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DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Rondleidingen 
Kerk Beekbergen
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!

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

25 jaar  
zomeravondzang 

Deze zomer kunt u weer ge-
nieten van zes avonden zome-
ravondzang in de oude dorps-
kerk in Beekbergen; iedere 
woensdagavond van 12 juli t/m 
16 augustus.
De eerste avond wordt extra 
aandacht besteed aan het 25e 
jaar zomeravondzang.
De samenzang op deze avon-
den wordt begeleid door                                    
orgelspel vanaf het prachtige 
historische orgel.
Iedere avond is er ook een vo-
cale- of instrumentale bijdrage 
door een solist of koor.

De avonden beginnen om 19.30 
uur, de kerk is open vanaf 19.00 
uur. De toegang is gratis en de 
koffie of thee na afloop is gratis.

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

BIJ AANKOOP VAN MINIMAAL € 10,- AAN TIJDSCHRIFTEN
EEN GRATIS ZOMERSE STRANDTAS

DorpsVizier
 

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=  (ex. btw)

Meer informatie: 

www.dorpsvizier.nl

Gezelligheid troef tijdens het korenfestival in Beekbergen!
BEEKBERGEN - Voor de 2e keer 
een Food & Music festival in 
Beekbergen. Na de geslaagde 
editie van vorig jaar komen we dit 
jaar terug en breiden we het Music 
deel wat uit. Van 2 naar 3 podiums 
en zes koren die hun repertoire la-
ten horen. Meezingers en luister-
liedjes, in het Nederlands het En-
gels of in het streekdialect. Twee 
podiums staan op de Dorpstraat 
en het podium waar de popkoren 
optreden staat in de Kerkallee. 
Verder op deze pagina stellen we 
de koren aan u voor en vindt u het 
optreedschema. Aan het einde van 
de koor optredens gaat het Music 
spektakel  door op het Lierderholt 
podium dat staat in de buurt van 
de Heksenketel.
De organisatie van het festival is 
in handen van het  Sokkenbuurt 
Zeemanskoor samen met het dia-
lectkoor Oosterhuizen en de win-
keliersvereniging BEMIVO.
Wij wensen u veel zangplezier toe !

BEEKBERGEN - Het jaarlijks te-
rugkerend StraatVolleybaltoernooi 
zit er weer op. We hebben samen 
als Dorpsgenoten uit Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen weer een 
ongekend sportieve en gezellige 
week gehad. De weersomstandig-
heden waren ondanks eerdere be-
richtgevingen voortreffelijk. Op za-
terdagmiddag ging de uiteindelijke 
finale tussen Koningspage West 
2 en de Oosterhuizense Brug. Na 

een 2-1 overwinning van de
Oosterhuizensebrug mag dit team 
zich een jaar lang de kampioen 
van het StraatVolleybaltoernooi 
Beekbergen noemen. Namens de 
Stichting StraatVolleybal Beek-
bergen iedereen hartelijk bedankt 
voor zijn/haar bijdrage aan het 
toernooi. We verwijzen u graag 
naar de website www.straatvol-
leybalbeekbergen.nl voor leuke fo-
to´s. Graag tot volgend jaar!

Oosterhuizensebrug kampioen StraatVolleybal Beekbergen

de hoek van de Kerk-Allee en de 
Papenberg vinden diverse optre-
dens plaats.
Tijdens de Veluwse Avondmarkt is 
de Hervormde Kerk open, er zijn 
mensen aanwezig die over de his-
torie van de kerk kunnen vertellen 
en het orgel wordt bespeeld.

In de maanden juli en augustus 
worden op donderdagavond tra-
ditie getrouw de Veluwse Avond-
markten gehouden. De locatie is: 
Dorpstraat, Kerk-Allee en Papen-
berg. De markt is van 18.00 tot 
21.15 uur.
Er worden diverse oude ambach-
ten gedemonstreerd, zoals wol-
spinnen, klompenmaken, stoelen-
matten, bijenkorven vlechten en 
“wasdag”.
Ook kunt u diverse streekgerech-
ten proeven. Op het podium en op 

Veluwse Avondmarkt

 

	  



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

Gitaar leren spelen?
Liedjes begeleiden, 

klassiek, Spaans, popsong, blues...?

