
DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Cabaret in Beekbergen: 
 

Höllenboer
BEEKBERGEN - Zaterdagavond 
28 november verandert de 
Hoge Weije in een theaterzaal, 
en kunt u een avond lachen en 
genieten van het optreden van 
trio Höllenboer. Deze avond 
is de afsluiting van het 60-ja-
rig jubileum van de Bemivo, 
de entreé voor deze avond is 
GRATIS. U kunt de gratis toe-
gangskaarten ophalen bij AH 
John Westerik, Primera de Dam-
per en boekhandel Beekbergen. 
Heeft u geen kaarten? Kom dan 
op zaterdagavond naar de Hoge 
Weije, vanaf 19.45 uur worden 
de stoelen niet langer gereser-
veerd, en zijn dan beschikbaar 
bij de ingang.

Trio Höllenboer verzorgt een 
complete avond cabaret in 
streektaal met liedjes en confe-
rences, oftewel stukkies. Vorige 
maand werd er in de Stentor 
nog teruggekeken met Höllen-
boer op hun hit Busje komt zo, 
en hoe zij sinds 1995 verder zijn 
gegaan. Op hollenboer.nl kunt 
u alvast een voorproefje zien 
van hun programma en ook het 
complete artikel van de Stentor 
nalezen. Vergeet niet uw en-
treekaarten op te halen, vol is 
vol!

BEEKBERGEN - De afgelopen 
twee wedstrijden bleek het maar 
weer al te goed dat het op 50 pro-
cent niet kon lukken om een wed-
strijd te winnen. In Vaassen keken 
we tegen Vios al snel tegen een 
2-0 achterstand aan, waar er na de 
rust 200 procent gegeven moest 
worden om te winnen, net als te-
gen Klarenbeek. Dit lukte, op het 
scherpst van de snede: 2-3. Een 
week later bleek Groen Wit ook 
een lastige tegenstander, mede 
door te weinig beleving en te wei-
nig inzet van de jongens zelf. Toch 
werd er hier ook weer gewonnen: 
3-2. Spannend maakten we het 
wel… Vonden wij langs de lijn ook. 

Nog steeds ongeslagen boven-
aan dus en het ‘kampioen worden’ 
werd steeds meer gehoord op het 
trainingsveld. Trainer Armon bleef 
voorzichtig en vond dat er hard ge-
traind moest worden. Dan kwam 
de rest vanzelf, zei hij. Goed ge-
traind werd er zeker en dus kwa-
men we rond 8.45 uur aan bij Ro-
bur. Even relaxen, omkleden, een 
kort praatje en hup, het veld op. 
Knallen! Enige overgebleven con-
current Columbia speelde de lasti-
ge uitwedstrijd tegen Klarenbeek, 
dus het kon drie wedstrijden voor 
het einde al gaan gebeuren, mocht 
Columbia verliezen: het kampi-
oenschap. Wij moesten eerst maar 
eens zelf zien te winnen. 

Dat Robur de eerste vier wedstrij-
den makkelijk won, maar daarna 
een terugval kende, was goed te 
zien. Gek genoeg namen zij het 
initiatief en had de E1 het in de eer-
ste minuten lastig. Er werd door de 

jongens echter fantastisch verde-
digd. Met name Jurre verdedigde 
zoals vroeger alleen Jaap Stam 
dat kon. Hard, maar wel met oog 
voor de bal. Het zorgde ervoor 
dat de jongens steeds beter in de 
wedstrijd kwamen. Na een minuut 
of 15 zette Hugo een aanval op en 
vond Tommie. Oog in oog met de 
keeper faalde hij niet, 0-1!! 

In de rust gespannen koppies. 
“Wat staat Columbia?”, vroegen 
ze. “Niet belangrijk, eerst zelf win-
nen”, zei Armon. Even de puntjes 
op de welbekende I, door wisselen 

mon. En ze geloofden het ook nog. 
Hartstikke mooi. Uitspelen die pot 
en feest vieren. 

Na het laatste fluitsignaal bracht 
Gerwin het goede nieuws. Wat een 
ontlading! KAMPIOENEN! Span-
doeken, kampioenshirts, medailles 
en kinderchampagne werden uit 
de hoge hoed getoverd. Nog even 
penalty’s schieten, met het choco-
ladebeen dit keer, want dat mag 
als je kampioen bent, en snel terug 
naar Beekbergen. 

Toeterend aangekomen op de par-
keerplaats van de club, gingen we 
naar het jeugdhonk. Daar was pa-
tat, een frikandel en wat te drinken 
voor de jongens. Dat hadden ze 
wel verdiend. Dit werd trouwens 
geregeld door de oudercommissie. 
Bij deze: fantastisch, hartstikke 
bedankt. Ze vonden het heerlijk. 

Na het eten was daar Hidde Bos, 
die met de vrachtwagen de jon-
gens al toeterend door het dorp 
reed. Iedereen mocht het weten, 
de E1 heeft een fantastische pres-
tatie neergezet door ongeslagen 
kampioen te worden. Hidde, jij ook 
hartstikke bedankt voor het rond-
rijden. Dat zullen ze nooit meer 
vergeten. 

Nog twee wedstrijden te gaan voor 
de winterstop. Heerlijk voetballen, 
zo zonder spanning. Hopelijk gaan 
Armon en de jongens voor de 
maximale score. Volgende week 
Cupa thuis, en dan komt WSV nog 
op bezoek. En dan? Door naar de 
eerste klasse. Eens kijken wat daar 
te halen valt!

en weer de wei in. Sören, Jort en 
Tijmen kwamen erin. Snel de 0-2 
maken was gewenst. En dat ge-
beurde. Sören was lekker op dreef 
en schoot al gauw raak. Wedstrijd 
beslist. Dat de jongens daarna niet 
vaker scoorden, was met name de 
schuld van de paal, de lat en de 
goede keeper van Robur. Geluk-
kig kreeg Robur geen kansen, dus 
de zege was nooit meer in gevaar. 
Gerwin, trouwe leider, belde inmid-
dels naar Klarenbeek. “7-1 daar, dit 
mag niet meer fout gaan.” De jon-
gens langs de kant vingen het half 
op. “Nee joh, is bij Vios…”, zei Ar-

Zie ginds komt de stoomtrein...
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E1 ongeslagen Winterkampioen



Voor de lekkerste 
verse pizza 

Wij bezorgen in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, 
Loenen, Hoenderloo en Ugchelen.

Bij ons kunt u online bestellen. 

Cafetaria Prins
Dorpstraat 35
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062535 
www.cafetariaprins.nl

en een uitgebreide keuze aan friet, snacks, 
shoarma, broodjes, lunchgerechten, ijs, 

milkshakes en dranken.

