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In het bestaan van de buurtbus 
Oosterhuizen Lieren was het voor 
het eerst dat afscheid genomen 
moest worden van een vrijwilliger 
die de leeftijd van 75 jaar bereikte. 
Deze leeftijdsgrens, om een buurt-
bus te besturen, is door de wetge-
ver bepaald. Daarom reed Daan 
Seller op dinsdag 15 maart zijn 
laatste rit. Daan woonde, samen 
met zijn vrouw Paula, jarenlang in 
Lieren. In die tijd wandelde hij da-
gelijks onder vrolijk gefluit, door 
het dorp. Sinds enkele jaren wonen 
zij in Apeldoorn, maar Daan bleef 
betrokken bij de buurtbus. Hij vindt 
het jammer dat hij moet stoppen: 
‘Ik voel me nog fit genoeg en ik zou 
nog jaren door kunnen gaan.’   Als 
buurtbussers en passagiers zul-
len we deze altijd goed gemutste 
en aardige chauffeur missen. Als 
dank voor zijn werk voor de buurt-
busvereniging werd Daan tijdens 
zijn laatste rit in de bloemetjes ge-
zet door het bestuur.

Degene die  graag de vervanger 
van Daan wil worden, kan contact 

Afscheid vijf en zeventig jarige chauffeur Buurtbus 45 jarig Jubileum
Boerderij Beekbergen

Met trots kondigen wij het 45 
jarig jubileum van de Boerderij 
Beekbergen aan! 45 jaar fees-
ten, concerten, kindervakan-
tiespel met tegenwoordig de 
kinderen van de kinderen van 
40 jaar geleden en Donderdag-
avond Cafe! Wat leuk is om te 
vertellen dat de oude appel te-
rug is! We hebben een gewel-
dige fotoreportage van 45 jaar 
plezier en pret voor de Boerderij 
staan! We maken bekend wie 45 
munten heeft gewonnen door 
het insturen van de leukste foto!
We planten twee hoogstam 
appelbomen, gesponsord door 
van Tongeren bouwmarkt (ma-
terialen), T-Ford museum en 
tuincentrum de Tullekensmolen 
en Taxi Jochems. Bij de boer-
derij horen fruitbomen en we 
zullen de bomen officieel laten 
“openen” door het jongste lid en 
degene die het langste lid is. Er 
zal een frietkraam staan waar je 
een lekker patatje kunt eten.

De Boerderij tracteert!
We gaan een heerlijk feestje 
bouwen met zijn allen!! Het dak 
moet er af. Met in het OC de ge-
weldige band '69 Come Back. 
Heerlijke rock & roll muziek, die 
45 jaar geleden hip en modern 
was!. Op de deel de fantastische 
Hans Dulfer met zijn super band. 
Deze man laat je swingen tot je 
niet meer kunt. 
Een tip : kom op tijd! Toegang: 
gratis. Zaterdag 2 april om 20.00 
uur, De Boerderij Tullekensmo-
lenweg 22A Beekbergen
We hopen natuurlijk veel oud 
vrijwilligers en Boerderij bezoe-
kers te zien maar iedereen is 
welkom!

Daan Seller (links) wordt bedankt door voorzitter Joop de Hoog.

opnemen met de voorzitter van de 
buurtbusvereniging Joop de Hoog, 

0643934886 of secretaris@buurtbusoosterhuizenlieren.nl

BEEKBERGEN - Donderdagoch-
tend 24 maart werd het paasfeest 
gevierd op OBS Beekbergen. We 
zijn begonnen met een gezellig 
paasontbijt. Daarna was het tijd 
voor de eiertik-wedstrijd. Span-
nend hoor, want wiens ei blijft het 
langst heel? In de finale streden 
Valerie en Leanne om de eer. Va-
lerie heeft gewonnen en mag zich 
de eierkoningin noemen! Gefelici-
teerd! In voorbereiding op Pasen 
hebben de godsdienstjuffen Anja 
en Elize met de kinderen bespro-
ken wat Pasen of Pesach bete-
kent. In het teken van het Laatste 
Avondmaal is met de kinderen van 
groep 7 en 8 besproken wat een 
Pesachmaaltijd is en konden de 
leerlingen proeven van de matzes, 
(nep)wijn en de mierikswortel.

Paasfeest Meester Ton met pensioen!

BEEKBERGEN - Woensdag 23 
maart heeft OBS Beekbergen 
met twee teams uit groep 7 en 8 
meegedaan aan het schoolvoet-
baltoernooi in Apeldoorn. Het 
meisjesteam heeft hard gestreden 
en lekker gevoetbald, maar het is 
ze helaas niet gelukt om door te 
gaan naar de volgende ronde. Het 
jongensteam heeft heel knap alle 
wedstrijden gewonnen en gaan 
door naar de volgende ronde op 
woensdag 6 april 2016. Heel veel 
succes jongens!

BEEKBERGEN - Na 41 jaar in het 
onderwijs werkzaam te zijn ge-
weest, waarvan 39 jaar op obs 
Beekbergen, gaat meester Ton 
met pensioen.  Op donderdag 21 
april a.s. wil hij er samen met de 
kinderen van zijn groep een hele 

Schoolvoetbaltoernooi 2016

gezellige middag van maken. 
Direct na schooltijd van 15.15 tot 
16.15 uur is er gelegenheid voor 
alle kinderen, ouders en oud-leer-
lingen van obs Beekbergen om 
Ton te feliciteren met zijn pensioen 
en afscheid te nemen. U bent allen 
van harte welkom! 
Vrijdag 22 april 2016 is de laatste 
dag dat Ton op school is en viert hij 
met ons nog de jaarlijkse Konings-
spelen. Daarna hebben we meiva-
kantie en zal Ton per 1 mei 2016 
officieel met pensioen gaan. We 
zullen je missen Ton, maar wensen 
je een hele fijne tijd en veel geluk 
en gezondheid voor de toekomst!



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

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458
      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

Voor lunch zijn wij dagelijks geopend,
ons á la carte restaurant is geopend van dinsdag t/m zondag.

