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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Samenkomst in 
De Hoge Weye 

Iedere zondagmorgen van 10.30 
tot 12.00 uur is er een christeli-
jke samenkomst in De Hoge 
Weye in Beekbergen. Naast 
samenzang is er een spreker die 
de Bijbel opent. De jongste kin-
deren hebben een eigen dienst. 
Na afloop staat de koffie klaar 
en is er gelegenheid 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.

Zaterdag 12 maart  kunt u bij Beek-
bergen Klassiek komen luisteren 
naar het Kurios Klarinetkwartet. 
Opnieuw een uniek concert in de 
Oude Kerk: het bij de passietijd 
passende ‘Die sieben letzte Worte 
unseres Erlösers am Kreuze’ van 
Joseph Haydn wordt uitgevoerd 
door de klarinettisten Peter Koets-
veld (2e klarinet), Mark Snitselaar 
(basklarinet), Corien Hoepman (3e 
klarinet), Boukje Musch (1e en es-
klarinet).

Op 1 februari 2002 kwam het 
Kurios Klarinetkwartet voor het 
eerst in Zeist bij elkaar op initiatief 
van Peter Koetsveld. Met de op-
richting van het kwartet ging een 
droom voor hem in vervulling. Al 13 
jaar treedt het kwartet op in bin-
nen- en buitenland en vormt dan 
ook een van de bekendste klari-
netkwartetten in Nederland. Vele 
concerten volgden waaronder een 
aantal internationale tournees.

Het Kurios Klarinetkwartet speelt 
sinds 2012 in de passietijd ‘Die sie-
ben letzte Worte unseres Erlösers 
am Kreuze’ van Joseph Haydn. Ook 
voor Beekbergen Klassiek zullen 

zij dit programma ten gehore bren-
gen tijdens ons voorjaarsconcert. 
Deze compositie, oorspronkelijk 
een orkestwerk, werd voor het 
eerst gepubliceerd in 1787 in We-

Uniek concert Kurios Klarinetkwartet

nen en bestaat uit een inleiding en 
7 langzame sonates, gebaseerd op 
Jezus’ zeven laatste woorden aan 
het kruis. Daarna volgt het vurige 
en snelle afsluitende deel II ‘terre-

moto’, de aardbeving. De bewer-
king van dit werk voor strijkkwar-
tet, door de componist zelf, werd 
eveneens gepubliceerd in 1787. 
Het Kurios Klarinetkwartet maak-
te van dit strijkkwartet een bewer-
king voor klarinet.

Meer informatie vindt u op onze 
website www.beekbergenklas-
siek.nl of op www.kuriosklarinet-
kwartet.nl
PROGRAMMA 
Joseph Haydn: ‘Die sieben letzte 
Worte unseres Erlösers am Kreuze’ 

Zaterdag 12 maart 2016
van 15.30 tot ca. 17.00 uurOude 
Kerk, Dorpstraat 35, Beekbergen
Entree: 20 euro volwassenen, 10 
euro jeugd tot 19 jaar
U kunt kaarten bestellen via de web-
site: www.beekbergenklassiek.nl

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij:
Primera De Damper,
Dorpstraat 54, Beekbergen
Boekhandel Mooiboek,
Dorpstraat 84, Beekbergen

In de kerk: vanaf een uur vóór aan-
vang van het concert

Foto: Egon Smit

Voorjaarsuitvoering
Het Beekbergens Toneel

Het Beekbergens Toneel heeft 
dit jaar niet zoals u van ons 
gewend bent haar uitvoe-
ring het laatste weekend van 
maart maar  eerste weekend 
april en wel vrijdag 1 en zater-
dag 2 april. Dit i.v.m. Pasen.  
Het wordt weer een ouderwets 
gezellige toneelavond met een 
blijspel van Herman van der A  
“Zwarte Droeven” . We zijn al 
druk aan het repeteren en heb-
ben er veel plezier in.
Ook  zijn we nog op zoek naar 
nieuwe enthousiaste spelers , 
dus bent u/jij  geïnteresseerd 
kom eens naar onze repetitie-
avond op de woensdag om
20.00 uur in de Hoge Weye of 
bezoek onze voorstelling en 
kom geheel vrijblijvend een bab-
beltje met een van ons maken.
Ook mag je natuurlijk met een 
van ons bellen. Jansje Ribbink 
0555062165, Gerda de Groot 
0555062463 of een van de an-
dere leden.
Op onze site www.hetbeekber-
genstoneel.nl  kun je meer infor-
matie vinden.

De Nationale Diabetes Challenge brengt mensen in beweging
BEEKBERGEN - De Nationale
Diabetes Challenge (NDC) is een 
initiatief van de Bas van de Goor 
Foundation (BvdGF). Met de NDC 
wil de BvdGF een structurele bij-
drage leveren aan de kwaliteit van 
leven van mensen met diabetes in 
Nederland.

Met ondersteuning van de BvdGF 
organiseren de lokale zorgprofes-
sionals (zoals huisartsen, praktijk-
ondersteuners, fysiotherapeuten, 
diëtisten, diabetes- en wijkver-
pleegkundigen) een lokale wandel 
challenge om de mensen te helpen 
bij het regie nemen over hun ge-
zondheid. In 16 tot 20 weken wordt 
er wekelijks één keer gezamenlijk 
gewandeld.