Neem gitaarles!

iedereen
kan gitaar 

leren 
spelen

Meld je

nu aan!

www.gitaarschoolbeekbergen.nl

Docent: Auke Wouda

06 - 226 20 259
info@gitaarschoolbeekbergen.nl

Meer info:

Gitaarles
Individueel

v.a. 52,-
per maand

Duo
Gitaarles

v.a. 34,-
per maand

Country Lane
Stellenbosch - Zuid Afrika
Chardonnay-Viognier
Shiraz-Cabernet Sauvignon
75 cl
Normaal per fles 7,49

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 03-07-2017 t/m 23-07-2017
wk 27-28-29

12,49
  100 cl

BOLS
Jonge

Graanjenever

PASSOÃ
The Passion

Drink

 14,99
    100 cl

MALIBU
Coconut of 
Pineapple 

16,99
   100 cl

HAYMAN’S
Old Tom

Gin

15,99
    70 cl

TANQUERAY
London Dry

Gin

16,99
   70 cl

HOPPE
Vieux 

11,99
   100 cl

CLAN
MACGREGOR
Blended Scotch

Whisky

13,99
  100 cl

12,99
    70 cl

OPAL BIANCA
Liquore alla

Sambuca
 

 25.99
     70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

5.49

Glengarry
Highland 

Single Malt 
Scotch Whisky

MOULIN DE MEYRAN
Cuvée Grande Terre

Côtes du Rhône
2e fles voor 4.50

 8,99
   75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

2e FLES 
HALVE  
PRIJS

MET PINEAPPLE CUP

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
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www.Food and Music festival Beekbergen.nl

Speciale editie
Food and Music festival Beekbergen wordt mede mogelijk gemaakt door:

Raamdecoratie voor binnen en buiten.

www.jochemszonwering.nl

Zonweringen
Markiezen
Terrasoverkappingen

Rolluiken
Vouwgordijnen

Rolgordijnen

Plantsoen Welgelegen 207, 7321 ZM Apeldoorn
telefoon 0653196334, info@architektenburosnijder.nl
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Beekbergen proeft en zingt op zaterdag 15 juli!!

www.Food and Music festival Beekbergen.nl

Sokkenbuurt Zeemanskoor

Het Sokkenbuurt Zeemanskoor is eigenlijk een koor dat van alle markten thuis is. In 
hoofdzaak wordt er gezongen over de scheepvaart, de zee en alles wat daaraan verwant 
is. Deze werk-, drink- en luisterliedjes worden in verschillende talen ten gehore gebracht. 
Naast deze alom bekende werk- en drinkliedjes draaien wij onze hand ook niet meer 
om voor de wat gevoeliger melodieën. Het repertoire bestaat uit een 80- tal liedjes en 
variëert van prachtige Engelse ballads en Ierse zeemansliederen tot een breed Hollands 
repertoire. Het Hollands repertoire bestaat uit oude zeemansliederen en wat actuelere 
nummers van o.a. Boudewijn de Groot, Jeroen Zijlstra, Freek de Jonge, Rob de Nijs, Pater 
Moeskroen en De Dijk.

Het Groot Apeldoorns Smartlappen Koor 

Spontaan opgericht 13 jaar geleden door een aantal mensen die graag wilden zingen met 
weinig verplichtingen.
Zo is dus ons koor ontstaan, iedere week zingen in het café.
Weliswaar onder leiding van de dirigent en begeleid door 2 accordeonisten en 1 gitarist.
Vandaag de dag bestaat ons koor uit meer dan 80 leden.
Iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur zingen wij smartlappen en gezellige mee-
zing liederen en u bent dan ook van harte welkom in Café De Zaak op het Caterplein in 
Apeldoorn om te kijken, luisteren en/of mee te zingen.
Ook treden we graag op in de Verzorgingshuizen, op Braderieën en ander soort feeste-
lijkheden. Ieder jaar bezoeken wij een smartlappenfestival en nodigen het publiek uit om 
spontaan met ons mee te zingen.
We hopen dat ook het publiek in Beekbergen met ons mee gaat zingen en dat we deze 
middag/avond ook weer een heel Groot Apeldoorns Smartlappen Koor mogen zijn.

Mannenkoor GERMANIA  Heeten

Het koor is opgericht in 2004 en zowel de dirigente, toetsenist als zangers komen uit 
Heeten en het koor is daar ook gevestigd. De naam Germania is ontstaan naar aanlei-
ding van Germaanse vondsten in Heeten tijdens opgravingen gedaan. Het koor bestaat 
uit ongeveer 30 personen. Marion Bootsveld heeft de algehele leiding en is tevens onze 
dirigent. Wij zijn een graag gehoord mannenkoor dat ook bij kermissen en partijen voor 
een vrolijke noot zorgt. Wij presenteren een uitgebreid repertoire aan oud-Hollandse lie-
deren, maar ook moderne Nederlandstalige, Engelse en Duitse muziek. Ook hebben we 
zeemansliederen in ons repertoire.  Kortom: voor elk wat wils! 