Culinaire tip!          zondag 3 april   
Reserveer nu via  T.055-506 14584 locaties

   8 gerechtjes 

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

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

Hartevelt
Jonge 

Jenever

11.49
     100 cl

Ruiterbosch 
Weskaap, Zuid-Afrika
5 verschillende varianten

THE FAMOUS GROUSE
Blended Scotch

Whisky

  11,49
       100 cl

HOOGHOUDT
Beerenburg
Zachtbitter

Kalmoes BB

PARADE
Vieux

LICOR CORDIAL
 Vanillelikeur

TULLAMORE DEW
   Irish Whiskey

18,99
    70 cl

  11,49
     100 cl

KAHLUA
Koffielikeur

  14,99
        70 cl

  19,99
      100 cl

  8,99
     70 cl

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

Aanbiedingen geldig van 28-03-2016 t/m 10-04-2016
wk 13-14

WYBOROWA
Poolse Wodka

  16,99
      100 cl

75 cl. Per fles 3,99 

  12,99
       100 cl

OLD CAPTAIN
Rum 

wit of bruin

19.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 3,33]
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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

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
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Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 13 april 2016 wordt, in de Hoge Weye, de Statutair 
voorgeschreven Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Dorpsraad Beekbergen-Lieren gehouden. De aanvang is 20.00 uur. 
Voor de pauze zullen de jaarverslagen van de portefeuillehouders 
worden besproken en zullen de overige in de Statuten beschreven 
agendapunten worden behandeld.
Na de pauze zullen mevrouw drs. Masja Parlevliet (senior archeoloog 
gemeente Apeldoorn) en de heer Sander Diependaal
(bureau EcoConsultancy) vertellen over het archeologisch grondon-
derzoek dat op de locatie van de Ruiterij (hoek Ruitersmolenweg en 
Stichtingsweg) werd uitgevoerd en de resultaten van dat grondon-
derzoek.
Noteert u de datum alvast in uw agenda. Het bestuur van de dorps-
raad rekent op uw aanwezigheid.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Dorps
Vizier

Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Op donderdagavond 17 maart wa-
ren Joop van der Meer en Pieter 
de Mos te gast bij Het Hietveld. 
Ook de agent voor de instellin-
gen in Apeldoorn, Frans Jan Derks, 
nam aan het gesprek deel. Doel 
was tweeledig. Het Hietveld wilde 
graag vertellen welke ambitie zij 
hebben om, bij een qua zorgbe-
hoefte veranderende groep cli-
enten, zo optimaal mogelijk in te 
spelen op een mogelijke inpassing 
van die cliënten in de maatschap-
pij. Onderkend wordt dat het in 
belangrijke mate maatwerk zal 
zijn en dat niet voor iedereen een 
plek zal kunnen worden gevon-
den. Maar dat het kan bewees de 
video die werd getoond en waar 
cliënten lieten zien en vertelden 
wat het voor hen betekende, deel 
te nemen aan het arbeidsproces. 
Prachtig weer- gegeven en het ge-
luk straalde er af. Het Hietveld wil-
de omgekeerd van de dorpsraad 
weten: waar zien jullie kansen om 
te participeren. Gerefereerd werd 
aan het Milieuteam, de waardering 
die deze groep van de dorpsbe-
woners ervaart en ook daar is dui-
delijk dat het de mannen van het 
team goed doet als ze een vrien-
delijk woord krijgen wanneer ze op 
ronde zijn in het dorp en zwerfvuil 
opruimen. Joop van der Meer en 
Pieter de Mos hebben toegezegd 
na te zullen denken welke ande-
re taken in het dorp wellicht door 
cliënten van Het Hietveld zouden 
kunnen worden gedaan.

Een bijzondere indruk maakte de 
video die liet zien hoe een groep 
cliënten na een zeer intensieve 
training per fiets de Mont Ventoux 
(1912 meter) bedwong. Ontroe-
rend om te zien hoe een van de 
(jonge) deelnemers op een be-
paalt moment er helemaal door-
heen zat en nog maar een woord 
kon uitbrengen “ik stop”. Toen zag 
je een stuk motivatietraining in de 
praktijk. Geweldig hoe de jongen 
op zijn kracht werd aangesproken 
en (weer) overtuigd raakte van 
zijn capaciteiten. Onvergetelijk de 
brede glimlach toen hij de top had 
bereikt.
Cliënten zo begeleiden, zo moti-
veren, tot zo’n prestatie aanzetten, 
dan moet het mogelijk zijn om een 
plek in de samenleving voor deze 
jongeren te vinden. Gaat er dan 
nooit iets mis.
 
Natuurlijk wel. Worden alle doe-
len bereikt, nee niet altijd. Zijn er 
soms niet situaties die negatieve 
aandacht trekken en die bij de be-
woners van Beekbergen de wenk-
brauwen doen fronsen. Zeker wel, 
maar daar met elkaar open over 
spreken kan veel bijdragen om ac-
centen te verleggen. Dat was de 
conclusie van de bijeenkomst, el-
kaar informeren en bij de les hou-
den.
N.B. Op 5 april is er op Het Hietveld 
een “Giro Italia” dag waar wethou-
der Kruithof aanwezig zal zijn.

Het Hietveld de cliënten en de samenleving
Op donderdag 17 maart ontvingen 
wij van de gemeente Apeldoorn 
de mededeling “Verleende omge-
vingsvergunning Dorpstraat 53 te 
Beekbergen”.
De omschrijving luidt: het gebruik 
van het gebouw voor huisvesting 
van alleenstaande minder- jarige 
vreemdelingen.
Enkele dorpsbewoners hadden 
deze aankondiging van de ge-
meente ook gelezen en vroegen 
nadere informatie bij de dorpsraad. 
Wij hadden, tot onze teleurstelling 
geen nadere informatie. Op grond 
van gesprekken met de gemeente 
in de afgelopen maanden zou dat 
wel mogen worden verwacht. Die 
teleurstelling is ook uitgesproken 
naar de gemeente. Na het plegen 
van enkele telefoontjes werd dui-
delijk waar het mis was gegaan. 
De verlening heeft betrekking op 
het huisvesten van maximaal 12 
jongeren in de leeftijd van 14 tot 
18 jaar en het betreft jongeren die 
een verblijfstatus hebben. Er is een 
24-uurs begeleiding. De gemeente 
Apeldoorn zal er alsnog voor zor-
gen dat de naaste buren worden 
geïnformeerd.
Elders in deze is de procedure aan-
gegeven. Het Hietveld de cliënten 
en de samenleving

Verleende omgevingsvergunning 

Op 22 december 2015 werd be-
richt ontvangen van de gemeente 
Apeldoorn dat een aanvraag was 
ingediend voor het vergroten van 
een woning en splitsen in twee 
woningen. Aangegeven werd toen 
dat er geen zienswijze of bezwaar 
konden worden ingediend en dat 
de stukken niet ter inzage lagen.
Op 17 maart 2016 ontvingen wij het 
onderstaande bericht van de ge-
meente: Ontwerp-omgevingsver-
gunning voor het in afwijking van 
het bestemmingsplan Stuwwal-
rand Parkzone Zuid op het perceel 
L2603, Beekbergen, Zomeroord 9.
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om, met toepassing van 
artikel 2.12 eerste lid, aanhef en 
onder a, onder 3 van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht, een omgevings- vergunning 
te verlenen voor het vergroten 
van een woning en het opsplitsen 
in twee wooneen- heden, daarbij 
wordt afgeweken van het bestem-
mingsplan Stuwwalrand Parkzone 
Zuid op het perceel L2603, Zo-
meroord 9, Beekbergen. De afwij-
king bestaat daaruit dat er 1 extra 

woning wordt toegevoegd binnen 
het bouwvlak.
Van 17 maart tot en met 28 april 
2016 ligt voor iedereen ter inzage 
het ontwerpbesluit met bijbeho-
rende stukken, te weten de aan-
vraag en de ruimtelijke onderbou-
wing.

