
Herdenking
De Stichting Bevrijdingscomité 
Beekbergen, Lieren en Ooster-
huizen  houdt op maandag 18 
april de jaarlijkse herdenking 
van de bevrijding  van deze drie 
dorpen.  Dit zal gehouden wor-
den bij het monument aan de 
Lierderstraat naast de kerk.                                                                                                     

’s Morgens om 9.00 uur zal de 
herdenking  zijn met de leer-
lingen van groep 7 en 8 van 
de basisschool Prinses Juliana 
uit Beekbergen, die het mo-
nument geadopteerd hebben. 
Hierbij  zal ook loco-burge-
meester  Sandmann van de ge-
meente Apeldoorn  aanwezig 
zijn en zal bloemen leggen na-
mens de gemeente Apeldoorn.                                                                               
Verdere medewerking zal  ver-
leend worden door The 48e 
Highlanders of Holland, de heer  
Dirk Goudkuil  met doedelzak 
en The Old Army Cars met hun 
legervoertuigen.

’s Avonds om 19.30 uur  zal de 
herdenking zijn mmv The 48e 
Highlanders of Holland Pipes 
and Drums, de heer Marten 
Hartgers met trompet en The 
Old Army Cars met hun leger-
voertuigen.

Spreker zal  zijn Mr J.h.j van 
Blommenstein,  oud burgemees-
ter van Voorst en bestuurslid 
van Thank you Canada en Alleid 
Forces.
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BEEKBERGEN - De boerderij in 
Beekbergen heeft zaterdag 2 april 
haar 45 jarig bestaan gevierd. Een 
roerig bestaan vol feesten, vele 
vrijwilligers en bezoekers. Een van 
de meest gewaardeerde panelen 
foto's, zat vol met pasfoto's van 
leden en vrijwilligers uit de jaren 
'70 en '80. De reacties waren ge-
weldig! Het was swingen op de 
deel met Hans Dulfer en swingen 
in het OC cafe met '69 Come Back 
door het dubbelconcert tot in de 
late uurtjes! Kijk op de facebook 
van de Boerderij Beekbergen voor 
filmpjes en foto's.
Het is een heerlijk feest geweest, 
het appellogo is terug, we zijn druk 
met jongerenfeesten, paasvuur 
en diverse concerten. Voor de ko-
mende periode staan Koningdag 
Kinderfeest, vogelschieten, Giro 
di Dauwtraptocht, een Kika party, 
de wandelavondvierdaagse en het 
kindervakantiespel op de agenda! 
Ook de voorbereiding van het na-
jaarsseizoen is al in volle gang! Het 
tien-over-rood-toernooi, Old Nijs, 
Teenage party ( met als nieuwe 
naam Hashtag Epic Fissa) komt 
weer. Mis het niet! Like de face-
book van de Boerderij en zoek ons 
op www.boerderijbeekbergen.nl

Voor het 45 jarig bestaan heeft 
de boerderij Beekbergen een fo-
towedstrijd uitgeschreven, wie de 
mooiste en meest historische foto 
had. De winnaar is Johan Hartgers. 
Hij heeft inmiddels de prijs ontvan-
gen!

Boerderij 45 jaar Springlevend

BEEKBERGEN - De druivenk-
weker Willem Kers (goed gespeeld 
door Jeroen Jochems) zoekt in 
het hoogseizoen extra personeel 
en heeft een kleine advertentie in 
de krant gezet, maar ook zonder 
die advertentie komen er van al-
lerlei slag mensen (de hele leuke 
gebrekkig Nederlandssprekende 
gastarbeider Ali,een van de vrou-
wen van de gastarbeider, (die 
zonder dat hij het weet een kind 
van hem heeft) een toevallig lang-
skomende vakantieganger, die 
haar tentje op wil slaan op het erf 
van Willem en een zwerver) op 
zijn pad om voor hem te werken. 
 
Aanvankelijk wil hij ze voor heel 
weinig geld laten werken, maar 
zijn vrouw en dochter Jelly weten 
het steeds weer voor elkaar te 
krijgen, dat ze net zoveel verd-
ienen als de vaste medewerk-
ers, maar natuurlijk wel ¨zwart¨. 
 
De tante (tante Margje, zeer goed 
en hilarisch gespeeld door Gerda 
de Groot) van zijn vrouw Janny 
komt zoals elk jaar weer logeren 

geheel tegen de zin in van Willem. 
 
Willem wil eigenlijk wel uitbreiden 
met zijn kwekerij, maar daarvoor 
moet hij bij de bank veel geld lenen. 
 
In een vertrouwelijk gesprek van 
Janny Kers met haar tante komt 
dit ter sprake en tante wil wel bi-
jspringen in de financiering, maar 
als ze hoort, dat Willem haar 
niet mag, trekt ze dit weer in. 
 
Ondertussen is Willem al begon-
nen om te proberen zijn tante uit 
de weg te ruimen, door haar ap-
pelsap met vergif te laten drinken 
(een idee van Geert de zwerver 
gespeeld door de altijd weer ko-
misch spelende Tonny v.d. Beld).   
 
De appelsap staat wel op tafel, 
maar door allerlei omstan-
digheden (een agent op bezoek 
om een bekeuring uit te schrijven 
voor de dochter des huizes voor 
veel te hard rijden met de motor 
en een inval door een ambtenaar 
van het VIOD, die er lucht van had 
gekregen ivm de zwartwerkers) 

komt het er gelukkig niet van om 
tante daarvan te laten drinken.   
 
En dat is maar goed ook, want als 
Willem hoort van de evt. plannen 
om hem wel financieel te willen 
steunen, weet hij niet hoe snel hij de 
situatie van de appelsap weer moet 
zien te redden (met natuurlijk weer 
de nodige hilarische momenten) 
 

Het Beekbergens Toneel speelde het blijspel Zwarte Droeven

Willem is ook helemaal van zijn 
stuk gebracht als blijkt, dat zijn 
dochter in de tussentijd ook 
nog eens een verhouding bli-
jkt te hebben met de agent. 
 
Maar zoals altijd, loopt alles weer 
goed af en kwam er een eind aan 
een zeer leuke avond met een 
goed gespeeld toneelstuk.

OOSTERHUIZEN - Op 20 april is 
weer de openbare vergadering 
van de dorpsraad Oosterhuizen.

Een ieder die Oosterhuizen een 
warm hart toedraagt is van harte 
welkom om 20.00 uur in het 
dorpshuis aan het Oude Veen 21. 

Aan de orde komen allerlei zaken 
die voor Oosterhuizen van belang 
zijn. De jaarverslagen 2015 zijn 
gereed en zullen op de website 
www.onsoosterhuizen.nl komen te 
staan. Tevens zal de kascontrole 
commissie verslag uitbrengen 
Op de agenda staan onder andere 
Arien Scholtens van deA, zij zal iets 

vertellen over de ontwikkeling van 
de plannen voor Beekbergsebroek, 
het klompenpad voor Oosterhuizen 
en er zal een update zijn van de 
ontwikkelingen op onze buurtsite 
OnsOosterhuizen.nl.

