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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!

BEEKBERGEN - De Veluwse 
Avondmarkt is donderdag 31 au-
gustus voor de laatste maal dit 
seizoen te bezoeken!  De locatie 
is: Dorpstraat, Kerk-Allee en Pa-
penberg. 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 

Veluwse Avondmarkt

	  

“wasdag”.
Ook kunt u diverse streekgerech-
ten proeven. Op het podium en op 
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.

BEEKBERGEN - Cellist Pieter Wis-
pelwey en pianist Paolo Giacomet-
ti concerteren beide wereldwijd op 
vooraanstaande podia. Zij vormen 
al jarenlang een zeer succesvol 
duo, zowel in de concertzaal als in 
de opnamestudio.

Wispelwey en Giacometti zijn bezig 
aan de voltooiing van een groots 
opnameproject van alle duow-
erken van Schubert en Brahms. De 
laatste en 6de CD komt in de lente 
van 2018 uit. Natuurlijk zitten er de 
Arpeggione sonate van Schubert 
en de cellosonates van Brahms bij, 
maar verder ook de altviool- en 
vioolsonates van Brahms en de 
grootse Fantasie van Schubert en 
zelfs de Trockne Blumen Fluitvari-
aties. Meerdere stukken zijn nog 
nooit op cello te horen geweest.

Op het programma van dit con-
cert staan zowel afzonderli-
jke, als gecombineerde werken 
van Schubert en Brahms: 

Franz Schubert - Arpeggi-
one Sonate D 821 (1824) 
Johannes Brahms -  S o n a t e 
no. 1 in e Op. 38 (1862-1865) 
Johannes Brahms - Sonate 
Op. 120 no. 2 (1894) 
Franz Schubert - Introductie en 
Variaties op ‘Trockne Blumen’ 
D.802 Op. 160

Meer  informatie vindt u op onze web-
site www.beekbergenklassiek.nl. 
 
Zaterdag 30 september van 
15.30 tot ca. 17.00 uur, Oude 
Kerk, Dorpstraat 35, Beekbergen 
Entree: 25 euro volwasse-
nen, 10 euro jeugd tot 19 jaar 
U kunt kaarten bestellen via de web-
site: www.beekbergenklassiek.nl 
Kaarten zijn ook verkrijg-
baar bij: Primera De Damper, 
Dorpstraat 54, Beekbergen 
Boekhandel Mooiboek, 
Dorpstraat 84, Beekbergen 
In de kerk: vanaf een uur vóór aan-
vang van het concert

Beekbergen Klassiek 30 september:  
Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti

Foto: Merlijn Doomernik 

Atalanta ruimt op
BEEKBERGEN - Op 23 
september gaan inwoners van 
de Atalanta hun zolders en 
schuren opruimen en te koop 
aanbieden voor hun deur. "Dit 
is daarmee niet een gewone 
rommelmarkt" geeft één 
van de initiatiefnemers Huub 
Neuteboom aan. "Nu heb je de 
kans om naast het kleine ook 
grotere spullen aan te bieden 
die anders via marktplaats 
o.i.d. van de hand gaan. In de 
Atalanta woont een diversiteit 
aan leeftijden. Ouders met 
kinderen die  hun eerste 
kleertjes en speelgoed te koop 
aan bieden  tot daar waar de 
kids net het huis uit gaan en 
een zolder boordevol spullen 
achter laten, die prima nog een 
tweede eigenaar blij maken". De 
Atalanta heeft een vergunning 
gekregen om van 10h tot 15h 
te verkopen. Vanaf 8h tot 18h 
zal de Atalanta middels hekken 
worden afgesloten van verkeer. 
Inwoners van Beekbergen 
worden verzocht  zoveel 
mogelijk lopend of per fiets te 
komen, zodat de parkeerplaats 
bij de Boerderij (dank daarvoor) 
voor het overige publiek 
beschikbaar blijft.
Voor vragen of inlichtingen kunt 
u bellen met 06 - 46131259. "We 
zien u graag de 23e, zegt het 
voort",sluit Huub af.

BEEKBERGEN / APELDOORN Een jaarlijks feest voor de bewoners van een aantal zorginstellingen in Beek-
bergen en omgeving is de truckersdag. Wat is er mooier dan in zo’n “bakbeest” van een truck te zitten en 
anderen (dorpsbewoners en toeristen) laten zien en vooral te laten horen dat jij in de cabine zit. Het was 
weer een heel spektakel en de deelnemers (chauffeurs en passagiers) hebben genoten.

Truckersdag
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In en om de dorpen 

De scholen zijn weer begonnen! 

 

 
De scholen zijn weer begonnen, dus matig uw snelheid! 

Truckersdag 

 

Een jaarlijks feest voor de bewoners van een aantal zorginstellingen in Beekbergen en 
omgeving is de truckersdag. Wat is er mooier dan in zo’n “bakbeest” van een truck te 
zitten en anderen (dorpsbewoners en toeristen) laten zien en vooral te laten horen dat jij 
in de cabine zit. Het was weer een heel spektakel en de deelnemers (chauffeurs en 
passagiers) hebben genoten. 
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Veluwse Avondmarkt 

Donderdag 31 augustus 2017 de laatste Veluwse Avondmarkt. Het weer was van alles wat.  
Het was warm en zonnig, het was bewolkt en regenachtig, het heeft flink gewaaid en het was 
vooral gezellig. Goed om standhouders te zien die al jaren op de Veluwse Avondmarkt komen. 
Die in alle rust hun handvaardigheid (houtsnijwerk, klompenmaker, stoelenmatter, manden-
vlechter, wolspinnen) laten zien of die luidruchtig hun waar aanprijzen. Belangrijk was de 
aandacht die zij kregen van bezoekers. En die bezoekers zijn belangrijk voor het in stand 
houden van de Veluwse Avondmarkt. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde serie 
avonden. U gaat het missen? Volgend jaar (en de tijd gaat snel) is er weer een serie van 
Veluwse Avondmarkten. 
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(H)eerlijk eten voor 
        een betaalbare prijs
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Heerlijk
3 - gangen

 diner vanaf  
€ 27,50

À la carte restaurant  | Familie en groepsbijeenkomsten
Terras | Grand café  | Speeltuin | zwembad 

Primera Piedra
Wine of Chile
Syrah
Sauvignon Blanc
75 cl per fles 4,99 EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER
25.00
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,17]

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 28-08-2017 t/m 10-09-2017
wk 35-36

12,99
   70 cl

GORDON’S
London Dry

Gin

BOLS
Premium 

Vodka

 12,99
     70 cl

BOKMA
Jonge 

Graanjenever

12,99
   100 cl

GOBLET
Jonge

Graanjenever

12,49
   100 cl

12,49
   100 cl

DUJARDIN
Vieux

 

 19.99
    100 cl

FOUR 
ROSES

Bourbon 
Whiskey

DUQUE DE SEVILLA
Garnacha Tempranillo, Viura Chardonnay

Garnacha Rosado
75 cl per fles 4,99

15,99
   70 cl

LICOR 43
OROCHATA

Spaanse
Crèmelikeur

[= 2e fles voor 2,50]

CAPTAIN FOX
RUM

Bruin of Wit

12,49
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

www.uwtopslijtertoussaint.nl
Al meer dan 50 jaar uw drankspecialist! 

