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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Bouw De Ruiterij start medio april

Samenkomst in 
De Hoge Weye 

Iedere zondagmorgen van 10.30 
tot 12.00 uur is er een christelijke 
samenkomst in De Hoge Weye in 
Beekbergen. Naast samenzang 
is er een spreker die de Bijbel 
opent. De jongste kinderen heb-
ben een eigen dienst. Na afloop 
staat de koffie klaar en is er ge-
legenheid om na te praten.

U bent van harte welkom om 
eens een samenkomst bij te 
wonen in De Hoge Weye aan 
Dorpstraat 28-36 in Beekber-
gen.

De samenkomsten zijn een ini-
tiatief van Stichting Bijbelse 
Waarheid. Op de website www.
bijbelsewaarheid.nl zijn de 
toespraken van de diverse spre-
kers te beluisteren en vindt u 
meer informatie.

BEEKBERGEN - Zaterdagavond 
13 februari wordt een avond met 
easy listening-muziek, swingende 
dansbare jazz en wat verder spon-
taan ontstaat. Q 15 bestaat uit 5 
zeer ervaren muzikanten: Dagmar 
Schneider – Zang, Lex Sonneveld - 
Piano en zang, Eric Nijsen - Bas en 
zang, Henk van de Kamp – Slagw-
erk en Cees Terwel – Gitaar.

Als basis zijn bekende jazz stan-
dards te horen die op eigen wijze 
bewerkt en gespeeld worden, met 
daarnaast uitstapjes naar ge-

Q 15 speelt try-out in de Boerderij 
woon leuke, mooie bekende he-
dendaagse songs.

Q 15 nodigt iedereen graag uit om 
met ons de aftrap van onze nieu-
we band mee te beleven. Entree 
is gratis, de bar is open en wordt 
door vrijwilligers van De Boerderij 
bediend. Verras je Valentijn!

Zaterdagavond 13 februari. Zaal 
open 20.00 uur. Aanvang 20.30uur

De Boerderij - Tullekensmolenweg 
22a - Beekbergen

BEEKBERGEN - De verkoop van 
het nieuwbouw project De rui-
terij verloopt voorspoedig. “Op 
dit moment zijn er al 15 handte-
keningen gezet onder de koop/
aannemingsovereenkomsten. 
Daarnaast zijn we met 8 geïnte-
resseerde kopers in gesprek over 
mogelijke aankoop” aldus André 
Driessen (verkopend makelaar). 
 
De start van de bouw van de eerste 
woningen is medio april dit jaar. On-
danks dat nog niet alles verkocht is 
heeft de Bouwcombinatie Dijkhof/
Draisma het volste vertrouwen in 
de verkoop van de overige wonin-
gen. In totaal gaat het om 34 wo-
ningen waarvan 4 huurwoningen. 
 
Op dit moment zijn er nog enkele 
half vrijstaande woningen en 4 vrij-
staande woningen beschikbaar.

Voor meer informatie: Driessen Woningmakelaars 055-8431249 of www.deruiterij.nl

door: Emmalynn Burggraaff

BEEKBERGEN - Henny Stoel was 
op 27 januari bij ons op school 
(OBS Beekbergen). Ze vertel-
de over vroeger, over hoe ze 
journalist is geworden. En over 
haar jeugd. Eerst mocht groep 7 

vragen stellen. 
Toen ging ze 
voorlezen in 
:"een mysteri-
euze mail voor 
groep 8".
Het was een 
leuk boek. 
Het ging over 
groep 8 en een 

meester. de kinderen gingen naar 
gym. Een jongen had een nieuw 
mobieltje, hij maakte van iedereen 
een foto. Ook van een meisje die 
in haar ondergoed stond. Ze werd 

Henny Stoel bij OBS Beekbergen

heel boos. Ze zei: "ik hoop maar 
dat hij het niet op internet zet...."
nadat ze voorgelezen had mocht 
groep 8 vragen stellen. En toen 
ging ze weg, en mochten wij terug 
naar de klas.

Vrijwilligers gezocht 
voor avondvierdaagse
Ook dit jaar wordt er in Beekber-
gen weer een avondvierdaagse 
georganiseerd. Dit jaar van dins-
dag 21 mei tot en met vrijdag 3 
juni.
De organisatie heeft dringend 
behoefte aan vrijwilligers die ’s 
avonds twee keer de route wil-
len fietsen (aanbrengen en ver-
wijderen van routemarkering) of 
bij oversteekplaatsen de vaak 
jonge deelnemers veilig naar de 
overkant van de weg begeleiden.
Start en finish is -net als voor-
gaande jaren- De Boerderij. Voor 
nadere informatie en aanmelding 
als vrijwilliger kunt u contact op-
nemen met Marga van Beek,
telefoon 06 504 777 10

OOSTERHUIZEN - Tijdens jaar-
feest Oosterhuizen een Mooi  be-
drag ingezameld voor Nationaal 
Fonds Tegen Kanker 
Oosterhuizen vierde afgelopen za-
terdag, 30 januari 2016, haar jaar-
feest. 
Een feest voor alle inwoners, do-
nateurs en begunstigers van het 
Dorpshuis Oosterhuizen.  
Met hulp van enthousiaste vrijwil-
ligers was het Dorpshuis omgeto-
verd in een echt Western Saloon. 

Er was een rodeo kracht bull, 
je kon bierpul schuiven, kippen 
vangen,  de ranja koe melken en 
schminken.  
De East Coast Country Dansers 
verzorgden de muziek. Zij maak-
ten het plaatje compleet met de 
aankleding van de zaal en de Line 
Dance.  Het was erg gezellig, de 
sfeer was heel erg goed. Markt-
slager Van Bussel uit Oene heeft 
de spullen verzorgd voor de win-

Jaarfeest Oosterhuizen zeer geslaagd
terbarbecue met saladebuffet. De 
aanwezigen hebben heerlijk gege-
ten.

Aan de gasten is een vrijwillige bij-
drage gevraagd voor het Nationaal 
Fonds Tegen Kanker. Het fonds zet 
zich in voor een langer en beter le-
ven voor mensen met kanker.  Een 
mooi bedrag van € 527,30 is in-
gezameld. Het Dorpshuis Ooster-
huizen vult dit bedrag aan tot een 
rond bedrag van € 550,- en wordt 
aan het fonds overgemaakt. 

Tijdens het feest werd  ook offi-
cieel afscheid genomen van Jan 
Pongers, inmiddels oud voorzit-
ter van het Dorpshuisbestuur. Jan 
heeft  in november 2015 de voor-
zittershamer al overgedragen aan 
de nieuwe voorzitter Gülsah van 
den Heuvel-Cebe.

We kunnen weer terugkijken op 
een zeer geslaagd jaarfeest!       



