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Eerste open dag Streekschool Hoenderloo

HOENDERLOO - Na de goedkeuring van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat
de Streekschool in Hoenderloo in
augustus 2018 echt van start. Op
13 januari a.s. vindt om 15:00 uur de
eerste open dag plaats, waar kennis gemaakt kan worden met de
nieuwe school en kinderdagverblijf
Pommetje. Centraal staat: hoor en
wederhoor. Ideeën kunnen, naast
mondeling te vertellen, ook op het
grote ideeënbord worden geplakt.
Om 16:00 uur wordt de naam van
de school bekend gemaakt. Aansluitend wordt voor alle bezoekers
een borrel verzorgd. De open dag
Varia
vindt plaats bij het toekomstige

schoolgebouw aan de middenweg
31 te Hoenderloo.
Van ideeënbord tot vogelvoederslingers maken
Natuurlijk is er genoeg te doen
voor de kinderen, zodat zij ook
kennismaken met de school. In samenwerking met kinderdagverblijf
Pommetje kunnen er spelletjes
gedaan worden, schminken of een
vogelvoederslinger voor thuis worden gemaakt.
Bekendmaking nieuwe naam
De Streekschool Hoenderloo betrekt iedereen graag bij de school,
daarom is er een prijsvraag uitgezet voor een nieuwe naam. De
ideeën stroomden binnen en uit
de 45 inzendingen is een naam gekozen. De nieuwe naam wordt om
16:00 uur bekend gemaakt op de
open dag. Alles onder één dak met
focus op natuur
De Streekschool wordt een Integraal KindCentrum (IKC) voor kinderen van 0-13 jaar. Kinderopvang,

Peuterspeelzaal, Basisschool, VSO
en BSO vinden plaats onder één
dak. De disciplines versterken elkaar en begeleiden de kinderen in
de volle breedte van hun ontwikkeling. De kinderen leren regelmatig spelend buiten in de natuur.
Hier kunnen zij ontdekken en verwonderen, maar ook samen leren
en ontwikkelen.
Meer informatie en het program-

Boerenkoolmiddag
ma van de open dag vindt u op
www.streekschoolhoenderloo.nl.
Regiofunctie, ook voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
Het IKC heeft een regiofunctie binnen de driehoek Ede, Apeldoorn,
Arnhem. Het IKC is uniek, omdat
leren met de natuur centraal staat
op de school. Daarnaast brengt u
al uw kinderen op één locatie onder, ook makkelijk voor u!

Woensdag 31 januari is er een
gezellige middag voor 50+ in de
Hoge Weye in Beekbergen.
Programma
Opening met koffie of thee met
een plak cake
Optreden van Oosterhuuzens
Dialectkoor
Pauze
Nogmaals het Oosterhuuzens
Dialectkoor
De boerenkoolmaaltijd
De middag duurt van 14.00 tot
ca. 17.30 uur
Per persoon wordt er een bijdrage van 10 euro gevraagd.

Vrijwillige brandweerman René Vos stand-by tijdens jaarwisseling

Vrijwillige brandweerman René Vos stand-by tijdens jaarwisseling

Bron: De Telegraaf, zaterdag 30 december 2017

24e tien over rood
biljarttoernooi
OOSTERHUIZEN
In
het
dorpshuis van Oosterhuizen wordt
dit jaar voor de 24e keer het jaarlijkse tien over rood biljarttoernooi
gehouden van 26 februari tot en
met 2 maart 2018.
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,= per persoon.

Bron: De Telegraaf, zaterdag 30 december 2017

Het DorpsVizier wenst u
een goed en gezond 2018

Kaarten voor deze middag zijn te
koop bij:
Primera De Damper, Dorpstraat
54 Beekbergen
Bakkerij Gerrits, Tullekensmolenweg 82 Lieren
Ton en Dinie Tijhof, Dorpstraat
30A Beekbergen 055-5062289
Tonnie Bos, Juff. Oosterweg 16
Beekbergen 055-5061459

Nieuwjaarsbijeenkomst
Dorpsraad
Het bestuur van de Vereniging
Dorpsraad Beekbergen en Lieren nodigt u (leden en belangstellenden) uit voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst die op
woensdag 10 januari,
aanvang 20.00 uur, wordt gehouden in de Wilmazaal
in Het Hoogepad, Papenberg 5,
Beekbergen. De voorzitter van
de dorpsraad, Joop van der Meer,
zal in een korte toespraak “terugblikken” (2017) en “vooruitkijken” (2018). U bent van harte
uitgenodigd. Natuurlijk zorgen
wij voor hapjes en drankjes.

Dorps
Vizier

Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

(H)eerlijk eten voortaalbare prijs
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À la carte restaurant

cadeaupakket van Blom schoenhandel
cadeaupakket van Mooiboek
cadeaubon van Restaurant Lierderhoeve
cadeaubon van Via Natura
cadeaubon van bakker van de Wal Jolink
cadeaubon van vishandel de Graaf
cadeaubon van slijterij ‘t Keteltje

Wil Neuteboom
fam Menkveld
Martha Slager
Carla van Huizen
fam. Van de Kleij
fam. Reints
fam. Tak

Loenenseweg 59
dr Ponthof 1
Nijenbeek 7
Vlinderstraat 10
Notaris Feithpad 20
Kerkweg 46
Groenendaal 2

Beekbergen
Beekbergen
Ugchelen
Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen
Loenen

