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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

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 repeti-
tieavond 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.
hetbeekbergenstoneel.nl  kun je 
meer informatie vinden.

80/90's Party in de Boerderij

Daar is ie weer! Onze knaller 
van het jaar: de 80’s & 90’s par-
ty in de Boerderij. Met heerlijke 
songs uit deze tijd gaan we los 
op de dansvloer. Dit keer met 
een Hollands randje eraan. Met 
nummers van onder andere Doe 
Maar en De Dijk. Maar voordat 
deze bom valt zeggen wij, dit 
kunnen we niet alleen. Door jul-
lie, onze bezoekers, is dit een ga-
rantie 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. 
Zaterdag 5 maart om 20.30 uur, 
Boerderij Tullekensmolenweg, 
Beekbergen. Voor iedereen van 
18+.

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 evene-
ment begint om 20.00 uur en er 
zijn leuke prijzen te winnen.
Meedoen kan in teams van twee 
tot drie personen mogen zich 
aanmelden via info@vvbeek-
bergen.nl of via Anne Zandber-
gen en Joep Bemelmans. Doe dit 
voor 10 maart 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. 

Ingrid 25 jarig jubileum

Ingrid 25 jaar in dienst bij Blom Schoenen. Sinds 1991 is Silva Mulder 
eigenaar van de inmiddels 99 jaar oude winkel aan de Dorpstraat. Ingrid 
van harte gefeliciteerd en heel veel plezier op 2 t./m 6 maart.

BEEKBERGEN - Het was een ge-
weldig feest! Meer dan 55 kinde-
ren gingen logeren in de Boerde-
rij! Er is heerlijk buiten gespeeld, 
patat gegeten en gezongen! De 
"Beekbergen Heeft Talent Show" 
had een jury bestaande uit mevr. 
Zeegers, Sanne Slijkhuis en Henk 
de Groot, die erg veel moeite had 
met het bepalen van de winnaars! 
Zoveel talenten!  De winnaressen 
van de eerste plaats waren Muriel 
en Amber met het liedje Mooiboy. 
Op de fotos staan deelnemers en 
winnaars! 

KinderVakantieSpelWeekend Boerderij geweldig feest !

BEEKBERGEN KLASSIEK &
voorjaarsconcert 

Kurios Klarinetkwartet
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Hoofdsponsors voorjaarsconcert: 12 maart 2016 
aanvang 15.30 uur 

Oude Kerk
Beekbergen
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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
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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 

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

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

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

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies
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Ingrid 25 jarig jubileum

Van 2 tot en met 5 maart wordt u in de winkel
onthaald met een hapje en een drankje

Vrijdag 4 maart om 16.00 uur komt Elsa uit 
Frozen. Je kunt met haar op de foto en/of laat 
Elsa je sminken

Zaterdag 5 maart vanaf 11.00 uur een oud
hollandse verrassing voor jong en oud

Bij  aankoop van deze mooie voorjaarscollectie is 
er voor iedere klant een mooi cadeau

Balans 
verandert

je leven
Door de toepassing van onze unieke 

zooltechnologie is lopen nog nooit zo 
comfortabel geweest. Stretchwalker® 

is de schoen die u blij maakt.    

Perfecte balans Gelijke drukverdeling Ultiem loopcomfortBalanspunt

Blom Schoenen
Dorpstraat 70
7361 AW Beekbergen

T. 055 506 13 78
www.blomschoenen.nl

Onze openingstijden zijn:

Maandag t/m vrijdag: 

9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00 uur

Vrijdag koopavond tot 20:00 uur.

Zaterdag: 9.00 – 16.00 uur

mooie voorjaarscollectie

Wie jubileert, trakteert:

Hoe zou het zijn als je de stress 
van een werkweek in een uur van 
je af kan bewegen? Als je zowel 
ontspanning als inspanning kan 
ervaren tijdens het mediteren?

CHI NENG QIGONG (spreek uit: 
sji neng tsji koeng) is een Chinese 
bewegingsleer die ontwikkeld is 
om lichaam en geest meer in ba-
lans te brengen, en te houden. De 
eenvoudige oefeningen zijn mak-
kelijk aan te leren en voor iedereen 
toegankelijk, voor zowel fitte als 
minder fitte mensen en voor zowel 
jonge als oudere mensen. Tijdens 
de oefeningen blijf je staan, zitten 
kan bij de meeste oefeningen  ook, 
mocht dit nodig zijn.
Waarom?
Dat het van belang is om zelf meer 
aandacht te besteden aan lichaam 

CHI NENG QIGONG: Chinese bewegingsleer
en geest, daar zijn de meeste men-
sen inmiddels wel achter. Maar hoe 
je dit dan vervolgens moet doen, is 
voor velen nog onduidelijk. Nega-
tieve emoties zoals stress, angst, 
verdriet en woede gaan blokkades 
vormen in het lichaam als die on-
voldoende verwerkt worden. Deze 
kunnen zowel fysieke als geestelij-
ke klachten tot gevolg hebben. Chi 
Neng Qigong is een methodiek die 
aan deze klachten werkt.
Welke oefeningen?
Met behulp van Chi Neng Qigong 
probeer je door het doen van oefe-
ningen dichter tot jezelf te komen. 
Tijdens langzame bewegingen ga 
je de ontspanning opzoeken. Dit 
doe je door het verplaatsen van 
je aandacht naar ver weg in het 
universum. Om vervolgens je aan-