ZEKER VAN DUURZAME SERVICE
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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

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

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458
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(H)eerlijk eten voor 
                     een betaalbare prijs

Á la carte restaurant met romantische patio
Groot terras met eetcafé en Grand Café

 Openingstijden t/m 24 maart 2016
 Maandag t/m woensdag Gesloten
 Donderdag  16:00 - 23:30
 Vrijdag   12:00 - 23:30
 Zaterdag   10:00 - 23:30
 Zondag   10:00 - 22:00

Nog volle spaarkaarten van 
de Albert Heijn restaurantactie?
Bij ons kunt u de hele maand februari nog 

terecht om de spaarkaarten te verzilveren!

Reserveer via T. 055-506 1458 
Actie geldig in februari 2016 niet in combinatie met andere kortingsacties

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

Lieren Tel. 055 506 2057
www.jvandehelenzonen.nl

kraan/midi kraanwerk
shovel 

trekkers met dumpers
bemesten
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren
De statutair voorgeschreven 
Algemene Ledenvergadering zal, 
in dorpscentrum de Hoge Weye, 
worden gehouden op woensdag 
13 april 2016.
In deze vergadering legt het be-
stuur van de Vereniging Dorps-
raad Beekbergen-Lieren verant-
woording af over het door haar 
gevoerde beleid en activiteiten in 
2015.
Een meer uitgebreide agenda zal 
over enige tijd worden gepubli-
ceerd. Conform de in de statuten 
voorgeschreven termijn zullen 

ook de jaarstukken voor de leden 
beschikbaar zijn.
Na de pauze zullen mevrouw drs. 
Masja Parlevliet (senior archeo-
loog bij de gemeente Apeldoorn) 
en de heer Sander Diependaal 
(medewerker van Ecoconsultan-
cy) vertellen over het uitgevoerde 
archeologische grondonderzoek 
bij de Ruitersmolenweg / Stich-
tingsweg.
U hoort dan dus over de geschie-
denis van Beekbergen.
Alle reden dus om de datum al-
vast in uw agenda te noteren.

 Algemene Ledenvergadering

Oproep
De WOBL (Werkgroep Oud Beekbergen – Lieren) zoekt iemand die 
een functie als archiefmedewerker wil vervullen. De werkzaamheden 
zullen voor een groot deel bestaan uit het digitaliseren van oude af-
beeldingen/foto’s en het rubriceren daarvan.
Dit is typisch een functie voor een persoon die belangstelling heeft 
voor deze zaken.
De WOBL rapporteert aan de Dorpsraad Beekbergen en Lieren.
U kunt nadere inlichtingen krijgen via telefoonnummer 055 – 5061010 
of e-mailadres post@dorpsraadbeekbergen.nl.

Op 19 januari was er in Klaren-
beek een door Rijkswaterstaat 
georganiseerde informatiebijeen-
komst over de voorgenomen aan-
passingen van de A1. Namens de 
Dorpsraad Beekbergen-Lieren be-
zochten Onno Muntinga en Pieter 
de Mos deze bijeenkomst. Naast 
medewerkers van Rijkswaterstaat 
waren ook medewerkers van Royal 
HaskoningDHV aanwezig voor het 
geven van informatie op de plan-
nen. Eerder werd het tracébesluit 
besproken en werd ook vermeld 
dat tijdens een raadplegend forum 
op het kantoor van Royal Hasko-
ningDHV in Zwolle door de Dorps-
raad Beekbergen-Lieren voorstel-
len werden gedaan voor het tracé 
A1 Apeldoorn- Zuid – Beekbergen.
Omdat daar eerder aandacht voor 
is gevraagd, wordt een samenvat-
ting gegeven van de informatie die 
Rijkswaterstaat beschikbaar heeft 
met betrekking tot het geluidsas-
pect.

Het betreft de onderwerpen (tekst 
RWS):
Geluid aan banden
- Verkeer maakt geluid. En verkeer 
is overal. In ons dichtbevolkte land 
verplaatsen we ons graag per mo-
torvoertuig. Daarmee veroorza-
ken we ook overlast. De overheid 
wil dat we ons snel en gemakke-
lijk kunnen verplaatsen. Maar de 
overheid wil ons ook beschermen 
tegen geluidhinder. Daarom zijn er 
wettelijke regels voor verkeersla-
waai langs rijkswegen.

Verkeer en geluid
- Verkeerslawaai is onvermijdelijk. 
Nederland is een dichtbevolkt land 
met ca. 3000 kilo- meter aan rijks-
wegen, 17 miljoen mensen en on-
geveer 9 miljoen personenauto’s 
en vrachtwagens. Het verkeer op 
de rijkswegen zorgt voor geluids-
hinder. Ongeveer een kwart van 
de Nederlanders heeft last van 
verkeerslawaai. Met maatregelen 
kan de overlast worden beperkt. 
De meeste rijkswegen hebben stil 
asfalt, het zeer open asfalt beton 
(ZOAB). Als het mogelijk is past 
Rijkswaterstaat dit type wegdek 
standaard toe. Geluidschermen en 
geluidwallen langs de wegen zor-
gen ook voor een beperking van 
het geluid.

Geluid wettelijk geregeld
- Nederland kent verschillende 
wetten waarin geluidhinder aan 
de orde komt. Voor gemeentelij-
ke en provinciale wegen geldt de 

Wet geluidhinder. Voor rijkswe-
gen is hoofdstuk 11 van de Wet 
milieubeheer van toepassing. In 
beide wetten is geregeld welke 
geluidnormen gelden bij de aan-
leg of verandering van een (rijks)
weg In de Wet geluidhinder zijn 
bovendien regels opgenomen over 
geluid bij de bouw van woningen 
in de buurt van een (rijks)weg. 
Geluid van rijkswegen is daarmee 
aan grenzen gebonden om om-
wonenden tegen geluidhinder te 
beschermen. De Wet milieubeheer 
bevat een verplichting voor de be-
heerder van de rijkswegen om de 
gestelde geluidgrenzen perma-
nent na te leven. Dit is een nieuwe 
verplichting. Geluid van rijkswe-
gen kan hierdoor niet onbeheerst 
groeien.
 
Rekenen en meten
- Rijkswaterstaat staat niet met 
geluidmeters langs de weg om 
het geluidniveau te bepalen. Het 
geluidniveau wordt berekend met 
een geluidmodel in een computer-
model. Dit heeft te maken met de 
eisen die de wet stelt aan het be-
palen van het geluidniveau.
Minder (last van) geluid
- Bij (bijna) overschrijding van ge-
luidproductieplafonds onderzoekt 
Rijkswaterstaat de mogelijke 
maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld 
zijn omdat Rijkswaterstaat een 
bestaande weg aanpast of een 
nieuwe weg gaat aanleggen, daar-
bij akoestisch onderzoek doet en 
ontdekt dat het geluid een grens 
passeert. Het kan ook zijn dat uit 
de jaarlijkse berekeningen van de 
geluidproductie in het afgelopen 
kalenderjaar blijkt dat het geluid 
langs de weg het plafond dreigt te 
overschrijden. Rijkswaterstaat kan 
dan onder andere geluidschermen 
aanbrengen.

