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DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Tien over roodtoernooi

In het dorpshuis van Oosterhui-
zen wordt dit jaar voor de 23e 
keer het jaarlijkse tien over rood 
biljarttoernooi gehouden van 27 
februari  tot en met 3 maart.
De voorrondes zijn van maan-
dag 27 februari tot en met don-
derdag 2 maart. Aansluitend is 
op vrijdag 3 maart  de kwart,hal-
ve en finale. Aanvang alle avon-
den om 19.00 uur.
 
Op zaterdagavond 4 maart is er 
voor de sponsor ondernemers 
een mini tien over rood toernooi.
Inschrijven voor het tien over 
rood toernooi kan bij de heer 
Henk Quack Telefoon 055- 
5424738 Uitsluitend tussen 
18.00 en 20.00 uur.
Of per e-mail  
elizabeth28121944@live.nl
Het inschrijfgeld bedraagt 5 
euro per persoon.

BEEKBERGEN - Harmonieorkest 
Prinses Juliana Beekbergen kan 
terugkijken op een bijzonder ge-
slaagd Nieuwjaarsconcert. Afge-
lopen zaterdag was de Belgische 
musicalster Vera Mann, die begin 
dit jaar voor de vierde keer werd 
bekroond met een Musical Award, 
de soliste bij het Nieuwjaarscon-
cert in De Heemgaard. Tijdens het 
voorprogramma speelde het oplei-
dingsorkest, onder leiding van Ha-
rald van Neck, een aantal vrolijke 

Spetterend begin van 2017 door PJB met Vera Mann 

nummers om het publiek alvast 
wat op te warmen. 

In een bijna uitverkochte zaal zong 
Vera Mann voor de pauze met be-
geleiding van het orkest en een  
combo bestaande uit Lex Son-
neveld (piano) en Bas Rietmeijer 
(basgitaar) Franse nummers als 
‘Bruxelles’, ‘Ne me quitte pas’ en 
‘Non, je ne regriette rien’. Het or-
kest, onder leiding van dirigent 
René Bos, bracht een afwisselend 

programma ten gehore met wer-
ken als ‘The Phantom of the Ope-
ra’ en ‘Non, non, rien n’a changé’. 
Na de pauze werd het concert 
feestelijk voortgezet met weder-
om een aantal solowerken van de 
Belgische actrice. Ook binnen het 
orkest soleerde een aantal sec-
ties. Tijdens ‘Sax in the city’ was 
er een prominente rol weggelegd 
voor een saxofoonquintet en bij 
‘All I have to do is dream’ soleerde 
Marjolein Woudenberg en Elbert 

V r o u w e n c o n t a c t g r o e p 
Beekbergen en Omstreken hield 
op 18 januari haar jaarvergadering 
in het Hooge Pad. De bijeenkomst 
begon met een stiltemoment 
voor alle dierbaren die in 2016 
zijn overleden waaronder ook 
onze leden Betsie Sanner, Nel 
v.d Zandschulp en Gerry van 
Beek. Laatstgenoemde was de 
oprichtster van onze vereniging die 
in het jaar 1960 was gestart onder 
de naam Plattelandsvrouwen. 
Het bestuur presenteerde daarna 
haar financieel jaarverslag en de 
verschillende commissies gaven 
hun jaaroverzicht. De culturele 
commissie heeft verleden jaar 17 
theatervoorstellingen bezocht 
en bij Lief en Leed waren de 
uitgaven evenredig verdeeld 
over verjaardagen en zieken. 
Er werden vijf jubilarissen 
gehuldigd: Gerry de Bruin voor 
55 jaar, Hanna Reuvekamp en 

Corrie de Weerd voor 35 jaar, 
Marie Bresser voor 30 jaar en 
Rita van Beek voor 25 jaar trouw 
lidmaatschap. Na de pauze werd 
de traditionele bingo gehouden. 
 
Elke derde woensdagavond van 
de maand komen de dames van de 
vrouwencontactgroep in het Hooge 
Pad in Beekbergen gezellig bij 
elkaar voor een interessante lezing 
of een vrolijke muzikale avond. In 
de pauze is er tijd voor koffie en 
een vriendschappelijke babbel. 
 
Ook voor 2017 staan er weer 
leuke avonden in de planning 
zoals lezingen over Natuur en 
cultuur aan de IJssel, de Krant 
met een lach en een traan en de 
heer Romke v.d Kaa vertelt over 
zijn werk in  beroemde Engelse 
tuinen. Vrijwilligers van de KNGF 
Geleidehonden laten zien wat 
er allemaal komt kijken bij de 

opvoeding van een Hulphond en 
de Vlinderstichting leert ons hoe 
wij de tuin zo vlindervriendelijk 
mogelijk kunnen maken. Ook 
komen de twee Sotte Sussen met 
een vrolijke cabaretvoorstelling. 
Nieuwe dames en introducés zijn 
altijd welkom. Tegen betaling van 
2,50 euro inclusief een kopje koffie 
kunnen ze een avond bijwonen. Dat 
geldt alleen niet voor de gezellige 
kerstavond die is uitsluitend 
voor leden. Het lidmaatschap 
voor het hele jaar is 40 euro. 
 
Op 30 mei gaat ons jaarlijkse 
busreisje naar het Oranjemuseum 
in Diepenheim en een glasblazerij 
in Ootmarsum met afsluitend 
een gezellig diner in Terwolde. 
 
In de maanden juni, juli en augustus 
wanneer er geen bijeenkomsten 
zijn, staan er fietstochten en 
een picknick op het programma. 

Huldiging jubilarissen Vrouwencontactgroep 

Mulder op euphonium. Het orkest 
kwam tot volle glorie bij swingende 
nummers als ‘Make my day’, ‘Bos-
sa nova break out’ en ‘Dixieland 
Jamboree’. Het Nieuwjaarsconcert 
werd door PJB en Vera Mann op 
indrukwekkende wijze afgeslo-
ten met het door Ramses Shaf-
fy bekend geworden ‘Laat me’.  
Foto’s van het concert zijn te vin-
den op de Facebookpagina en de 
website van PJB. 