Ook in de omgeving Beekber-
gen-Lieren-Oosterhuizen kan er 
nu gelopen worden, ondersteund 
en begeleid door zorgprofessio-
nals. Beide huisartsenpraktijken 
en verder alle benodigde praktij-

ken zoals fysiotherapie, diëtisten 
en verpleegkundigen uit het
gezondheidscentrum Papenberg.
In kleine stappen trainen deelne-
mers en zorgprofessionals samen 
tot de Nationale Diabetes Challen-
ge Week van 5 t/m 8 oktober 2016. 
Afhankelijk van uw persoonlijke 
voorkeuren en trainingsopbouw is 
de doelstelling om vier dagen ach-
tereen te wandelen. Drie dagen in 
de lokale omgeving en de laatste 
dag (8 oktober) op een centrale 
lokale in Nederland waar alle deel-
nemende Challenges gezamenlijk 
de laatste kilometers afleggen en 
finishen op het Challenge Diabe-
tes Festival.
De doelstelling van de BvdGF in 
2016 is om op 100 locaties een lo-
kale diabetes challenge te starten 
en daarbij minimaal 2.000 mensen 
met diabetes in beweging te
brengen.

Dit project richt zich in eerste in-
stantie op mensen met diabetes, 

maar ook mensen zonder diabetes 
zijn van harte welkom.

De Bas van de Goor Foundation 
(BvdGF) zet zich in om de kwaliteit 
van leven van mensen met diabe-
tes te verbeteren door middel van 
sport en bewegen. In dat kader or-
ganiseert de stichting sinds 2006 
al diverse sport- en beweegacti-
viteiten om mensen met diabetes 
te informeren over de positieve 
effecten van sport en bewegen, 
ze deze effecten te laten ervaren 
en ze te inspireren tot een spor-

tief leven met diabetes. Voormalig 
topvolleyballer Bas van de Goor 
is de drijvende kracht achter de 
stichting. Na zijn diagnose diabe-
tes type 1 in 2003 ondervond hij 
persoonlijk wat de positieve ef-
fecten van een actieve leefstijl op 
een leven met diabetes zijn. Die 
ervaringen zijn de afgelopen ja-
ren gedeeld met vele mensen met 
diabetes en in 2016 viert de Bvd-
GF alweer haar 10-jarig jubileum. 
De Nationale Diabetes Challenge 
maakt een belangrijk onderdeel uit 
van dit jubileum. Meer informatie 
over de BvdGF en haar activiteiten 
vindt u op www.bvdgf.org.

Meer informatie over de loka-
le wandel challenge kunt u nu al 
verkrijgen bij de betrokken huis-
artsenpraktijken en fysiotherapie-
praktijk.

Voor bedrijf  en particulier

- Flyers en folders
- Roll-up banners
- Beursmateriaal
- Specials voor de horeca

- Foto-afdrukken op canvas,
  hout en aluminium
- (kerst)kaarten
- Spandoeken en vlaggen

055print.nl is een activiteit van Grammé 3.0 • Loenenseweg 7 • Beekbergen



ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

Kerkweg 1 | 7361 BD  Beekbergen | T. 055 506 15 83 
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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

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458
      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

(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

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

                     een betaalbare prijs                     een betaalbare prijs

Samen
Groot

worden

Samen

Kindercentra van Prokino
De Imme

Kabinet investeert in peuteropvang. 

Komt uw kind ook naar KDV De Imme?

• Volledige aandacht voor kinderen van 0-4 jaar
• Veel pret met de spelend-leren methodiek
• Persoonlijke en huiselijke sfeer
• Gebruik van handige Prokino app
• Heel veel fl exibiliteit 
• Betrokken en ervaren medewerkers

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang 
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:

Imme Zuid / locatie Ugchelen; 
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)

Imme Noord / locatie Centrum; 
in de wijk Parken-Orden (naast diagnostisch centrum)

Imme Osseveld Zuidbroek; 
Deventerstraat/Tussen de Eiken

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal
055 - 355 19 27  | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Speciaal 

voor uw kind 

van 0-4 jaar!

adv De Imme (Apeldoorn) 180x130 030915.indd   1 03-09-15   17:15

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

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
wk 07-08

Olifant
Jonge 

GraanjeneverGraanjenever

11.99
     100 cl

BAILEYS
Irish Cream

 16,99
   100 cl

Parthenium
Terre Siciliane IGP, Pellegrino
Nero d’Avola-Shiraz
Grillo-Pinot Grigio
Rosato
75 cl. Per fles 6,99 

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= 2e fles voor 3,50]