Geluid geregistreerd
- Wanneer de minister geluidpro-
ductieplafonds vaststelt, worden 
de bijbehorende referentiepunten 
vastgelegd in het geluidregister. 
Dit geluidregister is openbaar. An-
dere overheden, maar ook burgers 
kunnen de gegevens raadplegen. 
Rijkswaterstaat houdt op verzoek 
van de minister het register voor 
rijkswegen bij.

Inspraak en beroep
- De Wet milieubeheer zorgt er 
voor dat het geluid van rijkswegen 
nooit ongemerkt kan toenemen. 
Als Rijkswaterstaat het geluid toch 
wil laten toenemen, kan dat alleen 

na een besluit van de minister. Dan 
zijn er uitgebreide mogelijkheden 
om als burger een mening over het 
besluit te geven.

Het was een zeer druk bezoch-
te inloopbijeenkomst waar goed 
gebruik werd gemaakt van de 
mogelijkheid om vragen te stellen 
of een mening te geven. Zodra er 
nieuwe feiten zijn te melden dan 
zal dat worden gedaan. Er is be-
wust voor gekozen om het gelui-
daspect uitvoerig te beschrijven 
omdat daarover eerder vragen en 
opmerkingen door de dorpsraad 
zijn ontvangen en door de dorps-
raad, tijdens een geruime tijd ge-
leden gehouden informatieavond, 
vragen zijn gesteld.

GRP
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 
2016 – 2020 (GRP) staan bij nade-
re bestudering toch wel een aantal 
opmerkelijke gegevens. Zo staat 
er in een van de hoofdstukken 
“Apeldoorn is als natste gemeente 
van Nederland en door de ligging 
op de helling van de Veluwe extra 
kwets- baar voor hevige regenbui-
en. Het overtollige water stroomt 
via het oppervlak of de riolering 
naar de lage plekken en zorgt daar 
eerder en vaker voor waterover-
last en schade”.
In een hoofdstuk wordt ook spe-
ciale aandacht besteed aan het 
afkoppelen van de regenwater- 
afvoer van het rioleringssysteem. 
Afkoppelen is een must, zo staat 
er in het GRP, om in de toekomst 
overbelasting van het riolerings-
systeem te voorkomen.
Wie heeft welke zorgplicht voor 
welk afvalwater? De zorgplicht 
voor stedelijk afvalwater valt onder 
de Wet Milieubeheer (in de toe-
komst onder de Omgevingswet. 
De wettelijke verplichting luidt: De 
gemeente draagt zorg voor de in-
zameling en het transport van ste-
delijk afvalwater dat vrijkomt bij 
de binnen het grondgebied van de 
gemeente gelegen percelen, door 
middel van een openbaar vuilwa-
terriool naar een inrichting als be-
doeld in artikel 3.4 van de Water-
wet (denk daarbij bijvoorbeeld aan 
een waterzuiveringsinstallatie).
Met betrekking tot het hemelwa-
ter is er de wettelijke verplichting: 
“De gemeente draagt zorg voor 
een doelmatige inzameling van 
het afvloeiend hemelwater, voor 
zover van degene die zich daarvan 
ontdoet of voornemens is zich te 
ontdoen of moet ontdoen, redelij-
kerwijs niet kan worden gevergd 
het afvloeiend hemelwater op of 
in de bodem of in het oppervlak-
tewater te brengen”. Werk aan de 
winkel dus voor huiseigenaren om 
op een verantwoorde wijze met 
het afvloeien van het hemelwater 
om te gaan.

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!
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

Verbreding A1 tussen Apeldoorn en Azelo

Ze (de groep jongeren Betaalbaar 
Wonen in Beekbergen en Lieren) 
waren er terecht zo trots op dat er, 
na ongeveer 10 jaar hard werken 
er eindelijk wat licht aan het eind 
van de tunnel was te zien. Dat vier-
den ze met elkaar met het plaat-
sen van een straatnaambordje met 
de tekst “Beekvallei”, de naam van 
het woningbouwproject. 

Enkele dagen geleden heeft de 
gemeente het straatnaambordje 
verwijderd. Er werd tijdens het re-
gelmatige overleg dat BWiBL met 
diverse ambtenaren had, door de 
gemeente geen enkel signaal af-
gegeven dat het plaatsen van het 
straatnaambordje niet past binnen 
de gemeentelijke regels. Een van 
de leden van de groep BWiBL was 
er getuige van dat er een busje van 
de gemeente Apeldoorn stopt op 
de hoek Nieuwe Voorweg – Veld-
brugweg, de medewerker de slijp-
tol uit de laadruimte pakt en het 
bordje afzaagt, het bordje in de 
laadruimte van het busje legt en 
vertrekt. Deze actie roept zowel 
bij BWiBL als ook bij de dorpsraad 
een aantal vragen op omdat er in 

Naambordje “Beekvallei” verwijderd door gemeente

het dorp wel meer bordjes hangen. 
BWiBL wil graag het naambordje 
(dat door hen volgens de officiële 
richtlijnen van de gemeente was 
gemaakt en dus best prijzig was) 
terug.
De dorpsraad heeft navraag ge-
daan bij de gemeente.



Verras je valentijn
 met een 

leuk cadeau van:

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

Simone Heijink
Evelyn Bouwmeester-Berends

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

Aanbiedingen geldig van 01-02-2016 t/m 14-02-2016

Goblet
Jonge

Graanjenever

DUJARDIN
Vieux

TopVoordeel

BERENTZEN
Apfelkorn

11.99
     100 cl

11,99
   100 cl

wk 05-06

ESBAERG
Vodka

11,99
   100 cl

11,99
   100 cl

  7,99
      35 cl

SCHROBBELÈR
Kruiden-

likeur

Carmelle
Comté Tolosan IGP, Frankrijk
Malbec
Sauvignon Blanc
Gamay Rosé

75 cl. Per fles 6,99 

SONNEMA
Berenburg

11,99
   100 cl

GRAND MARNIER
Sinaasappel-

likeur

19,99
   70 cl

DE KUYPER
Dropshot
Hotshot
Bigshot

 8,99
   70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

6 HALEN
4 BETALEN

+ 2 TOPZEGELS
[= per fles voor 4,66]FIREBALL

Cinnamon
Whisky

12,99
   70 cl

BELLUSSI
PROSECCO

Vino Frizzante

7,99
   75 cl

Carnavalstip!

