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DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

BEEKBERGEN- Op zaterdag  3 juni 
organiseert Dörsclub Lieren haar 
jaarlijkse toertocht. Naar schat-
ting 100 nostalgische tractoren 
zullen als één ronkend lint door de 
omgeving van Beekbergen rijden. 
Tussen de middag zijn de oldtimer 
tractoren te bewonderen in de 
Kerkallee en de Papenberg en zul-
len de deelnemers lunchen in café 
De Heksenketel.
De liefhebber van oude tractoren 
kan zijn hart weer ophalen. Hij is in 
staat om bijvoorbeeld het boem-
boem ploppende geluid van een 
Lanz Buldogg al op honderden 
meters afstand te herkennen. Het 
blijven kippenvelmomenten. Maar 
niet alleen, de vanuit Duitsland 

stammende Lanz, is zaterdag te 
zien in Beekbergen. Dat weet ook 
Anton Hemrica de uitbater van De 
Heksenketel waar de deelnemers 
voor de derde keer op rij gast zijn 
voor een lunch tijdens de middag-
pauze. ,,Er zijn meerdere merken 
zoals Ford, Deutz, Komnick, Man, 
Weseler en Renault. Tussen 13 en 
14 uur staan ze allemaal opgesteld 
in de Kerkallee. Om het extra ge-
zellig en sfeervol te maken is er 
dan ook een muzikale noot van 
Klein PJB. Al met al meer dan de 
moeite waard om even naar het 
dorp te komen.” De start van de 
toertocht is om 10 uur bij De Boer-
derij aan de Tullekensmolenweg.

BEEKBERGEN - Op 17 juni a.s staat 
het centrum van Beekbergen weer 
op z’n kop, als de jaarlijkse kleed-
jesmarkt plaatsvindt. Dit jaar is er 
tegelijkertijd de kunstmarkt bij de 
Kerk en de kofferbakverkoop in 
de Kerkallee, K3 dus. De kleed-
jesmarkt wordt al een aantal ja-
ren, met groot succes, gehouden 
in het centrum van Beekbergen. 
Iedereen is op deze dag van harte 
welkom om deel te nemen aan de 
kleedjesmarkt, deelname is gratis, 
alleen graag inschrijven op bemi-
vo.nl of via het inschrijfformulier 
dat bij de bemivo winkels voor u 

Beekbergen op z’n kop, dit jaar K3

klaar ligt. Naast de kleedjesmarkt 
is er tegelijkertijd kofferbakver-
koop in de Kerkallee. Ook hier kan 
iedereen aan deelnemen, kosten 
zijn 10,00 en ook graag inschrij-
ven, want vol is vol. Nieuw dit jaar 
is de kunstmarkt, in de tuin van NH 
Kerk  aan de Dorpstraat. Diverse 
kunstenaars, o.a. Ans Leeflang, 
Ineke Rethans, Carel Velthoen en 
Elly Bos laten hier hun werk zien, 
wellicht vindt u hier het perfecte 
schilderij dat bij u past. Misschien 
wilt u zelf ook tekenen of schilde-
ren, dan kunt u hier rondkijken en 
informatie inwinnen. Ook zal Mo-

Jaarlijkse Toertocht Dörsclub Lieren
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Ik noem er drie: 
- de huidige (N.B. het gaat over 1971) beperkingen die aan het plaatsen van stacaravans 

worden opgelegd, vormen een discriminatie ten opzichte van de lagere inkomens-
groepen 

- bij gebiedsreconstructies dienen de belangen van milieubeheer en landschaps-
verzorging centraal te staan 

- in verband met de duidelijkheid is het gewenst dat van belangrijke functionarissen zoals 
hoofdambtenaren in overheidsdienst, hoogleraren, officieren etc. bekend is van welke 
politieke partij zij lid zijn en/of waarmee zij sympathiseren 

 
Wat moet het verdedigen van het proefschrift en de stellingen een boeiende bijeenkomst zijn 
geweest en wat moet voor de promovendus het: “Hora est” dat de pedel na driekwartier (en 
geen minuut later) riep als muziek in de oren hebben geklonken. 

Hartelijk dank! 

Met die woorden kwam Margot Otten op maandag 15 mei 2017 kantoor dorpsraad binnen. 
Waar dat betrekking op had? Zeer recent was er kort overleg (per mail) geweest tussen het 
bestuur van De Boerderij en het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad geweest over de aanschaf 
van een AED door De Boerderij. Voor de aanschaf van de AED kon De Boerderij rekenen op 
sponsoring door Stichting Fonds Beekbergen. Maar was er een mogelijkheid een sponsor te 
vinden voor de aanschaf van een buitenkast voor de AED zodat deze 24 uur per dag, zeven 
dagen per week beschikbaar werd gesteld? 
In de begroting van de dorpsraad voor het jaar 2017 -die tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring door de daar aanwezige leden werd goedgekeurd- is een bedrag opgenomen voor aan-
schaf van een AED-buitenkast. Dit gaf het bestuur de mogelijkheid om de bij De Boerderij te 
plaatsen AED-buitenkast te sponsoren. Het bestuur van De Boerderij was zeer blij met deze 
toezegging en toonde dat op 15 mei jl. met het overhandigen van een plant, waar de dorpsraad 
op haar beurt weer blij mee was. De officiële overdracht van de AED-buitenkast is op dinsdag 
13 juni 2017 om 19.30 uur. 

   

In en om de dorpen 

Jaarlijkse Toertocht voor Historische Tractoren 

 

nique Bosch, een beeldend kun-
stenares, haar bronzen beelden 
meenemen en demonstraties met 
boetseerwas houden. 

17 juni K3 in Beekbergen:
Kleedjesmarkt, kofferbakver-
koop en kunstmarkt van 10 tot 
15.00 uur

35e Wandelvierdaagse

BEEKBERGEN - Dit jaar wordt 
in Beekbergen de Wandelvier-
daagse voor de 35ste keer ge-
houden!! Dank zij de vrijwilligers, 
die als een geweldig team met 
elkaar de routes uitzet, verdeeld, 
helpt oversteken en de organisa-
tie doet, gaat het dit jaar ook een 
geweldig evenement worden! In 
2016 is er een record aantal deel-
nemers geweest! 
Ook nu gaan we vol verwach-
ting de route lopen, worden we 
op vrijdag bij het behalen van 
de medaille feestelijk ingehaald 
door drumband en hebbenwe 
alle mooie plekjes van Beekber-
gen en omgeving weer gezien! 
We verheugen ons op de 35ste 
Keer!!! 

Meewandelen: Er zijn 3 afstan-
den mogelijk om te lopen: 3,5 
km, 7 km of 12 km. Het wordt ge-
nieten van de wandelingen!

Inschrijven kan op 30 en 31 mei 
2017 tussen 19.30 en 21.30 uur. 
Bij voorinschrijving kost deelna-
me 6,00 per persoon. Ook kunt u 
op de eerste avond zelf inschrij-
ven. Dan zijn de kosten 7,00 per 
persoon. Gaat u n dagje mee, 
dan betaalt u 2,00.

De organisatie is in handen van 
Marga van Beek en is in samen-
werking met de KWBN, de wan-
delbond. Op de website van de 
avondvierdaagse Beekbergen 
vindt u meer informatie

Rondleidingen Kerk Beekbergen

Vanaf woensdag 7 juni tot en 
met september is het oudste 
monument van de gemeente 
Apeldoorn, de kerk in Beekbergen, 
weer open voor bezichtiging 
op de woensdagmiddag 
van 13.30-16.30 uur. U kunt 
dit monument vinden op de 
hoek van de Dorpstraat-
Kerkweg in Beekbergen. 
Tijdens de openingsuren op de 
woensdagmiddag zijn er gidsen 
in de kerk aanwezig om u, als u 
dat wilt, het nodige over dit oude 
monument te vertellen. Uiteraard 
bent u ook van harte welkom als 
u gewoon zelf even rond wilt 
kijken. Graag tot ziens!



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

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

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

Zuivelservice

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

  

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

v zuivel en kruidenierswaren
v voldoende parkeergelegenheid

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

Paddy
Old Irish
Whiskey

Duque de Sevilla 
D.O. Campo de Borja, Spanje
Garnacha Tempranillo
Viura Chardonnay

75 cl per fles 4,49 

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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

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

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

Aanbiedingen geldig van 22-05-2017 t/m 04-06-2017
wk 21-22

11,49
  100 cl

FLORYN
Jonge 

Jenever

ESBJÆRG
VODKA

Copper Edition

 12,49
     70 cl

CAPTAIN FOX
RUM

Wit of Bruin 

12,49
   100 cl

BALLANTINE’S
Blended Scotch

Whisky

20,99
   100 cl

DUTCH 
DROP

Droplikeur

10,99
   70 cl

BOKMA
Oude 

Genever

14,99
   100 cl

FLÜGEL
Vodka

energydrink

  7,99
  10x2 cl

16,99
    70 cl

YENI RAKI
Turkse

 Anijsdrank

DOPFF 
AU MOULIN
Pinot Blanc

NORMAAL 9,99

DOPFF 

  7,49
   75 cl

 17.99
     70 cl

[= 2e fles voor 2,25] 

DOPFF 
AU MOULIN

Pinot Gris
NORMAAL 14,99

DOPFF 

11,49
   75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen

T 055-5061031

Voor de lekkerste 
verse pizza 

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

Bij ons kunt u online bestellen. 