Oosterhuuzens Dialectkoor brengt vrolijk programma

‘In de streektaal klinken liedjes gezelliger’

Het Oosterhuuzens Dialectkoor is opgericht op 8 maart 2005.
De vereniging telt al ruim 65 leden en wordt veel gevraagd in de regio voor optredens. Het 
koor wijkt af bij de vele shanty- en smartlappenkoren die de laatste jaren in veel dorpen 
en steden zijn opgericht. Het Oosterhuuzens Dialectkoor zingt uitsluitend in het dialect. 
Alle liedjes hebben de tekst van de streektaal die gebruikt wordt op de Oost-Veluwe tus-
sen Apeldoorn en Dieren. In Nederland zijn maar een paar koren die uitsluitend in het 
dialect zingen.

Koren

Ons-Koor.nl

Wij zijn het popkoor uit Beekbergen en bestaan uit een groep zeer enthousiaste leden. 
De muzikale leiding is sinds 2015 in handen van Lex van Diepen. Met veel deskundigheid, 
humor en enthousiasme leidt hij de repetities en optredens.
Ons-Koor.nl is 23 mei 2011 opgericht en we hadden aanvankelijk alleen Nederlandstalige 
nummers in ons repertoire. Momenteel zingen we Nederlands- en Engelstalige poplied-
jes, zoals nummers van Krezip, Caro Emerald en Acda en de Munnik, veelal driestemmig.
De repetities vinden plaats in een ontspannen sfeer, waarbij de kwaliteit niet uit het oog 
wordt verloren. 
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Beekbergen proeft en zingt op zaterdag 15 juli!!

Popkoor Break Out zingt tijdens het Food en Musicfestival in 

Beekbergen. 

Popkoor Break Out is in1996 opgericht en is 

een gemengd koor met ongeveer 40 leden. 

Het koor is opgericht in Voorst en heeft 

jarenlang gerepeteerd in Klarenbeek. Sinds 

april van dit jaar repeteren we ,iedere 

dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, in 

dorpshuis De Pompe in Wilp. 

Het repertoire van Break Out bestaat uit popsongs van de jaren ’60 tot heden. De 

nummers worden speciaal voor het koor gearrangeerd en gedirigeerd door onze 

enthousiaste dirigente Marinke Bäck-Hamers. 

Tijdens het Food en Musicfestival in Beekbergen zal het koor, dit keer onder de eveneens 

zeer enthousiaste leiding van Dookje Engelhard, twee keer 30 minuten een gedeelte van 

haar repertoire laten horen.  

Popkoor Break Out
Popkoor Break Out is in 1996 opgericht en is een gemengd koor met ongeveer 40 leden. 
Het koor is opgericht in Voorst en heeft jarenlang gerepeteerd in Klarenbeek. Sinds april 
van dit jaar repeteren we ,iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, in dorpshuis De 
Pompe in Wilp.
Het repertoire van Break Out bestaat uit popsongs van de jaren ’60 tot heden. De num-
mers worden speciaal voor het koor gearrangeerd en gedirigeerd door onze enthousiaste 
dirigente Marinke Bäck-Hamers.
Tijdens het Food en Musicfestival in Beekbergen zal het koor, dit keer onder de eveneens 
zeer enthousiaste leiding van Dookje Engelhard, twee keer 30 minuten een gedeelte van 
haar repertoire laten horen. 

