D E R DAG  1 1  M E I  2 0 1 7

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 
 
Het volledige programma van de ontmoetingsplek De Vier Dorpen kunt u 
vinden op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl. Een ontmoetingsplek is een 
initiatief van de Gemeente Apeldoorn. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het team activiteitenbegeleiding 055-5066870 of mailen naar 
abdevierdorpen@zgapeldoorn.nl

OPEN HUIS!

*NIEUW* Trainingsstudio BLOOM

OP VRIJDAG 19 MEI
15.00 - 19.00 UUR

GRATIS RUG - CHECK
Voor meer informatie bel:  055-3125035 

Dorpstraat 7 - Beekbergen

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

Lunch & diner
lekker en gezellig

Iedere dag geopend van 11.00 uur tot 22.00 uur

Burgerinitiatief BLOEM wil onze 
dorpen energieneutraal maken. 
Regelmatig zullen er stukjes ge-
schreven worden om ervaringen 
te delen door leden van het bur-
gerinitiatief en andere inwoners 
die minder fossiele energie willen 
gebruiken. Deze keer: verspillende 
apparaten.

Wij (gezin met twee volwassenen 
en een kind) willen graag energie-
neutraal leven. Dit doen wij door 
energiebesparing, zonnepanelen, 
een warmtepomp (in plaats van 
CV) en elektrisch vervoer. Toen 
wij hiermee begonnen, hadden wij 
een elektriciteitsverbruik van on-
geveer 1900 kWh per jaar. Met een 
energieverbruiksmanager (zie: ht-
tps://www.energieverbruiksmana-
gers.nl) zijn we gaan bekijken door 
welke apparaten die elektriciteit 
eigenlijk gebruikt werd. 

Met zo’n verbruiksmanager zie je 
bijvoorbeeld grote pieken wan-
neer de waterkoker of de wasma-
chine wordt aangezet (zie plaatje). 

We kwamen erachter dat ons 
sluipverbruik (gebruik gedurende 
de nacht) best hoog was. Na wat 
zoeken bleek dat oude koelkasten 
en vriezers enorme energiever-
spillers kunnen zijn. De koelkast 
hadden we recent al vervangen 
door een nieuw en veel zuiniger 
exemplaar. Maar we hadden nog 
wel een heel oude vriezer staan. 

Gratis gekregen van een vriendin, 
die hem al 10 jaar ongebruikt in 
de schuur had staan, maar die het 
nog prima deed.

Met een energiemeter (zie plaat-
je, deze zijn te koop vanaf 10 euro 
per stuk) hebben we het verbruik 
bijgehouden. Hier-
uit bleek dat de 
vriezer ongeveer 
600 kWh per jaar 
gebruikte. Een groot deel van ons 
verbruik en een flinke kostenpost 
dus! Elektriciteit kost ongeveer 21 
cent per kWh (voor particulieren). 
De oude vriezer kostte aan ener-
gie dus ongeveer 126 euro per 
jaar. Onze nieuwe vriezer gebruikt 
“slechts” 145 kWh per jaar en kost 
dus ongeveer 30 euro per jaar. De 
nieuwe aanschaf kostte €240,-. 
Na even wat gerekend te hebben 
(zie tabel), bleek dat deze zuinige-
re vriezer in 2½  jaar terugverdiend 
kon worden. Dus naast dat het 
goed is voor het milieu, profiteert 
onze portemonnee er ook van!
   
               oud       nieuw       verschil

Aanschafprijs 0 240               -240

totale kosten na 1 jaar  126 270 -144

totale kosten na 2 jaar  252 300 -48

totale kosten na 3 jaar  378 330 48

totale kosten na 4 jaar  504 360 144

totale kosten na 5 jaar  630 390 240

totale kosten na 6 jaar  756 420 336

Wilt u ook gaan besparen? Be-
kijk dan kritisch welke apparaten 
energie verbruiken en hoeveel ze 
verbruiken. Wilt u weten hoeveel 
energie u gebruikt ten opzichte 
van gemiddeld? Kijk dan eens hier: 
https://advies-op-maat.milieucen-
traal.nl/aom/?module=Vergelijk_
mijn_energiegebruik 

Mocht u vragen hebben, uw eigen 
ervaringen willen delen, van ge-
dachten willen wisselen met een 
van onze vrijwillige energiecoa-
ches, neem dan svp contact op via 
duurzaambloem@gmail.com. 

Maaike Moulijn

BLOEM - Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen 
Energieneutraal Maken

Vervolg van voorpagina 
De kransleggingen werden bege-
leid door koraalmuziek gespeeld 
door Harmonieorkest Prinses Ju-
liana Beekbergen. Tot slot wer-
den de coupletten 1 en 6 van het 
Wilhelmus gezongen en was er 
gelegenheid om langs het monu-
ment te lopen. Het waren mooie 
momenten. Namens de dorpsraad 
waren Jamone Wagner en Pieter 
de Mos aanwezig bij de bijeen-
komst in de kerk en legden Joop 
van der Meer en Pieter de Mos een 
bloemstuk bij het monument.
Was het op 4 mei een ingetogen 
bijeenkomst, werd het 5 mei het 
vieren van de vrijheid. Het begon 
in de nacht van 4 op 5 mei toen de 
estafettelopers het vrijheidsvuur 
in Wageningen gingen ophalen en 
vervolgens in de vroege ochtend 
naar Beekbergen brachten. Om-
streeks 11.00 uur waren de lopers 
bij hotel De Smittenberg en gingen 
na een korte rustpauze -vooraf-
gegaan door de City of Apeldoorn 
Pipes and Drums en begeleid door 
belangstellenden- naar het Teixei-
ra de Mattospark. Daar werden, na 
kort inleidend woord door Rémon 
Mulder (secretaris Stichting 4 en 5 
mei Beekbergen), door mevrouw 
Leeuwis de Vries het vrijheidsvuur 
ontstoken. Mevrouw Leeuwis de 
Vries, vertelde als dochter van ver-
zetsstrijder, een aantal persoonlij-
ke herinneringen. Twee leerlingen 
van OBS Beekbergen droegen een 
gedicht voor en loco-burgemees-
ter Cziesso wees op de morele 
plicht die wij ten opzichte van allen 
die voor deze vrijheid hebben ge-
vochten en waaraan wij, in tegen-
stelling tot vele andere landen, in 
vrijheid kunnen leven.