Tijdens de periode dat het ont-
werpbesluit ter inzage ligt kan 
iedereen een zienswijze over het 
ontwerpbesluit geven.
- Schriftelijk: stuur uw zienswijze 
naar burgemeester en wethou-
ders, Postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn, onder ver-
melding van “zienswijze over ont-
werpbesluit omgevingsvergunning 
D15/012334. De zienswijzebrief 
moet door u worden ondertekend 
en ten minste uw naam, adres en 
woonplaats en indien mogelijk ook 
uw telefoonnummer bevatten
- Mondeling: maak een afspraak 
met C.G. van der Plas, telefoon 
14055
- Indienen van een zienswijze per 
mail is niet mogelijk

Ontwerp omgevingsvergunning voor het in afwijking 
van het bestemmingsplan Stuwwal rand Parkzone Zuid 

Vastgesteld bestemmings-
plan Lierdererf 54, Lieren

Vanaf 17 maart 2016 ligt gedu-
rende 6 weken ter inzage het bij 
raadsbesluit van 3 maart 2016 
vastgestelde bestemmingsplan 
Lierdererf 54 te Lieren met iden-
tificatiecode NL.IMRO.0200 bp 
1267-vas1. Het plan voorziet in de 
planologische mogelijkheid voor 
de bouw van een woning op het 
perceel Lierdererf 54 te Lieren. 
Het bestemmingsplan is ongewij-
zigd vastgesteld.
Tegen het ontwerp van het plan 
zijn geen zienswijzen ingediend. 
Ook heeft de gemeenteraad bij 
de vaststelling geen wijzigingen in 
het plan aangebracht. Daarom kan 
alleen een belang- hebbende die 
aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest zijn zienswijze 
bij de gemeenteraad naar voren te 
brengen, beroep instellen.
Tot en met 28 april 2016 kunt u 
uw beroepschrift indienen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag.
Degene die beroep instelt kan ook 
een verzoek om voorlopige voor-
zieningen (schorsing) indienen bij 
de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA, Den Haag.

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 

Het volledige programma van de 
ontmoetingsplek De Vier Dorpen 
kunt u vinden op 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl. 
Een ontmoetingsplek is een initia-
tief van de Gemeente Apeldoorn. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het team activi-
teitenbegeleiding 055-5066870 of 
mailen naar abdevierdorpen@zga-
peldoorn.nl

In- en rondom locatie De 
Vier Dorpen van Zorggroep 
Apeldoorn en omstreken (ZGA 
e.o.) in Beekbergen hebben 
voor het televisieprogramma 
“Geer en Goor zoeken een 
hobby” televisie-opnamen 
plaatsgevonden.

21, 22 en 23 maart was het één en 
al bedrijvigheid en gezelligheid bij 
De Vier Dorpen. De camper van 
waaruit Geer en Goor de dagen 
begonnen trok al veel bekijks.

Tijdens deze dagen zijn er drie 
wensen vervuld voor twee cliënten 
van ZGA e.o. Deze wensen stonden 
in het teken van een hobby die deze 

cliënten graag nog eens wilden 
uitoefenen. Bijzondere reacties 
en mooie momenten hebben 
prachtige beelden opgeleverd.
Ter afsluiting van drie geweldige 
dagen, is er voor alle cliënten van 
De Vier Dorpen een ‘Country & 
Western’-feest georganiseerd, 
compleet met country-band, line-
dancers en heerlijke hapjes.

Voor locatie De Vier Dorpen 
van Zorggroep Apeldoorn en 
omstreken is het een unieke en 
sfeervolle ervaring geweest.

De start van de wekelijkse 
uitzendingen van het 
programma is op 21 april , elke 
donderdagavond om 20.30 uur.

Op 8 februari 2016 opende Zorg-
groep Apeldoorn en omstreken 
voor genodigden officieel Winke-
wijert, het Geriatrisch Revalidatie- 
en Herstelcentrum Oost-Veluwe.

Zaterdag 2 april 2016 zet Winke-
wijert haar deuren open voor de 
inwoners van Apeldoorn. Tussen 
14.00 en 16.00 uur bent u van 
harte welkom om het Geriatrisch 
Revalidatie- en Herstelcentrum te 
bezoeken. Er zijn diverse mede-
werkers aanwezig om u rond te 
leiden en om eventuele vragen te 
beantwoorden. Na afloop bieden 

Open middag Winkewijert

wij u een gratis kopje koffie aan in 
ons restaurant.

Tijdens de open middag kunt u 
ook informatie verkrijgen over 
vacatures bij Winkewijert.  

	  

Geer en Goor bezoeken
Zorggroep Apeldoorn en omstreken
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Zo vader, zo zoon

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies

BEEKBERGEN - Laatst zijn de 
kleuters van groep 1-2 gezellig 
op de koffie geweest in De Vier 
Dorpen. Ze werden daar getrak-
teerd op limonade en koekjes 
en wij trakteerden hen op een 
paar liedjes. Ook hebben we 
aan tafel (met ballonnen) met 
hen gevolleybald. Een mooie er-
varing voor de bewoners en de 
kinderen van obs Beekbergen. 
 
Met de activiteitenbegeleiding van 
De Vier Dorpen, de moeder van 
Nynke en de oma van Tim gaan 
we bekijken of en hoe we hier een 

Kleuters op de koffie in De Vier Dorpen

vervolg aan gaan geven. Daarbij 
wordt natuurlijk ook de andere 
kleutergroep betrokken, want ook 
zij willen graag een keer op visite 
gaan!

LIEREN - Op woensdag 16 maart 
werd door meester Martin en een 
aantal enthousiaste mensen sa-
men met de leerlingen van de 
Prinses Julianaschool onder het 
motto “Samen wonen in Lieren!” 
een Pannenkoekenbingo georga-
niseerd!! Alle inwoners van Lieren, 
die 65 jaar of ouder zijn, waren 
hiervoor uitgenodigd. Maar liefst 
22 personen kwamen erop af en 
het was super gezellig en zeer ge-
slaagd! Iedereen werd welkom ge-
heten en ontvangen met een kopje 
koffie of thee met iets lekkers erbij.  
 