Uw topslijter Toussaint biedt een ruim assortiment Speciaalbier, 
Gedistilleerd en Wijnen. Wij bezorgen op verzoek.

Toussaint
Noordeindseweg 112
Berkel en Rodenrijs

T 010-5112276

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
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OPTIEKHUIS UGCHELEN
Ugchelseweg 56A
055-7630563
www. optiekhuisugchelen.nl
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Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

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

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

Van de bestuurstafel

We hebben een rustige periode 
gehad de afgelopen weken en dat 
was eigenlijk best plezierig. Hele-
maal stil is het niet geweest maar 
een beetje “rust in de tent” was 
zeker welkom. Wat we wel hebben 
gedaan? Overleg met de Stichting 
Exodus monument (staat tegen-
over De Smittenberg) over verlich-
ting van het monument en het bij-
behorende informatiepaneel. Had 
veel meer overleg nodig dan we 
hadden gedacht. Overleg over ont-
wikkelen en te zijner tijd aanleggen 
en onderhouden van “Klompenpad 
Beekbergen-Lieren”. Werven van 
sponsoren voor het klompenpad. 
Werven van sponsoren voor het 
onderhoud van de boombakken in 

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Een paar weken geleden stond er 
in de Stentor een mededeling dat 
in de gemeente Apeldoorn 10 wo-
ningen in aanmerking komen voor 
de “aankoopregeling”, omdat deze 
woningen onder een HS-lijn zijn 
gesitueerd. Van de 10 woningen 
gaat het om 9 woningen in Beek-
bergen.
De dorpsraad heeft in de afgelo-
pen jaren, heel nadrukkelijk toen in 
Apeldoorn Zuid HS-lijnen onder-
gronds werden gebracht, bij de ge-
meente aangedrongen de HS-lijn 
ook in Beekbergen ondergronds 
te brengen. Door de gemeente 
Apeldoorn werd steeds gewezen 
op de kosten van ondergronds 
brengen en dat de financiële mid-
delen daarvoor niet beschikbaar 
waren.
Nu er berichten zijn van aankoop 
van woningen was dat reden voor 
de dorpsraad om nadere gegevens 
te vragen bij de gemeente.
Het gaat om de volgende wonin-
gen:
- Evert Jan Boksweg 21
- Evert Jan Boksweg 26
- De Hoeven 15

Een verrassend mailbericht

Soms vind je in de mailbox een be-
richt waarvan je even met de ogen 
moet knipperen. Woensdag 9 au-
gustus jl. hadden wij zo’n moment 
op kantoor dorpsraad. Het was 
niet zo dat de spreekwoordelijke 
mussen vanwege de hitte dood 
van het al even spreekwoordelij-
ke dak vielen, maar het was best 
aardig weer. Niet echt warm maar 
droog en wisselend bewolkt. We 
kregen een mailbericht van de 
gemeente Apeldoorn met de titel: 
“Beleidsplan gladheidsbestrijding”.
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 6 juli 2017 
een nieuw beleidsplan voor de 
gladheidsbestrijding vastgesteld. 
Het nieuwe plan gaat komend win-
terseizoen 2017 in en heeft een 
looptijd tot en met 2020.
De belangrijkste wijzigingen, zo 
staat er in het bericht van de 
gemeente, bevinden zich in de 
strooiroutes. In het plan wordt de 
regel gehanteerd dat iedere bewo-
ner binnen een straal van 400 me-
ter een gestrooide route kan berei-
ken. (N.B. Dat zal voor de gebieden 
binnen de bebouwde kom eenvou-
diger zijn te realiseren dan voor 
de gebieden buiten de bebouwde 
kom). De kwetsbaarheid van ver-
keersdeelnemers speelt een rol bij 
de samenstelling van de routes. 
Daarom zijn in het nieuwe strooi-
schema meer fietsroutes verwerkt 
en is er voor verzorgings- centra 
en scholen minimaal één route op-
genomen in het te strooien gebied.
Het strooiseizoen loopt van 15 ok-
tober tot 15 april.
De mail en de bijgevoegde nota 
nogmaals gelezen is het goed dat 
de gemeente Apeldoorn nu met 
het beleidsplan naar buiten komt.
Meer weten? Kijk op www.
apeldoorn.nl/strooiroutes.
Koning Winter is gewaarschuwd, 
Apeldoorn is goed voorbereid.

de Dorpstraat. Overleg met de ge-
meente Apeldoorn over een aantal 
activiteiten die reeds langer aan-
dacht vragen, denk dan bijvoor-
beeld aan het openbaar toilet in 
het centrum van het dorp). Voor-
bereiden van het Jaarplan 2018 
en de begroting 2018. Die moeten 
uiterlijk 1 november 2017 bij het 
subsidiebureau van de gemeente 
Apeldoorn zijn ingeleverd.
Het registreren van de aange-
vraagde en de verleende omge-
vingsvergunningen en evene-
men- tenvergunningen. En dan nu 
weer beginnen aan de wekelijkse 
Nieuwsbrief.
Het was welbeschouwd toch wel 
een beetje “business as usual”.

- Achterste Kerkweg 2 (inmid-
dels gekocht door de gemeente)  
- Dorpstraat 65
- Dorpstraat 94
- Stoppelbergweg 25 (inmiddels 
gekocht door de gemeente) 
- Schalterdalweg 59
- Oude Apeldoornseweg 7
Alle bewoners zijn door het minis-
terie en door de gemeente op de 
hoogte gebracht van de regeling. 
Voorts hebben er “keukentafelge-
sprekken” plaatsgevonden waarin 
de regeling is toegelicht. Inmiddels 
heeft de gemeente na goedkeu-
ring door het ministerie een twee-
tal panden aangekocht. Binnen vijf 
jaar zal de bestemming worden 
gewijzigd en dan zal er ook niet 
meer gewoond mogen worden. De 
regeling is geheel vrijblijvend. In-
dien de huidige bewoner niet van 
de regeling gebruik wenst te ma-
ken mag deze er blijven wonen.
Aan welke criteria moet worden 
voldaan om voor de uitkooprege-
ling in aanmerking te komen is te 
vinden op de website van de Rijks-
overheid.