Dit en vele andere onderwerpen 
komen aan de orde.

Hopelijk komt u als gewoonlijk in 
grote getale naar het dorpshuis 
Oosterhuizen, om onder het genot 
van een kopje koffie, u aangeboden 
door de dorpsraad, op de hoogte 
te blijven van alles wat belangrijk 
is voor ons dorp. 

Openbare vergadering dorpsraad Oosterhuizen: 
klompenpad en windmolens voor Oosterhuizen?
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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

PRESENTS:

VRIJDAG 22 APRIL 2016

DINNER        ENTERTAINMENT        DANCE

DINNERSHOW

EEN COMPLEET AVONDJE UIT:

 LUXE 4 GANGEN KEUZE DINER

 WELKOMST DRANKJE

 DINER VAN 18.30U tot 23.30U

 AFTERPARTY  VAN 23.30U tot 00.30U

 KAARTEN € 49,50

      MEN IN MUSIC         FRANK VERGEER        
                         DENNIS WILTINK         RICHARD HEKKERT

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

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

NIEUW:

PROKINO

APP Nieuw : de Prokino app voor ouders met o.a. een digitaal schriftje. 

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

Viña Villano
La Mancha, Spanje
Tempranillo-Cabernet Sauvignon
Airén - Sauvignon Blanc-Verdejo 

GLEN TALLOCH
Very Old Scotch

Whisky

  15,99
       100 cl

MALIBU 
COCONUT

Cocoslikeur

SONNEMA
Berenburg

BOLS
 Vodka Classic

JOSEPH GUY
   VS Cognac

18,99
    70 cl

  17,49
     150 cl

CAFÉ MARAKESH
Koffielikeur

    8,99
        70 cl

  14,99
      100 cl

 12,99
     70 cl

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

Aanbiedingen geldig van 11-04-2016 t/m 24-04-2016
wk 15-16

COEBERGH 
CLASSIC

Bessenjenever

  10,99
      100 cl

75 cl. Per fles 5,49 

HOPPE
Jonge Jenever

 of Vieux

27.50
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,58]

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

  16,99
       100 cl

CAPTAIN MORGAN
Spiced Rum

Gold

  11,99
       100 cl

JOSEPH GUY
   VSOP Cognac

25,99
    70 cl

150 cl

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

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 !



PAG  3  -  E D I T I E  8  -  D O N D E R DAG  1 4  A P R I L  2 0 1 6

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Wat de mensen in Nepal al 
heel erg lang weten en doen 
kunnen wij nu in Nederland 
ook: met de schil van de 
Sapindusvrucht (zeepnoot) de 
was doen. Een super natuurlijk 
wasmiddel waardoor wij nog 
duurzamer ons vuile wasgoed 
veilig schoon kunnen krijgen, 
nog zacht ook. Dat het ook nog 
eens een fair trade product 
is komt goed uit. Dan ben je 
dubbelgoed bezig.Het product 
draagt de naam Seepje en is nu 
te verkrijgen in Wereldwinkels. 
 
De was doen gaat al vele 
jaren op dezelfde manier, met 
wasmiddel. Het kastje staat vol 
met verschillende producten, in 
poedervorm of vloeibaar; voor 
bonte, witte, fijne was en zelfs voor 
zwarte kledingstukken. Omdat 
wassen met wasmiddelen ervoor 
zorgt dat er chemicaliën in het 
afvalwater komen scoort wassen 
niet zo gunstig op de schaal voor 
duurzaamheid. Dat kan echt veel 
beter. De natuur herbergt, zoals 
zo vaak, de oplossing en die is 
nu ook hier in Nederland gewoon 
beschikbaar. 

In de omgeving van het Himalaya 
gebergte groeit, in overvloed, 
de Zeepnotenboom,  Sapindus 
(Sapo = zeep; Indus = Indië). De 
steenvruchten van deze boom 
worden ‘zeepnoten’ of ‘wasnoten’ 
genoemd. Het gedroogde 
vrucht vlees, de schillen, 
bevatten de stof Saponine. 
Deze stof heeft een reinigende 
en antibacteriële werking.  
 
In Nepal wast men er naast de 
gewone kleding ook waardevolle 
stoffen zoals zijde en stoffen met 

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 activiteiten-
begeleiding 055-5066870 of mailen naar abdevierdorpen@zgapeldoorn.nl

Donderdag 31 maart een avond, 
georganiseerd door Gemeente 
Apeldoorn, Dorpsraad Beekber-
gen-Lieren, De Kap en Stimenz, 
waar mantelzorgers werden geïn-
formeerd over de mogelijkheden 
die er zijn om bij “mantelzorgen” 
ondersteuning en advies te krijgen.
Een uitnodigingsbrief was door 
de gemeente Apeldoorn in Beek-
bergen en Lieren huis aan huis 
verspreid. Het had rond de veertig 
aanmeldingen opgeleverd. Wan-
neer is men “mantelzorger”?
Een mantelzorger zorgt langdurig 
en onbetaald voor een chronisch 
zieke, gehandicapte en/of hulp-
behoevende persoon uit haar/zijn 
directe omgeving. Dat kan zijn de 
partner, een ouder of een kind, 
maar ook een ander familielid of 
bekende. Mantelzorgers kiezen 
er niet voor, het overkomt hen. 
 
Gestart werd om 18.00 uur met 
een door slagerij Wilbrink ver-
zorgde boerenkoolmaaltijd. Ver-
volgens vertelde Marieke Born 
(beleidsmedewerker gemeente 
Apeldoorn) welke waardering de 
gemeente heeft voor datgene dat 
de mantelzorger doet in het soci-
aal maatschappelijke domein en 
welke ondersteuning vanuit de 
gemeente kan worden gegeven. 

Vervolgens was Karin Fennes (De 
Kap) die vertelde over ervaringen 
van mantelzorgers. Het waren 
voor velen herkenbare situaties en 
die vaak zichtbaar emoties oprie-
pen. Verhalen zijn opgenomen in 
de documentatie die aan het ein-
de van de avond werd uitgereikt. 
Het boek “Dit doe ik gewoon” en 
een informatiemap van De Kap. 
Daarin veel praktische tips voor 
ondersteuning van de mantel- zor-
ger. Wie goed voor zichzelf zorgt, 
kan de zorg voor een ander langer 
volhouden. Aansluitend aan de 
presentatie van Karin Fennes werd 
een door haar uitgekozen film ver-
toond. Ook daarin waren er voor 
de aanwezige mantelzorgers veel 
herkenbare situaties. De aandacht 
voor deze ruim een uur durende 
film was groot en de stilte in de 
zaal was voelbaar. Dat bleek eens 
te meer toen de film was afgelo-
pen. Het bleef muisstil in de zaal.
Pieter de Mos sloot, even ruimte 
gevend voor het verwerken van 
de emoties, de avond af met het 
bedanken van Karin Fennes voor 
haar mooie en ontroerende pre-
sentatie en de gekozen film. De 
dames van Het Hoogepad dank 
voor het verzorgen van de koffie 
en de thee.
Een zeer geslaagde avond !