(vervolg) Koren

Zaterdag 15 juli a.s is het weer feest op de Dorpstraat in Beekbergen.Wat hebben we vo-
rig jaar met z’n allen genoten van de eerste editie van het food en music festival. Ook voor 
dit jaar belooft de mix van koren, die zijn uitgezocht door Wim de Grip en zijn organisatie, 
Het Sokkenbuurt zeemanskoor, weer volop luister- en meezingplezier. Dit jaar zullen er 
zes koren om en om optreden, op drie podia. Nieuw voor dit jaar is dat er ook een podium 
in de Kerkallee komt. Om 16.30 uur gaat het KORENFESTIVAL samen met het FOOD-
FESTIVAL van start. Op drie podia zullen zes koren hun mooiste nummers ten gehore 
brengen en ondertussen kunt u genieten van lekker eten, heerlijke hapjes en drankjes. 
Het korenfestival eindigt om 20.30uur.
Lekker eten
Meer dan 15 horecaondernemers zullen u deze middag en avond verwennen met hun 
lekkerste en verrassende gerechtjes. Lekker proeven, slenterend van podium naar po-
dium, genieten met een drankje op een terrasje, een prima mix voor een zomerfeest in 
Beekbergen.
Nadat het korenfestival is afgelopen en iedereen heeft genoten van al het lekkere eten, is 
het tijd voor het muziekfeest. Vanaf het podium bij de Heksenketel zullen diverse arties-
ten zorgen voor goede feeststemming, op zo’n avond hoort dansen op de Dorpstraat er 
natuurlijk bij!
Vanaf 21.00 uur gaat het los op de Dorpstraat met optredens van diverse artiesten.

Een mooie zomeravond, samen eten, drinken, dansen en de zomer vieren:
ZATERDAG 15 JULI VANAF 16.30 UUR.

ood Music

f e s t i v a l

Beekberg
en

zaterdag 15 juli
Dorpstraat - Beekbergen

vanaf  16.30 uur:

* diverse Artiesten *
* 6 Koren *

* 15 horeca-deelnemers *



PAG  6  -  E D I T I E  1 3  -  D O N D E R DAG  6  J U L I  2 0 1 7

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

De kerk is open
Gedurende de maanden juli en 
augustus zal de Bronkerk in Ug-
chelen, evenals voorgaande  ja-
ren geopend zijn op de dinsdag, 
woensdag en donderdag van 11.00 
– 15.00uur. Belangstellenden uit 
het dorp of omgeving, maar ook 
vakantiegangers kunnen dan een 
kijkje nemen in de kerk. U kunt er 
luisteren naar muziek, een kaars 
aansteken of tot rust komen in een 
moment van stilte of bezinning.

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

DorpsVizier
Adverteren in het DorpsVizier

al vanaf € 25,=  (ex. btw)

Meer informatie: 

www.dorpsvizier.nl

Al vele jaren wordt aan de Kuil-
tjesweg 55 zorg aan verslaafden 
geboden. Daar ligt Horeb, een lo-
catie van Stichting De Hoop GGZ. 
Midden in de bossen wordt daar 
een pakket van verblijf, werk, be-
geleiding en behandeling geboden 
aan mannen met een middelenaf-
hankelijkheid.
En Horeb professionaliseert. In 
vele opzichten.

Zo is recent een opknapbeurt af-
gerond. Alle verblijfsruimten voor 
bewoners zijn grondig opgeknapt 
De bewonerskamers zien er nu 
netjes uit met nieuwe vloerbedek-
king en nieuwe gordijnen, saus op 
de muren en schilderwerk. Alles 
is vervangen wat kapot was. De 
grootste deel van de werkzaam-
heden zijn door bewoners uitge-
voerd. Zij kunnen trots zijn op hun 
eigen werk en  verblijven nu op een 
nette kamer. In de meeste gevallen 
zijn dat eenpersoonskamers. Ver-
blijf op een tweepersoonskamer 
geeft een korting op de verblijfs-
kosten.

Ook de behandeling en begelei-
ding zijn de laatste jaren geprofes-
sionaliseerd. Met Cognitieve Ge-
dragstherapie, SchemaTherapie 
en EMDR richt het behandelteam 
zich op de problemen achter de 

verslaving. Ambulant begeleiders 
richten zich met doelmatig en 
doelgericht opgestelde begelei-
dingsplannen op praktische le-
vensgebieden zoals geld, wonen, 
werken, relatie en zingeving.

Alle bewoners zijn met hun talen-
ten aan het werk. Op het terrein 
of in de gebouwen. In de keuken, 
de tuin, de hout- en metaalwerk-
plaatsen. Maar ook in de projec-
ten dagbesteding van Gemeente 
Apeldoorn.

Horeb is in het bezit van het kwali-
teitskeurmerk HKZ en bleek in een 
recente audit van de GGD in op-
dracht van Gemeente Apeldoorn 
aan alle gestelde eisen te voldoen

Horeb werkt ook met vrijwilligers. 
In de sportbeoefening, de keuken, 
de werkplaatsen of als buddy. En 
we zoeken er nog meer. Op de 
receptie is een vacature en in de 
keuken. Dus voelt u zich thuis als 
gastheer of gastdame, of vindt u 
het leuk om voor meerdere men-
sen te koken. En bent u thuis in 
het christelijk geloof? Dan bent 
u van harte welkom. Bel en mail 
naar de locatiemanager Bert Wes-
terhuis, b.westerhuis@horeb.nl of 
0624193282. 