Heeft u interesse om een 
keer een avond van onze 
vrouwencontactgroep bij te wonen? 
De eerstvolgende bijeenkomst is 
op woensdag 15 februari om half 8 
in het Hooge Pad te Beekbergen. 

Ursula Muller, vertelt ons dan alles 
over het bekendste wandelpad 
van Nederland: het Pieterpad.

14 februari
Valentijnsdag



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.

(H)eerlijk eten voor  
        een betaalbare prijs

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

Heerlijk
3 gangen

 diner vanaf  
€ 27,50

À la carte restaurant  | Familie en groepsbijeenkomsten
Terras | Grand café  | Speeltuin | zwembad 

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

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

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

Aanbiedingen geldig van 30-01-2017 t/m 12-02-2017
wk 05-06

25.99
     70 cl

Glengarry 
Highland Single Malt 

Scotch Whisky

Duque de Sevilla
D.O. Campo de Borja, Spanje
Garnacha Tempranillo
Viura Chardonnay
Garnacha Rosado
75 cl. Per fles 4,49

HOOGHOUDT
Kalmoes Beerenburg

Beerenburg
Zachtbitter

ESTARO 
RUM

Wit of Bruin

19,99
   100 cl

BALLANTINE’S
Blended 

Scotch Whisky

GIBSON’S
London Dry

Gin

OPAL BIANCA
Liquore alla

Sambuca

13,99
   70 cl

DOMAINE DE LA BASTIDE
Cabernet Sauvignon,

Merlot
NORMAAL 6,99

11,99
    70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

 5,49
   75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

OLIFANT
Jonge 

Graanjenever 

11,99
   100 cl

11,49
   100 cl

DUJARDIN
Vieux

11,99
   100 cl

GLEN TALLOCH
PEATED

Limited Edition

13,99
    70 cl

  9,99
   70 cl

[= 2e fles voor 2,25]

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

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen

T 055-5061031

Zuivelservice

W. Hofman
Zowel in de winkel als in de wagen bieden wij het volgende assortiment:

  

Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen - tel : 055-5061207 - www.hofman-zuivel.nl

v zuivel en kruidenierswaren
v voldoende parkeergelegenheid

  v brood&banket van bakker Broer
  v verse groente en fruit

INLOOP
SPREEKUUR

Iedere 1e dinsdag van de maand
van 17.00 tot 19.00 uur

In de praktijk aan de Dorpstraat 7

Onze praktijk biedt u tijdens deze dagen geheel GRATIS en
VRIJBLIJVEND de mogelijkheid om kort uw huidige situatie

één op één met de fysiotherapeut te bespreken.

U hoeft dus geen afspraak te maken.

Voor meer informatie bel:  055-3125035 
Of kijk op: www. fysiotherapie-wellness.nl

DINSDAG
7 FEBRUARI 2017
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

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

DorpsVizier
 

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=   
(ex. btw)

 

Meer informatie:

www.dorpsvizier.nl

Willem Kolffweg
 
Op vrijdag 10 februari om 15.30 uur 
wordt het straatnaambord “Willem 
Kolffweg” officieel aangebracht en 
onthuld. De werkgroep Oud Beek-
bergen-Lieren en de dorpsraad 
hebben enige tijd geleden aan de 
gemeente Apeldoorn het voorstel 
gedaan in de nieuwbouw aan de 
Ruitersmolenweg respectievelijk 
Stichtingsweg een straat de naam 
Willem Kolff- weg te geven. De ge-
meente heeft dat voorstel, evenals 
trouwens de Persijnweg, gehono-
reerd.
 
Wie was Willem Kolff?
In een artikel van de Willem Kolff 
Stichting staat het volgende over 
deze arts/uitvinder.
Prof. Dr. Willem Johan (Pim) Kolff 
(1911-2009) is de uitvinder van de 
kunstnier (1943) en het kunsthart 
(1956) en pionier in de ontwikke-
ling van talloze orgaan vervan-
gende therapieën in de periode 
1943-1997. Hij wordt wereldwijd 
beschouwd als de vader van de 
kunstorganen en als een van de 

“Apeldoorn, stad in het groen” een 
prachtige leus, een mooie aan-
dachtstrekker. Maar dat schept 
dan meteen verplichtingen. Het 
concept van de “Groenstructuur-
kaart” is in dat kader een belang-
rijk document. In de mededeling 
van de gemeente Apeldoorn staat: 
“met de groen- structuurkaart 
Apeldoorn” komt een totaal beeld 
van de belangrijke groene dragers 
van stad, dorpen en buitengebied 
tot stand. Groen, natuur en water 
zijn bepalend voor de identiteit van 
Apeldoorn. Uitgestrekte bossen en 
heidegebieden op de Veluwe, be-
ken en sprengen, klassieke
en eigentijdse stadsparken en 
oude lanen: samen vormen ze 
een sterk maar ook kwetsbaar 
systeem. Om dit systeem beter 
in beeld te brengen heeft de ge-
meente Apeldoorn de Groen-
structuurkaart Apeldoorn samen-
gesteld. Deze kaart geeft voor de 
hele gemeente aan welke groene 
gebieden de gemeente extra wil 
beschermen en waar de gemeen-

te bijvoorbeeld geen snippergroen 
wil verkopen. Ook staat op de 
kaart waar bomen gekapt mogen 
worden zonder vergunning en 
waar de Wet natuurbescherming 
van kracht is”.
Een zeer gedetailleerd rapport en 
dat vereist zeker waar antwoord 
gegeven moet worden op vragen 
als:
- Waar ligt het verschil tussen oude 
en nieuwe begrenzing?
- Waar is wel een kapvergunning 
vereist en waar niet?
- Hoe wordt voorkomen dat door 
de bomen het bos niet meer ge-
zien wordt?
Reden waarom het bestuur van 
de dorpsraad positief heeft ge-
reageerd op een voorstel van de 
buurtcommissie Zomeroord over 
dit onderwerp een informatie-
bijeenkomst te organiseren waar 
de gemeente tekst en uitleg komt 
geven. Zodra er meer gegevens 
(datum, tijdstip en locatie) bekend 
zijn zullen wij u informeren.