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

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

milkshakes en dranken.
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

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

DorpsVizier
 

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=  (ex. btw)

Meer informatie: www.

dorpsvizier.nl

In gesprek met
 
Op 17 mei hebben Joop van der 
Meer, Jamone Wagner en Pieter 
de Mos een gesprek gehad met de 
leiding van IrisZorg locatie
Het Hoogeland, Wendy Bokhove 
en Fokko de Graaf. Mede aanlei-
ding voor dit gesprek -naast het 
(half)jaar- lijkse overleg- was de 
informatie die wij als dagelijks be-
stuur van de dorpsraad hadden 
ontvangen met betrekking tot de 
veranderingen in het manage-
mentteam.
Wat kwam er ter sprake?
- huidige aantal cliënten (116 intern 
en 24 extern)
- hoe is het beleid met betrekking 
tot alcohol gebruik door de niet 
meer te “genezen” verslaafden 
(enkele jaren geleden was er voor 
een zeer beperkte groep cliënten 
-die zo verslaafd/ziek waren dat 
alcohol (als ware het medicijn) on-
der toezicht werd toegediend
- welke maatregelen worden er 
genomen om de overlast in het 
dorp tegen te gaan (te beperken)

Onderhoudsprojecten 
wegen 2018

Van de gemeente Apeldoorn ont-
vingen wij een overzicht van de 
wegen in Apeldoorn en omlig- ge-
nde dorpen waaraan in 2018 on-
derhoud zal worden uitgevoerd.
Voor Beekbergen zijn:
- Keizersmantel (rijbaan tussen 
Wolterbeeklaan en Ruitersmolen-
weg) en Koningspage (rijbaan tus-
sen Keizersmantel en huisnummer 
84) in het programma opgenomen. 
Voor beide weggedeelten geldt: 
rehabilitatie (dat betekent dat de 
gehele asfaltlaag wordt vervan-
gen)

De gewenste uitrusting 
van een dorp

(een onderzoek onder de bevol-
king van Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen)
Wij ontvingen op kantoor dorps-
raad een exemplaar van het proef-
schrift dat de heer A. Boks op 16 
december 1971 ter verkrijging van 
de graad van doctor in de land-
bouwwetenschappen op gezag 
van de Rector Magnificus, Mr. J.M. 
Polak, hoogleraar in de rechts- en 
staatswetenschap- pen van de 
westerse gebieden, te verdedigen 
tegen de bedenkingen van een 
commissie uit de Senaat van de 
Landbouwhogeschool te Wage-
ningen.
Het zal u niet verbazen dat het 
proefschrift voor een “amateur” in 
dit vakgebied niet in alle diepten 
van het onderzoek is te volgen. 
Goed is het dan om kennis te ne-
men van de stellingen die de pro-
movendus aan het diepgravende 
onderzoek aan het proefschrift 
heeft toegevoegd.
 
Ik noem er drie:
- de huidige (N.B. het gaat over 
1971) beperkingen die aan het 
plaatsen van stacaravans
worden opgelegd, vormen een 
discriminatie ten opzichte van de 
lagere inkomens-
groepen
- bij gebiedsreconstructies dienen 
de belangen van milieubeheer en 
landschaps-
verzorging centraal te staan
- in verband met de duidelijkheid 
is het gewenst dat van belangrijke 
functionarissen zoals hoofdamb-
tenaren in overheidsdienst, hoog-
leraren, officieren etc. bekend is 
van welke politieke partij zij lid zijn 
en/of waarmee zij sympathiseren
Wat moet het verdedigen van het 
proefschrift en de stellingen een 
boeiende bijeenkomst zijn ge-
weest en wat moet voor de pro-
movendus het: “Hora est” dat de 
pedel na driekwartier (en geen 
minuut later) riep als muziek in de 
oren hebben geklonken.

Hartelijk dank!

Met die woorden kwam Margot 
Otten op maandag 15 mei kan-
toor dorpsraad binnen. Waar dat 
betrekking op had? Zeer recent 
was er kort overleg (per mail) ge-
weest tussen het bestuur van De 
Boerderij en het Dagelijks Bestuur 
van de dorpsraad geweest over 
de aanschaf van een AED door De 
Boerderij. Voor de aanschaf van de 
AED kon De Boerderij rekenen op 
sponsoring door Stichting Fonds 
Beekbergen. Maar was er een mo-
gelijkheid een sponsor te vinden 
voor de aanschaf van een buiten-
kast voor de AED zodat deze 24 
uur per dag, zeven dagen per week 

Een bijzondere ochtend

Dat was het vrijdag 19 mei voor het Milieuteam (de cliënten en begelei-
ders van Pluryn die zwerfvuil en afgevallen blad in en rond de Dorpstraat 
opruimen). Na het vaste rondje lopen om door anderen achter gelaten 
afval op te ruimen, werd er een bezoek gebracht aan het A-Ford Mu-
seum “Tullekensmolen” aan de Tullekensmolenweg waar zij werden 
ontvangen door Jan Hogeweij. En dat werd door de groep zeer op prijs-
gesteld.

Eredag

Op donderdag 15 juni wordt voor 
de 70ste keer de Eredag georgani-
seerd. Paul Spölmink en zijn groep 
hard werkende medewerkers(ters) 
hebben in de afgelopen weken ge-
zorgd dat afspraken met de bus-
maatschappij zijn gemaakt. Dat 
locatiebezoeken zijn afgelegd en 
afspraken met de beheerders zijn 
gemaakt. Dat de jaarlijkse collec-
te in het dorp is gehouden en dat 
alle andere voorbereidingen om de 
EREDAG weer tot een bijzonde-
re dag te maken, zijn uitgevoerd. 
Van vertrek (uitzwaaien door de 
loco-burgemeester) tot intocht 
(met fanfare), de draaiboeken lig-
gen klaar.

- hoe wordt begeleid wonen in de 
praktijk inhoud gegeven (toezicht 
op de handel en wandel van de cli-
ent en in een aantal situaties ook 
gesprek met de omwonenden)
- hoe staat het met het TOJ-pro-
ject (Tijdelijke Opvang Jongeren). 
Dit in het kader van de gemeente 
Apeldoorn dat beoogt het aan-
tal zwerfjongeren te verminderen 
en liefst helemaal te voorkomen 
(TOJ-project functioneert goed en 
doel is de jongeren zo snel moge-
lijk naar een voor hen meest ge-
schikte instelling te begeleiden)
- de contacten die IrisZorg peri-
odiek met de dorpsagent heeft 
(goede wederzijdse uitwisseling 
van informatie)
- er vindt periodiek overleg plaats 
tussen management IrisZorg en 
bestuur Bemivo (IrisZorg is lid van 
Bemivo)
- recente wisselingen in het ma-
nagement bij IrisZorg en de (mo-
gelijke) gevolgen daarvan op het 
gebied continuïteit in beleid

Op de agenda voor de Raadsver-
gadering van donderdag 18 mei  
stond onder agendapunt 7 “Vast-
stelling bestemmingsplan De Hoe-
ven (naast 5)”. Dit plan was op 16 
maart 2017 in de Politieke Markt 
Apeldoorn besproken en aan het 
eind van dat overleg was vastge-
steld dat na verwerking van een 
aantal opmerkingen en de toezeg-
ging van de portefeuillehouder om 
met een schriftelijke verduidelij-
king te komen van de bebouwings-
mogelijkheden- het plan besluitrijp 
was. De bewoners van De Hoeven 
hadden op 16 maart 2017 gebruik 
gemaakt van inspraak en had-
den in een eerder stadium reeds 
een aantal zienswijzen ingediend. 
Deze zienswijzen hadden onder 
andere betrekking op het verdwij-
nen van zichtlijnen op de enken.

Het aanvangstijdstip van de 
Raadsvergadering (normale aan-
vangstijdstip is 19.00 uur) was 
deze keer -in verband met andere 
overleg- 22.00 uur. De behande-
ling van de eerste agenda- punten 
(vragenuurtje en actualiteitsvra-
gen) namen zoveel tijd in beslag 
dat om 24.00 uur werd besloten 
de andere agendapunten te plaat-
sen op de raadsagenda van don-
derdag 15 juni 2017. Tot die tijd dus 
nog de gelegenheid om kennis te 

nemen van de documenten die de 
grondslag vormen voor de besluit-
vorming.
 