CAMPARI
Bitter

F.MARTINS PORT
Ruby, Tawny, 

White

  12,99
       70 cl

JÄGERMEISTER
Kruidenlikeur

PARADE
Vieux

POLIAKOV
Premium Vodka

GIBSON’S
London Dry Gin

EL DORADO 
RUM

 Bruin of Wit

11,99
    70 cl

 13,99
   100 cl

CLAN MACGREGOR
Blended Scotch 

Whisky

  11,99
     100 cl

MALIBU
Cocoslikeur

  12,99
      70 cl

  17,99
      100 cl

  14,99
      100 cl

   6,99
      75 cl

 9,99
   70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
wk 07-08

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

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen

T 055-5061031



PAG  3  -  E D I T I E  4  -  D O N D E R DAG  1 8  F E B RUA R I  2 0 1 6

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren
Woningbouwprogrammering
Op dinsdag 2 februari hebben 
Gert Wilbrink, Johan Boerema en 
Pieter de Mos namens de dorps-
raad een gesprek gehad met 
Harold Ganzenwinkel (program-
mamanager wonen bij de ge-
meente Apeldoorn), Marion Vinc-
ken (planoloog bij de gemeente 
Apeldoorn) en Michel van Unen 
(stedenbouwkundig medewerker 
bij de gemeente Apeldoorn) over 
de woningbouw- programme-
ring. Aanleiding voor dit gesprek 
de informatie die de gemeente 
tijdens bijeen- komsten van het 
dorpenplatform (daarin zijn alle 
tot Apeldoorn behorende dorpen 
vertegen- woordigd) had verstrekt 
over de ruimte voor woningbouw 
in de periode 2010 tot 2030. Voor 
de hele gemeente Apeldoorn gaat 
het dan om het door de provincie 
Gelderland vastgestelde maxi- 
mum van 7000 woningen. Voor het 
buitengebied (dat zijn in de nota 
van de gemeente de dorpen) komt 
daar een maximum van 130 wonin-
gen voor het totaal van de dorpen 
bij. Van de gemeente was, vooraf-
gaand aan het overleg, informatie 
ontvangen over het aantal inwo-
ners in Beekbergen en in Lieren in 
de priode 2000 – 2015 (zegt iets 
over krimp of groei). Informatie 
over het aantal personen per wo-
ning (zegt iets over het benodigde 
woningtype) en de demo- grafi-
sche opbouw van de inwoners van 
Beekbergen en van Lieren (geeft 
informatie over vergrijzing en ont-
groening van de inwoners). Deze 
informatie werd als basis voor het 
gesprek gebruikt.
Door de gemeente werd op onze 
vraag daaromtrent meegedeeld 
dat de projecten “De Ruiterij” 
(woningbouw aan de Ruitersmo-
lenweg); “De Beekvallei” (woning-
bouwproject van de werkgroep 
Betaalbaar Wonen in Beekbergen 
en Lieren aan de Nieuwe Voorweg 
in Lieren) en de bouw- locatie “Ri-
ant” als ook enkele particulieren 
woningbouwprojecten buiten de 
130 woningen vallen.
In een brief had de gemeente ook 
een aantal voorwaarden gesteld 
voor het putten uit de 130 wonin-
gen.

Samengevat gaat het dan om:
- voorziet het plan in een duidelijke 
behoefte?
- veroorzaakt het plan geen ver-

dringing (staat het de verkoop-
baarheid van bestaande
woningen in het dorp niet in de 
weg)
- verdeling in de segmenten 45% 
goedkoop tot 170.000 euro; 35% 
in het segment middel
duur (tot 260.000 euro) en 20% 
in het segment boven de 260.000 
euro (alle genoemde koopsom-
men vrij op naam)
Tot slot zijn er nog de voorwaar-
den dat het plan moet bijdragen 
aan de ruimtelijke kwaliteit en 
aan het maatschappelijke aspect 
(denk daarbij aan voorzieningen in 
het dorp).
Het is dus wel duidelijk dat er 
niet zomaar gestart kan worden 
met een bouwplan. Dat alles in 
beschouwing nemend stelde de 
dorpsraad:
- behoefte aan woningen die be-
taalbaar zijn voor starters op de 
woningmarkt en vestiging van ge-
zinnen met (jonge) kinderen. Is be-
langrijk voor continuïteit van voor-
zieningen (onder andere school, 
sportverenigingen, middenstand)
- dat er zowel in Beekbergen als in 
Lieren inbreidingslocaties zijn aan 
te wijzen (voorbeelden worden ge-
noemd)
- er in Beekbergen en Lieren (veel) 
woningen te koop zijn die niet in 
overstemming met de vraag is
- jongeren die de dorpen hebben 
verlaten omdat er voor hen geen 
betaalbare woning beschikbaar 
was (is) hebben laten weten graag 
terug te willen naar het dorp als er 
maar passende (betaalbare) wo-
ningen zijn
- ouderen in het dorp willen blijven 
wonen, dus ook aan seniorenhuis-
vesting moet aan- dacht worden 
gegeven
- verkoop door woningcorporaties 
van huurwoningen is nadelig voor 
jongeren die zijn aan- gewezen op 
een huurwoning. Tijdens een enige 
tijd geleden gehouden overleg tij-
dens de Politieke Markt Apeldoorn 
heeft de dorpsraad daarvoor al ge-
pleit (Laat huur- woningen, huur-
woningen blijven).
Een nuttig overleg. De dorpsraad 
heeft tijdens het gesprek voldoen-
de gelegenheid gekregen om haar 
zienswijze duidelijk te maken. De 
gemeente heeft toegezegd de in-
formatie te verwerken en zodra er 
op dit gebied weer nieuws is zij dat 
zullen melden aan de dorpsraad.

Vrijdag 12 februari was er in de 
Hoge Weye voor 50+ uit Beekber-
gen, Lieren, Oosterhuizen en Kla-
renbeek een boerenkoolmiddag. 
De organisatie voor deze middag 
was in handen van de groep vrij-
willigers van de Stamtafel (de 
groep die iedere donderdagmid-
dag voor de senioren een middag 
in de Hoge Weye organiseert) En 

die weten hoe je zo’n middag moet 
organiseren. Ruim 50 deelnemers 
aan deze middag die werd opge-
luisterd door een optreden van het 
Oosterhuuzens Dialectkoor. Dat 
optreden werd door de aanwezi-
gen zeer op prijs gesteld. Gezon-
gen werden, begeleid door twee 
accordeons, teksten op bekende 
en minder bekende melodieën 

die soms werden meegezongen. 
Er werd tweemaal ongeveer drie-
kwartier opgetreden en daarmee 
kregen de bezoekers een indruk 
van het ruime repertoire. Een ge-
slaagde middag die mede dankzij 
de gemeente Apeldoorn en Sti-
menz kon worden georganiseerd. 
Maar alle hulde voor de vrijwilli-
gers!

Onverharde wegen
De dorpsraad heeft, daarop at-
tent gemaakt door aanwonen-
den, contact opgenomen met de 
gemeente Apeldoorn om (nood-)
reparaties uit te voeren aan de on-
verharde wegen Engelanderkamp 
en Engeland. Definitieve repara-
tie zal worden uitgevoerd als de 
weersomstandigheden dat moge-
lijk en doeltreffend maken.