Meester Martin vertelde samen 
met 2 leerlingen iets over “De week 
van de Lentekriebels”, een project 
waar ze die week op school mee 
bezig zijn. Het is belangrijk om al 
op de basisschool te beginnen met 
het geven van seksuele vorming. 
Kinderen hebben dagelijks te ma-
ken met informatie over seksu-
aliteit bijvoorbeeld via media, op 
straat of op school. Deze informa-
tie is niet altijd juist en het beeld 
wat zij daardoor van seksualiteit 
krijgen ook niet. Dit onderwerp 
gaf natuurlijk gelijk gespreksstof 
voor alle aanwezigen om het te 
vergelijken met de tijd waarin zij-
zelf kind waren geweest en hoe 
er toen mee werd omgegaan.  
Een aantal ouders had stapels 

pannenkoeken gebakken en nadat 
eerst een paar oma’s de klassen in 
waren gegaan om alle kinderen te 
verwennen met een pannenkoek 
kon het feest voor henzelf begin-
nen. Door een aantal leerlingen 
werden de pannenkoeken uitge-
deeld en er werd heerlijk gesmuld 
van deze overheerlijke traktatie 
met suiker, stroop, chocopasta 
of jam! Toen iedereen uitgegeten 
was, werd er zelfs nog een toe-
tje geserveerd. Wat een feest!  
 
Èn toen was het tijd voor de bin-
go. Spannend, goed opletten alle-
maal en dan maar hopen dat je een 
prijsje gaat winnen. Na een paar 
rondjes te hebben gespeeld kwam 
er een eind aan deze gezellige bij-
eenkomst en mocht iedereen nog 
een klein prijsje uitzoeken om mee 
naar huis te nemen.

Pannenkoekenbingo Pinses Julianaschool 

Open Dag 
o.b.s. Oosterhuizen 

‘Leren met plezier’ is het motto 
van o.b.s. Oosterhuizen. Wilt u 
zien hoe dat in z’n werk gaat kom 
dan naar de Open Dag op woens-
dag 6 april. Om 8.30 uur wordt er 
aan het Oude Veen 17 in Ooster-
huizen gestart met een schilde-
rijenexpositie. Het resultaat van 
een kunstproject waar de kinde-
ren hard aan gewerkt hebben. Om 
9.30 uur worden de museumzalen 
‘omgebouwd’ tot klaslokalen 
en kunnen belangstellenden de 
school ‘in bedrijf’ zien. 
 
Wat heeft o.b.s. Oosterhuizen uw 
kind zoal te bieden? 
 
Goed onderwijs. Lezen taal en 
rekenen zijn belangrijk. Volgens 
de inspectie is het aanbod breed 
en eigentijds met aandacht voor 
kunst, cultuur, Engels en bur-
gerschap.  Een modern school-
gebouw met een veilig school-
klimaat. Jarenlange ervaring 
met een continurooster zorgt 
voor rust en brengt geen extra 
kosten met zich mee. Een goed 
pedagogisch klimaat, een klein-
schalige, beschermde omgeving, 
aandacht voor waarden en nor-
men, goede interne begeleiding, 
geïntegreerd computeronderwijs, 
werken met tablets, enthousiaste 

leerkrachten, een kindvriendelijk 
schoolplein met kunstgrasveld en 
amfitheater en veel extra activi-
teiten zoals EHBO- muziek- en 
typelessen. Er wordt gewerkt met 
groeps-, dag- en weekplannen, 
met instructietafels, er zijn diffe-
rentiatiemogelijkheden en pre-te-
aching. Bij ‘Samen Lezen’ waarbij 
de hele school leest, helpen de 
kinderen elkaar en is de saamho-
righeid groot. Er wordt gewerkt 
met ‘Sportkanjers’ om de soci-
aal-emotionele vaardigheden te 
vergroten. De school beschikt 
over een ouderportaal, een leer-
lingenraad, voert coachgesprek-
ken heeft een kinderspreekuur en 
betrekt kinderen bij de ouderge-
sprekken. De school biedt gods-
dienstonderwijs en humanistisch 
vormingsonderwijs aan.  
 
Hetkindercentrum.nl verzorgt in 
het naastgelegen ’t Oosterhuis-
je VSO, BSO en peuteropvang. 
De school is een Sport-actieve 
school en in het bezit van het vig-
net Gezonde School.  
 
Bent u geïnteresseerd in o.b.s. 
Oosterhuizen?   
 
Kom dan naar de Open Dag op 
woensdag 6 april of maak een 
afspraak met de directeur, Janny 
de Jongh, voor een gesprek en 
een rondleiding. U bent van harte 
welkom!

“Wij willen graag een mooi boeket 
met rode rozen. Dat vind ik mooi”, 
zegt de zoon als wij de uitvaart van 
hun vader bespreken. “Dat kun jij 
wel mooi vinden, maar pa hield 
helemaal niet van rozen”, reageert 
de dochter fel. Ik ben verrast door 
haar reactie. Het gesprek verliep 
tot dusver in goede harmonie. 
In eerste instantie waren broer 
en zus het eens over de invulling 
van de uitvaart van hun vader, 
tot het over de rode rozen ging. 
 
“Je bent net als pa”, vervolgt ze 
emotioneel. “Pa dacht ook altijd 
voor een ander. Jij denkt alles te 
kunnen bepalen, net als in jouw 
bedrijf. Maar ik ben geen me-
dewerkster van jou, voor wie jij 
kunt beslissen. Ik wil dat het een 
uitvaart wordt waar ik ook over 
mag meepraten.” Huilend loopt 
de dochter de kamer uit. “Zij kan 
slecht omgaan met emoties”, ver-
ontschuldigt hij. “Altijd al gehad.” 
 
Een dag later zitten wij bij elkaar in 
de familiekamer van ons rouwcen-
trum. Het leek mij verstandig een 
gesprek te hebben op een plek die 
niet emotioneel beladen is. Er vindt 
een gesprek plaats met een fami-
lietherapeut, waarin broer en zus 
open en eerlijk met elkaar in ge-
sprek gaan. Er wordt gehuild maar 
ook gelachen. Het gesprek leidt tot 
wederzijds begrip. Na afloop lopen 
broer en zus terug naar hun auto’s. 
Aan de manier van lopen zie ik dat 
zij dichter tot elkaar zijn gekomen. 
 
Op de dag van de uitvaart spreekt 
de dochter een in memoriam uit. 
Mooie en dierbare herinneringen 
deelt zij met iedereen in de vol-
le aula van het crematorium. Zij 
vertelt over hoe lief haar vader 
was en het iedereen naar de zin 
wilde maken. Dat hij altijd bereid 
was te helpen. Gevraagd en onge-
vraagd. Zij kijkt naar haar broer en 
ik zie een traan die een weg over 
haar wang zoekt. Dan richt zij het 
woord tot haar broer: “Dank je 
dat je mijn broer bent en ik in jou 
altijd mijn vader zal herinneren.” 
 