Op de website van de gemeen-
te Apeldoorn zijn -in willekeurige 
volgorde- de volgende documen-
ten te raadplegen:
- college voorstel De Hoeven
-raadsvoorstel De Hoeven  
-raadsbesluit De Hoeven  
- rapportage over bodemonder-
zoek, akoestisch onderzoek, na-
tuurwaardenonderzoek
- archeologisch onderzoek
- archeologisch vervolgonderzoek
- procedureschema
- nota van zienswijzen en ambts-
halve wijzigingen (inclusief aange-
paste versie)
- raadsbrief visualisatie
- raadsbrief perceelbreedten
- raadsbrief visualisatie bebou-
wingsmogelijkheden (4 vrijstaan-
de woningen; 2 vrijstaande
woningen en 1 tweekapper; 2 
tweekappers in 3 mogelijke com-
binaties)
- plankaart
Bovenstaande documenten geven 
een goed beeld van het ontwerp-, 
het inspraak- en het besluitvor-
mingsproces.

beschikbaar werd gesteld?
In de begroting van de dorpsraad 
voor het jaar 2017 -die tijdens de 
Algemene Ledenvergade- ring 
door de daar aanwezige leden 
werd goedgekeurd- is een bedrag 
opgenomen voor aan- schaf van 
een AED-buitenkast. Dit gaf het 
bestuur de mogelijkheid om de bij 
De Boerderij te plaatsen AED-bui-
tenkast te sponsoren. Het bestuur 
van De Boerderij was zeer blij met 
deze toezegging en toonde dat 
op 15 mei jl. met het overhandigen 
van een plant, waar de dorpsraad 
op haar beurt weer blij mee was. 
De officiële overdracht van de 
AED-buitenkast is op dinsdag 13 
juni om 19.30 uur.

Vaststelling bestemmingsplan De Hoeven (naast 5)
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Het aanvangstijdstip van de Raadsvergadering (normale aanvangstijdstip is 19.00 uur) was 
deze keer -in verband met andere overleg- 22.00 uur. De behandeling van de eerste agenda-
punten (vragenuurtje en actualiteitsvragen) namen zoveel tijd in beslag dat om 24.00 uur werd 
besloten de andere agendapunten te plaatsen op de raadsagenda van donderdag 15 juni 2017. 
Tot die tijd dus nog de gelegenheid om kennis te nemen van de documenten die de grondslag 
vormen voor de besluitvorming. 

   

Op de website van de gemeente Apeldoorn zijn -in willekeurige volgorde- de volgende 
documenten te raadplegen: 

- college voorstel De Hoeven (naast 5) 
- raadsvoorstel De Hoeven (naast 5) 
- raadsbesluit De Hoeven (naast 5) 
- rapportage over bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, natuurwaardenonderzoek 
- archeologisch onderzoek 
- archeologisch vervolgonderzoek 
- procedureschema 
- nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (inclusief aangepaste versie) 
- raadsbrief visualisatie 
- raadsbrief perceelbreedten 
- raadsbrief visualisatie bebouwingsmogelijkheden (4 vrijstaande woningen; 2 vrijstaande 

woningen en 1 tweekapper; 2 tweekappers in 3 mogelijke combinaties) 
- plankaart 

 
Bovenstaande documenten geven een goed beeld van het ontwerp-, het inspraak- en het 
besluitvormingsproces. 

Onderhoudsprojecten wegen 2018 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een overzicht van de wegen in Apeldoorn en omlig-
gende dorpen waaraan in 2018 onderhoud zal worden uitgevoerd. 
Voor Beekbergen zijn: 

- Keizersmantel (rijbaan tussen Wolterbeeklaan en Ruitersmolenweg) en Koningspage 
(rijbaan tussen Keizersmantel en huisnummer 84) in het programma opgenomen. Voor 
beide weggedeelten geldt: rehabilitatie (dat betekent dat de gehele asfaltlaag wordt 
vervangen) 

De gewenste uitrusting van een dorp 

(een onderzoek onder de bevolking van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen) 

 
Wij ontvingen op kantoor dorpsraad een exemplaar van het proefschrift dat de heer A. Boks op 
16 december 1971 ter verkrijging van de graad van doctor in de landbouwwetenschappen op 
gezag van de Rector Magnificus, Mr. J.M. Polak, hoogleraar in de rechts- en staatswetenschap-
pen van de westerse gebieden, te verdedigen tegen de bedenkingen van een commissie uit de 
Senaat van de Landbouwhogeschool te Wageningen. 
Het zal u niet verbazen dat het proefschrift voor een “amateur” in dit vakgebied niet in alle 
diepten van het onderzoek is te volgen. Goed is het dan om kennis te nemen van de stellingen 
die de promovendus aan het diepgravende onderzoek aan het proefschrift heeft toegevoegd.  
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Ik noem er drie: 
- de huidige (N.B. het gaat over 1971) beperkingen die aan het plaatsen van stacaravans 

worden opgelegd, vormen een discriminatie ten opzichte van de lagere inkomens-
groepen 

- bij gebiedsreconstructies dienen de belangen van milieubeheer en landschaps-
verzorging centraal te staan 

- in verband met de duidelijkheid is het gewenst dat van belangrijke functionarissen zoals 
hoofdambtenaren in overheidsdienst, hoogleraren, officieren etc. bekend is van welke 
politieke partij zij lid zijn en/of waarmee zij sympathiseren 

 
Wat moet het verdedigen van het proefschrift en de stellingen een boeiende bijeenkomst zijn 
geweest en wat moet voor de promovendus het: “Hora est” dat de pedel na driekwartier (en 
geen minuut later) riep als muziek in de oren hebben geklonken. 

Hartelijk dank! 

Met die woorden kwam Margot Otten op maandag 15 mei 2017 kantoor dorpsraad binnen. 
Waar dat betrekking op had? Zeer recent was er kort overleg (per mail) geweest tussen het 
bestuur van De Boerderij en het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad geweest over de aanschaf 
van een AED door De Boerderij. Voor de aanschaf van de AED kon De Boerderij rekenen op 
sponsoring door Stichting Fonds Beekbergen. Maar was er een mogelijkheid een sponsor te 
vinden voor de aanschaf van een buitenkast voor de AED zodat deze 24 uur per dag, zeven 
dagen per week beschikbaar werd gesteld? 
In de begroting van de dorpsraad voor het jaar 2017 -die tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring door de daar aanwezige leden werd goedgekeurd- is een bedrag opgenomen voor aan-
schaf van een AED-buitenkast. Dit gaf het bestuur de mogelijkheid om de bij De Boerderij te 
plaatsen AED-buitenkast te sponsoren. Het bestuur van De Boerderij was zeer blij met deze 
toezegging en toonde dat op 15 mei jl. met het overhandigen van een plant, waar de dorpsraad 
op haar beurt weer blij mee was. De officiële overdracht van de AED-buitenkast is op dinsdag 
13 juni 2017 om 19.30 uur. 

   

In en om de dorpen 

Jaarlijkse Toertocht voor Historische Tractoren 
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Het aanvangstijdstip van de Raadsvergadering (normale aanvangstijdstip is 19.00 uur) was 
deze keer -in verband met andere overleg- 22.00 uur. De behandeling van de eerste agenda-
punten (vragenuurtje en actualiteitsvragen) namen zoveel tijd in beslag dat om 24.00 uur werd 
besloten de andere agendapunten te plaatsen op de raadsagenda van donderdag 15 juni 2017. 
Tot die tijd dus nog de gelegenheid om kennis te nemen van de documenten die de grondslag 
vormen voor de besluitvorming. 

   

Op de website van de gemeente Apeldoorn zijn -in willekeurige volgorde- de volgende 
documenten te raadplegen: 

- college voorstel De Hoeven (naast 5) 
- raadsvoorstel De Hoeven (naast 5) 
- raadsbesluit De Hoeven (naast 5) 
- rapportage over bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, natuurwaardenonderzoek 
- archeologisch onderzoek 
- archeologisch vervolgonderzoek 
- procedureschema 
- nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (inclusief aangepaste versie) 
- raadsbrief visualisatie 
- raadsbrief perceelbreedten 
- raadsbrief visualisatie bebouwingsmogelijkheden (4 vrijstaande woningen; 2 vrijstaande 

woningen en 1 tweekapper; 2 tweekappers in 3 mogelijke combinaties) 
- plankaart 

 
Bovenstaande documenten geven een goed beeld van het ontwerp-, het inspraak- en het 
besluitvormingsproces. 