Aankoop huizen onder HS-lijnen

In DorpsVizier nummer 15 van 
donderdag 17 augustus 2017 stond 
een bericht waar we toch even op 
willen/moeten reageren.
Het gaat om de bloembak die staat 
op de hoek van de Dorpstraat en 
de Kerkweg.
De “bezoeker”, die overigens zeer 
goed bekend is in Beekbergen en 
de weg weet om zijn opmerkingen 
aan het publiek kenbaar te ma-
ken, heeft volkomen gelijk. Het is 
geen visitekaartje voor het dorp. 
Even de zaak op een rijtje gezet. 
De bloembak is eigendom van de 
gemeente Apeldoorn en het is ook 
de gemeente Apeldoorn die voor 
planten en onderhoud moet zor-
gen. De dorpsraad heeft
dat eerder en ook recent onder 
de aandacht van de gemeente 
gebracht. Enkele weken geleden 
hebben we dat nogmaals gedaan 
en hebben de toezegging dat be-
planting zal plaatsvinden. We zul-
len er aandacht aan blijven geven.
Een tweede opmerking van de 
“bezoeker” heeft betrekking op 
de boombakken. In het artikel 
in Dorpsvizier laat hij opschrij-
ven “Wel is er dit jaar een grote 
(roestige) bak met daarin een 
heester [Drentse krent] er naast 
geplaatst, maar dit is ook een (of 
is hier bedoeld geen) versiering”. 

Er is indertijd (ca. 5 jaar geleden) 
in het kader van reconstructie van 
de Dorpstraat bij de aanschaf van 
de boombakken bewust gekozen 
voor onderhoudsarm materiaal. 
En dat is Cortenstaal. Dat is een 
metaallegering bestaande uit ij-
zer waaraan koper, fosfor, silicium, 
nikkel en chroom zijn toegevoegd. 
De roestkleurige en zeer dichte 
oxidatiehuid schermt het dieper 
liggende materiaal af van zuurstof, 
waardoor oxidatie sterk wordt ver-
traagd. Schilderen van de bakken 
is daarom niet nodig en zelfs af te 
raden.
Dank aan de “bezoeker” want dat 
gaf ons de gelegenheid de keuze 
van het materiaal van de boom-
bakken te bespreken en alert te 
blijven op het onderhoud van de 
bloembak.

Bloembak met onkruid
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DorpsVizier
Adverteren in het

DorpsVizier

al vanaf € 25,= (ex. btw)

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

Deze keer:  Ervaring van een 
dorpsgenoot.

Familie Wilbrink.

Aan de Waterjufferstraat wonen 
wij, Femmy en Gert met onze 4 kin-
deren Joanne, Wim, Bas en Joost.

Tijdens een gesprekje met buren 
ging het over energieverbruik. 
Toen ik aangaf dat wij iets meer 
dan 5000 kWh/jaar verbruiken zag 
ik grote ogen bij de buren. Waarbij 
werd aangeven dat voor een huis-
houden zoals wij en zij 3500 kWh 
/jaar meer gebruikelijk was. Dan 
ga je toch even inhoudelijk kijken 
waar de verschillen zitten. 

Na een gesprek met BLOEM heb 
ik een energiecoach gevraagd of 
hij een advies wilde geven of een 
tip had. Dat is goed verlopen. Hij 
kwam met een aantal suggesties. 

Het leek mij een goede oplossing 
om PV panelen te gaan plaatsen 
als compensatie voor het hoge 
verbruik. Maar waar vind je op 

het web een goede aanbieder en 
betrouwbare installateur van PV 
panelen? Daar heb je minimaal 
enige (onafhankelijke)  kennis voor 
nodig om beter beslagen ten ijs te 
komen.

Met wat meer kennis zijn we naar 
installateurs gegaan en hebben 
daar verschillende offertes opge-
vraagd. 

Bij zijn bezoek vroeg hij al direct 
in de bijkeuken hoe oud onze 
vrieskist is… Dat bleek een enor-
me energie trekker te zijn. Ca een 
kwart van het totale verbruik!  Die 
hebben we gelijk vervangen en dat 
heeft een enorme besparing opge-
leverd.  Daarna hebben we samen 
de halogeenspotjes geteld en heb-
ben we deze vervangen door LED. 
Het PV systeem is inmiddels geïn-
stalleerd en is per paneel te volgen 
qua opbrengsten. Inmiddels kijken 
onze kinderen regelmatig hoe hard 
de meter achteruit draait… en er 

Week Piekvermogen Geproduceerde energie
01/06/2017 - 07/06/2017 2,90 kW 102 kWh
08/06/2017 - 14/06/2017 2,93 kW 98,4 kWh
15/06/2017 - 21/06/2017 2,91 kW 114 kWh
22/06/2017 - 28/06/2017 2,92 kW 80,7 kWh
29/06/2017 - 30/06/2017 2,61 kW 19,9 kWh

Totaal geproduceerd Juni  415 kWh
Jaar 2017 tot op heden 1390 kWh

wordt ook even sneller een lamp 
uitgedaan.

Voor ons heeft het een besparing 
opgeleverd en ook meer bewust 
omgaan met het energie verbruik 
in ons gezin.Dit is een mooi voor-
beeld van besparing op elektri-
sche energie. 

Heeft u vragen (kan ook over iso-
latie, verwarming o.i.d. gaan) , uw 
eigen ervaringen willen delen, of  
een gesprek willen met een van 
onze vrijwillige energiecoaches, 
neem dan svp contact op via duur-
zaambloem@gmail.com

Cor Westrik

Noot: Overigens kunt u voor 
wat diepgaandere onafhankelij-
ke informatie ook terecht bij het 
energie loket van de gemeente 
Apeldoorn “Energiek wonen”. De 
energiecoach kan u de weg wijzen.

Zonnepanelen op ons huis.