De dorpsraad heeft van de ge-
meente Apeldoorn bericht ontvan-
gen dat de gemeenteraad op 28 
januari 2016 het bestemmingsplan 
Kuiltjesweg 44 heeft vastgesteld. 
Het vastgestelde bestemmings-
plan ligt vanaf 11 februari 2016 ge-
durende zes weken ter inzage in 
het Stadhuis. Tijdens deze periode 
kan tegen het bestemmingsplan 
beroep worden ingesteld. Het be-
stemmingsplan heeft betrekking 
op uitbreiding van het recreatie-
park Beekbergen. Vastgesteld 
werd dat de uitvoering van het 
verzoek om het bestaande recrea-
tiepark mogelijk te maken dit moet 
passen binnen het groei- en krimp-
beleid, zoals dat door provincie en 
gemeente is bepaald. Alleen het 
gedeelte dat benodigd is voor de 
gevraagde uitbreiding van het re-
creatiepark heeft de bestemming 
recreatie en verblijfsrecreatie ge-
kregen. De overige gronden zijn 
bestemd tot natuur. De in een eer-
der stadium geprojecteerde ont-
sluiting aan de Stoppelbergweg 
is, naar aanleiding van ingedien-
de zienswijzen verplaatst naar de 
Kuiltjesweg. Dat geldt eveneens 
voor de receptie. Deze is nu ook 
geprojecteerd nabij de terreinont-
sluiting aan de Kuiltjesweg.

Omdat tegen het ontwerp van het 
plan zienswijzen zijn ingediend en 
de gemeenteraadbij de vaststel-
ling wijzigingen in het plan heeft 
aangebracht kan beroep worden 
ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig 
een zienswijze bij de gemeente-
raad naar voren heeft gebracht
- een belanghebbende die kan 
aantonen dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest zijn zienswijze 
bij de gemeenteraad naar voren te 
brengen
- een belanghebbende die be-
zwaar heeft tegen de wijzigingen 
die de gemeenteraad bij de vast-
stelling in het plan heeft aange-
bracht

Tot en met 24 maart 2016 kan een 
beroepschrift worden ingediend bij 
de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Het 
instellen van beroep schorst het 
besluit niet. Degene die beroep 
instelt kan daarnaast een verzoek 
om voorlopige voorziening (schor-
sing) indienen bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Vastgesteld bestemmingsplan Kuiltjesweg 44 

Gemeentenieuws

Snippergroen
Op 17 februari om 19.30 uur is er in het stadhuis een bijeenkomst over 
snippergroen. Snippergroen zijn kleine stukjes gemeentegroen zon-
der duidelijke functie en die grenzen aan een tuin. De gemeente heeft 
nieuwe spelregels opgesteld over het beheer en onderhoud hiervan. 
Daarnaast wil de gemeente de verkoopmogelijkheden voor deze 
stukjes groen verruimen. De bijeenkomst gaat in algemene zin over 
de verkoop en verhuur van snippergroen. 



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
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www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Gratis deskundig gebitsadvies 
bij Via Natura in februari 

Nu ook op maandag geoependvan 13.00 - 17.30 uur !

Door: Roos Burggraaff-van Limbeek 
De maand februari is de maand van 
de gebitsverzorging. Via Natura is 
gespecialiseerd in het geven van 
deskundig advies op het gebied van 
natuurlijke voeding en gezondheid 
voor hond en kat. Zo hebben wij 
ook een ruim assortiment natuur-
lijke tandverzorgingsproducten. 
Kom met uw hond naar ons toe, en 
ontvang een gratis gebitsadvies!  
 
Wist u dat het gebit van uw huis-tij-
ger of sofa-wolf nog steeds gelijk is 
aan die van zijn –in het wild leven-
de- voorouder? Katten en honden 
zijn carnivoren, ook wel prooidiere-
ters.  Granen en voorbewerkte pro-
ducten staan dus niet op het menu! 
 
Honden en katten hebben knip-
kiezen en hun onderkaak kan al-
leen op en neer bewegen. Dat is 
de reden dat zij voedsel niet fijn 
kunnen malen want daarvoor 
heb je maalkiezen nodig zoals de 
mens. Carnivoren verorberen hun 
prooi geheel of gedeeltelijk door 
middel van scheuren, knagen en 
kauwen. Door de haren en huid 
naar het vlees, organen en botten.  

Daarom is tandenpoetsen of een 
-voorgevormd kauwstaafje- eten 
tegen tandsteen bij een dier dat hele 
prooien eet volstrekt overbodig.  
 
Niet alleen kauwen draagt bij aan 
een gezonde mondhygiëne. Rau-
we versvleesvoeding (laat u vak-
kundig adviseren door Via Natura) 
heeft de mooie bijkomstigheid om 
tanden schoon te houden en in 
sommige gevallen zelfs schoon te 
maken! Goede resultaten zien we 
zelfs nog bij oudere hondjes die 
overstappen op complete versvoe-
ding. Uiteraard heeft deze over-
schakeling wel wat advies en tijd 
nodig maar het loont de moeite. 
 
Veel kauwproducten die aangebo-
den worden bevatten helaas toe-
voegingen die in onze ogen niet 
bijdragen aan een gezond gebit. 
Suikers, granen en chemische con-
serveringsmiddelen. Wij noemen 
het nog wel eens gekscherend:  
“tandenpoetsen met een lolly”.  
 
Bij Via Natura hebben we alleen 
natuurlijke kauwmaterialen. De 
zogenaamde tandenborstels zijn 
Rawhide botten, Anko Roots, 
gedroogd vlees/huid, en rauwe 
bevleesde botten. Dat het een 
‘natuurlijke’ geur heeft, moet 
de eigenaar op de koop toe ne-
men, voordeel is wel dat bijna alle 
honden dol zijn op deze snacks.  
Gelukkig zijn er ook geurloze 
kauwproducten, zoals de rawhi-
de, Roots, Antlers en Whimzees. 
Deze laatste is een caloriearme, 
vegetarische kauwsnack in ver-
schillende vormen, echter zijn 
deze zonder toevoeging van gra-
nen en suikers gemaakt. Hiermee 
geschikt voor te dikke honden of 
honden met een (eiwit)allergie. 
 