Als zij weer op haar plaats zit, slaat 
haar broer liefdevol een arm om 
haar heen. Hij geeft haar een kus 
op haar wang en ik zie voor het 
eerst dat hij huilt.
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Vo l l e y b a l
Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof

Zaterdag 2 april 
10.00 uur BSV JA 1  – Jumbo van Andel-Ormi JA 1 
12.00 uur Dio Ugchelen MC 1 – Salvora MC 2 
14.00 uur BSV Heren 2  – A.B.S. HS 2 
16.00 uur BSV Dames 1  – HRMP Hevo DS 1 
18.00 uur BSV Heren 1   –  VV Alterno HS 7

Zaterdag 9 april 
12.00 uur BSV Dames 2  –  Heeten Sportief DS 1

Uit wedstrijden:

Zaterdag 2 april 
15.00 uur Bruvoc DS 4  –  BSV Dames 2 
 Rhienderoord, Brummen 
19.00 uur Bruvoc HS 3  –  BSV Heren 3 
 Rhienderoord, Brummen

Dinsdag 5 april: 
19.30 uur Dio Beemte DS  –  BSV Dames 1 
 Sporthal Zuiderpark,  Apeldoorn

Vrijdag 8 april: 
21.15 uur Heeten Sportief XR1 – BSV XR 1 
 Sporthal Heeten, Heeten

Is er nog wat te doen
in Beekbergen???

Kijk snel op:

www.bemivo.nl/
agendaDe Damper

Jacco en Jolanda Essenstam
Dorpstraat 54, Beekbergen

055 - 5061210 www.primera.nl

even naar.....

je GRATIS
wenskaart

Nog een reden om te sparen bij Primera:
iedere 8e Hallmark wenskaart gratis

*twv max €2.50. Kijk voor meer informatie op www.primera.nl/spaarpas

Nationale en internationale jeugdtoppers
bij Pro Kennex Champions Bowl in Beekbergen

Straatvolleybaltoernooi 
Beekbergen

BEEKBERGEN - Dit is vast een 
vooraankondiging van het groot-
ste toernooi dat er jaarlijks in 
Beekbergen wordt gehouden:

Het Straatvolleybaltoernooi

Het toernooi wordt dit jaar gehou-
den van 27 juni t/m 2 juli. Zet deze 
datum vast in uw agenda!
Aan het toernooi doen jaarlijks 
maximaal 48 seniorenteams en 
ongeveer 35 jeugdteams mee. 
Deze teams komen uit Beekber-
gen, Lieren en Oosterhuizen. En 
wist u dat het toernooi dit jaar voor 
de 41e keer gehouden wordt?
De inschrijving start vanaf begin 
april, dus wees er snel bij!

BEEKBERGEN - Van woensdag 
30 maart tot en met zondag 3 
april wordt de Pro Kennex Cham-
pions Bowl tennis in Beekbergen 
gehouden. De eerste Nederland-
se editie vindt plaats bij Tennis 
Vereniging Beekbergen aan de 
Veldhofweg 31 in Beekbergen. 
Voor de eerste keer wordt de 
Champions Bowl georganiseerd 
in Nederland. Dit is het grootste 
internationale jeugdcircuit ten-
nis in de wereld (34 landen) voor 
spelers van 9 t/m 16 jaar. Er wordt 
gespeeld op basis van geboorte-
jaar. Naast spelers uit Nederland 
komen er ook spelers uit België, 
Duitsland, Denemarken en Roe-
menië.

Hoofdsponsor van dit toernooi in 
Nederland is Pro Kennex.  De halve 
finalisten krijgen een uitnodiging 
voor de Champions Bowl Masters 
in Turkije waar de beste kinderen 
uit 34 landen komen spelen. Daar-
naast ontvangen alle winnaars een 
sponsor contract van onze spon-
sor. Het toernooi wordt tussen 30 
maart en 3 april gehouden bij TV 
Beekbergen. De finales worden op 
zondag 3 april gespeeld.
Wilt u genieten van jeugd tennis 
op hoog niveau? De wedstrijden 
zijn vrij toegankelijk.
Meer informatie kunt u vinden op 
onze site: www.champ-bowl.com, 
www.tvbeekbergen.nl en  onze 
facebook pagina Champions Bowl 
Nederland.

www.straatvolleybalbeekbergen.nl

Voorgerecht

Salade met kippeling, cashewnoten en een romige truffeldressing
Gebakken garnalen met taboulé

Romige soep van dijonmosterd

Hoofdgerecht

Voor de visliefhebbers: Vis van de dag
Kalfs spareribs gemarineerd met baharat specerijen  en een mediterraan dipje

Quiche  van zachte Ricotta met spinazie, seizoensgroenten en een groentejus 

Dessert

Cheesecake gemarineerd met mandarijn en vanille-ijs
Warm chocolade taartje met karamel, gebakken appel en panna cotta ijs

Riante kaasplank

Wij zijn woensdag tot en met vrijdag geopend vanaf 16.00 uur,
zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur.

(maandag en dinsdag op verzoek)

Het 3 gangen keuzemenu van April!!

Bruggelerweg 4      7361 CX Beekbergen       T. 055 506 1230       www.foyerriant.nl

€28,50
Menu

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

Weekend van 02-04 /03-04

Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander

Jeugd
Za. 02-04 09:00 Beekbergen D1 CSV Apeldoorn D4
Za. 02-04 09:00 Beekbergen E3 Robur et Velocitas E9
Za. 02-04 09:00 Beekbergen F1 WSV F5
Za. 02-04 10:15 Beekbergen E1 SP Teuge E1
Za. 02-04 10:15 Beekbergen ME1 Heerde ME2
Za. 02-04 11:30 Beekbergen C1 VV Dieren C2
Za. 02-04 14:30 Beekbergen A1 Vios Vaassen A1
Ma. 04-04 18:30 Beekbergen C2 WWNA C2

Senioren
Za. 02-04 14:30 Beekbergen 3 Prins Bernard 4
Zo. 03-04 12:30 Beekbergen 2 Rohda Raalte 4

Weekend van 09-04 / 10-04

Jeugd
Za. 09-04 09:00 Beekbergen E1 Brummen E1
Za. 09-04 09:00 Beekbergen E2 Columbia E4
Za. 09-04 09:00 Beekbergen F2 Albatross F3
Za. 09-04 09:00 Beekbergen F3 WSV F10
Za. 09-04 10:00 Beekbergen D2 ZVV ‘56 D2
Za. 09-04 11:30 Beekbergen B1 Teuge B1
Za. 09-04 11:30 Beekbergen C2 Twello C3

Senioren
Za. 09-04 14:30 Beekbergen 2 FC Zutphen 4
Zo. 10-04 09:30 Beekbergen 3 Klarenbeek 5
Zo. 10-04 11:30 Beekbergen 4 Welsum 1
Zo. 10-04 14:00 Beekbergen 1 Colmschate 1 Potgrondactie

De potgrondactie van VV Beek-
bergen kende dit jaar weer een 
enorm succesvolle editie. Met de 
bijna 600 trays violen en 1000 zak-
ken potgrond is een enorm mooi 
bedrag binnengehaald voor de 
vereniging. Alle vrijwilligers, spe-
lertjes, maar ook zeker iedereen 
die de producten gekocht heeft 
enorm bedankt!