dacht diep in het lichaam te bren-
gen.  
Wat zijn de effecten?
Door regelmatig actief met deze 
bewegingsvormen bezig te zijn 
wordt het welzijn zowel op fysiek, 
mentaal, emotioneel als ook spi-
ritueel niveau versterkt. Hierdoor 
krijg je meer energie, een bete-
re concentratie, meer rust in je 
hoofd, je lichaamshouding gaat 
zich steeds meer verbeteren, en je 
wordt zelfverzekerder. 
De grondlegger en de betekenis.
Dr. Pang Ming, de grondlegger 
van Chi Neng Qigong, heeft zowel 
Westerse Geneeskunde als wel 
Traditionele Chinese Medicijnen 
(TCM) gestudeerd. Vanuit de meer 
dan 4000 jaar oude Qigong vor-
men is Chi Neng Qigong ontstaan, 
met als belangrijkste speerpunt de 
inzet van de geest. Dit is dan ook 
de reden dat Chi Neng Qigong een 
meditatievorm is geworden. Vanuit 
Europa wordt deze bewegingsleer 
Chi Neng Qigong genoemd. Chi en 
Qi is energie, Neng is je potenti-
eel op alle levensgebieden (fysiek, 
mentaal, emotioneel en spiritueel), 
Gong betekent energie en tijd die 
je aan oefenen besteed. 
Mijn eigen ervaring.
Na een auto-ongeluk eind 2000 
had ik last van whiplashklachten, 
waaronder ook meer last van de 
ogen. Hierdoor ben ik mij gaan ver-
diepen in verschillende methodie-
ken om oogklachten te verminde-
ren. Bij Qigong oogoefeningen was 

mijn interesse gewekt, deze deden 
zo veel met mij, dat ik nieuwsgierig 
was geworden naar Qigong voor 
het gehele lichaam. Zodoende ben 
ik in 2008 een eendaagse bij het 
Chineng Instituut gaan volgen. Dat 
was voor mij meteen het begin van 
een intensieve opleiding, die ik in 
februari 2011 heb afgerond. Sinds-
dien beoefen ik dagelijks deze 
vorm om mijn conditie op peil te 
houden en te verbeteren en mijn 
geest helder te houden. Het is voor 
mij elke dag weer een cadeau aan 
mijzelf. En niet alleen ik pluk hier 
de vruchten van, ook mijn gezin 
heeft hier baat bij. Ik ben milder, 
kan makkelijker met problemen 
omgaan, ik ben krachtiger gewor-
den en heb veel meer energie. 

Belangstelling?
Mocht je na het lezen van dit ar-
tikel benieuwd zijn of Chi Neng 
Qigong iets voor je is, neem dan 
contact met mij op. Een eerste 
kennismaking is gratis. Vervolgles-
sen zijn per 10 lessen en duren 75 
minuten. Op dinsdagochtend en 
de donderdagavond is het moge-
lijk om lessen te volgen.
Yvonne Noteboom
Tel.055-5064450
mail: yvonnenoteboom@live.nl

Potgrond en Violen actie                                          
door jeugd v.v. Beekbergen

BEEKBERGEN - Op zaterdag 12 
maart gaat de jeugd van
V.V. Beekbergen huis aan huis
potgrond en violen verkopen in 
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.

Dit vanwege het doorslaande suc-
ces van vorige jaren waarbij de vi-
olen al snel uitverkocht waren.

Naast een goede prijs (18 violen 
voor 8 Euro en 3 zakken potgrond 
voor 10 Euro) met een bijkomend 
voordeel voor u  dat de zakken en 
bloemen direct thuis afgeleverd 
worden. 
Steun onze mooie vereniging en 
koop bij de jeugdleden een paar 
zakken potgrond en wat violen 
voor uw voorjaarstuin.
Wilt u dit jaar de potgrond en/of vi-
olen niet mis lopen dan kunt u uw 
bestelling vast vooruit plaatsen via 
potgrondactie@vvbeekbergen.nl  
dan komt onze jeugd deze keurig 
bij u thuis bezorgen.
Vermeld in uw email wel het aan-
tal zakken potgrond en/of violen 
+ eventuele kleur en uw naam + 
adres.

De opbrengst zal bestemd zijn 
voor de eigen jeugdafdeling. Om 
diverse activiteiten te kunnen be-
kostigen en te investeren in nieuw 
noodzakelijk materiaal.
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www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Vertraag de etenstijd van je hond of kat 
met wel 10 minuten!

Nu 15% KORTING
op ons assortiment
Anti-schrokbakken.

SUPER
AANBIEDING

Paardenverdriet

Door: D. van Mossel, Beekbergen 

Alléén.
zo alleen,
zo heel erg alleen
en verlaten
voel ik mij,
in deze wei
zonder gras, modder of met onkruid 
en vol gaten.
Ik ben zo triest en zo alleen.
Geen vriendje om mee te praten,
al was het maar een schaap dat tegen 
me kan blaten.
Geen mens dat voorbij komt en me 
troost;
niet bij zonnig weer en niet wanneer 
het hoost.
Mijn baas is al zo lang niet meer ge-
weest,
waterbakken genoeg, drie in getal,
maar geen water erin en ik heb zo’n 
dorst.
Ik denk dat water brengen mijn baas 
teveel moeite kost.
De nachten worden natter en kouder 
en ik ril ervan,
niets waarin ik mij tegen de kou be-
schermen kan.
Ja, de baas bracht een baal hooi;
dat is misschien wel weer mooi.
Maar baas, ik heb ook een hart, een 
paardenziel.
Geen woord van genegenheid dat over 
je lippen viel.
En in mijn hart ben ik je zo trouw
Waarom ben je dan tegen mij zo lauw?
Blijkbaar ben ik maar een “ding”;
niets dan onverschilligheid dat ik van 
mensen ving.
Ik denk eraan wat het leven voor mij 
is,
hoeveel tijd ik zo  nog moet slijten,
-Eenzaam, uitzichtloos, murw gewor-
den-
Zijn er meer paarden zoals ik
die liefst hun leven af zouden bijten?
Op een dag zal de paardenhemel er 
voor mij zijn
en ik hoop dan op geluksgevoel na al 
deze pijn.

