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DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Dorps
Vizier

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Het Beekbergens Toneel 

BEEKBERGEN - Het Beekber-
gens Toneel speelt in de Hoge 
Weye op 23 en 24 maart  een 
blijspel van Evelien Evers
“t is “Bingo” op de camping.” 
Een bijzonder vrolijk, komisch 
stuk om u alvast in vakan-
tiestemming te brengen!
Noteert u alvast de datum? We 
zien U graag ! aanvang 20.00 
uur.

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

BEEKBERGEN - Tijdens het 10-ja-
rig jubileum van de Stichting 
Beekbergen Klassiek – najaar 2011 
–  zorgden Bas Verheijden en Niek 
van Oosterum voor een prachtig 
concert, waarbij zij speelden op 
twee vleugels.  Bas Verheijden 
speelt graag nog een keer in de 
Oude Kerk, nu als pianist van ‘zijn’ 
Atlantic Trio met Janneke van 
Prooijen (viool) en Ansfried Plat 
(cello). Het trio werd opgericht in 
2013.
Het trio deelt een passie voor het 
herontdekken van vergeten mees-
terwerken. Kort na hun oprichting 
in 2003 maakte het drietal tour-
nees naar verschillende Atlanti-
sche kusten. In Gjövik (Noorwe-
gen) werd een jaarlijks Atlantic 

Beekbergen Klassiek, The Atlantic Trio

Foto: Stefan Lanjouw 

Mijn naam is Joelle Engel, ben 17 
jaar en doe de opleiding sport en 
bewegen bij Aventus  Apeldoorn. 
Sinds een jaar doe ik aan para-
cycling tandemwielrennen op de 
weg. Afgelopen jaar ben ik derde 
geworden in mijn categorie dames 
tandem op het NK paracycling in 
Montferland .
Door deze prestatie was ik een 
van de 3 genomineerden  in de ca-
tegorie sporter met een beperking 
2017 van de gemeente Apeldoorn. 
Op 14 februari  werden tijdens de 
sportverkiezing  de winnaars be-
kend gemaakt in de raadszaal van 
het stadhuis. Hierbij ben ik geko-

Joelle Engel; sporter met een beperking 2017
zen tot “sporter met een beper-
king 2017” Ik ben er erg trots op 
en had het niet verwacht.  Het was 
een erg leuke ervaring.
Ik heb het syndroom van Usher, ik 
ben eigenlijk doof geboren maar 
kan horen door elektronische 
implantaten, en mijn zicht wordt 
sinds mijn negende steeds min-
der, momenteel kan ik nog door 2 
kleine kokers van 12 graden kijken 
maar uiteindelijk zal ik blind wor-
den. Zelfstandig kan ik niet meer 
fietsen maar ik ben blij dat ik door 
middel van de tandem en de pilo-
ten (voorrijders) mijn passie kan 
uitoefenen.

Concert
BEEKBERGEN - De Christelijke 
Gemengde Zangvereniging Ho-
sanna uit Lieren geeft samen 
met de Christelijke Gemengde 
Zangvereniging Zingt den Heer 
uit Voorst een concert op zater-
dag 24 maart in de dorpskerk 
van Beekbergen.

Het concert staat in het teken 
van het Paasevangelie en zullen 
samen The Crucifixion van John 
Stainer uitvoeren, onder leiding 
van dirigent Bart van den Brink. 
Met medewerking van  Marcel 
van Os - tenor, Jaap Roos - bas, 
Gert Oldenbeuving - orgel, Roel 
Praas -  Piano. Het concert be-
gint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis.

Mooie opbrengst voor Jheylanio
BEEKBERGEN - Zaterdag werd er 
bij Albert Heijn Beekbergen actie 
gehouden voor Jheylanio. Kitty 

van der Molen stond van 9 tot 5 
achter een kraam om broodjes te 
verkopen waarvan de opbrengst 

naar Jheylanio gaat. De reacties 
waren hartverwarmend, er werd 
veel verkocht en spontaan gedo-

neerd. De opbrengst van de ver-
koop en donaties was 830 euro en 
bij de kassa’s werd 750 euro opge-
haald. Toch een mooi bedrag maar 
ze hebben 70.000 euro nodig om 
hem te kunnen laten opereren.
Dus u kunt deze actie steunen 
door geld doneren bij de kassa”s 
en door middel van het inleveren 
van lege flessen. 

Chamber Festival opgericht.
Programma – ‘Licht en schaduw’
(Beethoven en Brahms en hun 
‘schaduwen’ Hummel en Gerns-
heim) Bas Verheijden, piano - Jan-
neke van Prooijen, viool - Ansfried 
Plat, cello. Meer informatie vindt u 
op onze website
www.beekbergenklassiek.nl.
Zaterdag 17 maart van 15.30 tot ca. 
17.00 uur. Oude Kerk, Dorpstraat 
35, Beekbergen
U kunt kaarten bestellen via de 
website: www.beekbergenklassiek.nl
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij:
Primera De Damper, Dorpstraat 
54 • Boekhandel Mooiboek, 
Dorpstraat 84. In de kerk: vanaf 
een uur vóór aanvang van het con-
cert.



(H)eerlijk eten voor  
        een betaalbare prijs

À la carte restaurant
 

Familie en groepsbijeenkomsten

Terras - Grand café - Speeltuin 

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458

      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

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

 Huishoudelijke hulp nodig? 
 
Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke 
hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen 
namelijk maar € 15,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor 
thuis ook vele andere diensten die u het leven comfortabeler 
kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, een klussendienst, een 
kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief 
hoogwaardige maaltijdservice.  
 
Goed om te weten: 
- u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp 
- er zijn geen lidmaatschapskosten 
- u betaald veilig achteraf middels een factuur    
- minimale afname 1 uur 
 
Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken 
graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de 
mogelijkheden te bespreken.  
 
Mathijs van der Zande       &         Henk van Veldhuizen 

 
 
 

       Diensten voor thuis  
            055-3030628                 
 info@dienstenvoorthuis.nl   
 www.dienstenvoorthuis.nl 
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Huishoudelijke hulp nodig? 

Diensten voor thuis is een initiatief gestart om 
huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. 
Wij rekenen namelijk maar € 16,- per uur. Daarnaast heeft 
diensten voor thuis ook vele andere diensten die u het 
leven comfortabeler kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, 
een klussendienst, een kapper of pedicure aan huis maar 
ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. 