Een avond voor mantelzorgers

Verslag van een evangelist 
uit Bolivia

In het najaar van 2014 vetrok de 
familie van Grol als gezin (5 kin-
deren) uit Beekbergen naar Bo-
livia om daar als kerkenwerker te 
werken onder de lokale bevolking. 
Medio april zijn ze voor een verlof-
periode terug in Beekbergen. Tij-
dens een avond van de plaatselijke 
Gereformeerde Gemeente aan de 
Ruitersmolenweg   vertelt Frans 
van Grol over zijn evangelisatiew-
erk en het leven van zijn gezin in 
Bolivia. Vrijdag 22 april om 19.30 
uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. De toegang is vrij.

veel borduurwerk mee. Het is 
een heel veilig wasmiddel zonder 
schadelijke effecten op het milieu. 
De Saponine (zeepachtige stof) 
komt vrij zodra de gedroogde 
schillen in aanraking komen met 
water. Zoals in de wasmachine! Een 
jong Nederlands bedrijf brengt de 
‘wasnoten’ nu ook in Nederland op 
de markt onder de naam Seepje®.  
 
Seepje is een 100% natuurlijk 
middel voor de was. Geschikt voor 
je witte, gekleurde of zwarte was, 
voor alle soorten stoffen van denim 
tot zijde en wol. De gedroogde 
schillen worden in Nepal op basis 
van fair trade principes geoogst en 
in Nederland verpakt in een bedrijf 
waar mensen met een beperking 
zinvolle arbeid verrichten. 
 
Je vult je wasmachine met 4 hele 
of 8 halve schillen in een katoenen 
zakje (1 zakje in iedere verpakking). 
Het zakje trek je dicht en doet dat 
bij het wasgoed. Je draait gewoon 
het programma dat je wenst, verder 
niets speciaals. Wasverzachter is 
niet nodig, de wasnoten maken 
dat je wasgoed van nature zacht 
aanvoelt. Je kunt de schillen wel 
drie keer gebruiken, dus niet 
weggooien na een wasbeurt. Ja, 
de natuur is zuinig van zichzelf.  
 
Gratis probeerverpakking om 
de stap naar duurzaam wassen 
te zetten. De Wereldwinkels in 
Beekbergen, Brummen, Dieren, 
Doesburg, Eerbeek en Velp 
helpen je graag om de stap naar 
duurzaam en fairtrade wassen te 
maken. Vanaf 4 april bieden zij, 
zolang de voorraad strekt, een 
gratis probeerverpakking Seepje 
aan.

Duurzaam de was doen! En nog Fair Trade ook

BEEKBERGEN - Op 9 april  heeft de 
Gemengde zangvereniging Toon-
kunst een zeer geslaagd concert 
gegeven. Er is zowel in het Neder-
lands als in het Engels gezongen. 
Met veel passie werd Halleluja en 
You raise me up gezongen. Ook 
liederen als Dancing Queen, That's 
what friends are for en Perhaps 
love passeerden de revue evenals 
12 andere nummers welke, onder 
leiding van Ingeborg van Dokkum, 
ten gehore werden gebracht.

Op bijgevoegde foto ziet u van 
rechts naar links Fons Kronenberg, 
een enthousiaste pianist die al ja-
renlang het koor Toonkunst bege-
leid op de piano bij de concerten.
Gerrie Schut vierde tijdens het 
concert haar 50 jarig jubileum als 
secretaris van het koor. Tijdens de 
aansluitende gezellige avond is zij 
daarvoor in het zonnetje gezet.
Dimitri Boekhoorn verzorgde de 
intermezzo's tijdens het concert 
op bijzondere wijze. Zijn spel, op 
verschillende harpen, was formi-
dabel. Mooi was het verschil te 
horen van de verschillende soor-
ten snaren. Men heeft er van ge-
noten evenals van zijn uitleg over 
de instrumenten aan het einde van 
het concert. Ook Maria van Eijk 
werd op de aansluitende gezellige 

avond gehuldigd voor haar 12,5 ja-
rige lidmaatschap.
Kunt u ook zingen….kom eens 
langs op de dinsdagavond in Het 

Hoogepad om 19.30 uur. Zingen is 
goed voor de gezondheid, zingen 
maakt vrolijk en blij. Kom het ook 
eens proberen!

Concert Toonkunst Beekbergen

Bouwlocatie “De Ruiterij”
De contouren worden zichtbaar, de fundering is gelegd en de opbouw 
kan beginnen. Wanneer je de bouwlocatie “De Ruiterij” (Ruitersmolen-
weg) bezoekt krijg je, (nog) beter dan alleen met bouwtekeningen, nu 
een duidelijk beeld van de toekomstige indeling van de locatie.
Regelmatig een bezoekje brengen en je ziet de voortgang.
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Onderhoudswerkzaamheden Engelanderweg
Op dinsdag 19 april is er tijdens een inloopavond in de Hoge Weye (van 
18.00 tot 20.00 uur) gelegenheid om kennis te nemen van het plan van 
de gemeente met betrekking tot vervanging, verbetering van het as-
falt van onder andere de Engelanderweg. Aanwonenden hebben recent 
een brief van de gemeente over dit onderwerp ontvangen. Medewer-
kers van de gemeente zijn tijdens deze inloopavond aanwezig om de 
plannen toe te lichten.
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WIJ HEBBEN ZIN IN HET

VOORJAAR EN

 DE ZOMER!

DAAROM GEVEN WIJ U
BIJ AANKOOP VAN EEN KOMPLETE

ZONNEBRIL OP STERKTE
ÉÉN ZEISS-ZONNEGLAS GRATIS!

Aanbieding geldig tot 31 april

Ugchelseweg 56a
055-7630563
www.optiekhuisugchelen.nl

OPTIEKHUIS

UGCHELEN

UV-bescherming, kleuren, polari-
serende brillenglazen of speciale 
bescherming tegen de zon voor 
tijdens het sporten - zonnebrillen 
op maat van Optiekhuis Ugchelen 
bieden alle opties, dus niet alleen 
de optie bruin of grijs die je overal 
hebt.
Wist u dat een stijlvol montuur niet 
het enige is waarop u moet letten 
als u een zonnebril koopt? Aller-
eerst moet u zich vergewissen dat 
de bril glazen heeft van de beste 
kwaliteit die op maat zijn gemaakt 
voor uw ogen en behoeften. De be-
langrijkste functie van de zonnebril 
is bescherming van uw ogen tegen 
potentieel schadelijke UV-stralen. 
Dergelijke gepersonaliseerde zon-
nebrilglazen zijn vrijwel voor ie-
dereen verkrijgbaar, ongeacht of u 
wel of geen bril nodig hebt om uw 
gezichtsvermogen te corrigeren. 
Maar een veelheid aan keuzes kan 
ook erg verwarrend zijn. Optiek-
huis Ugchelen helpt u graag bij uw 
keuze door een aantal belangrijke 
functionele opties voor uw ideale 
bril de revue te laten passeren.
Kijkt u al uit naar de eerste voor-
jaarszon of de intense zon gedu-
rende de zomermaanden? Laat 
u zich dat genot niet ontnemen - 
maar zorg wel dat u een zonnebril 

