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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

LOKAAL ZAKENDOEN

Doe zaken in de buurt
Winkel in de buurt

Eet in de buurt
Geniet van je buurt

Nog kerstinkopen doen?
Denkt u aan onze adverteerders?

Gereformeerde Gemeente 
krijgt predikant
 
BEEKBERGEN - Na een vacature 
periode van bijna 16 jaar, mag de 
Gereformeerde Gemeente van 
Beekbergen weer een eigen pre-
dikant verwelkomen.
Ds. A. Schreuder, afkomstig uit 
Rijssen, heeft het beroep aan-
genomen. De predikant diende 
de gemeente van Beekbergen al 
eerder, namelijk van 1996 – 2001.
Op 18 januari 2017 doet hij (op-
nieuw) zijn intrede in de gemeen-
te, ’s avonds om 19 uur.  De be-
vestiging van ds A. Schreuder 
vindt ’s middags plaats door ds. 
C.A. van Dieren, om 14.30 uur.
Beide diensten worden ge-
houden in de Loolaankerk te 
Apeldoorn. U wordt van harte 
uitgenodigd deze diensten bij te 
wonen.

Op zaterdag 17 december heeft 
Muziek- en Amusementsvereni-
ng Mondolia sinds lange tijd weer 
eens een sfeervol Kerstoptreden 
verzorgd. Dit keer was het Boshuis 
in Klarenbeek de plaats waar dit 
kerstspectakel plaatsvond. Zow-
el de jeugdleden als de A-orkes-
tleden deden mee aan deze ge-
zellige avond. De leden van het 
A-orkest verruilden voor deze ge-
legenheid het blauwe accent in het 
uniform voor kerstrood. Het zag er 
prachtig uit. Ruim 200 bezoekers 
genoten van het geheel in stijl 
aangeklede Boshuis. 

De jeugd, bestaande uit begin-
ners en jeugdorkest beten het 
spits af. Onder leiding van moed-
er en dochter, Annet en Mariël 
van Wijngeeren, brachten zij 
een zestalnummers. Dat begon 
met het stemmige “Komt allen 
te samen”. Het talentvolle jeug-
dlid Mischa Huis in ‘t Veld kon-
digde de nummers van de jeugd 
aan. De jeugd eindigde met “We 
wish you a merry Christmas”.  
Daarna kwamen de leden van 
het A-orkest op en speelden ze 
samen nog drie nummers, waarbij 
de kinderen de begeleidingsparti-
jen voor hun rekening namen. Ze 
speelden het instrumentale “O 
Denneboom”. Daarna volgde het 

prachtige “Stille Nacht”, dat dri-
estemmig werd gezongen door 
Mariël, Muriël, Marlou en Heidi op 
de achtergrond. 

Het nummer “Rudolf the rednosed 
Reindeer”, werd “aangekleed” met 
een levende Rudolf. Dat was het 
laatste nummer voor de jeugd. Het 
A-orkest ging door met het gevoe-
lige Droomland, de zangnummers 
Kerstmis in Holland, Felice Navidad 
en Het Dorp. Het laatste nummer 
voor de pauze was een medley van 
Engelstalige Kerstliedjes, waarbij 
de zaal lekker meezong.

Na de pauze vervolgde het 
A-orkest onder leiding van Hei-
di Wolters het programma. Ze 
gingen van start met Jingle Bells. 
Een kerstman werd daarbij door 
twee rendieren door de zaal gere-
den in een arreslee. Daarna volg-
de Mary’s Boychild, You’ve got a 
friend en Frosty the snowman. Een 
aantal jeugdleden kropen daarbij 
in de huid van een sneeuwpop. Bij 
“I am dreaming of a white Christ-
mas” deelden drie kerstmeisjes 
kerstkransjes uit in het publiek. 
Aan het eind van het programma 
kon het publiek ook nog even ge-
zellig inhaken met de Sneeuwwals. 
Met “Een heel gelukkig kerstfeest” 
besloten ze de avond, maar niet 

Sfeervolle Kerstuitvoering Mondolia

eerder voor dat dirigente Heidi 
Wolters iedereen een hele fijne 
feestdagen had gewenst. Ze sprak 
de hoop uit dat 2017 een fantas-
tisch jaar zou worden voor ieder-

een in de zaal en een beetje voor 
de vereniging zelf, die op 1 juli 2017 
70 jaar bestaat. Tot slot werd de 
vereniging door het publiek get-
rakteerd op een staande ovatie.  

BEEKBERGEN - De decemberac-
tie van de Bemivo loopt nog t/m 
31 december, maar nu al worden 
er veel stempelkaarten ingeleverd. 
Vergeet niet uw volle stempel-
kaarten voor 3 januari 2017 in te 
leveren bij één van de deelnemen-
de winkeliers.
Als afsluiting van de december-
actie en een mooi begin van 2017 
houdt de Bemivo een nieuwjaars-
feest op 6 januari 2017, vanaf 19.00 
uur in de Hoge Weije. Een mooie 
gelegenheid voor iedereen om 
samen het nieuwe jaar te vieren 
en te toosten op  een gezond en 
voorspoedig 2017. Alle drankjes en 
hapjes worden u aangeboden door 
de Bemivo en diverse leden.
 
Tijdens het nieuwjaarsfeest is ook 
trekking van de decemberactie. 
Dit jaar hebben we vijf hele mooie 
hoofdprijzen, ruim veertig pakket 
en/of waardebon prijzen en nieuw 
voor dit jaar, een zaalprijs.
Hoofdprijzen:  
Apple watch 

Lierderhoeve, dinerbon voor 10 
personen
Hoogeland , elke maand een boe-
ket t.w.v. 25 euro.
AH Westerik, ballonvaart 
Slagerij wilbrink en Bakkerij van 
de Wal-Jolink, elke maand een 
waardebon van 25 euro elk.
 
Zaalprijs: Hubo van tongeren, een 
complete deurbeveiligingset t.w.v. 
350 euro.
De zaalprijs wordt getrokken uit 
alle lotnummers, die worden uitge-
deeld bij binnenkomst in de Hoge 
Weije.
 
Deze week staat nog  volop in het 
teken van de kerstdagen, voor ie-
dereen een bijzonder moment in 
het jaar. De Bemivo wenst u alle-
maal een fijne kerst en een goe-
de jaarwisseling, en we hopen op 
6 januari 2017 samen met al onze 
klanten het glas te heffen, de bes-
te wensen uit te wisselen en het 
begin van 2017 van ons dorp Beek-
bergen te vieren.               

Bemivo nieuwjaarsfeest en decemberactie

Kerstdienst
 
LIEREN/BEEKBERGEN -  De 
Protestantse Gemeente Lie-
ren-Beekbergen houdt een kerk-
dienst op zaterdag 24 december 
om 20.30 uur.
Voorganger: ds. Arjan de Graaf
Orgel: Henk Mulder
m.m.v. Chr. Gem. Koor ‘Hosanna’
o.l.v. dirigent Bart van den Brink
Piano: Roel Praas
Aansluitend is er de gelegenheid 
om samen van een warm drank-
je te genieten. U bent van harte 
welkom.