belangrijkste medische uitvinders 
van de twintigste eeuw.
Professor Kolff ontving in zijn car-
rière dertien eredoctoraten aan 
universiteiten over de hele wereld 
en 127 internationale onderschei-
dingen. Zijn uitvindingen redden 
tot op de dag van vandaag miljoe-
nen mensen over de hele wereld 
het leven.
Prof. Kolff heeft, voor hij in Gronin-
gen zijn artsenstudie begon, in zijn 
jeugd een aantal jaren in Beekber-
gen gewoond (zijn vader was di-
recteur van het tuberculosesana-
torium).
Alle reden dus om in Beekbergen 
een straat naar deze arts/uitvinder 
te vernoemen.
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Nieuwsbrief 30 januari 2017 

Van de bestuurstafel 

Willem Kolffweg 

Op vrijdag 10 februari 2017, ’s middags om 15.30 uur wordt het 
straatnaambord “Willem Kolffweg” officieel aangebracht en ont-
huld. De werkgroep Oud Beekbergen-Lieren en de dorpsraad 
hebben enige tijd geleden aan de gemeente Apeldoorn het 
voorstel gedaan in de nieuwbouw aan de Ruitersmolenweg 
respectievelijk Stichtingsweg een straat de naam Willem Kolff-
weg te geven. De gemeente heeft dat voorstel, evenals 
trouwens de Persijnweg, gehonoreerd. 
 

Wie was Willem Kolff? 

In een artikel van de Willem Kolff Stichting staat het volgende over deze arts/uitvinder. 
Prof. Dr. Willem Johan (Pim) Kolff (1911-2009) is de uitvinder van de kunstnier (1943) en het 
kunsthart (1956) en pionier in de ontwikkeling van talloze orgaan vervangende therapieën in de 
periode 1943-1997. Hij wordt wereldwijd beschouwd als de vader van de kunstorganen en als 
een van de belangrijkste medische uitvinders van de twintigste eeuw. 
Professor Kolff ontving in zijn carrière dertien eredoctoraten aan universiteiten over de hele 
wereld en 127 internationale onderscheidingen. Zijn uitvindingen redden tot op de dag van 
vandaag miljoenen mensen over de hele wereld het leven. 
Prof. Kolff heeft, voor hij in Groningen zijn artsenstudie begon, in zijn jeugd een aantal jaren in 
Beekbergen gewoond (zijn vader was directeur van het tuberculosesanatorium). 
Alle reden dus om in Beekbergen een straat naar deze arts/uitvinder te vernoemen. 

Groenstructuurkaart Apeldoorn (concept) 

 “Apeldoorn, stad in het groen” een prachtige leus, een mooie aandachtstrekker. Maar dat 
schept dan meteen verplichtingen. Het concept van de “Groenstructuurkaart” is in dat kader een 
belangrijk document. In de mededeling van de gemeente Apeldoorn staat: “met de groen-
structuurkaart Apeldoorn” komt een totaal beeld van de belangrijke groene dragers van stad, 
dorpen en buitengebied tot stand. Groen, natuur en water zijn bepalend voor de identiteit van 
Apeldoorn. Uitgestrekte bossen en heidegebieden op de Veluwe, beken en sprengen, klassieke 

en eigentijdse stadsparken en oude lanen: 
samen vormen ze een sterk maar ook 
kwetsbaar systeem. Om dit systeem beter in 
beeld te brengen heeft de gemeente 
Apeldoorn de Groenstructuurkaart Apeldoorn 
samengesteld. Deze kaart geeft voor de hele 
gemeente aan welke groene gebieden de 
gemeente extra wil beschermen en waar de 
gemeente bijvoorbeeld geen snippergroen wil 
verkopen. Ook staat op de kaart waar bomen 
gekapt mogen worden zonder vergunning en 
waar de Wet natuurbescherming van kracht 
is”. 
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en eigentijdse stadsparken en oude lanen: 
samen vormen ze een sterk maar ook 
kwetsbaar systeem. Om dit systeem beter in 
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Groenstructuurkaart Apeldoorn (concept)

Formulierenspreekuur
 
Er zijn veel soorten formulieren en 
regelingen. Ook gaan steeds meer 
zaken digitaal.
Kunt u hier hulp of ondersteuning 
bij gebruiken of heeft u een speci-
fieke vraag, dan kunt u terecht bij 
het formulierenspreekuur op vrij-
dagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 
uur.
U kunt ondersteuning krijgen bij 
aanvragen/wijzigingen op het ge-
bied van o.a.:
- Aanvragen en activeren van een 
DigiD.
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, 
Bijstand, WIA, Wajong).
- Toeslagen (zoals huur, zorg en 
kindgebonden budget).
- Toeslagen en overige formulieren 
of aanvragen van het UWV. - Re-
gelingen voor mensen met een 
laag inkomen.
- Het schrijven van bezwaarschrif-
ten.
- Het opstellen van betalingsrege-
lingen.
- Het wijzigen en/of opzeggen van 
abonnementen en diensten.
 
Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt 
plaats bij De Vier Dorpen, Locatie 
Bijenkorf. Adres: Loenenseweg 39, 
7361 GB Beekbergen.

Gemeentenieuws
 

Vanaf 19 januari ligt gedurende 
zes weken ter inzage het besluit 
van burgemeester en wethouders 
van 19 december 2016 waarmee 
zij gebieden hebben aangewezen 
waar het verboden is hemelwa-
terafvoerleidingen aan te sluiten 
of aangesloten te houden op het 
openbaar vuilwaterriool. Het be-
sluit treedt in werking met ingang 
van 19 januari 2017.
Tegen het ontwerpbesluit zijn 
geen zienswijzen naar voren ge-
bracht. Ook hebben burgemeester 
en wethouders bij het nemen van 
het besluit geen wijzigingen in het 
besluit aangebracht. Daarom kan 
alleen een belanghebbende die 
aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest zijn zienswijze 
bij burgemeester en wethouders 
naar voren te brengen, beroep in-
stellen.
Tot 2 mei 2017 kunt u uw beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank 
Gelderland, Afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem.