Familie en groepsbijeenkomsten

Hoofdprijs
Mindfulness training Centrum Bronkracht

fam. Berends

Oude Veen 3

Oosterhuizen

cadeaubon van Dio Beekbergen
cadeaubon van het Hoogeland
cadeaubon van CC’s
cadeau van Wereldwinkel
cadeaupakket van AH
cadeaubon van Restaurant Lierderhoeve
voetreflex behandeling bij Centrum Bronkracht

fam. Ribbink
J. Buitenhuis
fam. Groenen
Entrop
fam. Spölmink
Erna Ketel
K. Meeuse

Papenberg 23
Herman Coertsweg 6
Bernstein 4
Dorpstraat 60
Waterjufferstraat 23
Lierdererf 35
Wolterbeeklaan 77

Beekbergen
Beekbergen
Eerbeek
Beekbergen
Beekbergen
Lieren
Beekbergen

Hoofdprijs
cadeaubon van Slagerij Wilbrink en
bakker van de Wal Jolink

fam. Heidema

Libellestraat 30

Beekbergen

cadeaubon van slagerij Wilbrink
cadeaubon van Novy
cadeaubon van Dio Beekbergen
cadeaupakket van Bouwmarkt van Tongeren
cadeaubon van het Hoogeland
cadeaubon van Novy
voetreflex behandeling bij Centrum Bronkracht

fam. Klevering
G. Schut
fam. Grob
fam. Pit
E. Vakkert
fam. Konink
fam. Holtman

van Schaffelaarweg 6
meester van de Kampweg 4
Veldbrugweg 37
Koningspage 29
Dorpstraat 31
Lierderf 21
Scheerderdonk 4

Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen
Lieren
Apeldoorn

Hoofdprijs
dinerbon 2 personen bij Fletcher het Veluws Bos

fam. De Vries

Hietveldweg 28

Beekbergen

cadeaubon van Via Natura
cadeaubon van bakker van de Wal Jolink
cadeaubon van slagerij Wilbrink
cadeaubon van bakker Wil Gerrits
cadeaupakket van Primera de Damper
cadeaupakket van Blom schoenhandel
cadeau van Wereldwinkel
cadeaupakket van AH

fam. Hertgers
fam. Tornij
P. Schot
fam. Balledunks
Maaike de Groot
fam. Heidema
H. Sangers
J. Verkaik

Koningspage 118
meester van de Kampweg 11
Wolterbeeklaan 57
Zomeroord 30
Veldbrugweg 5
Libellestraat 30
Vlinderstraat 65
Koningspage 51

Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen
Lieren
Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen

Hoofdprijs
cadeaubon van Primera de Damper

Toon Wellenberg

Hooiland 60

Klarenbeek

cadeaubon van bakker Wil Gerrits
cadeaubon van slijterij ‘t Keteltje
cadeaubon van CC’s
cadeaubon van vishandel de Graaf
cadeaupakket van Bouwmarkt van Tongeren
cadeaupakket van Primera de Damper
cadeaupakket van Mooiboek

J. Wilbrink
W. Schut
Rudi Bredewold
S. Reitsma
fam. Schippers
Wil Neuteboom
G. Visser

Bosjeslaan 11
Libellestraat 38
Lierdererf 14
Freule Hartsenplein 22
Atalanta 27
Loenenseweg 57
Engelanderweg 58

Beekbergen
Beekbergen
Lieren
Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen

Hoofdprijs
dinerbon 2 personen bij Fletcher het Veluws Bos

fam. Kolkman

Henrick minnekenweg 20

Beekbergen

Terras - Grand café - Speeltuin

Spoekweg 49
www.lierderhoeve.nl

7361 TM Beekbergen T. 055-506 1458
Volg ons op

@ Lierderhoeve

Lierderhoeve

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen
T 055-5061031

www.slijterijketeltje.com

BIJ TOPSLIJTER

9,99

10,99

8,99

6 HALEN
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

CAPTAIN FOX
RUM

Friesche
Beerenburg

Vieux

Zachte
Jenever

Wit of Bruin

CARLOS III

Solera Reserva
Brandy de Jerez

Glengarry

6,99

4 BETALEN

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

STOOCKER

STOOCKER

STOOCKER

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

70 cl

100 cl

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

12,99

12,49

100 cl

100 cl

100 cl

EXCLUSIEF

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

Highland Scotch
Blended Whisky

75 cl

[= per fles 4,33]

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

+ 2 TOPZEGELS

14.99
100 cl

L’ORIGINE DU SUD

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Vin de France F. MARTINS PORT
Ruby, Tawny,
Malbec, Sauvignon
White
Grenache Rosé

75 cl per fles 6,49

Les Grandes
Caves d’Albret
Vin de Pays, Frankrijk
Diverse soorten
75 cl per fles 5,49
wk 07-08

25.

DOOS à 6 FLESSEN

99

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= per fles voor 4,33]

wk 02-03
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Zeten/ofdrukfouten
drukfouten voorbehouden
voorbehouden
Zeten/of
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Aanbiedingen geldig van 08-01-2018 t/m 21-01-2018

De prijzen kunnen worden afgehaald in de betreffende winkel of bedrijf
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Vereniging Dorpsraad
Beekbergen en Lieren
Van de voorzitter

Verrassing voor MilieuTeam Beekbergen Schoon

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren
nodigt u (leden en belangstellenden) uit voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst die op woensdag 10 januari,
aanvang 20.00 uur, wordt gehouden in de Wilmazaal
in Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen.
De voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer, zal in een korte
toespraak “terugblikken” (2017) en “vooruitkijken” (2018).
U bent van harte uitgenodigd.
Natuurlijk zorgen wij voor hapjes en drankjes.