DorpsVizier 
 
Dit was alweer de laatste editie 
van dit jaar. Donderdag 19 ja-
nuari verschijnt de eerste editie 
van 2017. U kunt ook volgend 
jaar uw berichten en foto’s mai-
len naar redactie@dorpsvizier.nl
Wij wensen u fijne feestdagen en 
een gelukkig en gezond 2017.

Redactie DorpsVizier



Voor de lekkerste 
verse pizza 

Wij bezorgen in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, 
Loenen, Hoenderloo en Ugchelen.

Bij ons kunt u online bestellen. 

Cafetaria Prins
Dorpstraat 35
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062535 
www.cafetariaprins.nl

en een uitgebreide keuze aan friet, snacks, 
shoarma, broodjes, lunchgerechten, ijs, 

milkshakes en dranken.

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

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

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

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

s w i n k e l s      d e  j o n g
tandheelkunde,  orthodont ie  en esthet iek

Joke Westrik is aanwezig bij de DIO drogist aan de Dorpstraat in  
Beekbergen op vrijdag 23 december van 14.00 tot 20.00 uur.
U kunt desgewenst uitleg krijgen over de behandelmethodes. Tevens heeft 
Joke sieraden, kristallen en mineralen bij zich, een prachtig persoonlijk 
cadeau om aan iemand te geven met Kerst. 

Kristallen zijn bijzonder, zeker om te geven, Joke geeft uitleg over de 
werking van Kristallen en Mineralen, er is voor iedere beurs een Kristal of 
Mineraal. 

Een cadeau met een bijzonder persoonlijk karakter KOM LANGS! 

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen Joke Westrik      
Joke Westrik heeft een praktijk op het gebied van energeti-
sche geneeswijze.
U kunt hier terecht met lichamelijke of psychische klachten. 
De energetische geneeswijzen geven verlichting en helpen 
u weer verder op uw levenspad, hoe zwaar dit ook is.

Behandelmethoden:
• Jassentechniek
• BMR (Body Mind Release)    
• Magnetiseren
• Coaching
• Advisering van kruiden en homeopathie
• Wellnessmassage 
• Hot Stonemassage
• Drukpuntmassage
• Kristallen en mineralen
Het doel van de behandelingen is om mensen te bevrijden van hun ballast 
die ze met zich  meedragen. Hierbij grijpen de behandelmethoden in elkaar 
en versterken elkaar: met de jassentechniek en BMR wordt negatieve ener-
gie weggenomen of gestuurd, met magnetiseren wordt positieve energie 
gegeven. 
Mijn visie: “Elke klant heeft recht op gehoord te worden, een passende 
behandeling te krijgen, om zo weer verder te kunnen met het leven. Kortom 
een andere kijk op lichamelijke en psychische klachten, verder en dieper.”
 
Praktijkgegevens:                          
Praktijk voor Natuurgeneeswijzen Joke Westrik 
Hagenweg 4 (ingang Waterjufferstraat) 
7361 BP Beekbergen

Bel of mail gerust voor vrijblijvende informatie
Telefoon:  055 – 5064195 
Email:       info@westriknatuurgeneeswijzen.nl
Website:   www.westriknatuurgeneeswijzen.nl

	  
	  

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

DorpsVizier
 

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=   
(ex. btw)

 

Meer informatie:

www.dorpsvizier.nl

www.via-natura.nl 
Dorpstraat 40 - 7361 AV Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Het team van Via Na
tura wenst u hele

fijne feestdagen en ee
n fantastic

h 2017

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

Staat er bij u iemand aan de deur 
die zich voordoet als een gemeen-
temedewerker? Vraag altijd om le-
gitimatie. Op dit moment zijn er in 
Apeldoorn namelijk mensen actief 
die u via de wel bekende babbel-
truc proberen te beroven van uw 
bezittingen. Vooral ouderen lijken 
doelwit van deze vorm van dief-
stal.
Mensen bellen bij u aan en doen 
zich voor als medewerkers van 
de gemeente Apeldoorn. Vervol-
gens geven ze aan dat het om een 
noodgeval gaat waardoor u uw 
huis moet verlaten of ze vragen u 
om een glaasje water waardoor u 
de deur onbeheerd achterlaat en 
handlangers naar binnen kunnen 
glippen. Vervolgens blijft u berooid 
achter. Dus let op! Wordt er bij u 
aan- gebeld, vraag altijd of de per-
sonen zich willen legitimeren. Ge-
meente medewerkers en mede- 
werkers van nutsbedrijven kunnen 
zich altijd legitimeren. Ziet u iets 
verdachts of vertrouwt u het niet, 
bel direct de politie 112. Twijfelt u 
achteraf of het allemaal wel pluis 
was, bel 0900-8844.

Inspraak raadskader en beleids-
regels huishoudelijke hulp
 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Apeldoorn maakt het voornemen 
bekend om aan de gemeenteraad 
voor te stellen een nieuw raadska-
der en beleids- regels huishoude-
lijke hulp vast te stellen. Voordat 
deze worden vastgesteld, worden 
deze conform de gemeentelijke in-
spraakverordening voor inspraak 
vrijgegeven.
De aanleiding van een nieuw 
raadskader en beleidsregels zijn 
de uitspraak die de Centrale Raad 
van Beroep heeft gedaan op 18 
mei 2016 over huishoudelijke 
hulp. Door deze uitspraken moet 
het beleid en de regelgeving wor-
den aangepast. In het raadskader 
staat beschreven welke wijziging 
het college de gemeenteraad ad-
viseert. In de beleidsregels staat 
beschreven wanneer iemand in 
aanmerking komt voor huishoude-
lijke hulp. Genoemde documenten 
liggen tot 17 januari 2017 ter inza-
ge in het stadhuis. Gedurende die 
periode kan ook een zienswijze 
worden ingediend. (Postbus 9033, 
7300 ES Apeldoorn t.a.v. mevr. M. 
Wassink; of per mail m.wassink@
apeldoorn.nl)

Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad
 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
nodigt u (leden en belangstellenden) uit voor de Nieuwjaarsbijeen-
komst die op 10 januari 2017 (aanvang 20.00 uur) wordt gehouden 
in de Wilmazaal van Het Hoogepad (Papenberg 5)
De voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer, zal in een korte 
toespraak terugkijken (2016) en “vooruitblikken” (2017).
U bent van harte uitgenodigd. Natuurlijk zorgen wij voor hapjes en 
drankjes.