“Doorbraaknota”
 
Dat is de naam die door de ge-
meente Apeldoorn is gegeven aan 
de voorjaarsnota 2017. En dat geeft 
in één woord aan wat de essentie 
van de inhoud van het omvangrijke 
document beoogt weer te geven. 
Het gaat financieel de goede kant 
weer op met Apeldoorn.
Op 15 december 2016, zo staat 
in de nota, kon een blije en opge-
luchte burgemeester de gemeen-
teraad toespreken naar aanleiding 
van de beëindiging van het pre-
ventief toezicht door de provincie. 
Dat betekent niet, zo is ook in de 
voorjaarsnota te lezen, dat alle 
leed geleden is. Maar het is wel 
een “doorbraak”.
Er is -zo schrijft de gemeente- 
weer wat lucht om voorzichtig te 
denken aan ontwikkeling, aan uit-
bouw van het geformuleerde be-
leid.
De voorjaarsnota is opgebouwd 
op de kernpunten uit het bestuur-
sakkoord:
- comfortabele gezinsstad
- veelzijdige economie

- toeristisch toplandschap
- duurzaamheid
Die kernbegrippen zijn het ijkpunt 
bij de besluitvorming. In de voor-
jaarsnota worden deze kern- be-
grippen nader uitgewerkt, de sa-
menhang toegelicht en getoetst 
op bijdrage aan revitalisering, bin-
nenstad, duurzaamheid en bijdra-
ge aan het tot stand brengen van 
een inclusieve samen- leving. Een 
inclusieve samenleving is een sa-
menleving waar iedereen tot zijn/
haar recht kan komen. Het maakt 
dan niet uit welke culturele achter-
grond, man/vrouw, leeftijd, talen-
ten of beperkingen iemand heeft. 
Iedereen neemt op gelijkwaardige 
manier deel aan de maatschappij. 
Mensen worden aangesproken op 
hun mogelijkheden en niet op hun 
beperkingen. In de voorjaarsnota 
wordt daar aan toegevoegd: een 
inclusieve samenleving vraagt om 
toegang; toegang tot sport, tot 
cultuur, onderwijs en tot werk.
Dat alles draagt, zo is de conclusie 
in de nota, bij aan het realiseren 
van het kernpunt “comfortabele 
gezinsstad”.

Een ander begrip dat in de voor-
jaarsnota een prominente rol 
speelt is “de circulaire economie”. 
Een circulaire economie is een 
economisch systeem dat bedoeld 
is om herbruikbaarheid van pro-
ducten en grondstoffen te maxi-
maliseren en waardenvernietiging 
te minimaliseren. Anders dan in 
het lineaire systeem waarin grond-
stoffen worden omgezet in pro-
ducten die aan het einde van de 
levensduur worden vernietigd.
In de voorjaarsnota wordt, naast 
de theoretische benadering, ook 
een tal praktische uitwerkin- gen 
gegeven die kunnen bijdragen 
aan het realiseren van de gefor-
muleerde doelstellingen. Dan gaat 
het over: hoe pakken we het aan 
om een circulaire maatschappij te 
realiseren en bedrijven en burgers 
mee te krijgen op die weg.
Eigenlijk kan je in de voorjaarsno-
ta de theorie van de 6D’s terug-
vinden.“dromen, denken, durven, 
doen, doorzetten en delen”
Dat kan tijdens de Politieke Markt 
van 11 mei een interessante dis-
cussie worden.
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De Stille Tocht naar het Teixeira de Mattospark, waar de leerlingen van OBS Beekbergen zich 
op de Van Schaffelaarweg bij aansloten, was een indrukwekkende tocht. Na het Taptoe signaal 
werd er om 20.00 uur 2 minuten stilte in achtgenomen. Aansluitend was er een declamatie door 
leerlingen van OBS Beekbergen en werd de zorg voor het monument overgedragen van groep 
8 naar groep 7. 
De kransleggingen werden begeleid door koraalmuziek gespeeld door Harmonieorkest Prinses 
Juliana Beekbergen. Tot slot werden de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen en was 
er gelegenheid om langs het monument te lopen. 
Het waren mooie momenten. 
Namens de dorpsraad waren Jamone Wagner en Pieter de Mos aanwezig bij de bijeenkomst in 
de kerk en legden Joop van der Meer en Pieter de Mos een bloemstuk bij het monument. 

 
 
Was het op 4 mei een ingetogen bijeenkomst, werd het 5 mei het vieren van de vrijheid. Het 
begon in de nacht van 4 op 5 mei toen de estafettelopers het vrijheidsvuur in Wageningen 
gingen ophalen en vervolgens in de vroege ochtend naar Beekbergen brachten. Omstreeks 
11.00 uur waren de lopers bij hotel De Smittenberg en gingen na een korte rustpauze 
-voorafgegaan door de City of Apeldoorn Pipes and Drums en begeleid door belangstellenden- 
naar het Teixeira de Mattospark. Daar werden, na kort inleidend woord door Rémon Mulder 
(secretaris Stichting 4 en 5 mei Beekbergen), door mevrouw Leeuwis de Vries het vrijheidsvuur 
ontstoken. Mevrouw Leeuwis de Vries, vertelde als dochter van verzetsstrijder, een aantal 
persoonlijke herinneringen. Twee leerlingen van OBS Beekbergen droegen een gedicht voor en 
loco-burgemeester Cziesso wees op de morele plicht die wij ten opzichte van allen die voor 
deze vrijheid hebben gevochten en waaraan wij, in tegenstelling tot vele andere landen, in 
vrijheid kunnen leven. 
De Old Army Cars droegen bij aan een mooie bijeenkomst. 
 