Goed om te weten: 
- u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp 
- er zijn geen lidmaatschapskosten 
- u betaald veilig achteraf middels een factuur 
- minimale afname 2 uur 

Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig? Wij 
maken graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Mathijs van der Zande    &   Henk van Veldhuizen

Diensten voor thuis
055 - 3030628

info@dienstenvoorthuis.nl
www.dienstenvoorthuis.nl

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 19-02-2018 t/m 04-03-2018
wk 08-09

   9.99
     100 cl

Stoocker
Friesche 

Beerenburg

Ventisquero Yelcho
Colchagua Valley, Chili
Carménère
Cabernet Sauvignon
Sauvignon Blanc
75 cl per fles 7,99

BULLDOG
London 
Dry Gin

24,99
    70 cl

HOOGHOUDT
Vieux

 11,99
    100 cl

11,99
   100 cl

HOOGHOUDT
Jonge Dubbele
Graanjenever

[= 2e fles voor 3,00]

STONECHURCH
Wine of Origin Western Cape, Zuid Afrika

Chardonnay-Viognier
Cabernet Sauvignon-Merlot

75 cl per fles 5,99

10,99
   70 cl

PUSCHKIN
Ice-filtered

Vodka

CAPTAIN FOX 
RUM

Wit of Bruin

12,49
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

STONECHURCH

[= 2e fles voor 4,00]

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

GLENGARRY
Highland Single

Malt Scotch
Whisky

25,99
    70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

13,99
    50 cl

GODET 
COGNAC

NO.1 Gentleman
Cocktail

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

Nieuwsgierig naar 
onze bakkersgeheimen?

Kom naar ons 

En wij zullen onze geheimen onthullen...

Kom kijken 
en proeven

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Rijksstraatweg 46, Wilp
Tullekensmolenweg 82, Lieren
Rijksstraatweg 46, 

23 februari
van 18.00 tot 21.00 uur

in Wilp

   OPEN HUIS

Bij voldoende belangstelling 
zal er een taxi-service 
van Lieren naar Wilp 
rijden. Hou de informatie 
in de winkel in de gaten!
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

 
 

 

Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond op 11 oktober aanstaande in:

Het programma: 
19.30 uur Inloop, met koffie & thee
20.00 uur Inspiratie Slim Bouwen
20.15 uur VVD fractie over Bouwen in Beekbergsebroek
20.45 uur Uitwisselen van ideeën aan inspiratietafels
21.30 uur Napraten met een drankje
 
Wij hopen u 11 oktober te mogen begroeten,
 
VVD fractie Apeldoorn  
Erica Schmahl 
 
 
Het bestuur van de dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis kunnen nemen van het 
voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te bouwen en zal 
aanwezig zijn tijdens de informatiebijeenkomst.

In en om de dorpen

Energie besparen doe je zo!

groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was het dus. Komen er wel bezoekers en hoe
veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich op de i
markt presenteerden, waren zeker niet ontevreden over de contacten die zij hebben weten te 
leggen en de afspraken die zij hebben kunnen maken over het uitbrengen van een offerte of het 
bepalen van de datum voor een vervolg
het verkrijgen van inzicht waar in de woning energie kan worden bespaard. Het gebruik van 
LED verlichting is wel heel duidelijk een besparing (de lichtopbrengst van de 8 Watt LED
is nagenoeg gelijk aan de lichtopbrengst
informatie over vloer- en muurisolatie (bestaande bouw en nieuwbouw), het installeren van de 
warmtepomp, glas met hoge isolatiewaarde, 
zuinige witgoed apparaten. De beide energiecoaches en de firma’s gaven de bezoekers alle 
informatie en adviezen die zij wensten. Na een gedegen evaluatie (wat kan er beter; hoe geven 
we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar 
is. De firma Tromp verleende gastvrijheid, waarvoor dank.

 
 

Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond op 11 oktober aanstaande in:
De Nieuwe Ruysch 

Lierderstraat 73, 7364 BK Lieren 

Inloop, met koffie & thee 
Inspiratie Slim Bouwen 
VVD fractie over Bouwen in Beekbergsebroek 
Uitwisselen van ideeën aan inspiratietafels 
Napraten met een drankje 

Wij hopen u 11 oktober te mogen begroeten, 

dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis kunnen nemen van het 
voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te bouwen en zal 
aanwezig zijn tijdens de informatiebijeenkomst. 

In en om de dorpen 

Energie besparen doe je zo! 

Op zaterdag 7 oktober 2017 had BLOEM (Beekbergen
Oosterhuizen-Energieneutraal Maken) in het kader van de week 
van de duurzaamheid een informatiemarkt geo
men van 10.30-15.00 uur welkom was om kennis te maken met 
een veelheid aan energiebesparende maatregelen en voor
zieningen in de woning. Het was de eerste keer dat de werk

groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was het dus. Komen er wel bezoekers en hoe
veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich op de i
markt presenteerden, waren zeker niet ontevreden over de contacten die zij hebben weten te 
leggen en de afspraken die zij hebben kunnen maken over het uitbrengen van een offerte of het 

n van de datum voor een vervolggesprek. Belangrijk aspect in deze informatiemarkt was: 
het verkrijgen van inzicht waar in de woning energie kan worden bespaard. Het gebruik van 
LED verlichting is wel heel duidelijk een besparing (de lichtopbrengst van de 8 Watt LED
is nagenoeg gelijk aan de lichtopbrengst van de “ouderwetse 40 Watt gloeilamp). Er was 

en muurisolatie (bestaande bouw en nieuwbouw), het installeren van de 
warmtepomp, glas met hoge isolatiewaarde, zonnepanelen in diverse uitvoeringen en energie 

De beide energiecoaches en de firma’s gaven de bezoekers alle 
informatie en adviezen die zij wensten. Na een gedegen evaluatie (wat kan er beter; hoe geven 
we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar 

rma Tromp verleende gastvrijheid, waarvoor dank. 
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Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond op 11 oktober aanstaande in: 

dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis kunnen nemen van het 
voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te bouwen en zal 

zaterdag 7 oktober 2017 had BLOEM (Beekbergen-Lieren-
Energieneutraal Maken) in het kader van de week 

van de duurzaamheid een informatiemarkt georganiseerd waar 
15.00 uur welkom was om kennis te maken met 

esparende maatregelen en voor-
zieningen in de woning. Het was de eerste keer dat de werk-

groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was het dus. Komen er wel bezoekers en hoe-
veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich op de informatie-
markt presenteerden, waren zeker niet ontevreden over de contacten die zij hebben weten te 
leggen en de afspraken die zij hebben kunnen maken over het uitbrengen van een offerte of het 

ct in deze informatiemarkt was: 
het verkrijgen van inzicht waar in de woning energie kan worden bespaard. Het gebruik van 
LED verlichting is wel heel duidelijk een besparing (de lichtopbrengst van de 8 Watt LED-lamp 

van de “ouderwetse 40 Watt gloeilamp). Er was 
en muurisolatie (bestaande bouw en nieuwbouw), het installeren van de 

zonnepanelen in diverse uitvoeringen en energie 
De beide energiecoaches en de firma’s gaven de bezoekers alle 

informatie en adviezen die zij wensten. Na een gedegen evaluatie (wat kan er beter; hoe geven 
we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar 

 

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!