bij u hebt waarmee u uw ogen be-
schermt tegen de UV-stralen van 
de zon. Bovendien is ook bij een 
zonnebril een antireflectiecoating 
van de beste kwaliteit van bijzon-
der belang voor een goed zicht. In 
elk geval speelt u op safe als u bij 
uw ons om advies vraagt.
De functies en kenmerken voor 
uw op maat gemaakte zonnebril 
kiezen.
Het staat als een paal boven wa-
ter dat UV-bescherming het aller-
belangrijkste kwaliteitscriterium is 
voor een zonnebril. Intensieve en 
overmatige blootstelling aan on-
zichtbare ultraviolette stralen kan 
leiden tot een pijnlijke ontsteking 
in het bindvlies en het hoornvlies, 
die zich op termijn kan ontwik-
kelen tot blijvend letsel. Daarom 
moet u er absoluut zeker van zijn 
dat u een zonnebril aanschaft met 
brillenglazen met CE- markering. 
Dit garandeert u dat uw bril vol-
doet aan de fundamentele veilig-
heidsvereisten van de Europese 
richtlijnen.
Precisiezonnebrilglazen zijn uiter-
aard ook verkrijgbaar met corrige-
rende eigenschappen.U kunt bo-
vendien kiezen uit diverse kleuren, 
polarisatie en antireflectiefuncties. 
Bij de aanschaf van een zonne-

bril is het van belang om met de 
opticien/optometrist tot in detail 
de persoonlijke behoeften en ver-
wachtingen die u van uw zonnebril 
hebt, te bespreken.
Zo kan het bijvoorbeeld een 
goed idee zijn om te kiezen voor 
ZEISS-brillenglazen met polarisa-
tie, d.w.z. brillenglazen met de zo-
geheten anti-schitteringtechnolo-
gie als u uw nieuwe zonnebril ook 
gebruikt tijdens het autorijden. Dit 
beperkt schittering tot een mini-
mum , bijvoorbeeld als gevolg van 
zonlicht dat vanaf een nat wegdek 
wordt weerkaatst.Polariserende 
zonnebrilglazen reduceren schit-
tering en zorgen ervoor dat u kleu-
ren en contrasten beter kunt zien. 
U zult scherper kunnen zien en uw 
ogen raken niet zo snel vermoeid. 
Tegelijkertijd kunt u vertrouwen 
op bescherming tegen UV-stralen, 
ongeacht of u zich aan zee bevindt 
of in de met sneeuw bedekte ber-
gen in de winter.
Kortom; een zonnebril op sterkte 
is niet alleen kiezen uit standaard 
bruine of grijze glazen, maar houdt 
veel meer in, wij helpen u graag bij 
het maken van een juiste keuze 
voor uw zonnebrilglazen, met of 
zonder sterkte.

Niet alle zonnebrillen zijn hetzelfde
bij Optiekhuis Ugchelen

dags gaan de kinderen van de bo-
venbouwgroepen slagballen tegen 
elkaar. Wij vinden het erg leuk als 
er publiek langs de velden staat, 
komt u ook een kijkje nemen? 

Afscheid meester Ton
Wilt u meester Ton feliciteren met 
zijn pensioen en afscheid nemen 
van onze markante leerkracht? 
Donderdag 21 april neemt hij van 
15.15-16.15 uur afscheid van leer-
lingen, ouders en oud-leerlingen 
van de school. U bent van harte 
welkom!

Kunstproject
De afgelopen maand hebben we 
gewerkt aan een gezamenlijk pro-
ject over kunst. Wat is kunst, wat 
is een kunstenaar en wat moet je 
doen om een kunstenaar te wor-
den? Hoe kijk je naar kunst en naar 
de verschillende kunststromin-
gen? Allerlei schilders en hun werk 

zijn bekeken en hebben de kinde-
ren geïnspireerd om zelf kunst-
werken te maken. Zo kwamen o.a. 
Mondriaan, Van Gogh, Vermeer, 
Haring en Kanbier aan de orde. 
Alle groepen hebben een bezoek 
aan het Kröller-Müller Museum 

gebracht en hebben een gastles 
van een kunstenaar gehad of gaan 
dat nog doen. Er werd niet alleen 
geschilderd en getekend, er is ook 
gewerkt met vilt, karton (3D), klei 
en gips en een groep heeft etsen 
gemaakt. Het was een erg leuk 
project en wat een talenten heb-
ben we op school!

Informatieavond voor ouders 
van peuters
Ouders van peuters gaan tegen 
de tijd dat hun kind vier jaar wordt 
op zoek naar een geschikte ba-
sisschool voor hun kind. Maar wat 
is een geschikte school en waar 
kijk je dan naar? Het onderwijs 
op de basisschool is namelijk erg 
veranderd de laatste jaren. Een 
rondleiding op een school tijdens 
de open dag geeft dan misschien 
te weinig informatie. We kunnen 
ons voorstellen dat u als ouder het 
plezierig zou vinden om een kijkje 
te nemen in de klassen, informatie 
van school te krijgen over de da-
gelijkse gang van zaken en andere 
ouders te ontmoeten. Daarom wil-
len we u van harte uitnodigen op 
donderdagavond 12 mei 2016 van 
20.00-21.00 u a.s. op onze ouder-
avond voor ouders van peuters. 
Op deze avond vertellen we hoe 
we werken in de kleutergroepen, 
hoe een dag in de kleutergroep er-
uit ziet en met welke materialen/
methode wij werken.
Vindt u het leuk deze informatie-
avond bij te wonen? Dan kunt u 
zich opgegeven door een mailtje 
te sturen naar beekbergen@leer-
plein055.nl Graag tot donderdag-
avond 12 mei 2016!

Hapskamp
Weet u het nog? Op (prehisto-
risch) Hapskamp in groep 7? Onze 
groep 7 heeft de afgelopen dagen 
weer mogen ervaren hoe het is om 
terug te gaan in de tijd. Hier volgt 
een verslag van meester Ton:
Na 4 voorbereidingsmiddagen met 
hulp van veel ouders stonden de 
leerlingen uit groep 7 maandag-
ochtend voor het tijdshek. Dankzij 
de goede voorbereiding zag ieder-
een er als echte oerbewoner uit. 
Om 10 uur gingen 4 families en 6 
begeleiders door het tijdshek.
Dit was een stap van 10.000 jaar 
terug.
Onder leiding van Frank  “De Ver-
halenverteller” ging het volk  op 
zoek naar een plek waar ze veilig 
konden leven en waar ze genoeg 
voedsel konden vinden. 
Na een lange tocht vond het volk 
een verlaten dorp, waar voldoende 
voedsel was en waar ook dieren 
leefden. Dit werd voor 4 families 
hun onderkomen voor 3 dagen, 
namelijk de wolvenpoten, de zwij-
nen, de dolken en de speren.
De taken die gedaan moesten 
worden om te overleven waren:
schapen hoeden, groente en vlees 
snijden, brood bakken, hout hak-
ken en vuren stoken.