Koningsspelen 
BEEKBERGEN - Op vrijdag 22 april 
houden wij (red. OBS Beekbergen) 
onze Koningsspelen. Om 8.30 uur 
lopen we met alle kinderen in een 
feestelijke optocht naar de velden 
van de voetbalvereniging. Daar 
gaan de kinderen van de onder-
bouw en de bovenbouw de hele 
ochtend sport- en spelactiviteiten 
doen. ’s Middags gaan de kinderen 
van de bovenbouw slagballen. De 
winnende groep zal tot slot een 
slagbalwedstrijd spelen tegen een 
team van juffen, meesters, stagiai-

res en ouders. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en natuurlijk ho-
pen we op goed sportweer! Vindt 
u het leuk om te komen kijken en 
de kinderen aan te moedigen? 
U bent alle van harte welkom!



PAG  6  -  E D I T I E  7 -  D O N D E R DAG  24  M A A RT  2 0 1 6

Concert Toonkunst

Door Anne Schiebaan

In De Schuur kun je zo heerlijk 
rondscharrelen, lekker vrijblij-
vend overal rondneuzen. Het 
maakt niet uit of het bij het glas-
werk, de boeken, het speelgoed 
of de kleding is. Niemand staat 
je op de vingers te kijken; er is 
een kleedhokje, waar je gerust 
de tijd kunt nemen. Opvallend 
is, dat er juist daar verzuchtin-
gen te horen zijn, wanneer b. v. 
iets net niet past. Als zouden 
sommige merken in het etiket 
een maat aangeven, die bij het 
passen dan toch te klein blijkt 
te zijn. Het zou dan aan het 
merk liggen…. Ja, ja!

Mensen kunnen zichzelf heer-
lijk voor de gek houden en 
zichzelf slanker, ‘minder vol’ 
denken. Maar de spiegel en het 
maatje-zoveel liegen niet.

Er was ook een weegschaal 
binnengekomen; die werd ver 
van de kledinghoek neergezet. 
Hoofdschuddend stond iemand 
naar het digitale oordeel tussen 
z’n voeten te kijken. “Dat ding 
is niet goed. Geeft veel te veel 
aan!”…. Ja, ja! 

In alle eerlijkheid: weegscha-
len geven zelden een foutieve 
uitkomst aan. Of het nu heel 
oude houten bascules van de 
molenaar betreft voor zakken 
meel of op de boerderij voor 
zakken aardappels of rogge, 
ze geven het juiste aantal kilo’s 
aan, wanneer je tenminste de 
geijkte gewichten gebruikt: tot 

op een paar gram nauwkeurig. 
Even correct als de gietijzeren 
babyweegschalen van vroeger, 
haarzuiver. Wat in De Schuur 
binnengekomen was, dat was 
zo’n moderne, van doorzichtig 
glas, digitaal en met batterij. 

En die zou te veel aangeven?.... 
Ja, ja!

Het is natuurlijk heel gebruike-
lijk iemand anders de schuld in 
de schoenen te schuiven van 
iets waar je zelf verantwoorde-
lijk voor bent. Maar  “een ding” 
kan niet “schuldig” zijn; zo’n 
weegschaal valt niets te verwij-
ten. Hier heb je zelf de regie in 
handen of uit handen gegeven; 
kijk maar eens kritisch naar de 
inhoud van onze boodschap-
penkarretjes bij Appie H., de 
Lidl, de Aldi etc.

Grinnik maar eens een keer lek-
ker bij de kreet van iemand:

“Ik heb mijn weegschaal in de 
hoek van de badkamer gezet 
en hem gezegd, dat hij er pas uit 
mag komen, als hij zijn excuses 
heeft aangeboden…..!”

Ja, ja….!

Zouden we in De Schuur die 
weegschaal nu juist wel bij het 
pashokje moeten zetten, tot ‘le-
ring ende vermaek’?

De Schuur, donderdag-
middag 13.00 – 16.00 uur 
zaterdag                 10.00 – 15.00 
uur achter Molenvaar 5; in de 
buurt van fietsknooppunt 93

De Schuur en …. de weegschaal

BEEKBERGEN - Harmonieorkest 
Prinses Juliana Beekbergen zal 
op zaterdag 2 april een bijzon-
der optreden verzorgen. Het or-
kest organiseert de gehele dag 
een zogenaamde workshop lich-
te muziek. De workshop en het 
aansluitende slotoptreden staan 
onder leiding van dirigent van 
de Marinierskapel der Koninklij-
ke Marine, Peter Kleine Schaars. 
 
Geïnteresseerden zijn vanaf 16.00 
uur van harte welkom in Het 
Hoogepad, Papenberg 5, Beek-
bergen. Tijdens het slotoptreden 
zullen de werken die tijdens de 
workshop zijn ingestudeerd ten 
gehore worden gebracht. Bij deze 
stukken zitten ook veel composi-
ties of arrangementen van Kleine 
Schaars zelf. Enkele voorbeelden 
zijn: ‘Brilliant Beatles’, ‘Gloria Es-
tafette’ en ‘A tribute to Amy Wine-
house’. Ook andere bekende lichte 
muziek als ‘Crazy little thing called 
love’, ‘Mas Que Nada’ en ‘Light-
Walk’ zal aan bod komen. Voor 
het optreden geldt vrije entree. 
 
PJB is altijd op zoek naar nieuwe le-

den. Potentiële leden worden dan 
ook van harte uitgenodigd om zich 
op te geven voor de workshop. Het 
orkest is met name op zoek naar 
muzikanten die een hobo, hoorn 
of trombone bespelen, ook slag-
werkers zijn van harte welkom. 
 
Meer informatie over het or-
kest of aanmelden voor de 
workshop kan via de site: 
http://www.harmonie-pjb.nl/

Slotoptreden PJB onder leiding van 
dirigent van de Marinierskapel

OOSTERHUIZEN – Het Ooster-
huuzens Dialectkoor is druk aan 
het repeteren voor de geplande 
uitvoering op vrijdag 15 april in De 
Nieuwe Zweep in Klarenbeek. Het 
publiek kan genieten van een se-
rie nieuwe nummers, liedjes van 
de tweede CD en de bezoekers 
mogen ook weer verzoeknum-
mers kiezen. Daarnaast zijn er ook 
nog gastoptredens van het accor-
deonorkest Amady uit Brummen 
en conferencier Gait uut Lieren. 
 