Maandag 12 december was de 
Raadzaal te klein om alle belang-
stellenden een stoel te bieden die 
de informatiebijeenkomst over de 
gebiedsvisie Beekbergsebroek bij-
woon-den. De deuren naar de Bur-
gerzaal waren open gezet en ex-
tra rijen stoelen waren geplaatst. 
Het onderwerp leeft dus duidelijk 
bij een grote groep inwoners. Het 
centrale punt van discussie was 
“geen windmolens in het gebied 
Beekbergsebroek”. Even het ge-
heugen opfrissen, want de dis-
cussie over Beekbergsebroek is al 
ruim twee jaar aan de gang.
Op 2 oktober 2014 heeft de dorps-
raad gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid om een zienswijze op 
een voorstel van het college van 
B&W in te dienen.
In de zienswijze hebben wij gewe-
zen op de natuurwaarden van het 
gebied, de flora en de fauna en het 
recreatie aspect. Dat waren ook 
de basisuitgangspunten van het 
voorstel van het college van B&W. 
Daar werd ook gewezen op natuur 
en recreatie en op duurzame wijze 
opwekken van energie. De dorps-
raad heeft in haar zienswijze ge-
steld dat die uitgangspunten niet 
verdragen dat er in dat gebied dan 
een drietal windmolens wordt ge-
plaatst met een tophoogte die de
150 meter overschrijdt. Wij stelden 
ook voor de aanliggende woon-
wijk is dit niet wenselijk. Windmo-
lens, zeker die met een mast- en 
wieklengte als in het plan is voor-
zien, geven geluids- hinder (een 
zoevend geluid)in de omgeving en 
verstoren de rust in het aangren-
zende natuur- gebied. Ook moet 
rekening worden gehouden met 
het stroboscopisch effect (slag-
schaduw)op de omgeving. Reden 
waarom wij het plaatsen van wind-
molens in dat gebied geen goe-
de ontwikkeling vonden en nog 
steeds vinden.
Vervolgens werd in de zienswijze 
het voorstel gedaan het gebied 
Beekbergsebroek te koppelen 
aan het naast gelegen Beekber-
gerwoud. Daarbij kunnen, zo stel-
den wij in de zienswijze, kleine 
recreatieve elementen worden 
ingebracht in het plan voor Beek-
bergsebroek die geen grote in-

vesteringen vergen maar wel een 
meerwaarde geven. Te denken 
valt aan “ecolodges” en educa-
tieve projecten voor scholen en 
natuurverenigingen. Ook hebben 
wij in de zienswijze aandacht ge-
vraagd voor het aanleggen van 
een zonnepanelenakker.
De door ons ingediende zienswijze 
is door het college van B7W be-
sproken en in het rapport waarin 
een uitspraak werd gedaan over 
de door ons en anderen ingedien-
de zienswijzen was (even kort 
door de bocht) geen aanleiding tot 
wijziging van het plan.
Sinds oktober 2014 is er door 
veel partijen inbreng geweest, 
veel gereageerd en veel weer-
stand geweest tegen het plan om 
in Beekbergsebroek een drietal 
windmolens te plaatsen. Het door 
ons in oktober 2014 ingenomen 
standpunt (zoals verwoord in de 
zienswijze) is ook na alle ont- van-
gen informatie niet fundamenteel 
veranderd.
 
Terug naar de bijeenkomst van 
12 december 2016.
Het was Jaap Herforth (projectver-
antwoordelijke van de gemeente 
Apeldoorn) die een kort overzicht 
gaf van het project en de essentie 
van de gebiedsvisie. Vertrekpunt 
voor de gebieds- visie is het raads-
besluit van 15 januari 2015 waar 
voor het gebied een ontwikkelrich-
ting is vast- gelegd die uitgaat van 
duurzame energieopwekking, re-
creatie en natuur. Uitgangspunten 
die ook in eerder overleg en noti-
ties al waren benoemd. Gekoppeld 
aan die uitgangspunten is de ont-
wikkelstrategie vorm gegeven. In 
de ontwikkelstrategie worden on-
derwerpen als economie, financie-
ring, organisatie van de uitvoering 
en dergelijke beschreven. Allemaal 
belangrijke onder- werpen maar al 
snel zou blijken dat men daar niet 
voor was gekomen.
In de media en ook in een voor-
gaande Nieuwsbrief was meege-
deeld dat de gemeenteraad zelf 
een onderzoek wilde uitvoeren 
waarbij draagvlak een onder-
werp zou zijn. Daarom kreeg de 
heer Russchen (voorzitter van de 
raadswerkgroep) gelegenheid om 

toe te lichten wat de opdracht aan 
deze werkgroep is (beperkt zich 
niet tot een antwoord op de vraag 
wel of geen windmolens in het ge-
bied Beekbergsebroek).
Op de vraag wie zitten er in de 
werkgroep werd geantwoord: 
Dennis Russchen (voorzitter), 
Henk van den Berge, Hessel Doo-
per, Jeannet Huizing en Harry Voss.
Enkele vragen en afspraken die 
alle uitsluitend betrekking hadden 
op het windmolen project.
- toegezegd wordt dat over de 
keuze van de externe deskundi-
gen die bij het onderzoek zullen 
worden ingeschakeld informatie 
zal worden verstrekt
- de raadswerkgroep zal, voor 
zover dat mogelijk en voor de 
voortgang van het onderzoek 
verstandig is, informatie over de 
voortgang van het onderzoek zal 
worden verstrekt
- de raadswerkgroep zal in overleg 
treden met gemeenten waar al er-
varing is met wind- molens en dan 
met name de invloed op mens en 
dier van luchttrillingen, geluidsas-
pect en slagschaduw
- op de vraag wat voor de werk-
groep de grenswaarde is voor 
draagvlak kan -de werkgroep 
komt in de week van 19 december 
2016 voor het eerst bijeen- geen 
antwoord worden gegeven. Door 
een aantal aanwezigen wordt in dit 
verband opgemerkt dat uit uitge-
voerd onderzoek onder de bewo-
ners is gebleken dat er nauwelijks 
enig draagvlak is en dat het naar 
hun mening weggegooid geld is 
om nu een onderzoek naar draag-
vlak, haalbaarheid en rendement 
te starten. Draagvlak is er niet, zo 
wordt door een aantal aanwezigen 
gemeld
- ter sprake komt ook de stapeling 
van geluid (windmolens en verkeer 
van de A1)
Het bestuur van de dorpsraad zal 
het project nauwlettend volgen, 
heeft tijdens deze bijeen- komst 
haar standpunt nogmaals ken-
baar gemaakt en overweegt of het 
nuttig is om -aansluitend op de in 
oktober 2014 ingediende zienswij-
ze- nogmaals een zienswijze in te 
dienen.