Restaurant Prins
Dorpstraat 37
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062823 
www.restaurant-prins.nl

Lunch & diner
lekker en gezellig

7 dagen per week geopend van 11.00 uur tot 23.00 uur

Nieuwe gerechten van houtskoolgrill

Met onze 
Gildetrophy
zet u eens iets
anders op tafel...

Een verrassende vulling van 
gehakt met een vleugje oosterse 

kruiden.

Surprise pakketje

Per stuk 198 Voorgegaarde beenham
Met GRATIS bakje beenhamsaus

500 gram 7,49
Gepaneerde schnitzels
Panklaar

3 stuks 4,98
Hachee kant en klaar
Uit eigen keuken

500 gram 4,98
Vleesstaaf
Uit eigen oven

2 stuks 7,49
Toastpakket
Filet, eiersalade en ham-joppiesalade

3 x 150 gram 4,98
Maandag 23 november t/m zaterdag 5 december 2015

Gildeslager Wilbrink

Dorpstraat 50, Beekbergen
055 - 506 12 50
www.slagerijwilbrink.nl

EHBO, BHV reanimatie met AED,
EHBO bij kinderen
E-learning

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

Zuivelservice
W. Hofman

Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen

 tel : 055-5061207

Bij besteding van € 20,-* ontvangt u van ons een stempel op uw spaarkaart.
Een volle spaarkaart met 10 stempels geeft u recht op vijf gourmet mini’s

voor de feestdagen! Zo wordt uw kerst wel heel voordelig!

De spaaractie loopt van week 48 t/m 51. Graag uiterlijk zaterdag 19 december uw bestelling.
*Rookwaren, emballage en andere wettelijke verplichte artikelen zijn uitgesloten.

Gezellige & smaakvolle “Riante” kerst

Op kerstavond dineert u heerlijk a la carte!
Eerste en tweede kerstdag serveren we dit mooie kerstmenu:

Bruggelerweg 4 | Beekbergen |  T. 055 506 1230 | www.foyerriant.nl 

€49,50

p.p. 

Kerstmenu
1e & 2e

Kerstdag 
open.

Reserveer 
nu!

Voorgerecht
Rolletje van zachtgegaard wildzwijn en paddenstoelen 

met een crème van tamme kastanjes
Gemarineerde zalm, zoetzuur van rettich en een salsa van Hollandse garnalen

Winterse groententuin, mousse van knolselderij, 
moutarde en gemarineerde wintergroente en Parmazaanse krullen

Tussengerecht
Romige soep van aardappel en truffel

Ravioli ricotta met eekhoorntjesbrood en een saus van oregano
Coquilles brandade met een kruidenolie

Hoofdgerecht
Hertenbout met vadouvan jus, rode kool en een fondant aardappel

Gegrilde dry aged entrecote met een jus van rode wijn en uien
Kabeljauw met een groene kruiden korst en een curry saus

Pompoen gnocchi met gemarineerde rode kool en een schuim van paddestoelen

Dessert
Tarte tartin van appel met kaneelijs en een zachte mousse van pecannoten

Kaasplankje met diverse soorten kaas

ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

Kerkweg 1 | 7361 BD  Beekbergen | T. 055 506 15 83 
F. 055 506 19 01 | E. post@atromp.nl | I. www.atromp.nl

SEI-erkend
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Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!
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Voorgerecht
Carpaccio van rund met cipriani saus, pijnboompitten en

Parmazaanse kaas.
Gebakken knofloof garnalen met een bulgursalade en een

koriander‐munt saus.
Salade paddenstoelen met krullen van Parmazaan.

Hoofdgerecht
Kipsaté van kippendijen met Riant satésaus en cassave

chips.
Gebraden hertenbout met gemarineerde rode kool en een

saus van vadouvan.
Zalmfilet op de huid gebakken met een Provençaalse saus

met Hollandse garnalen.

Nagerechten
Griesmeel Bavarois met vanille en citroen met compote

van roodfruit en een advocaatmousse.
Hemelse chocoladetaart met een bolletje ijs.

Dame blanche met vanille ijs en een warme chocoladesaus.

www.foyerriant.nl  facebook.com/RestaurantFoyerRiant  T. 055 5061230
Bruggelerweg 4, 7361 CX, Beekbergen

In de maand december:
3 gangen keuze menu!

“Riante feestdagen”
 
De gezellige feestdagen staan al 
weer voor de deur! Dé tijd om met 
familie,  vrienden of gewoon gezel-
lig met z’n tweetjes het jaar fees-
telijk af te sluiten!
Restaurant Foyer Riant wordt deze 
periode weer omgetoverd in een 
gezellige winterse en vooral sfeer-
volle ambiance!
Een gezellig vuurtje, sfeervolle 
lampjes, prachtige opgetuigde 
kerstbomen en mooie bloemenar-
rangement maken dit tafereel he-
lemaal af!
 
Kerstavond serveren wij vanaf 
onze zeer gevarieerde a la càrte 
kaart en natuurlijk het driegangen 
keuzemenu van december.
Voor eerste en tweede Kerstdag 
heeft de chef een prachtig diner 
voor u samengesteld! (beide vindt 
u elders in deze Dorpsvizier)
Ook aan de kids is gedacht! De 
kinderen van 0 tot 3 jaar gra-
tisVoor de kids van 4 tot 12 jaar 
hebben we een  kindermenu voor 
€15,- samengesteld of ze eten het 
kerstmenu mee in  kleine porties, 
kosten € 30,- Vanaf 12 jaar hante-
ren we de volledige prijs tenzij de 
kinderen het kindermenu willen 
eten voor €15,-
Wij adviseren u tijdig te reserve-
ren! 055 5061230

 
Het jaar feestelijk afsluiten of inlui-
den met een groeps/bedrijfsborrel 
of diner? Ook dat kan bij Restau-
rant Foyer Riant! Belt u ons voor de 
mogelijkheden 055 5061230
 
Restaurant foyer Riant is dagelijks 
geopend vanaf 16.00 uur, zaterdag 
en zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 28 december tot en met 2 
januari is het Restaurant gesloten!
 
Het Team van Restaurant foyer 
Riant wenst u hele fijn feestdagen!
 