De vier families voerden om de 
beurt één van de taken uit. Als be-
loning stond er dan een dampen-
de pot met soep klaar of lagen er 
broden die gesmeerd werden met 
hapsmoes of kaas. ’s Ochtends 
vroeg werden er, na een goede 
nachtrust, ook eitjes gekookt.
Als ontspanning ging het volk o.a. 
de zwijntjes voeren en werd er 
een verhaal verteld bij het vuur. De 
tweede dag werden de “Hapsspe-
len” gehouden. Ieder volk had een 
opdracht bedacht, waarbij snel-
heid, kracht, samenwerking en in-
zet een grote rol speelden.
En tenslotte eindigde deze dag 
met het brengen van offers om de 
goden goed te stemmen.
Het offerfeest eindigde rondom 
een groot vuur, waar het volk feest 
vierde  met “vlees en wijn”. De der-
de dag moest het volk vroeg op 
om de terugweg naar het tijdshek 
te maken.
Vóór het tijdshek in zicht kwam, 
kreeg ieder een hele mooie steen 
als herinnering.
Toen het volk door het hek kwam, 
omsingelden ze “vreemde we-
zens” die heel anders roken.
Uiteindelijk liep alles goed af en 
ging iedereen moe, maar voldaan 
met zijn ouders naar huis.

Concert Muziek in het Groen
De lessen "Muziek in het Groen" 
zitten er bijna op. 10 Weken lang 
hebben de kinderen kennis ge-
maakt en geoefend met de klari-
net, de kleine trom en de trompet. 
Donderdag 14 april geven de kin-
deren uit groep 6 een mini-concert 
voor de kinderen uit groep 1-3. Een 
week later, op woensdagavond 20 
april verzorgen de kinderen een 
concert samen het opleidings-
orkest van harmonie vereniging 
Prinses Juliana Beekbergen (PJB). 
Het concert begint om 18:45 uur in 
het Hoogepad aan de Papenberg 
5. Komt u ook kijken? Namens alle 
kinderen willen we de muziekdo-
centen bedanken voor de gewel-
dige lessen!

Koningsspelen op obs Beekbergen
Het is weer bijna zover. De jaar-
lijkse koningsspelen komen eraan. 
Ditmaal worden ze op vrijdag 22 
april gehouden, de laatste dag 
voor de meivakantie. Traditiege-
trouw zijn we die dag te gast op de 
velden van VV Beekbergen. Daar 
gaan wij de hele ochtend met alle 
kinderen sporten nadat we in op-
tocht van school naar de sport-
velden zijn gelopen. Alle kinderen 
vertegenwoordigen een land en 
er is een vlaggenparade op het 
veld. Daar zal natuurlijk ook het 
lied Hupsakee van Kinderen voor 
Kinderen over de Koningspelen 
2016 gezongen worden. ’s Mid-
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Vo l l e y b a l

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 16 april 
 
14.00 uur BSV Heren 2  – Auto van Oord HS 4 
16.00 uur BSV Dames 1  –  Auto van Oord DS 2 
18.00 uur BSV Heren 1   –  Arvevo HS 4

Zaterdag 23 april

12.00 uur BSV Dames 2  –  DeVolCo`88 DS 8

Uit wedstrijden:

Zaterdag 16 april

15.00 uur SV Dynamo DS 10 –  BSV Dames 2 
 Omnisport, Apeldoorn 
17.00 uur SV Dynamo HS 11  –  BSV Heren 3 
 Omnisport, Apeldoorn 
 
Donderdag 21 april 
20.30 uur Primavo HS 2  –  BSV Heren DS 2 
 Sporthal Mheenpark,  Apeldoorn

 
Zaterdag 23 april 
14.30 uur Jumbo van Andel JA 1  –  BSV JA 1 
 pr Willem Alexanderhal, Epe 
15.00 uur Spiker DS 2        –  BSV DS 1 
 De Bhoele, Eerbeek 
15.30 uur Auto van Oord HS 3    –  BSV HS 1 
 Theothorne, Dieren

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.....

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

Weekend van 16/04 - 17/04

Let op: Ook veel doordeweekse wedstrijden!

Jeugd
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 16-04 09:00 Beekbergen E1 KCVO E1
Za. 16-04 09:00 Beekbergen F1 CSV Apeldoorn F3
Za. 16-04 09:00 Beekbergen E3 Albatross E1
Za. 16-04 09:00 Beekbergen ME1 Helios ME1
Za. 16-04 10:00 Beekbergen D1 Voorwaarts Twello D2
Za. 16-04 10:00 Beekbergen D3 WWNA D2
Za. 16-04 11:30 Beekbergen C1 AZC C1
Za. 16-04 14:30 Beekbergen A1 Apeldoornse Boys A1
Ma. 18-04 18:45 Beekbergen D2 Apeldoornse Boys D2
Di. 19-04 19:00 Beekbergen D1 Robur et Velocitas D3
Do. 21-04 19:00 Beekbergen C2 SHE C1

Senioren 
Za. 16-04 14:25  Beekbergen 3 Apeldoornse Boys 2 
Do. 21-04 18:45 Beekbergen 2 Rohda Raalte 4

Weekend van 23/04 – 24/04 (inhaalweekend)
Jeugd
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 23-04 09:00 Beekbergen F1 Voorwaarts Twello F2
Za. 23-04 09:00 Beekbergen F3 Columbia F3
Za. 23-04 10:00 Beekbergen ME1 Helios ME2
Za. 23-04 12:30 Beekbergen C2 Teuge SP C4

Senioren
Zo. 24-04 Geen wedstrijden ivm inhaalprogramma

BEEKBERGEN - Het darttoernooi 
zaterdag 19 maart bij de Boerd-
erij in Beekbergen was een groot 
succes. Veertig deelnemers deden 
hun uiterste best om de top van 
vorig jaar van hun plaats te ver-
drijven! Met de hoogste uitgooi 
van Simon Kleiboer met 122 punt-
en mogen we constateren, dat er 
goede prestaties zijn geleverd! 
Deze topper moest echter wel de 
eerste plaats afstaan aan Winnaar 

Daniel Bos. Gefeliciteerd Daniel! 
Ook om de de derde en vierde 
plaats werd hard gestreden. 
Uiteindelijk wist Gerald Luttikhu-
izen (3de plaats) te winnen van 
Marcel Booiman (4de plaats) door 
winst te behalen. Op de foto de 
spelers van de halve en hele fina-
le. Volgend jaar hopen we een net 
zo spannend toernooi te houden, 
waarbij deze heren hun titel mo-
gen verdedigen.

Spannend darttoernooi Boerderij

Koningsbarbecue 
Café de Heksenketel 

Vrijdag 15 april:

KAMPIOENSWEDSTRIJD!!!!! 

19.30 BSV XR 1 – sv Socii XR1

Trekkers kiek’n  bij 
café de Heksenketel
Op zaterdag 14 mei organi-
seert de dorsclub Lieren hun 
jaarlijkse oldtimer trekkerdag. 
 