Hier zijn wij dan weer met de eer- De begeleider van het team, de omdat we voor de derde achterste nieuwsbrief van het jaar. Om te heer Willem Altena, stuurde ons eenvolgende keer genomineerd
beginnen wil ik alle lezers namens het volgende bericht: Afgelopen waren voor de schoonste straat RepairCafé
de dorpsraad een voorspoedig dinsdag 19 december werden we van Gelderland. Zelfs 12e van de
2018 toe wensen. Wij zullen weer aangenaam verrast door het krij- in totaal 574 bezochte winkelstra- Kapot, maar nog te goed om weg op het apparaat mogen loslaten.
En dan vaak kunnen zorgen dat
ons best doen om de belangen van gen van een kerstgeschenk. Nico ten van Nederland. Dit is toch een te gooien!?
de inwoners van Beekbergen en Willemsen kwam ons, als voor- prestatie welke wij samen met de Het gebeurt ons allemaal wel eens. het apparaat weer gaat functioneLieren zo goed mogelijk te behar- zitter van de Bemivo winkeliers- winkeliers en Sjoerd de Boer van Een huishoudelijk apparaat dat er ren zoals verwacht mag worden.
tigen. Onze secretaris is intussen vereniging, het kerstgeschenk de Gemeente Apeldoorn hebben na vele jaren trouwe dienst ineens Er zijn een paar voorwaarden:
verhuisd van het Gelre ziekenhuis overhandigen. Dit kwam mede bereikt.
mee stopt. Wat meewarig kijken, - maximale omvang van het apnaar Randerode om te revalideren.
hier en daar eens (zachtjes) klop- paraat, u moet het “onder de arm”
Hij laat merken dat hij onverminpen of schudden, het blijkt alle- mee kunnen nemen naar de Hoge
derd belangstelling heeft voor het
maal niet te helpen. Conclusie: ka- Weye
- kosten van eventueel te vervanwel en wee van de dorpsraad. Wij
pot! Of toch niet?
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Jaaroverzicht, wat gebeurde er in Beekbergen in 2017
Koninklijke onderscheiding voor Roy Bredewold

Straatnaambord Willem Kolffweg onthuld

BEEKBERGEN - Roy Bredewold
(51) is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Hij heeft zaterdagavond 14 januari in De nieuwe Zweep de Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen
door burgemeester John Berends

BEEKBERGEN - Op vrijdag 10 februari werd het straatnaambord
Willem Kolffweg onthuld. Willem Kolff professor doctorandus,
uitvinder van de kunstnier door
ingenieur Watse Kolff (een neef
van professor Kolff) Dit in aanwezigheid van nog een lid van de
familie Kolff, de heren Broers (biograaf van Willem Kolff) en Jacobze
(Willem Kolff Stichting), leden van
de Werkgroep Oud Beekbergen
Lieren (WOBL), bestuursleden van
de dorpsraad Beekbergen-Lieren. Een aantal bewoners van de
Willem Kolffweg en een vertegenwoordiging van de gemeente
Apeldoorn.

Roy kreeg de onderscheiding
omdat hij al ruim dertig jaar (0111-1986 tot 14-01-2017) actief is
als vrijwilliger bij de Beekbergense brandweer waarvan ruim
10 jaar als Postcommandant.
Foto: Daan Noordhuizen

VV Beekbergen heeft de beste sportkantine Het Zonnehuis officieel en feestelijk heropend
BEEKBERGEN - VV Beekbergen
heeft de beste sportkantine van
Oost-Nederland Speciaal
Voetbalvereniging Beekbergen is
uitgeroepen tot de beste sportkantine van regio Oost-Nederland.
Voetbalvereniging Beekbergen is
meerdere keren beoordeeld door
mystery guests en blinkt uit in
gastheerschap, service en bierbehandeling. Hier kun je dus terecht
voor het best getapte glas bier!
Deze verkiezing is onderdeel van
het Goed Getapt kwaliteitsprogramma van heineken Nederland.

De cliënten kregen de eer; met het
vullen van aardewerk potten met
mooie kamerplanten heropende
zij samen met Erwin Höppener
(Raad van Bestuur, Zorggroep
Apeldoorn en omstreken (ZGA
e.o.) donderdag 23 februari officieel het vernieuwde Zonnehuis! Dit
alles onder grote belangstelling
van andere cliënten en naastbeAls prijs ontving Guus Jurriens van trokkenen, medewerkers, vrijwilliVoetbalvereniging Beekbergen de gers en genodigden.
Gouden Spatel van Maud Prinsen,
Accountmanager
Oost-Nederland, heineken Nederland.