Overzicht opbrengst maand juni:

Werkelijk een verademing om 
weer bij Centrum Bronkracht te 
komen!
Arno van Dijk is afgelopen zon-
dag 27 augustus weer bij Centrum 
Bronkracht geweest voor zijn trai-
ning Soul Body Fusion. Arno laat 
desgevraagd weten dat Centrum 
Bronkracht haar rol als regulier 
en spiritueel centrum waarmaakt. 
Naast mijn eigen praktijk geef ik in 
het hele land workshops en trai-
ningen. Het was al een genot om 
bij Centrum Bronkracht te komen 
en nu naar de verbouwing is het 
werkelijk een verademing. Met 
deze reden kom ik komende zater-
dag 7 oktober en daarna nog  no-
vember weer in dit mooie centrum, 
aldus Arno van Dijk trainer, coach 
van Soul Body Fusion.

Gerrit-Jan van Essen van prak-
tijk Heldercare en Centrum Bron-
kracht vult aan dat hij zeer verguld 
met alle complimenten die tot 
stand is gekomen met alle hulp en 
collegiale samenwerking in ons 
mooie Beekbergen. In het bijzon-
der Leonie Dohmen van de nieu-
we praktijk No Nonsense, Hubo 
van Tongeren Beekbergen voor de 
snelle service en het meedenken, 
AOWe klus en ondersteunings-
bedrijf en Henry Jochems van Jo-
chems Zonwering.

Training Krachtig en Vrouwelijk
Agnes Lindhout van praktijk  le 
Papillion laat weten dat zij weer 
uit ziet naar de door haar te ge-
ven training (vier vrijdag avonden) 
Krachtig en Vrouwelijk. Ik heb deze 
training nu twee keer met succes 
mogen geven bij Centrum Bron-
kracht en ik zie uit naar de komen-
de versie vertelt Agnes Lindhout. 

Meditatieavond
Deze inmiddels bekende maan-
delijkse avonden gegeven door 
Yvonne van der Heide bij Centrum 
Bronkracht helpen je jouw innerlij-
ke kracht te hervinden, te groeien, 
te genezen, jezelf op te laden en 
tot rust te komen.

De avonden hebben ieder hun ei-
gen thema en geven aandacht aan 
jouw reis naar jezelf. Meditatie en 
mindfulness is in aandacht zijn met 
alles wat zich aandient. De kracht 
van de eenvoud.
Voor de eerstvolgende thema 
avond heb ik me laten inspireren 

met nieuwe inzichten en energe-
tische healing door Merlijn, aldus 
Yvonne van der Heide van Praktijk 
de Meander. Het helpt je nieuwe 
poorten te openen en met name 
oude energetische poorten te 
sluiten die niet langer het hoogste 
goed voor je dienen. Deze Merlijn 
meditatie avond wordt gehouden 
op donderdagavond 7 september. 
Bij Centrum Bronkracht. Opgeven 
voor deze of de komende avonden 
kan via info@praktijkdemeander.nl

Komende data: donderdag 7 sep-
tember, verder op de donderda-
gen 5 oktober, 9 november en 7 
december

Mindfulness training bij Centrum 
Bronkracht 
Op dinsdag avond 12 september 
en woensdag ochtend13 septem-
ber starten weer de (8-weekse) 
Mindfullnesstrainingen bij Cen-
trum Bronkracht. De training wor-
den voor Seetrue mindfulnesstrai-
ningen verzorgt door de ervaren 
psycholoog en trainer Edith Moor-
man van Capriolo Coaching. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar. Ook 
zijn er trainingen op maat.

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

Jouw Mindfulness training data zijn 
als volgt: Dinsdagavonden start 12 
september. Woensdagochtenden 
start 13 september

Reiki Workshops en nog veel 
meer bij Centrum Bronkracht
De data van de Reiki workshops 
nieuwe stijl zijn inmiddels bekend. 
Op zowel zaterdagmiddag als zon-
dagmiddag 21 en 22 oktober zal 
praktijk de nieuwe aarde een Reiki 
workshop nieuwe stijl aanbieden. 
De trainers zijn Reiki Masters en  
gediplomeerd trainers Jassen-
techniek-Therapie. Het beloven 
bijzondere en inspirerende dagen 
te worden. Je kan je opgeven bij 
de www.denieuweaarde.com en 
bij Centrum Bronkracht. Er is nog 
veel meer te doen en dat leest in 
de volgende editie van het Dorps-
vizier. 

Centrum Bronkracht 
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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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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

BEEKBERGEN - Zaterdag 30 sep-
tember strijden de brandweer-
korpsen uit Apeldoorn en omstre-
ken om de eer tijdens de jaarlijkse 
brandweerwedstrijden. Traditie-
getrouw – al ruim 25 jaar lang! - or-
ganiseert telkens een ander korps 
de wedstrijd, dit jaar is dat brand-
weer Beekbergen. Ook op 30 
september horen de deelnemen-
de korpsen op de dag zelf waar 
precies de wedstrijdlocatie is. De 
wedstrijden zijn voor het publiek 
zeer interessant en iedereen is 
dan ook van harte uitgenodigd een 
kijkje te komen nemen. Voor het 
adres van de wedstrijdlocatie kunt 
u zich vanaf 8.00 uur melden bij de 

brandweerkazerne aan de Jan van 
Schaffelaarweg 2 in Beekbergen. 
De korpsen trainen deze dag een 
zo realistisch mogelijk scenario. 
Tijdens deze wedstrijd kan Brand, 
Technische hulpverlening, Onge-
val gevaarlijke stoffen en/of Wa-
terongeval aan bod komen. De 
wedstrijd begint om 8.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. Bij de wedstrij-
den krijgen we assistentie van de 
Jeugdbrandweer Apeldoorn, am-
bulancedienst, politie en Lotus. 
De voorbereidingen zijn al in volle 
gang en de mannen van brand-
weer Beekbergen hebben er al 
heel veel zin in. Jullie komen alle-
maal toch ook kijken? 

Brandweerwedstrijd

BEEKBERGEN - Afgelopen 
vrijdag was het dan zover, het 
allereerste Pannenkoekenfeest 
van OBS Beekbergen om het 
nieuwe schooljaar in te luiden! 
Dit evenement is georganiseerd 
door de Ouderraad en is 
uitgevoerd in samenwerking met 
de leerkrachten en enthousiaste 
ouders. En dit resulteerde in 
een daverend succes! Met 
een boodschappenwagen vol 
producten, gesponsord door de 
Albert Heijn John Westerik , ging 
het team gistermiddag aan de 
slag, grote bakken beslag en wel 
6 pannenkoekenbakkers hebben 
de hele middag staan bakken.  De 
warmhoudbakken, met dank aan 
Café de Heksenketel,  stonden 
om 17:00 uur vol dampende 
pannenkoeken om de eerste 
bezoekers te voorzien van een 
pannenkoek. Er zijn er meer dan 
750 gebakken en deze zijn bijna 
allemaal opgegaan. Dat kan 

ook niet anders want ze waren 
ontzettend lekker en wanneer je er 
maar liefst 8 (jaja dat is het record 
van 1 bezoeker!)hebt opgegeten 
denk ik dat iedereen het daarmee 
eens is. We mogen met zo’n 
200 bezoekers wel zeggen dat 

Het eerste pannenkoekenfeest van OBS Beekbergen

het een geslaagd feestje was.  
Wij zeggen volgend jaar weer! 
Mede mogelijk gemaakt door een 
enthousiast team, fantastische 
bezoekers en natuurlijk Albert 
Heijn John Westerik en Café de 
Heksenketel!