Onderhoudsprojecten wegen 2018 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een overzicht van de wegen in Apeldoorn en omlig-
gende dorpen waaraan in 2018 onderhoud zal worden uitgevoerd. 
Voor Beekbergen zijn: 

- Keizersmantel (rijbaan tussen Wolterbeeklaan en Ruitersmolenweg) en Koningspage 
(rijbaan tussen Keizersmantel en huisnummer 84) in het programma opgenomen. Voor 
beide weggedeelten geldt: rehabilitatie (dat betekent dat de gehele asfaltlaag wordt 
vervangen) 

De gewenste uitrusting van een dorp 

(een onderzoek onder de bevolking van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen) 
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gezag van de Rector Magnificus, Mr. J.M. Polak, hoogleraar in de rechts- en staatswetenschap-
pen van de westerse gebieden, te verdedigen tegen de bedenkingen van een commissie uit de 
Senaat van de Landbouwhogeschool te Wageningen. 
Het zal u niet verbazen dat het proefschrift voor een “amateur” in dit vakgebied niet in alle 
diepten van het onderzoek is te volgen. Goed is het dan om kennis te nemen van de stellingen 
die de promovendus aan het diepgravende onderzoek aan het proefschrift heeft toegevoegd.  
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- in verband met de duidelijkheid is het gewenst dat van belangrijke functionarissen zoals 
hoofdambtenaren in overheidsdienst, hoogleraren, officieren etc. bekend is van welke 
politieke partij zij lid zijn en/of waarmee zij sympathiseren 

 
Wat moet het verdedigen van het proefschrift en de stellingen een boeiende bijeenkomst zijn 
geweest en wat moet voor de promovendus het: “Hora est” dat de pedel na driekwartier (en 
geen minuut later) riep als muziek in de oren hebben geklonken. 

Hartelijk dank! 

Met die woorden kwam Margot Otten op maandag 15 mei 2017 kantoor dorpsraad binnen. 
Waar dat betrekking op had? Zeer recent was er kort overleg (per mail) geweest tussen het 
bestuur van De Boerderij en het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad geweest over de aanschaf 
van een AED door De Boerderij. Voor de aanschaf van de AED kon De Boerderij rekenen op 
sponsoring door Stichting Fonds Beekbergen. Maar was er een mogelijkheid een sponsor te 
vinden voor de aanschaf van een buitenkast voor de AED zodat deze 24 uur per dag, zeven 
dagen per week beschikbaar werd gesteld? 
In de begroting van de dorpsraad voor het jaar 2017 -die tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring door de daar aanwezige leden werd goedgekeurd- is een bedrag opgenomen voor aan-
schaf van een AED-buitenkast. Dit gaf het bestuur de mogelijkheid om de bij De Boerderij te 
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In en om de dorpen 

Jaarlijkse Toertocht voor Historische Tractoren 
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Op zaterdag 3 juni 2017 organiseert de Dörsclub Lieren haar jaarlijkse toertocht met historische 
tractoren. Start- en eindpunt is bij De Boerderij aan de Tullekensmolenweg. De toertocht gaat 
ook dit jaar weer door prachtige landschappen en bosrijke omgeving. Op 3 juni 2017 is 
inschrijven mogelijk vanaf 08.00 uur. Inschrijfgeld 12,50 euro per persoon/trekker en bijrijders 
10,00 euro. Aanmelden bij Gerrit Scherpenzeel (06-27304619) en Jan Muller (06-33612616). 

AKTIVITEITEN VAN DE BOERDERIJ 

            Dauwtrappen 25 mei 2017                    Avondvierdaagse 6 t/m 9 juni 2017 

     

Een bijzondere ochtend 

Dat was het vrijdag 19 mei 2017 voor het Milieuteam (de cliënten en begeleiders van Pluryn die 
zwerfvuil en afgevallen blad in en rond de Dorpstraat opruimen). Na het vaste rondje lopen om 
door anderen achter gelaten afval op te ruimen, werd er een bezoek gebracht aan het A-Ford 
Museum “Tullekensmolen” aan de Tullekensmolenweg waar zij werden ontvangen door Jan 
Hogeweij. En dat werd door de groep zeer op prijsgesteld.  
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Lierderstraat 23c • 7364 BJ Lieren • Beekbergen
Tel: 055 - 506 12 16 • Fax: 055 - 506 35 16

tclieren@planet.nl • www.tclieren.nl

Koffieconcertje Ontmoetings-
plek De Vier Dorpen

Zondag 28 mei om 10.30 uur zal 
Ingrid Leene in De Vier Dorpen, 
Loenenseweg 39, te Beekber-
gen, een koffieconcertje geven. 
Ingrid Leene heeft eerder in De 
Vier Dorpen opgetreden omdat ze 
een prachtig lied heeft geschreven 
over de broers Beltman.
Dit lied vertelt hoe het leven er 
aan toe ging rond het huisje van 
de broers Beltman aan het Kanaal. 
Ingrid begeleid zichzelf op gitaar. 
Ook maakt zij gebruik van dia 
beelden op het grote scherm.
Een mooi begin van de zondagoch-
tend vinden wij. Komt u samen met 
Wim Beltman (één van de broers 
waar het lied over geschreven is) 
naar dit koffieconcertje luisteren? 
Ook als u niet in het gebouw van 
De Vier Dorpen woont bent u wel-
kom. We vragen dan een bijdra-
ge van 1,50 euro (inclusief koffie/
thee) voor deze Ontmoetingsacti-
viteit.

“Kaart klaar terwijl u wacht”
Met ingang van maandag 8 mei  is 
in De Ontmoeting in De Vier Dor-
pen 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 ma-
ken en maakt gebruik van vele ver-
schillende technieken. Ook heeft 
ze al vele exemplaren 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 aanwezige 
medewerkers/vrijwilligers moge-

lijk. Schroom niet en kom gerust 
binnen lopen om te kijken of te ko-
pen. U/jij bent natuurlijk ook wel-
kom als u/je ook wilt leren kaarten 
maken of Ria van Eck behulpzaam 
wilt zijn de collectie uit te breiden.
Van harte welkom!

“Help, mijn computer doet niet 
wat ik wil”
Met ingang vrijdag 12 mei kunt u in 
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen, 
ook te recht voor hulp of uitleg op 
het gebied van computers en het 
gebruik van I-Pad of mobiele tele-
foon. Er is een enthousiaste cliënt 
en een vrijwilliger in De Ontmoe-
ting aanwezig, die met plezier u/
jou te helpen de computerproble-
men op te lossen of aan te geven 
wat er nodig is om de problemen 
op te lossen. Ook uitleg over de 
gebruiksmogelijkheden is moge-
lijk. 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 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

Activiteiten in ontmoetingsplek De vier Dorpen
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ACTIVITEITEN IN ONTMOETINGSPLEK DE VIER DORPEN 

Koffieconcertje Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 

Zondag 28 mei om 10.30 uur zal Ingrid Leene in De Vier Dorpen, 
Loenenseweg 39, te Beekbergen, een koffieconcertje geven. 
Ingrid Leene heeft eerder in De Vier Dorpen opgetreden omdat ze 
een prachtig lied heeft geschreven over de broers Beltman. 
Dit lied vertelt hoe het leven er aan toe ging rond het huisje van de 
broers Beltman aan het Kanaal. Ingrid begeleid zichzelf op gitaar. 
Ook maakt zij gebruik van dia beelden op het grote scherm. 

Een mooi begin van de zondagochtend vinden wij. Komt u samen met Wim Beltman 
(één van de broers waar het lied over geschreven is) naar dit koffieconcertje luisteren? 
Ook als u niet in het gebouw van De Vier Dorpen woont bent u welkom. We vragen 
dan een bijdrage van €1,50 (inclusief koffie/thee) voor deze Ontmoetingsactiviteit. 

“Kaart klaar terwijl u wacht” 

Met ingang van maandag 8 mei 2017 is in De Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39 
Beekbergen, 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 exemplaren 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 aanwezige medewerkers/vrijwilligers mogelijk. Schroom niet en kom 
gerust binnen lopen om te kijken of te kopen. U/jij bent natuurlijk ook welkom als u/je ook wilt 
leren kaarten maken of Ria van Eck behulpzaam wilt zijn de collectie uit te breiden. 
Van harte welkom! 