N.B. Beekbergen haalde voor de 44ste keer het vrijheidsvuur op in Wageningen en is daarmee 

koploper van Nederland. 

De kracht van het persoonlijke verhaal
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Nog meer foto’s op http://4en5meibeekbergen.nl/fotoalbums.html. 

BLOEM - Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal Maken 

Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken. Regelmatig zullen er stukjes 
geschreven worden om ervaringen te delen door leden van het 
burgerinitiatief en andere inwoners die minder fossiele energie 
willen gebruiken. Deze keer: verspillende apparaten. 
Wij (gezin met twee volwassenen en een kind) willen graag 
energieneutraal leven. Dit doen wij door energiebesparing, 
zonnepanelen, een warmtepomp (in plaats van CV) en 
elektrisch vervoer. Toen wij hiermee begonnen, hadden wij 
een elektriciteitsverbruik van ongeveer 1900 kWh per jaar. 

Met een energieverbruiksmanager (zie: https://www.energieverbruiksmanagers.nl) zijn we gaan 
bekijken door welke apparaten die elektriciteit eigenlijk gebruikt werd. 
Met zo’n verbruiksmanager zie je 
bijvoorbeeld grote pieken wanneer 
de waterkoker of de wasmachine 
wordt aangezet (zie plaatje). We 
kwamen erachter dat ons sluip-
verbruik (gebruik gedurende de 
nacht) best hoog was. Na wat 
zoeken bleek dat oude koelkasten 
en vriezers enorme energie-
verspillers kunnen zijn. De koel-
kast hadden we recent al ver-
vangen door een nieuwe en veel 
zuiniger exemplaar. Maar we 
hadden nog wel een heel oude vriezer staan. Gratis gekregen van een vriendin, die hem al 

De Old Army Cars droegen bij aan 
een mooie bijeenkomst. Nog meer 

foto’s op http://4en5meibeekber-
gen.nl/fotoalbums.html.



PAG  4  -  E D I T I E  9  -  D O N D E R DAG  1 1  M E I  2 0 1 7

Dorps-
Vizier

Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,= 
(ex. btw)

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

Conny Vink is nog altijd bekend 
van haar liedjes als de Toeteraar, 
Maak je niet dik en Bossa Nova boy. 
Maar ook haar televisie optredens 
met André van Duin en Frans Dus-
schoten liggen bij de wat ouderen 
nog fris in het geheugen. Vorige 
week  was Conny Vink op uitnodi-
ging van de Stichting Vrienden van 
de Vier Dorpen te gast in de gro-
te zaal van De Vier Dorpen om de 
bewoners een gezellige avond te 
bezorgen. Het werd een groot suc-
ces waarbij een aantal bewoners 
zich nog aan een kleine polonaise 
waagden en er zelfs nog werd ge-
danst. Conny Vink zong een breed 
repertoire, van haar eigen beken-
de liedjes tot songs van Edith Piaf. 
In deze tijd van het jaar zijn ook 
de liedjes van Vera Lynn zeer toe-

Conny Vink bezorgt bewoners Vier Dorpen een 
gezellige avond

passelijk. Conny sloot de zeer ge-
slaagde avond  af met het welbe-
kende We ‘ll  meet again. Met dank 
aan het bestuur van de Stichting 
Vrienden van De Vier Dorpen. 

UGCHELEN - Het heeft wat voe-
ten in aarde gehad, maar uiteinde-
lijk is het gelukt een datum te vin-
den voor een gezamenlijk concert 
van Muziekvereniging Ugchelen 
en haar zustervereniging Kunst 
en Volharding uit Beuningen. Op 
zaterdag 6 mei gaat het dan toch 
gebeuren: voor de pauze speelt 
de MVU een mooi programma met 
een mix van klassiek en populair: 
van het Adagio van Albinoni in een 
arrangement van Jacob de Haan 
tot One Moment in Time, van de 
New Baroque Suite tot A Tribute 
to Frank Sinatra en van A Brahms 
Melody tot Mazel Tov! En voor de 
liefhebbers van ouderwets leuke 
blaasmuziek is er Mixed Pickles 
van Max Leeman. Het orkest staat 
als altijd onder leiding van Bart van 
den Brink.

Na de pauze neemt Sjef de Kort de 
dirigeerstok over en speelt fanfare 
Kunst en Volharding uit Beuningen 
o.a. Colonel Bogey March, Roll of 

Honour, Bridge to far, Don Quicho-
te en Band of Brothers.

Hoewel we in de zoektocht naar 
een passende datum de traditi-
onele zaterdag voor Moederdag 
hebben moeten verlaten, gaan 
de leden van de Muziekverenging 
toch taarten bakken voor de al 

even traditionele gebakverkoop in 
de pauze.

MVU en KenV geven het concert 
in dorpshuis Ugchelens Belang, 
Bogaardslaan 81 in Ugchelen. Het 
concert begint om 20.00 uur, de 
zaal is open om 19.30 uur. De toe-
gang is als altijd gratis.

Muziekvereniging Ugchelen krijgt bezoek

Vanaf 10 mei is het feest bij Slage-
rij Wilbrink op de Dorpstraat 50 in 
Beekbergen. Dan opent Lammert 
Wilbrink samen met zijn team de 
vernieuwde slagerij als Wilbrink 
Uw Slager. De winkel zelf onder-
gaat een complete metamorfose, 
het assortiment wordt uitgebreid 
én er wordt getrakteerd op een 
leuke openingsactie. Voor alle in-
woners van Beekbergen en om-
geving genoeg reden voor een 
feestje!