Het Oosterhuuzens Dialectkoor 
is opgericht op 8 maart 2005. 
De vereniging wordt veel ge-
vraagd in de regio voor optre-
dens. Het koor is een vereniging 
waarbij vooral de gezelligheid 
de boventoon voert, maar waar 
wel getracht wordt de liedjes 
zo goed mogelijk te brengen.  
 
Het koor brengt deze avond onder 
leiding van Theo Uijttenboogaart 
een programma van gezellige lied-
jes. Dit keer heeft het publiek ook 
weer invloed op het programma. 
De bezoekers kunnen bij binnen-
komst op een formulier hun keuze 
bepalen van liedjes die ze graag 
horen. Na de pauze worden deze 
verzoeknummers gezongen. Vorig 
jaar werd dit voor de eerste keer 

gedaan en door de bezoekers zeer 
gewaardeerd. Er zijn immers maar 
weinig concerten waar het publiek 
invloed heeft op het programma!. 
 
Er is ook een gastoptreden van 
het accordeonorkest AMADY (Ac-
cordeon Muziek aan de IJssel) uit 
Brummen. Onder leiding van Je-
roen Gullikers  brengt dit orkest 
na de pauze een serie gezellige 
meezingnummers maar ook ac-
cordeonversies van bekende pop-
nummers. Het orkest gaat het koor 
tevens begeleiden in een drietal 
slotnummers. Gerrit Scherpen-
zeel uit Lieren is niet alleen een 
trouwe zanger van het koor maar 
heeft ook prima kwaliteiten als 
voordrachtskunstenaar  Gait uut 
Lieren. Hij houdt een voordracht 
over zijn (dolle) belevenissen. 
 
Kaarten (6 euro) voor deze uitvoe-
ring zijn verkrijgbaar bij Primera 
De Damper, Dorpsstraat Beek-
bergen, Percha Mode Eerbeekse-
weg Loenen, Rijwielzaak Wolters 
Klarenbeekseweg Klarenbeek en 
Bakkerij Gerrits  Tullekensmolen-
weg Lieren en Gert Weijers, Kie-
vitsweg 7, Wilp-Achterhoek en 
penningmeester Ton Tijhof, tele-
foon 055-5062289.Informatie ook 
via internet www.dialectkoor.nl

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

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

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

GRATIS VERZENDING* van uw bestelling. 
Code: regio055, Vul deze kortingscode in bij uw
bestelling en krijg uw pakket gratis thuis geleverd.

*Let op: zonder persoonlijk account werkt de code niet. De code is éénmalig per klant 
te gebruiken en niet in te wisselen tegen contanten. Alleen geldig voor bestellingen 
gedaan tot 15 april 2016 op www.via-natura.nl Diepvriesproducten verzenden wij niet.

KORTINGS
COUPON

BEEKBERGEN - De Gemeng-
de Zangvereniging Toonkunst 
heet u van harte welkom op 
haar jaarlijkse concert, welke 
gehouden wordt op zaterdag-
middag 9 april in de Nederlands 
Hervormde kerk van Beekber-
gen, Dorpstraat/hoek Kerkweg. 
 
Aanvang is 15.30 uur. Kerk 
open 15.00 uur. Toegang is vrij 
 
Voor dit jaar is er wederom een 
gezamenlijke keuze gemaakt 
tussen oude en nieuwe muziek, 
waardoor er een gevarieerd pro-
gramma te voorschijn is gekomen. 
 
Het concert staat onder leiding 
van Ingeborg van Dokkum, diri-
gent van het koor. Voor de pia-
no begeleiding van het koor zal 
Fons Kronenberg zorg dragen.  
 
De intermezzo’s worden verzorgd 
door de, in Frankrijk zeer bekende, 
harpspeler, Dimitri Boekhoorn. 
 
Dimitri Boekhoorn is Neder-
lander, maar woont sinds 17 
jaar in Bretagne, Frankrijk.  
Hij speelt traditionele muziek 
uit Keltische landen (Ierland, 
Schotland, Bretagne, Wales...), 
oude muziek (Middeleeuw-
en, Renaissance, Barok; vaak 
met persoonlijke interpretaties), 
maar tevens steeds meer zijn ei-
gen uitgesproken persoonlijke 
composities en dit sinds 1988. 
 
Dimitri beschouwt zich als vooral 
autodidact, al was het maar omdat 
hij sinds 1998 met nagels speelt, 
zoals de Ierse, Schotse en Welse 
‘harpers’, o.a. op harpen met meta-
alsnaren. Door deze ‘ontdekking’ 
van een techniek die zowel erg 
oud als ook traditioneel is, heeft 
hij sinds jaar en dag een heel per-
soonlijke speelstijl, heel licht, snel 
en met veel versieringen. Mede 
hierdoor is hij in enkele jaren uit-
gegroeid tot één van de toonaan-
gevende harpisten in Bretagne. 
  
Dimitri speelt regelmatig als solist 
met tal van moderne en ook oude 
harpen met veel verschillende 
snaarsoorten (meerdere metalen, 
moderne of oude darmsnaren, 
paardenhaar, synthetische snar-
en...). Hij werkt samen met meer-
dere harpbouwers die hem unieke 
instrumenten maken. Dankzij 
hen is in 2014 zijn solo CD met 11 
unieke harpen uitgekomen. Meer 
over Dimitri kunt u vinden op: 
www.harpes-dimitri.eu

Dorps-
Vizier

Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Koorzang, accordeonmuziek en humor op uitvoering 
Oosterhuuzens Dialectkoor
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 11 april

 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.

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
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Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

Ceasar salade met kip en bacon

De ceasar salade is denk ik wel 
de bekendste salade ter wereld 
en heeft zelfs zijn eigen wikipe-
dia-pagina.  De basis is een salade 
met croutons, Parmezaanse kaas, 
een dressing en een gekookt eitje. 
Maar tegenwoordig zie je hem ook 
vaak met bacon, kipfilet, ansjovis 
of licht geschroeide tonijn. Kort-
om, je kunt er lekker mee variëren! 
Vandaag deel ik mijn versie!
 
Wat heb je nodig?
- romaine sla
- 1 kipfilet
- Provençaalse kruiden
- bacon
- 3 lepels mayonaise
- geraspte knoflook
- halve citroen
- zout
- azijn
- 3 sneden oud brood
- Parmezaanse of oude kaas vlokken
Eerst maak je de croutons. Ver-
warm de oven voor op 180 graden. 
Scheur het oude brood in stukken 
en leg op een bakplaat. Verdeel 
hier een beetje olijfolie over en 
peper en zout en hussel dit door 
elkaar. Zet een kwartiertje in de 
oven.
Maak nu de slasaus. Meng in een 

kommetje de mayonaise met een 
klein beetje geraspte knoflook, 
beetje sap van de citroen, een 
scheutje azijn en wat zout. Proef 
en pas eventueel naar smaak nog 
wat aan.
Bak de bacon krokant in een koe-
kenpan en laat uitdrogen op een 
keukenpapiertje. Bak vervolgens 
de kipfilet in ongeveer 7 minuten 
gaar. Verwarm hiervoor wat olie 
in een koekenpan en bestrooi de 
kipfilet met peper, zout en wat 
Provençaalse of Italiaanse groene 
kruiden.
Was de salade en droog deze met 
een sladroger. Maak de salade 
goed aan met de slasaus. Verdeel 
de salade over twee borden. Snijd 
de kip in stukjes en verdeel deze 
met de bacon en croutons over 
de salade. Bestrooi met de vlokjes 
kaas.