OBS Beekbergen: Consulting kids

BEEKBERGEN - Groep 7 van de
OBS heeft in opdracht van de Gemeente Apeldoorn meegedacht
over “armoedebestrijding” voor
kinderen in onze gemeente. Daarvoor hebben zij een hele dag samen met Consulting Kids en heel

serieus over volwassen zaken
nagedacht. Slechts 10 scholen in
Nederland zijn hiervoor benaderd
en hebben meegedaan. Alle scholen hebben een terugkoppeling
gehad. OBS Beekbergen had het
voorrecht deze terugkoppeling

Thema 2017: '' De kracht van het persoonlijke verhaal"

in de N.H. Kerk aan de Dorpstraat
te Beekbergen. Tijdens deze herdenkingsbijeenkomst zullen we
stilstaan bij het Jaarthema 2017
‘De kracht van het persoonlijke
verhaal’. Dit zal extra benadrukt
worden door meerdere persoonlijke anekdotes, gedichten en overdenkingen van aanwezigen. Daarnaast zullen de locoburgemeester
van de Gemeente Apeldoorn de

BEEKBERGEN - Vanwege het 25
jarig zelfstandig bestaan van de
EHBO Vereniging Beekbergen en
omstreken wordt u op 23 maart
een kans geboden om kennis te
maken met de EHBO Vereniging.
Dit doen we tijdens een gratis open
les waarbij iedereen mag deelnemen aan de diverse lesonderdelen
die u laten ervaren wat er allemaal
komt kijken bij de EHBO.

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

de kunstmarkt, in de tuin van NH
Kerk aan de Dorpstraat. Diverse
kunstenaars, o.a. Ans Leeflang,
Ineke Rethans, Carel Velthoen en
Elly Bos laten hier hun werk zien,
wellicht vindt u hier het perfecte
schilderij dat bij u past. Misschien
wilt u zelf ook tekenen of schilderen, dan kunt u hier rondkijken en
informatie inwinnen.

te krijgen van de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma. Daarvoor
waren zij uitgenodigd op het Ge- Jubileum Eredag, voor de 70ste keer een dagje uit
meentehuis en werden zij ontvan- Op donderdag 15 juni vertrokken bergen, Lieren, Oosterhuizen en
gen door de wethouder van onder- om 10.00 uur vanaf Het Hoogepad de Hooilanden. De ontvangst in
wijs dhr. J. Kruithof.
drie bussen met daarin de deelne- Het Hoogepad was traditioneel
mers aan het jaarlijkse uitje “Ere- heel gezellig. Onder het genot van
een kop koffie of thee en de plak
dag”.
Het jaarlijkse dagje uit voor de ou- krentenbrood kon de 70ste Eredag
dere bewoners (65+) van Beek- beginnen.

72 jaar bevrijding: herdenken en vieren op 4 en 5 mei

Tijdens de Nationale Herdenking
herdenken wij allen –burgers en
militairen– die in het Koninkrijk der
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord
sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
De herdenking in Beekbergen op
4 mei begint met een bijeenkomst

EHBO viert jubileum
met gratis open les

heer N.T. Stukker en de voorzitter
van de stichting 4 en 5 mei Beekbergen spreken. Deze herdenkingsbijeenkomst zal dit jaar in
een nieuw jasje gestoken worden.
De Stille Tocht naar het monument
in het Teixeira de Mattospark start
aansluitend aan de bijeenkomst
onder de toren van de N.H. Kerk.
tospark aan de Loenenseweg vindt

100 jaar Blom schoenen

Veluwse Avondmarkt

100 jaar Blom schoenen werd gevierd op vrijdag 2 juni. Het getuigt
van doorzettingsvermogen en inzicht om in een sterk veranderde
maatschappij stand te houden en
mee te bewegen met de ontwikkelingen in koopgedrag.

Oosterhuizensebrug kampioen
Brandweerwedstrijd; verhitte stijd tussen diverse corpsen
Avondvierdaagse
Het was niet iedere avond het mooiste weer van de wereld,
maar het was-goed
wandelweer
BEEKBERGEN
Zaterdag
30 en
sepStraatVolleybal
hoefde het “rampscenario” (het afgelasten) niet te worden
geraadpleegd.
De organisatie
van de
tember
streden
brandweerkorpavondvierdaagse was ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van de Boerderij en hulde aan
BEEKBERGEN - Tijdens jaarlijks
sen gemaakt
uit Apeldoorn
en omstreken
al die vrijwilligers die het ook dit jaar weer mogelijk hebben
dat vele (jeugdigen)
vier
mooie wandelavonden hebben gehad.
terugkerend StraatVolleybaltoerom de eer tijdens de jaarlijkse

nooi werd op zaterdag de finale
tussen Koningspage West 2 en de
Oosterhuizense Brug. Na een 2-1
overwinning van de Oosterhuizensebrug mag dit team zich een jaar
lang de kampioen van het StraatVolleybaltoernooi
Beekbergen
noemen.

Gezelligheid troef

brandweerwedstrijden. Traditiegetrouw organiseert telkens een
ander korps de wedstrijd. Dit jaar
was de organisatie in handen van
de vrijwillige Brandweer Beekbergen en kregen ze assistentie van
de Jeugdbrandweer Apeldoorn,
ambulancedienst, politie en Lotus.
Op de dag zelf horen de deelnemende korpsen waar precies de
wedstrijdlocatie is, namelijk De
Allen die hethet
hele parcours
hebben gelopen, worden gefeliciteerd
de bloemen
waren zeker
tijdens
korenfestival
Boerderij en
aan
de Tullekensmolenverdiend.
weg in Beekbergen.