Het indienen van een beroep-
schrift schorst het besluit niet. De-
gene die beroep instelt kan daar- 
naast een verzoek om voorlopige 
voorziening (schorsing) indienen 
bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Gelderland, Afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.
Het Besluit gebiedsaanwijzing 
afvoer hemelwater is in elektro-
nische vorm te raadplegen via 
de website van de gemeente 
Apeldoorn www.apeldoorn.nl/in-
zage onder het kopje Ter Inzage, 
Beleidsnota’s.
Het Besluit gebiedsaanwijzing af-
voer hemelwater ligt in het stad-
huis ter inzage. In het stadhuis 
kunt u het zowel in elektronische 
vorm als op papier bekijken. Me-
dewerkers van het Omgevingslo-
ket kunnen u meer vertellen over 
dit besluit. De openingstijden van 
het stadhuis en van het Omge-
vingsloket vindt u op de website 
van de gemeente Apeldoorn.
 

Burgemeester en wethouders de-
len mee dat zij een overeenkomst 
over grondexploitatie hebben 
gesloten voor het perceel Hoge 
Bergweg 16 te Beekbergen, ka-
dastraal bekend gemeente Beek-
bergen, sectie B, nummer 5574. De 
overeenkomst betreft de realisatie 
van 24 zorg gerelateerde recrea-
tiewoningen en een groepsaccom-
modatie.
Met ingang van 19 januari 2017 
ligt een afschrift van de overeen-
komst voor iedereen ter inzage bij 
het Omgevingsloket in het stad-
huis aan het Marktplein 1. Over de 
overeenkomst kunnen geen ziens-
wijzen worden ingediend. De ope-
ningstijden van het Omgevingslo-
ket vindt u op de website van de 
gemeente Apeldoorn.

Bekendmaking besluit gebiedsaanduiding afvoer hemelwater

Kennisgeving gesloten grondexploitatie-overeenkomsten voorbe-
reiding bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling voor het 
perceel Hoge Bergweg 16 in Beekbergen

Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening de-
len burgemeester en wethouders 
verder mee dat zij ter uitvoering 
van de gesloten overeenkomst het 
voornemen hebben een bestem-
mingsplan voor te bereiden voor 
het genoemde perceel.
Ten aanzien van het voornemen 
liggen in deze fase van de voor-
bereiding geen stukken ter inza-
ge, kunnen nog geen zienswijzen 
worden ingediend en wordt geen 
onafhankelijke instantie in de ge-
legenheid gesteld een advies over 
het voornemen uit te brengen.
Te zijner tijd zal een ontwerp-be-
stemmingsplan ter inzage worden 
gelegd. Dan is het mogelijk om te 
reageren.

Burgemeester en wethouders de-
len mee dat zij op 14 oktober 2016 
een overeenkomst over grondex-
ploitatie hebben gesloten voor 
het perceel Zonnegloren 19 te 
Beekbergen, kadastraal bekend 
gemeente Beekbergen, sectie F, 
nummers 5174,5098 en 4709. De 
overeenkomst betreft het gebruik 
van het bijgebouw als dependan-
ce.
Met ingang van 26 januari 2017 
ligt een afschrift van de overeen-
komst voor iedereen ter inzage bij 
het omgevingsloket in het stad-
huis aan het marktplein 1. Over de 
overeenkomst kunnen geen ziens-

wijzen worden ingediend. De ope-
ningstijden van het Omgevingslo-
ket vindt u op www.apeldoorn.nl/
stadhuis.
Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening de-
len burgemeester en wethouders 
verder mee dat zij ter uitvoering 
van de gesloten overeenkomst het 
voornemen hebben een bestem-
mingsplan voor te bereiden voor 
het genoemde perceel.
Ten aanzien van het voornemen 
liggen in deze fase van de voor-
bereiding geen stukken ter inza-
ge, kunnen nog geen zienswijzen 
worden ingediend en wordt geen 
onafhankelijke instantie in de ge-
legenheid gesteld een advies over 
het voornemen uit te brengen.
Te zijner tijd zal een ontwerp-be-
stemmingsplan ter inzage worden 
gelegd. Dan is het mogelijk om te 
reageren. In het gemeenteblad zal 
worden aangekondigd wanneer 
dat is en hoe u kunt reageren.

Kennisgeving gesloten grondexploitatie overeenkomst en voorbe-
reiding bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling voor het 
perceel Zonnegloren 19 te Beekbergen
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De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....De leukste cadeautjes 
en kaarten voor
jouw Valentijn

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

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59

www.degrootautoschade.nl

Voor de bakker
Bij het schrijven van mijn eerste 
column was ik het al van plan. Het 
is niet makkelijk maar deze keer 
gaat mijn verhaal over enzymen.
Wat zijn enzymen?
Enzymen zijn eiwitten die in staat 
zijn iets te veranderen zonder 
daarbij zelf opgebruikt te worden. 
Dit lijkt hocus pocus maar gist bij-
voorbeeld bevat een enzym dat 
suiker kan veranderen in alcohol 
en koolzuurgas. Omdat het enzym 
niet zelf wordt verbruikt gaat het 
net zo lang door tot alle suiker om-
gezet is. Dit specifieke enzym kan 
niets anders. Eigenlijk gebeuren 
alle biologische processen met be-
hulp van enzymen. Een zaadje ont-
kiemt door een enzym dat zetmeel 
in suiker verandert. Ons voedsel 
verteren we door een scala aan 
enzymen in ons speeksel en onze 
darmen. Een spin maakt zijn prooi 
vloeibaar met enzymen om te 
eten. Elk biologisch proces heeft 
zijn eigen enzym. Heel natuurlijk 
en niets mis mee.
Maar…
Zoals al vaak bewezen is denkt de 
mensheid het beter te kunnen dan 
de natuur. De industrie is tegen-
woordig in staat om alle mogelijke 
enzymen te maken met behulp van 
bijvoorbeeld genetische manipula-
tie. Ze doen dit ook graag omdat 
levensmiddelenfabrikanten allerlei 
enzymen mogen toevoegen zon-
der dit op het etiket te vermelden. 
Enkel het woord enzymen is vol-
doende. Wat voor soort, hoeveel, 
van welke oorsprong en met welk 
doel hoeft niet vermeld te worden. 
Vrijwel ieder product in de super-
markt met een zogenaamd ‘clean 
label’, dus een etiket waar alle of 
bijna alle E-nummers vanaf zijn, 
wordt gemaakt met een cocktail 
van enzymen.
Is dat goed?
Ik ben er van overtuigd dat dit niet 
goed is. Eigenlijk vind ik het heel 
slecht omdat er geen enkele con-
trole op is. Niemand weet wat het 
effect is (nu of later) op de consu