Restaurant Foyer Riant, Bruggeler-
weg 4, 7361 CX  Beekbergen. 055 
5061230 www.foyerriant.nl
 

Door Anne Schiebaan

Dat loodzware ding staat al een 
poosje op één van de tafels te 
glimmen, te midden van een paar 
zwarte soortgenoten. En dan vraag 
je je af, wie dat ooit aangeschaft 
heeft tientallen jaren geleden. Het 
nieuwste van het nieuwste in het 
moderne huishouden …. toen. Die 
gietijzeren dingen er om heen, dat 
is nep. Die hebben nooit echt een 
functie gehad, werden nooit heet 
gemaakt op de kachelplaat . Het 
zijn hebbedingetjes voor op een 
kast of in de vensterbank. Nee, dit 
strijkijzer is echt; het was eens ‘je 
van het’ van Philips voor de mo-
derne huisvrouw (huisman??).

Niet te vergelijken met wat we 
nu hebben als strijkijzer, lichtge-
wicht-met-stoom. Nee, dit oudje 
heeft een versleten houten hand-
vat met even links daarvan een 
toets voor de duim. Op de ach-
terkant het ovale busje, waar het 
snoer in paste, nu vol stof en spin-
rag. Dit ding heeft lang ergens in de 
kast  of op een plank in de schuur 
gestaan, afgedankt. Hoe oud zou 
die zijn, een vijftig jaar misschien 
al? In ieder geval komt die uit de 
tijd, waar Annegreet van Bergen 
over schrijft in haar boek  “Gouden 
jaren”,  over hoe het er in ons land 
aan toeging zo’n 50 tot 60 jaar ge-
leden, “toen je nog je stofzuiger 
deelde met je schoonmoeder in 
dezelfde straat”. Op de achterflap 
van dat boek een foto van de We-
genwacht, motor met zijspan, die 
aan de kant van de weg behulp-
zaam een fietsband plakt. Niet zo 
gek, want de Wegenwacht is im-
mers van de ANW(-ielrijders)Bond.

Terug naar “Was en strijk”.  Uit 
een ver verleden weet ik me nog 
te herinneren hoe thuis achter de 
keuken, buiten in zomer en winter, 
de was werd gedaan; eerst  in de 
keuken voorgekookt in een gro-
te wasketel op een buitenmodel 
butagaspit. Overgegoten in een 
teil op een houten bok met een 
wringer en daar achter een andere 
teil. Wassen op een geribbeld was-
bord, dan alles door de wringer, 
spoelen, weer door de wringer en 
misschien nog een keer spoelen. 
Drogen aan de lijn of op een groen 
houten droogrek buiten. Te droog? 
Dan eerst invochten, opgerold la-
ten intrekken, de lakens, slopen en 
handdoeken op de zolder door de 
mangel (even googelen en zoe-
ken wat dat voor een ding was….) 
en de rest met zo’n zware  strijk-
bout platstrijken zoals er nu eentje 
in De Schuur op tafel staat. Ik zie 
het nog voor mij hoe het er op de 
maandagen aan toe ging. 

Heeft dit nu iets met december en 
januari te maken? Nee, en  ja toch 
wel. Want extra zorg kreeg thuis 
het tafellaken, dat met kerst op 
tafel moest liggen, gladgestreken 
en zonder valse vouwen. Met kerst 
kwam het dan op tafel met rode 
lintjes, hulst en opgepoetste kan-
delaars. Nee, geen kerstboom in 
de kamer; dat was nog een straat 
te ver.

Wat mijmerend bij een oud strijk-
ijzer bedenk je, dat ondanks ver-
beteringen, in en om het huis, het 
toen nog niet zo simpel was om de 
tent te runnen…… 

Tante Leentje, 100 jaar geworden, 
kon het mooi onder woorden bren-
gen: “Die goeie oude tijd?? Praat 
me d’r niet van..!!”

Kerst en Oud en Nieuw, december 
en januari, het zijn tijden van be-
zinning deze twee maanden; en,  
als het goed is, ook rustpunten. 
Vandaar dat ook De Schuur een 
paar weken op adem wil komen, 
“stoom wil afblazen, ijzersterk”. 

Gesloten na 12 december, 15.00 
uur, weer open op 4 februari ’16, 
ijs en weder dienende; ergens tus-
sen de 15 graden onder nul en de 
15 graden boven nul, je weet maar 
nooit.

Gezegende feestdagen toege-
wenst en een goed begin van het 
nieuwe jaar, dat nog als een glad-
gestreken tafellaken voor u ligt, 
zonder valse vouwen…..  

Openingstijden “De Schuur” t/m 
12 dec. en vanaf 4 febr.: 

Donderdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Achter Molenvaart 5 in Lieren, bij 
fietsknooppunt 93

De Schuur en ….. het ijzer

Aan alle kinderen van Beekbergen....en hun papa’s en mama’s, opa’s en oma’s....
Vrijdag 4 december is weer het grote moment, 
Dus zorg dat je er bij bent!
Want ook dit mooie schooljaar,
Staan de pakjes voor de kinderen van O.B.S. Beekbergen weer klaar.
’s Morgens om 08:30 zal ik bij deze gezellige school arriveren,
Staan jullie er ook bij in jullie mooiste kleren?
Wat ik nog wel even wil hebben gezegd;
Dank voor alle hunebedstenen die jullie hebben klaargelegd!
Daardoor kunnen de Pieten door heel Beekbergen schoenen vullen,
En de kinderen van hun pepernoten en chocoladeletters smullen.
Lagen er bij jullie thuis soms ook wat spullen door elkaar?
Dan was de Rommelpiet misschien ook wel daar!
Nog een laatste vraag; er is een heel ondeugende Piet,
Willen jullie opletten of je hem ziet?
Ook heeft hij zelfs zijn eigen hunebedsteen,
Daardoor kan hij natuurlijk ook overal heen.
Het gekke is; hij rijdt liever niet meer op mijn mooie paard,
Hij houdt nu van iets met veel meer vaart!
Op 4 december is hij er met alle andere Pieten ook bij,
Mama’s en papa’s, opa’ en oma’s, komen jullie dan ook even zwaaien naar mij?
Ik heb in ieder geval erg veel zin in dit feest,
Het is toch alweer een jaar geleden dat ik bij jullie langs ben geweest.
Het wordt zingen en dansen, gezellig en fijn,
Lieve kinderen, tot 4 december op het schoolplein!