Van de voorzitter
 
In deze laatste editie van dit jaar 
wil ik nog graag een terugblik ge-
ven op de zaken waar- mee wij als 
dorpsraad in de achterliggende 
periode zijn geconfronteerd.
In de eerste plaats zijn wij posi-
tief gestemd over het feit dat het 
Immendaal niet zal worden inge-
richt als asielzoekerscentrum. Wij 
hebben ons daarvoor steeds sterk 
gemaakt en nu is de uiteindelij-
ke bestemming duidelijk. Verder 
heeft Lieren inmiddels het predi-
caat “hartveilig” en wij zijn voorne-
mens Beekbergen de zelfde status 
te laten krijgen. Voorts heeft ons 

milieuteam van Pluryn dit jaar we-
derom bereikt dat ons dorp in de 
top 10 van schoonste winkelcentra 
van Nederland terecht kwam. Er is 
uiteraard nog meer te melden over 
2016, maar dat zal ik doen tijdens 
onze nieuwjaarsreceptie op 10 ja-
nuari  in Het Hoogepad, waarvoor 
ik iedereen van harte uitnodig.
Laat ik besluiten om u namens alle 
bestuursleden en medewerkers 
van de dorpsraad een voorspoedig 
2017 toe te wensen.
 
Joop van der Meer

Gebiedsvisie Beekbergsebroek

Gemeentenieuws
 
Opgelet!  
Babbeltruc door “gemeente”
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Schaakclub VDS wint weer

De schakers uit Beekbergen be-
leven het beste seizoen uit hun 
80-jarige historie. Op 17 december 
versloegen ze het onderaan staan-
de De Schaakmaat uit Apeldoorn 
met 6-2 en staan na vijf wedstrij-
den zonder puntenverlies boven-
aan met drie punten voorsprong 
op nummer twee. Topscorer Henk 
Greevenbosch won al zijn vijf par-
tijen. 

Het team heeft nu even rust want 
de volgende wedstrijd is pas op 4 
februari a.s., dan spelen de Beek-
bergenaren thuis tegen SMB 
(Strijdt Met Beleid) uit Nijmegen. 
Aanvang 12.00 in Dorpshuis De 
Hoge Weye. Kom gerust eens kij-
ken! 

BEEKBERGEN - Op donderdag 
29 en vrijdag 30 december zullen 
er in de kantine van VV Beekber-
gen weer vele oliebollen en ap-
pelbeignets gebakken worden. 
Twee jaar geleden startte dit 
evenement en direct was het een 
groot succes. Lekkere bollen, VV 
Beekbergen, een goed stel bak-
kers en een schappelijke prijs ble-
ken een gouden formule te zijn. 
 
De actie leverde een hoop ex-
tra inkomsten op voor de vereni-
ging, maar belangrijker nog vele 
tevreden klanten. Lekker knap-
perig, niet vet en vol met kren-
ten en rozijnen was het unanie-
me oordeel van een ieder die zijn 
of haar tanden in de bol zette. 
 
Het geheime recept is samen met 
een heuse oliebollenbakker be-
paald, alsmede werden de beste 
ingredienten geselecteerd. Uitein-
delijk werden er tijdens de eerste 
editie ruim 2500 bollen gebakken 

en verkocht. De tweede editie 
steeg dit aantal naar ruim 3200 
oliebollen. Dit jaar mikt de orga-
nisatie op een nog hoger aantal 
bollen (4000) daar de kwaliteit 
inmiddels bewezen en bekend is. 
 
Ook dit jaar zullen er weer ap-
pelbeignets gebakken wor-
den. Hier geldt wel een op=op 
principe daar de vereniging 
maar een beperkt aantal van 
deze beignets kan bakken. 
 
De bollen kosten 0,70 euro per stuk 
en 10 stuks voor 6 euro. De appelf-
lappen zijn te bestellen per 4 stuks 
en kosten 5 euro. Het familiepak-
ket bestaande uit 10 appelflappen 
en 25 bollen is te bestellen voor 25 
euro. Hiermee is een succesvolle 
oudejaarsavond gegarendeerd! 
 
De bollen zijn te bestellen via olie-
bollenactie@vvbeekbergen.nl. Kijk 
op de site voor meer informatie 
www.vvbeekbergen.nl.

Heel VV Beekbergen bakt
BEEKBERGEN - Uw oude tex-
tiel, kleding en schoenen kunt u 
sinds enkele maanden ook inle-
veren bij Hubo van Tongeren aan 
de Dorpstraat. Zij hebben een 
kledingcontainer staan van Care-
4Care. Alle ingezamelde kleding 
en schoenen (graag aanbieden in 
een gesloten zak) worden door 
hen gesorteerd en de bruikbare 
kleding en schoenen worden ver-
volgens verstuurd naar landen in 
Afrika en Oost-Europa. Alles wat 
niet bruikbaar is wordt gerecyceld, 
zo wil Care4Care bijdragen aan 
een duurzame samenleving. Een 
deel van de opbrengst gaat naar 
de Nierstichting. Tijdens winkeltij-
den kunt u eenvoudig uw overtolli-
ge/oude textiel, kleding en schoe-
nen in de container deponeren.

Hubo van Tongeren: ook voor uw oude kleding

Wandelen met ‘kLEEF!
APELDOORN - Onderzoek leert 
dat sportief bewegen een be-
langrijke bijdrage kan leveren aan 
het opbouwen van de conditie en 
aan het herstel. Maar wandelen is 
ook lekker buiten, ontspannen en 
fijn dit met lotgenoten te kunnen 
doen!

Op de donderdagochtend wan-
delen wij wekelijks o.l.v. wandel-
begeleider Aartje Bakkeren. Voor 
iedereen die kanker heeft. Begin- 
en eindpunt bij Stichting ‘kLEEF!, 
Vosselmanstraat 4, Apeldoorn.
Vanaf 9.30 uur inloop met koffie/
thee, om 10 uur wandelen.

Aanmelden: binnenlopen (Vossel-
manstraat 4 in Apeldoorn), telefo-
nisch (055) 576 26 76 of per mail 
info@stichtingkleef.nl. 

Volg ons op Facebook: www.face-
book.com/stichtingkleef

Andere activiteiten bij Stichting 
‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nl

Bijna is het weer zo ver. De dagen 
zullen langer worden. Op 20 en 21 
december is de Winterzonnewen-
de, de langste nacht en de kortste 
dag. De midwinterhoorns zullen 
dan traditioneel gaan blazen voor 
het nieuwe licht. U kunt daar bij 
zijn op 20 december om 16:30 uur 
en op de volgende ochtend om 
08:46 uur op het Leesten.
De route naar de vaste plaats 
waar de midwinterhoorns worden 
geblazen wordt met pijlen aan-
geduid. Meer informatie op www.
midwinterhoornblazenugchelen.nl.
 
