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ERE-BIER 2017,
hulde aan de heer ‘Bub’ de Vries
Al een aantal jaren is onder auspiciën van de dorpsraad Beekbergen-Lieren een werkgroep (WOBL) doende met het verzamelen van
materiaal om de historie van onze leefomgeving voor het nageslacht
vast te leggen.De werkgroep zal regelmatig publicaties verzorgen in dit
blad.

Jan Hendrik Persijnweg
Jan Hendrik Persijn is op 23 september 1901 in Apeldoorn geboren
en op 1 januari 1980 overleden.
Jan Hendrik Persijn en zijn broers
Pieter en Jaap stamden uit een
apothekersfamilie aan de Hoofdstraat in Apeldoorn , in een huis
recht tegenover de Van Kinsbergenstraat. Op de plek van dit huis
is nu de Kruidvat gevestigd. De
broers werden door een stiefmoeder opgevoed, voor wie ze, naar
wat wordt gezegd, bang waren. Zwemmen in de Beekbergense Beek
Geen van de drie broers zouden
hun vader in het apothekersvak was schilder en boekillustrator. Ze
opvolgen.
zouden beiden nooit trouwen en
bleven hun leven lang aan de KerJan Hendrik kreeg tekenles van kallee wonen. Alle drie de broers
de Apeldoornse beeldhouwer Pie- waren uiterst bescheiden, zachtter Puype en volgde een schilders- aardige mensen die met weinig
opleiding aan de Rijksacademie genoegen namen.
in Amsterdam. Later vestigde hij
zich in Beekbergen, waar hun be- Jan Hendrik verkocht op expomiddelde vader voor Jan en Pieter sities doorgaans goed omdat hij
een huis liet bouwen (1929) aan altijd een (te) lage prijs vroeg.
de Kerkallee. Het “blauwe huisje” Hij was een productief schilder
had die kleur omdat zij antropo- en er moet nog veel werk circusofen waren en qua stijl passen leren. Zelfs een grote verzamehun schilderijen daar ook bij. Ook laar als Ir. Frits Philips had een
was Jan Hendrik beïnvloed door de Persijn in zijn bezit. Hij schildert
Duitse romantiek. Thema’s waren aquarelleert en tekent landlandschappen, sprookjes, spelen- schappen, stillevens en bloemen.
de kinderen en een grote verbondenheid met de natuur.
Jan Hendrik was illustrator van
vele kinderboeken en had een
Jan Hendrik Persijn was kunst- stijl die zeer herkenbaar is. Er
schilder en illustrator van kinder- hangt een soort floersige mist
boeken. Hij leefde van 1901 tot om zijn werken die het werk een
1980. Vanaf 1929 in het blauwe sprookjesachtig karakter geeft.
huisje aan de Kerkallee.
Persijn was lid van de ApeldoornPieter Persijn leerde in Beekber- se kunstenaarsclub “De Kern”.
gen mandjes en doosjes vlechten Bron: CODA Museum Apeldoorn
en werd kunstwever. Jan Hendrik

Schoonheidsspecialiste
bij ‘kLEEF!
Kanker en de behandeling daarvan kunnen veel gevolgen hebben
voor huid, nagels en haar. Chemo
bijvoorbeeld heeft meer gevolgen
dan kaalheid. Zo hebben sommige
mensen last van erge kloven in hun
handen. Zo erg dat ze hun handen
nauwelijks kunnen gebruiken, ze ´s
nachts dik moeten insmeren met
vaseline en handschoentjes moeten dragen. Dit is zo maar één van
de vele bijwerkingen waar mensen
tegen aan lopen.
Daarom komt er iedere laatste
vrijdag van de maand een professionele schoonheidsspecialiste in
ons huis om gasten met kanker
te behandelen. De behandelingen
zijn tegen een kleine vergoeding:
gezichtsbehandeling, make-upadvies of nagelverzorging kosten
7,50 euro per behandeling. De
eerstvolgende behandeldatum is
vrijdag 24 februari 2017.
Heeft u kanker en behoefte aan
een behandeling of advies? Kom
dan langs in ons huis (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn) of bel
naar (055) 576 26 76 voor het maken van een afspraak.
Professionele schoonheidsspecialiste voor mensen met kanker.
Iedere laatste vrijdag van de
maand om 9.30, 10.30 of 11.30 uur
Stichting ‘kLEEF!, Vosselmanstraat
4, Apeldoorn, telefoonnummer
(055) 576 26 76 of mail info@
stichtingkleef.nl. www.stichtingkleef.nl en www.facebook.com/
stichtingkleef
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/stichtingkleef
Andere activiteiten bij Stichting
‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nl

Ieder jaar wordt er in samenwerking met de stadsbierbrouwerij
Apeldoorn AWA’85 en het oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 in
Beekbergen een Ere-Bier gebrouwen. Het Ere-Bier is speciaal voor
iemand aan wie wij onze vrijheid
in 1945 te danken hebben. Dit jaar
zal voor de zesde keer het EreBier gebrouwen worden en dit jaar
is het de eerbetoon aan de heer
‘Bub’ de Vries. Samen met zijn vader was hij lid van de Apeldoorns
verzetsgroep onder leiding van zetsgroep van Narda van Terwisga
mevrouw Narda van Terwisga. opgepakt. Zowel de vader als de
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De bedrijven krijgen meerdere faciliteiten aa

Pluryn weerPluryn
in deweer
prijzen
in de prijzen!

Dat werd duidelijk tijdens de bijeenkomst op 8 februari in de kantine van SV Groen Wit ’62. Daar
vertelde wethouder Sandmann
dat in het afgelopen jaar 62 verenigingen in de gemeente Apeldoorn
zich hebben ingezet voor een
schone leefomgeving. Zij hielden,
zo stond in het artikel in de Stentor van 8 februari, eende
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Formulierenspreekuur

Er zijn veel soorten formulieren en regelinge
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruik
terecht bij het formulierenspreekuur op vrijd
OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP
Aan alle leden en aspirant-leden van de Bemivo:
Maandag 6 maart ALV om 20.00 uur bij Fletcher hotel het Veluwse Bos.
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld!

Maak je
cadeaukaart
compleet met
een Hallmark
wenskaart!

even naar.....

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

DorpsVizier

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

U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/
- aanvragen en activeren van een DigiD
- uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, W
- toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebond
- toeslagen en overige formulieren of aanvra
- regelingen voor mensen met een laag inko
- het schrijven van bezwaarschriften
- het opstellen van betalingsregelingen
- het
wijzigen
en/of opzeggen
van abonnem
HASHTAG
EPIC
FISSA
17.03.17
Praktische informatie:
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CRAZY EDITION
formulierenspreekuur
vindt plaats op de

Loenenseweg
7361 GB
2.50 ENTREEAdres: MUNTJE
0.80 39,VANAF
10 Beekber
JR
BOERDERIJ BEEKBERGEN | WWW.BOERDERIJBEEKBERGEN.NL