Groetjes van de Sint



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

Voor leuke Sinterklaascadeautjes ga je naar:

Dorpstraat 39 - 7361 AR Beekbergen - Telefoon: 055-5064545

Simone Heijink
Evelyn Bouwmeester-Berends

Tegen inlevering van dez
e advertentie op onze 

Sintkoopavonden ontvangt u 10 % korting op uw aankopen  

      (met uitzondering van geneesmiddelen)

Joke Westrik is tijdens de koopavonden
aanwezig in de winkel (zie onderstaand bericht)

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 23-11-2015 t/m 29-11-2015

OLIFANT
Jonge Jenever

BITTER-
KOEKJES
LIKEUR

VIEUX

TopVoordeel

PORT RUBY,
TAWNY, WHITE

11.99
     100 cl

11,99
   100 cl

wk 48

10,99
     70 cl

BLENDED 
SCOTCH 
WHISKY

17,99
   100 cl

8,49
   75 cl

 28,99
     70 cl

COGNAC
VSOP

Castillo d’Oro 
Reservado
Central Valley, Chilli
Carmenère-Cabernet Sauvignon
Chardonnay-Sauvignon Blanc

75 cl. Per fles 5,49 

BEERENBURG
ZACHTBITTER
KALMOES BB

11,49
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

CREAM-
COCKTAIL

6,49
   70 cl

37,99
    70 cl

DOUBLE CASK 
MATURED 

SCOTCH WHISKY

RUM
BRUIN & WIT

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

11,99
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

27 .50
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,58]

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen
T 055-5061031

    100% Vakmanschap 

www.uwtopslijter.nl

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

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

*Alleen geldig bij een BladCadeau van dezelfde prijs. 
Max. 4 per klant. OP + OP!

Geldig van 23 november t/m 6 december 2015

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen Joke Westrik

Joke Westrik is aanwezig bij de 
DIO drogist aan de Dorpstraat in 
Beekbergen met kristallen en mi-
neralen op 2 december de koop-
avond  en 3 december de hele dag 
inclusief de koopavond.
Kristallen zijn bijzonder, zeker om 
te geven, Joke geeft uitleg over de 
werking van Kristallen en Mine-
ralen, er is voor iedere beurs een 
Kristal of Mineraal. 
Een cadeau met een bijzonder 
persoonlijk karakter KOM LANGS! 
Grote agaatschijven in houder              
Diverse Kristallen hangers en los-
se kristallen.
Tevens zijn bijzondere exemplaren 
aanwezig zoals: Labradoriet in di-
verse maten, sieraden met kristal-
len in zilver.
Joke Westrik heeft een praktijk op 
het gebied van energetische ge-
neeswijze. U kunt hier terecht met 
lichamelijke of psychische klach-
ten. De energetische geneeswij-
zen geven verlichting en helpen u 
weer verder op uw levenspad, hoe 
zwaar dit ook is.
Behandelmethoden:
• Jassentechniek  
• Magnetiseren

• Advisering van kruiden en
   homeopathie
• Wellnessmassage in
   combinatie met magnetiseren
• Hot Stonemassage
• Kristallen en mineralen
Het doel van de behandelingen is 
om mensen te bevrijden van hun 
ballast die ze met zich  meedragen. 
Hierbij grijpen de behandelmetho-
den in elkaar en versterken elkaar: 
met de jassentechniek wordt ne-
gatieve energie weggenomen, 
met magnetiseren wordt positieve 
energie gegeven. 
Mijn visie: “Elke klant heeft recht 
op gehoord te worden, een pas-
sende behandeling te krijgen, om 
zo weer verder te kunnen met het 
leven. Kortom een andere kijk op 
lichamelijke en psychische klach-
ten, verder en dieper.”

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen 
Joke Westrik 
Hagenweg 4 (ingang Waterjuffer-
straat) 7361 BP Beekbergen
Bel gerust voor vrijblijvende infor-
matie: 055 – 5064195
info@westriknatuurgeneeswijzen.nl
www.westriknatuurgeneeswijzen.nl

De pakjes trein is al weer in
Beekbergen/Lieren aangekomen. 

Voor alle Pieten weer de tijd om bij de
winkels in Beekbergen te kopen. 

Ze gaan WOENSDAG 2 dec. EN
DONDERDAG 3 dec zeker bij 

de verwenavonden  van  Blom schoenen kijken.
Want daar  valt  veel te trakteren

van snoep tot kortingen. 
       Piet gaat zeker even kijken,  jij ook?

Joke Westrik aanwezig bij de DIO drogist aan de Dorpstraat in Beekbergen met 
kristallen en mineralen op 2 December de koopavond  en 3 december de hele 
dag inclusief de koopavond bij de DIO drogist. 
 
Kristallen zijn bijzonder, zeker om te geven, Joke geeft uitleg over de werking 
van Kristallen en Mineralen, er is voor iedere beurs een Kristal of Mineraal.  
Een cadeau met een bijzonder persoonlijk karakter KOM LANGS!  
 

 
 
Grote agaatschijven in houder              Diverse Kristallen hangers en losse kristallen 
 
Tevens zijn bijzondere exemplaren aanwezig zoals: Labradoriet in diverse maten, sieraden met 
kristallen in zilver. 
 
Praktijk voor Natuurgeneeswijzen Joke Westrik.        

Joke Westrik heeft een praktijk op het gebied van energetische geneeswijze. 
U kunt hier terecht met lichamelijke of psychische klachten. De energetische 
geneeswijzen geven verlichting en helpen u weer verder op uw levenspad, hoe 
zwaar dit ook is. 
 
Behandelmethoden: 

• Jassentechniek        

• Magnetiseren 

• Advisering van kruiden en homeopathie 

• Wellnessmassage in combinatie met magnetiseren 

• Hot Stonemassage 

• Kristallen en mineralen 

Het doel van de behandelingen is om mensen te bevrijden van hun ballast die ze met zich  meedragen. Hierbij 
grijpen de behandelmethoden in elkaar en versterken elkaar: met de jassentechniek wordt negatieve energie 
weggenomen, met magnetiseren wordt positieve energie gegeven.  

Mijn visie: “Elke klant heeft recht op gehoord te worden, een passende behandeling te krijgen, om zo weer verder 
te kunnen met het leven. Kortom een andere kijk op lichamelijke en psychische klachten, verder en dieper.” 