Goedemorgen Nederland / NPO1
Op woensdag 21 december zal op 
het Leesten met de blaasgroep 
Midwinterhoornblazen Ugchelen 
een live tv-verslag gedaan gaan 
worden van het midwinterhoorn-
blazen tijdens de winterzonne-
wende.
De midwinterhoornblazers zullen 
vanaf de Leesterheide, achter Ug-
chelen, rechtstreeks in de uitzen-
ding zijn vanaf 07:00 uur tot 09:00 
uur.
In een 4-tal interviewmomenten 
zal het midwinterhoornblazen en 
de winterzonnewende zijn aan-

dacht krijgen. Met natuurlijk als 
hoogtepunt om 08:46 uur het mid-
winterhoornblazen door de ver-
schillende blazers.
Er is een route uitgezet voor de 
bezoekers zodat alle blazers te 
zien en te horen zijn. Vragen en 
gesprekken met de blazers langs 
de route zijn dan mogelijk. Beleef 
het midwinterhoornblazen op de 
heide.
 
Waarom wordt er geblazen? De 
Winterzonnewende
De decemberwende, winterwende 
of midwinter op 21 december staat 
de zon het verst naar het zuiden, 
op de Steenbokskeerkring. Het 
luidt het begin van de winter in. De 
dagen zijn dan het kortst.
Vanaf 24 december zullen de da-
gen weer langer worden en wordt 
daarmee het nieuwe licht ver-
wacht.
Al honderden jaren blazen de 
midwinterhoornblazers tijdens de 
adventsperiode voor de aankon-
diging van de geboorte van Jezus. 
Maar ook voor het langer worden 
van de dagen, in beide gevallen 
wordt er geblazen voor het nieuwe 
licht. Dat wordt gedaan tot 6 janu-
ari, drie Koningen.

Midwinterhoorn en de Winterzonnewende

DorpsVizier
Adverteren in het

DorpsVizier
al vanaf € 25,= (ex. btw)

Expositie
Fotograaf Vera van Bemmel ex-
poseert tot begin februari in de 
Markenhof, Kuiltjesweg 1 in Beek-
bergen. Ze is lid van de fotografen-
vereniging AFV de Veluwe. In deze 
expositie heeft ze gekozen voor de 
thema’s: landschap, herfst, macro, 
oud, abstract en vogels. De foto’s, 

zwart/wit en gekleurd worden ge-
exposeerd achter passe-partout 
karton of zijn afgedrukt of geplakt 
op verschillende materialen o.a. 
aluminium, forex, en dibond. Een 
bijzondere expositie met prachti-
ge fotografische afbeeldingen.  De 
Markenhof is dagelijks geopend 
van 9.00 uur tot 18.00 uur.   



Kerstwensen

Het bestuur van de dorpsraad wenst haar leden en alle inwoners van Beekbergen en Lieren eenvoorspoedig, veilig en gezond 2017
Op dinsdag 10 januari 2017 vanaf 20.00 uur  organiseert de dorpsraad een Nieuwjaarsbijeenkomst in Het Hoogepad (Papenberg 5)

U bent van harte uitgenodigd!

AUTOMOBIELBEDRIJF

G. SONNEVELD BV
Lierderstraat 20, 7364 BL Lieren
www.garagesonneveld.nl

Al 50 jaar een 
vertrouwd en vakkundig adres!

Weer loopt een jaar ten einde. Misschien was 2016 een gelukkig 
jaar voor u, misschien ook een jaar dat turbulent aan u voorbij 
ging. Nog enkele dagen en dan moeten we weer wennen aan 
een nieuwe datering: 2017. Nog onbeschreven ligt het voor ons, 
vol onzekerheden, perspectieven en hoop.

Op ons kunt u rekenen in 2017. Wij zullen ons inspannen om ook
in het nieuwe jaar een prima product en een goede service af te
leveren.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2017 !

Vereniging Dorpsraad
Beekbergen en Lieren



Kerstwensen

Team DIO wenst u
fijne Kerstdagen

en een
gezond 2017

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Tullekensmolenweg 82, Lieren 
 

Wij wensen u
lekkere Kerstdagen en een

heerlijk Nieuwjaar!

Dorpstraat 63
Beekbergen
055-5062215

Om je haar te laten knippen en modelleren ga je misschien naar een
Kapsalon, Coiffeur, Barbier of zelfs een Haarstylist. Ik wil je graag eens
uitnodigingen naar Beekbergen te komen. Bij Hans Haarmode staat
een team klaar om jou en je gezinsleden er tot in de puntjes uit te laten zien.
 
En naar Beekbergen komen loont! Als je je laat knippen bij Hans Haarmode in de 
maand februari/maart, dan maak je kans op een diner voor 2 personen bij  
De Lierderhoeve in Beekbergen. Bel voor een afpsraak en win het diner! 

Graag tot ziens in Beekbergen,
Hans Haarmode

Dorpstraat 63  
7361 AS  Beekbergen  info@hanshaarmode.nl
055-5062215   www.hanshaarmode.nl

Aan alle haardossen op dit adres, Laat je in februari/maart knippen bij  
Hans Haarmode en maak kans op een diner voor  
2 personen* bij De Lierderhoeve.

* lever deze bon in na het knippen.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars worden door  

Hans Haarmode in april 2014 op de hoogte gebracht.
Wij wensen u haarfijne 

feestdagen en een
kleurrijk 2017

Wij wensen iedereen
een gezond en
gelukkig 2017

Vanaf 1-1-2017 geen koopavond

wenst u prettige kerstdagen 
en een

goed lopend nieuwjaar
Dorpstraat 70 - 7361 AW BEEKBERGEN - Tel. (055) 506 13 78 Dorpstraat 56 -Beekbergen  T 055-5061031

www.uwtopslijter.nl

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en proosten op het nieuwe jaar!

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

Vieux

11.99
     100 cl

17,99
    70 cl

  12,99
     100 cl

  13,99
        70 cl

  14,99
      100 cl

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

Aanbiedingen geldig van 25-04-2016 t/m 08-05-2016
wk 17-18

    9,99
       70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

  18,99
       100 cl

31,99
    70 cl

‘t Keteltje



Wij wensen u
prettige feestdagen

en een 
gezond 2017

De Damper
Dorpstraat 54 - 7361 AW Beekbergen - Tel.: 055 - 506 12 10

dedamper@primeranet.nl - Internet: www.primera.nl

 Een gezond en lekker
2017 toegewenst!!

Kerstwensen

Zuivelservice

W.