Darpsfeest spetterend muziek spektakel

BEEKBERGEN - Voor de 2e keer
een Food & Music festival in
Beekbergen. Na de geslaagde editie van vorig jaar komen we dit jaar
terug en breiden we het Music deel
wat uit. Van 2 naar 3 podiums en
zes koren die hun repertoire laten

BEEKBERGEN - De regen was 3op
vrijdag 8 september geen echte
spelbreker van het Darpsfeest. De
vele toeschouwers werden getrakteerd op een gevarieerd muziekprogramma. Het publiek zat lekker
droog onder de grote overkapping
onder het wakend toezicht van beveiligers.Zaterdagavond was het
aanzienlijk beter weer en ook ’s
middags met de zeskamp was het
prachtig weer. Het avondprogramma was in een woord “spetterend”.
De organisatoren John Westerik,
horen. Meezingers en luisterlied- Björn Willemsen en Anton Hemrijes, in het Nederlands het Engels of ca bedankt voor het organiseren
in het streekdialect. Twee podiums van dit mooie Darpsfeest.
staan op de Dorpstraat en het podium waar de popkoren optreden
staat in de Kerkallee.

Via Natura–Beste dierenspeciaalzaak van Nederland 2017

Spetterend Paardenspektakel 2017

Met vier dagen mensport van de bovenste plank en ideale omstandigheden is het CAI Beekbergen vorige week zondag afgesloten. De
winnaars van de internationale wedstrijd waren wereldkampioen Boyd
Exell (vierspannen) en Martin Hölle (tweespannen). Franciska den Elzen won de Para Equestrian wedstrijd.
Voetbalkooi

Op dinsdag 5 september 2017 hebben Gert Wilbrink en Pieter de Mos, op voorstel
van de stadsdeelbeheerder buitengebied en dorpen van de gemeente Apeldoorn een
gesprek gehad met de heer Löverink van Accres. Onderwerp van het gesprek was
“het onderzoeken van de mogelijkheden
mogelijkheden van het plaatsen van een voetbalkooi in het
plantsoen aan de Wolterbeeklaan. Een aantal maanden geleden had daarover een gesprek met
de gemeente Apeldoorn plaatsgevonden en was de jeugd die het initiatief had genomen daarbij
aanwezig om het plan toe te
e lichten. Tijdens het gesprek op 5 september j.l.
j werd hoofdzakelijk
gekeken naar de mogelijke sponsoren. De dorpsraad zal dit nader uitwerken.

In en om de dorpen

Lintje voor Marinus Zegers
Lintje voor Marinus Zegers

Op zaterdag 9 september 2017 werd, tijdens een bijeenkomst in de Ruitersmolen,
Ruitersmolen, door wetwet
houder Stukker meegedeeld dat het de Koning had behaagd de heer Marinus Zegers te bebe
noemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De bij deze benoeming behorende versierselen
versierse
werden de heer Zegers opgespeld. Dochter Gabrielle van Goor hield ook nog een toespraak.
toe

BEEKBERGEN - Op zaterdag 9
september werd, tijdens een bijeenkomst in de Ruitersmolen, door
wethouder Stukker meegedeeld
dat het de Koning had behaagd
de heer Marinus Zegers te benoemen tot lid in de Orde van Oranje
Nassau. De bij deze benoeming
behorende versierselen werden de
heer Zegers opgespeld. Dochter
Gabrielle van Goor hield ook nog
een toespraak.
In de motivering voor toekenning
van deze onderscheiding staat onder andere:
- de heer Zegers heeft zich gedurende tientallen jaren als voorzitter van de Stichting Vrienden van
de Ruitersmolen ingezet voor de

BEEKBERGEN/HILVERSUM
Maandag 20 november was er in
Studio21 in Hilversum een groots
gala met de uitreiking van de
Dutch Pet Awards. De zes Dutch
Pet Awards werden uitgereikt aan
personen en bedrijven die een belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan de ontwikkeling van de dierenbranche. De negenkoppige jury
had zorgvuldig een keuze gemaakt
uit de vele aanmeldingen.
De Dierenspeciaalzaak Award
wordt ieder jaar uitgereikt aan de
dierenwinkel die een voorbeeld is
in de branche. De jury heeft gekeken naar de deskundigheid van
het winkelpersoneel, de servicegerichtheid naar de klant, het onderscheidend vermogen, de alge- nemer. Daarnaast kon er ook wor- Winnaar van de DSZ Award werd
Via Natura uit Beekbergen.
mene indruk van de winkel en de den gestemd door het publiek.
vernieuwingskracht van de onder-

6-jarigen brengen eigen verhalenboek uit voor Serious Request

In de motivering voor toekenning van deze onderscheiding staat onder andere:
- de heer Zegers heeft zich gedurende tientallen jaren als voorzitter van de Stichting
Vrienden van de Ruitersmolen ingezet voor de restauratie van de Ruitersmolen
- de heer Zegers heeft met niet aflatende energie geijverd voor de authentieke inrichting van
de Ruitersmolen
- de heer Zegers heeft adviezen gegeven bij de restauratie van de Hamermolen en de
Tullekensmolen
- de heer Zegers houdt het vak “papierscheppen” in stand
- de heer Zegers is in het verleden lid
lid geweest van een buurtcommissie van de dorpsraad

restauratie van de Ruitersmolen
- de heer Zegers heeft met niet
aflatende energie geijverd voor de
authentieke inrichting van de
Ruitersmolen
- de heer Zegers heeft adviezen
gegeven bij de restauratie van de
Hamermolen en de Tullekensmolen

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de heer Zegers thans deelneemt
deelneemt aan de werkgroep
van de Dorpsraad
orpsraad Beekbergen-Lieren
Beekbergen
“klompenpad Beekbergen”.