Dit lijkt wellicht de titel van een 
spannende thriller. Maar al enige 
jaren voeren de BOA’s (buiten- 
gewone opsporingsambtenaren) 
controles uit in ons dorp. Er zijn 
ontwikkelingen te noemen in het 
team van deze ambtenaren: zo 
wordt er gedacht aan wijk/dorps-
BOA’s. Een van de leden, Jeroen 
Daams, heeft een zgn. “wijkscan” 
gemaakt, waarin alle dorpen van 
de gemeente Apeldoorn de revue 
passeren,
In het onderdeel “probleemver-
kenning en probleembeschrijving” 
kunnen we het volgende lezen:
In Beekbergen is een percentage 
van 22% dat zich niet veilig voelt 
in zijn/haar eigen dorp. Toch word 
er door 97% van de ondervraag-
den een voldoende gegeven voor 
de veiligheid in het dorp.
Het grootste probleem in Beek-
bergen heeft betrekking tot de 
vele zorginstellingen in de omge-
ving. Hier wonen veel drank- en 
drugsverslaafden en mensen met 
psychische problematiek. Een 
aantal van deze mensen zorgen 
voor overlast en criminaliteit in 

Spreekuur Theo Simmelink

Op donderdag 22 februari ben ik 
er niet voor het spreekuur. Er zal 
waarschijnlijk ook geen vervan-
ging zijn.
Het zal vaker voorkomen in de 
nabije toekomst dat het spreek-
uur niet bezet is. Dit heeft o.a. te 
maken met de controles vitale va-
kantieparken. Er liggen nogal wat 
campings en parken in mijn wijk en 
bij die controles moet ik aanwe-
zig zijn. Ze worden vaak op don-
derdag gepland en dat is net mijn 
spreekurendag.
Mocht u contact met de politie of 
met mij in het bijzonder willen dan 

Je leest er regelmatig over: een-
zaamheid. Het gevoel alleen te 
zijn, het missen van een band met 
een ander. Het idee hebben dat je 
leven geen zin heeft en je niet van 
betekenis voelen. Uit onderzoek 
blijkt dat in Nederland naar schat-
ting meer dan 1 miljoen mensen 
zich eenzaam voelt.

Eenzaamheid kan allerlei redenen 
hebben: ziekte, ouderdom, geen 
onderdak hebben, dementie, ver-
slaving, werkloosheid. 

Door het luisteren naar muziek 
kun je ervaren en voelen dat jouw 
leven wel degelijk zin heeft, dat je 
geliefd bent en erbij hoort.

Wenz Uitvaart geeft een huiskamerconcert weg

Daarom geeft Wenz Uitvaart een 
huiskamerconcert cadeau. Een 
concert door gedreven musici met 
een verlangen en ambitie om door 
muziek verbinding, hoop en zinge-
ving te brengen. 

Wie gunt u een dergelijk concert? 
Stuur een mail naar contact@
wenz-uitvaart.nl en vermeld wie u 
een concert wilt geven, waarom 
die persoon dit concert verdient 
en welk nummer zeker gespeeld 
moet worden.

Het is ook mogelijk een dergelijk 
concert weg te geven aan een zor-
ginstelling, bejaardentehuis, een 
ziekenhuisafdeling of bijvoorbeeld 
een hospice.

Energie besparen doe je zo!

Is het motto van het inloopspreek-
uur dat burgerinitiatief bLoEm 
voor de inwoners van onze dorpen 
iedere eerste dinsdagavond van 
de maand van 18.30 tot 20.00 uur 
houdt in het kantoor van de Dorps-
raad in De Hoge Weye in Beekber-
gen.
Daar zitten de vrijwillige energie-
coaches van bLoEm voor u klaar 
met weer een nieuw onderdeel: 
een op schaal gemaakt huis waar-
in allerlei energie besparende 
maatregelen verwerkt zijn.
Energie besparende maatregelen 
zijn toch best wat abstract en met 
name de vraag wat te doen in wel-
ke volgorde is best ingewikkeld. 
Op basis van dit mooie huis kun-
nen de energiecoaches u op aan-
schouwelijke wijze laten zien wat 
zoal de mogelijkheden zijn.
Afgelopen dinsdag 6 februari heb-
ben we onze eerste avond gehou-
den en onze eerste bezoekers mo-
gen ontvangen. Heel leuk, daarbij 
heeft ons huis direct zijn waarde 
bewezen.

Iedere eerste dinsdagavond van 
de maand is natuurlijk simpel te 
onthouden.
De avonden worden daarnaast 
nog eens aangekondigd in de 
agenda van de Dorpsvizier.
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. Natuurlijk kunt u ons 
ook bij u thuis uitnodigen, komen 
we langs met onze kennis en onze 
warmtebeeld camera. Aanmelden 
kan via: duurzaambloem@gmail.
com.

Cor Westrik

Zaterdagmiddag 17 februari vond 
de opening plaats van FFWonen 
in Beekbergen. Het Pand aan de 
Dorpstraat biedt plaats aan acht 
dak- en thuislozen. De opening 
werd verricht door wethouder Ben 
Bloem.
Het concept, zegt Ben Bloem, is 
dat de bewoners die hier komen in 
principe goed bemiddelbaar zijn. 
Ze hebben alleen tijdelijk geen 
dak boven hun hoofd en moeten 
vrij snel doorstromen naar een re-

kunt u gewoon 0900-8844 bellen 
en vragen om contact. Soms wordt 
u direct doorverbonden, soms ook 
wordt er een terug- belnotitie ge-
maakt.
Als het gaat om contact met mij, 
dan kunnen we ook op andere 
momenten dan de donderdag een 
afspraak maken op de spreekuur-
locatie of bij u thuis.
U zit dus niet gebonden aan dat 
ene uurtje in de week op donder-
dag! Ik hoop u hiermee een stukje 
duidelijkheid gegeven te hebben.
 
Theo Simmelink
 

het dorp sinds de zorginstellingen 
‘open’ instellingen zijn geworden.
Uit politiecijfers: 32 keer melding 
van verward/overspannen per-
soon. 30 x vernieling van/aan au-
to’s of overige objecten.
Wat kunnen wij als team Handha-
ving doen?
Als we het jaarwerkplan van team 
handhaving openbare ruimte aan-
houden, kunnen wij als handha-
ving het volgende doen:
Preventie/veiligheidsadvies m.b.t. 
woninginbraken en overvallen, ge-
richte inzet n.a.v. overlastmeldin-

gen, inzet van jeugdboa’s, Toezicht 
en handhaving op de drank en ho-
reca wetgeving, Toezicht op eve-
nementen, inzet n.a.v. meldingen 
over milieufeiten of dierenwelzijn, 
controle op honden en afhandeling 
van blaf en bijtincidenten, gerichte 
inzet bij parkeer overlast, Flora en 
Fauna beheer/controle in de bui-
tengebieden, inzet m.b.t. controle 
en handhaving bij Diftar-contai-
ners.
Betere samenwerking met politie 
en andere ketenpartners.

De BOA’s in Beekbergen

guliere woning en blijven hier on-
geveer zes maanden. Het is een 
voorziening voor mensen die niet 
verslaafd of psychiatrisch patiënt 
zijn, maar die wel tijdelijk opvang 
nodig hebben. Ik heb gewerkt bij 
de Stichting Dak- en Thuislozen-
zorg (DTZ) en mag nu in de rol van 
wethouder deze pand van FFWo-
nen openen.
Vermeld moet worden dat de ei-
genaar/huismeester van het pand, 
Richard Bijl, een jaar geleden het 

pand heeft gekocht, waar hij in-
middels met zijn gezin woont. De 
acht kamers worden verhuurd 
aan DTZ, waarbij de coördinatie in 
handen ligt van DTZ-medewerkers 
Dick Laning en Bert van Veen. In 
iedere kamer staat een bed, een 
bureau, een wastafel en een kle-
dingkast.
De aankleding van de centrale 
woonkamer en keuken zorgen 
voor een huiselijke sfeer.