Zuivelservice W. Hofman
Dorpstraat 102, 7361 AZ  Beekbergen tel: 055-5061207

email: info@hofman-zuivel.nl
www.hofman-zuivel.nl

Zuivelservice Hofman wenst 
iedereen fijne kerstdagen en 

een voorspoedig 2017

Wij wensen u
hele fijne feestdagen 

en kleurrijk 2017

De redactie van
het DorpsVizier wenst u

fijne feestdagen
en een

goede jaarwisseling
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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

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

Wij wensen u 
prettige feestdagen

Er bestaan verschillende midde-
len die worden voorgeschreven bij 
vuurwerkangst. Sommigen hiervan 
worden vrij verkocht, anderen zijn 
alleen op het voorschrift van een 
dierenarts verkrijgbaar. Niet alle 
middelen zijn even onschuldig en 
prettig voor de hond zelf. Een aantal 
middelen versuffen een dier, maar 
maken hem niet minder gevoelig 
voor geluid. Hij is dan net zo bang, 
maar zal dit minder uiten door-
dat hij versuft is; ‘schijnrust’ dus.  
Dan kunt u beter proberen 
uw dier met veilige, natuurlij-
ke middelen te ondersteunen.  
Diepgewortelde vuurwerkangst 
is met geen pil of poeder weg te 
nemen, die illusie moet ook niet 
worden gekoesterd. Wél kunnen 

angstige dieren met natuurlijke 
rustgevende middelen onder-
steund worden en ook kunnen 
deze middelen worden ingezet 
ter ondersteuning bij de training 
om over de angst heen te komen.  
 
Via Natura heeft een speciaal 
stappenplan ontwikkeld, zo zijn 
er diverse “vuurwerk(angst)pak-
ketten” te koop. Dit kan per hond 
verschillen, wij raden u dan ook 
aan om naar de winkel in Beek-
bergen te komen om het advies 
zo passend mogelijk te laten zijn. 
Zo is er ook het Thundershirt wat 
doormiddel van lichte druk een 
kalmerende werking kan hebben. 
Het is zaak de hond hierin goed 
te begeleiden, iets waar wij bij 

Via Natura verstand van hebben!  
Op vrijdag 30 december van 14.00 
- 18.00 uur is hondentrainer Ewald 
Nagels van Dogtrack bij aan aan-
wezig in de winkel voor last mi-
nute adviezen. Hoe kan je er voor 
zorgen dat jouw (jonge) hond de 
oudjaarsdag en -avond zo goed 
mogelijk door komt?

Laatste moment tips: 
- Ga de ochtend van 31 decem-
ber een lekkere lange wandeling 
maken zodat de hond zijn energie 
kwijt is en de rest van de dag ge-
noegen neemt met even een plas 
doen. Laat hem altijd aangelijnd 
uit en check of het tuig dan wel 
halsband niet af kan. 

- Geef de hond rond kwart voor 
twaalf een lekkere kauwkluif of ga 
een spelletje samen doen om zo 
gezamenlijk rustig het nieuwe jaar 
in gaan.   
- Laat het dier niet alleen, de 
angst kan dan ineens erg toene-
men omdat u er niet meer bent. 
- Laat uw kat de laatste dagen 
voor oud en nieuw niet meer naar 
buiten. Doe het kattenluik op slot 
en zorg dat de kattenbak schoon 
en bereikbaar is. 
- Matatabi kauwstokjes voor de 
kat kunnen een rustgevende 
werking bieden en de kat net dat 
beetje ontspanning geven die ze 
nodig kan hebben.  
- Maak het mogelijk voor de hond 
of kat om zich te verstoppen, 

bijvoorbeeld onder de trap, in of 
onder de kast. Laat het dier zelf 
een plek zoeken waar het zich 
veilig voelt.  
- Zorgt u verder dat u op Oude-
jaarsavond de ramen en deuren 
goed dicht houdt en doe de gor-
dijnen dicht. Het helpt de meeste 
honden niet om te zien waar het 
geknal door veroorzaakt wordt, 
die vinden dit alleen maar extra 
eng. U kunt een Cd’tje  aanzetten 
om het geluid enigszins te verdoe-
zelen. Laat uw hond in ieder geval 
niet alleen. Zorg ook dat hij niet de 
deur uit kan glippen als deze rond 
de jaarwisseling even open staat.

Hele fijne en gezellige 
jaarwisseling! 

Ondersteuning bij vuurwerkangst met medicatie, thundershirt en TTouch 

UGCHELEN - Zoals ieder jaar sluit 
de Muziekvereniging Ugchelen de 
reeks kerstoptredens af met een 
kerstconcert voor eigen publiek, 
dit jaar op donderdag 22 decem-
ber. Het orkest treedt op in fees-
telijke kleding in de sfeervol ver-
sierde grote zaal van Ugchelens 
Belang. De vereniging trakteert 
het publiek tijdens dit concert tra-
ditioneel op kerstklanken, kerst-
krans en glühwein. 

Het orkest staat onder leiding van 
dirigent Bart van den Brink en 
speelt kerstliederen en stemmi-
ge kerstmuziek zoals het ontroe-
rende “When a Child is born” en 
“Mary’s Boy Child”. Er is ook plaats 
voor veel vrolijke kerstmuziek 
waarbij de kleine drummer en de 
Amerikaanse cavalerie dit jaar een 
hoofdrol spelen. Natuurlijk is er 
voor de pauze het kerstverhaal en 
verwachten we de Kerstman in ei-
gen persoon die ongetwijfeld weer 
een verrassing in petto heeft voor 
publiek en muzikanten.

De toegang is gratis, de kerstkrans 
en de glühwein ook. U bent van 
harte welkom: donderdag 22 de-
cember, 20.00 uur in Ugchelens 
Belang, Bogaardslaan 81 in Ug-
chelen. 

Kerstconcert 
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DorpsVizier
Adverteren in het DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Voor meer informatie www.deruiterij.nl

Levensloop-
bestendig 

met slaap- en 
badkamer op de 

begane grond

vrijstaande nieuwbouwwoningen
in Beekbergen

Prachtiggelegen
vanaf  € 448.000,– v.o.n.

BEEKBERGEN - De eerste auto 
ruiten zijn al gekrabd, de mutsen 
en wanten tevoorschijn gehaald. 
Wintertijd is een tijd dat de zucht 
naar warme chocolademelk, glüh-
wein en kerstkransjes snel groter 
wordt. De donkere dagen voor 
Kerst brengen even rust in onze 
levens. De Ouderraad en team en 
OBS Beekbergen willen samen 
met ouders en kinderen even stil-
staan bij het einde van het jaar. Op 
woensdag 21 december organise-
ren zij een heuse Kerstmarkt. Dit 
jaar voor de aller eerste keer. Van 
17.00-19.00 uur zal het plein voor 
de school worden omgetoverd tot 
een sfeervolle markt met kraam-
pjes, brandende vuurkorven en de 
geur van warme chocolademelk, 
glühwein en heerlijke soep. U bent 
van harte uitgenodigd om deze 
gezellige kerstmarkt te komen be-
zoeken.
Op de marktkraampjes worden 
prachtige zelfgemaakte kerstde-
coraties verkocht.  De afgelopen 
dagen hebben alle kinderen van 
de school hard gewerkt aan deze 
kerscadeaus. Met behulp van al 
het geleerde uit het “The leader in 