Valentijnstip!Valentijnstip!

Carnavalstip!
bij 2 kruikjes
1 steek kado Carnavalstip!

Carnavalstip!
+ Partybril

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen
T 055-5061031

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.....De leukste cadeautjes 
en kaarten voor
jouw Valentijn

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

Valentijnsdag 2016

  Vanaf nu verkrijgbaar bij Via Natura,
  natuurvoeding voor dieren:

De vogeltjes kunnen wel wat
extra’s gebruiken nu het koud is !

www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl
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Vo l l e y b a l

Biljarttoernooi
OOSTERHUIZEN - In het dorpshu-
is van Oosterhuizen wordt dit jaar 
voor de 22e keer het jaarlijkse tien 
over rood biljarttoernooi gehouden 
van 22 tot en met 26 februari 2016. 
 
De voorrondes zijn van maandag 
22 februari tot en met donderdag 
25 februari.

Aansluitend is op vrijdag 26 febru-
ari de kwart, halve en finale. Aan-
vang alle avonden om 19.00 uur. 

Entree 5,00

Zaterdag start 13.00
20 & 21 februari 2016

Zondag ophalen 10.00

KVS WEEKEND

BEEKBERGEN - De zomer duurt 
nog veeeeeeeeel te lang! En 
daarom doen wij van de Boerde-
rij nu ook een Kindervakantiespel 
Weekend!

Vind jij het Kindervakantiespel ook 
zo te gek in de zomer? En kun je 
niet wachten om samen weer de 
leukste avonturen te beleven? 
Meld je dan nu aan voor het Kin-
derVakantiespelWeekend! Het 
programma blijft een verrassing, 
maar… op de zaterdagavond is er 
een echte playbackshow en mag 
jij je idool nadoen. Je mag alleen, 
maar ook samen met je vrienden 
of vriendinnen! Dus neem je vrien-
den/vriendinnen en je mooiste 
outfit mee en geef je nu alvast op 
bij Veronique (vhairstyle@hotmail.
com) . Zet er wel even je naam, je 

leeftijd, wie je nadoet en welk lied-
je je wilt playbacken bij. 
Wat: ... Kindervakantiespel week-
end
Wanneer : Zaterdag 20 (13.00 uur) 
tot zondag 21 februari (10.00 uur) 
(je mag blijven slapen!)
Voor wie : Kinderen vanaf 4 jaar
Waarom : Omdat het waaaaaaaan-
zinnig leuk is en we niet kunnen 
wachten tot de zomer
Opgeven: Veronique Brink 
(vhairstyle@hotmail.nl )
Kosten: 5 euro per kind
Kijk op de website www.boerde-
rijbeekbergen.nl voor wat je mee 
moet brengen!!!
Of op www.facebook.com/boer-
derijbeekbergen
Fans van de kinderen mogen ko-
men kijken naar de optredens van-
af 19.30 uur.

BEEKBERGEN - Geweldige reacties op Mooi Wark en de Kisjeskearls! 
“Wat een ongelooflijk heerlijk feest! ! Alle bezoekers en vrijwilligers 
weer bedankt voor een top avond. De Kisjeskearls en Mooi Wark waren 
echt te gek.”
Op de facebook van de Boerderij Beekbergen zijn foto's te vinden en 
een filmpje! Bekijk je foto en noteer het volgende feest bij de de Boer-
derij Beekbergen op 15 april met de Bökkers in je agenda!
Meer foto's op www.facebook.com/boerderijbeekbergen en je vind er 
de informatie om erbij te zijn op 15 april.

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof

Zaterdag 6 februari 
10.00 uur BSV JA 1  –  VV Zeewolde JA 1 
14.00 uur BSV Heren 2  –  SV Dynamo HS 11 
16.00 uur BSV Dames 1  –  Salvora DS 1

UITWEDSTRIJD: 

Dinsdag 2 februari 
20.30 uur Dio Ugchelen DS 1  –  BSV Dames 2 
  Zuiderpark Apeldoorn

Woensdag 3 februari 
21.15 uur Overa XR 3  –  BSV XR 1  
  Almelod Almen

Zaterdag 6 februari 
13.00 uur Agilitas HS 2 –   BSV Heren 1 
  Valkenhuizen Arnhem

Vrijdag  12 februari 
19.15 uur VV Alterno JA 3 –  BSV JA 1 
  Alternohal Apeldoorn

Expostie
Kunstschilder Chiel Bruin expo-
seert in de Heemhof, Beatrijsgaar-
de 5 in de Maten tot 16 maart. Chiel 
schildert met aquarel-, acryl en 
olieverf en heeft les gehad van di-
verse kunstschilders. Zijn hart trekt 
naar de zee  en dat is te zien aan 
zijn  prachtige schilderijen, waarbij 
schepen, haven- en strandgezich-
ten zijn voorkeur genieten.  Ook 
stadsgezichten, landschappen, 
bloemen en abstracte schilderijen 
maken deel uit van deze expositie. 
De Heemhof is dagelijks geopend 
van 9.00 uur tot 18.00 uur.

We l ko m  b i j
V V  B e e k b e r g e n

Weekend van 06-02/07-02
Geen programma ivm carnaval.

Weekend van 13-02/14-02

Jeugd
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander

Za. 13-02 09:00 Beekbergen E2 CSV Apeldoorn E9
Za. 13-02 09:00 Beekbergen F2 Eerbeekse Boys F5
Za. 13-02 09:00 Beekbergen E3 Groen Wit E10
Za. 13-02 10:00 Beekbergen D1 Alexandria D1
Za. 13-02 10:00 Beekbergen D3 Robur et Velocitas D6
Za. 13-02 11:30 Beekbergen B1 Voorwaarts Twello B2

Senioren 
Za. 13-02 14:30  Beekbergen 2 Eerbeekse Boys 2 
Zo. 14-02 11:30 Beekbergen 2 ZVV ’56 2

foto: Sven Scholten

N Mooi Wark Feest!!

Kindervakantiespel weekend

 
Op zaterdagavond 27 februari is 
er voor de sponsor ondernemers 
een mini tien over rood toernooi. 
 
Inschrijven voor het tien over rood 
toernooi kan bij de heer Henk 
Quack Telefoon 055- 5424738 Uit-
sluitend tussen 18:00 en 20:00 uur. 
 
Of per e-mail elizabeth28121944@
live.nl Het inschrijfgeld bedraagt 5 
euro per persoon.