Gratis deskundig gebitsadvies voor hond en kat, bij Via Natura

Katten hebben van nature minder 
behoefte om te kauwen en kna-
gen. Toch zijn gedroogde visjes, 
vleesstokjes of een lekker stuk-
je rauw lamshart voor hen niet 
te versmaden. Het is belangrijk 
om katten op jonge leeftijd te la-
ten wennen aan verschillende 
smaken en soorten voeding want 
anders ontwikkelen zij zich erg 
kieskeurig op voedingsgebied. 
 
Kauwen op natuurlijke materialen 
is dus voor zowel hond en kat erg 
gezond en vooral lekker. Ze wor-
den er rustig en ontspannen van. 
Bovendien wordt op deze manier 
het gebit goed onderhouden en 
het bevorderd de spijsvertering. 
Een jaarlijkse gebitscontrole bij 
de dierenarts blijft belangrijk om 
er zeker van te zijn dat het ge-
bit nog helemaal spic en span is. 
 
In de maand februari staan er 
een aantal gebitsverzorgende 
producten bij ons in de schijn-
werpers. Extra gunstig geprijsd! 
Kijk op www.via-natura.nl/
PRODUCT-VAN-DE-MAAND/ 
 
Wilt u meer weten? Neem dan con-
tact op met Via Natura: telefoon 
055 8430743 of info@via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c Beekbergen

HUBO BEEKBERGEN RUIMT OP,
WIJ MAKEN PLAATS VOOR HET NIEUWE ASSORTIMENT

Kom kijken voor nog veel meer AANBIEDINGEN !

50% korting
Rambo tuinbeits

HUBO BEEKBERGEN  Dorpstraat 4 • 7361AV BEEKBERGEN • Tel. 055-5061387 • www.hubo.nl

50% korting
Buitenverlichting

50% korting
Jugle Gym

40% korting
Histor muurverf

Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iede-
re donderdagmiddag van 12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezond-
heidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te helpen wan-
neer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal 
maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied 
van hulp die uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen of 
om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal 
welzijn te vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel 
te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u eens binnen, er is vaak 
meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg.

Infopunt Woon Service Groep (WSG)
Iedere donderdagmiddag kunt u van 14.00 tot 16.00 uur in 
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) terecht bij het info punt 
WSG met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis.

Seniorenbijeenkomsten
Dorpshuis De Hoge Weye 
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de   
   vrijwilligers ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar en u   
   kunt deelnemen aan spellen)
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie 
   Tijhof, mailadres a.tijhof9@upcmail.nl
De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
- maandagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel
- maandagmiddag, 17.00 tot 20.00 uur, eetcafé/aanschuiftafel
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, “groenactiviteit”
- woensdagmiddag, 13.00 tot 16.00 uur, ontmoeting en ondersteuning
- vrijdagmiddag, 13.00 tot 17.00 uur, ontmoeting en ondersteuning
Een volledig overzicht van alle activiteiten die in De Vier Dorpen 
worden georganiseerd vindt u op de website www.ontmoetelkaar-
inapeldoorn.nl en dan verder zoeken op de ontmoetingsplek De 
Vier Dorpen
Het Hoogepad (Papenberg 5)
- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur ’t Proathuus, inloopmiddag en 
u kunt meedoen aan spellen. Slecht ter been en toch graag naar de 
bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem contact op met de vrijwilli-
gers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te regelen 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere 
bijeenkomsten.

Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van 
Schaffelaarweg (naast de brandweerkazerne)
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Vo l l e y b a l

Biljarttoernooi

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof

Zaterdag 20 februari:

12.00 uur BSV Dames 2  –  Auto van Oord/Rebelle DS 3 
14.00 uur BSV Heren 3  –  Auto van Oord/Rebelle HS 4 
18.00 uur BSV Heren 1  –  Volvera HS 2

Zaterdag 27 februari:

14.00 uur BSV Heren 3  –  BSV Heren 2 

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

Weekend van 20-02 /21-02

Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander

Jeugd
Za. 20-02 09:00 Beekbergen F1 Robur et Velocitas F4
Za. 20-02 09:00 Beekbergen F3 Apeldoornse Boys F5
Za. 20-02 10:00 Beekbergen D2 Terwolde D2
Za. 20-02 11:30 Beekbergen C1 Klarenbeek C1
Za. 20-02 11:30 Beekbergen C2 WWNA C2
Za. 20-02 14:30 Beekbergen A1 Klarenbeek A1

Senioren
Zo. 21-02 12:30 Beekbergen 2 Colmschate 2

Weekend van 27-02/28-02

Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander

Jeugd
Za. 27-02 09:00 Beekbergen F2 ABS F3
Za. 27-02 10:00 Beekbergen E1 RDC E1

Senioren
Geen programma   

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

Op 2 april viert de Boerderij Beek-
bergen haar 45 jarig bestaan met 
een mooi feest. Om iedereen te la-
ten zien, wat er allemaal gebeurde, 
wie er allemaal vrijwilliger waren, is 
de Boerderij Beekbergen op zoek 
naar foto's van jou! Zowel op in-
ternet als op grote borden komen 
de foto's van de Boerderij en haar 
activiteiten! Bijvoorbeeld de uitrei-
king van gewonnen kaarten door 
Regina bij Mooi Wark of van Stefan 
Bronkhorst, die met Oud en Nieuw 
2016 een jaar gratis toegang won! 
Voor de gaafste, liefste of mooiste 
foto looft de Boerderij 45 munten 
uit! Dus ook jij kan winnen!
Wij zoeken óók jouw foto's! Jij met 
je eerste vriendje bij een concert, 
jij in je disco outfit, jij op de peuter-
deel, de fietstocht of van de wan-
delvierdaagse. Wanneer het met 
de boerderij te maken heeft, is het 
goed! Of jouw kindervakantiespel 
foto van 40 jaar geleden naast de 
foto's van het kindervakantiespel 
van je kind. Doe mee en Win!