5

De kinderen van groep 3 van OBS
Oosterhuizen hebben een echt
boek gemaakt met 13 geweldige
verhalen en prachtige tekeningen.
De boeken gaan verkocht worden
voor een goed doel, namelijk 3 FM
Serious Request 2017. Of in de
woorden van de kinderen zelf: om
kinderen te helpen die hun papa
of mama zijn kwijt geraakt tijdens
een ramp.
De 6-jarige Aletta Zwart en Iris van
het Hekke hebben zelf het plan opgevat om een boek te maken voor
Serious Request. Toen zij hun eerste verhaal op school lieten zien,
wilden alle andere kinderen uit de
klas ook een verhaal maken.
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De oude kerk van Beekbergen Expositie

Al een aantal jaren is onder auspiciën van de dorpsraad Beekbergen-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 oorspronkelijke torenspits was
ranker en hoger dan de huidige
spits. Door blikseminslag ging de
hoge spits in 1841 verloren. De
toren kreeg daarna eerst een lantaarnbekroning en pas in 1867 de
huidige korte spits met smeedijzeren kruis en koperen weerhaan.
Tegelijk met de huidige spits werden de vier hoektorentjes op de
bovenste geleding gebouwd.

De werkgroep zal regelmatig publicaties verzorgen in dit blad en
op de website van de dorpsraad.
Door : WOBL Gerrit Muller

Dat kerkje heeft geen toren gehad. Een oude sage vertelt dat
men eerst een kerk wilde bouwen
op de Papenberg. Op deze Papenberg hadden monniken hun laatste rustplaats. Toen de bouwers
de stenen daar hadden gebracht
en de volgende dag met de bouw
wilden beginnen, waren de stenen
‘s nachts door een geheimzinnige
macht naar een lager gelegen plek
gebracht. De bouwers besloten
toen om daar maar de kerk te bouwen, dus op de plek van de huidige
dorpskerk.
De Papenberg

Bij foto's denken we aan klassenfoto's, liefst voorzien van jaartal en
namen, en foto's van bijzondere
gebeurtenissen zoals Koninginnedag oude stijl, vossenjacht in het
dorp en bevrijdingsfeesten en de
school. Bij boekjes wordt vooral gedacht aan methodeboekjes.
Denkt u een bijdrage aan de expositie te kunnen leveren, mailt u dan
naar 2hansvandeven@gmail.com
of belt: 055-5062550 (bij geen gehoor graag inspreken)
Na de feestweek krijgt u de spullen weer retour. Is dat niet nodig,
dan gaan de spullen naar CODA,
zodat ze bewaard blijven.
Alvast onze dank!
Hans van de Ven

BEST BUDDY
15% korting

Beekbergen 1726 – kerk met hoge
spits
Het oudst bewaarde deel van de
oorspronkelijke kerk is de toren.
De toren stamt uit ca. 1200. Aan de
buitenmuren is te zien dat de toren
in drie geledingen is verdeeld, die
in feite de torenverdiepingen aangeven. Toen de kerk door de diverse verbouwingen steeds hoger
werd, moest ook de toren worden
verhoogd. Het onderste deel van
de toren is deels in tufsteen ge- Kerktoren Beekbergen
bouwd; het hoogste gedeelte met
de vier hoektorentjes in baksteen.
Kerk Beekbergen met lantaarnbekroning

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

BEEF JERKY / LAMB JERKY
(200 GRAM)

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

ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

SEI - erkend

Aan de gewelven in de kerk hangen
vier massief koperen kroonluchters. Een van deze kaarsenkronen
is geschonken door Berend Capel

De eikenhouten kansel in de kerk
dateert uit 1842. De lezenaar is uit
1777 en draagt het wapen van de
stad Arnhem en is voorzien van
de woorden: Herm Coerts Custos
1777. Herman Coerts was koster
De ingang van de kerk onder de
van de kerk, maar ook schoolmeetoren is nog geheel oorspronkelijk.
ster, voorzanger, doodgraver en
Alleen de boogvulling en een klein
kerkmeester.
stukje muur langs de posten zijn
e
Het orgel in de kerk was een er in de 19 eeuw ingezet, om deze
schenking van koning Willem I en ingang passend te maken voor
was afkomstig uit de Mariakerk in de deur van een arrestantenhok,
Apeldoorn; het werd in 1842 door waarvoor het torenportaal toen
de kerkmeesters Kruimer en Boks werd gebruikt. De doorgang naar
in ontvangst genomen. Het orgel is de kerk was toen met een muur
vervaardigd door de Duitse orgel- afgesloten.
bouwer Johann Gustav Schilling.
De kerk van Beekbergen is het
Er bevinden zich twee grafzer- oudste monument in de gemeente
ken in de vloer van het koor. Een Apeldoorn, het is een rijksmonuzerk van de op 19 augustus 1627 ment. De kerk is eigendom van de
overleden kerkmeester Reinder hervormde gemeente BeekberReinders. En een zerk waarop gen; de toren is eigendom van de
staat te lezen: ‘Anno 1626 den 9e burgerlijke gemeente Apeldoorn.
september is in de Here Gherust
Meister Marten Orges den oldsten pappyere maecker ghewest
in Gelderlandt’. Het is dus de grafzerk van Marten Orges een van de
bekendste papiermakers uit de 17e
eeuw.

BEEKBERGEN - Onze dorpsschool
bestaat in 2018 200 jaar. In week
15 (de week van 9 april) viert o.b.s.
Beekbergen zijn 200 jarig bestaan. Onderdeel van deze viering
is een expositie van foto's, schoolboekjes, rapporten, school- kranten, schoolplaten, schoolbankjes
en andere zaken van voor het jaar
2000. Aangezien de archiefkast
van de school, die terugging tot
1945, sinds de verhuizing naar de
nieuwe school spoorloos is, zijn wij
naarstig op zoek naar dergelijke
spullen.