Wandelen in de natuur

Binnen het bestuur wordt al enige 
tijd gesproken en nagedacht over 
het inrichten van zogenaamde 
“klompenpaden”. In dat kader past 
de mededeling die we van de wan-
delcommissie Apeldoorn e.o. van 
de Stichting Internationale Vier-
daagse hebben ontvangen.
Door deze commissie wordt op 
zaterdag 19 en zondag 20 maart 
de eerste Midden Veluwe Wandel-
tocht georganiseerd. Beide dagen 
kan een tocht van 5, 10, 15, 20 of 
30 km worden gelopen. Start en 
finish is hotel De Cantharel (Van 
Golsteinlaan 20).
Er kan op beide dagen gestart 
worden vanaf 9.00 uur. De 30 km 
lopers moeten voor 10.00 uur zijn 
gestart. Uiterlijk 17.00 uur moet ie-
dereen weer binnen zijn. De routes 
van de wandeltocht gaan over on-
verharde wegen. Honden moeten 
aangelijnd zijn.
Inschrijfgeld 3,50 euro per deelne-
mer.
Nadere informatie via telefoon 
06 53764861 of www.4daagsea-
peldoorn.nl/wandeltochten

Festival Grasnapolsky en 
Staatsbosbeheer presenteren 
randprogramma met
bijzonder visueel verhaal

Festival Grasnapolsky is aan de 
officiële warming-up begonnen. 
Naast een pittige line-up is er ook 
een prikkelend randprogramma. 
Onder het mom van 'dat wat je 
niet ziet' nodigen veelbelovende 
kunstenaars en boswachter Frank 
de bezoekers van Grasnapolsky 
uit om op een andere manier naar 
Radio Kootwijk, de festivalloca-
tie, te kijken. De voorpret begint 
met de lancering van een bijzon-
dere, visuele website. Samen met 
Staatsbosbeheer neemt festival 
Grasnapolsky je al scrollend mee 
door de verborgen schoonheden 
van de natuur, architectuur en de 
geschiedenis van Radio Kootwijk. 
Het is voor het eerst dat een fes-
tival deze vorm van ‘scrollytelling’ 
gebruikt.
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Door Anne Schiebaan

Jaren geleden zei iemand: “We 
gaan de nachtschuit in.” En hij gaf 
daar een bepaalde betekenis aan. 
Even googelen en je vindt een paar 
uitdrukkingen, spreekwoorden. 
“Met de nachtschuit komen”, altijd 
te laat of als laatste komen; een 
andere betekenis is: met veel poe-
ha iets beweren of vertellen, wat 
iedereen al weet. Groningers heb-
ben daar hun eigen woorden voor: 
“Altied met de leste snik komen” en 
dat moet je niet droevig opvatten, 
want een ‘snik’ is ook een schip. 
 
Maar onder die spreekwoorden 
viel niet de betekenis van wat ik 
jaren geleden hoorde. “De nacht-
schuit in gaan”, dat sloeg op de tijd 
aan het eind van de herfst als het 
al zo vroeg donker werd en pas 
laat licht. “We gaan de nachtschuit 
in!”, als was het de trekschuit, die 
door de nacht van A naar B voer, 
zodat je ‘uitgerust’ aankwam. 
 
Maar nu gaan we uit de nacht-
schuit, de dagen gaan al langer 

worden; zeker met het mooie en 
koude winterweer van deze week. 
 
Een optimistisch geluid op deze 
voor veel mensen beruchte “Blue 
Monday”, de meest troosteloze 
dag van het jaar, 18 januari. Nee 
hoor, we kruipen uit de nachtschuit 
uit, de winterslaap is nog niet over-
al voorbij, anderen zijn inmiddels 
wel bekomen van alle activiteiten 
rond kerst, nieuwjaar en  recepties 
(“Heil en ZEGEN voor u allen!”). 
We kijken weer verder, het voor-
jaar tegemoet. De Schuur kruipt 
op 4 februari weer uit haar nacht-
schuit. Een winterslaap was het 
niet helemaal; er is daar grondig 
schoongemaakt en opgeruimd.  
U bent weer van harte welkom! 
Of kom ik nou uit de nachtschuit 
en sta ik hier iets (met poeha?) te 
beweren wat u allang wist? Vat het 
dan maar op als een herinnering. 
We zien u graag komen op Mo-
lenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 . 
Koffie, thee, terrasverwarming (bin-
nen….!), rondneuzen, er even uit! 
Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

De Schuur en …. de nachtschuit

Zaterdagavond 30 januari speelt 
Muziek- en Amusementsvereni-
ging Mondolia uit Oosterhuizen 
tijdens de winterwandeling in 
het Boshuis in Klarenbeek. De 
vereniging speelt tussen 19.00 
en 22.00 uur in het Boshuis voor 
de wandelaars, die ‘even’ willen 
uitrusten of willen genieten van 
de gezellige muziek. Het optre-
den van Mondolia wordt afge-
wisseld met het Oosterhuuzens 
dialectkoor. Meer informatie 
over de winterwandeling kun je 
vinden op de facebookpagina 
Dorpscontactpersoon Klaren-
beek. 

Mondolia is gevraagd om naast het 
Oosthuuzens dialectkoor de muzi-
kale omlijsting van de winterwan-
deling in het Boshuis te verzorgen. 
Mondolia heeft een gevarieerd 
programma samengesteld.  Dit op-
treden is niet alleen een mooie op-
warmer voor de wandelaars, maar 
ook voor de vereniging zelf. Want 

Mondolia speelt tijdens winterwandeling 

op zaterdagavond 12 maart  houdt 
ze haar jaarlijkse uitvoering bij de 
Nieuwe Zweep in Klarenbeek. Er 
zijn nog kaarten beschikbaar. Ze 
kosten 7 euro per stuk en 3 euro 
voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Je kunt ze kopen bij Bike Totaal 
Wolters, Klarenbeekseweg 102 in 
Klarenbeek of te bestellen via Riet 
de Koning telefoon 055-3600168 
of e-mail  mavmondolia@gmail.
com. Meer informatie is te vinden 
op de website: www.mondolia.nl.  
De wandelroute van zo’n 5 á 6 km 
wordt aangekleed met fakkels, 
kaarslicht en andere verlichting. 
Behalve Mondolia en het Oost-
huuzens dialectkoor zal sopraan 
Alette van den Brul in de galerie bij 
Krepel een optreden verzorgen. In 
het start- en eindpunt van de rou-
te bij het MFC is een collectie oude 
foto’s van Klarenbeek te bewon-
deren. Meer informatie over de 
winterwandeling kunt u vinden op 
de facebookpagina van Dorpscon-
tactpersoon Klarenbeek. 