ment die de producten eet of op de 
medewerkers die er mee moeten 
werken. Leveranciers bagatellise-
ren het probleem door te zeggen 
dat het maar om kleine hoeveel-
heden gaat maar zoals ik al aangaf 
maakt de hoeveelheid niet uit. De 
werking stopt nooit. Dus als het 
een enzym is dat de eiwitten van 
je lichaam afbreekt dan duurt het 
bij een klein beetje enzym vrij lang 
voordat het hele lichaam is afge-
broken en bij een grote hoeveel-
heid gaat het snel. Lijkt me allebei 
geen pretje.
Een ander excuus is ook dat het 
geen kwaad kan omdat de hele 
natuur vol zit met enzymen. Dat is  
waar maar kunnen wij ongestraft 
de balans in de natuur verstoren 
met onze technologie? Fosfaten 
komen ook in de natuur voor maar 
toch moest het in de jaren ‘70 uit 
de wasmiddelen. Over wasmidde-
len gesproken: Alle moderne was-
middelen bestaan uit, jawel, en-
zymen. Dezelfde enzymen die de 
levensmiddelenfabrikanten in hun 
voedingsmiddelen stoppen omdat 
je ze niet op het etiket hoeft te ver-
melden. En al die enzymen komen 
in de vrije natuur terecht waar ze 
eeuwig doorgaan met het veran-
deren van hun omgeving. Want 
een enzym stopt nooit!
Wat is het gevolg?
Wie zal het zeggen. We verande-
ren ons milieu en we weten dat 
micro-organismen (ziektekiemen) 
zich sneller aanpassen dan mens 
en dier. Ik ben er van overtuigd dat 
dit mede oorzaak is van voedselin-
toleranties, allergieën en diverse 
andere gezondheidsproblemen.
Wat wil ik nu eigenlijk zeggen?
Een product ‘zonder toevoegin-
gen’ is niet hetzelfde als een eer-
lijk, natuurlijk product. Het is hoog-
uit een product met toevoegingen 
die niet op het etiket gezet hoeven 
te worden.
 
Peter van der Wal
www.waljolink.nl

“Wat zijn enzymen?”

Dorpstraat 48, Beekbergen. Tel: 055 5060951

Boh Foi Toch in de Boerderij

Teen age Party  
Op vrijdag 17 maart aanstaande 
is er de Crazy edition van de Teen 
age Party in de boerderij beek-
bergen. Deze editie gaat samen 
met een deel en like actie van een 
Footlocker waardebon. Houd de 
facebook van de boerderij in de 
gaten en de Instagram. Daar ko-
men de verder aankondigingen!.
facebook/boerderijbeekbergen 
en instagram/deboerderij

informatie en ondersteuning

 collecte@jantjebeton.nl

 030-2427265 (ma - vr 08:00 - 17:00 uur)

 www.jantjebeton.nl/collecte

 www.jantjebeton.nl/buitenbeweging

 www.facebook.nl/jantjebetoncollecte

 twitter.com/jantjebetonline

                                                  Wist je dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts één keer per week vrij buitenspeelt? En veel kinderen niet naar een  
                                                  club of vereniging kunnen om daar lekker te bewegen of avontuurlijke activiteiten te ondernemen? Daarom steunt  
                                                  Jantje Beton het verenigingsleven, speeltuinen, Scouting groepen en organisaties als dagopvang van kinderen om 
                                                 extra geld op te halen voor de eigen kas. Collecteer mee tijdens de Jantje Beton Collecte en wij spekken daarmee  
                                               de kas. Hoe? Met de collecte is 50% van de opbrengst voor de deelnemers! 

JantJe Beton ColleCte 13 t/m 25 feBruari                    
                  ColleCteer mee en spek tegeliJkertiJd Je eigen kas!

voor Je eigen kas

voor

JantJe Beton

aanmelden
1. Je meldt je aan via de website www.jantjebeton.nl/collecte  
2. Jantje Beton controleert of er genoeg plek is in de door jou  
 opgegeven plaats(en).
3. Na inschrijving en check of er plek is, ontvang je een  
 welkomstpakket.
4. Je collecteert in de periode van 13 t/m 25 februari op de  
 momenten dat het jóu uitkomt.
5. Binnen 4 weken ontvang je van Jantje Beton 50% van jouw  
 opbrengst op de (club)rekening.

Wat geBeurt er met de opBrengst?
Samen met kinderen, gemeenten en andere betrokkenen zorgt  
Jantje Beton dat er gezonde schoolpleinen, speelbuurten en  
speelplekken komen geïnspireerd op de wensen van kinderen uit  
de buurt. De Jantje Beton projecten dienen als voorbeeld voor  
andere buurten en gemeenten. 