Wedstrijdprogramma VV Beekbergen  

Za.  2-sep  09:00  Beekbergen JO11-2  -  Loenermark JO11-1G
Za.  2-sep  09:00  Beekbergen JO11-3  -  Albatross JO11-2
Za.  2-sep  09:00  Beekbergen JO9-2  -  SJO Oeken/Brummen JO9-4
Za.  2-sep  09:00  Beekbergen JO9-3  -  csv Apeldoorn JO9-7
Za.  2-sep  10:15  Beekbergen JO13-2G -  SV Otterlo JO13-1G
Za.  2-sep  11:00  Beekbergen JO17-1  -  CCW '16 JO17-1
Za.  2-sep  12:00  Beekbergen JO15-1  -  Lettele JO15-1G
Za.  2-sep  14:30  Beekbergen 3  -  Groen Wit'62 6
Za.  2-sep  14:30  Beekbergen 4  -  csv Apeldoorn 9
Zo.  3-sep  11:30  Beekbergen 2  -  Albatross 2
Vr.   8-sep  21:55  Beekbergen 2  -  Voorwaarts T 2 (zaal)
Za.  9-sep  09:00  Beekbergen JO13-3G  -  Groen Wit'62 JO13-6G
Za.  9-sep  09:00  Beekbergen JO11-1  -  Klarenbeek SC JO11-1
Za.  9-sep  09:00  Beekbergen JO9-1  -  Teuge SP JO9-5G
Za.  9-sep  10:15  Beekbergen JO17-2  -  Loenermark JO17-2G
Za.  9-sep  10:30  Beekbergen JO13-1  -  WSV JO13-3
Za.  9-sep  12:00  Beekbergen JO19-1  -  FC Zutphen JO19-2
Za.  9-sep  12:00  Beekbergen JO15-3G  -  Angerlo Vooruit JO15-3G
Za.  9-sep  14:00  Beekbergen 2  -  SDS '55 3
Za.  9-sep  14:00  Beekbergen VR1  -  DSV '61 VR1
Zo.  10-sep  14:00  Beekbergen 1  -  VVO 1

Vo e t b a l

Na bijna een hele dag wachten 
begon zaterdag 26 augustus om 
17.30 uur eindelijk de klasse M 
springen tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen (de Hippiade) 
voor ponyruiters. De 15 jarige Lisa 
Klopman stond te popelen om het 
parcours te verkennen want dit 
was de rubriek waarvoor zij zich 
onlangs tijdens de Regiokampi-
oenschappen had weten te plaat-
sen. Lisa die al van jongs af aan 
lid is van ponyclub de Bosruiters 
kon op een grote schare suppor-
ters rekenen die gewapend met 
een groot spandoek hun clubge-
nootje kwamen aanmoedigen. 
Met de 7 jarige Prodise’s Varro 
kwam Lisa als 23e van de 40 deel-
nemers in de ring. Het selectieve 
parcours tijdens deze eerste man-
che werd foutloos overwonnen 
binnen de tijd. Daarmee was de 
combinatie Lisa/Prodise’s Varro 
één van de 14 barrage kandidaten. 
Voor aanvang van deze bar-
rage werden de hindernis-

sen nog eens extra verhoogd. 
Koelbloedig stuurde Lisa haar pony 
met scherpe, korte lijnen fout-
loos door de barrage in een hele 
snelle tijd: goed voor de 3e plaats.  
Onder luid gejuich van de aan-
wezige supporters kreeg Lisa 
de bronzen medaille omgehan-

Brons voor Lisa Klopman op NK

gen tijdens de afsluitende prijs-
uitreiking. De ceremonie werd 
afgesloten met een ereron-
de langs het talrijke publiek. 
Voor meer informatie over 
ponyclub de Bosruiters: 
www.bosruiters.nl

JEUGDTRAINERS GEZOCHT!
VV Beekbergen is voor het seizoen 2017/2018 op zoek naar trainers voor de volgende jeugdelftallen:

JO19-1 (A1):
VV Beekbergen JO19-1 speelt komend seizoen in de 3e klasse op zaterdag.
Wij zoeken een trainer die het elftal bij voorkeur op dinsdag- en donderdagavond wil trainen en het elftal 
op zaterdag tijdens de wedstrijd wil coachen/begeleiden.

JO15-1 (C1):
VV Beekbergen JO15-1 speelt komend seizoen in de 2e klasse op zaterdag.
Wij zoeken een trainer die het elftal bij voorkeur op dinsdag- en donderdagavond wil trainen en het elftal 
op zaterdag tijdens de wedstrijd wil coachen/begeleiden.
 
JO15-2 (C2):
Voor dit elftal is er al een trainer beschikbaar op woensdagavond, maar wij zoeken nog iemand die op 
maandag de trainingen wil verzorgen.
 
JO15-3 (C3):
Voor dit elftal zijn we op zoek naar een enthousiaste trainer die samen met de huidige trainer het elftal op 
maandag- en woensdagavond wil trainen.

JO11-3 (E3). Op maandag zal er samen met andere E en F teams circuittraining gehouden worden en 
daarnaast wordt er op woensdagavond (eventueel in overleg) getraind.
 