Ze vertrekken ’s ochtends vanaf 
het kermisterrein in Oosterhuizen 
en zullen rond 12.00 uur lunchpau-
ze houden bij Café de Heksenke-
tel. Alle trekkers zullen dan opge-
steld staan in de Kerk-Allee en in 
de Papenberg. Dus… Kom gezellig 
trekkers kiek’n!

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

Bökkers uitverkocht !!! 
 
BEEKBERGEN - Bökkers is nu al 
uitverkocht. Let op: Alleen deze 
avond kun je GEEN rode munten 
van de Boerderij inleveren aan 
de bar. Er zijn munten voor deze 
avond gemaakt met Bökkers 2016 
er op. Daarna zijn de rode munten 
gweoon weer te gebruiken voor 
de evenementen van de Boerderij. 
 
Tot 15 april, het dak gaat er af !!!

Nog geen plannen op Konings-
dag? Café de Heksenketel 
steekt van 16:00 uur tot 20:00 
uur de barbecue voor u aan! 
 
Voor 7,50 euro p.p. kunt u bij ons 
heerlijk onbeperkt komen barbe-
cueën! Kinderen van 5 t/m 11 jaar 
kunnen mee eten voor 5 euro, 
voor de hele kleintjes van 2 t/m 
4 jaar rekenen wij 2,50 euro. Ook 
is er een springkussen aanwezig. 
 
U kunt u vanaf heden opgeven aan 
de bar, opgeven kan t/m 25 april 
(uw deelname is pas bevestigd na 
betaling).



PAG  6  -  E D I T I E  8  -  D O N D E R DAG  1 4  A P R I L  2 0 1 6

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

Produkt van 
de maand

(www.via-natura.nl/PRODUCT-VAN-DE-MAAND)

Dorps-
Vizier

Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

BEEKBERGEN - In het kader van 
het muziekproject ‘Muziek in 
het Groen’ geven de kinderen 
uit groep 6 van de basisscho-
len in Beekbergen en Lieren op 
woensdag 20 april een optreden 
in samenwerking met het oplei-
dingsorkest van harmonieorkest 
Prinses Juliana Beekbergen.  
‘Muziek in het Groen’ is een initi-
atief van het harmonieorkest PJB 
en fanfare VIOS uit Hoenderloo, 
mede financieel ondersteund 
door de Rabobank. Het project 
heeft tot doel om de basisschool-
leerlingen uit Beekbergen, Lie-
ren en Hoenderloo al vroeg te 
enthousiasmeren voor het sa-
men muziek maken. Op deze 
manier krijgen de leerlingen een 
uniek inkijkje in het orkestleven.  
 
De basisschoolleerlingen hebben 

Bedankt !!!

Wij willen Frankje Vos – Boeve 
even in het zonnetje zetten. Ze 
heeft 25 jaar  voor het Reumafonds 
gecolleteerd, in de Keizersmantel 
en de Koningspage te Beekber-
gen. En draagt haar collectebus nu 
over aan de nieuwe generatie.

Frankje, hartelijk dank voor je trou-
we inzet!

Reumafonds Beekbergen-Lieren - 
Oosterhuizen

BEEKBERGEN - Op zaterdag-
middag 2 april organiseerde 
harmonieorkest Prinses Julia-
na Beekbergen een workshop 
‘lichte muziek’. De dag stond 
onder leiding van de welbe-
kende componist en arrangeur 
Peter Kleine Schaars, tevens 
dirigent van de Marinierska-
pel der Koninklijke Marine.  
 
Kleine Schaars liet het orkest 
kennis maken met de specifie-
ke speelstijl van ‘lichte muziek’. 
Gedurende de dag kwam het or-
kest erachter dat muzieknoten 
in de lichte muziekstijl heel an-
ders moeten worden gespeeld en 
aangezet dan bijvoorbeeld in de 
klassieke muziek. Daarnaast gaf 

de dirigent van de Marinierska-
pel met duidelijke en sprekende 
voorbeelden aan hoe het orkest 
zich de speelstijl van de ‘lichte 
muziek’ meer eigen kan maken.  
 
Aan het einde van de middag bracht 
het orkest met een kort, maar goed 
bezocht slotoptreden, de geleer-
de werken ten gehore. De diverse 
stukken, van onder andere Amy 
Winehouse, Gloria Estefan en de 
Beatles, werden met veel enthou-
siasme en mét de geleerde lichte 
speelstijl ten gehore gebracht.  
 
Meer informatie en fo-
to’s zijn te vinden op: 
http://www.harmonie-pjb.nl

Dirigent Marinierskapel brengt 
PJB leerzame en leuke dag

gedurende negen weken les gehad 
in het bespelen van trompet, klari-
net en de kleine trom. Het slotop-
treden is een feestelijke afsluiting 
van de lessen. De leerlingen zullen, 
zowel zelfstandig als in samenwer-
king met het opleidingsorkest van 
PJB, op de diverse instrumenten 
laten horen wat zij geleerd hebben.  
 
Het  optreden op 20 april begint 
om 18.45 uur in Het Hoogepad, 
Papenberg 5 te Beekbergen. 
Ouders, broertjes, zusjes en an-
dere geïnteresseerden zijn van 
harte uitgenodigd om  de eind-
presentatie te komen bijwonen.  
 
Voor meer informatie over ‘Muziek 
in het Groen’: muziekinhetgroen.
nl. Wilt u meer informatie over PJB, 
bezoek dan de website: http://
www.harmonie-pjb.nl/

Basisschooljeugd geeft optreden met PJB

Voorjaarskriebels
Door Roos Burggraaf van Limbeek

Jeuk,
één van de meest voorkomende 
klachten bij honden en één van de 
meest vervelende. Iedereen kan 
zich voorstellen dat het om gek 
van te worden is de hele dag door 
jeuk te hebben. Veel eigenaren zijn 
zich dan ook ten einde raad.

Als de trotse eigenaar van een la-
brador met diverse allergieën weet 
ik als geen ander hoe het is. Dank-
zij Sam ben ik in gaan zien wat 
natuurlijke voeding kan doen. Hij 
kwam nu 12 jaar geleden, als pup 
bij ons met een ernstige huidaan-
doening.
Naast de voedselallergieën heeft 
hij ook last van pollen- en grasal-
lergie. In de winter periode gaat 
het goed, maar zodra het voorjaar 
aanbreekt en de bloesem aan de 
bomen komt, krijgt hij de voor-
jaarskriebels, bij Sam gaat dit in 
periodes door tot in de late zomer, 
als de grassen zijn uitgegroeid zie 
je dat het weer rustiger wordt. Het 
is duidelijk een winterhond, hoe 
kouder hoe beter.  Had hij even 
pech met zo’n zachte winter! En 
daarmee vele honden met hem.