Kerstmarkt OBS Beekbergen
me” traject, hebben zij hun creati-
viteit, teamwork en ondernemers-
geest in kunnen zetten. De op-
brengst van de kerstmarkt is voor 
de Stichting Het Vergeten Kind. Dit 
doel is door de kinderen van groep 
8 gekozen. In Nederland hebben 
duizenden baby’s, peuters, kleu-
ters en tieners de pech om niet op 
te groeien in een stabiele en veili-
ge thuisomgeving. Vele duizenden 
van hen slapen niet eens meer in 
hun eigen bed. De stichting zet 
zich in voor deze groep kinderen. 
Een mooi doel in onze ogen. Dicht-
bij onze kinderen en passend bij de 
kerstgedachte. 
Naast alle prachtige cadeaus zijn 
er ook kleine versnaperingen te 
koop. U kunt een strippenkaart 
kopen waarmee u  wat kleine hap-
jes kunt kopen te kopen. Hiermee 
steunt u ook ons goede doel.
Wij kijken uit naar een mooi en 
waardevol festijn en hopen u allen 
te ontmoeten rondom een van de 
vele vuren die ons zullen verwar-
men. 
Tot woensdag 21 december van 
17.00-19.00 uur op OBS Beekber-
gen

Ker s t m a r k t

ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

Kerkweg 1 | 7361 BD  Beekbergen | T. 055 506 15 83 
F. 055 506 19 01 | E. post@atromp.nl | I. www.atromp.nl
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“All I want for Christmas” van 
Mariah Carey klonk het afgelo-
pen zondag uit de luidsprekers 
op het terrein van ponyclub de 
Bosruiters. En dat was niet het 
enige kerstnummer dat werd 
gespeeld tijdens de Kerstjump. 
Ruiters uitgedost als kerstman 
en pony’s aangekleed als Ru-
dolf legden het springparcours 
af dat door parcourbouwer Ro-
gier Bos was uitgezet. En hoewel 
het best fris was deze dag was 
er toch een hoop publiek om te 
kijken naar de parcoursen en om 
de deelnemers aan te moedigen. 
De parcoursen van de deelne-
mers werden beoordeeld door 
het bekende jurylid de heer Be-
rend Klompmaker. Spannend was 
het in alle klassen tot het eind. 
In de klasse B ging de overwinning 
uiteindelijk naar de Beekbergen-
se amazone Olivia Braaksma met 
haar nog jonge pony Chubby Lee. 

Zowel de manche als de beslissen-
de barrage werden foutloos afge-
legd en beloond met de hoogste 
rijstijlbeoordeling, net voor num-
mer twee van deze klasse Anne 
Jacobsen met Future uit Lieren. 
 
De overige rubrieken lever-
den de volgende winnaars op: 
 

Op 22 januari gaat de winter-
competitie van de Bosruiters 
verder met een springwedstrijd. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van ponyclub de Bosrui-
ters: www.bosruiters.nl.

Op de foto Olivia Braaksma met 
Chubby Lee

Geslaagde Kerstjump ponyclub de Bosruiters

Klasse Licht Groen: Lizzy ten 
Cate met Miss Elena 
Klasse Groen: Eline Boersma 
met Vitall 
Klasse L/M: Kyra Klopman met 
Roseta 



De ondernemers verenigining Bemivo 
wenst u Fijne Feestdagen en

een Goede Jaarwisseling
 Bleijenberg Goente en Fruit
 Blom schoenen sport lederw.
 Boekhandel Beekbergen
 De Boerderij 
 Camping de Bosgraaf
 Dalhuisen Makelaardij
 Dio Beekbergen
 Dolman Assurantiekantoor 
 Eeterij de Lierderhoeve
 Fletcher Hotel Het Veluws Bos
 Princess Hotel De Wipselberg
 Princess Hotel Beekbergen
 Vishandel de Graaf
 Heksenketel /Anca
 Hoogeland Modeltuinen
 IJssalon IJstijd
 Janssen V.O.F.
 Janssen/Novy
 Slijterij  ‘t Keteltje
 Nieuwenhuis vof Kaashandel
 BW+S
 Primera de Damper
 Cafetaria Prins
 Restaurant La Parrilla
 Rabobank Apeldoorn e.o.
 Rosaly Mode
 Hotel de Smittenberg
 Autobedrijf Sonneveld
 Parc Spelderholt
 Tromp Installatiebedrijf

 van Zuuren BV
 Veluwse Avondmarkt
 Bakkerij van der Wal-Jolink
 Wereldwinkel Beekbergen
 Wilbrink Makelaardij
 Slagerij Wilbrink
 H. van de Kamp Elektra
 Albert Heijn John Westerik
 Blankhart & Bronkhorst Notariskantoor
 CeeCees
 Driessen Woningmakelaars
 Gramme 3.0, grafische producties
 Henk de Groot  Autoschade
 Camping de Hertenhorst
 Hubo Bouwmarkt v. Tongeren
 Jeans & More
 Kapsalon Louis
 Otto's ijs
 Restaurant De Roseboom
 Restaurant Foyer Riant 
 Restaurant Robin Food
 Vakantiepark het Lierderholt
 Via Natura
 Wenz uitvaart
 Wil Gerrits, De Echte Bakker
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 16 januari

 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

Op woensdagavond 28 december 
verlichten talloze lichtjes het stille 
Veluwse landschap. Voor het 5e 
jaar wordt er vanaf het voormalige 
zendstation Radio Kootwijk een 
lichtjeswandeling uitgezet door 
Staatsbosbeheer. De boswachter 
heeft speciaal  voor dit jaar een 
nieuwe route van maar liefst 5 
km uitgestippeld. Deze route leidt 
je ook langs bijzondere nieuws-
gebeurtenissen van dit jaar. Wat 
weet je hier nog van en wat deed 
het met je? De lichtjes en sterren 
aan de hemel wijzen je de weg, dus 
wandelschoenen aan, sjaal om en 
muts op…genieten maar!
 
We nodigen je uit binnen te komen
Het zendgebouw straalt op deze 
winteravond ook en nodigt uit om 
na de wandeling handen en voeten 
te warmen. En natuurlijk ook om te 
genieten van de gezellige sfeer in 
de zenderzaal. Traiteur Délicat uit 
Apeldoorn trakteert op een warm 
drankje met iets lekkers terwijl 
je luistert naar de betoverende, 
magische klanken van Dream-
flow (onderdeel van ‘Het is er al’). 
Dreamflow speelt met diverse bij-
zondere instrumenten van over de 

hele wereld. Laat je meenemen 
op reis door deze avontuurlijke 
klankwereld. Dit wordt afgewis-
seld met het koor Knap Eigenwijs 
dat een gevarieerd repertoire van 
Nederlands- en Engelstalige lied-
jes brengt. Sander Grootendorst, 
journalist bij de Stentor en tevens 
dichter en performer, zal op geheel 
eigen wijze het nieuws van afgelo-
pen jaar toelichten in de filmzaal.
 