Praktijkgegevens:                           
Praktijk voor Natuurgeneeswijzen Joke Westrik  
Hagenweg 4 (ingang Waterjufferstraat)  
7361 BP Beekbergen 
 
Bel gerust voor vrijblijvende informatie 
Telefoon:  055 – 5064195 Email:     info@westriknatuurgeneeswijzen.nl 
                                          Website: www.westriknatuurgeneeswijzen.nl                                                      
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Een aantal winkels heeft extra koopavonden in de 
Sintweek op 2, 3 en 4 december tot 20.00 uur
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We l ko m  b i j
V V  B e e k b e r g e n

Weekend van 28-11 /29-11

Jeugd
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 28-11  09:00  Beekbergen E1  WSV E3
Za. 28-11  09:00  Beekbergen E3  Albatross E3
Za. 28-11  09:00  Beekbergen F3  Groen Wit D4
Za. 28-11  10:30  Beekbergen B1  WWNA B1
Za. 28-11  10:30  Beekbergen D2  Albatross C4
Za. 28-11  14:00  Beekbergen B2  Apeldoornse Boys B2

Senioren
Zo. 29-11  09:30  Beekbergen 3  Orderbos 5
Zo. 29-11  11:30  Beekbergen 4  Reaal Dronten 2
Zo. 29-11  14:00  Beekbergen 1  Columbia 1

Weekend van 05-12 /06-12

Jeugd
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 05-12 10:30  Beekbergen C1  Brummen C1
Za. 05-12 12:30  Beekbergen A1  WWNA A1
Senioren
Za. 05-12 14:30  Beekbergen 3  CSV Apeldoorn 13
Zo. 06-12 09:30 Beekbergen 3  Brummen 5
Zo. 06-12 11:30  Beekbergen 4 Epe 5

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof.

Vrijdag 27 november
20.45 uur:  BSV XR 1 –  Terwolde XR 1
Zaterdag 28 november
14.00 uur:   BSV Heren 2   –   Dio Ugchelen HS 1
16.00 uur:  BSV Dames 1  –  Voorwaarts DS 2
Vrijdag 4 december
19.30 uur:  BSV JA 1  –  A.B.S. JA 1

UITWEDSTRIJD 
Donderdag 26 november
10.00 uur:  Voorwaarts DS 6 –  BSV DS 2 - De Jachtlust Twello
Vrijdag 4 december
19.15 uur:  SV Dynamo Apeldoorn HS 11 – BSV Heren 2
 Omnisport Apeldoorn

Vo l l e y b a l

Volleybal 

De Smittenberg
★ ★ ★ Hotel - Restaurant

Wisselend maandmenu - Seizoensspecialiteiten
Groepen - Buffetten - Vergaderen

Arnhemseweg 537 - Beekbergen  - 055 - 506 1331 - www.desmittenberg.nl

Graag tot ziens

Al meer dan 47 jaar, alles onder een dak
- Het vertrouwde Bovag adres in de regio
- Levering nieuwe en gebruikte auto’s
- Reparatie en onderhoud alle merken
- Algehele afwikkeling bij autoschade
- Nationale autopas
- APK keuringsstation
- Banden en accuservice

Lierderstraat 20-22 • 7364 BL Lieren (Beekbergen) • Telefoon: 055 506 21 75 
www.garagesonneveld.nl • info@garagesonneveld.nl

OPROEP OPROEP OPROEP 

Heeft u een leuk verhaal en/of een 
leuke foto met als thema 60?

Laat het ons weten en maak dit 
hele jubileumjaar kans op een 
van de Bemivowaardebonnen ter 
waarde van 25 euro.
U kunt uw reactie insturen aan:
info@bemivo.nl

Goede resultaten BSV Turn selectie
Zij werd 13e.
In de tweede wedstrijd zaten Zoë, 
Gabriella en Valerie. Zoë had een 
lastige voorbereiding doordat ze 
meerdere hechtingen in haar knie 
had en hierdoor minder kon trai-
nen. Zij liet goede oefeningen zien 
met veel ruimte voor verbetering 
voor de volgende wedstrijd. Vale-
rie turnde een supergoede wed-
strijd en werd 5e. Gabriella was 
sterk op vloer en sprong, maar liet 
op balk nog wat teveel punten lig-
gen.
In de derde en laatste wedstrijd 
mochten Isa, Nikki en Lotte turnen. 
In deze categorie zaten ook Rosa, 
Mirthe en Jisca, maar zij moesten 
wegens blessures en stage deze 
wedstrijd helaas laten schieten. Isa 
turnde twee prachtige sprongen 
en werd eerste op dit toestel. Lot-
te werd derde op vloer en achtste 
in de meerkamp. Nikki had een su-
per wedstrijd met alleen een val op 
brug. Zij werd tweede op sprong 
en balk en zesde in de meerkamp.
Al met al mooie resultaten op deze 
eerste wedstrijd met ruimte voor 
verbetering voor de volgende 
wedstrijd in januari.

UGCHELEN - Sinds 1980 wordt er 
elke woensdagavond gevolleybald 
in Ugchelen in de gymzaal aan de 
Kingelbeek. We starten om 21.00 
uur. Na een warming-up en enkele 
oefeningen spelen we ruim een 
uur volleybal. Om 22.30 stoppen 
we. Het volleybalspel is het leukst 
als er twaalf spelers en een train-
er zijn. Die twaalf halen we op 
dit moment niet. We zoeken dus 
nieuwe spelers/speelsters. Info: 
zaalsportenapeldoorn.webs.com/

BEEKBERGEN/TWELLO - Zon-
dag 22 november was het alweer 
tijd voor de 1e plaatsingswedstrijd 
van de vierde divisie. Er is hard 
getraind door de meiden en dat 
resulteerde vandaag in een hoop 
mooie oefeningen. 
In de eerste wedstrijd zaten Am-
ber en Annemijn. Annemijn mocht 
hier na een hele goede wedstrijd 
de bronzen medaille in ontvangst 
nemen! Amber was erg goed op 
sprong (2e) en brug (4e), maar had 
een beetje pech op balk en vloer. 

3e plaats Annemijn de Groot

Boer’n dart van start
BEEKBERGEN - Vanaf 3 december 
gaan we van start.

De Boerderij in Beekbergen is be-
gonnen met het opstarten van een 
dartvereniging genaamd:

BOER'N DART dan haje wat!!

Alleen de naam van de vereniging 
zegt al genoeg veel gezelligheid en 
plezier.
Wij zoeken dan ook gezellige en 
enthousiaste mensen die het leuk 
vinden om een pijltje te gooien.
Het is elke donderdagavond voor 
de kinderen 8 t/m 12 jaar van 18.30 
uur tot 19.30 uur.
Voor volwassennen is het vanaf:
20.00 tot 23.00 uur.
Ook al kun je niet darten je bent 
van harte welkom om het te leren. 
Begeleiding is aanwezig.
Inschrijfgeld voor volwassennen is 
15 euro per jaar en voor kinderen 1 
euro per keer inclusief drankje.
Opgeven kan via:
boerderijbeekbergen@gmail.com 
of via 055-5062239
Heb je meer informatie nodig kun 
je contact opnemen met:
Patrick Geeraets 06-55373587
Richard Waad 06-28156879
Nellie Mouw 06-39002764

 

Boerderij presenteert Lenny Kuhr

Haar eigen theater tour in de Boer-
derij op zondag 20 december, aan-
vang 14.00 uur.
Er zijn maar 150 kaarten! Wees er 
snel bij. Kaarten kun je kopen bij 
de Primera Beekbergen.