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

Goblet
Jonge 

Graanjenever

11.99
     100 cl

HOOGHOUDT
Premium
Jenever

 13,99
   100 cl

Phebus (Mendoza, Argentinië)
Malbec
Cabernet Sauvignon
Syrah
Chardonnay
Torrontés
Malbec rosé

JOSEPH GUY
VS Cognac

JOHNNIE WALKER
Red Label

  11,99
       100 cl

SONNEMA
Berenburg

DUJARDIN
Vieux

JOSEPH GUY
VSOP Cognac

JOHNNIE 
WALKER

   Black Label

GRANT’S
 Blended Scotch

Whisky

22,99
    70 cl

 17,99
   100 cl

JÄGERMEISTER
Kruidenlikeur

  11,99
     100 cl

CAPTAIN MORGAN
Spiced Rum

Gold

  18,99
       70 cl

  25,99
       70 cl

  18,99
      100 cl

 17,99
   100 cl

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

Aanbiedingen geldig van 29-02-2016 t/m 13-03-2016
wk 09-10

  12,99
       70 cl

5 .29
NÚ VOOR

75 cl. Per fles 6,49 

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

Mondolia houdt 12 maart haar uitvoering
OOSTERHUIZEN - Muziek- en 
amusementsvereniging Mondolia 
uit Oosterhuizen houdt op zater-
dag 12 maart haar jaarlijkse uit-
voering bij de Nieuwe Zweep in 
Klarenbeek. Aanvang: 19.30 uur. 
Wil je de uitvoering bezoeken? 
Dat kan. Er zijn toegangskaarten 
beschikbaar. Je kunt ze kopen bij 
Bike Totaal Wolters in Klarenbeek 
of bestellen bij Riet de Koning,
telefoon 055-3600168 of per 
e-mail via mavmondolia@gmail.
com. Voor meer informatie kijk dan 
op de website www.mondolia.nl.

De voorbereidingen voor de uit-
voering zijn in volle gang en het 
beloofd een gezellige afwisselen-
de avond te worden. De uitvoering 
begint om 19.30 uur, in de zaal van 
“De Nieuwe Zweep” te Klarenbeek. 

De zaal is om 18.30 uur open. Wilt 
u de uitvoering bezoeken, koop uw 
kaarten dan bij Bike Totaal Wolters 
in Klarenbeek of neem dan contact 
op met Riet de Koning telefoon-
nummer 055-3600168 voor het 
bestellen van uw kaarten of stuur 
een e-mail naar mavmondolia@
gmail.com. Wanneer de uitvoering 
niet uitverkocht is, dan kunnen er 
nog kaarten aan de zaal gekocht 
worden. 
Open avond
Op maandag 21 maart houdt het 
A-orkest van Mondolia een open 
repetitieavond voor mensen, die 
graag lid willen worden van het 
A-orkest. Ook als je nog geen 
muziek kunt lezen en maken dan 
bent u van harte welkom. Kijk op 
de website www.mondolia.nl voor 
meer informatie.

Creatieve cursus van stichting MOEd in Beekbergen.

Word jij beperkt door vermoeid-
heid en heb jij zin om in een klei-
ne groep mensen creatief bezig 
te zijn onder deskundige begelei-
ding? Doe dan mee met de cursus 
van stichting MOEd, of kom vrijblij-
vend kijken.
Stichting Moed verzorgt woens-
dagmiddag eens in de 14 dagen 
een creatieve bijeenkomst waar 
we een leuke activiteit doen, be-
geleid door een kunstzinnig the-
rapeut. Er is ruimte om je verhaal 
te delen, voor gezelligheid, en op 
je eigen tempo bezig te gaan en 
te ontdekken wat je leuk vindt. Je 
leert nieuwe technieken en mate-
rialen kennen zoals werken met 
klei of was, papier en verschillen-
de schildertechnieken. Het gaat 
in deze cursus niet zozeer om het 
resultaat maar om de beleving. De 
ontdekking van wat je ondanks de 
vermoeidheid allemaal kunt en wat 
je nieuwe energie geeft. De cursus 
heet daarom “Kunst als weg”. 
Een kleine twee jaar vond de cur-
sus plaats op de Gouden plek in 
Loenen. Vanaf woensdagmiddag 
2 maart heeft stichting MOEd elke 
14 dagen een prachtige ruimte tot 
haar beschikking bij het Centrum 
Kundaly aan de Dorpstraat 88c, 
links naast boekhandel Mooi Boek. 

Dit leuke lichte gebouw ligt iets 
van de weg af, is van binnen al he-
lemaal opgeknapt en heeft ruime 
parkeergelegenheid. De buiten-
ruimte wordt binnenkort netjes en 
mooi gemaakt, zodat wij met lek-
ker weer ook buiten kunnen zitten. 
Centrum Kundaly is een ontmoe-
tingscentrum voor persoonlijke 
ontwikkeling, waarin ondermeer 
praktijk Kundaly is gevestigd. Er 
is nog mogelijkheid tot het (in-
cidenteel) huren van een ruimte 
voor praktijkvoering of workshops 
(voor meer informatie www.kun-
daly.nl).
Stichting MOEd bestaat 5 jaar. Het 
is een kleine enthousiaste stichting 
die zich inzet om activiteiten aan 
te bieden voor vermoeide mensen. 
Die vermoeidheid kan het gevolg 
zijn van een ziekte, overbelasting 
of een beperking. Voor de cursus 
is leeftijd of ervaring niet belang-
rijk. Twee maal per jaar wordt een 
cursus gegeven, in Beekbergen en 
in Apeldoorn. Instromen in een lo-
pende cursus is mogelijk. De kos-
ten zijn laag en naar draagkracht.
Voor meer informatie, aanmelding 
of afspraak om eens te komen 
kijken kunt u onze site bezoeken: 
www.stichtingmoed.nl of bellen 
met Janny Haisma, 06-52152491.