Horeb professionaliseert

Op 15 juni 2017 hebben wij ons 70 
jarig jubileum gevierd en alle deel-
nemers hebben een prachtige dag 
mogen beleven in Giethoorn. De 
stichting Eredag wil graag ieder-
een van harte bedanken die op 
welke wijze dan ook hier aan heb-
ben bijgedragen. 
Met name willen we graag onder-
staande bedrijven bedanken die 
ons speciaal financieel hebben ge-
steund en daarmee mede mogelijk 
hebben gemaakt dat we het 70 
jarig jubileum een extra feestelijk 
tintje hebben kunnen geven.

Namens  de stichting “Eredag”

Paul Spölmink, voorzitter
Janny de Groot, secretaresse
Litania van Hunen, penningmeester
Coby Bredewold, bestuurslid

Albert Heijn John Westerik
Asbest Inventarisering de Pater
Ass. En Fin. Kanoor L.P. Dolman
Assies Tankstation en 
Horecagroothandel
Autobedrijf Sonneveld
Barendrecht auto’s
Blankhart en Bronkhorst 
Notariskantoor
Blom’s Schoenhandel
Bouwbedrijf Ruijsch

Café de Heksenketel
De Boerderij
De Groot Interieurbouw 
(’t Pompje)
De Groot autoschade Lieren
De Pater en Kolkman Sloop-
werkzaamheden
DIO Drogisterij
Echte Bakker Gerrits
Gemeente Apeldoorn
H. v.d. Kamp Elektra
Hans Haarmode
Horus Security Services
Huisartsenpraktijk Peters
Hobbitsoft Consultancy
Installatiebedrijf Tromp
J. de Pater Holding Lieren
Keurhorst Constructie Lieren
Las- en Constructiebedrijf de 
Groot
Mooiboek Boekhandel
Primera de Damper
R. Bos & Zonen
Riant Paardensportcentrum
Riant Restaurant de Foyer
Stichting Fonds Beekbergen
Tandartspraktijk van Sambeek
Taxibedrijf Jochems
Tools Center Jansen 
Trialis Groep
Veluwonen woningstichting
Veluwse Kozijntechniek Lieren
Weyenberg Lieren

Stichting “Eredag” Beekbergen
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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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Op 20 juni zijn Gert Wilbrink en 
Pieter de Mos, namens het bestuur 
van de dorpsraad, aanwezig ge-
weest bij de presentatie van het 
rapport “Feitenonderzoek wind-
energie Apeldoorn”. Het rapport, 
opgesteld door het onderzoeks-
consortium dat bestaat uit de bu-
reaus Wing Wageningen; E&E en 
Greensolver, werd aan de raads-
werkgroep windenergie aangebo-
den en toegelicht. De ondertitel 
van het rapport luidt: Raadsonder-
zoek ter voorbereiding op politiek 
debat en maatschappelijke dia-
loog.
Het was een presentatie aan de 
raadsfracties en alleen die moch-
ten reageren op de informatie die 
door bureau Wing werd verstrekt. 
Geen inhoudelijke discussie en 
de overige aanwezigen mochten 
ook niet reageren. Op 28 juni 2017 
was er weer een bijeenkomst waar 
namens de Dorpsraad Beekber-
gen-Lieren weer Gert Wilbrink en 
Pieter de Mos aan deelnamen. Er 
was eerst een verkorte presenta-
tie door bureau Wing en vervol-
gens was er gelegenheid om in te 
spreken of vragen te stellen over 
het rapport. Zoals ook al tijdens 
de bijeenkomst van 20 juni was 
uitgelegd heeft het onderzoek be-
trekking op de mogelijkheid van 
toepassing van wind- energie in 
Apeldoorn, maar de opmerkingen 
en vragen gingen voornamelijk 
over het gebied Beekbergsebroek. 
De dorpsraad heeft, hoewel Beek-
bergsebroek in het verzorgings-
gebied van de Vereniging Kla-
renbeeks Belang ligt, reeds op 2 
oktober 2014 en op 28 december 
2016 aan de gemeente Apeldoorn 
laten weten tegen het plaatsen van 
windmolens in dat gebied te zijn. 
Dat betrof zowel de bewoners in 
het gebied, de aanliggende woon-
wijk en de natuur in dat gebied. Het 