Lees meer over het werk van Jantje Beton op www.jantjebeton.nl  

Nieuwsgierig naar wat anderen met de opbrengst deden?
www.jantjebeton.nl/waaraan-worden-de-opbrengsten-van-decollecte-
besteed
 
leuk om te Weten 
 Een gemiddelde groep heeft ± 25 collectanten. Er is geen  

 verplicht aantal, wel een advies van minimaal 10 collectanten. 
  Een collectant besteedt gemiddeld 2 uur aan de collecte en  

 verdient dan al snel € 30 tot € 50.
  Gemiddelde opbrengst van € 900 tot € 2.000. De hoogste  

 opbrengst in 2016 was € 18.800!

Jaarlijks zetten ruim 40.000 collectanten van 1.500 deelnemende 
partijen zich in om tijdens de Jantje Beton Collecte extra geld op te 
halen voor hun kas. Met meer inkomsten is meer mogelijk. Zoals 
onderhoud, aanschaf en vervanging van materialen of de organisatie 
van activiteiten. 

Met 10 vrijwilligers collecteer je in 2 uur al snel 10 tentjes bij elkaar 
voor een zomerkamp, of 75 pallets voor een huttenbouw, of 5 m3 
speelzand voor het buitenterrein, of 20 nieuwe ballen, of een trai-
ningsdoel, of huur je een graffitikunstenaar, of…  

De Jantje Beton Collecte komt al bijna 50 jaar op voor het recht van 
alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buiten-
spelen en bewegen mogelijk te maken. Dagelijks vrij buitenspelen  
en bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinde-
ren. Tijdens het spelen leren kinderen belangrijke vaardigheden die 
nodig zijn om op te groeien tot gezonde en evenwichtige volwasse-
nen. Helaas is dit dus niet vanzelfsprekend. Dus: collecteer mee  
en help! Kom in actie voor buitenspelen en bewegen! 
 

Help mee, spek tegeliJkertiJd Je eigen CluBkas, 
en kom samen in aCtie voor meer Buitenspelen!
 Met de collecte is 50% van de opbrengst voor de club!
 Jouw opbrengst nog dít buitenseizoen besteden. 
 Deelname is heel eenvoudig. 
 Jantje Beton heeft in élke gemeente een collectevergunning. 
 Breng hiermee ook jouw club of vereniging extra onder de aandacht. 
 En help kinderen voor wie spelen minder vanzelfsprekend is. 

JantJe Beton ColleCte
13 t/m 25 feBruari 2017

Buitenspelen is geen 
luxe maar noodzaak

Wist je dat 1 op de 5 kinderen niet 
of slechts één keer per week vrij 
buitenspeelt? En veel kinderen 
niet naar een club of vereniging 
kunnen om daar lekker te bewe-
gen of avontuurlijke activiteiten te 
ondernemen? Daarom steunt
Jantje Beton het verenigingsleven, 
speeltuinen, Scouting groepen en 
organisaties als dagopvang van 
kinderen om extra geld op te halen 
voor de eigen kas. Collecteer mee 
tijdens de Jantje Beton Collecte en 
wij spekken daarmee
de kas. Hoe? Met de collecte is 
50% van de opbrengst voor de 
deelnemers!

Help mee, spek tegelijkertijd je eigen clubkas,
en kom samen in actie voor meer buitenspelen!
• Met de collecte is 50% van de opbrengst voor de club!
• Jouw opbrengst nog dít buitenseizoen besteden.
• Deelname is heel eenvoudig.
• Jantje Beton heeft in élke gemeente een collectevergunning.
• Breng hiermee ook jouw club of vereniging extra onder de aandacht.
• En help kinderen voor wie spelen minder vanzelfsprekend is.

informatie en ondersteuning
collecte@jantjebeton.nl
030-2427265 (ma - vr 08:00 - 17:00 uur)
www.jantjebeton.nl/collecte
www.jantjebeton.nl/buitenbeweging
www.facebook.nl/jantjebetoncollecte
twitter.com/jantjebetonline

Samen Muziek Maken in het Kristal genomineerd voor prijs ING
APELDOORN - Nederland telt tal 
van verenigingen en stichtingen 
die zich inzetten voor de maat-
schappij. Het 'Help Nederland 
vooruit' van het ING Nederland 
fonds geeft  deze initiatieven een 
steuntje in de rug. In elke regio zijn 
er 5 projecten genomineerd die 
kans maken op een mooie geld-
prijs. Hoe meer stemmen het initi-
atief weet te verzamelen hoe ho-
ger de geldprijs
Het Project samen Muziek Maken 
in het Kristal is een van de geno-
mineerde projecten in deze regio.
Wekelijks krijgen 100 kinderen 
met-en zonder een beperking sa-
men instrumentale muzieklessen. 
Ook kinderen met een ernstig 
meervoudige beperking maken 
dankzij de inzet van aangepast 

instrumentarium volwaardig deel 
uit van dit orkest. Daarnaast gaan 
kinderen met een beperking we-
kelijks naar huiskamers voor de-
menterende ouderen om daar 
samen plezier te beleven met mu-
ziek. Met de prijs wil de stichting 

nieuwe aangepaste instrumen-
ten aanschaffen waardoor er nog 
meer kinderen en ouderen elkaar 
kunnen ontmoeten middels mu-
ziek. U kunt ons helpen door uw 
stem uit te brengen via www.help-
nederlandvooruit.nl/doel/2121776 

Op zaterdag 1 april - dit is geen grap - gaan we zingen. "Hee hee hee - Hoo ho hooo - Doar stoan ze weer 
- Veur de zo veulste keer"  Boh Foi Toch komt de boerderij laten zingen en dansen. We hebben er nu al zin 
in. Binnenkort gaan we de voorverkoop starten. Reserveer de datum vast in je agenda  want "Doar staon ze 
weer - Veur de zo veulste keer." Jij bent er toch ook bij. 