Regenboog houdt jubileumconcert
OOSTERHUIZEN - Het vrolijke 
vrouwenkoor de Regenboog uit 
Oosterhuizen (en wijde omtrek)   
viert op  zondagmiddag  24 april, 
om 14.00 uur, haar 10jarig be-
staan met een jubileumconcert in 
het Dorpshuis Oosterhuizen. Een 
groep vrouwen die destijds graag 
gezellige Nederlandstalige  liedjes 
wilden zingen onder begeleiding 
van een accordeon, is inmiddels 
uitgegroeid tot een hechte vereni-
ging. Het koor telt inmiddels 30 le-
den van 35 tot 85 jaar. Waar eerst 
de deuntjes  vrolijk meegezongen 
werden, wordt tegenwoordig ste-
vig geoefend op meerstemmig 
repertoire o.l.v. koordirigent Bart 
Willemsen en verzorgt Harry Kaal 
op accordeon de muzikale bege-
leiding.
Ondanks de herhaalde afspraak 
dat het een Nederlandstalig koor 
is, wordt inmiddels naast het Ne-
derlands , Duits en Engelstalig 
repertoire gezongen. Daardoor 

komen liedjes van de Beatles 
als Yesterday, Let it Be of van de 
Everly Brothers, All I have to do is 
dream, in het programma terug.  
Zelfs het Argentijnse Escondidos 
is ingestudeerd. Dat wilde de diri-
gent, want zo is zijn pleidooi: ‘Stel 
je voor dat Maxima opeens naar 
Oosterhuizen komt !’
Behalve dat de groep steeds meer 
van een zanggroepje in een koor 
verandert, wordt  ook de onder-
linge band steeds belangrijker.  In 
de voorbije tien jaar is veel lief en 
leed  gedeeld. Daaronder ook het 
overlijden van enkele leden. Mo-
menten waarop het goed is dat er 
aandacht is voor elkaar!.
Het  jubileumconcert  staat in het 
teken van een wereldtour. Liedjes 
uit diverse landen worden aange-
vuld door enkele solo-acts uit het 
koor zelf.  Het belooft een feeste-
lijke middag te worden. Zie de site:  
www.deregenboog.wix.com/vrou-
wenkoor

OOSTERHUIZEN -Afgelopen week werd er in  het dorpshuis van Oos-
terhuizen voor de  22e keer het  10 over rood biljarttoernooi gehouden.
De voorronden werden gehouden op de maandag t/m donderdagavon-
den. Per avond waren er gemiddeld 42 biljarters aanwezig.
Op vrijdagavond 26 februari  was de finale. Na een aantal  spannende 
partijen waren de 10 beste biljarters over om de finale te spelen.

Jan Eunk kampioen 10 over rood Oosterhuizen
De  uitslag van het toernooi is:
1 Jan Eunk.
2 Joop Schild.
3 Rob Engeland.
4 Henny Berends
5 Bert van Manen / Marcel Konink.
7 Wim Jeurnink
8 Jan Rosman
9 Bert van de Bunte
10 Eppe Verbeek.

Op  zaterdagavond werd het  toer-
nooi gespeeld voor de sponsors.
De uitslagen van de deelnemers 
van de sponsoren zijn:
1 Henk Hurenkamp
2 Erna Ketel
3 Anton Hemrica 
4 Jan Plokhaar / Gertie Linthorst
6 Henri Jochems
7 Harry Dalhuizen
8 Marcel Konink
9 Edwin Havekes / Henk Havekes
 
Het was een drukke en gezellige 
week in het gemoedelijke Ooster-
huizen.
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Vo l l e y b a l
Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof

Vrijdag 4 maart 
20.45 uur BSV XR 1  –  Wilp XR 1

Zaterdag 5 maart 
10.00 uur BSV JA 1  –  E.V.V. JA 2 
14.00 uur BSV Heren 2  –  Klarenbeek HS 1 
16.00 uur BSV Dames 1  –  Voorwaarts DS 3 
18.00 uur BSV Heren 1  –  SV Dynamo HS 8

Uit wedstrijden:

Donderdag 3 maart 
20.30 uur Primavo HS 2  –  BSV Heren 3 
 Mheenpark  Apeldoorn

Zaterdag 5 maart 
18.30 uur Devolco`88 DS 6  –  BSV Dames 2 
 De Scheg Deventer 

Dinsdag 8 maart 
19.00 uur SV Dynamo DS 6   –  BSV Dames 1 
 Omnisport Apeldoorn

Vrijdag 11 maart 
21.15 uur SV Dynamo HS 12  –  BSV Heren 3 
 Omnisport Apeldoorn