college van B&W van Apeldoorn 
had indertijd in de gebiedsvisie ge-
kozen voor een ontwikkelingsrich-
ting: duurzame energieopwekking; 
natuur en recreatie. En binnen 
die doelstel- ling passen, naar het 
oordeel van het bestuur van de 
dorpsraad geen windmolens. Wij 
hebben in een zienswijze daar in-
dertijd op gewezen. We noemden 
geluidshinder en slagschaduw als 
belangrijkste argumenten. En die 
argumenten zijn niet veranderd. 
Door Gert Wilbrink werd gevraagd 
waarom in het onderzoek met 
geen woord wordt gerept over de 
gebiedsvisie van de gemeente. 
Door bureau Wing wordt aange-
geven dat het om een feitenon-
derzoek gaat en dat een politieke 
afweging door de politiek moet 
worden genomen. Door de raads-
werkgroep wordt daarop aange-
geven dat die discussie ook zeker 
gevoerd zal worden bij de bespre-
king van het onderzoeksrapport in 
de PMA (raadsvergadering).
Er ligt, met het rapport “Feitenon-
derzoek windenergie Apeldoorn”, 
geen nieuw kaderstellend be-
leidsdocument waarin al keuzes 
zijn gemaakt. Het resultaat van 
het onderzoek is een tech- nisch 
rapport dat de mogelijkheden van 
windenergie in Apeldoorn in kaart 
brengt. Het ligt voor de hand dat de 
resultaten van het onderzoek eerst 
met betrokkenen en de Apeldoor-
ners besproken worden voordat 
de gemeenteraad van Apeldoorn 
de eindafweging over de toepas- 
sing van windenergie maakt. Aldus 
de reactie van de raadswerkgroep 
in het overzicht van de meest ge-
stelde vragen.
Insprekers en vragenstellers we-
zen er op dat de gemeente altijd 
heeft gezegd dat het aanwezig 
zijn van voldoende draagvlak een 
voorwaarde is voor het eventueel 

uitvoeren van het project “wind-
molens in Beekbergsebroek” en 
insprekers en vragenstellers con-
stateren dat het draagvlak er niet 
is en toch gaat men door met het 
opstellen van rapporten. Men is 
daar boos over.

Het onderzoeksrapport is te raad-
plegen via de website van de ge-
meente Apeldoorn.
Hier wordt volstaan met het weer-
geven van de hoofdconclusies uit 
het onderzoeksrapport.
- windenergie is mogelijk in 
Apeldoorn. Technisch gezien kan 
de energieambitie van de
gemeente Apeldoorn om in 2030 
4% energie uit wind te halen wor-
den gerealiseerd
- tussen de 20 en 1900 hectare 
binnen de gemeentegrenzen van 
Apeldoorn lijkt geschikt te
zijn voor windenergie. Dit is res-
pectievelijk 0,06% en 5,6& van de 
oppervlakte van de
gemeente
- het aantal windmolens dat in 
Apeldoorn geplaatst zou kunnen 
worden, is afhankelijk van de
beleidskeuzes die de gemeente in 
de komende periode maakt. Er zijn 
maximaal 65 wind- molens moge-
lijk. Als de gemeente extra kwali-
teitseisen stelt, neemt dit aantal 
af en zijn er 0 en 17 windmolens 
mogelijk
- de gemeente heeft een aantal 
mogelijkheden om eisen te stellen 
aan bijvoorbeeld locatie, hoog-
te en afmetingen van eventuele 
windmolens. Ook kan de gemeen-
te maatregelen nemen om nega-
tieve effecten (bijvoorbeeld ge-
luidsoverlast) te verkleinen.
In het najaar van 2017 zal -naar 
verwachting- het raadsdebat en 
de besluitvorming plaatsvinden.

Windenergie in Apeldoorn

Dit jaar is er gekozen om geduren-
de deze openstelling een expo-
sitie met werken van Maria Kos-
ter uit Oosterbeek te laten zien. 
Een grote groep vrijwilligers is ook 
dit jaar bereid gevonden om de be-
zoekers te ontvangen en te woord 
te staan. Namens de Bronkerkge-
meenschap heten zij u van harte 
welkom! Adres: Hoenderloseweg 10  
Voor nadere inlichtingen:  Bea Rig-
terink  tel. 5333718
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 24 juli 

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.