Servicegericht en specialist in vers
“Om klanten nog beter van dienst 
te zijn en regelmatig te verrassen 
met nieuwe producten en  verse 
specialiteiten, vernieuwen wij onze 
winkel. Als Wilbrink Uw Slager 
staan wij voor ambacht, smaak, 
persoonlijk contact en zijn wij spe-
cialist in vers. Klanten kunnen bij 
ons terecht voor (h)eerlijk vlees, 
zelfgemaakte vleeswaren maar 
ook voor complete maaltijden en 
vers belegde broodjes. Uiteraard 
denken wij als gecertificeerd BBQ 
specialist ook graag met u mee in 
de mogelijkheden”, aldus slager 
Lammert Wilbrink. De slagerij is 
al jaren een begrip in en om Beek-
bergen. Sinds 1905 is de slagerij 
uitgegroeid tot een ware verswin-
kel en zelfs gecertificeerd Hofleve-
rancier. 

Specialiteiten
Vanaf de heropening heeft Wil-
brink Uw Slager iedere week 
mooie aanbiedingen en speciali-
teiten voor de klant. Zo hebben ze 
de ‘Speciaal voor u gemaakt’, een 
heerlijke specialiteit van uw slager. 
Daarnaast bieden ze met de Voor-
deelpakkers, Vlees- en Vleeswa-
renaanbiedingen mooie producten 
voor zachte prijzen.

Openingsactie
Met de opening kunnen alle klan-
ten profiteren van een mooie aan-
bieding; 4 slavinken, 4 gepaneerde 
schnitzels en een stuk grillworst 
voor maar 10 euro! Kortom, ook 
voor de klant een groot feest! 

Daarnaast wordt er gestart met 
vaste Dagaanbiedingen, zoals ie-
dere vrijdag een compleet shoar-
mapakket voor € 6,90. 

Uw Slager
De vertrouwde service en kwali-
teit blijven, maar dan in een nieuw 
jasje. De Uw Slager formule staat 
voor lekkere en eerlijke producten 
die toegankelijk zijn voor iedereen 
die van lekker, betaalbaar vlees 
houdt. “Dit sluit perfect aan bij ons 
idee van de huidige slagerij”, aldus 
Lammert. Verse kwaliteitsproduc-
ten waarvan iedereen dagelijks 
kan genieten. “Wekelijks bieden 
wij de klant aantrekkelijke Voor-
deelpakkers. Lekkere producten 
met een korte bereidingstijd, te-
gen een scherpe prijs. Daarnaast 
bieden we iedere twee weken 
mooie Speciaal voor u gemaakt 
producten. Deze unieke produc-
ten zijn alleen verkrijgbaar bij Uw 
Slager”. 

Dag van de Slager
Op zaterdag 13 mei doen wij mee 
met de Dag van de Slager. Tijdens 
de Dag van de Slager bieden alle 
deelnemende slagers hun klan-
ten en andere geïnteresseerden, 
een kijkje in zijn/haar atelier. Het 
doel van deze dag is om consu-
menten, van klein tot groot, de 
slager te laten (her)ontdekken. 

Deze landelijke dag is een initia-
tief van Stichting Opleidingsfonds 
Slagersbedrijf (Sovvb). Het thema 
van de dag is ‘de kunst van de sla-
ger’. Want het slagersvak is Kunst 
met een hoofdletter K, denk maar 
aan de vele vleesspecialiteiten, 
vleeswaren uit eigen worstmake-
rij, maaltijden, hapjes en soepen. 
Zie ook www.dagvandeslager.nl. 
Tijdens de Dag van de Slager is 
ons atelier niet alleen geopend om 
vlees, vleeswaren of maaltijden te 
kopen maar zijn er ook de volgen-
de activiteiten:
• Raad het gewicht van de rollade
• Zelf saté prikken
• Zelf worst maken
• Demo’s: Barbecue, half varken 
uitsnijden (10.30 en 12.00) en groot 
stuk rundvlees uitsnijden (11.00 en 
12.30 uur).

Slagerij Wilbrink vernieuwt en wordt “Wilbrink Uw Slager”
De Dörsclub Lieren organiseert 
op zaterdag  3 juni   haar jaarlijkse 
Toertocht voor Historische trak-
toren. Dit jaar zal het vertrek en 
eindpunt gehouden worden bij De 
Boerderij aan de Tullekensmolen-
weg 22 in Beekbergen. Men kan 
zich hier vanaf 8.00 uur inschrijven.                                                              
Er is ook dit jaar weer een mooie 
rit uitgezet door hele prachtige 
landschappen en bosrijke om-
gevingen,onderweg zal er een 
plaspauze gehouden worden. 
Tussen de middag wordt er een 
pauze gehouden in het centrum 
van Beekbergen, waar café en 

partycenrtum de Heksenketel 
weer voor de inwendige mens zal 
zorgen, onder het genot van ge-
zellige muziek. Na terugkomst bij 
De Boerderij  krijgt  men tegen 
inlevering van het startnummer 
nog een herinnering.  De organi-
satie hoopt, net als voorgaande 
jaren, weer op prachtig weer en 
veel deelnemers en dat het weer 
een gezellige dag gaat worden.                                                                                                                                          
U kunt zich aanmelden vanaf 8.00 
bij De Boerderij. Vertrektijd is  
10.00 uur.   
Inschrijfgeld is  12.50 euro  per per-
soon/ trekker en bijrijders 10 euro.   
Gaarne  vooraf overmaken op rek 
nr NL 77 RABO 0156314363  tnv 
Dörsclub Lieren.    
Opgeven bij Gerrit Scherpenzeel 
06 27304619.   g.scherpenzeel3@
upcmail.nl   of Jan Muller                 06 
33612616.   Jan-muller@live.nl         
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BEEKBERGEN - Op zaterdag 22 
april heeft het miniteam van BSV 
Beekbergen volleybal de laatste 
wedstrijden van de competitie ge-
speeld in de eigen hal De Hiethof. 
Vooraf was er nog een kans dat 
zij kampioen konden worden 
maar ondanks dat ze beide wed-
strijden wonnen, waaronder die 