Boerderij Beekbergen is 45 jaar springlevend!

Digitale foto's kan je zelf plaat-
sen op https://www.facebook.
com/boerderijbeekbergen45jaar 
. Papieren foto's mogen per post 
naar Boerderij Beekbergen – Tul-
lekensmolenweg 22a – 7361 EN 
Beekbergen. Wil je je foto graag 
terug, dan zet je je naam en adres 
achterop de foto en geef aan dat je 
hem terug wilt! Wij maken dan een 
copy en sturen je de foto terug.
Reserveer ook vast de feestdatum 
2 april 2016 in je agenda!

OOSTERHUIZEN - In het dorpshu-
is van Oosterhuizen wordt dit jaar 
voor de 22e keer het jaarlijkse tien 
over rood biljarttoernooi gehoud-
en 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. 
 
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.

Voetbalquiz
Op Zaterdag 19 Maart vindt er bij 
VV Beekbergen een voetbalquiz 
plaats. Deze staat onder leiding 
van voetbalgekken Robert de 
Zeeuw, Ronald Steenbergen en 
Stef Vloedgraven. Het evenement 
begint om 20:00 en er zijn leuke 
prijzen te winnen.
Meedoen kan in teams. Teams van 
2 tot 3 personen mogen zich aan-

melden via info@vvbeekbergen.nl 
of via Anne Zandbergen en Joep 
Bemelmans. Doe dit voor 10-03-
2016 en vergeet bij de aanmelding 
niet de teamnaam, de namen van 
de teamleden en de leeftijd van 
de teamleden te vermelden. De 
Voetbalquiz is toegankelijk voor 
iedereen (dus ook niet leden). De 
kosten per team bedragen 5 euro. 

Wandel en beweeg u Fit

Vanaf maart starten diverse 
groepslessen o.b.v. een fysiothera-
peut, bij Fysiotherapie en Wellness 
in Beekbergen.

Op donderdag 3 maart beginnen 
we met een 12 weeks wandelpro-
gramma. 
Gedurende deze weken werkt u 
aan uw wandeltechniek, conditie 
en wandelhouding. Iedere training 
start om 9.30 uur vanaf de praktijk 
aan de dorpstraat 7. Na afloop is er 
tijd om na te praten onder het ge-
not van een kopje koffie. 
Daarnaast starten we met groeps-
lessen Pilatus en Redcord training. 
Door mee te doen met deze 

groepslessen werkt u aan verbe-
tering van kracht, balans en sta-
biliteit waardoor u zich fitter voelt 
en terugkerende klachten aan het 
bewegingsapparaat kunt voorko-
men. Op de maandag 7 maart en 
woensdag 9 maart om 10 uur bent 
u van harte welkom. 

De lessen worden aangeboden 
voor alle leeftijden en iedereen 
kan op zijn eigen niveau aan de 
slag. Zie ook de advertentie elders 
in deze krant.

Voor meer informatie/aanmelding:
Fysiotherapie en Wellness
info@fysiotherapie-wellness.nl
055-3125035

Wandel U Fit Programma, start 3 maart !
Conditie – Loopanalyse – Houding 12 weken voor 59,95
Pilatus & Redcord Fit groepslessen starten in maart

 Krachtverbeteren – Soepel blijven – Voorkom blessures
Ma- en Wo- ochtend 10-11 uur

Fysiotherapie & Wellness, Dorpstraat 7, Beekbergen, 055-3125035

Kom bewegen !

Is er nog wat te doen
in Beekbergen???

Kijk snel op:
www.bemivo.nl/agenda

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Ruim 100 cadeaukaarten,
dus altijd een passend cadeau !

80/90's Party in de Boerderij

Daar is ie weer! Onze knaller van 
het jaar: de 80’s & 90’s party in 
de Boerderij. Met heerlijke songs 
uit deze tijd gaan we los op de 
dansvloer. Dit keer met een Hol-
lands randje eraan. Met nummers 
van onder andere Doe Maar en De 
Dijk. Maar voordat deze bom valt 
zeggen wij, dit kunnen we niet al-
leen. Door jullie, onze bezoekers, is 
dit een garantie voor een geweldig 
feest waar iedereen uit zijn dak 
kan gaan! Altijd weer eentje voor 
in de boeken! Wees erbij en trek 
je te gekke outfit aan. Dit feest 
wordt De Bom met de mannen van 
SHOWTIME!

Entree Gratis
Start  5 maart om 20.30 uur
Waar:
Boerderij Beekbergen
Tullekensmolenweg 22A
Beekbergen
Wie:
iedereen van 18+
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Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

Voor meer informatie bel 055-8431249

nieuwbouwwoningen
Prachtig

gelegen
in Beekbergen 

Bouwnummer 34 
(Mustang) 

Ruime helft van dubbel 
aan de rand van het project 

gelegen met vrij uitzicht, 
kaveloppervlakte 269 m2, 

€ 280.000 v.o.n.

De laatste 
van dit 
type!

Bouwnummer 12 
(New Forrest) 

Helft van dubbel met 
slaapkamer en badkamer 

op de begane grond, 
kaveloppervlakte 316 m2, 

€ 275.000 v.o.n.

De laatste 
van dit 
type!