 
Reacties kunt u per e-mail zenden naar jeugdvvb@gmail.com of  frits.vvb@gmail.com
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Twee dagen Kunst en nog 
eens Kunst in Ugchelen

UGCHELEN - Voor  de  zeven-
de  opeenvolging keer wordt  
er in  Ugchelen, het dorp bij  
Apeldoorn de 7e  “Kunstroute Ug-
chelen”    georganiseerd.   Meer   dan 50  
kunstenaars, professio-
nals en hobbyisten laten in 
het weekend van zaterdag  
30 september én zondag 1 oktober 
2017 tussen 10.00 uur en 17.00 uur 
zien wat ze in hun mars hebben.  
Zij  zullen u gastvrij ontvangen. Alle  
locaties liggen binnen de  grenzen 
van het “Kunstdorp”. Een goede 
reden  om  de  auto  ergens te  par-
keren en  ze  wandelend  of  op  de  
fiets  te  bezoeken. Een  zeer  grote 
verscheidenheid  aan  kunstvor-
men  zal  worden  ten  toongesteld  
in  tuinen, huiskamers en galeries. 
Ook openbare instelling zoals  
scholen,  winkels  en zorgcentra 
doen  mee met deze unieke route. 
Er is een prachtig full color over-
zichtsboekje  beschikbaar met een  
duidelijke plattegrond en heldere  
informatie  over  alle deelnemende 
Kunstenaars  en hun  kunst.  Van-
af 27 september is in Zorgcentrum 
Randerode twee maanden lang 
een overzichtstentoonstelling  met  
werken  van  alle  kunstenaars in-
gericht.  De Kunst-route is gratis 
toegankelijk. Voor meer informatie 
kijk op onze website  www.kun-
strouteugchelen.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

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

5 + 1 GRATIS

NIEUW

4 smaken voor volwassen katten
1 voor kittens

Het is alweer bijna een jaar gele-
den dat Via Natura verhuisde van 
de Arnhemseweg naar Dorpstraat 
40 in Beekbergen. Een veel gro-
tere winkel met meer ruimte 
om haar producten te laten zien 
en haar diensten uit te breiden.  
Het blijkt een doorslaand succes! 
Steeds meer honden- en katte-
neigenaren weten de weg te vin-
den naar onze webwinkel en naar 
Beekbergen. 

Gebleken is dat Via Natura ge-
waardeerd wordt om haar hoge 
mate van vakkennis en deskundig 
en op maat gesneden advies door 
onze voedingsspecialisten. Wij 
kunnen u helpen bij het overzetten 
van uw huisdier naar een meer na-
tuurlijke voeding. In de winkel heb-
ben we alle middelen om tot een 
goed advies te komen. Ons speci-
alisme, naast rauwe en natuurlijke 
voedingen, ligt op het gebied van 
voedingsallergieën en gevoelighe-
den. We hebben onder andere een 
ruim assortiment hypoallergene 
voeding en snacks. Doordat we 
weten wat er in onze voedingen 
verwerkt zit kunnen we individueel 
advies geven zonder dat wij hoe-
ven te kijken naar welke voeding 
de meeste ‘marge’ heeft. Daarom 
kunnen wij als team kritisch blijven 
kijken naar het assortiment en on-
bevooroordeeld het beste advies 
geven. Natuurlijke voeding is niet 
zo duur als u misschien denkt, komt 
u gerust maar eens informeren.  
 
We hebben al een natuurlijke brok-
voeding vanaf 39,25 euro voor 13 
kilo en een rauwe vleesvoeding 
van 2,65 euro per kilo. Ook voor 
de kat hebben we een ruim assor-
timent van rauwe vleesvoeding, 
graanvrije (dieet)voeding, maar 
bijvoorbeeld ook natuurlijk katten-
grit en kattenluikjes.

Via Natura is meer dan alleen voe-
ding en gezondheid. Het vaste 
team bestaande uit Roos, Linda, 
Tessa, Siebren en Hilde hebben 
allen hun specialisme. Zo kunt 
u terecht met allerhande vra-
gen over opvoeding, verzorging, 
voeding, allergieën et cetera.  
Wij verkopen met groot succes de 
Perfect Fit tuigen. Wij hebben een 
speciale ruimte voor het aanmeten 
van tuigen ingericht, zodat er in 
alle rust gekeken kan worden naar 
het best passende tuig. Speelgoed 
van natuurlijk rubber en zonder 
chemische weekmakers en kleur-
stoffen zit standaard in het assor-
timent, maar bijvoorbeeld ook de 
comfortabele hondenkragen en 
Medical Petshirts voor gebruik na 
operatie of bij verwonding.

In de winkel is een uitgebreide 
apotheek met homeopathische en 
natuurlijke middelen. Van oorrei-
niger en diarreeremmer tot vlooi-
en- en tekenbestrijding: voor ieder 
probleem is er wel een natuurlijke 
en vriendelijke oplossing.

Ook een groot voordeel in de nieu-
we winkel is een speciale spreek-
kamer voor de professionals in de 
honden- en kattenwereld waar wij 
mee samenwerken.

Samenwerking met de dierenarts, 
hondenschool, trimster en de Mo-
bile Dogwash

Eén keer per maand komen de pro-
fessionals waar wij mee samenwer-
ken naar de winkel om onze klan-
ten gratis van advies te voorzien 
of een consult te geven. Dit zijn:  
Dierenarts Saskia Kruithof 
(w w w.d ierenar tskru i thof.n l )   
Ewald Nagels van hondenschool 
Dogtrack (www.dogtrack.nl) 
Ingrid Mus-Huijsman van GoedBe-
terBeest (www.goedbeterbeest.
nl) 

Maandelijks staat de  Mo-
bile Dogwash Trailer meer-
dere dagen bij Via Natura.  
Enkele keren per jaar kunt u bij 
Via Natura uw hond en kat laten 
titeren. Deze test geeft aan of uw 
hond of kat voldoende beschermd 
is voor de ziektes in cocktailvacci-
natie en of er gewacht kan worden 
met vaccineren.

Meer lezen over de evenementen 
die Via Natura organiseert? De 
agenda vindt u hier:  www.via-na-
tura.nl/AGENDA-VIA-NATURA/

Voor klanten die Beekbergen wat 
te ver weg vinden heeft Via Natura 
een webwinkel waar boven de 48 
euro de verzending al gratis is. 

Via Natura biedt meer dan alleen 
natuurlijke voeding voor hond en kat

Via Natura is genomineerd voor 
de Apeldoorn Business Award in 
de categorie (Detail)handel en ho-
reca! Wij zijn heel erg trots om uit 
honderden bedrijven gekozen te 
zijn. Zonder zoveel leuke klanten 
was dit nooit mogelijk geweest! 
Het is een bekroning op ons harde 
werk en inzet om natuurlijke voe-
ding bekender te maken. Op don-
derdag 12 oktober is er de feeste-
lijke Award Night waar de winnaar 
bekend gemaakt wordt. 
Stemt u ook op ons? 
Dat kan via: www.apeldoornbusi-
nessawards.nl/stemmen 

 
Via Natura, Dorpstraat 40,  
Beekbergen www.via-natura.nl 
tel :  055 8430743 

LIEREN - Op de openmonumen-
tendagen op zaterdag 9 en 10 
september is de Dörsclub Lieren 
aanwezig bij de oude Zwitsalfa-
brieken.