Minicompetitie afgelopen

van de latere kampioen, werden 
zij 2e in hun poule. Een heel goed 
resultaat want het was voor de 
meisjes de allereerste keer dat 
ze in competitieverband het hele 
seizoen meededen. Ze hebben 
elke vrijdagmiddag getraind onder 
leiding van Machteld en Matthijs. 
Sinds ze in oktober 2016 met z’n 

Meditatieavond 
Op woensdag 10 mei is er een 
meditatieavond bij Centrum Bron-
kracht onder leiding van Yvonne 
van der Heide van Praktijk de Me-
ander.
Deze speciale thema avond staat 
volledig in het teken van de Le-
muriaanse energie. We gaan ons 
tijdens beide geleide meditaties 
verbinden met de Lemuriaanse, 
energetische dimensie. Dit Lemu-
riaanse licht, de onvoorwaardelij-
ke liefde, de eenheid en wijsheid 
van Lemurië ondersteunt je om de 
zachte vrouwelijke energie weer 
volop in je te laten stromen. Om je 
weer te helpen herinneren wie je 
werkelijk bent en wat je zielenmis-
sie is.
Zowel de Lemuriaanse energie 
als de ondersteuning van de Le-
murianen zal deze avond op een 
bijzondere wijze ervaren worden. 
De Lemurianen willen je graag een 
geschenk aanbieden die jou de 
komende periode ondersteuning 
zal bieden op jouw levenspad en je 
zielenmissie.
Yvonne zal voor degenen die dit 
willen ontvangen een korte Rain-
bow Healing (nieuwetijdse ener-
getische geneeswijze met een 
Lemuriaanse achtergrond) hand-

oplegging aanbieden om eventu-
ele blokkades te verzachten en 
je energieveld op te schonen. Het 
aantal plaatsen is beperkt. Door je 
tijdig op te geven reserveer je jouw 
eigen plek voor deze avond. Dat 
kan bij Yvonne@praktijkdemean-
der en bij Centrum Bronkracht.
Workshop Energetische 
verbinding met Lemuria  
Voel je welkom op zondag mid-
dag 21 mei waar Corien van Vliet 
je een verbinding met de energie 
van Lemuria zal aanbieden. Lemu-
ria is geen verzonken continent 
maar een andere bewustzijnslaag, 
een andere dimensie die de mens 
met zijn fysieke ogen niet kan zien 
maar wel kan voelen en ervaren. 

Aan de hand van meditaties, klan-
ken en voelen zullen we die een 
reis maken naar Lemuria. Een reis 
om ons te verbinden. De Lemuri-
anen (energieën functionerend in 
de dimensie verbonden met Le-
muria) zullen ons ondersteunen 
om voorbij de “aardse” mens te 
kijken/voelen en ervaren. Deze 
verbinding leert ons verder te kij-
ken en om ons te herinneren wel-
ke fundamentele plek Lemuria in-
neemt in de mens en in onszelf.
- als je mee genomen wilt worden 

naar het bewustzijn van Lemuria,
- als je wilt ervaren en voelen
- als je je wilt herinneren
- en je energetische Lemu-
riaanse “DNA” wilt activeren 
schrijf je dan in voor deze work-
shop. De kosten bedragen 20 
euro, inschrijven graag via een 
mail naar info@tunkamaya.com 

Workshop en Trai-
ning Soul Body Fusion  
Arno van Dijk geeft als erkend Soul 
Body Fusion® trainer de opleiding 
tot Soul Body Fusion® practitoner 
inclusief een internationaal erkend 
certificaat. (geldt ook als studie-
punten voor veel therapeuten). 
Deze bijzondere healingtechniek 
is oorspronkelijk ontwikkeld door 
Jonette Crowley uit de VS. Door 
jarenlange ervaring heeft hij voor 
zijn workshops de techniek door-
ontwikkeld zodat je de techniek 
niet alleen op anderen kunt toe-
passen maar ook snel en praktisch 
op jezelf en je omgeving.

Met de Soul Body Fusion® healing-
techniek wordt de energie van je 
Hogere Zelf (vaak Ziel genoemd) 
meer verbonden wordt met jouw 
lichaam. Deze ‘versmelting’ (fu-
sion) van Hoger Zelf en lichaam 

Activiteiten bij Centrum Bronkracht….

 
 

Centrum Bronkracht 
               
         Coaching, Training  
                         & 
   Energetische Geneeswijzen      

AGENDA: 
 

Woensdagen  INLOOPOCHTEND  (gratis kennis maken, koffie en thee)  

Wo  10 mei  Meditatieavond, door Yvonne v.d. Heide PRAKT. MEANDER 
 

Wo  16 mei  Creativiteitsmiddag 
 

Stichting MOEd 
Zo    21 mei  Workshop Lemuria door Corien v Vliet 

 
TUNKA MAYA 

Zo    28 mei  Training Soul Body Fusion door Arno v Dijk  
 

URPICHAI 
 

Dorpstraat 88C. Beekbergen 
WWW.CENTRUMBRONKRACHT.NL 

 

 

zorgt voor veel positieve verande-
ringen in je leven. Soul Body Fusi-
on® healing kun je aanbieden aan 
volwassenen én (nieuwetijdse)kin-
deren. De training is geschikt voor 
een ieder, of je nu ervaring hebt als 
coach/therapeut of geen ervaring. 
Iedereen kan het leren. 