Assortiment HG verdubbeld bij Hubo van Tongeren

BEEKBERGEN - Wie kent er niet 
de producten van HG? De pro-
ducten van dit nederlandse bedrijf 
staan in vrijwel ieder keukenkastje. 
Het meest bekend is de schimmel-
reiniger, op de voet gevolgd door 
diverse ontstoppers, die ook nog 
biologisch afbreekbaar zijn. HG 
levert een totaal assortiment aan 
reinigings- en onderhoudsproduc-
ten voor in en rondom het huis. 
Hubo van Tongeren heeft hun HG 
assortiment behoorlijk uitgebreid 

met reinigingsmiddelen voor di-
verse vloeren, antiek- en bijenwas 
en ook meubelolie voor diverse 
houtsoorten. Ook zijn er diverse 
onderhoudsmiddelen voor glazen 
douchedeuren en  leer toege-
voegd. Ook nieuw bij van Tonge-
ren, HG groene aanslagreiniger 
kantklaar in 5 liter kan met sproei-
kop.

Kom snel eens langs in onze
winkel aan de Dorpstraat

Dartwedstrijd bij de Boerderij

BEEKBERGEN - Op 19 maart is er 
bij de Boerderij het jaarlijkse dart-
toernooi. Er is plek voor 40 deel-
nemers, die uit alle catagorieën 
komen en mee kunnen doen. Op-
geven, oefenen en uitleg hoe de 
regels werken kun je vragen op 
donderdag avond tijdens het OC 
Cafe. Er wordt dan geoefend op 
de deel. Pijltjes zijn aanwezig of je 
brengt je eigen setje mee. Je kunt 
je tegelijk opgeven aan de bar.
Tijdens het toernooi kun je mee-
doen met de loterij, je favoriet 
aanmoedigen of zelf winnen. Het 
beloofd weer net zo gezellig en 
spannend te worden als vorig jaar.
Inschrijven: € 5,00 aan de bar van 
het OC Cafe op donderdag avond 
va 20.00 uur of via telefoonnum-
mer 0629450493.
Datum: 19 maart 2016 start om 
14.00 uur
Ben jij ook goed met pijlen? Geef 
je dan nu op voor het gezelligste 
darttoernooi in deze omgeving.
Lokatie; Boerderij Beekbergen - 
Tullekensmolenweg 22A - Beek-
bergen

Q15 in de Boerderij
BEEKBERGEN - Afgelopen zater-
dag heeft Q15, een grotendeels 
Beekbergens/Ughelense Band 
een heerlijk ontspannen concert 
gegeven in de Boerderij Beekber-
gen. Meer dan 100 genieters van 
dit concert hebben een heerlijke 
avond gehad, een dansje gewaagd 
en genoten van een drankje en 
een hapje! De waardering van het 
publiek was groot genoeg om re-
gelmatig opmerkingen te horen: 
dat zouden ze vaker moeten doen!  
Kijk op  www.facebook.com/boer-
derijbeekbergen voor het filmpje 
van het feest! 
Het volgende evenement is 80/90 
party op 5 maart. We zien je graag 
terug in de Boerderij! 

Is er nog wat te doen
in Beekbergen???

Kijk snel op:
www.bemivo.nl/agenda

Vitale sportverenigingen
BEEKBERGEN - Voor de Politie-
ke Markt Apeldoorn van 11 febru-
ari stond de presentatie van het 
rapport “Vitale Sprotvereniging 
Apeldoorn” op de agenda. Een zeer 
lezenswaardig rapport en belang-
rijk voor de sportverenigingen want 
de sportverenigingen in Beekber-
gen en Lieren weten dan waar ze 
op moeten letten om in aanmer-
king te komen voor subsidie.

De introductie paragraaf in het rap-
port geeft aan waarom tot dit rap-
port werd gekomen. In 2010 werd 
flink bezuinigd op het subsidiëren 
van (sport)verenigingen. Motive-
ring was: is geen kerntaak van de 
gemeente. In een rapport dat de 
titel draagt: “ Overleven is mee-
doen” dat in 2013 is uitgebracht 
heeft de sportraad al aangegeven 
waar de knelpunten zitten en in 
welke hoek de bedreigingen op de 
loer liggen. Dat weten is belangrijk 
maar minstens zo belangrijk voor 
het voortbestaan is de kansen die 
er zijn weten te benutten. 
Dan komen ook de vragen:
- wat is de maatschappelijke rele-
vantie van de sprotvereniging

- wat draagt de sportvereniging bij 
aan de sociale cohesie in de wijk 
of dorp aan de orde. Het rapport 
geeft aan dat dit belangrijke items 
zijn en werkt dit ook nauwgezet 
uit.
Welke belangrijke beleidsthema’s 
worden daarvoor door de spor-
traad genoemd
- het begeleiden, het ondersteunen 
en het adviseren bij de uitwerking 
en de uitvoering van projecten in 
het kader van de Sportagenda 
Apeldoorn 2015 – 2019
- het ontwikkelen van een route 
om een vitale sportvereniging te 
worden en te blijven
- het inzichtelijk maken van be-
houd, onderhoud en optimalisatie 
van de bestaande sportvoorzie-
ningen
- het ontwikkelen van een route 
met betrekking tot duurzaamheid
- het stimuleren van sportdeel-
name en sportverenigingen aan-
zetten om open te staan voor 
mogelijke samenwerking met 
maatschappelijke organisaties in 
Apeldoorn.

In het rapport wordt toegelicht 
wat onder vitale sportvereniging 
moet worden verstaan (voorwaar-
de voor het in aanmerking kunnen 
komen voor toekenning van subsi-
die). De definitie die door het Pim 
Mulier instituut wordt gehanteerd 
geeft aan:
- aantal leden; behoud (clubbin-
ding) en werving nieuwe leden
- voldoende kader; houdt zich be-
zig met de dagelijkse taken binnen 
de vereniging
- financiën; inzichtelijk en contro-
leerbaar
- organisatie en structuur; verant-
woordelijkheden en bevoegdhe-
den zijn vastgelegd
- communicatie; zowel intern als 
extern

De gemeente Apeldoorn heeft dit 
alles aldus verwoord: Een vitale 
vereniging is een vereniging die 
een belangrijke positie inneemt 
in de lokale samenleving en zich 
daarnaast openstelt voor andere 
maatschappelijke activiteiten dan 
alleen de tak van sport waarvoor 
de vereniging is opgericht.