PJB  biedt muzikale uitdaging  

Jongeren, muzikale beginnelingen 
of mensen die het muziek spelen 
weer op willen pakken zijn van 
harte welkom om muziek te ko-
men maken bij het opleidingsor-
kest van Prinses Juliana Beekber-
gen. Het orkest, onder leiding van 
dirigent Jantine de Waard, is het 
jaar begonnen met een nieuw en 
uitdagend repertoire. Geïnteres-
seerden zijn van harte welkom om 
een keer te komen kijken, luiste-
ren of meespelen op een woens-
dagavond van 18:45 tot 19:30 uur 
in Het Hoogepad, Papenberg 5 te 
Beekbergen. Wie zich snel aan-
meldt en minimaal een halfjaar les 
heeft gehad kan al meespelen bij 
het concert op woensdagavond 
23 maart in ’s Heerenloo te Voorst. 
Meer informatie en contactge-
gevens zijn te vinden op de ge-
heel vernieuwde website van PJB: 
www.harmonie-pjb.nl

De vrouwencontactgroep 
Beekbergen en Omstreken hield 
op 20 januari haar jaarvergadering 
in het Hooge Pad. Er werden vijf 
jubilarissen gehuldigd: Gerrie van 
Beek en Jannie Jacobsen waren 
55 jaar lid, Jannie Velthuis 50 jaar, 
Jantje Scherpenzeel 40 jaar en 
Gerda v.d. Beld 35 jaar. 

Gonny Hendriks werd bedankt 
voor haar vijfjarig voorzitterschap. 
Els Brugman neemt haar taak over 
en wordt de nieuwe voorzitter. 
Gonny blijft nog wel algemeen 
bestuurslid. Jenny Ketel doet na 
vijf trouwe bestuursjaren een 
stapje terug en treedt uit het 
bestuur. Alle dames kregen als 
dank een orchidee in pot. Het 
was een gezellige bijeenkomst 
en traditiegetrouw was er na de 
pauze een bingo. 

Elke 3e woensdagavond van de 
maand komen de 57 dames van 
de Vrouwencontactgroep in 
het Hooge Pad in Beekbergen 
gezellig bij elkaar voor een 
interessante lezing, een mooie 
dia- of powerpoint presentatie of 
een vrolijke muzikale avond. In de 
pauze is er tijd voor koffie en een 
vriendschappelijke babbel. Ook 
voor 2016 staan er weer leuke 
en interessante avonden in de 

planning zoals een lezing over het 
Openluchtmuseum, een imkerij en 
De mens tussen de sterren. We 
krijgen uitleg over de Staphorster 
kleding, er is een cabaretavond 
en Ursula Muller doet verslag over 
haar voettocht door Nepal. De mei 
avond wordt door het ééndaags 
bestuur georganiseerd.

Op 24 mei is er een busreisje naar 
een paardenmelkerij in Nieuwveen 
met aansluitend een rondtoer 
met gids langs alle koninklijke 
gebouwen van Den Haag. Een 
gezellig diner in Harskamp sluit 
deze dag af. In de zomermaanden, 
wanneer er geen bijeenkomsten 
zijn, staan er fietstochten en een 
picknick op het programma. In 
december is er een gezellige 
kerstavond gecombineerd met een 
maaltijd. Deze avond is uitsluitend 
voor leden maar op de andere 
avonden zijn introducés welkom 
tegen betaling van 2,50 euro. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Indien u interesse hebt, bent u 
van harte uitgenodigd op de 3e 
woensdagavond van de maand. 
De eerstvolgende bijeenkomst is 
op woensdag 17 februari om half 8 
in het Hooge Pad in Beekbergen. 
Mw. Hooikammer vertelt ons dan 
alles over de Staphorster kleding 
van baby tot senior.

  

Jubilarissen vrouwencontactgroep

De laatste jaren horen we vaak 
dat de Nederlander te veel zout 
binnen krijgt. Brood wordt dan 
aangewezen als een van de boos-
doeners. Hoe zit dat precies? 
Het basisrecept voor brood bestaat 
uit tarwemeel, water, bakkersgist 
en zout. Zout wordt niet alleen 
toegevoegd voor de smaak maar 
is ook belangrijk voor de struc-
tuur en de malsheid van het brood. 
 
Hoeveel zout bevat brood? 
 
Tientallen jaren lang werd er stan-
daard 11 gram zout (=ca. 1 thee-
lepeltje) toegevoegd aan 1 heel 
brood. In 2012 hebben alle bakkers 
besloten om dit in enkele stappen 
te verlagen naar 8,25 gram per 
brood. Op verzoek van de bakkers 
is daar de wetgeving op aangepast 
zodat bakkers niet te veel zout gaan 
doseren om hun brood lekkerder 
te maken dan van de concurrent. 
Het voedingscentrum adviseert 
6-7 sneetjes brood per dag te eten 
maar gemiddeld eet de Nederlan-
der 4 sneetjes per dag. 4 sneetjes 
komt neer op iets minder dan 1½ 
gram zout. Doe je kaas op je brood 
wordt de hoeveelheid zout al meer 
dan verdubbeld, neem je er ook 
nog een kop soep bij dan zit je al 
aan de dagelijkse maximaal gead-
viseerde hoeveelheid van 6 gram. 
 
Wat is het gevolg

De bakker heeft dus stappen ge-

zet die een positief effect hebben 
op uw gezondheid door collec-
tief minder zout te gaan toevoe-
gen. Er zijn bakkers die brood 
met nog minder zout aanbieden 
maar meestal worden er dan an-
dere toevoegingen gedaan om 
de kwaliteit en de smaak te ver-
beteren. Kaliumzouten worden 
dan bijvoorbeeld toegevoegd. Dit 
is op zich prima maar niet voor 
iedereen. Ook wordt er wel ge-
bruikt gemaakt van gistextract 
als smaakversterker. Dit wordt bij 
brood vaak niet vermeld omdat 
het hetzelfde is als bakkersgist 
maar dan in een geconcentreer-
de vorm waardoor er in zo’n brood 
wel veel meer L-glutamaat zit. 
 
Persoonlijk vind ik dat een bak-
ker ver weg moet blijven van dit 
soort toevoegingen en er voor 
moet zorgen dat het brood, zelfs 
met minder zout dan vroeger, 
lekker is door het rijsproces en 
de toevoeging van natuurlijke in-
grediënten zoals melk of boter. 
 