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.   

m.i.v. 1 juni  is
TANDARTS Anne van Sambeek 
op de woensdag ons team komen versterken 
Inschrijven via:
www.tandartsvansambeek.nl 
055 5061599 ( 1 ) 
Arnhemseweg 507 - Beekbergen

Orgelconcerten
BEEKBERGEN - In de Hervormde 
Dorpskerk in Beekbergen wordt 
op maandag 10 juli het tweede or-
gelconcert gehouden uit concert-
serie 2017 met  Marcel van de Ket-
terij orgel en  Kees Alers dwarsfluit. 

Marcel van de Ketterij
Marcel is actief als dirigent van 
een aantal koren. Verder is hij als 
parttime docent muziek verbon-
den aan de Jac. Fruytier Scholen-
gemeenschap in Uddel. Naast les-
geven en dirigeren is Marcel vaste 
organist van de Eben-Haëzerkerk 
in Apeldoorn. Ook verleent hij als 
organist regelmatig zijn medewer-
king bij concerten en cd-opnames

Kees Alers
Op 14-jarige leeftijd werkte hij 
voor het eerst mee aan een televi-
sieopname voor de NCRV. Hij won 
in deze periode diverse prijzen op 

muziekconcoursen.
Tegenwoordig treedt Kees Alers 
regelmatig in binnen- en buiten-
land op als solist. Zo heeft hij op-
getreden in de Doelen en het Ko-
ninklijk Concertgebouw. Verder 
bestaan zijn werkzaamheden uit 
het begeleiden van koren. Ook 
heeft hij meegewerkt aan tele-
visieopnamen in Duitsland, Bel-
gië, Frankrijk en Israël. Kees Alers 
kreeg landelijke bekendheid als 
fluitist van het TV programma 
Nederland Zingt. Tot nu toe heeft 
Kees Alers 32 solo cd’s gemaakt 
en is hij verder te beluisteren op 
meer dan 450 cd’s.
Entreeprijs 6 euro   kinderen tot 12 
jaar 3 euro abonnement 5 concer-
ten 25 euro.
De concerten beginnen om 20.00 
uur, de Kerk gaat open om
19.30 uur. 
De organisten en solisten die dit 

Zomer activiteiten bij Stichting ‘kLEEF! 

“VeluwsTrots” nu in Beekbergen
BEEKBERGEN - “VeluwsTrots” 
HAGELPASTA is de “schuld” van 
de kleinzonen (uit Barneveld & 
Capelle a/d IJssel) van Henk Kra-
mer die samen met Yvon Strooker 
van delicatessenzaak La Culina 
uit Putten dit unieke product ont-
wikkelde. De kleinzoons van Henk 
smeerden chocopasta op hun bo-
terham en strooiden daar hagel-
slag overheen. Dat hebben ze ge-
weten. Henk vroeg zich af waarom 
dat niet in een pot te verkrijgen is 
en sloot een weddenschap af met 
zijn kleinzoons. Hij won! Want, na 
uitgebreid onderzoek, zelfs bij 
TNO Delft, bleek dat het natuur-
kundig onmogelijk was. Henk en 
Yvon lieten zich niet uit het veld 
slaan en wat onmogelijk leek bleek 
wel degelijk mogelijk! De eerste 
pot “VeluwsTrots” HAGELPASTA 
verscheen in maart in de Neder-
landse winkels. “Een wetenschap-
pelijk hoogstandje”, meld  SBS TV. 

“VeluwsTrots” HAGELPASTA is op 
de Veluwe ontstaan, getest en ge-
keurd. Het wordt gemaakt van de 
beste ingrediënten zonder kleur- 

geur- en/of smaakstoffen. Het be-
vat ook minder suiker. 
Het is een heerlijk romige Pure 
chocoladepasta, rijkelijk gevuld 
met chocolade Crispy’s. Dat klinkt 
heel gewoon, maar dat is het niet. 
De Crispy’s zijn knisperend en 
knapperig, tintelend op je tong en 
samen met de zacht romige Pure 
chocola een weldaad aan smaak-
beleving. 
Uit de Culinaire pers: 
“Je maakt er verwenboterham-
men mee. HAGELPASTA op de 
boterham noemen wij dan ook een 
gebakjeboterham. Over gebak-
je gesproken, je kunt Hagelpasta 
natuurlijk ook op cake of koek-
jes smeren. Dit wonder leent zich 
perfect voor de meest culinaire 
gerechten die je maar kunt beden-
ken”.