Daarmee is het kader waarbinnen 
de (sport-)verenigingen moeten 
opereren dus helder en is er vol-
doende werk te verzetten
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 29 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.

Boterkoek met appel

Wij hebben weer een leuke twist 
op de traditionele boterkoek voor 
jullie. Deze boterkoek met appel 
en kaneel! Geeft deze machti-
ge maar o zo lekkere koek net 
dat beetje frisheid! Bij boterkoek 
draait het natuurlijk om de boter, 
dus kies voor een goede kwaliteit. 
En eigenlijk is deze boterkoek na 
een nacht in de koelkast het lek-
kerst!
Wat heb je nodig?
- 250 gram zachte roomboter
- 250 gram tarwebloem
- 150 gram witte basterdsuiker
- flinke snuf zout
- kaneel
- 1 appels
- 2 eidooiers
Meng de boter samen met de sui-
ker, zout, 1 eidooier, citroenrasp en 
de bloem tot een samenhangend 
deeg. Maak hier een bol van en 
verpak in vershoudfolie en laat het 
rusten in de koelkast.
Snijd ondertussen de appel in dun-
ne plakjes en meng met wat ka-
neel. Haal het deeg uit de koelkast 
en verwarm de oven alvast voor op 
180 graden.

Zodra het deeg weer op kamer-
temperatuur is verdeel je het in 
twee stukken. Vet je boterkoek-
vorm (of springvorm 24 cm) in en 
bedenk de bodem met de helft 
van het deeg. Verdeel hier de plak-
jes appel over maar bewaar er een 
paar voor de decoratie. Bedek de 
koek met de rest van het deeg en 
decoreer met de overgebleven ap-
peltjes. Eventueel trek je nog wat 
lijnen met een vork over de koek.
Bak de boterkoek voor 30 minuten 
in de oven. Boterkoek moet altijd 
net gaar zijn en vooral niet droog 
bakken. Laat de koek afkoelen in 
de vorm en zet hem het liefst nog 
even in de koelkast voordat je hem 
uit de vorm haalt en serveert.

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

Expositie
Kunstenares Netty Kort exposeert 
tot 23 april in de Spengenhof, 
Dokter Piekemalaan 33 in Ugche-
len . Ze heeft een aantal teken- en 
schildercursussen gevolgd en ge-
bruikt diverse technieken in haar 
werken. Mooie dierportretten in 
pastel, kleurpotlood, acryl en olie-
verf. Ze schildert ook (huis)dier-
portretten in opdracht. 

Meer informatie is te zien op haar 
website: www.netkor.nl. 

De Sprengenhof is dagelijks geo-
pend van 9.00 uur  tot 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

WELKOM BIJ OPTIEKHUIS UGCHELEN
       

Met  Hart voor úw  ogen!

Optiekhuis Ugchelen
Ugchelseweg  56a
7339 CK Ugchelen

055-7630563

www.optiekhuisugchelen.nl

info@optiekhuisugchelen.nl

Waardebon
€  50,=  korting bij aanschaf van een complete bril !*

* geldig tot 1 april  2016,niet in combinatie met andere actie's,  vraag naar de voorwaarden

OPTIEKHUIS

UGCHELEN

Op zoek naar een leuk cadeau?

Denk eens aan een Bemivo-bon! De Bemivo-bon is te verzilveren bij 
alle Bemivo-leden in en om Beekbergen. Leuk om te geven, leuk om 
te krijgen. De Bemivo-bon is verkrijgbaar bij slijter ‘t Keteltje aan de 
Dorpstraat 56 Beekbergen

Papier workshops 
OOSTERHUIZEN - PAPIER Work-
shops:  Atelier "Het Pompje" in 
Oosterhuizen.

Diverse onderwerpen en materia-
len vormen het uitgangspunt voor 
de workshops.
Als beeldend materiaal worden 
gebruikt: diverse soorten papier, 
handgeschept papier, golfkarton, 
allerlei vezels, stokjes, metaalgaas 
en verschillende natuurmaterialen.  

Mieke Veerkamp gaf  jarenlang 
workshops en masterclasses bij 
centra voor kunsteducatie en bij 
de Middelste Molen. Zij is papier-
kunstenaar en maakt verschillen-
de objecten, collages en sieraad-
vormen. 
Vorig jaar is de deel van de oude 
boerderij, waar ze woont, ver-

bouwd tot een prachtige work-
shopruimte. In deze ruimte geeft 
ze de workshops en is een
permanente expositie van eigen 
werk. 

In het atelier in Oosterhuizen wor-
den dit seizoen verschillende een- 
en tweedaagse workshops gege-
ven met diverse thema's zoals:

10 maart:
Handgeschept papier met reliëf
18 maart:
Papier weven tussen stokjes

23 en 24 maart:
Artbook van golfkarton, 

Meer informatie over alle work-
shops is te vinden op de website:
www.miekeveerkamp.nl

Dorps
Vizier

Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)



dinsdag 16 februari 14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5  

donderdag 18 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 20 februari 10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

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  

dinsdag 23 februari 14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5  

donderdag 25 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 

zaterderdag 27 februari 10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

zondag 28 februari 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 
 
    19.00 uur   Zangdienst NH Kerk, Beekbergen

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

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 
Het volledige programma van de ontmoetingsplek De Vier Dorpen kunt u vinden op 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl. Een ontmoetingsplek is een initiatief van de Gemeente Apeldoorn. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team activiteitenbegeleiding 055-5066870 of 
mailen naar abdevierdorpen@zgapeldoorn.nl