   

“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 

 
 
 
 

RepairCafé
Kapot, maar nog te goed om weg 
te gooien?
Het gebeurt ons allemaal wel eens. 
Een huishoudelijk apparaat dat er 
na vele jaren trouwe dienst ineens 
mee stopt. Wat meewarig kijken, 
hier en daar eens (zachtjes) klop-
pen of schudden, het blijkt alle-
maal niet te helpen. Conclusie: ka-
pot! Of toch niet?
Dat weet u wanneer u op 1 juni tus-
sen 14.00 en 16.00 uur (tijdens de 
Stamtafel) met het bewuste appa-
raat naar de Hoge Weye komt en 
de heer Linssen zijn vakkennis op 
het apparaat mag loslaten. En dan 
vaak kan zorgen dat het apparaat 
weer gaat functioneren zoals ver-
wacht mag worden.
Er zijn een paar voorwaarden:
- maximale omvang van het ap-
paraat, u moet het “onder de arm” 
mee kunnen nemen naar de Hoge 
Weye
- kosten van eventueel te vervan-
gen onderdelen worden in reke-
ning gebracht (vakkennis en han-
digheid zijn gratis)
Het Hoogepad (Papenberg 5)
- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 
uur ’t Proathuus, inloopmiddag 
en u kunt meedoen aan spellen. 
Slecht ter been en toch graag naar 
de bijeenkomsten van ’t Proathuus, 
neem contact op met de vrijwilli-
gers (055-5062608) en er wordt 
geprobeerd vervoer te regelen.

Bosjuffrouw Margot Otten vertelt 
op 3 juni aanstaande het verhaal 
van de Draak van Gelre! Weet jij 
dat Geldersen afstammen van 
Drakendoders? Of is er een ge-
heim, dat door de geschiedenis is 
verborgen? En wat heeft zich al-
lemaal afgespeeld in die dagen? 
Kom kijken en luisteren tijdens het 
Pinksterfestival in Brummen! 
De voorstelling speelt in een klei-
ne woonwagen en het wordt ge-
nieten! 
Waar: Pinksterfestival Brummen
Wanneer: 3 juni 2017
Wie: iedereen vanaf 6 jaar
Toegang: 3 euro per persoon
Meer informatie: telefoon 06 
28060339 

Zaterdag 13 mei was er bij Wil-
brink Uw Slager een open dag. 
Deze dag werd goed bezocht. Er 
werd een half varken uit elkaar ge-
sneden, een groot stuk rundvlees 
uitgebeend en men kon zelf worst 
maken.
Ook was er een wedstrijd wie 
het gewicht van een rollade kon 
raden. Dit werd gewonnen door 
mevrouw Lobert uit Ugchelen. Zij 
schatte het gewicht op 1625 gram. 
Het werkelijke gewicht was: 1623 
gram, dus op slechts 2 gram na! Zij 
wint een jaar lang elke maand een 
gratis rollade.

Druk bezochte open dag bij Wilbrink Uw Slager 

Bosjuffrouw Margot Otten vertelt over de Draak van Gelre  

Autismecafé
Op woensdag 21 juni organiseert 
het autismecafé een thema-avond 
over Autisme in het gezin.
Gast:Annuska Radstaake en Ria 
Sijbersma
Gespreksleiding:    Greet Meesters

Autisme is een complexe stoornis 
in de hersenen, die veel invloed 
heeft op iemands ontwikkeling. 
Hoe subtiel de stoornis ook aan-
wezig is, toch heeft het een grote 
impact op de persoon zelf en op 
zijn of haar omgeving.

Structuur aanbrengen binnen een 
gezin met een gezinslid dat autis-
me heeft, is belangrijk. Dit gaat al-
leen niet bij iedereen vanzelf.

Deze avond staat dan ook in het 
teken van “autisme binnen het ge-
zin en wat er allemaal bij komt kij-
ken’. Over dit thema gaan wij met 
elkaar en onze gasten Annuska en 
Ria, zij zijn zelf ouder van een kind 
met autisme, in gesprek. Er is ruim-
te om vragen te stellen en ervarin-
gen te delen.
 
Locatie: Het Kristal Distelvlinder-
laan 320, 7323 XB Apeldoorn
Ruime, gratis parkeergelegenheid 
aanwezig. Toegang gratis.

Bij vragen kunt u via apeldoorn@
autismecafe.nl contact opnemen 
met Antje Beumer, de contactper-
soon van Autismecafé Apeldoorn 
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Dorps-
Vizier 

Adverteren in het DorpsVizier 

al vanaf € 25,=  (ex. btw)

 
 

Centrum Bronkracht 
 

Coaching, Training 
& 

Energetische Geneeswijzen 
 
 

AGENDA:     Elke  woensdag Gratis INLOOP  (10.00 – 11.30 uur) 
 

Zo     28 mei Training Soul Body Fusion door Arno v Dijk 
 

URPICHAI 
Wo   31 mei Creativiteitsmiddag 

 

STI. MOEd 
Wo     7 juni Start training: “KRACHTIG EN VROUWELIJK” 

door  Agnes Lindhout (4 X woensdag  avond) 
 

LE PAPILLION 

Zo     11  juni Workshop: Verbinding met jouw Cosmische 
Blauwdruk door Corien v Vliet 
 

TUNKA MAYA 
 

Za   en Zo 
17&18  juni 

Spirituele & intuïtieve Ontwikkeling volgens 
Quan Yin (2 dagen) door Heidy v. Velzen 
 
 

HOLISTISCH SPI-
RITUEEL COLLECTIEF 
 

 

Dorpstraat 86a & 88c. Beekbergen 
WWW.CENTRUMBRONKRACHT.NL 

 

 

Op zoek naar een leuk cadeau?

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

Cadeaubon

t.w.v. € 15,=
(vijftien euro)

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

Chris Verbeek werd na het plotse-
linge vertrek van Jacob Ensing naar 
voren geschoven als hoofdtrainer 
bij VV Beekbergen. Hij kwam van 
het tweede elftal, waar hij al an-
derhalf jaar met veel plezier en 
toewijding werkzaam was. In eer-
ste instantie met als opdracht het 
lopende seizoen succesvol af te 
ronden. De samenwerking bevalt 
vanuit vanuit de trainer, vanuit de 
spelersgroep en vanuit het bestuur 
zo goed dat Chris Verbeek ook 
volgend jaar hoofdtrainer is bij de 
dorpsvereniging.

VV Beekbergen (op dit moment 

Chris Verbeek Hoofdtrainer VV Beekbergen 
seizoen 2017-2018

uitkomend in de vierde klasse) 
speelde gisteren haar laatste wed-
strijd van het reguliere seizoen. Er 
komt echter nog een toetje in de 
vorm van nacompetitie voor een 
plek in de derde klasse.

Henk Calot, bestuurslid voetbalza-
ken bij VV Beekbergen, is dan ook 
erg in zijn nopjes dat de samen-
werking goed bevalt. “De spelers 
zijn tevreden met de aanpak van 
Chris en zien een langere samen-
werking zitten. Ook vanuit het be-
stuur merken we dat het prettig 
samenwerken is met Chris en dat 
maakte de keuze niet moeilijk”.

Zondag 25 juni zal in het teken 
staan van één van de drie onder-
delen van de TREC, het behendig-
heidsparcours (PTV). De natuurlij-
ke hindernissen die je tegen kunt 
komen tijdens een buitenrit zijn 
nagemaakt in een TREC-parcours. 
Denk hierbij bijv. aan laaghangen-
de takken, een brug, boomstam of 
een hek. Onder professionele be-
geleiding van Angelique Hage (een 
bekende in de TREC-sport) zal er in 
groepen van 5 tot 8 personen een 
anderhalf uur durende instructie 
worden gegeven om de verschil-
lende hindernissen onder de knie 
te krijgen. Dit is zowel onder het 
zadel, maar ook enkele onderde-
len aan de hand. Dit is een unieke 
kans om een keer te proeven aan 
deze tact van de paardensport. 
 
De clinic is ook voor kinderen 
en volwassenen die geen lid 

zijn maar wel een eigen (ver-
zorg)pony of paard hebben.  
 
De kosten bedragen 17,50 euro-
voor leden en 22,50 euro voor 
niet-leden. Opgeven is mogelijk 
tot en met 10 juni, het inschrijf-
geld dient vooraf overgemaakt 
te worden op rekeningnr. NL-
11RABO0393324575 t.n.v. Pony-
club de Bosruiters onder ver-
melding van TREC en naam. De 
clinic wordt gegeven op het ter-
rein van de Bosruiters aan de Zr, 
Meyboomlaan in Uchgelen en 
gaat door bij een minimaal aantal 
deelnemers van 15, de inschrij-
ving zal sluiten bij 35 deelnemers. 
 
Opgeven kan via esther.milten-
burg@hotmail.nl onder vermelding 
van naam ruiter en A/B/C/D of 
E-pony/paard. Deelname is geheel 
voor eigen risico.

TREC clinic bij ponyclub de Bosruiters

17 juni 2017
10.00 uur - 16.00 uur

Kleedjesmarkt
Dorpstraat

gratis deelname

Kofferbakverkoop
Kerkallee

deelname € 10,=

Kunstmarkt
bij de kerk

Inschrijven via www.bemivo.nl/beekbergen-op-zn-kop/

Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Bemivo
leden in samenwerking met O.B.S. Beekbergen.