Opening FFWonen



In Beekbergen en omgeving ston-
den rond 1300 dankzij de vele be-
ken en sprengen een groot aantal 
molens. Het recht om molens aan 
te leggen had alleen de landheer. 
Toen men in de middeleeuwen het 
water van beken en sprengen ging 
gebruiken voor het aandrijven van 
molenraden, begrepen de landhe-
ren van die tijd onmiddellijk welk 
een belangrijk geldelijk voordeel 
het recht op stromend water kon 
opleveren. Ze lieten zelf watermo-
lens bouwen die ze vervolgens te-
gen een jaarlijks bedrag aan mole-
naars verpachtten en waar boeren 
en burgers verplicht waren tegen 
een vastgesteld bedrag hun graan 
te laten malen. Aan de Beekberger 
Beek in Lieren stond sedert 1294 
de oudste graanmolen van Beek-
bergen en wijde omgeving. Deze 
molen was in die tijd (1294/1295) 
een dwangmolen van de Gel-
derse graaf Reinald I en de inge-
zetenen van Beekbergen waren 
verplicht in deze molen hun gra-
an te laten malen. De molen is na 
1433 in particulier bezit gekomen.  
In  1533 verkopen Mechteld ten 
Have, Ryck van Heerd en zijn 
vrouw en Derck Jacobsz en zijn 
vrouw de watermolen met toebe-
horen, gelegen in het ambt Apel-
doorn in het kerspel Beekbergen, 
aan het ‘Sint Peters Gasthuis’ in 
Arnhem. 

Veluwse watermolen

In 1533 werd de molen dus eigen-
dom van het ‘Sint Peters Gasthuis’. 
Daar komt ook de naam ‘Gasthu-
ismolen’ vandaan, een benaming 
die tot op heden nog wordt gebru-
ikt.  In 1535 werd de verkoopakte 
van de molen aan het ‘Sint Peters 
Gasthuis’ door hertog Karel van 
Gelre ondertekend en bezegeld, 
waarbij tevens werd bepaald dat 

Al een aantal jaren is onder aus-
piciën van de dorpsraad Beek-
bergen-Lieren de werkgroep 
Oud Beekbergen-Lieren (WOBL) 
bezig met het verzamelen van 
materiaal om de historie van 
deze dorpen en omgeving voor 
het nageslacht vast te leggen. 
 
De werkgroep zal regelmatig pu-
blicaties verzorgen in dit blad en 
op de website van de dorpsraad.
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Molens in Beekbergen en LierenWOBL

WILP – Zien hoe uw eigen Ech-
te Bakker Wil Gerrits zijn degen 
kneedt. De warmte van de ovens 
voelen. De heerlijkste geuren op-
snuiven tijdens het bakproces. 
En uiteindelijk natuurlijk van die 
kraakverse broodjes proeven of 
de bakker helpen om zijn mooiste 
taarten af te werken. U kunt het 
allemaal meemaken tijdens het 
Open Huis op vrijdag 23 februari 
want op die dag opent Wil Gerrits 
de deuren van de bakkerij in Wilp 
om de bakkersgeheimen te ont-
hullen en iedereen kennis te laten 
maken met het bijzondere am-
bacht dat iedere dag en nacht zo 
dicht bij huis uitgevoerd wordt. 

Vakmanschap

Smaak en ambacht zijn nauw 
met elkaar verweven. De bakkers 
van Wil Gerrits werken met pure 
en kwalitatieve grondstoffen. Zo 
wordt bijvoorbeeld alleen room-
boter gebruikt en worden meel en 
andere grondstoffen zorgvuldig in-
gekocht bij Nederlandse leveran-
ciers. Daarbij komt het vakman-
schap van de bakkers die iedere 
nacht zorgen voor vers brood en 
gebak. Dat maakt het verschil in 
smaak. En dat proef je.

Feest met taart

Ook de taarten en gebakjes wor-
den met de grootste zorg gebak-
ken en afgewerkt. Met een mooie 
foto wordt dat helemaal persoon-
lijk. Het ziet er makkelijker uit 
dan u denkt. Probeert u zelf maar 

eens een mooie slagroomtoef te 
maken of een marsepeinen roos-
je uit te steken. Tijdens het Open 
Huis krijgt u alle informatie over de 
workshops taarten maken die Wil 
Gerrits samen met Ietje van Lim-
beek aan gaat bieden.

Bakkersgeheimen

Wil Gerrits bakt en verkoopt deze 
lekkere producten nu al 30 jaar in 
Wilp en 12,5 jaar in Lieren. Ter ge-
legenheid van deze jubilea heeft 
Wil een nieuw Lebuïnesbrood ont-
wikkeld, genoemd naar de stichter 
van de kapel waar omheen ruim 
1250 jaar geleden Wilp is ontstaan. 

Omdat de producten worden ge-
maakt in de bakkerij achter de 
winkel is het ambacht niet goed 
zichtbaar. Daarom gaan nu de 
deuren open zodat iedereen een 
kijkje kan nemen en de bakkers-
geheimen kan ontdekken. Ook de 
mensen uit Lieren zijn natuurlijk 
van harte welkom. Bij voldoende 
animo zal er een taxiservice rijden 
van Lieren naar Wilp.

Demonstraties
Wil en Annelies Gerrits maken 
er een gezellige avond van met 
demonstraties van het bakken van 
brood, leuke activiteiten voor de 
kinderen en natuurlijk iets lekkers 
te proeven bij de koffie of thee.

Ook iets lekkers voor thuis wordt 
niet vergeten. Vrijdag 23 februari 
van 18 tot 21 uur bent u van harte 
welkom.

Open Huis bij Wil Gerrits, De Echte Bakker

Ontdek de Bakkersgeheimen

niemand anders op dezelfde beek  
in het kerspel Beekbergen water-
korenmolens mocht stichten.

In datzelfde jaar, 1535, vergun-
de Karel van Egmond, hertog van 
Gelre, het ‘Sint Peters Gasthu-
is’ de bouw van een volmolen:  
de ‘Tullekensmolen’, genoemd 
naar Willem Tulleken, die de molen 
gepacht had van de weduwe van 
Marten Orgens, Geertje Schut.

Tullekensmolen

De volmolen werd vlakbij het bron-
gebied van de Oude Beek gebou-
wd. Om voldoende verval te kri-
jgen was het nodig om de Oude 
Beek op te leiden, d.w.z. geleidelijk 
aan hoogte te laten winnen ten 
opzichte van het omringende land, 
want pas dan kon de beek een wa-
terrad aandrijven. Dat betekende 
dat de bedding werd verlegd naar 
de hogere zijkant van het oor-
spronkelijke beekdal, net zo ver 
tot hij hoogte genoeg had om via 
een kustmatige waterval de bo-
venslagmolen aan te drijven. De 
verlegging van de oude bedding is 
nog goed te zien bij de Beekberger 
Beek ter hoogte van de ‘Tullekens-
molen’ en de ‘Ruitersmolen’. 