Tijdens deze opleidingsdag krijg je 
uiteraard ook zelf een Soul Body 
Fusion® healingsessie aangebo-
den. Ook leer je ook hoe je deze 
healings kan uitvoeren en straks 

kan aanbieden. Als kado voor je-
zelf leer je hoe je Soul Body Fusion 
op jezelf kan toepassen. Zo krijg 
je in 5 minuten per dag een fijner 
leven! 

Je bent meer dan welkom…….Kijk 
voor meer info op https://www.
urpichai.nl/workshops/ Opgeven 
bij Arno van Dijk info@urpichai.nl. 
Maar uiteraard ook bij Centrum 
Bronkracht: Gerrit-Jan van Essen 
06-55123865, of bij Agnes Lind-
hout 06-20964498

Erebier ter ere van verzetsman Bub de Vries
BEEKBERGEN - Op vrijdag 5 mei, 
Bevrijdingsdag, namen mevrouw 
Leeuwis de Vries en mevrouw 
Straatsma het erebier in ontvangst 
dat ter ere van hun vader Bub de 

Vries is gebrouwen. Hun vader was
verzetsman in de Tweede Wereld-
oorlog en hielp RAF-piloten onder-
duiken.
Dit feestelijk gebeuren vond plaats 

bij het oorlogsmuseum Collectie 
’40-’45 in Beekbergen. Op dezelf-
de dag hield mevrouw Leeuwis 
de Vries nog een toespraak in het 
Teixeira de Mattospark.
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“Help, mijn computer doet niet wat ik wil” 

Met ingang vrijdag 12 mei 2017 kunt u in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, 
Beekbergen ook te recht voor hulp of uitleg op het gebied van computers en het gebruik van I-
Pad of mobiele telefoon. Er is een enthousiaste cliënt en een vrijwilliger in De Ontmoeting 
aanwezig, die met plezier u/jou te helpen de computerproblemen op te lossen of aan te geven 
wat er nodig is om de problemen op te lossen. Ook uitleg over de gebruiksmogelijkheden is 
mogelijk. Heeft u/ heb je vragen, kom dan gerust eens langs. Neem computer, I-Pad of 
mobieltje mee. Wees welkom en stel de vraag. En bedenk: domme vragen bestaan niet! 
De helpdesk is er vanaf 12 mei 2017 op: 

- maandag; van 10.30 – 12.00 uur en van 13.30. – 16.30 uur 
- dinsdag: van 10.30 – 12.00 uur 
- woensdag: van 10.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur 
- vrijdag: van 13.30 – 16.30 uur 

Formulierenspreekuur 

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

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

Erebier ter ere van verzetsman Bub de Vries 

Op vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag, namen mevrouw Leeuwis de Vries en mevrouw Straatsma het 
erebier in ontvangst dat ter ere van hun vader Bub de Vries is gebrouwen. Hun vader was 
verzetsman in de Tweede Wereldoorlog en hielp RAF-piloten onderduiken. 
Dit feestelijk gebeuren vond plaats bij het oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 in Beekbergen. 
Op dezelfde dag hield mevrouw Leeuwis de Vries nog een toespraak in het Teixeira de Mattos-
park. 

   
 Mevrouw Leeuwis de Vries en mevrouw Straatsma 
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- aanvragen en activeren van een DigiD 
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong) 
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget) 
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV 
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen 
- Het schrijven van bezwaarschriften 
- Het opstellen van betalingsregelingen 
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten.  
- Vragen over zorg en hulpmiddelen 

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

Erebier ter ere van verzetsman Bub de Vries 

Op vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag, namen mevrouw Leeuwis de Vries en mevrouw Straatsma het 
erebier in ontvangst dat ter ere van hun vader Bub de Vries is gebrouwen. Hun vader was 
verzetsman in de Tweede Wereldoorlog en hielp RAF-piloten onderduiken. 
Dit feestelijk gebeuren vond plaats bij het oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 in Beekbergen. 
Op dezelfde dag hield mevrouw Leeuwis de Vries nog een toespraak in het Teixeira de Mattos-
park. 

   
 Mevrouw Leeuwis de Vries en mevrouw Straatsma 

 
 

zessen zijn begonnen met trai-
nen hebben ze veel geleerd en 
intussen is de groep al gegroeid 
tot 8 deelnemers. Maar er zijn 
natuurlijk nog meer speelsters 
en spelers welkom. Ben je tussen 
de 8 en 10 jaar dan ben je  wel-
kom op vrijdagmiddag van 15.30 
uur tot 16.30 uur in de Hiethof. 
Je mag een paar keer gratis mee-
trainen. Op vrijdagmiddag traint 
van 16.30 uur tot 17.30 uur ook 
de C-jeugd. Dat zijn speelsters en 
speler van 11 en 12 jaar. Ook die 
groep, ook getraind door Machteld 
en Matthijs,  is intussen gegroeid 
tot 8 deelnemers en zij gaan vanaf 
september meedoen in de com-
petitie. Ook daar zijn nog kinde-
ren welkom. Dus kom gerust een 
paar keer gratis meetrainen. Want 
waarom zou je niet in je eigen dorp 
volleyballen? Scheelt een hoop 
reistijd.

Het team staat heel geconcentreerd gereed om de service op te vangen. 