Centrum Bronkracht nieuws

Aanvullend huisnummer voor 
Centrum Bronkracht.
De Gemeente Apeldoorn heeft 
een nieuw huisnummerbesluit 
doorgevoerd voor Centrum Bron-
kracht. Vanaf nu hebben wij ook 
huisnummer 86a. Voortaan kan je 
ons vinden op:
Centrum Bronkracht: Dorpstraat 
86a & 88c.
  
Workshop en opleiding SOUL 
BODY FUSION op zondag 28 mei
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar voor de opleiding Soul 
Body Fusion®  die Arno van Dijk 
geeft als erkend trainer. Je leert 
deze bijzondere healingtechniek 
die oorspronkelijk is ontwikkeld 
door Jonette Crowley uit de VS. 
Door jarenlange ervaring heeft hij 
voor zijn workshops de techniek 

doorontwikkeld zodat je de tech-
niek niet alleen op anderen kunt 
toepassen maar ook snel en prak-
tisch op jezelf en je omgeving.

Je bent van harte welkom…….Kijk 
voor meer info op www.urpichai.
nl. Opgeven kan bij Arno van Dijk 
info@urpichai.nl. Maar dit kan 
uiteraard ook bij Centrum Bron-
kracht.

 
 
Centrum Bronkracht nieuws: 
 
Aanvullend huisnummer voor Centrum Bronkracht. 
De Gemeente Apeldoorn heeft een nieuw 
huisnummerbesluit doorgevoerd voor Centrum 
Bronkracht. Vanaf nu hebben wij ook huisnummer 
86a. Voortaan kan je ons vinden op: 
Centrum Bronkracht: Dorpstraat 86a & 88c. 
  
Workshop en opleiding SOUL BODY FUSION op zondag 28 mei. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de opleiding Soul Body Fusion®  die Arno van Dijk geeft als 
erkend trainer. Je leert deze bijzondere healingtechniek die oorspronkelijk is ontwikkeld door Jonette 
Crowley uit de VS. Door jarenlange ervaring heeft hij voor zijn workshops de techniek doorontwikkeld zodat 
je de techniek niet alleen op anderen kunt toepassen maar ook snel en praktisch op jezelf en je omgeving. 
 
Je bent van harte welkom…….Kijk voor meer info op www.urpichai.nl. Opgeven kan bij Arno van Dijk 
info@urpichai.nl. Maar dit kan uiteraard ook bij Centrum Bronkracht. 
 
Workshop “Krachtig en Vrouwelijk”.  
Agnes Lindhout  ervaren top coach, supervisor en trainster geeft ook nu deze zomer weer de training  
“Krachtig en Vrouwelijk” . De training bestaat uit 4  woensdagavonden in juni, waarvan de 1e start op 
woensdagavond 7 juni a.s. (de tijden zijn: 19.30 uur tot 22.00 uur).  
 
In deze op maat toegespitste training krijg je als vrouw de hoofdrol en het besef dat je als vrouw de 
verbinding aan kan gaan met jouw eigen Bron van Liefde. Liefde voor jezelf in de letterlijke zin van het 
woord. Je leert het geluksgevoel in jezelf te ontdekken en je zal je er mooier, levendiger, aantrekkelijker en 
magisch door voelen.  
 
Als je het aandurft……. er is nog plaats voor jou:  Je kan je opgeven bij Agnes Lindhout, info@lepapillion.nl, 
telefoon: 06-20964498 maar uiteraard ook bij Centrum Bronkracht. 
  
 
VERDER GRAAG OPNEMEN IN DE AGENDA:  
Het betreft hier activiteiten zonder winstoogmerk, tevens activiteiten die verband houden met een Stichting ten 
behoeve van mensen met een chronische vermoeidheidssyndroom.  
 
Woensdag  24 mei  10.00 – 11.30 uur Gratis inloop  Centrum Bronkracht, 

Dorpstraat 86a & 88c, 
Beekbergen 

 
Woensdag  31 mei 10.00 – 11.30 uur Gratis inloop 

 
Centrum Bronkracht, 
Dorpstraat 88a & 88c, 
Beekbergen 

 
Woensdag  31 mei 14.00 – 16.00 uur Creativiteitsmiddag Stichting 

MOEd 
Centrum Bronkracht, 
Dorpstraat 86a & 88c, 
Beekbergen 

 
 
 
 
 

Workshop “Krachtig en Vrouwelijk”
Agnes Lindhout  ervaren top 
coach, supervisor en trainster 
geeft ook nu deze zomer weer de 
training  “Krachtig en Vrouwelijk” . 
De training bestaat uit 4  woens-
dagavonden in juni, waarvan de 1e 
start op woensdagavond 7 juni a.s. 
(de tijden zijn: 19.30 uur tot 22.00 
uur). 
In deze op maat toegespitste trai-
ning krijg je als vrouw de hoofdrol 
en het besef dat je als vrouw de 
verbinding aan kan gaan met jouw 
eigen Bron van Liefde. Liefde voor 
jezelf in de letterlijke zin van het 
woord. Je leert het geluksgevoel in 
jezelf te ontdekken en je zal je er 
mooier, levendiger, aantrekkelijker 
en magisch door voelen. 

Als je het aandurft……. er is nog 
plaats voor jou:  Je kan je opgeven 
bij Agnes Lindhout, info@lepa-
pillion.nl, telefoon: 06-20964498 
maar uiteraard ook bij Centrum 
Bronkracht.

Laatste wedstrijd van het seizoen!
 
Do.      25/05 14:00   Beekbergen 1 - Lettele 1      

Rommelmarkt Toonkunst

Komt dat zien, komt dat zien. 
Op zaterdag 10 juni zet de Ge-
mengde zangvereniging Toon-
kunst zich weer in om, bij Het 
Hoogepad aan de Papenberg 5 
in Beekbergen, weer een gezel-
lige rommelmarkt te realiseren. 
 
De verkoop start om 9.30 
uur tot ongeveer 14.00 uur. 
Op de markt worden allerhan-
de spullen, speelgoed, kleding 
etc te koop aangeboden. U kunt 
er ook terecht om te genieten 
van een heerlijk kopje koffie, 
de gezelligheid en een praat-
je. Er is beslist voor elk wat wils. 
 
Tijdens deze markt krijgt u, bij een 
besteding van € 5,-- per kraam (zo 
lang de voorraad strekt), een bon-
netje waarmee u een klein present-
je kunt ophalen bij de koffietafel. 
De opbrengst van de markt komt 
volledig ten goede aan de zang-
vereniging.
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Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!

Door Anne Schiebaan

Het is al weer jaren geleden, dat 
een kennis vertelde hoe het bij 
hem toeging. Hij werkte ergens ver 
weg, op zo’n 500 km van de hoofd-
stad verwijderd. Hun 5 Landrovers 
waren versleten en in de bush niet 
meer betrouwbaar. Dus vroeg 
hij maar liefst 7 nieuwe aan. Dan 
krijg je er misschien 5, want in de 
hoofdstad blijven er altijd een paar 
‘hangen’. Corruptie, waar hij mach-
teloos tegenover stond.

De laatste anti-honger-actie le-
verde op giro 555 zo’n 33 miljoen 
op. Prachtig resultaat, toch? Er zijn 
nog al wat mensen, die hierbij hun 
schouders ophalen. “D’r zal weer 
een vette strijkstok aan te pas 
komen; weggegooid geld, gelijk 
doorgesluisd naar een geheime re-
kening op de Malediven!” Tja, twee 
Landrovers bleven aan de strijk-
stok hangen toen, maar die andere 
vijf kwamen wel goed terecht.

Het is heel moeilijk om alles goed 
te doen met ‘groot geld’.

Het is onze ervaring, dat je met 
‘klein geld’ wel heel veel goed kunt 
doen. Het ICCO is er om bekend, 
dat het veel goed doet met heel 
veel kleine projecten overal in de 
derde wereld. De partners kennen 
elkaar over en weer, de projecten 
worden gecontroleerd en verant-
woord; er is een basis van vertrou-
wen. En soms gaat er toch iets 
geweldig de mist in en is er spra-
ke van dat nare woord ‘corruptie’. 
Ook elders zijn de mensen niet 
volmaakt en is de verleiding vaak 
zo groot.

Kleine projecten. Je zou kunnen 
zeggen, dat De Schuur daar groot 
in is. Projecten om de hoek, steun 
aan mensen en organisaties, die je 
kent. Zo werd er in 2016 financiële 
steun gegeven aan de Voedsel-
bank in Apeldoorn en kon er iets 
gedaan worden in Het Zonnehuis 
in Beekbergen, iets waarvoor blijk-
baar geen subsidie beschikbaar 
was.  Ook ging er in ’16 een bedrag 

richting  de “Stichting ‘k leef”; ook 
in Apeldoorn is een inloophuis van 
deze stichting voor patiënten   met 
kanker en hun familie; een rustige 
plek voor steun en een gesprek.