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

Weekend van 05-03 / 06-03

Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander

Jeugd
Za. 05-03 09:00 Beekbergen E1 Robur et Velocitas E2
Za. 05-03 09:00 Beekbergen E2 VV Dieren E6
Za. 05-03 09:00 Beekbergen E3 ZVV’56 E2
Za. 05-03 10:00 Beekbergen D1 Apeldoornse Boys D1
Za. 05-03 10:00 Beekbergen D3 Vios Vaassen D3
Za. 05-03 11:30 Beekbergen B1 Vios Vaassen B1
Wo. 09-03 19:00 Beekbergen C1 SC Klarenbeek C1

Senioren 
Za. 05-03 14:25  Beekbergen 2 Helios 3 
Zo. 06-03 09:30 Beekbergen 3 Loenermark 8
Zo. 06-03 11:30 Beekbergen 4 KCVO 7
Zo. 06-03 14:00 Beekbergen 1 Albatross 1

Weekend van 12-03/13-03

Jeugd
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 12-03 09:00 Beekbergen D1 Albatross D1
Za. 12-03 09:00 Beekbergen E3 CSV Apeldoorn E6
Za. 12-03 09:00 Beekbergen F1 Groen Wit F3
Za. 12-03 10:00 Beekbergen E1 Columbia E1
Za. 12-03 10:00 Beekbergen ME 1 Colmschate ’33 ME 1
Za. 12-03 10:30 Beekbergen D2 WSV D7
Za. 12-03 12:15 Beekbergen C1 SV Basteom C1
Za. 12-03 14:30 Beekbergen A1 Loenermark A1

Senioren 
Za. 12-03 14:30 Beekbergen 3 Groen Wit 7
Zo. 13-03 11:30 Beekbergen 2 Voorwaarts Twello 4

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 !

BEEKBERGEN - Met ingang van 
volgend seizoen heeft V.V. Beek-
bergen Jacob Ensing (52) aan-
gesteld als nieuwe hoofdtrainer. 
Ensing volgt Jerry Cooke op wel-
ke aan het einde van dit seizoen 
vertrekt bij de zondag derde 
klasser uit het gelijknamige dorp. 
 
Ensing woont in Schalkaar en 
heeft een rijke historie in het ama-
teurvoetbal. Zo speelde hij als 
voetballer bij onder andere ACV 
Assen en SV Schalkaar. Als trai-
ner heeft hij de eerste elftallen 
van onder andere Albatross en SV 
Schalkhaar onder zijn hoede ge-
had. Sinds twee jaar is Ensing actief 
als hoofdtrainer bij VV Holten, waar 
hij eind 2015 al aangegeven heeft 
na dit seizoen te zullen stoppen. 
“De keuze voor Jacob is niet zo 
maar tot stand gekomen”, verteld 
Henk Calot, bestuurslid voetbal-
zaken bij V.V. Beekbergen. “Na 
het gezamenlijk met de selectie 
opstellen van een profiel en het 
voeren van diverse gesprekken, 
gaven zijn ervaring en enthousi-
asme mij en de spelers het juis-
te gevoel”. Calot voegt hier aan 
toe dat ook het feit dat Jacob 
zich in zijn rol als hoofdtrainer al-
tijd erg betrokken voelt bij het 2e 
elftal en de Jeugd bijgedragen 
hebben aan dit positieve gevoel. 
 
Ensing en V.V. Beekbergen zijn een 
contract voor 1 jaar overeengeko-
men en kijken uit naar de samen-
werking. 

Ensing nieuwe hoofdtrainer

Oosterhuuzens  Dialectkoor
zoekt muzikale versterking

OOSTERHUIZEN- Bij de (meeste) 
koren hoort een muzikale begelei-
ding. Zonder begeleiding is er min-
der muzikaal genoegen. Dit geldt 
ook voor het Oosterhuuzens Dia-
lectkoor. Het koor wordt begeleid 
door drie accordeonisten en een 
slagwerker. Een accordeonist gaat 
het koor verlaten om in een be-
kende band te gaan spelen. Graag 
zoekt het koor daarom uitbreiding 
van de begeleidende groep. Ac-
cordeonisten  zijn welkom, maar 
ook personen die keybord spelen 
en gitaristen. Het koor zingt be-
kende en minder bekende liedjes 
in de streektaal. Het is geen shan-
tykoor. 
Personen die dit bekende koor 
willen komen versterken kunnen 
contact opnemen met secretaris 
Gerrit Hulshof, telefoon 055-301 
1399, email dialectkoor@kpnmail.
nl,   Ook is er weer plaats voor 
nieuwe zangers.

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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Dorpstraat 48, Beekbergen. Tel: 055 5060951

BEEKBERGEN - "Ontspannend 
Klankschalenconcert. Op don-
derdagavond 3 maart wordt er bij 
Centrum Kundaly, Dorpstraat 88c 
in Beekbergen een klankschalen-
concert aangeboden. Ervaar zelf 
de magie, ontspanning en helende 
kracht van klankschalen middels 
een bijzonder klankschalencon-
cert gegeven door Gerard Somer. 
De klanken hebben een harmo-
niserende werking en daardoor 
een positief effect op ons lichaam, 
onze emoties en herinneringen. Je 
bent van harte uitgenodigd. Op-
geven: info@kundaly.nl. Meer in-
formatie: www.kundaly.nl/agenda. 
Tijd:19:30 tot 21:30 uur. 