Bij Via Natura, natuurvoeding voor 
hond en kat komen veel eigenaren 
met honden die gelijke klachten 
hebben als Sam: krabben aan de 
oksels, buik, rug en kluiven op de 

pootjes, maar ook vieze ogen of 
schudden met de oren horen ook 
in het rijtje. De huid en vacht kan er 
wat vettig of juist dof en schilferig 
uit zien en de hond ruikt of eigen-
lijk stinkt.
Net als bij mensen met hooikoorts 
kan stuifmeel bij honden en katten 
ook een reactie veroorzaken, zoals 
niezen en benauwdheid.

Bij Via Natura helpen we graag 
met het uitzoeken waar de jeuk 
vandaan komt.
Ik begin bij de basis en als natuur-
voedingswinkel voor dieren is dat 
uiteraard: de voeding! 
Ervaring leert dat voedselaller-
gieën heel goed te verhelpen zijn, 
mits de voeding waarop het dier 
reageert niet meer gegeven wordt. 
Komplete versvlees voeding (KVV) 
is hierbij een uitkomst. In sommige 
gevallen is een eliminatiedieet de 
oplossing, je voert dan 6-8 weken 
één vleessoort die de hond/kat 
tot nu toe nog niet gegeten heeft. 
Soms is de oplossing simpeler en is 
het eenvoudig uitsluiten van rund, 
kip of (gluten)granen voldoende 
om klachten te doen verdwijnen.
Bij hooikoorts of mijtenallergie is 
het vaak een grotere uitdaging, 
maar opnieuw starten we daar ook 
met een zuivere voeding, bij voor-
keur (gluten)graanvrij en absoluut 
vrij van conserveringsmiddelen en 
kleurstoffen. Als het lichaam ge-
zond is, is het meer in staat zich te 

weren tegen indringers zoals krie-
belbeestjes en kan het beter om-
gaan met een allergie.
Voor ieder dier is een passende 
oplossing te vinden, maar wat bij 
de buur-hond werkt hoeft niet 
voor uw hond te werken, advies op 
maat dus!
In onze natuurdrogist hebben wij 
verschillende middelen die uw dier 
kunnen helpen om te gaan met de 
klachten van een pollen-, vlooien- 
of mijten allergie.

Met Sam gaat het geweldig, we 
hebben zijn allergieën prima in 
de hand met behulp van de juis-
te voeding en diverse homeopa-
thische middelen. Daar waar de 
zelfzorgmiddelen niet afdoende 
zijn, hebben we gelukkig de moge-
lijkheid om op consult te gaan bij 
de holistisch dierenarts, waar we 
vanuit Via Natura ook naar door-
verwijzen.
Via Natura geeft advies hoe u de 
gezondheid van uw dier kunt op-
timaliseren met natuurlijke midde-
len en vanuit de visie van natuurlij-
ke geneeswijzen en voeding. Ons 
advies vervangt niet het consult 
van de dierenarts.

Via Natura, Natuurvoeding
voor hond en kat
Arnhemseweg 538c
7361 CN Beekbergen
tel: 055 8430743
www.via-natura.nl

BEEKBERGEN - Wist u dat ons 
logo ook te vinden is op deze roze 
Giro d’Italia bus? De bus wordt 
momenteel ingezet in heel Ne-
derland, maar op 5 mei en 6 mei 
tijdens de Giro d’Italia is deze bus 
vooral te vinden in Beekbergen en 
Apeldoorn. Spot jij het logo van de 
Heks op deze bus? Plaats dan een 
foto op onze Facebook pagina: 
www.facebook.com/Heksenketel-
Beekbergen

Spot het Heksenketel logo op de Giro d’Italia bus!
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 25 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.

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

Expositie 

Schilderes Rita van Eysden expo-
seert tot eind mei in de Heemhof, 
Heemgaarde 5 in de Maten. De 
onderwerpen zijn vaak figuratief, 
waarbij ze gebruik maakt van 
acrylverf op een onderlaag van 
gesso, structuur aanbrengt met 
diverse materialen en haar werk 
daardoor een extra dimensie 
krijgt. 
 
Ze exposeert met een serie schil-
derijen onder andere in zand- en 
okerkleuren en in warme rood-
oranje-geel tinten. 
 
De Heemhof is dagelijks geopend 
van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Het concert van het Vrouwenkoor 
de Regenboog uit Oosterhuizen   
op 24 april is uitgesteld naar okto-
ber van dit jaar. Het concert is be-
doeld als een jubileumuitvoering   
(10 jarig bestaan). 

Die 10 jaren is de muzikale bege-
leiding verzorgd door de accord-
eonist Harry Kaal. Door gezond-
heidsomstandigheden kan Harry 
de muzikale begeleiding niet ver-
zorgen. Het koor wil graag dat de 
begeleiding bij zo’n feestelijk mo-
ment ook door ‘hun Harry’ wordt 
verzorgd.   Toen duidelijk werd 

Atelier pART2u van Carel Velthoen 
sluit het seizoen voorjaar 2016 af 
met weer een bijzondere expositie 
van het werk van cursisten. Deze 
expositie wordt gehouden op zon-
dag 17 april van 13.00 uur tot 17.00 
uur en het weekend van 23 en 24 
april van 13.00 tot 17.00 uur aan de 
Lierderstraat 6 in Lieren.  

Een 60 tal cursisten tonen hier 
hun kunstwerk van het afgelopen 
seizoen, waar zij met passie en 
plezier aan hebben gewerkt. De 
werken zijn zeer divers van aard; 
van puur figuratief naar abstract. 
Kleurig en dynamisch opgebouwd 
uit meerdere lagen, maar ook met 
oog voor compositie en licht. Ook 
de cursisten van Ans Leeflang to-
nen hier hun werk. Dit seizoen 
heeft men o.a. gewerkt aan het 
thema “vluchteling”, hebben zij 
een “oude meester” in een nieuw 
jasje gestoken en zijn er diverse 
andere werken te bewonderen.  

Carel Velthoen is sinds mei 2001 
werkzaam als beeldend kunste-
naar. Na een aantal jaren teken- en 
schilderlessen, volgde hij een ori-
enterend jaar aan de kunstacade-
mie in Kampen en twee jaar beeld-
houwen aan de Vrije Academie 
in Nunspeet. In september 2001 
werden de eerste schilderlessen 

gegeven in Deventer. Tegenwoor-
dig in een eigen atelier in Lieren. 
Ook de cursisten van Ans Leeflang 
tonen hier hun werk. Door haar 
loopbaan als coloriste heeft zij 
veel kennis opgedaan van kleuren. 
Het aquarelleren heeft een speci-
aal plekje in haar hart. Een tech-
niek die voor ware uitdagingen en 
kadootjes” zorgt. Daarnaast heeft 
zij vier jaar schilderlessen in o.a. 
klassieke technieken, olie en acryl 
aan de Vrije Academie van beel-
dende kunst gevolgd. 

De schilderlessen in  Galerie pAR-
T2u worden wekelijks gegeven 
in het seizoen van september tot 
en met april. Er zijn acht schilder-
groepen van acht leerlingen en er 
wordt gewerkt met aquarel, acryl, 
olieverf en gemengde technieken. 
Het seizoen wordt altijd met alle 
groepen gezamenlijk afgesloten 
met een expositie van de gemaak-
te werkstukken onder het genot 
van een hapje en een drankje. Op 
deze manier kunnen de cursisten 
elkaar ontmoeten en elkaars werk 
bewonderen. 