De ‘Tullekensmolen’ was een 
volmolen. Vollen is het laten ver-
vilten van een wollen weefsel. Dit 
is een bewerking om de vezels 
dichter in elkaar te persen, waar-
door een stevige stof ontstaat die 
minder vatbaar is voor krimp. Het 
weefsel werd gedompeld in een 
grote bak met heet water en urine. 
Door het weefsel met de voeten 
aan te stampen ging de stof vervil-
ten en krimpen.

Het vollen was zwaar en smerig 
werk. Vanaf de 17e eeuw werd dit 
werk enigszins ‘gemechaniseerd’ 
door volmolens toe te passen. 
Veel watermolens  werden voor 
dit doel omgebouwd tot volmolen. 
Een dergelijke molen werd in de 
volksmond ook wel een stinkmo-
len genoemd.

In 1601 kreeg Marten Orges de 
‘Tullekensmolen’ in pacht van het 
‘Sint Peters Gasthuis’. De molen 
werd daarna tot papiermolen ver-
bouwd. Op 6 maart 1679 kregen 
Willem Tulleken en Johanna Otten 
de pacht van water en grond bij de 
molen. Tot 1904 is er papier in ver-
vaardigd, daarna is er een wasserij 

in gevestigd. Brouwer en Oxener 
waren eigenaar van de wasserij op 
de ‘Tullekensmolen’. Voor de oor-
log waren er twee waswagens in 
bedrijf. Na de oorlog ging de was-
serij snel achteruit en raakte de 
molen ernstig in verval. Inmiddels 
is de molen gerestaureerd en is er 
een Fordmuseum in gevestigd.

In 1606 laat papiermaker Marten 
Orges op een stuk grond aan de 
Beekberger Beek een kleine pa-
piermolen timmeren: de ‘Ruiters-
molen’. De grond krijgt hij in pacht 
van de geërfden van de Lierder-
mark. De naam ‘Ruitersmolen’ 
vindt zijn oorsprong in het feit dat 
Marten Orges steeds te paard zijn 
eigen molens en die van zijn kinde-
ren bezoekt.                                

Ruitersmolen 

In zijn huis is ook een gebrand-
schilderd raam aangebracht met 
een voorstelling van Marten Or-
ges te paard. Behalve de achttien 
daalders als pacht moet Orges 
ook nog twee daalders per jaar 
voor het gebruik van het beekwa-
ter betalen aan de huismeesters 
van ‘Sint Peter’ in Arnhem. Orges 
vindt dit niet terecht en weigert te 
betalen. Het komt tot een proces, 
waarbij Orges in het ongelijk wordt 
gesteld en de rechter hem gebiedt 
bij de ‘Ruitersmolen’ het beekwa-
ter weer zijn vrije loop te geven. 
Enkele jaren wordt de papiermo-
len niet gebruikt. Dan blijkt dat het 
gasthuis ‘Sint Peter’ ten onrechte 
waterpacht heeft geëist. Kort na 
deze nieuwe uitspraak willen de 
weduwe van Orges en haar beide 
kinderen de molen weer in wer-
king stellen. Drie zondagen wordt 
in de kerk van Beekbergen afge-
kondigd dat iedereen die daar-
tegen bezwaar heeft dit kenbaar 
kan maken. Als blijkt dat alleen het 
‘Sint Peters Gasthuis’ niet wil dat 
de ‘Ruitersmolen’ weer in gebruik 
wordt genomen, wordt in januari 
1626 het erfpacht toegewezen aan 

Geertje Schut, weduwe van Orges 
en aan haar zonen Daniël en Paul.

In 1742 zijn er twee ‘Ruitersmo-
lens’. Papiermaker Willem Jans zit 
op ‘Ruitersmolen I’ en Evert van 
Oorspronck op ‘Ruitersmolen II’. 
In 1843 zet eigenaar Derk Boks de 
ene papiermolen om in een koren-
molen. De hamerbakken verkoopt 
hij aan Jan van Houtum in Ugche-
len.  Papiermaker L. van Gerrevink 
heeft dan de andere molen van 
de familie Hackfort uit Loenen 
gepacht. Deze molen brandt een 
aantal jaren later af en is niet meer 
opgebouwd. 

Derk Boks, de eigenaar van 
Rui-tersmolen I wilde dat zijn zoon, 
Evert Jan, hem zou opvolgen als 
mulder (molenaar). Maar Evert Jan 
Boks koos voor de schilderkunst 
en vertrok naar Antwerpen om 
daar kunstschilder te worden.

Toen hij in 1863 aan de academie 
in Antwerpen een eerste prijs be-
haalde , bereidde Beekbergen hem 
een grootscheepse ontvangst. In 
1964 werd de Evert Jan Boksweg 
naar de schilder vernoemd.

In de oorlogsjaren 1940-1945 
werkte de ‘Ruitersmolen’  als ko-
renmolen. De laatste eigenaar/
molenaar was Kaars Sijpestein, 
daarna raakte de molen in verval. 

Vele jaren later is door de Stich-
ting Vrienden van de Ruitersmo-
len met de restauratie begonnen. 
Marinus Zegers , de voorzitter van 
de stichting, heeft zich samen met 
veel vrijwilligers ingezet voor res-
tauratie van die molen. In 1985 was 
de molen gerestaureerd en is door 
vrijwilligers in gebruik genomen 
voor het malen van graan. 

Opleiden van een beek
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Vo e t b a l

Vo l l e y b a l
24e tien over rood 
biljarttoernooi

OOSTERHUIZEN - In het dorpshuis 
van Oosterhuizen wordt dit jaar 
voor de 24e keer het jaarlijkse tien 
over rood biljarttoernooi gehou-
den van 26 februari  tot en met 
2 maart. De voorrondes zijn van 
maandag 26 februari tot en met 
donderdag 1 maart. Aansluitend is 
op vrijdag 2 maart de kwart,halve 
en finale. Aanvang alle avonden 
om 19.00 uur.

Inschrijven voor het tien over rood 
toernooi kan bij de heer Henk 
Quack. Telefoon 055- 5424738
Uitsluitend tussen 18:00 en 20:00 uur.
Of per e-mail:
elizabeth28121944@live.nl
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro 
per persoon.