Open Inloop Huis  
Stichting ‘kLEEF! is een laagdrem-
pelig inloophuis aan de Vossel-
manstraat in Apeldoorn voor men-
sen die kanker hebben of hebben 
gehad en/of hun naasten of nabe-
staanden.
Heeft u ons Inloophuis (Vossel-
manstraat 4 in Apeldoorn) altijd 
al eens van binnen willen bekijken 
en de sfeer willen proeven? Dat 
kan tijdens ons Open Huis op We-
reldkankerdag zaterdag 4 februari 
2017 tussen 10.00 en 15.00 uur.
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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

Vo l l e y b a l

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof:

Vrijdag 3 februari
20.30 uur BSV  XR 1 –  Overa XR 2

Zaterdag 4 februari
12.00 uur BSV Dames 2  –  Avior DS 12
14.00 uur BSV Heren 3  –  Setash HS 3
16.00 uur BSV Dames 1  –  SV Dynamo DS 6
18.00 uur BSV Heren 1  –  Rood–Wit `75 HS 1 

Zaterdag 11 februari
12.00 uur BSV Dames 3  -  SV Dynamo DS 12
14.00 uur BSV Heren 2  –  Rood-Wit `75 HS 2

Uit wedstrijden

Vrijdag 31 januari
19.30 uur GTH Torpedo DS 2  –  BSV Dames 3
 Dorpshuis Hoenderloo, Hoenderloo 

Woensdag 8 februari
20.15 uur Overa XR 3  –  BSV XR 1
 Almelod, Almen

Vrijdag 10 februari
19.00 uur SV Dynamo HS 7  –  BSV Heren 1
 Omnisport, Apeldoorn
21.00 uur SV Dynamo DS 5  –  BSV Dames 1
 Omnisport, Apeldoorn

Zaterdag 11 februari
10.00 uur BSV N3 1  –  Blok EVC N3 1
 De Bhoele, Eerbeek
10.30 uur Spiker N3 1   – BSV N3 1
 De Bhoele, Eerbeek
14.30 uur  Nuovo HS 4  –  BSV Heren 3 
 Doorwerth, Doorwerth
18.00 uur  Klarenbeek HS 1  –  BSV Heren 4
 MFC Klarenbeek (de Pauw), Klarenbeek

	

Huiswerkbegeleiding 

Iedere dinsdag van 14:00 tot 18:00 uur  

In de Hoge Weije te Beekbergen 

 

www.omgaan-met.nl 

info@omgaan-met.nl 

Dartwedstrijd  

Op 25 maart is er bij de Boerderij 
het jaarlijkse darttoernooi. Er is 
plek voor 40 deelnemers, die mee 
kunnen doen. Er zijn twee finale 
rondes: de Winnaarsronde en de 
Verliezersronde. Daarmee maakt 
iedere darter kans te winnen.
Opgeven, oefenen en uitleg hoe 
de regels werken, kun je vragen op 
donderdag avond tijdens het OC 
Cafe. Er wordt dan geoefend in het 
OC Cafe. Darts zijn aanwezig of je 
brengt je eigen setje mee.
Tijdens het toernooi op 25 maart 
kun je je favoriet aanmoedigen 
of zelf winnen als je je hebt inge-
schreven. Het beloofd weer net zo 
gezellig en spannend te worden 
als vorig jaar. Breng je eigen sup-
porters mee.
Meer informatie bij John: telefoon-
nummer 06 2945 0493.
Opgeven: bij John of in de boerderij 
op donderdagavond.
Inschrijving: 5 euro per persoon
Datum: 25 maart start om 14.00 
uur, Boerderij Beekbergen, Tulle-
kensmolenweg 22A, Beekbergen.

Proef, beleef, geniet.
Bruggelerweg 4      7361 CX Beekbergen 

T. 055 506 1230       www.foyerriant.nl

VALENTIJN 14 FEBRUARI  
Vanaf 16.00 uur geopend voor

borrel, diner en live muziek.

VV Beekbergen heeft de beste sportkantine

BEEKBERGEN - VV Beekbergen 
heeft de beste sportkantine van 
Oost-Nederland Speciaal
Voetbalvereniging Beekbergen is 
uitgeroepen tot de beste sport-
kantine van regio Oost-Nederland. 
Voetbalvereniging Beekbergen is 
meerdere keren beoordeeld door 
mystery guests en blinkt uit in 
gastheerschap, service en bierbe-
handeling. Hier kun je dus terecht 
voor het best getapte glas bier! 
Deze verkiezing is onderdeel van 
het Goed Getapt kwaliteitspro-
gramma van heineken Nederland. 
Als prijs ontving Guus Jurriens van 
Voetbalvereniging Beekbergen de 
Gouden Spatel van Maud Prinsen, 
Accountmanager Oost-Neder-
land, heineken Nederland.

Trotse eigenaars
Guus Jurriens van Voetbalver-
eniging Beekbergen is hartstikke 
trots op deze titel. “We zijn heel 
blij met het winnen van de Gouden 
Spatel voor de beste sportkantine. 
We doen altijd ons uiterste best 
om het de leden en gasten in onze 
sportkantine zo goed mogelijk 
naar de zin te maken. Het is altijd 
heel leuk om te zien dat na een 
wedstrijd of training men nog ge-

zellig samenkomt in de sportkan-
tine. Daarnaast is onze deelname 
aan het Goed Getapt programma 
ook belangrijk voor ons omdat we 
zo nog meer kwaliteit willen leve-
ren en onze gasten extra tevreden 
willen stellen. Met deze prijs zijn wij 
als voetbalvereniging niet alleen 
heel blij, maar het allerbelangrijkst: 
onze gasten ook!”

De verkiezing van de beste sport-
kantine van de regio is onderdeel 
van het Goed Getapt kwaliteits-
programma van heineken Neder-
land. “Al meer dan tien jaar hel-
pen we Nederlandse horecazaken 
met trainingen en workshops over 
kwaliteit in gastheerschap, service 
en bierhandeling”, vertelt Maud 
Prinsen, Accountmanager heine-
ken Nederland. “We toetsen de 
sportkantines die deelnemen aan 
het Goed Getapt programma aan 
de hand van mystery guests. Voor 
sportkantines hebben we een spe-
ciale categorie, geheel toegespitst 
op wat voor hen belangrijk is. Zo 
streven we ernaar dat de gasten 
bij Voetbalvereniging Beekbergen 
op de beste manier van hun bier 
kunnen genieten.”
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Uitvoeringen Loenense 
Dialectclub gaan niet door! 
 