Het thema van dit jaar is” Boe-
ren, Burgers en Buitenlui “,wat 
dus goed past bij de  Dörsclub, zij 
zullen zaterdagmorgen in optocht 
via Molenstraat,Stationstraat,De-
venterstraat en Vlijtseweg  naar 
het evenemententerrein gaan.
Daar zal een Staticshow zijn van 
historische traktoren en machi-
nes, tevens ook demonstraties 
van het maaien, dorsen en stro 

Dörsclub Lieren met show en demonstratie 
op de openmonumentendagen

persen met historische machines 
de jaren 1930 en 1940. ’s Mid-
dags is er een défilé en presenta-
tie van de traktoren en machines. 
Ook zal het Oosterhuuzens Dia-
lectkoor met hun prachtige lied-
jes over deze streek in het dialect 
twee keer optreden. Verder zullen 
er kraampjes staan met boeren-
producten, die te koop zijn. Ook 
de Stichting Veteraan Autobussen 
en de expo miniatuurautobussen 
is er te bezichtigen. Op het terras 
worden diverse drankjes en bijzon-
dere streekgerechten verkocht. 
Het evenement op beide dagen is 
van 11.00 – 17.00 uur.

Najaarsuitvoering HBT

BEEKBERGEN - Het Beekber-
gens Toneel is weer aan het oe-
fenen voor de najaarsuitvoering 
die dit keer niet het laatste week-
end maar het derde weekend 
van oktober wordt gehouden 
namelijk op 20 en 21 oktober in 
de Hoge Weye in Beekbergen.  
We spelen een blijspel van Jannes 
Bennen …..”Vreemde Vogels”  ……
Noteer het vast in uw agenda. Het 
wordt weer een gezellige toneel 
avond. Wij hebben er heel veel zin in.

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



PAG  7 -  E D I T I E  1 6  -  D O N D E R DAG  3 1  AU GU S T U S  2 0 1 7

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

maandag 11 september

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.

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....CADEAUTJE NODIG???

EVEN NAAR
PRIMERA!

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

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!

De vakantie is  ten einde en we 
gaan weer naar school. Op school 
is gezond eten natuurlijk erg be-
langrijk. Natuurlijk was ik al vaak 
bewust gezond bezig met de 
lunchbox van mijn dochter maar 
ik heb deze zomer ook wel even 
nagedacht over hoe ik dat straks 
weer ga invullen allemaal. Ook 
om het lekker & leuk voor de kids 
te houden. Ik ben namelijk zeker 
voorstander van gezond maar 
iets lekkers soms erbij moet kun-
nen. Nu denk ik dus aan een (klein) 
stukje cake of tijdens de bijzonde-
re feestdagen een pepernoot of 
paasei. Maar goed die cake kun-
nen we natuurlijk vervangen door 
gezonde cakesoorten die net zo 
goed smaken en een (saaie) boter-
ham kunnen we soms vervangen 
door iets anders zoals een (beetje) 
gezonde pannenkoek of een wrap 
gevuld met kip en komkommer. Zo 
kwam ik op deze pannenkoek met 
broccoli en spek. Maar die paasei 
en pepernoot die zul je bij mij ge-
woon tegenkomen (sorry juf) om-
dat ik vind dat dat moet kunnen. 

Wat heb je nodig? 
- de basis pannenkoekenmix 
(welke je zelf normaal gebruikt) 
je kunt dan bijvoorbeeld een half 
portie maken of alleen bij de helft 
de broccoli toevoegen 
- 1/2 stronk broccoli 
- spek 
- olie om in te bakken

Hoe maak je het? 
Maak de mix voor de pannenkoe-
ken zoals je gewend bent. Doe de 
broccoli in een keukenmachine 
en maal fijn. Voeg deze toe aan 
de mix en meng goed door elkaar. 
Doe een scheutje olie in de pan 
en bak eerst 2 plakjes spek. Voeg 
dan de mix toe en bedek de bo-
dem van de pan. Bak om en om en 
laat de pannenkoeken afkoelen. 
Rol ze op en snijd in stukjes. Doe 
in de lunchbox bv komkommer 
sticks en druifjes erbij.

Dit recept is nog niet eerder ver-
schenen op onze site www.taste-
ourjoy.nl. Kijk voor meer heerlijke 
recepten op onze site. Of like ons 
op facebook,com/tasteourjoy of 
Instagram dan ben je als eerste op 
de hoogte van onze nieuwe items!

Liefs Irene & Joyce

In de lunchbox: 
pannenkoekrolletjes met broccoli en spek

Het leven met kanker is voor ie-
dereen anders: sommigen mensen 
praten er over, anderen juist weer 
helemaal niet. Schilderen kan een 
manier zijn om je te uiten, even je 
hoofd leeg te maken of afleiding te 
hebben. 

Onder leiding van onze professio-
nele schilderdocenten zijn er in ons 
huis diverse teken-, aquarelleer- 
en schildergroepen. Wekelijks ko-
men de groepen bij elkaar. In een 
ontspannen sfeer, werkend met 
verschillende materialen, maakt 
een ieder zijn eigen werk. Er zijn 
geen basisvaardigheden nodig: ie-
dereen kan schilderen, tekenen of 
aquarelleren.

In september starten de nieuwe 
groepen, kijk op onze site www.
stichtingkleef.nl/creatief-2 voor 
meer informatie of om aan te mel-
den.

Schilderen en tekenen bij Stich-
ting ‘kLEEF! wekelijks vanaf be-
gin september,Vosselmanstraat 4, 
Apeldoorn

Aanmelden: binnenlopen (Vossel-
manstraat 4 in Apeldoorn), telefo-
nisch (055) 576 26 76 of per mail 
info@stichtingkleef.nl.

Schilderen en tekenen 
bij Stichting ‘kLEEF!

Startzondag 
10 september
Dit jaar is het thema van de lande-
lijke startzondag:  “Een open huis”.

Hierbij sluit deze startzondag aan 
bij de landelijke campagne “Kerk-
proeverij” die kerken uitnodigt om 
begin september de deuren wa-
genwijd open te zetten voor alle 
mensen.