Starttijden tussen 18.00-20.30 
uur. Inschrijven per starttijd.
Kosten:14,95 euro per persoon 
(inclusief parkeerkosten, (warm) 
drankje met iets lekkers na afloop 
en muziek). 
Boekingen uitsluitend via www.
staatsbosbeheer.nl/lichtjeswan-
delingradiokootwijk
Start: Annex A (nabij het zendge-
bouw, Radioweg 1, 7348 BG Radio 
Kootwijk).
Parkeren: voor de toegangspalen 
rechtsaf, parkeren op de parkeer-
plaats.
Op vertoon van je print van de 
boeking kun je deelnemen. Op de 
avond zelf is er geen kaart ver-
koop, dus ook géén toegang.
 

Lichtjeswandeling bij Radio Kootwijk 

Portobello’s zijn hele grote 
champignons die je met heel 
veel lekkers kunt vullen. Door de 
grote ‘ hoed’ zijn ze hier uiterma-
te geschikt voor. Deze gevulde 
portobello’s met spinazie, tomaat 
en parmezaan zijn een leuk bij-
gerecht of voorgerecht tijdens de 
feestdagen. Eigenlijk kunnen ze 
altijd en kun je ze met van alles 
vullen, maar tijdens de feestdagen 
is het natuurlijk extra leuk om hier 
indruk mee te maken! 
 
Wat heb je nodig? voor 4 perso-
nen 
- 4 portobello’s 
- 2 eieren 
- 2 el creme fraiche 
- 50 gram geraspte parmezaanse 
kaas 
- 6 cherrytomaatjes 
- 100 gram spinazie 
- teentje knoflook 
- peper en zout

Hoe maak je het? 
Verhit een grillpan op middelmatig 
vuur. Leg de portobello’s met de 

lammellen naar boven. Grill ze on-
geveer een kwartier tot het vocht 
uit de paddestoel naar boven 
komt. Hierdoor zijn ze vast voor 
gegaard. Leg ze vervolgens in een 
ovenschaal. 
Verwarm de oven voor op 180 
graden. Verhit wat olie in een pan 
en doe en wok er even kort de 
spinazie met de knoflook in. 
Meng de spinazie met de eieren 
en de creme fraiche. Voeg ook de 
parmezaanse kaas toe en breng 
op smaak met peper en zout. 
Verdeel het mengsel over de pad-
destoelen. Halveer de tomaatjes 
en druk deze in de portobello’s.  
Bak de portobello’s voor 20 minu-
ten in de oven.

 
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

Gevulde portobello’s met spinazie, tomaat en parmezaan

Klezmer Ensemble Nigunim
 
Kent u het Ugchelse Klezmer En-
semble Nigunim?
Ze spelen die prachtige, lyrische, 
van oorsprong Joodse, muziek. 
Nu eens tragisch, weemoedig, 
dan weer luchthartig en feestelijk. 
Nee...? U kent het ensemble nog 
niet...? Wel, dat ensemble bestaat 
ook nog niet. 
Ik wil het daarom gaan oprichten 
en zoek medemuzikanten. Mensen 
die houden van deze liederen en 
het levensgevoel dat eruit spreekt.
Als je accordeon, viool, trombone 
of bas speelt, neem dan eens con-
tact met me op.
Ik bespeel de (bas)klarinet en de 
sopraansaxofoon en ik heb een 
aardige klezmerverzameling.
Wat zou het leuk zijn als we ook 
hier gaan horen:
“ Shpil es nokh a mol, klezmorim! 

Nico van Dam
(055)312 40 44
nicosrvandam@hotmail.com

LOENEN -  Omdat veel vakantie-
parken bijna het gehele jaar door 
bezet zijn zoeken deze gasten tij-
dens hun verblijf in deze regio ook 
de bezienswaardigheden. Het blijkt 
dat kasteel Ter Horst in Loenen 
bijzonder in trek is bij vakantiegas-
ten.  Daarom heeft het bestuur van 
de Stichting Wijnand Hacfort be-
sloten ook in de komende winter 
en voorjaarsperiode door te gaan 
met de rondleidingen. Deze wor-
den nu in de komende maanden 
gehouden op elke donderdag om 
14.00 uur vanaf het voorplein bij 
het kasteel. Gidsen van de stich-

ting leiden de gasten rond over 
het landgoed met kasteel (1557), 
fraaie kelders, riante kamers met 
grote hal. Op het landgoed de bij-
gebouwen van 1791 en 1792 met 
stalling voor rijtuigen en vee. Ook 
de ijskelder, kassen en vijf eeuwen 
oude tamme kastanje. De deel-
nemers komen ook in de schuil-
kapel  die pas gerestaureerd is en 
uniek is voor Nederland. Kaarten 
zijn vanaf 13.30 uur verkrijgbaar 
in het kasteelwinkeltje. Eveneens 
dagelijks  bij bistro De Bron en ho-
tel De Loenermark in Loenen en 
boekhandel Hendriks in Eerbeek. 

Winterrondleidingen in en rond Kasteel Ter Horst

Foto: Martien Kobussen

Expositie
Kunstenares Netty Kort exposeert 
tot eind februari in de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5, in de Maten. Ze 
heeft een aantal teken- en schil-
dercursussen gevolgd en gebruikt 
diverse technieken in haar werken. 
Mooie dierportretten in pastel, 
kleurpotlood, acryl en olieverf. Ze 
schildert ook (huis)dierportretten 
in opdracht. 

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

De Heemhof is dagelijks geopend van 9.00 uur  tot 18.00 uur.  



 

dinsdag 20 december 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

woensdag 21 december  17.00-19.00 uur  Kerstmarkt OBS Beekbergen 

donderdag 22 december 14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    18.30 - 23.00 uur Open cafe/biljarten  de Boerderij 

    20.00 uur  Kerstconcert  Ugchelens Belang 

zaterdag 24 december 14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen  

    20.30 uur   Kerstdienst Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen  

dinsdag 27 december 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen  

woensdag 28 december 18.00 uur  Lichtjeswandeling Radio Kootwijk 

donderdag 29 december 14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

    14.00 - 16.00 uur Infopunt Hoge Weije 

    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

zaterdag 31 december 14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

zondag 1 januari  1.00 uur   New Years Eve de Boerderij 

    10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

vrijdag 6 januari  19.00 uur   Nieuwjaarsfeest Bemivo de Hoge Weye 

dinsdag 10 januari  20.00 uur   Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad Het Hoogepad 

zaterdag 21 januari  20.00 uur  Nieuwjaarsconcert PJB  de Heemgaard, Apeldoorn 

 

Vrijdag 6 januari feestelijke happening
De Hoge Weye aan de Dorpstraat

Trekking December Actie van vanaf 19.00 uur

Iedereen is welkom !