Oldtimer Toerrit A-Ford Museum Tullekensmolen

BEEKBERGEN - Deze dag stond 
in het teken van Alpe d’HuZes en 
Duchenne Heroes. Er is een groep 
sportieve
deelnemers uit Beekbergen, Eer-
beek en Tilburg die middels deze 
actie gesteund worden om
een sponsorbedrag bij elkaar te 
krijgen dat rechtstreeks gebruikt 
wordt voor onderzoek naar het
ultieme medicijn tegen kanker en 
spierdystrofie. Verder was er op de 

start-finish locatie verkoop
van onder andere koffie, koek, 
Alpe D’HuZes wijn, broodjes, rook-
worst en andere zaken waarvan
de opbrengst naar Alpe D’HuZes 
& Duchenne Heroes gaat.
Op het programma stond, naast de 
Oldtimer Toerit, ook het overvlie-
gen van een aantal paravliegers
van Vriesair over het museum wat 
veel indruk maakte en het optre-
den van OnsKoor.nl.
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Impressie van de geslaagde dag bij A-Ford Museum Tullekensmolen. 
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Moederdag

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

Dorpstraat 54, Beekbergen

055 - 5061210 www.primera.nl

even naar.....

De nieuwe
folder is uit!
Boordevol
Moederdag-kadootjes

14 mei

MAMA
NR.1

Deze actie wordt gehouden op
zaterdag 13 mei 2017 tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
Gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild of worden
geretourneerd voor geld. Deze actie wordt mogelijk gemaakt
door Bemivo leden uit Lieren en Beekbergen.
Heeft u een winnend lot? Kijk snel op www.bemivo.nl/winnendlot

Alle moeders in de watten leggen....
    Dat doen wij door alle moeders op feestelijke
      wijze een roos uit te delen in de Dorpstraat! 
          Aan iedere roos is een lotnummer
              verbonden. Wie weet wint u één van de
                     ruim 200 prijzen welke beschikbaar
                        zijn gesteld door de Bemivo leden       
                          uit Beekbergen en Lieren.

Leggen wij alle moeders
eens goed in de watten!

Zaterdag 13 mei,
Voor leuke Moederdagcadeau’s

kunt u terecht bij:

Dorpstraat 39 - 7361 AR Beekbergen - Telefoon: 055-5064545

Team Dio

Koningsdag bij de Boerderij
BEEKBERGEN - Het was een groot feest bij de boerderij op Konings-
dag! Er kwamen vele kinderen spelen in de springkussens, trampolines, 
knuffelen met de kleine dieren en Sumo Worstelen! 
Vervolgens kwam Wiljo Jochems, schutterskoning van 2016 met de taxi 
naar de Boerderij! Er waren dit jaar 118 deelnemers aan het Vogelschie-
ten met als grote winnaar Tonnie Boks!! In de 5de rond schoot Tonnie 
de vogel naar beneden! 
Voor meer foto's kijk je op de facebook van de Boerderij! 

schutterskoning 2017: Tonnie Boks!
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 22 mei 

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

Kom naar Via Natura voor de natuurlijke 
oplossing tegen vlooien en teken.

In de maand MEI extra gunstig geprijsd.
Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

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
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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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UGCHELEN - De Werkgroep Wa-
terloopleinmarkt Ugchelen houdt 
zaterdag 20 mei  voor de 47ste 
keer een rommelmarkt rondom de 
Bronkerk te Ugchelen. 
Om geld in te zamelen voor het 
jeugdwerk van onze eigen ge-
meente en om  goede doelen te 
steunen zijn ruim 275 vrijwilligers 
die dag aanwezig om zoveel mo-
gelijk spullen te verkopen.
De Waterloopleinmarkt is een ge-
zellige buitenrommelmarkt met 
ruim 120 kramen met gesorteerde 
goederen.
Een gezellig "Kersenplein" met dit 
jaar heel veel sportartikelen. 
gereedschap, ijzerwaren en fiet-
sen.
Op het van Cruiningenplein staan: 
home & garden, trend, brocante 
verzamelingen, schilderijen, meu-
bels en een plantenkraam.

Rond de kerk kramen met: kleding, 
radio, computers, potterie, blikken, 
huishoudelijke artikelen, speel-
goed, witgoed, curiosa, foto & film, 
klokken, boeken, etc, etc.

In de zaal van de Duiker om 12.00u. 
een veiling waar waardevolle en 
antieke goederen per opbod ver-
kocht worden, vanaf 11.00 uur kan 
men de goederen ter plekke bekij-
ken.
Voor de inwendige mens kan men 
op het terras wat uitkijkt op het rad 
van avontuur de hele dag terecht.
We heten u van harte welkom op 
zaterdag 20 mei 2017,van 10.00 
-16.00 uur.
Er is gratis toegang, we verhuren 
geen kramen.
Bronkerk, Hoenderloseweg 10 te 
Ugchelen. Info:  www.bronkerk.nl

Waterloopleinmarkt  Ugchelen

Couscoussalade met granaatappel en feta

Wat kan simpel lekker zijn zeg! 
Een couscoussalade heb je echt zo 
klaar. Deze variant, couscoussala-
de met granaatappel en feta is een 
lekkere zomerse combinatie! De 
zoete granaatappelpitjes met de 
zoute feta, wat avocado en kom-
kommer. Je kunt er eventueel nog 
meer lekker aan toevoegen maar 
meer heb je echt niet nodig!
Een aanrader ook voor bij de bbq 
of lekker als salade met wat chi-
polata of merquez worstjes.
 