Of reserveer ze op:
www.boerderijbeekbergen.nl 
Entree 12.50 euro inclusief kopje 
koffie met iets lekkers!

Lenny Kuhr neemt je mee op een 
spannende, ontroerende en 
inspirerende reis naar antwoord 
op de vraag 'Wie ben je'.

In 'Wie ben je' verteld Lenny Kuhr 
het verhaal van haar stemverlies. 
Meer dan een jaar kon ze niet 
spreken, laat staan zingen en het 
duurde 8 jaar voor haar stem ge-
heel hersteld was!
Ze verteld en zingt over het proces 
dat ze doormaakte; Over mach-
teloosheid, de woede, de pijn, de 
aanvaarding en de weg omhoog 
naar essentiele inzichten. Een 
voorstelling vol spiritualiteit, hu-
mor en vitaliteit.
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www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Van 19.30 tot 23.00 uur

Entree 2,50

Vrijdag 18 december

Vanaf 10 jaar

Teenage

white 
edition

Tracks by Thijz Ironez

Teenage Party:  The White Edition
BEEKBERGEN - 18 December zal 
de derde editie van de Teenage 
party zijn!!
Deze keer als thema:

WHITE EDITION

Je mag allemaal in het wit komen. 
Zorg dat je er bij bent en mis dit 
niet! Er zullen heerlijke tracks ge-
draaid worden door DJ Thijz Ironez. 
Entree 2.50
SEE YOU in de Boed!!

Bemivo Eindejaarsactie
Het is alweer bijna december, tijd voor de Bemivo eindejaarsactie. De 
actie loopt van 1 t/m 31 december, en ook dit jaar worden er weer stem-
pelkaarten gebruikt. Vijf stempels op een kaartje, tenminste van drie 
verschillende Bemivo winkeliers, en u heeft alweer een kanskaart vol. 
Bij elke besteding krijgt u een stempel, en maakt u kans op mooie prij-
zen. We hebben dit jaar maar liefst vijf hoofdprijzen:
                    
Schoenenpakket (man,vrouw,2 kinderen) Blom Schoenen en Sport.
Maandelijks Boeket t.w.v. € 25,00 (12x) Tuincentrum het Hoogeland.
Diner voor 4 personen, incl. drankjes  Lierderhoeve.
JungleGym Hut set incl. glijbaan  HUBO van Tongeren.
Maandelijkse waardebon t.w.v. € 25,00 (12x) Slagerij Wilbrink en 
Bakkerij van de Wal Jolink samen.

Behalve deze hoofdprijzen, zijn er ook nog vijftig pakketten t.w.v.
25 euro aangeboden door deelnemende Bemivo winkeliers, te winnen. 
De trekking van alle prijzen is op 8 januari, vanaf 19.00 uur, in de Hoge 
Weije. Kom deze avond gezellig naar de Hoge Weije, de eerste twee 
consumpties zijn voor rekening van de Bemivo. 

Old Ni-js
Ze zijn er weer Old Ni-js 28 No-
vember!!
We verwelkomen de mannen met 
open armen om weer te komen 
rocken bij ons op de planken.
Wij kunnen niet wachten.
Kaarten verkrijgbaar bij De Prime-
ra in Beekbergen en De Meerpaal 
in Apeldoorn Zuid.
Of reserveren via de site of betaal 
je entree aan de deur.
Let op dit is een 18 + evenement.

Prijswinnaars bij Blom

De winnaars van de laatste trek-
king van de Brandweer en Prinses-
sen dekbedovertrek zijn:

Vonderweg 6

Postbus 38

7468 ZG Enter

info@presolidhome.nl

Tel. 0547 38 40 77 of kijk op www.presolidhome.nl

Bouwen is een feest!

Presolid Home ziet flexibiliteit als een absolute voorwaarde voor bouwen naar 

eigen wens. Onze manier van werken leidt tot prettig zaken doen: persoonlijk, 

gemoedelijk, efficiënt, snel en betrouwbaar. Deskundige en enthousiaste advi-

seurs coachen u persoonlijk gedurende het gehele bouwtraject.

Nieuwbouw 2 woningen “Plan Kerkeveld” in Beekbergen

Voor het braakliggende terrein in 
de lintbebouwing van het Kerke-
veld, tussen de nummers 6 en 10, 
zijn er plannen om twee woningen 
te realiseren. Om dit mogelijk te 
maken is door en in overleg met de 
gemeente Apeldoorn een proce-
dure gestart voor een zogenaam-
de bestemmings-planwijziging.
De woningen zijn ontworpen door 
architectenbureau Building Design 
uit Zenderen en worden gereali-
seerd door Aan de Stegge Presolid 
Home B.V. uit Enter.
Presolid Home (www.presolid-
home.nl) is een houtskelet-bouw-
onderneming met als kernwaar-
den betrouwbaarheid, flexibiliteit, 
gemoedelijkheid, service en kwa-
liteit.
Deskundige en enthousiaste ad-
viseurs begeleiden en coachen de 
opdrachtgever vanaf het eerste 
gesprek tot en met de oplevering 
van de woning.
Al met al een bedrijf om op een 
prettige wijze zaken met te doen.

Wat is houtskeletbouw:
Een prefab bouwmethode met 
hoge kwaliteit, energiezuinigheid 
en duurzaamheid waardoor het 
leefklimaat in de woning optimaal 
is.
In de fabriek worden de elemen-

ten van de woningen volledig 
geprefabriceerd en op de bouw-
plaats samengesteld waardoor de 
woningen al binnen enkele dagen 
glas- en waterdicht kunnen wor-
den  opgeleverd. Daarna volgt nog 
een afbouwperiode van ca. 10 we-
ken.
Na het opzetten worden de wonin-
gen aan de buitenzijde voorzien 
van een traditioneel gemetselde 
buitengevel. De verdiepingvloeren 
worden voorzien van een geïso-
leerde betonnen toplaag.
Houtskeletbouw kenmerkt zich 
mede door de korte bouwtijd, 
maatwerk, strakke planning en 
een vooraf vastgestelde totaal-
prijs.