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof:

Dinsdag 20 februari
21.00 uur BSV Heren 2  –  Alterno HS 7

Uit wedstrijden:

Dinsdag 20 februari
20.45 uur s.c. Wesepe XR1  –  BSV XR 1
 De Nieuwe Coers, Wesepe

BELANGRIJKE WEDSTRIJD!!!!! KOM DAMES 2 AANMOEDIGEN!!!
Vrijdag 24 februari 2018:
19.15 uur: Alterno DS 9  – BSV Dames 2  – Alternohal, Apeldoorn

Zaterdag 25 februari
14.30 uur Alterno JC 3  -  BSV JC 1
 Alternohal, Apeldoorn
15.00 uur WSV HS1  –  BSV Heren 3
 de Voorwaarts, Apeldoorn

Zaterdag 3 maart
14.30 uur Jumbo van Andel Ormi JC 1  -  BSV JC 1
 Pr. Willem Allexanderhal, Epe

DorpsVizier
Adverteren in het 

DorpsVizier
al vanaf € 25,=

(ex. btw)

Vriendenteam
Wij zijn bij VV Beekbergen dit seizoen begonnen met het opstarten 
van een vriendenteam en dit met veel succes. Nu willen wij hier in het 
seizoen 2018-2019 ook verdere invulling aan geven en willen dan ook 
oud Beekbergen spelers en vrienden uitnodigen om zich voor een 2e 
vriendenteam aan te melden bij H.Calot Voetbalzaken.

Sporten op de woensdagochtend
Elke woensdagochtend van 
september tot eind mei is er in 
sporthal De Hiethof van 09.30 tot 
ongeveer 10.30 uur gelegenheid 
voor senioren om te komen spor-
ten. We besluiten met een kopje 
thee of koffie.
In overleg met elkaar kiezen we, 
per keer, een of meerdere spellen, 
te denken valt aan:
Er is geen lidmaatschap aan ver-
bonden je betaalt 3 euro per keer 
of koopt een 10- rittenkaart voor 
30 euro.
Wil je meer informatie dan kun je 
contact op nemen met: Gien For-
tuin, Telefoon: 055-5062245, Mail: 
gienfortuin@gmail.com

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

Vr. 23-feb 21:00 Beekbergen 1   -  ATIK 4 (zaal)
Za.24-feb 14:30 Beekbergen 2   -  AGOVV 3
Za.24-feb 14:30 Beekbergen VR2  -  SV Twello VR2
Zo.25-feb 11:30 Beekbergen 2   -  KCVO 2
Zo.25-feb 14:00 Beekbergen 1   -  Alexandria 1

BELANGRIJKE WEDSTRIJD!!!!! KOM DAMES 2 AANMOEDIGEN!!!
Vrijdag 24 februari 
19.15 uur: Alterno DS 9  – BSV Dames 2  – Alternohal, Apeldoorn

Aankondiging dertiende Stratentoernooi BC ‘t Pluumpje

EERBEEK - Op dinsdagavond 
27 maart 2018 organiseert 
BC ’t Pluumpje het dertiende 
STRATENTOERNOOI in sporthal 
‘De Bhoele’ in Eerbeek. Een leuke 
mogelijkheid voor iedereen in de 
omgeving van Eerbeek die met 
badminton kennis wil maken of zin 
heeft in een sportieve avond. 

Al vele jaren organiseert ’t Pluumpje 
met succes een stratentoernooi 
voor eigen leden en introducés. Dit 
is ieder jaar weer een hoogtepunt 
in het seizoen waarbij er soms wel 
100 deelnemers zijn. Wat houdt het 
stratentoernooi in? Het is in ieder 
geval een gezellige en sportieve 
badmintonavond. 

Stel een team samen met mensen 
uit je straat óf met vrienden/
kennissen/familie/collega’s. Een 
team bestaat uit vier personen. 
De samenstelling (mannen en/of 
vrouwen) maakt niet uit. De enige 
voorwaarde is dat er maximaal één 
competitiespeler in een team mag 
zitten. Er wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de sterkte 
van de deelnemende teams. 
Verzin een leuke (straat)naam voor 
het team en stuur de deelname 
op. Gegarandeerd een leuke, 
sportieve en gezellige avond voor 
het team! 

De deelname is € 5,00 per team, 
individuele deelnemers € 1,50. De 
avond begint om 19.30 uur en zal 
om +/- 22.30 uur eindigen met 
de prijsuitreiking. Er wordt o.a. 
gestreden om een wisselbokaal. 

Het is ook mogelijk om als individu 
of als incompleet team aan te 
melden. Er wordt dan gezorgd 
voor een leuk en compleet team! 
Het is ook mogelijk om meer dan 
4 mensen voor een team op te 
geven en deze te laten rouleren 
per wedstrijdronde. Er kunnen 
echter niet meer dan 4 spelers van 
één team per wedstrijdronde in 
actie komen. 

Stuur je aanmelding met je 
teamsamenstelling op naar: 
pluumpjestratentoernooi@gmail.com   
Uiterste inleverdatum is 20 maart 
2018. Voor meer informatie: www.
bctpluumpje.nl , www.facebook.
com/tPluumpjeEerbeek of
Of mailen via 
pluumpjestratentoernooi@gmail.com 
Peter Dubbelhuis, Raymond 
Rensen, en Rob Barmentlo vormen 
samen de organisatie. Wil je van te 
voren komen oefenen dan kan dat 
altijd. Laat het even van te voren 
weten dan zorgen zij er voor dat 
er rackets en shuttles beschikbaar 
zijn.

Gezocht: Nieuwe leden Koersbalclub
BEEKBERGEN - Wij zoeken leden 
voor onze gezellige “Koersbalclub” 
Bent u geïnteresseerd, dan nodigen 
wij u uit, om te komen kijken. 
Wij spelen op vrijdag van 14.00 
t/m 17.00 uur, om de 14 dagen, in 
de oneven weken, vanaf januari 

2018! Bij eventuele deelname, zijn 
de eerste 4 lessen gratis. 

De contributie is 15 euro per 
kwartaal.  Adres: Het Zonnehuis, 
Dorpstraat 49, 7361 AR 
Beekbergen. 
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www.via-natura.nl 
Dorpstraat 40 - 7361 AV Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

FarmFood rawhide kauwbotten

15% korting

BEEKBERGEN - De Bökkers komen op 2 maart weer naar de Boerde-
rij in Beekbergen en op dit moment zijn de kaarten in de voorverkoop 
bijna op!  Wie het grote feest mee wil maken, erbij wil zijn en nog geen 
kaarten heeft, moet snel zijn! De laatste kaarten zijn te verkrijgen via 
www.yourticketprovider.nl/events/23593-bkkers-18/

De Bökkers komen naar de Boerderij Beekbergen

Stichting MOEd : creatieve cur-
sussen voor vermoeide mensen

Als je, ten gevolge van ziekte, een 
burn-out of een beperking, al je 
energie nodig hebt om je staande 
te houden, dan is het moeilijk om 
ook nog deel te nemen aan ont-
spannende en creatieve activitei-
ten. Terwijl juist creativiteit weer 
energie en meer levensvreugde 
geeft.
Daarom organiseert stichting 
MOEd speciale cursussen voor 
mensen met vermoeidheid.
In een kleine groep, onder leiding 
van een kunstzinnig of creatief 
therapeut, werk je in je eigen tem-
po en kun je ontdekken wat je alle-
maal kunt.
Het is fijn om dat samen met ande-
ren te doen die aan een half woord 
genoeg hebben om te weten hoe 
het met je is. Het delen van erva-
ringen, ontspanning en gezellig-
heid en herkenning en begrip bij 
elkaar vinden, zijn belangrijk tij-
dens een cursusmiddag. Er wordt 
gewerkt met allerlei verschillende 
technieken en materialen, waarbij 
het plezier belangrijker is dan het 
resultaat.