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

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

Ponyclub de Bosruiters is een 
ponyclub voor kinderen van 6 t/m 
18 jaar met eigen- of verzorgpony. 
Elke zaterdag vinden de lessen 
plaats bij de accommodatie van de 
vereniging aan de Zr. Meyboomlaan 
tegenover de ingang van verpleeg-
huis Randerode. Op deze locatie 
beschikt de vereniging over een 
clubhuis en twee buitenmaneges. 
Speciaal voor de jongste le-
den is er bij de Bosruiters 
nu een aparte les gestart. 
In deze les voor jong talent worden 
de eerste beginselen van het pony-
rijden op een eenvoudige, speelse 
manier aangeboden die goed aan-
sluit bij de leeftijd van de deelne-
mers. De kinderen krijgen zowel 
dressuurles als springles, maar 
alles op hun eigen niveau. Instruc-
teur Rogier Bos is enthousiast over 
de nieuwe opzet: “Op deze manier 
kunnen kinderen al op jonge leef-
tijd deelnemen aan de lessen in 
een groep met leeftijdsgenootjes 
en kunnen ze ook aan andere acti-
viteiten van de vereniging deelne-
men, zoals onderlinge wedstrijden, 
het ponykamp en de spelletjesdag”. 
Kinderen met een eigen- of ver-
zorgpony zijn van harte welkom 
om een keer een gratis proefles 
te komen rijden. Kijk voor meer 
info op de website van de Bosrui-
ters: www.bosruiters.nl of bel 
06-29071568.

Ruim baan voor jong talent bij ponyclub de Bosruiters

Moestuinieren uitgesteld

APELDOORN - Door het natte 
weer is de basiscursus moes-
tuinieren die Groei&Bloei Apel-
doorn organiseert uitgesteld. De 
eerste cursusdag is nu definitief 
zaterdag 2 april. Er zijn nog en-
kele cursusplaatsten beschikbaar. 
 
De cursus zal gehouden worden op 
het terrein van de EAV, de Eerste 
Apeldoornse Volkstuinvereniging 
aan de Landdrostlaan en wordt 
georganiseerd door Groei&Bloei 
Apeldoorn i.s.m. bovenstaande 
vereniging en de VTAZ, de Volk-
stuin Vereniging Apeldoorn Zuid. 
 
De cursus bestaat uit 10 cursusda-
gen, nl. de eerste zaterdagen van 

de maanden april t/m december. 
16 april is er nog een inhaalcur-
susdag. Een cursusdag bestaat uit 
een uur theorie van 9.00 tot 10.00 
uur in het clubhuis van de EAV en 
daarna een uur praktijk op je ei-
gen stukje grond op het complex. 
 
De teelt van minimaal 25 
soorten groentes wordt in the-
orie en praktijk duidelijk ge-
maakt in een informele sfeer. 
 
Inlichtingen, liefst per email, bij Mart 
Nederhof: martnederhof@plan-
et.nl   of telefoon; 06-54270820 
 
Inschrijven via de website van 
G&B Apeldoorn bij agenda 2 april.

Proef Beekbergen
BEEKBERGEN - Op zondag 3 
april organiseren 4 restaurants 
uit Beekbergen het nieuwe event 
“Proef Beekbergen”.  Restaurant 
Foyer Riant, Het Ei van Colum-
bus, Eeterij de Liederhoeve en de 
Woeste Hoeve hebben de handen 
ineen geslagen om voor u een ge-
weldige dag te organiseren.
Er is een prachtige route voor u 
uitgestippeld met onderweg een 
culinaire stop bij de verschillende 
restaurants. Het startpunt is bij de 
Woeste Hoeve waar u wordt ont-
vangen met een drankje en een 
hapje. Vervolgens kunt u op uw 
eigen tempo, genietend van de 
prachtige natuur die Beekbergen 
u te bieden heeft, naar het vol-
gende restaurant: De Liederhoeve. 
Vervolgens gaat u naar het Ei van 
Columbus en sluit u de dag af bij 
Restaurant Foyer Riant.

Bij elk restaurant krijgt u twee 
drankjes en twee hapjes ter groot-
te van een amuse/voorgerecht. 
Deelname is met uw eigen fiets of 
auto. 
Dit is de perfecte manier om ken-
nis te maken met vier restaurants 
op één dag! Kortom een heerlijk 
dagje weg met uw gezin/ kinde-
ren, vrienden of familie. Laat u lek-
ker verwennen en kom genieten.
Deelname aan de activiteit kan al-
leen op reservering. Hiervoor kunt 
u contact opnemen met één van 
de restaurants. Meer informatie 
en/of reserveringen verwijzen wij 
u naar onze websites.

4 locaties
   8 gerechtjes 

Laat je verrassen met onze culinaire route 
door Beekbergen. En ontdek onze restaurants!

Volg ons op facebook of reserveer direct
  De Woeste Hoeve       Foyer Riant    
  Het ei van Columbus       Eeterij de Lierderhoeve

zondag  3 april 2016

De Lierderhoeve
Spoekweg 49 Beekbergen

DeWoeste Hoeve
Oude Arnhemseweg 292 

Beekbergen

Foyer Riant
Bruggelerweg 4 Beekbergen

1 2

3

4
Het ei van Columbus

Stoppelbergweg 63  Beekbergen



dinsdag 29 maart  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 

    19.30 uur               Algemene ledenvergadering De Boerderij  
woensdag 30 maart 

tot en met zondag 3 april     Pro Kennex Champions Bowl tennis TV Beekbergen 

donderdag 31 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  

    21.15 uur  Darttoernooi VV Beekbergen 

vrijdag 1 april  20.00 uur   Voorjaarsuitvoering HBT de Hoge Weye 

zaterdag 2 april  10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    20.00 uur   Voorjaarsuitvoering HBT de Hoge Weye 

    16.00 uur   Optreden PJB Het Hooge Pad 

    20.00 uur   Jubileum Boerderij  

zondag 3 april  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye  

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

donderdag 7 april  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 9 april               10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 
    15.30 uur   Concert Hosanna NH Kerk Beekbergen 

zondag 10 april  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

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

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