Ontwerp:
De twee geplande woningen heb-
ben een lage gootlijn met tevens 
de mogelijkheid voor een extra 
slaap- en badkamer op de be-
gane grond, zo ontstaat een zo-
genaamde levensloop bestendig 
ontwerp. Op de eerste verdieping 
zijn tevens ruime slaapkamers en 
badkamer gedacht. De woningen 
zullen qua stijl en formaat prima 
passen in de huidige lege plek; bij 
de realisatie zal er een rustiger en 
completer straatbeeld ontstaan.
Bij het uiteindelijke ontwerp is een 

grote inbreng van de kopers mo-
gelijk, ook een volledige casco op-
levering zal tot de mogelijkheden 
behoren.
Op woensdag 2 december heb-
ben wij van 19.30 - 21.30 uur een 
inloop-avond georganiseerd. U 
bent dan van harte welkom in zaal 
4 van Wijkcentrum De Hoge Weye 
in Beekbergen, aan de Dorpsstraat 
28/36 (postcode 7361 AV).

Tijdens deze informatieavond 
wordt u volledig geïnformeerd over 
de bestemmingsplan-wijziging en 
over de situering, uitstraling en in-
delingen van de woningen.

Graag tot ziens op woensdag 2 
december. De koffie staat voor u 
klaar!

Ties van Brummelen

Anne-Fleur Visch.

En Mevrouw de Leeuw   heeft een 
gratis paar schoenen gewonnen 
uit de actie van de Podolinea - 
krant herfst/winter. 



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

maandag 7 december

 voor 10.00 uur

Copy, foto’s en reacties op 
het Dorpsvizier uitsluitend per 
e-mail aan: 
redactie@dorpsvizier.nl
(foto’s graag apart meesturen)

Advertenties naar:
adverteren@dorpsvizier.nl
Telefoon: 06 5496 8521

Betaling vooraf  op rek.nr.
NL94RABO03 06023954
t.n.v. stichting Dorpsvizier
Beekbergen

Eindredactie: Claudia Hutjes
Ontwerp/productie: 
Grammé 3.0,
grafische producties

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

Van 14:00 tot 17:00 uur
Nog een paar plekken vrij,    reservereren verplicht

€ 5,- per kind

Zondag 29 november 2015

Nog een paar plekken vrij,    reservereren verplicht

Pepernoten bakken 
Taai taai versieren 
Nog  veel meer sinterklaaspret
Specialguest...Sinterklaas en zijn zwartepieten

Pepernoten bakken 
Taai taai versieren 
Nog  veel meer sinterklaaspret
Specialguest...

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458      www.lierderhoeve.nl

Gewijzigde openingstijden:
Van 1 november 2015 t/m 25 maart 2016 

zijn wij wekelijks geopend van donderdag t/m zondag
zie voor de openingstijden onze website.

Van 14:00 tot 17:00 uurVan 14:00 tot 17:00 uur
Nog een paar plekken vrij,    reservereren verplichtNog een paar plekken vrij,    reservereren verplicht

Gewijzigde openingstijden:
Van 1 november 2015 t/m 25 maart 2016 

zijn wij wekelijks geopend van donderdag t/m zondag
zie voor de openingstijden onze website.

Op de Asselsestraat 43 in 
Apeldoorn, leidt Margaret Bakker 
sinds een aantal jaren Galerie Zaay! 
Veel (bekende) kunstenaars heb-
ben als exposant hun kunstwerken 
in haar galerie ten toon gesteld. 
Zij vond het tijd voor veran-
dering. Daarom zal per 1 de-
cember een Kunstenaars-
collectief worden gevormd, 
bestaande uit Margaret Bakker, 
Wilma Keller en Edward Saager. 
De bestaande galerie zal tevens 

atelier worden. Dat betekent dat 
meerdere dagen per week (mi-
nimaal) een van de leden van het 
Kunstenaarscollectief aanwezig 
zal zijn waarbij bezoekers vrijblij-
vend binnen kunnen lopen om de 
desbetreffende kunstenaar(s) aan 
het werk te zien. Ook zullen in de 
galerie van tijd tot tijd workshops/
lessen worden gegeven door de le-
den van het Kunstenaarscollectief. 
 
De galerie zal altijd op donderdag 
vanaf 14.00 tot 17.00 uur en op de 
vrijdag- en zaterdagen geopend 
zijn vanaf 11.00 tot 17.00 uur, maar 
ook tijdens werkdagen, waarop 
een kunstenaar aan het werk is.

Vanwege deze nieuwe opzet vindt 
er een opening plaats op vrijdag 27 
november om 17.00 tot 19.00 uur.

Margaret, Wilma en Edward heten 
u van harte welkom voor een hapje 
en een drankje. 

Nieuwe opzet galerie/atelier Zaay

	  

Sfeervolle Winterfair 
Oosterhuizen 
 
Zaterdag 28 november

Met de winter voor de deur is het 
weer tijd om in winterse sferen te 
komen. En waar kun je dat beter 
doen dan op de sfeervolle Win-
terfair in Oosterhuizen? Bij de 80 
standhouders  kun je niet anders 
dan slagen voor de leukste ker-
startikelen, prachtige decoraties, 
kleding, sieraden, woonacces-
soires en leuke hebbedingetjes en 
andere bijzondere artikelen. 

Maar de winterfair is meer: knap-
perende vuren, sfeervolle lampjes 
en kerstmuziek, warmte en gezel-
ligheid. Er zijn doorlopend optre-
dens van The Christmas Singers  
die in Dickenskostuums bekende 
kerstliedjes ten  gehore brengen 
op de fair. De mannen van het Het 
Oosterhuuzens Dialectkoor, laten 
de oude glorie tijden herleven met 
hun mooie stemgeluid. 

Ook voor de kinderen zijn  leu-
ke activiteiten georganiseerd. Zo 
kunnen zij geschminkt worden, 
cupcakes maken of gratis een 
broodje bakken boven een vuur-
korf.

Op het gezellige horecaplein kun 
je heerlijke genieten van winterse 
lekkernijen. Een kopje erwten-
soep, glühwein en warme chocol-
ademelk zullen natuurlijk niet ont-
breken. 

Om 17.00 uur start het spetteren-
de Winterfeest met een après-ski 
DJ. Tot 21.00 uur zorgt hij voor een 
geweldig feest op het gezellig ver-
lichte horecaplein. Oosterhuizen 
kent geen pinapparaat, maar de 
organisatie heeft gezorgd voor 
een mobiele pin op de fair.