Ieder is van harte welkom om de 
expositie te bewonderen. Een deel 
van de geëxposeerde werken is te 
koop.

dat dan tot het najaar zal moeten 
worden gewacht, werd daar al snel 
unaniem toe besloten.

Uiteraard zal te zijner tijd in deze 
krant   en op de website nadere 
berichtgeving over exacte datum 
en plaats worden bekendgemaakt!

Voor de nabije toekomst is het   
koor op zoek naar  een nieuwe ac-
cordeonist of keyboardspeler, die 
hen bij hun vrolijke repertoire wil 
begeleiden. Zie hiervoor ook de 
website www.deregenboog.wix.
com/vrouwenkoor

Jubileumconcert  Vrouwenkoor Regenboog uitgesteld

Expositie Atelier pART2u 

Het voorjaar is begonnen. Groen 
en geel veroveren het landschap. 
Verse kruiden uit eigen tuin ge-
zond en smakelijk, lekkerder be-
staat niet.

Tijdens de Open Tuindag op vrij-
dag 15 april is er om10.30 tot 11.30 
uur een lezing, met als thema:
Gezondheidsondersteunende 
werking van culinaire kruiden,
ruiken - proeven  en toepassen!

Na de lezing is het mogelijk om 
een broodje en soepje te nuttigen.
Graag voor 15 april opgeven via de 
mail.
Na de gezonde lunch houdt Marry 
om 13.00 uur een rondleiding door 
de kruidentuin.
Zij heeft  hulp van diverse lieve 
vrijwilligers die ieder een "eigen" 
stukje tuin onderhouden, en zij 
vertellen daar dan ook graag over.
De kruidentuin is aangelegd in de 
vorm van het menselijk lichaam. 
Alle kruiden hebben een plek die 
correspondeert met hun heilzame 
werking. Bijvoorbeeld ginkgo voor 
het hooft, tijm voor de longen, ver-
schillende soorten look voor een 
gezond hart en selderij, peterselie 

en lavas voor de nieren. 
'Gezond kan ontzettend lek-
ker zijn', is zo ongeveer Marrys 
lijfspreuk en het belang van ge-
zonde voeding onderstreept zij 
als volgt: 'In een dieselauto moet 
je geen benzine doen, behalve als 
je wil dat de monteur er mee be-
zig blijft. Ook je lichaam kun je het 
beste de voeding geven waar het 
van nature om vraagt.'

Zelf kruiden kweken en gebruiken 
voor culinaire hoogstandjes, me-
dicinale producten, cosmetica en 
decoratie, lijkt misschien oubollig 
en truttig, maar is het niet. 
Dat bewijst Marry tijdens haar 
kruidencursus, die in september 
2016 weer begint.
Opgeven via de mail, of bij op de 
dag zelf bij de administratie.
Het thema van de eerste twee les-
sen is 'culinair'  met veel informatie 
en proeverijen. De praktische kant 
van de lessen, het 'proeven', vormt 
een belangrijk onderdeel van de 
cursus, omdat de geur en smaak 
van kruiden zo veel meer zeggen 
dan de talloze boeken die erover 
geschreven zijn. Zie voor de da-
tums de website.

Open Tuindag Marrys Bloemen-en kruidenhuis

Limoncello mascarpone taart
fijn kruim. Doe dit bij de gesmolten 
boter, roer goed door en verdeel 
het kruimmengsel over de bodem 
en zijkanten van de vorm en druk 
deze goed aan. Zet in de koelkast.
Met de zesteur trek je van de helft 
van de citroen mooie sliertjes. de 
andere helft rasp je met een fijne 
rasp. Kook de citroensliertjes in 
100 ml water met 100 gram suiker 
zachtjes 10 min en laat ze in het 
water afkoelen. Haal de citroens-
liertjes uit het water en laat op 
bakpapier iets opdrogen.
Week de gelatineblaadjes in ruim 
koud water. Breng in een steelpan 
de limoncello tegen de kook aan. 
Neem de pan van het vuur en los 
er de uitgeknepen gelatine in op. 
Meng vervolgens het citroensap, 
rasp en de ricotta hierdoor heen 
en laat iets afkoelen.
Klop met de mixer de mascarpone 
los samen met de poedersuiker. 
Spatel het ricottamengsel voor-
zichtig door de mascarpone en 
verdeel de vulling over de taart-
bodem. Garneer de taart met de 
citroensliertjes en de rest van de 
geschaafde amandelen. Laat de 
taart voor minimaal 4 uur opstijven 
in de koelkast.

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

Dit recept komt uit het maart num-
mer van het Delicious Magazine. 
En ook al is het nog geen zomer, 
de limoncello, citroen in combina-
tie met de amartetti koekjes spra-
ken mij direct aan! Hij was zo lek-
ker dat we graag het recept met 
jullie delen!

Wat heb je nodig?
- 250 g amartetti
- 1 el witte basterduiker
- 130 g boter, gesmolten
- 50 g geschaafde amandelen
- naaldjes van 1 takje rozemarijn
- 1 citroen en 125 ml citroensap
- 100 g suiker
- 7 blaadjes witte gelatine
- 75 ml limoncello
- 450 g ricotta
- 450 g mascarpone
- 125 g poedersuiker of meer naar 
smaak
Deze taart maak je in een taart-
vorm van 24 cm met losse bodem. 
Ook heb je een zesteur nodig om 
reepjes schil uit je citroen te halen. 
Heb je die niet, vervang het dan 
gewoon voor wat citroenrasp
Smelt de boter. Maal de amaret-
tikoekjes met de basterdsuiker, 
een snufje zout, 25 gram van de 
amandelen en de rozemarijn-
naaldjes in de keukenmachine tot 



dinsdag 12 april  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 

donderdag 14 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  

woensdag 13 april  20.00 uur  Algemene Jaarvergadering Dorpsraad de Hoge Weye 

vrijdag 15 april  10.00 tot 17.00 uur  Open tuindag Marrys bloemen- en kruidenhuis, Engeland 25, Beekbergen 

zaterdag 16 april  10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

zondag 17 april  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

    13.00 tot 17.00 uur  Expositie Atelier pART2u, Lierderstraat 6 in Lieren 

dinsdag 19 april  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 

maandag 18 april     9.00 uur   Herdenking bij het monument aan de Lierderstraat naast de kerk 

    19.30 uur  Herdenking bij het monument aan de Lierderstraat naast de kerk 

woensdag 20 april   18.45 uur   Muziek in het Groen Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen  

    20.00 uur   Openbare vergadering dorpsraad Oosterhuizen, het Oude Veen 21                                    

donderdag 21 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 23 april               10.00 tot 15.00 uur  De schuur Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

    13.00 tot 17.00 uur  Expositie Atelier pART2u, Lierderstraat 6 in Lieren 

zondag 24 april  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

    13.00 tot 17.00 uur  Expositie Atelier pART2u, Lierderstraat 6 in Lieren 

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