TV-Apeldoorn besteedde aan-
dacht aan de “Stichting MOEd”. Je 
zult maar chronisch vermoeid zijn, 
tot niets kunnen komen en daar 
bij vaak op onbegrip stuiten. Deze 
stichting komt voor hen op en or-
ganiseert ook in Beekbergen 2 x 
per jaar een cursus. De stichting 
werd in ’16 door De Schuur met 
een bedrag gesteund.

Een ander bedrag ging naar “Kerk 
en Vluchteling”; hulp voor wie de 
meest essentiële hulp nodig heeft. 
En dat bijna altijd met vrijwilligers.
Je kent de omgeving, je kent de 
mensen van en achter de doel-
groep, je hebt weet van de vrij-
willigers met en zonder kerkelijke 
achtergrond. Er is een basis van 
vertrouwen en er is verantwoor-
ding. Het woord ‘corruptie’ is hier 
onbekend.

Soms komt een doel om de hoek 
kijken, heel ver weg. Die 7 Landro-
vers?  O nee! Een echtpaar, dat wij 
kennen, heeft persoonlijke contac-
ten met een dorp in Gambia. Ook 
met hulp van uit De Schuur is daar 
nu een school gebouwd, zijn er 
lesmaterialen, is er onderwijs voor 
de kinderen, jongens en meisjes; 
er is feed-back en beeldmateriaal, 
dankbare respons.

Ook voor de medewerkers van 
De Schuur is het schitterend te 
weten hoeveel er mogelijk is met 
naar verhouding ‘klein geld’, klei-
ne projecten, die er toe doen! Op 
een glas, ook uit De Schuur, staat 
te lezen:

“Small things with great love!”

“De Schuur en …  betrok-
kenheid en vertrouwen!” 
De Schuur, achter Molen-
vaart 5, bij fietsknooppunt 93 
Donderdag  13.00 – 16.00 uur-
Zaterdag  10.00 – 15.00 uur

In 1917 is Evert Albertus Blom be-
gonnen met zijn passie voor voe-
ten en schoenen. Eerst als schoen-
hersteller en later kwam daar het 
maken van schoenen op persoon-
lijke bestelling bij. 

Door de oorlogsjaren is de koers 
van persoonlijk vervaardigen van 
schoenen veranderd, in het ver-
kopen van confectie schoenen. 
Dit werd gedaan door de oudste 
dochter Geesje Blom samen met 
haar echtgenoot Albert Dolman. 
Ze werden door de familie ge-
holpen om dit bedrijf wat in 1944 
plotseling zijn grondlegger had 
verloren verder voort te zetten. Zij 
hebben dit met veel passie en ple-
zier gedaan en hadden tot doel om 
goede passende schoenen te ver-
kopen. Vooral de kinderschoenen 
kregen  extra aandacht. 

De verkopen werden samen met 
hun dochters gedaan. Anneke 
en Ingrid als verkoopster, Germa 
deed pedicure, Silvia als gespeci-
aliseerd schoenconsulent.

Vanaf 1991 heeft Silvia Mulder- 
Dolman het bedrijf van haar ou-
ders overgenomen. Met veel steun 
van haar zussen, broers en man 
Henry. Ook haar kinderen Stefan 
en Rémon helpen mee. Waarvan 

Rémon de opleiding heeft gedaan 
van orthopedisch schoenmaker. 

Samen hebben ze het bedrijf naar 
het 100 jarig jubileum kunnen 
brengen. De passie voor voeten en 
schoenen is dus steeds weer door-
gegeven. 

De familie wil graag het honderd-
jarig jubileum vieren met alle klan-
ten, leveranciers en familie op 
vrijdag 2 juni de geboortedag van 
de oprichter Evert Albertus Blom 
vanaf 16.00 tot 18.00 uur in onze 
winkel aan de Dorpstraat 70 te 
Beekbergen, ook u bent van harte 
welkom.

De koopavond komt 2 juni te ver-
vallen. 

Blom schoenen wenst geen ca-
deaus maar vraagt steun voor het 
goede doel ‘’de fietstocht voor 
ALS in Beekbergen’’ die 2 sep-
tember 2017 georganiseerd wordt 
door de zoon van Ingrid, Kevin 
Jansen. Doneer daarom op www.
alsacties.nl/actie/go-als Laat deze 
dag een parel worden uit ons 100 
jarig bestaan.

Silvia en Henry Mulder en het Blom 
team.      

“De Schuur en …. corruptie” 100 jaar  Blomschoenen

schoenen - lederwaren
BLOMsi

nd
s 

19
17

PODO LINÉA-DEALER

Jubileum aanbieding juni:
Australian Footwear 20% korting

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

10 jaar Buurtzorg Nederland

“Dat laten we niet onopgemerkt 
voorbij gaan. Graag nodigen wij u 
uit voor een valpreventie- middag”  
Medewerking werd verleend door 
Fysiotherapiepraktijk Van Heuven; 
Schoenhandel Blom; ACT ergothe-
rapie en praktijk Fysiotherapie Ug-
chelen.
Het gezegde mag dan zijn “vallen 
en opstaan” de aanwezigen werd 
al snel verteld dat dit lang niet altijd 
het geval is en dat iedere 5 -6 mi-
nuten in Nederland een 65-plusser 
naar het ziekenhuis moet worden 
gebracht omdat hij of zij gevallen 
is en ernstige verwondingen heeft. 
Alle reden dus om eens stil te staan 
bij valpreventie. Even bekroop, na 
het aanhoren van de ongeval cijfers, 
schrijver dezes de gedachte dat het 
“zitten achter de geraniums” zo gek 
nog niet was. Die gedachte werd 
echter bruut verstoord door een 
ergotherapeut en een fysiothera-
peut die er op wezen dat bewegen 
de basis is voor een gezond lichaam 
en een gezonde geest. Blijf in bewe-
ging Maar doe het verstandig, maak 
gebruik van goed schoeisel, be-
weeg maar doe geen extreme oe-
feningen, wees alert als je loopt en 
kijk waar je loopt (goed zien vereist 
een goede bril). Doe oefeningen die 
het evenwichtsorgaan stimuleren. 
Denk aan de bijwerkingen van me-
dicijnen. Vraag advies wat wel kan 
en mag en wat bij gebruik van be-
paalde medicijnen misschien beter 
is om bepaalde activiteiten niet of 
voorlopig niet te doen. Vaak neemt 
bij het ouder worden het reactie-
vermogen af. Houd daar rekening 
mee in het verkeer. Zo waren er 
voor de aanwezigen  een flink aan-
tal praktische tips. De middag werd 
afgesloten door een muzikaal ge-
deelte. Een van de medewerksters 
van buurtzorg Beekbergen beschikt 
over een geweldige sopraanstem 
en dat werd met begeleiding door 
een pianist en een bas-bariton een 
mooie afsluiting van een informa-
tieve middag. “Buurtzorgsters” be-
dankt voor de zorgverlening in onze 
dorpen, voor betrokkenheid bij het 
wel en wee, voor de informatie en 
op naar de volgende 10 jaar.
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Welke informatie over Beekbergen en Lieren is opgenomen in het boek: 
- Beekbergen; Beekbergerwoud houtskool 
- Beekbergen; Engelanderweg, Het Rode Hert 
- Beekbergen; Spelderholt nederzetting 
- Beekbergen; Spelderholt grafveld 
- Beekbergen; Beekbergerwoud stenen bijl 
- Beekbergen; Herenhul stenen bijl 
- Beekbergen; hamerbijl 
- Beekbergen; Tjonger Schrabber (Tjongercultuur is de periode van ca. 10.000 jaar geleden, en 

een schrabber werd gebruikt bij de jacht) 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met kantoor dorpsraad en wij geven u graag de 
gelegenheid om het boek in te zien. 