Wilt u als standhouder deelnemen, 
dan kunt u contact opnemen met 
info@en-events of 06-38328130

Sfeervolle winterfair Oosterhuizen  
Tijd winterfair: 12-19 uur 
Tijd winterfeest : 17-21 uur. 
Locatie : Oude Veen 19-21 
Oosterhuizen/Lieren . 
Entree : gratis 
Parkeren: € 3,00 per auto 
www.winterfairoosterhuizen.nl  
Facebook : winterfairoosterhuizen 

Reckless
Zaterdag 14 november “De Boer-
derij”  Beekbergen
We schrijven augustus 2014 drie 
rockers van de band Reckless ont-
staan in de jaren ’80 bellen elkaar 
op voor een borrel. Drie rockers 
die geen zin hebben om hun pas-
sie onbenut te laten na hun vijftig-
ste, tenslotte zijn de Stones en de 
Earing ook al flink op leeftijd. Wat 
begon op een gezellige avond in 
de tuin bij de bassist Frans Clignet 
samen met gitarist/zanger Wie-
be Adema en drummer/zanger 
Henny Wagemans mondde uit in 
een geweldige avond in de Boer-
derij in Beekbergen. Een avond 
om niet te vergeten maar zeker 
om te herhalen. Na een klein jaar 
van voorbereiding was het afgelo-
pen zaterdag eindelijk zover, het 
reünieconcert van Reckless 3.0 !! 
In de prachtige entourage van De 
Boerderij ontvingen we zo’n slordi-
ge 140 muziekliefhebbers, die aan 
de reacties te zien en te horen het 
reuze naar hun zin hadden. Aan-
vankelijk speelden we de eerste 
set volledig elektrisch op het po-
dium, eigen nummers afgewisseld 
met enkele naar onze eigen hand 
gezette covers. Daarna besloten 
we het op een andere boeg te 
gooien, gezien De Boerderij voelt 
als een thuis zochten we ons pu-
bliek op. Midden voor het podi-
um gingen we akoustisch verder 
op een vloerkleed gewapend 
met contrabas - klassieke gitaar 
-  cajon en nostalgische schemer-
lamp speelden we een set waarin 
nummers als Radar Love en Dok-
ter Dokter  luidkeels werden mee-
gezongen. Daarna nog even een 
set op het podium om daarmee 
het geheel spetterend af te ron-
den. Dat het publiek het allemaal 
zeer kon waarderen bleek tijdens 
het laatste nummer van Armin van 
Buuren's "This is what it feels like". 
De gesmeerde kelen zongen het 
uit volle borst mee. Dat de oude 
rockers er nog twee toegiften 
uit moesten persen was dan ook 
niet verassend. Kortom een zeer 
geslaagd reünieconcert waarbij 
zeker een aantal mensen niet ver-
geten moet worden: DBA sound 
voor het geluid en het licht, Angela 
Stouten voor de fantastische fo-
to’s, alle vrijwilligers en het bestuur 
van De Boerderij en natuurlijk de 
gezinsleden van ons alle drie die 
de laatste maanden wel eens gek 
van ons werden. Wij kijken terug 
op een fantastische avond.

O wat is het weer die leuke tijd 
van het jaar! En wat zijn al die lek-
kere pepernoten, speculaasjes en 
snoepgoed weer fijn! Wil je eens 
wat anders neerzetten op Sinter-
klaasavond dan het traditionele 
snoepgoed? Maak dan deze Sin-
terklaastaart!

Wat heb je nodig? 
- 250 gram speculaasbrokken 
- 70 gram boter 
- 500 gram roomkaas 
- 400 ml slagroom 
- 125 ml zure room 
- 2 zakjes klopfix 
- 75 gram witte basterdsuiker 
- vanille-essence of pasta 
- 200 gram pepernoten

Maal de speculaasbrokken fijn in 
een keukenmachine. Smelt de bo-
ter langzaam in een pannetje en 
voeg de speculaaskruimels hier-
aan toe. Bekleed de bodem van 
een springvorm van 24 cm met een 
bakpapiertje en stort hier de spe-
culaaskruimels in. Druk dit stevig 
plat met de bolle kant van een le-
pel en laat afkoelen in de koelkast.  
Maal nu de pepernoten in de keu-
kenmachine, dit mag nog wat gro-
ver blijven dan de speculaaskrui-
mels. Klop de slagroom samen met 
de klopfix stijf. De klopfix zorgt er 
straks ook voor dat de taart opstijft 
in de koelkast. Klop in een andere 
kom de roomkaas los met de witte 
basterdsuiker en wat vanillearoma 
of pasta. Voeg vervolgens de pe-
pernotenkruimels en slagroom toe. 
Meng dit met een spatel zodat het 
mengsel lekker luchtig blijft. Stort 
dit op de bodem en laat opstijven 
in de koelkast. Het liefst een hele 
nacht, maar anders zeker 5 uurtjes.  
Dit recept is nog niet eerder ver-
schenen op onze site  www.taste-
ourjoy.nl. Kijk voor meer heerlijke 
recepten op onze site. Of like ons 
op facebook,com/tasteourjoy of 
Instagram dan ben je als eerste op 
de hoogte van onze nieuwe items!  
‘t Heerlijk avondje is gekomen! 
 
 Sint & Piet



dinsdag 24 t/m 27 nov 19.30 uur  10 over rood toernooi Eetcafe de Nieuwe Ruysch 

woensdag 25 november 14.30 - 17.00 uur Stamtafel   in de Vier dorpen 

donderdag 26 november 13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel de Hoge Weye 

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij  

vrijdag 27 november 15.00 - 19.00 uur  Opening Galerie Zaay  Asselsestraat 43, Apeldoorn  

zaterdag 28 november 10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren     

    12.00 - 19.00 uur  Winterfair  Oude Veen 19, Oosterhuizen 

    15.00 uur  Finale 10 over roodtoernooi Eetcafe de Nieuwe Ruysch 

    17.00 - 21.00 uur  Winterfeest Oude Veen 19, Oosterhuizen 

    19.45 uur  Trio Höllenboer   De Hoge Weije 

    20.30 uur  Old Ni-js De Boerderij 

zondag 29 november 14.00 - 17.00 uur Oki Doki’s Sinterklaasfeest De Lierderhoeve 

dinsdag 1 december  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus Het HoogePad, Papenberg  

woensdag 2 december 14.30 - 17.00 uur Stamtafel   in de Vier dorpen  

    tot 20.00 uur  Sintkoopavond       

donderdag 3 december 13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel in de Hoge Weye 

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart de Boerderij   
    tot 20.00 uur  Sintkoopavond    

vrijdag 4 december  tot 20.00 uur  Sintkoopavond    

zaterdag 5 december 10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren      

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open 

dinsdag 8 december  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus Het HoogePad, Papenberg 5                                                              
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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

Vakkundig in verbouw

. Jeulink

De Hoeven 14 • 7361 AL  Beekbergen
T: 055 5061138 • F: 055 5061618 

E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

Gerald Jeulink
De Hoeven 14 • 7361 AL Beekbergen • T: 055 5061138
F: 055 5061618 • E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

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

Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!