Een open huis zijn is immers een 
eerste voorwaarde om gasten zich 
welkom te laten voelen in de kerk.
Daarom vragen wij je om vrienden, 
buren, kennissen uit te nodigen 
voor deze startzondag. We gaan 
niet alleen de kerkdienst bijwonen 

Na twee succesvolle edities van 
de (H)eerlijke Herfstfair durft de 
organisatie te kiezen voor kleur. 
Het thema van de aankomende 
editie van het evenement is Groen 
& Kleurig, “We zijn geen groentjes 
meer, dus het is tijd om een duide-
lijk thema te kiezen. Kleur is wat 
we willen’’, aldus de organisatie. 
Ook zijn we trots te mogen vertel-
len dat TV-presentator Lodewijk 
Hoekstra op vrijdag 8 september 
aanwezig zal zijn op het jaarlijks 
terugkerende festijn van Groei & 
Bloei. Net zoals in zijn tv-program-
ma’s zal hij daar met al zijn enthou-
siasme de bezoekers inspireren 
om ook zelf aan de slag te gaan in 
hun tuin.
Met de themakeuze Groen & Kleu-
rig wil organisator Groei & Bloei 
laten zien dat de vereniging meer 
is dan groenliefhebbers. Na twee 
jaar duidelijk de keuze te hebben 
gemaakt voor groen en duurzaam, 
is nu ook kleur aan de beurt. Voor 
de bezoekers moet dat de nodige 
vrolijke inspiratie opleveren.
Na het succes van de afgelopen 
jaren hoopt de organisatie op-
nieuw meer bezoekers te trekken 
dan afgelopen september. “We 
doen altijd ons best om de bezoe-
kers te verrassen. Dit jaar hebben 
we Groen & Kleurig gekozen als 
thema. Maar voor velen zal het 
ook een verrassing zijn om Lode-
wijk Hoekstra te ontmoeten en 
tips mee te krijgen van een tv- per-
soonlijkheid’’, zegt Mart Nederhof, 
de organisator van de (H)eerlijke 
Herfstfair.
Deze zomer is Hoekstra weer re-
gelmatig op tv met zijn program-
ma Groene Handen. Dat hij die 
heeft is al duidelijk sinds 2003, 
toen hij een vaste waarde werd in 
het immens populaire programma 
Eigen Huis & Tuin van RTL4. Met 
zijn tomeloze enthousiasme wist 
hij meer mensen aan het tuinieren 
te krijgen en met zijn programma 

Green-Kids wist hij ook kinderen 
warm te maken voor de natuur.
“Dat Lodewijk naar onze fair komt 
is geweldig. Als organisatie zijn wij 
dol op tuinieren, de natuur en het 
leven in de buitenlucht. Dat en-
thousiasme proberen we iedere 
editie op een andere manier over 
te brengen naar onze bezoekers. 
Lodewijk kan dat als geen ander, 
dus we zijn ontzettend blij dat hij 
naar Beekbergen afreist’’, zegt 
Mart Nederhof.
Hoekstra zal uiteraard niet alleen 
even langs wippen in Beekbergen. 
De presentator geeft gedurende 
de middag vier presentaties over 
tuinieren. Ook heeft Hoekstra zijn 
eigen stand, waar mensen hem 
naar hartenlust kunnen bestoken 
met vragen.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook 
nog steeds de gevarieerde kraam-
pjes, live-muziek, modeshows, 
bloemschikcursussen, uiteenlo-
pende demonstraties en allerlei 
vermaak voor kinderen blijven 
sleutelrollen vervullen. “Vorig jaar 
hadden we een kinder-doe-kaart 
voor de kinderen, een doorslaand 
succes. Daar gaan we dit jaar ze-
ker mee door. De kids vermaken 
zich kostelijk, terwijl paps en mams 
zich vol overgave op alle bijzonde-
re kraampjes kunnen storten”, al-
dus Nederhof. Kortom, een unieke 
gelegenheid voor een heerlijk dag-
je uit voor jong en oud.
De (H)eerlijke Herfstfair, (www.
herfstfair-apeldoorn.nl)
8 en 9 september 2017,
Tuincentrum Het Hoogeland,
Limburg van Stirumweg 19, Beek-
bergen.

maar ook gezamenlijk een lunch 
voorbereiden.

Als iedereen één persoon uitno-
digt dan hebben we een volle kerk, 
genoeg handen om een maaltijd te 
bereiden en kunnen we daarna ge-
zellig samen eten.

We zien uit naar jouw komst in 
de Protestantse gemeente Lie-
ren-Beekbergen. 

Groei & Bloei gaat voor meer dan groen
Kleurrijke derde (H)eerlijke Herfstfair
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Oude tijden herleven 

Op 23 augustus 2017 konden de inwoners van Beekbergen en Lieren en de toeristen genieten 
van een stukje landbouwhistorie. Gerben Jochems heeft met een combine, die in de zestiger 
jaren van de vorige eeuw door landbouwcoöperaties veelvuldig werd gebruikt om het graan 
(tarwe, rogge, gerst of haver) te maaien, te dorsen en pakjes stro te persen), in Beekbergen een 
paar hectare geoogst. Gerben bedankt dat je jong en oud hebt laten zien hoe het vroeger op 
het land ging. 

   
Foto’s: Maarten Sprangh, de Stentor 

Herfstfair “Het Hoogeland” 

   



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 29 augustus 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 30 augustus 13.30 - 16.30 uur  Rondleidingen Kerk Beekbergen 

    19.30  uur   Zomeravondzang Kerk Beekbergen 

donderdag 31 augustus 14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

    14.00 - 16.00 uur  Repaircafe Hoge Weye 

    18.00 - 21.00 uur Veluwse Avondmarkt centrum Beekbergen 
zaterdag 2 september 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 3 september 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 
maandag 4 september 20.00 uur   Orgelconcert Kerk Beekbergen 

dinsdag 5 september 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  
    14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 
woensdag 6 september 13.30 - 16.30 uur  Rondleidingen Kerk Beekbergen 

    14.00 - 16.00 uur  Creativiteitsmiddag Stichting MOEd Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88c 

donderdag 7 september 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  
    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 
vrijdag 8 september  10.00 - 17.00 uur Herfstfair  Het Hoogeland 
       Darpfeest centrum Beekbergen 
zaterdag 9 september 10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  
    10.00 - 17.00 uur Herfstfair  Het Hoogeland 
    11.00 - 17.00 uur Open monumentendag Kerk Beekbergen en Kasteel Spelderholt 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 
       Darpfeest centrum Beekbergen 
zondag 10 september 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 
    11.00 - 17.00 uur Open monumentendag Kerk Beekbergen en Kasteel Spelderholt 

 

 

 

  