Het is mogelijk om brood te maken 
zonder zout. We noemen dit dan 
zoutarm of natriumarm brood (niet 
zoutloos omdat er in de tarwekor-
rel van nature ook een klein beetje 
natrium zit). Het is niet echt lekker 
maar met een zoutarm dieet is het 
natuurlijk beter dan geen brood… 
 
Peter van der Wal

Zout in brood

Dorpstraat 48, Beekbergen. Tel: 055 5060951

Boerenkoolmiddag

Vrijdag12 februari is er een gezel-
lige middag voor 50+ in de Hoge 
Weye, te Beekbergen.
Programma:
Opening met koffie en thee
Optreden van Oosterhuizer Dia-
lectkoor
Pauze
Nogmaals het Oosterhuizer Dia-
lectkoor
De boerenkoolmaaltijd
De middag duurt van 14.00 tot 
17.30 uur. Per persoon wordt er 
een bijdrage van 10 euro gevraagd.
Kaarten voor Beekbergen-Lie-
ren-Oosterhuizen zijn te koop bij: 
Primera, De Damper, Dorpstraat 
54 Beekbergen. Kaarten voor Kla-
renbeek zijn te koop bij Mw. I. de 
Visser tel.055.3011600

Zangdienst 
Houdt u van zingen? Wilt u ook die 
bekende liederen uit volle borst 
meezingen? In de Hervormde 
dorpskerk van Beekbergen vinden 
al verschillende jaren zangdien-
sten plaats op de tweede zondag-
avond van de maand. 

Op zondag 14 februari  om 19.00 
uur zal de eerstvolgende zang-
dienst plaatsvinden. In deze dienst 
zal Christelijk mannenkoor “Looft 
den Heere” uit Vaassen o.l.v. Fred-
dy Veldkamp haar medewerking 
verlenen. Deze keer zal het koor al 
voor de dienst twee liederen zin-
gen dus zorg dat u op tijd bent. Ds. 
A.W.J. Theunisse zal de verbind-
ende teksten verzorgen tijdens de 
dienst en Jaap Ouwehand zal deze 
keer het orgel bespelen. U bent 
van harte welkom. 
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 15 februari

 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.

Thema-bijeenkomst 

Op donderdag 18 februari gaat 
het over Discipelschap in de 
omgang met geld en goed. Deze 
avond staat onder leiding van 
drs B.J. van der Graaf, predikant 
te Amsterdam. Hij heeft recent 
een boek geschreven met de 
veelzeggende titel Leren leven 
in overvloed; over discipelschap 
in rijkdom en armoede. 
 
Plaats van samenkomst is het 
Hoogepad aan de Papenberg 5 in 
Beekbergen. Inloop met koffie en 
thee om 19.30 uur. Aanvang om 
19.45 uur. Sluiting om 21.45 uur. 
 
Informatie: Anne-Marie van der 
Grift, 055-3013122

Zorggroep Apeldoorn en 
omstreken opent op maandag 8 
februari officieel het Geriatrisch 
Revalidatie- en Herstelcentrum 
Oost-Veluwe. 
 
In juni 2014 is de start met de 
bouw van dit eigentijds geriatrisch 
revalidatiecentrum gemaakt 
waarbij in het ontwerp en de 
inrichting ‘healing environment’ 
als uitgangspunt is genomen. 
Hierbij ligt de focus op het gebruik 
van natuurlijke elementen; 
natuur, daglicht, frisse lucht 
en beheersing van geluid. Het 
ontwerp en de inrichting dragen 
op deze manier bij aan een snel 
herstel van cliënten. 
 
Het nieuwe gebouw, dat naast 
het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn 
ligt en ook een directe verbinding 
met het ziekenhuis kent, biedt 
plaats aan 112 bedden. Daarvan 
zijn er 44 in tweepersoonskamers 
op de begane grond, de 
overige plaatsen betreffen 
eenpersoonskamers, met elk 
eigen sanitair, op de twee 
verdiepingen. Acht eenpers-
oonskamers zijn extra ruim om 
meervoudige zorg te kunnen 
bieden. De nieuwbouw is een 
ontwerp van MTB Architecten uit 
Apeldoorn. 
Een opname in het Geriatrisch 
Revalidatie- en Herstelcentrum 

Oost-Veluwe volgt veelal na een 
opname in een ziekenhuis en/
of vanuit de thuissituatie, en is 
voor een groot gebied rondom 
Apeldoorn toegankelijk voor met 
name ouderen. De revalidatie 
na bijvoorbeeld een operatie, 
ziekte of CVA vindt plaats in 
een therapeutisch klimaat 
met in de praktijk bewezen 
zorg- en behandelprogramma’s. 
Revalideren vanuit dit 
therapeutische klimaat houdt 
in dat alle betrokkenen, dus de 
revalidant en zijn/haar naasten 
samen met professionals, werken 
aan een herstel dat altijd in het 
teken staat van terugkeer naar 
huis of aangepaste woonvorm. 

Tijdens de officiële opening 
zal ook de nieuwe naam 
bekend worden gemaakt. 
In april 2016 staat een Opendag 
gepland voor geïnteresseerden.

Opening Geriatrisch Revalidatie- 
en Herstelcentrum Oost-Veluwe

Zorggroep Apeldoorn en 
omstreken (ZGA e.o.) heeft 
in samenwerking met 
CareB4 e-learning modules 
ontwikkeld op het gebied 
van infectiepreventie.  
Deze modules zijn door de 
Stichting Trainingen Infectie 
Preventie (STIP) genomineerd 
voor de STIP Trofee.

De STIP Trofee is een tweejaarlijkse 
infectiepreventieprijs voor alle 
medewerkers uit zorgorganisa-
ties, zoals verpleeg- en 
verzorgings-huizen. De STIP 
Trofee heeft tot doel de kennis 
op het gebied van hygiëne en 
infectiepreventie in verpleeg- en 
verzorgingshuizen te verhogen.

De e-learning modules stellen 
medewerkers van ZGA e.o. in staat 
om tijd- en plaats-onafhankelijk 
hun kennis over hygiëne en 
infectiepreventie te verbeteren 
en/of op peil te houden. Deze 
nieuwe wijze van leren is creatief, 
inspirerend en origineel.

Vakjury

Inzendingen die genomineerd 
worden voor de STIP Trofee 
zullen worden beoordeeld door 
een vakjury. Deze vakjury bestaat 

uit een aantal experts op het 
gebied van infectie-preventie, 
innovatie en implementatie. De 
winnaar van de juryprijs wordt 
bekend gemaakt tijdens een 
werkconferentie in februari 2016. 
Meer over de prijs op: http://www.
infectiepreventieopleidingen.nl/
over-stip/stip-trofee.

10 februari

Op 10 februari wordt de win-
naar van de juryprijs bekend 
gemaakt op de “Werkconferentie 
Infectiepreventie Kwetsbare 
Ouderen, BRMO”. Naast 
een juryprijs wordt tijdens 
de werkconferentie ook de 
publieksprijs uitgereikt. De 
genomineerde inzenders worden 
in de gelegenheid gesteld om 
hun inzending te presenteren 
tijdens de werkconferentie. De 
aanwezige deelnemers aan 
deze werkconferentie kiezen 
vervolgens op basis van zowel de 
inhoud alsook de presentatie, de 
winnaar van de publieksprijs.