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

“Brood zonder suiker”
Bakker, heeft u ook brood zonder 
suiker? Deze vraag krijg ik regel-
matig maar is niet zo makkelijk te 
beantwoorden. Ik ga het in deze 
column toch proberen.
Brood wordt gemaakt van ge-
malen tarwe. Tarwe bestaat voor 
ongeveer 65% uit zetmeel. Dit 
zetmeel wordt gedurende het rijs-
proces van brood, voor een heel 
klein deel omgezet in natuurlijke 
suikers (glucose).
Hoe komt dit?
Een tarwekorrel is een zaadje dat, 
onder de juiste omstandigheden 
kan uitgroeien tot een tarweplant-
je. Dit plantje heeft voedsel nodig 
in de vorm van suiker dat gemaakt 
wordt van de zetmeel in de tarwe-
korrel. De natuur doet dit zelf met 
behulp van een eiwit dat in staat 
is zetmeel om te zetten in suiker 
(dit eiwit is een enzym dat amyla-
se wordt genoemd). Ook in het 
brooddeeg doet dit eiwit hetzelfde 
werk.
Omdat er in een brooddeeg ook 
gist zit worden de natuurlijke sui-
kers, zodra ze ontstaan, door het 
gist weer afgebroken en omgezet 
in koolzuurgas en alcohol (net als 
bij het maken van bier of wijn). Het 
koolzuurgas maakt het brood luch-
tig, de alcohol verdwijnt tijdens het 
bakken maar laat wel smaak ach-
ter in het brood.
Wat blijft er over in het brood?
Vrijwel al het natuurlijke suiker dat 
is ontstaan wordt door de gist om-
gezet in koolzuurgas en alcohol. In 
het uiteindelijke brood zit er min-
der dan 0,1 gram in een sneetje 
brood.
Wat gebeurt er als de bakker sui-
ker toevoegt aan het deeg?

Soms kiest een bakker er voor om 
bij bepaalde broodsoorten suiker 
toe te voegen. Meestal is dit bas-
terdsuiker waarbij het gaat om 
kleine hoeveelheden van 5 gram 
per kilogram meel. Deze toege-
voegde suiker zorgt er voor dat het 
gist meteen zijn werk kan doen en 
niet eerst hoeft te ‘wachten’ tot er 
op de natuurlijke manier suiker is 
ontstaan.
Wat blijft er dan over in het brood?
Deze toegevoegde suiker is voor 
de gist het makkelijkst en snelst 
aan te pakken en zal daarom als 
eerste volledig omgezet worden 
in koolzuurgas en alcohol. Daarna 
worden pas de natuurlijke suikers  
gebruikt. Na het bakken is er in 
een brood met een beetje toege-
voegde suiker net zo weinig gluco-
se terug te vinden als in een brood 
zonder toegevoegde suiker.
Wist u trouwens…
Dat er in uw speeksel dezelfde en-
zymen zitten? Tijdens het kauwen 
van brood of andere zetmeelrijke 
producten zoals aardappelen be-
ginnen de enzymen in het speek-
sel dit zetmeel ook al om te zet-
ten in suiker. Dat is het begin van 
de spijsvertering. Kleine kinderen 
sabbelen daarom ook graag op 
een stukje brood omdat dit steeds 
zoeter wordt in de mond.
De betere ambachtelijke bak-
kers, die ruim de tijd nemen om 
het brood te laten rijzen, hebben 
meestal geen toegevoegde sui-
ker nodig om goed brood te ma-
ken. Zeker niet op de volkoren-
broodsoorten.
 
Peter van der Wal
info@waljolink.nl

Voorgerecht
Lauwwarme gerookte forel met een crème van mierikswortel

en een crispy salade van wortel
Salade met krokant gebakken eendenbout en een zoetzure dressing van sinaasappel 

Tartaar van tomaat met buffel mozzarella en een saus van basilicum

Hoofdgerecht
Zalmfilet in brickdeeg gebakken met een frisse witte wijn saus

Gegrilde runderentrecote met een saus van gerookte knoflook
Linguine (platte dunne pastasoort)  met Provençaalse groenten, gevulde bolcourgette 

en Pecorino (Italiaanse schapenkaas)

Dessert
Tartelette van appel met vanillesaus en vanille ijs 

Tiramisu met Panna cotta roomijs 
Kaasplankje 

€28,50
Menu

In de maand maart:
3 gangen keuze menu!

www.foyerriant.nl      facebook.com/RestaurantFoyerRiant

IN DE MAAND MAART, SPECIAAL VOOR U! DIT MENU OP WOENSDAG, 
DONDERDAG EN VRIJDAG VOOR MAAR € 25,00

U kunt de gerechten uit ons driegangen keuzemenu van de maand ook los bestellen!
Wij informeren u graag!

Xsensible Stretchwalker 

BEEKBERGEN - Xsensible Stret-
chwalker is ontwikkeld in Japan. 
Het land dat vanouds de tradities 
en kennis in ere houdt voor het 
juiste evenwicht tussen lichaam 
en geest. De schoen zorgt voor 
een natuurlijke houding van het li-
chaam, waardoor gewrichten min-
der belast worden.

De oorsprong van Stretchwalker is 
gebaseerd op het balansprincipe 
van de oude traditionele Japanse 
sandaal Ippon-ba geta (one-tooth 
Tengu geta / platformhak), een ba-
lanssysteem, dat de harmonie tus-
sen mens en natuur symboliseert. 
Deze houten Japanse sandaal 

balanceert op een hak, die in het 
midden van de zool is geplaatst. 

Door de toepassing van onze unie-
ke zooltechnologie is lopen nog 
nooit zo comfortabel geweest. 
Stretchwalker is de schoen die u 
blij maakt. Ervaar het zelf! Geen 
vermoeide voeten, door de com-
binatie van balans en demping. 
In vele kleuren verkrijgbaar en 
standaard voorzien van de gepa-
tenteerde stretchleer technologie 
Xsensible Inside.
Uiteraard zijn deze schoenen te 
verkrijgen bij Blom schoenen, 
sport- en lederwaren aan de 
Dorpstraat in Beekbergen

Klankschalenconcert

UGCHELEN - Babylicious vanaf 9 
maart ook uw DPD Pickup point in 
Ugchelen.