In en om de dorpen 

10 jaar Buurtzorg Nederland 

“Dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Graag nodigen wij u uit voor een valpreventie-
middag” dat stond boven de uitnodiging die wij van Buurtzorg Beekbergen op kantoor dorps-
raad hadden ontvangen. Medewerking werd verleend door Fysiotherapiepraktijk Van Heuven; 
Schoenhandel Blom; ACT ergotherapie en praktijk Fysiotherapie Ugchelen. 
Het gezegde mag dan zijn “vallen en opstaan” de aanwezigen werd al snel verteld dat dit lang 
niet altijd het geval is en dat iedere 5 -6 minuten in Nederland een 65-plusser naar het zieken-
huis moet worden gebracht omdat hij of zij gevallen is en ernstige verwondingen heeft. Alle 
reden dus om eens stil te staan bij valpreventie. Even bekroop, na het aanhoren van de ongeval 
cijfers, schrijver dezes de gedachte dat het “zitten achter de geraniums” zo gek nog niet was. 
Die gedachte werd echter bruut verstoord door een ergotherapeut en een fysiotherapeut die er 
op wezen dat bewegen de basis is voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Blijf in 
beweging (en dat werd door een paar oefeningen direct in praktijk gebracht). Maar doe het 
verstandig, maak gebruik van goed schoeisel, beweeg maar doe geen extreme oefeningen, 
wees alert als je loopt en kijk waar je loopt (goed zien vereist een goede bril). Doe oefeningen 
die het evenwichtsorgaan stimuleren. Denk aan de bijwerkingen van medicijnen. Vraag advies 
wat wel kan en mag en wat bij gebruik van bepaalde medicijnen misschien beter is om 
bepaalde activiteiten niet of voorlopig niet te doen (bijvoorbeeld fietsen). Vaak neemt bij het 
ouder worden het reactievermogen af. Houd daar rekening mee in het verkeer. Zo waren er 
voor de aanwezigen (ca. 60 bezoekers en voor het grootste deel dames) een flink aantal 
praktische tips. De middag werd afgesloten door een muzikaal gedeelte. Een van de mede-
werksters (zusters) van buurtzorg Beekbergen beschikt over een geweldige sopraanstem en dat 
werd met begeleiding door een pianist en een bas-bariton een mooie afsluiting van een informa-
tieve middag. 
“Buurtzorgsters” bedankt voor de zorgverlening in onze dorpen, voor betrokkenheid bij het wel 
en wee, voor de informatie en op naar de volgende 10 jaar. 

 



PAG  7 -  E D I T I E  1 0  -  D O N D E R DAG  2 5  M E I  2 0 1 7

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

maandag 5 juni 

voor 10.00 uur

Copy, foto’s en reacties op 
het Dorpsvizier uitsluitend per 
e-mail aan: 
redactie@dorpsvizier.nl
(foto’s graag apart meesturen)

Advertenties naar:
adverteren@dorpsvizier.nl
Telefoon: 06 5496 8521

Betaling vooraf  op rek.nr.
NL94RABO03 06023954
t.n.v. stichting Dorpsvizier
Beekbergen

Eindredactie: Claudia Hutjes
Ontwerp/productie: 
Grammé 3.0,
grafische producties

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

DorpsVizier
Adverteren in het 

DorpsVizier
al vanaf € 25,=

(ex. btw)

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

Dog Wash bij Via-Natura 
vrijdag 26 mei van 10.00 - 19.30 uur

zaterdag 27 april van 9.00 - 15.30 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

w
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ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

SEI-erkend

w
w

w
.a
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p.
nl

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

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

S
EI - erken

d

Komende maanden biedt Kroond-
omein Het Loo exclusieve wande-
lingen aan onder leiding van er-
varen boswachters. Er wordt een 
uniek kijkje geboden in het Paleis-
park en overige delen van Kroon 
domein Het Loo. 
 
De wandelingen starten op diverse 
plaatsen in Kroondomein Het Loo 
en hebben verschillende thema’s 
zoals natuur, cultuur, wild, water- 
en landschapsbeheer.
 
De wandelingen zijn voor mini-
maal 8 en maximaal 20 personen 
en duren zo’n twee uur waarbij de 
boswachter uitgebreid en gepas-
sioneerd uitleg geeft over het ge-
bied, de dieren en planten die er in 
voorkomen. De boswachter staat 
uiteraard open voor suggesties om 

de excursie voor de wandelaars zo 
interessant mogelijk te maken en 
gaat, indien mogelijk, in op verzoe-
ken vanuit de groep.
De wandelingen zijn geschikt voor 
volwassenen en kinderen vanaf 
ongeveer groep 3.
Een wandeling met de boswachter 
kost 5 euro per persoon, kinderen 
tot 12 jaar betalen 2,50 euro.
Kijk voor meer informatie en onli-
ne reserveringen op www.kroond-
omeinhetloo.nl

Expositie
Schilderes Mariska van Leeu-
wen exposeert tot half juni in de 
Sprengenhof, Dr.Piekemalaan in 
Ugchelen. Ze heeft een opleiding 
realistisch fijnschilderen aan de 
Academie Art Partout in Deventer 
gevolgd. In haar expositie laat ze 
schilderijen zien met verschillen-
de technieken en onderwerpen, 
geschilderd met olie- acrylverf en 
aquarelpotlood. Stillevens en por-
tretten, maar het schilderen van 
dieren hebben haar voorkeur. De 
Sprengenhof is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. 

Beleef de natuur in Kroondomein Het Loo

Zomerjeuk !
BEEKBERGEN - Eindelijk is het zo-
mer, genieten van lange dagen en 
mooi weer. Zaterdag 17 juni vieren 
we Zomerjeuk! het kleinste festi-
val 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
Zaterdag 17 juni om 16.00 uur bij 
de Boerderij Beekbergen,Tullekens-
molenweg 22A, Beekbergen.
Entree is 5 euro, per persoon. 
Jeugd tot 16 jaar heeft gratis toe-
gang. Legitimatie verplicht voor 
NIX18

Coladisco
Op woensdag 7 juni van 13.30 
uur tot 16.00 uur is het terug van 
weg geweest: Cola-disco! Voor ie-
dereen die op de basisschool zit, 
wordt woensdagmiddag disco. De 
entree is gratis, de nieuwe verlich-
ting gaat aan, de disco draait jullie 
liedjes,  drankjes kosten 80 cent 
en Jannes mag achter de bar. Het 
wordt knallend feest! Jij komt toch 
ook?

Expositie
Fotograaf Vera van Bemmel expo-
seert tot begin juli in de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in de Maten. Ze 
is lid van de fotografenvereniging 
AFV de Veluwe. In deze expositie 
heeft ze gekozen voor de thema’s: 
landschap, herfst, macro, oud, ab-
stract en vogels. De foto’s, zwart/
wit en gekleurd worden geëxpo-
seerd achter passe-partout kar-
ton of zijn afgedrukt of geplakt 
op verschillende materialen o.a. 
aluminium, forex, en dibond. Een 
bijzondere expositie met prachti-
ge fotografische afbeeldingen.  De 
Heemhof is dagelijks geopend van 
9.00 uur tot 18.00 uur.   

Damn wat is de reep van Tony toch 
lekker, die ene met witte chocola-
de, framboos en knettersuiker! To-
day is my birthday!!!
Dus dan deel ik graag een van mijn 
favoriete recepten met jou! Deze 
cheesecake witte chocolade en 
frambozen.

Wat heb je nodig?
– 150 gram Bastogne koekjes
– 100 gram boter
– 200 gram verse frambozen
– 1 reep Tony’s Chocolonely reep 
framboos / witte chocolade
-2 eieren
– 400 gram Mon Chou
– 25 gram witte basterdsuiker
– 100 gram crème fraîche
– stukje witte chocolade
Hoe maak je het?
Verwarm de oven voor op 170 gra-
den en zet een bakblik klaar. Vet 
deze in en bekleed met bakpapier.
Verkruimel de koekjes in een keu-

Tony’s Chocolonely cheesecake witte chocolade en frambozen

kenmachine en smelt de boter in 
een steelpannetje. Meng de boter 
met de koekkruim en de suiker 
en bedek de bodem ermee. Druk 
goed aan. Bak de bodem in 15 mi-
nuten mooi bruin. Haal de bodem 
uit de oven en laat afkoelen. laat 
de oven aan staan.  Maak met een 
kaasschaaf krullen van het stukje 
witte chocolade voor de decoratie 
van de taart.
Meng in een kom de Mon Chou 
met de crème fraîche tot een mooi 
gladde massa en mix de eieren er-
doorheen. Smelt de reep choco-
lade in een pannetje en roer hem 
door de Mon Chou mengsel heen. 
Schep het geheel op de bodem en 
bak nog 45 minuten.
Laat de taart goed afkoelen. Ver-
sier hem met chocoladekrullen en 
verse frambozen.

Let’s celebrate!
Liefs Joyce



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 23 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 24 mei   10.00 - 11.30 uur Gratis inloop & kennismaken Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88C, Beekbergen 

donderdag 25 mei  10.00 - 12.00 uur  Dauwtrappen De Boerderij 

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

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

zaterdag 27 mei  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 28 mei  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

dinsdag 30 mei  10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

woensdag 31 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 1 juni  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 3 juni  10.00 - 16.00 uur  Oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 open Dorpstraat 15, Beekbergen  

    10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

    10.00 uur   Toertocht voor Historische tractoren start De Boerderij  

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

zondag 4 juni  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

 

donderdag 25 mei  14.00 - 16.00 uur  Repaircafe Hoge Weye 

woensdag 7 juni    13.30 - 16.00 uur  Coladisco De Boerderij 