E-learning Zorggroep Apeldoorn en 
omstreken genomineerd voor prijs

Zondag 7 februari  organiseert Sin-
gle-Evenementen een wandeling 
op landgoed Bruggelen. Landgoed 
Bruggelen ligt op de stuwwal van 
de Oostelijke Veluwe en heeft een 
rijke archeologische geschiedenis. 
Het vormt een overgang van agra-
risch gebied - de Beekbergse Eng 
- naar bos. Zowel boslandschap, 
heideveldje en begroeide stuifdui-
nen kruisen ons pad. De ree, vos, 
das en boommarter behoren tot 
de vaste bewoners van het land-
goed. Ook is het een belangrijk 
leefgebied voor edelherten en wil-
de zwijnen. Het terrein is vogelrijk: 
bosuil, ransuil, havik, boomvalk en 
sperwer broeder er, alsmede alle 
spechtensoorten, kruisbek, ge-
kraagde roodstaart en raaf. 

Start: verzamelen vanaf 12.45 uur 
start 13.00 uur op parkeerplaats 
van hotel-restaurant De Smitten-
berg, Arnhemseweg 537 in Beek-
bergen. De wandeling duurt onge-
veer 2 uur en halverwege is er een 
pauze met drankje en versnape-
ring. Deelname aan wandeling is  
10 euro bij betaling vooraf (excl. 
ticketservice). Contante betaling 
op dag zelf is ook mogelijk 12,50. 
Dit is inclusief gids, drankje en 
versnapering onderweg. Na de 
wandeling is het mogelijk om lek-
ker bij te komen in het sfeervolle 
restaurant van De Smittenberg en 
gezellig na te praten. Ben je single 
en heb je zin in een gezellige zon-
dagmiddag? Meld je aan via: www.
single-evenementen.nl of via Jea-
nette Kers: 0578-61 27 23

Welkom op landgoed Bruggelen

Workshop Tuinontwerp 
en beplantingsplan

Tony Chocolonely Karamel Zeezout taart

Wat een feest was deze Tony Cho-
colonely Karamel Zeezout taart! 
En wie is er nou niet gek op deze 
Tony's reep? Je weet wel, die oran-
je! Als je het mij vraagt de lekker-
ste reep die er is!
Irene maakte deze taart voor haar 
verjaardag en deze was zelfs snel-
ler op dan de appeltaart van haar 
moeder! Het is een no bake chee-
secake taart, hij hoeft dus niet de 
oven in en je kunt hem prima een 
dag of de ochtend voor serveren 
maken.

Wat heb je nodig? voor de bodem
- 280 gram jodekoeken
- 75 gram boter
Hak de koeken fijn in een keuken-
machine. Laat de boter smelten 
in een pannetje en roer de krui-
mels hierdoor heen. Bekleed een 
springvorm met een bakpapier en 
stort de kruimels op de bodem. 
Druk egaal aan met de bolle kant 
van een lepel. Zet even weg in de 
koelkast.
Wat heb je nodig? voor de vulling?
- 250 gram mascarpone
- 50 gram suiker
- 1,5 reep Tony Chocolonely Salted 
Caramel
- 100 gram pure chocolade
- 300 gram mon chou
- 250 ml slagroom
- 2 zakjes klopfix
- kleine lepel zoutvlokken

Smelt 1 reep Tony Chocolonely en 
de pure chocolade au bain marie. 
Ik voegde de extra pure chocola-
de toe omdat je de Tony met veel 
andere ingredienten gaat mengen 
en je wil natuurlijk wel die choco-
ladesmaak goed blijven proeven in 
je taart. Laat dit vervolgens even 
afkoelen.
Klop de marscarpone met de sui-
ker en de mon chou luchtig in een 
mixer. Dit mag wel even kloppen 
tot het echt smeuig en luchtig is. 
Dan mengt het mengsel straks 
makkelijker met de slagroom. Klop 
in een andere kom de slagroom 
met de klopfix stijf, maar ook niet 
te stijf.
Meng dit door het roomkaas 
mengsel met een spatel tot het 
egaal is en vervolgens doe je het-
zelfde met de gesmolten chocola-
de en de zoutvlokken. Stort het op 
de taartbodem en laat minimaal 6 
uur opstijven in de koelkast.
Voor het serveren snijd je nog een 
extra halve reep Tony in stukjes en 
strooi je deze over de taart.
Dit recept is nog niet eerder ver-
schenen op onze site www.taste-
ourjoy.nl. Kijk voor meer heerlijke 
recepten op onze site. Of like ons 
op facebook,com/tasteourjoy of 
Instagram dan ben je als eerste op 
de hoogte van onze nieuwe items!

Liefs Irene & Joyce

Waar kan je op letten bij het in-
richten van de tuin? Welke ele-
menten plaats je waar en waar-
om? Vind u het ook moeilijk om 
dit helemaal zelf te bedenken en 
ontvangt u graag wat hulp hierbij? 
Dan is de praktische workshop 
Tuinontwerp wellicht wat voor u. 
 
Anneke Stolk van Tuinontwerp-
bureau Annaparte geeft de eerste 
avond theorie, dan gaat u voor de 
eigen tuin aan de slag en is er een 
tweede terugkomavond waar in 
een klein groepje met elkaar de 
eigen plannen besproken worden.  
 
Start workshop tuinontwerp op 
maandag 15 februari. Opgeven 
kan via www.apeldoorn.groei.nl . 
Kijk bij agenda. Op 21 maart start 
de workshop beplantingsplan vol-
gens hetzelfde concept.



dinsdag 2 februari  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5  

donderdag 4 februari 13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel de Hoge Weye 

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij  

zaterdag 6 februari  10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

zondag 7 februari  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

    13.00 uur   Single wandeling op landgoed Bruggelen, start bij Hotel de Smittenberg  

dinsdag 9 februari  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5  

donderdag 11 februari 13.00 tot 16.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel de Hoge Weye 

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij 

vrijdag 12 februari   14.00 - 17.30 uur Boerenkoolmiddag voor 50+ in de Hoge Weye 

zaterderdag 13 februari 10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 
    20.30 uur   Q 15 de Boerderij 

zondag 14 februari  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 
    19.00 uur   Zangdienst NH Kerk, Beekbergen 

woensdag 17 februari  19.30 uur  Bijeenkomst Vrouwencontactgroep Hooge Pad 

donderdag 18 februari 19.45 - 21.45 uur Themabijeenkomst  Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen 

zaterdag 20 februari  10.00 uur  Kindervakantiespel weekend de Boerderij 

t/m zondag 21 februari  13.00 uur 

zondag 21 februari  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

maandag 22 februari 19.00  uur  Biljarttoernooi Dorpshuis Oosterhuizen 

t/m donderdag 26 februari

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