MICHELIN STER
De twee sterrenkoks Dennis van 
den Beld (Restaurant landgoed, 
het Roode Koper, Ermelo) en Jos 
Grootscholten (Restaurant Per-
ceel, Capelle a/d IJssel) bedachten 
verrukkelijke gerechten met HA-
GELPASTA en presenteerden die 
aan de Burgemeesters van Putten 
en Capelle a/d IJssel.

“VeluwsTrots” is een exclusieve 
VVV editie van HaY HAGELPASTA

En verkrijgbaar bij:
Primera de Damper,
Dorpstraat 54, Beekbergen

jaar hun medewerking verlenen 
zijn op:  
10 juli         Marcel van de Ketterij 
                   & Kees Alers dwarsfluit
17 juli         Gert van Hoef
24 juli        Arjan Breukhoven
31 juli         Harm Hoeve
 7  aug.      Minne Veldman 
14 aug.      Vincent de Vries
21 aug       André Knevel &
                  Liselotte Rokyta panfluit 

De zomermaanden betekenen 
voor ons inloophuis dat wij van 10 
juli tot en met 1 september 2017 ’s 
ochtends geopend zijn van 9.30 
tot 13.00 uur. Een aantal activitei-
ten gaan ´gewoon´ door, zijn qua 
tijd of dag aangepast of worden 
extra georganiseerd. De activitei-
ten die door gaan zijn de volgende 
(deze zullen wellicht nog worden 
aangevuld en aangepast!): 
• Buitenfotografie 
• Schilderen en tekenen 
• Yoga 
• Koken 
Daarnaast kunt u de hele zomer 
tijdens onze openingstijden bij ons 
binnen lopen, mailen (info@stich-
tingkleef.nl) of bellen op telefoon-
nummer 055 – 5762676 voor een 

afspraak met: 
• een van onze raadsvrouwen 
   voor een individueel gesprek; 
• een van onze masseurs voor een 
   lichaams-, gezichts-, hoofd- of 
   voetreflexmassage; 
• een van onze beweegcoaches 
   om te komen bewegen; 
• een van onze verpleegkundigen 
   of adviseurs; 
• onze schoonheidsspecialiste. 
 
Vanaf maandag 4 september is 
ons huis op maandag, dinsdag en 
donderdag ook ´s middags weer 
geopend. www.stichtingkleef.nl 

3e plaats Lisa Klopman tijdens Outdoor Gelderland

ARNHEM - De afgelopen dagen 
werd op Nationaal Sportcentrum 
Papendal in Arnhem het paarden-
sportevenement Outdoor Gelder-
land georganiseerd.
In de klasse M springen voor 
ponyruiters verscheen Lisa Klop-
man, lid van ponyclub de Bosrui-
ters uit Ugchelen aan de start. 
Tijdens een kwalificatiewedstrijd 
3 weken geleden in Kootwijk had 
Lisa Klopman zich met haar 7 ja-
rige pony Prodise’s Varro weten te 
plaatsen voor het grootste jaarlijk-
se topsportevenement van Gel-
derland. Met een foutloze manche 
en een foutloze barrage in een 
snelle tijd legde de 15 jarige talent-
volle amazone beslag op een eer-
volle 3e plaats.

Lisa Klopman met Prodise’s Varro

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 27 juli 
tussen 14.00 en 16.00 uur (tijdens 
de Stamtafel) met het bewuste 
apparaat naar de Hoge Weye komt 
en de heer Linssen zijn vakkennis 
op het apparaat mag loslaten. En 
dan vaak kan zorgen dat het appa-
raat weer gaat functioneren zoals 
verwacht 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)



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 4 juli  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 5 juli   13.30 - 16.30 uur  Rondleidingen Kerk Beekbergen 

donderdag 6 juli  14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

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

    18.00 - 21.00 uur Veluwse Avondmarkt centrum Beekbergen 

zaterdag 8 juli  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 9 juli  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

maandag 10 juli   20.00 uur   Orgelconcert Kerk Beekbergen 

dinsdag 11 juli  10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

woensdag 12 juli  13.30 - 16.30 uur  Rondleidingen Kerk Beekbergen 

donderdag 13 juli  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 

    14.00 - 16.00 uur  Repaircafe Hoge Weye 

    18.00 - 21.00 uur Veluwse Avondmarkt centrum Beekbergen 

zaterdag 15 juli  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 

zondag 16 juli  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

maandag 17 juli   20.00 uur   Orgelconcert Kerk Beekbergen 

 

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
www.via-natura.nl 

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

Juli aanbieding
Kennels Favourite, gestoomde maaltijd voor uw hond

9 + 1 gratis