Een Pickup parcelshop is dé oplos-
sing als je makkelijk pakketten wilt 
ontvangen of terugsturen. Dankzij 
ons uitgebreide netwerk van Pic-
kup parcelshops in de Benelux, 
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, 
geniet je altijd van uitstekende 
service en flexibiliteit. We hebben 
ruim 750 Pickup parcelshops in 
Nederland. Altijd een bij jou in de 
buurt dus, nu ook in Ugchelen.
Verzenden: goedkoop en gemak-
kelijk pakketten verzenden. Ont-
vangen: laat je pakket bezorgen bij 
een Pickup parcelshop
Retourneren: stuur je pakketten 
via een Pickup parcelshop
Verstuur je van tijd tot tijd een 
pakketje? Of stuur je juist weke-
lijks enkele pakketten? Dan ben je 
bij onze online verzendservice aan 
het juiste adres. Op www.pakket-
tenversturen.nl vind je meer infor-
matie.
Vanaf 9 maart kunt u ook bij Ba-
bylicious terecht voor het laten be-
zorgen, afhalen of retourneren van 
pakketjes via de service van DPD 
pakketdienst.

Babylicious DPD Pickup point

APELDOORN - NLDoet op Park 
Haven Centrum
Op 11 maart zal NLDoet op Park 
Haven centrum plaatsvinden van 
09.00- 17.00. Er zijn een aantal 
klussen uitgezet zoals de bemes-
ting van de moestuin, de kruiden-
tuin inrichten voor het voorjaar en 
houten plantenbakken en tuin-
banken maken. Daarnaast zal het 
huisje op het terrein verder opge-
knapt worden, zodat er ook een 
kop koffie gedronken kan wor-
den en de buurt elkaar hier kan 

NLDoet

ontmoeten. Wilt u ook meedoen? 
dan kunt u zich aanmelden via de 
website www.nldoet.nl. Zoeken 
in “Apeldoorn”. De klussen heten: 
“Tuin met maatschappelijke waar-
de!” en “Buurthuisje in een stads-
park aankleden”.
Park haven centrum vindt u aan de 
stationsstraat tussen Omnizorg en 
de oude technische school tot aan 
het kanaal.

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 euro aan de bar van 
het OC Cafe op donderdag avond 
vanaf 20.00 uur of via telefoon-
nummer 0629450493.
Zaterdag19 maart start om 14.00 
uur; Boerderij,  Tullekensmolen-
weg 22A, Beekbergen.
Ben jij ook goed met pijlen? Geef 
je dan nu op voor het gezelligste 
darttoernooi in deze omgeving.
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 14 maart

 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.

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

Dorps
Vizier

Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

APELDOORN - Na het succes in 
de afgelopen jaren gaan we ook in 
2016 weer een basiscursus moes-
tuinieren organiseren.

De cursus zal weer gehouden wor-
den op het terrein van de EAV, de 
Eerste Apeldoornse Volkstuinver-
eniging aan de Landdrostlaan en 
wordt georganiseerd door Groei&-
Bloei Apeldoorn i.s.m. bovenstaan-
de vereniging en de VTAZ, de Volk-
stuin Vereniging Apeldoorn Zuid.

De cursus bestaat uit 10 cursusda-
gen, nl. de eerste zaterdagen van 
de maanden maart t/m december. 
Een cursusdag bestaat uit een uur 
theorie van 09.00 tot 10.00 uur in 
het clubhuis van de EAV en daarna 
een uur praktijk op je eigen stukje 
grond op het complex.

De teelt van minimaal 25 soorten 
groentes wordt in theorie en prak-
tijk duidelijk gemaakt in een infor-
mele sfeer. 

Inlichtingen, liefst per email, naar 
Mart Nederhof:
martnederhof@planet.nl
of telefoon; 06-54270820

Inschrijven via www.apeldoorn.
groei.nl bij agenda 5 maart.

Jaarvergadering Wereld Winkel

Risotto met groene asperges

We love risotto! Het is jammer dat 
het wat meer werk is om te maken, 
je moet er namelijk constant bij 
blijven, maar het is het werk echt 
waard! Deze risotto met groene 
asperges past goed bij de lente die 
op komst is, lekker fris met de ci-
troen! Een gepocheerd eitje maakt 
het helemaal af.

Wat heb je nodig? voor 2 personen
- 200 gram risottorijst
- 700 ml groentebouillon
- 125 ml witte wijn
- 1 halve ui
- 2 sjalotjes
- 1 halve citroen (rasp en sap)
- 40 gram Parmezaanse kaas
- peper en zout
- groene asperges
- eventueel een ei
Snijd de ui en sjalotjes fijn. Verhit 
olijfolie in een hapjes of wokpan. 
Smoor hierin de ui en sjalotjes 
zacht. Voeg de risottorijst toe en 
bak deze mee totdat deze glazig 
is. Blus af met de wijn. Blijf roeren 
tot de wijn is verdampt.
Voeg nu elke keer een soeplepel 
(warme) bouillon toe en blijf roe-
ren totdat deze is opgenomen. Ga 
zo door tot de risotto gaar is. Het 

belangrijkste is dat je blijft roeren. 
Het garen duurt ongeveer 25-30 
minuten en de enige manier om dit 
na te gaan is rond die tijd te proe-
ven!
Ondertussen grill je de asperges. 
Verhit olijfolie in een grillpan en 
grill ze ongeveer 5 minuten. Voeg 
peper en zout toe en wat citroen-
sap.
Als de risotto gaar is doe er dan 
de helft van de Parmezaanse kaas 
bij en roer door. Voeg naar smaak 
eventueel nog wat peper en zout 
toe. Schep de risotto op het bord, 
garneer met de asperges en strooi 
er nog wat Parmezaanse kaas 
over!
Extra tip: Voor de liefhebber, een 
gepocheerd eitje smaakt er ook 
nog super bij!