SEI-erkend

De eerste romaanse stenen kerk
besloeg in de lengte ongeveer de
helft van het huidige kerkgebouw.
Het was een zaalkerk met een
smal koor. In de 13e eeuw is deze
kerk uitgebreid met de onderste
geledingen van de toren. In de 14e
eeuw werd het romaanse koor afgebroken en vervangen door een
gotisch koor met spitsbogen, kruisribgewelven en grote glasramen.
Het nieuwe koor werd ook hoger
gemaakt. In de 15e eeuw werd aan
weerszijden van het schip van de
kerk een zijbeuk toegevoegd en
werden de muren van het dan
bestaande schip doorgebroken,
waardoor de nog steeds aanwezige zware pilaren en scheibogen
tussen middenschip en zijbeuken
ontstonden. In 1447 kreeg de kerk
een rechtgesloten koor waarop
grote muurschilderingen werden
aangebracht. In de 16e eeuw werd
de sluitmuur van het koor weggebroken en werd de huidige laatgotische koorpartij aan het koor toegevoegd. Al met al heeft de totale
bouw van de kerk plaatsgevonden
tussen ongeveer 1100 en 1550. De
kerk in Beekbergen was gewijd
aan de heiligen Fabianus en Sebastianus.

in het jaar 1777; hij was molenaar
op de ‘Gasthuismolen’ in Lieren.

www.atromp.nl

Beekbergen had in de 11e eeuw
een kerkje in de vorm van een
klein tufstenen gebouwtje. Het
stond op de plaats van de huidige
dorpskerk.

In de toren hangen twee klokken.
Een luidklok die in 1616 is gegoten
door klokkengieter Hendrik Wegewaert uit Deventer. Deze klok
heeft als opschrift: ‘Verbum Domini manet in Aeternum. Hendrick
Wegewaert me fecit. Daventriae
anno 1616. Reiner Reinersen en
Gerrit Tissen Karckmeisters des
kerspels Beckbergen hebben mi
laten gieten’. De kosten voor de
klok bedroegen 861 gulden. De
tweede klok is gemaakt in 1950
en verving een door de Duitsers in
1943 geroofde klok uit 1739.

Oude schoolspullen
gezocht

APELDOORN - In de Heemhof,
Beatrijsgaarde 5, in de Maten
exposeert tot maart de schilderes Ans van Breda. Ze schildert
“kinderen over de hele wereld”.
Bij verkoop van deze schilderijen gaat de opbrengst naar “een
goed doel” waarbij het welzijn van de kinderen centraal
staat. Op deze wijze wil ze een
steentje bijdragen aan kinderen die het niet goed getroffen
hebben op deze wereld. Soms
wisselt ze het precisiewerk van
de portretten af met abstract
schilderwerk. De Heemhof is
dagelijks geopend van 9.00 uur
tot 18.00 uur.

www.atromp.nl

WOBL

Installatietechniek • Zonne-energie • Aardwarmte
Biomassa • CV-installatie • Sanitair
Kerkweg 1 | Beekbergen | T. 055 506 15 83 | I. www.atromp.nl

Hertgers Fiscaal Advies
Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen
Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669
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Vo l l e y b a l
Gezonde appel dadelcake

StukTV in de
Boerderij Beekbergen

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof:
Vrijdag 12 januari
20.00 uur BSV XR 1

– WIK Steenderen XR 1

Zaterdag 13 januari
BSV JC 1 gaat nu ook competitie spelen, SUC6666!!!!
12.00 uur BSV JC 1
14.00 uur BSV Dames 2
16.00 uur BSV Dames 3

– Rood-Wit 75 JC 1
– Primavo DS 2
– Spiker DS 5

Zaterdag 20 januari
12.00 uur BSV Dames 2
14.00 uur BSV Heren 3
16.00 uur BSV Dames 1
18.00 uur BSV Heren 1

–
–
–
–

Op 2 februari 2018 komt StukTV
optreden in de Boerderij Beekbergen! We zijn apetrots dat we
StukTV kunnen neerzetten in de
Boerderij. De kaarten zijn in de
voorverkoop via de link op de facebook van de Boerderij: Facebook/boerderijbeekbergen

Avior DS 11
VV Alterno HS 7
Heyendaal SD 2
Surf HS 2

Uit wedstrijden:

Gister maakte ik deze appel dadelcake. Met banaan, appel, kaneel,
dadels, havermout en amandel.
Alleen maar gezonde ingredienten. Ik dacht dan hebben we voor
maandag alvast een lekkere snack
voor het werk en school, maar de
kinderen (en ik ook hoor) vinden
hem zo lekker dat hij al bijna op
is…..
Wat heb je nodig?
– 130 gram dadels, zonder pit
– 100 gram havermout
– 50 gram amandelen
– 2 eetlepels kaneel
– 2 appels in kleine stukjes
– 2 bananen
– 1 ei
– 1 theelepel baking soda

Het programma begint met
THRAX, eerder bekend als DJ Thijz,
die de warming up draait. Daarna
volgen de jongens van StukTV.
Bestel snel je kaarten. We verloten
een T-shirt op 1 januari 2018, op de
voorverkoop kaarten.