 

De bijeenkomsten zijn op woens-
dagmiddag eens per 14 dagen in 
Beekbergen in Centrum Bron-
kracht Dorpsstraat 86A. 
Je kunt een keer kosteloos komen 
meedoen om te kijken of het wat 
voor je is. Je kunt op elk moment 
deelnemen dus ook tijdens de lo-
pende cursus.
Leeftijd is niet belangrijk en cre-
atieve ervaring is niet nodig. Er 
wordt gewerkt met verschillende 
technieken en materialen zoals 
tekenen, schilderen, werken met 
papier, klei of was.

Om de cursus zo toegankelijk 
mogelijk te houden zijn de kosten 
voor deelname afhankelijk van in-
komen.
Voor meer informatie: www.stich-
tingmoed.nl
Contactpersoon: Janny Haisma, 
E-mail: info@stichtingmoed.nl
Website: www.stichtingmoed.
nl  en op de website van Centrum 
Bronkracht.

Workshop/ Training SOUL BODY FUSION,  Practitioner opleiding
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BEEKBERGEN - Op zaterdag 24 
maart komt Arno van Dijk weer bij 
Centrum Bronkracht.
Afgelopen jaar heeft Arno van Dijk 
de training Soul Body Fusion aan-
geboden bij Centrum Bronkracht. 
Dit was een doorslaand succes 
voor onze gasten en voor Arno 
zelf.
Arno van Dijk geeft als erkend 
Soul Body Fusion trainer de op-
leiding tot Soul Body Fusion prac-
titoner inclusief een internationaal 
erkend certificaat. (geldt ook voor 
studiepunten voor veel therapeu-
ten). Deze bijzondere techniek is 
oorspronkelijk ontwikkeld door 
Jonette Crowley uit de VS. Door 
jarenlange ervaring heeft hij voor 
zijn workshops de techniek door-
ontwikkeld zodat je de techniek 
niet alleen op anderen kunt toe-
passen maar ook snel en praktisch 
op jezelf en je omgeving.

Met de Soul Body Fusion tech-
niek wordt de energie van je Ho-
gere Zelf (vaak Ziel genoemd) 
meer verbonden wordt met jouw 
lichaam. Deze ‘versmelting’ (Fu-
sion) van Hoger Zelf en lichaam 
zorgt voor veel positieve verande-
ringen in je leven. Soul Body Fusion 
kan je aanbieden aan volwassenen 
én (nieuwetijdse)kinderen. De trai-
ning is geschikt voor een ieder, of 
je nu ervaring hebt als coach/the-
rapeut of geen ervaring. Iedereen 
kan het leren.

Tijdens deze opleidingsdag (zater-
dag 24 maart) krijg je uiteraard zelf 
ook een Soul Body Fusion sessie 
aangeboden, zodat jouw Hogere 
Zelf meer verbonden wordt met 
jouw lichaam. Ook leer je ook hoe 
je deze techniek kan uitvoeren en 
straks kan aanbieden. 

Als cadeau voor jezelf leer je hoe 
je Soul Body Fusion op jezelf kan 
toepassen. Zo krijg je in 5 minuten 
per dag een fijner leven!  Er is nog 
plaats en je bent welkom…….Kijk 
voor meer info op www.urpichai.
nl/workshops/ of de website van 
Centrum Bronkracht.

Voor de meeste beroepsvereni-
gingen krijg je voor het volgen van 
deze workshop/training studie-
punten. 
Je kan je opgeven bij: Arno van Dijk 
info@urpichai.nl. Maar uiteraard 
ook bij Centrum Bronkracht.

 

OOSTERHUIZEN - Op maandag 5 
februari zijn de leerlingen van groep 
5/6 van o.b.s. Oosterhuizen op be-
zoek geweest bij Technodiscovery. 
 
Voorafgaand aan het bezoek zijn 
de kinderen op school druk be-
zig geweest met bedenken wat 
een constructie nu precies is, en 
aan welke eisen bepaalde con-
structies moeten voldoen. Ook 
werd er gekeken naar verschil-
lende profielen en gingen zij 
testen welke het sterkst waren. 
 
In groepjes werd er vervolgens 
gewerkt aan een schets voor een 
echte brug, die over een denkbeel-
dige rivier van 1,5 meter breed ge-
bouwd moest worden.
Aan de hand van die schetsen 
zijn de kinderen bij Technodis-
covery aan de slag gegaan met 

Bezoek Technodiscovery obs Oosterhuizen

de daadwerkelijke bouw van hun 
brug. Ze mochten hierbij zagen, 
boren en timmeren. Er kwam veel 
technisch inzicht bij kijken om de 
problemen die ze tegenkwamen 
op te lossen. Uiteindelijk is het 
de groepjes gelukt vijf hele ver-
schillende bruggen te bouwen. 
 
Het is erg knap om te zien hoe 
er werd samengewerkt, en dat 
kinderen steeds beter met het 
gereedschap over weg konden. 
 
Hoewel we trots kunnen zijn op 
alle resultaten, mag één groepje 
binnenkort namens de klas een 3D 
print laten maken van hun brug. Dit 
zal bij CODA gaan gebeuren.
Het korte bezoek aan de filmlo-
catie van het programma Check-
point was een mooie bonus aan 
het einde van de middag.

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen
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Colofon

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

maandag 5 maart

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
Redactie: Adri Meijer

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

DorpsVizier 
Adverteren in het DorpsVizier al vanaf € 25,=  (ex. btw)

Meer informatie: www.dorpsvizier.nl

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

autoschade herstel
onderhoud en apk

caravan en camper reparatie
coating voor vloeren en wanden

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59
info@degrootautoschade.nl
www.degrootautoschade.nl

M i n d f u l n e s s  
 
Mindfulness beoefenen wil zeg-
gen ‘zonder oordeel en bewust 
stilstaan bij het moment’. Uit ver-
schillende onderzoeken blijkt het 
effect van deze aandachtstraining 
op spanning of onrust. Bij Stichting 
‘kLEEF!, inloophuis voor mensen 
met kanker, naasten en nabe-
staanden, ervaren gasten dit effect 
van Mindfulness. Daarom wordt 
een nieuwe workshop  Mindful-
ness aangeboden. De workshop 
bestaat uit 6 lessen. Voor meer 
info of om u aan te melden kunt u 
binnenlopen bij het inloophuis aan 
Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn, 
bellen met nummer (055) 576 26 
76 of mailen aan info@stichting-
kleef.nl.
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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

S
EI - erken

d

Erelid Els van Limbeek en Wiggert 
Bonneveld werden op de algeme-
ne ledenvergadering van het Ma-
trozenkoorApeldoorn kompleet 
verrast. De kersverse voorzitter 
Guus Swagemakers, zette de 
beide koorleden in het zonnetje 

Foto: links voorzitter Guus Swagemakers, in het midden Wiggert Bon-
neveld en rechts erelid Els van Limbeek

omdat zij tien jaar geleden de me-
deoprichters waren van het mat-
rozenkoor. Zij kregen een pen met 
inscriptie aangeboden als blijven-
de herinnering aan dat heugelijke 
feit.