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

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

BEEKBERGEN - De Wereld Winkel 
heeft haar jaar vergadering op 6 
april 2016 in het Hogepad. start is 
om 19.30.
 
Aansluitend aan de vergadering 
zal Wouter Mensink om 20.30 een 
lezing houden over Fairtrade, het 
blijft belangrijk dat ook de mensen 
in de ontwikkelingslanden een ba-
sis inkomen hebben zodat hun kin-
deren naar school kunnen.
Het moeten eerlijke producten zijn.
Maar ook van belang is dat de 
"tussenhandel" beperkt blijft , kor-
te lijnen in wat we doen is het alle 
belangrijkste.
 
Hierbij wordt ook de regio uitgeno-
digd d.w.z. de wereld winkels van 
Eerbeek, Brummen, Dieren, Velp 
en Doesburg.

Opknapbeurt Wereld Winkel

BEEKBERGEN - Van 7 t/m 24 
maart is de Wereld Winkel in 
Beekbergen gesloten i.v.m. grote 
opknapbeurt.
25 maart ( goede vrijdag) gaan we 
weer open en hopen we u weer 
terug te zien in onze vernieuwde 
winkel.
Graag tot dan. 

basiscursus moestuinieren

Workshop lichte muziek
onder leiding van Peter Kleine Schaars
BEEKBERGEN - Harmonieorkest 
Prinses Juliana Beekbergen or-
ganiseert op zaterdag 2 april een 
workshop lichte muziek. De dag 
staat onder leiding van de welbe-
kende componist en dirigent van 
de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine, Peter Kleine Schaars. 

De workshop is er met name op 
gericht om leden van het orkest 
en potentiële leden kennis te laten 
maken met de speelmanier en het 
genre van de lichte muziek. Kleine 
Schaars kan vanuit zijn ervaring 
als componist van jazzmuziek en 
andere lichte muziek binnen het 
orkest verdere verdieping aan-
brengen in de verschillende speel-
stijlen.  

Peter Kleine Schaars begon op 
10-jarige leeftijd als trombonist 
met muziek maken. Hij voltooide 
hierna vier conservatoriumoplei-
dingen, waaronder een opleiding 
trombone jazz. Na zijn studie be-
gon zijn muzikale carrière als trom-
bonist bij de Marinierskapel, daar-
na was hij achtereenvolgens onder 
meer dirigent van het Nederlands 
Politie Orkest, Gruno’s Posthar-
monie Groningen en de Show- and 
Marchingband Kunst & Genoegen 
uit Leiden. Naast het dirigeren leg-
de Kleine Schaars zich toe op het 
componeren en het verzorgen van 
gastdirecties in binnen- en buiten-
land. In juni 2013 keerde Kleine 
Schaars terug op het ‘oude muzi-
kale nest’ in de hoedanigheid van 
majoor der Marinierskapel. 

PJB is altijd op zoek naar nieuwe 
leden. Voor deze workshop wor-

den potentiële leden dan ook van 
harte uitgenodigd. Het orkest is 
met name op zoek naar muzikan-
ten die een hobo, hoorn of trombo-
ne bespelen, ook slagwerkers zijn 
van harte welkom. 

De workshop begint om 10:00 uur 
in Het Hoogepad, Papenberg 5 te 
Beekbergen. Aanmelden kan via 
de mogelijkheden op de contact-
pagina van de website. Het muzi-
kale resultaat van het geleerde zal 
het orkest om 16:00 uur aan be-
langstellenden laten horen tijdens 
een afsluitend optreden. Daarbij 
zullen onder andere de gecompo-
neerde werken van Kleine Schaars 
als ‘Brilliant Beatles’, ‘Gloria Esta-
fette’ en ‘A tribute to Amy Wine-
house’ worden gespeeld. 

Meer informatie is te vinden op: 
http://www.harmonie-pjb.nl/



dinsdag 1 maart  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5  

t/m vrijdag 4 maart    20.00 uur                     Bonestaaktoernooi café De Heksenketel 

zaterdag 5 maart  14.00 uur  Finale bonestaaktoernooi café De Heksenketel 

donderdag 3 maart  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 de Hoge Weye 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij  

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

    20.30 uur   80/90 party de Boerderij  

zondag 6 maart  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye  

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

donderdag 10 maart 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 de Hoge Weye 

    18.30 - 23.00 uur Boer’n dart  de Boerderij

    10.30 - 16.00 uur Papier Workshop  Atelier “Het Pompje” in Oosterhuizen

vrijdag 11 maart  20.00 uur  Buurtcafé Oosterhuizen dorpshuis Oosterhuizen 

zaterdag 12 maart              10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    15.30 tot 17.00 uur Beekbergen Klassiek Kurios Klarinetkwartet, Oude Kerk, Beekbergen 

zondag 13 maart  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

vrijdag 18 maart  10.30 - 16.00 uur Papier Workshop  Atelier “Het Pompje” in Oosterhuizen 

zaterdag 19 maart   14.00 uur  Darttoernooi Boerderij Beekbergen  
 
    20.00 uur   Voetbalquiz VV 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

Is er nog wat te doen in Beekbergen???
Kijk snel op: www.bemivo.nl/agenda