Donderdag 11 januari
20.00 uur SSS DS 3
– BSV Dames 1
Hoe maak je het?
De Meerwaarde, Barneveld
Meng de appelstukjes met kaneel 21.00 uur Voorwaarts DS 7
- BSV Dames 2
ik een kom. Doe de dadels met de
De Jachtlust, Twello
banaan, havermout, amandel, ei en
baking soda in een keuke.machine Vrijdag 19 januari
en maal helemaal fijn. Verwarm de 21.15 uur s.c. Wesepe XR 2
- BSV XR 1
oven voor op 180 graden. En vet
De Nieuwe Coers, Wesepe
een cakeblik in met boter. Meng
het mengsel uit de machine met de Zaterdag 20 januari
appel en kaneel. Verdeel het over 15.30 uur Auto van Oord/Rebelle HS 4 – BSV Heren 2
het bakblik en bak de cake in 30
Theothorne, Dieren
minuten gaar. Check even met een
prikker of de appel dadelcake gaar Maandag 22 januari
is van binnen.
21.00 uur WSV HS 1
– BSV Heren 2
de Voorwaarts, Apeldoorn

Enjoy baking!
Liefs Joyce & Irene

Voor iedereen, NIX18 beleid, op
vertoon van legitimatie verstrekken we een bandje18+.
Entree: 10 euro per stuk exclusief
Reserveringskosten via yourtickerprovider/StukTV, Vrijdag 2 februari 2018, zaal open 20.30 uur.

Expositie

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

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

maandag 22 januari

Meer informatie: www.dorpsvizier.nl

voor 10.00 uur
Yoga bij Stichting ‘kLEEF!

Geniet....,
maar nooit met mate

Iedere donderdagmiddag worden
er bij Stichting ‘kLEEF! van 14.00
tot 15.00 uur yogalessen gegeven
door bevlogen en ervaren yogadocente Henriëtte Veenhuizen. De
lessen zijn zo opgezet dat iedereen ze kan volgen.

Party service
Dorpstraat 64
7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055-506 3737
Met mooie rookruimte !!!

Salade’s koude buffetten,
bittergarnituren,
barbecue enz.
Tevens verhuur van tafels,
stoelen, taps e.d.
Telefoon 5063737

Voor meer info en of aanmelden:
binnenlopen (Vosselmanstraat 4 in
Apeldoorn), telefonisch (055) 576
26 76 of per mail info@stichtingkleef.nl.

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

Boekhandel Beekbergen

even naar.....

Boeken, nieuw en 2 e hands,
ansichtkaarten, cadeautjes
Dorpstraat 84 - 7361 AX Beekbergen
055 506 02 70 - info@mooiboek.nu
www.mooiboek.nu
www.facebook.com/www.mooiboek.nu

UGCHELEN - De fotograaf Vera
van Bemmel exposeert tot half februari in de Sprengenhof, dr. Piekemalaan in Ugchelen. Ze is lid
van de fotografenvereniging AFV
de Veluwe. In deze expositie heeft
ze gekozen voor de thema’s: landschap, herfst, macro, oud, abstract
en vogels. De foto’s, zwart/wit en
gekleurd worden geëxposeerd
achter passepartout karton of zijn
afgedrukt of geplakt op verschillende materialen o.a. aluminium,
forex, en dibond. Een bijzondere
expositie met prachtige fotografische afbeeldingen. De Sprengenhof is dagelijks geopend van 9.00
uur tot 18.00 uur.

De Damper
Ruim 100 cadeaukaarten,
dus altijd een passend cadeau !

Jacco en Jolanda Essenstam
Dorpstraat 54, Beekbergen
055 - 5061210 www.primera.nl

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

dinsdag

9 januari

10.00 - 12.00 uur

Biljarten Hoge Weije

14.00 - 16.00 uur

‘t Proathuus Het HoogePad, Papenberg 5

14.00 - 17.00 uur

A-Ford museum open Tullekensmolenweg 39, Beekbergen

woensdag 10 januari

20.00 uur

Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Beekbergen-Lieren het Hoge Pad

donderdag 11 januari

14.00 - 17.00 uur

A-Ford museum open Tullekensmolenweg 39, Beekbergen

14.00 - 16.00 uur

Stamtafel Hoge Weije

zaterdag 13 januari

14.00 - 17.00 uur

A-Ford museum open Tullekensmolenweg 39, Beekbergen

zondag 14 januari

10.30 tot 12.00 uur Christelijke samenkomst de Hoge Weye

dinsdag

16 januari

10.00 - 12.00 uur

Biljarten Hoge Weije

14.00 - 16.00 uur

‘t Proathuus Het HoogePad, Papenberg 5

woensdag 17 januari

14.00 - 16.00 uur

Creativiteitsmiddag Stichting MOEd Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88c

donderdag 18 januari

14.00 - 17.00 uur

A-Ford museum open Tullekensmolenweg 39, Beekbergen

14.00 - 16.00 uur

Stamtafel Hoge Weije

zaterdag 20 januari

14.00 - 17.00 uur

A-Ford museum open Tullekensmolenweg 39, Beekbergen

zondag 21 januari

10.30 tot 12.00 uur Christelijke samenkomst de Hoge Weye

zaterdag 27 januari

17.00 - 17.45 uur

Zanguurtje Hervormde Kerk, Dorpstraat Beekbergen

woensdag 31 januari

14.00 -17.30 uur

Boerenkoolmiddag Hoge Weije

Maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur
zondag’s geopend van 12.00 - 18.00 uur

Dorpstraat 23 7361 AP Beekbergen Tel. 055 506 1572