Huldiging jubilarissen

Als je op zoekt bent naar een 
snelle makkelijke maaltijd is dit 
echt een aanrader. Een simpel 
broodje biefstuk teriyaki met wat 
gewokte champignons en prei. 
Easy peasy! Helemaal fijn als je 
alleen voor jezelf moet koken bij-
voorbeeld. 

Wat heb je nodig? voor 2 perso-
nen 
- 2 lekkere afbakbroodjes of stok-
brood 
- 2 biefstuks 
- 1 rode ui 
- 1 kleine prei 
- champigons 
- teriyakisaus

Hoe maak je het? 
Haal het vlees 30 minuten vooraf 
uit de koelkast en laat op kamer 
temperatuur komen.  Snipper de 
ui en snij de prei in dunne ringen 
en de champignons in plakjes. 
Wok deze in een pan samen met 
wat teriyakisaus naar smaak.

Dep de biefstuk droog met wat 
keukenpapier en bestrooi met 
peper en zout. Smelt een flink 

blokje roomboter in de pan en leg 
de biefstuk erin. Bak aan beide 
kanten ongeveer 4 minuten om en 
om. Prik absoluut niet in het vlees 
want dan lopen de vleessappen 
eruit. Haal ze uit de pan en leg 
even weg bedekt met alluminium 
folie en laat even 5 minuten rus-
ten. Snij de broodjes door de helft. 
Beleg met het prei mengsel. Snij 
de biefstuk in dunne reepjes en 
leg op het broodje. Voeg eventu-
eel nog wat teriyakisaus toe over 
de biefstuk.

Kijk voor meer heerlijke recepten 
op onze site. Of like ons op face-
book,com/tasteourjoy of Insta-
gram dan ben je als eerste op de 
hoogte van onze nieuwe items!

Liefs Irene & Joyce

Broodje biefstuk teriyaki

Koffieschenk(st)ers 
gezocht
 
Iedere zaterdagmorgen wordt er 
door bewoners van De Vier Dor-
pen en door bezoekers uitgebreid 
koffie gedronken. Er is al jaren een 
vast team van koffieschenksters 
die dit verzorgd. Om gezondheids-
redenen hebben enkele vrijwil-
ligers moeten stoppen met het 
schenken van het bakkie troost. 
Welke dorpsbewoner vindt het 
leuk om dit vrijwilligersklusje op 
zich te nemen? Het sociale con-
tact rond de koffie is zeker zo be-
langrijk als het kopje koffie zelf.
Vindt u/jij het leuk om eens in de 
4 weken op zaterdagochtend van 
9.30-11.15uur te helpen onze cli-
enten een lekker kopje koffie te 
serveren? Dan vragen we u/jou 
contact op te nemen met Jeanet 
Reuvekamp of Ingrid Klomp; 055-
5066870. We horen graag van u/
jou!

Met "Johannes de Heer" op weg naar de Zondag

Thema: "er is Kracht in het lied". Wij nodigen u van harte uit voor het 
maandelijkse samenzanguurtje zaterdag 24 februari  van 17.00 - 17.45 
uur in de Hervormde Kerk Beekbergen.

Matrozenkoor-Apeldoorn.nl viert 
dit  jaar het lustrum van hun 10 jaar 
bestaan. De matrozen zingen ook 
geregeld tijdens de zomermaan-
den in Beekbergen.
Zij hebben voor dit jaar één van 
de goede doelen gekozen voor de 
Klup in Apeldoorn. De Klup is een 
clubhuis voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Alle ac-
tiviteiten worden gerund door vrij-
willigers. De Klup heeft een eigen 

Matrozenkoor-Apeldoorn viert 10 jarig lustrum

koor, dat heet Pikobello.
De Matrozen en de Klup, Meezing-
koor Piekobello gaan gezamenlijk 
zingen er een leuke feestmiddag 
van maken waarbij ook de tafel-
goochelaar Magic Stefan zal op-
treden.
Ook wordt er die middag de lus-
trumcheque door het Matrozen-
koorApeldoorn.nl overhandigd aan 
de Klup. Iedereen kan dit feestelij-
ke optreden gratis bijwonen.

Eervolle vermelding Grote Grillworsttest 2018 Wilbrink

BEEKBERGEN - Wilbrink Uw Sla-
ger uit Beekbergen heeft een 
eervolle vermelding behaald bij 
de vakwedstrijd om de Grote 
Grillworsttest. Op 8 februari 2018 
kreeg Lammert Wilbrink de bij-
behorende prijs uitgereikt door 
24-Kitchen chef én juryvoorzit-
ter Hugo Kennis in het Van der 
Valk Hotel Leusden-Amersfoort. 
”Een grillworst met een herken-
bare smaak”, zei de jury over deze 
worst. 

Lammert Wilbrink staat achter het 
hakblok bij slagerij Wilbrink. Hij 
wordt nog steeds bijgestaan door 
zijn vader, die jarenlang de leiding 
over het bedrijf heeft gehad. Het 
bedrijf kenmerkt zich door een 
ambachtelijke uitstraling. De run-
deren en varkens worden nog zelf 
uitgesneden. Daarnaast heeft sla-
gerij Wilbrink ook een ambachte-
lijke worstmakerij.

Programma GRATIS Goede Doel Optreden voor De Klub
Wanneer: zondag 4 maart 2018
13.30 uur Aankomst / inloop
14.00 uur Welkom en optreden Matrozenkoor
14.30 uur Pauze / optreden tafelgoochelaar Magic Stefan
14.50 uur Optreden Meezingkoor Piekobello
15.10 uur Pauze / optreden tafelgoochelaar Magic Stefan
15.30 uur Uitreiking Lustrumcheque
15.35 uur Optreden Matrozenkoor Apeldoorn en Piekobello
15.55 uur Slotact Magic Stefan
16.30 uur Einde
Duivensportcentrum, Prinses Beatrixlaan 240 7312 AA Apeldoorn



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 20 februari 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

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

    20.00 uur   Lijsttrekkersdebat De Hoge Weye  

donderdag 22 februari 13.00  - 16.00 uur De Schuur Lieren 

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

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

vrijdag 23 februari   18.00 - 21.00 uur  Open Huis bakkerij Wil Gerrits in Wilp  

zaterdag 24 februari 10.00  - 15.00 uur De Schuur Lieren 

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

    17.00  - 17.45 uur Zanguurtje Zingen met “Johannes de Heer” Hervormde Kerk Beekbergen

zondag 25 februari 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

    14.30-16.15 uur  Kiekjes uit de oude doos kijken De Vier Dorpen 

maandag 26 februari    19.00 uur   Tien over Roodtoernooi Dorpshuis Oosterhuizen 

t/m vrijdag 2 maart 

dinsdag 27 februari 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

woensdag 28 februari 14.00 - 16.00 uur  Creativiteitsmiddag Stichting MOEd Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88c 

donderdag 1 maart  13.00  - 16.00 uur De Schuur Lieren 

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

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

zaterdag 3 maart  10.00  - 15.00 uur De Schuur Lieren  

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

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

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

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

 

 

  