Wat heb je nodig? voor 2 personen
- 150 gram couscous
- 1 avocado
- granaatappelpitjes
- feta
- stukje komkommer
- appelcider azijn
- olijfolie
- citroensap

Hoe maak je het?
Bereid de couscous volgens ver-
pakking. Doe dit op tijd zodat de 
couscous weer kan afkoelen.Maak 
een dressing van wat olijfolie, ap-
pelcider azijn en citroensap en 
meng dit door de couscous. Snij 
de avocado en de komkommer in 
kleine stukjes. Meng dit door de 
salade. Ontdoe de granaatappel 
van de pitjes ( of koop kant en kla-
re) en meng dit ook door de sala-
de. Brokkel de feta over de salade 
en serveer. Geniet!
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

ZOMERJEUK !
BEEKBERGEN - Eindelijk is het zo-
mer, genieten van lange dagen en 
mooi weer. Zaterdag 17 juni vieren 
we ZOMERJEUK! het kleinste fes-
tival van Nederland! 
Aan alles is gedacht, zo kun je 
lekker eten bij onze foodtrucks, 
en is er een cocktailbar voor je 
“Cubanita”-gevoel! Voor de kleine 
festivalgangershebben we spel-
letjes zoals Twister of kokosnoot 
bowlen! De muziek is zomers en 
super-relaxed, we hebben een li-
ne-up van bands, de knapste DJ’s 
van het darp en een tropische 

verrrassing! Voor details en meer 
informatie kijk je op facebook/
boerderijbeekbergen of op www.
boererijbeekbergen.nl

Start: 17 juni 2017 om16:00 uur
Entree is €5,-, per persoon. Jeugd 
tot 16 jaar heeft gratis toegang
Legitimatie verplicht voor NIX18
Terrein is rolstoeltoegankelijk
Waar:
Boerderij Beekbergen
Tullekensmolenweg 22A
Beekbergen
telefoon: 055 506 2239

Coladisco
Op woensdagmiddag 7 juni van 
13.30 uur tot 16.00 uur is het te-
rug van weg geweest: Cola-disco!! 
Voor iedereen die op de basis-
school zit, wordt woensdagmid-

dag disco. De entree is gratis, de 
nieuwe verlichting gaat aan, de 
disco draait jullie liedjes,  drank-
jes kosten 80 cent en Jannes mag 
achter de bar. Het wordt knallend 
Feest! Jij komt toch ook?

Praktijk voor Fysiotherapie & Wellness gaat samenwerken met  Trainingsstudio Bloom

Beekbergen - Op vrijdag 19 mei 
houden Fysiotherapie en Well-
ness Beekbergen en Trainings-
studio Bloom een open huis aan 
de Dorpsstraat 7. Fysiotherapie 
en Wellness Beekbergen is al een 
bekend gezicht in het centrum van 
Beekbergen, het aanbod wordt 
uitgebreid door de komst van Trai-
ningsstudio Bloom van Cindy Jo-
ling. Trainingsstudio Bloom geeft 
al verschillende lessen in Klaren-
beek, de uitbreiding naar een vas-
te locatie in Beekbergen geeft de 
mogelijkheid tot het uitbreiden van 
het lesaanbod.
Bij Trainingsstudio Bloom in Beek-
bergen kan men terecht voor 
Krachttraining, Crosschallenge 
lessen, Red Cord Active lessen 
(ook voor 65+) en individuele trai-
ning op afspraak. De lessen wor-

den gegeven in klein groepsver-
band, waardoor er veel aandacht 
is voor elke deelnemer. Iedereen 
kan meedoen op zijn of haar ei-
gen niveau en alle leeftijden, ook 
als je nog nooit aan krachttraining 
hebt gedaan kun je starten bij Trai-
ningsstudio Bloom.
Krachttraining is de laatste tijd 
in opkomst als trainingsmethode 
voor iedereen. Waar vroeger dit 
vooral het domein van mannen 
was, wordt het steeds populairder 
bij vrouwen en ouderen. Kracht-
training heeft grote voordelen 
voor iedereen, door te oefenen 
met losse gewichten train je het 
hele lichaam, het verbetert je stof-
wisseling en verbrand je vet. Door 
krachttraining worden je spieren 
sterker en dat heeft positieve ef-
fecten in je dagelijkse leven!

Crosschallenge lessen zijn een 
combinatie van kracht- en condi-
tietraining waarbij alle spiergroe-
pen getraind worden in combinatie 
met het vergroten van je uithou-
dingsvermogen. Dit wordt gecom-
bineerd met mobiliteitsoefeningen 
om je lenigheid te vergroten

In de Redcord Active lessen wordt 
getraind door middel van instabie-
le touwen en je eigen lichaams-
gewicht waarbij het hele lichaam 
getraind wordt. Door de redcord 
training werk je aan de zwakke 
schakels in je spierketen, train je 
je balans door het gebruiken van 
je core spieren en vergroot je je 
kracht. De Redcord training is een 
goede opvolging na de behande-
ling bij de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut kan vooraf een 
redcord check doen om de zwak-
ke schakels die extra aandacht 
nodig hebben door te nemen. Op 
vrijdag 19 mei kunt u gratis terecht 
voor deze rug – schouder check.

Iedereen in Beekbergen en omge-
ving is welkom om kennis te ko-
men maken met de nieuwe opzet 
van de praktijk.
Op vrijdag 19 mei tussen 15.00 - 
19.00 uur. 
Die dag is er gelegenheid om de 
trainingsruimte te bekijken en om 
vragen te stellen aan fysiothera-
peute Madelon Jansen en trainer 
Cindy Joling.
Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak.
Fysiotherapie & Wellness, 055-
3125035  www.fysiotherapie-wel-
lness.nl 
Trainingsstudio Bloom en het les-
rooster kijk op www.trainingsstu-
diobloom.nl  



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 9 mei  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 10 mei   14.30 uur  Buurtzorg Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen  

     10.00 - 11.30 uur Gratis inloop & kennismaken Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen 

donderdag 11 mei  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 

zaterdag 13 mei  10.00 - 17.00 uur  Bemivo Roosjesdag  Beekbergen en Lieren  

    10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

    10.00 - 16.00 uur  Oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 open Dorpstraat 15, Beekbergen  

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

zondag 14 mei  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

dinsdag 16 mei  10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

woensdag 17 mei  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 18 mei  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 

zaterdag 20 mei  10.00 - 16.00 uur  Oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 open Dorpstraat 15, Beekbergen  

    10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

    16.15 uur   Concert PJB Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen 

zondag 21 mei  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

  