LOENEN -  Op de jaarvergadering 
van de Dialectclub ‘Vrienden van 
de streektaal Loenen & Umstre-
ken’  in De Bruisbeek is besloten 
om de geplande uitvoeringen voor 
4 en 5 maart 2017 niet door te laten 
gaan. Het bestuur en leden zien 
geen mogelijkheid om het komend 
jaar  goede uitvoeringen op het po-
dium van De Brink te brengen.  De 
uitvoeringen worden altijd gevuld 
met sketches, voordrachten,  zang 
en muziek. Ieder jaar met veel suc-
ces. Meestal twee keer een volle 

KinderVakantiespel 
Weekend 
 
Op zaterdag 25 en zondag 26 feb-
ruari organiseert de Boerderij het 
KinderVakantiespelWeekend. Kin-
deren vanaf 4 jaar zijn van harte 
welkom om een nachtje in de Bo-
erderij te komen logeren en leuke 
avonturen te beleven. De kinderen 
kunnen zaterdags om 13.00 uur 
worden gebracht. Zondags na het 
ontbijt, kunnen de kinderen om 
9.00 uur weer worden opgehaald. 
Het hele weekend kost 5 euro per 
kind. Ouders, opa’s en oma’s zijn 
van harte uitgenodigd voor de 
playbackshow op zaterdagavond. 
Vanaf 19.30 uur bent u van harte 
welkom. Zodra het afgelopen is 
maken we de bedden klaar en 
gaan de kinderen slapen. Nou ja.....
slapen?

U kunt uw kind(eren) opgeven via 
Veronique Brink (vhairstyle@hot-
mail.nl ) Vermeldt u dan de naam 
van uw kind, zijn of haar leeftijd en 
wie hij/zij nadoet met welk liedje. 
Zorgt u alstublieft zelf voor een 
cd met het liedje er op (voorzien 
van de naam van uw kind) met de 
juiste uitvoering van het nummer 
dat uw kind wil playbacken. Deze 
kunt u of kan uw kind bij aankomst 
afgeven aan Veronique Brink. Meer 
informatie: bel 055 506 2239.

Openingsconcert  
de Bökkers 

Het Bökkers toerseizoen begint 
op 3 maart 2017 en wel bij ons! 
De Boerderij Beekbergen heeft dit 
jaar de eer om het knallende feest 
seizoen te openen. Mede dankzij 
het weergaloze, spetterende feest 
dat in 2016 door de Bökkers werd 
gegeven. Het openingsconcert 
van de Bökkers wordt weer sprin-
gen, zingen, stampen, de Boerderij 
op zijn grondvesten laten trillen en 
de buren mee laten genieten. Het 
feest wordt wéér grandioos, we 
doen het nóg een keer en mis het 
dit jaar niet.
Bestel je kaarten voor ze op zijn, 
want vol = vol. De voorverkoop van 
de kaarten voor het openingcon-
cert van de Bökkers bestel je op:
www.bokkersband.nl/tickets
Kosten: 17,50 euro per stuk
Vrijdag 3 maart,
zaal open 20.30 uur
Meer informatie:
www.boerderijbeekbergen.nl

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!

Door Anne Schiebaan

Deze februarimaand is een merk-
waardige maand, ingeklemd tus-
sen januari en maart. Maar dat 
is toch elk jaar het geval, hoezo 
merkwaardig? Merkwaardig, om-
dat februari niet merkwaardig is 
maar kleurloos. Neem nou janu-
ari; de eerste minuten stond die 
gelijk stijf van de sterren en kruit-
damp met een knaleffect. Kurken 
vlogen tegen het plafond aan of 
verdwenen tussen het vuurwerk 
de wolken in. De beruchte ‘goede 
voornemens’ konden gelijk van-
af 00.00 uur uitgetest worden op 
houdbaarheid. Inmiddels zijn de 
kruitdampen verdampt; het gro-
te verdampen volgt daarna met 
alle smoesjes om onder die goede 
voornemens uit te komen.

Januari, de maand dat de ‘knie-
pertjes’ niet meer plat bij de koffie 
gepresenteerd worden (het oude 
jaar is immers helemaal uitgerold), 
maar op de nieuwjaarsbezoeken 
bij familie, vrienden en buren nog 
helemaal opgerold en knapperig, 
net als het nieuwe jaar, dat zich 
nog helemaal moet ontrollen

Dan volgt de maand maart. Praat 
me er niet van. Verkiezingen!

Men heeft het over een schokef-
fect, nou, dat zal wel meevallen. 
Maar hoe dan ook, de maand 
maart zal niet grijs en geluidloos 
verdampen. Van mijn kant geen 
stemadvies, maar wel het advies: 
“Stem!!”

Vier zinnetjes ter overweging 
kreeg ik van iemand onder ogen: 
- De werkelijkheid is onvolkomen. 
- Het goede is soms onbereikbaar. 
- Vergeet niet het ide-
aal, waarin je gelooft. 
- Laat je niet verpletteren door het 
cynisme van wie hard schreeuwt   
en geen echte oplossingen biedt.

Idealen kun je hoog houden, tegen 
de klippen op, die verdampen niet. 

Daar kun je je aan warmen  in die 
grijze februarimaand.

De Schuur steunt de heer en me-
vrouw Bak, die al enkele jaren con-
tact hebben met een kerkelijke 
gemeente in Gambia, in de plaats 
Kotu. Via hen zijn al een paar 
aanzienlijke bijdragen van uit De 
Schuur daar heen gegaan voor het 
dak van de kerk en voor lokaal-
tjes voor christelijk basisonderwijs 
en  vervolgonderwijs. Financiële 
steun, bij zelfwerkzaamheid van 
die gemeente; geld, dat niet ver-
dampt, steun, die, zonder ‘strijk-
stok’, omgezet wordt in materialen 
voor kerkgebouw en school. Hulp 
om idealen om te zetten in iets 
concreets, constructief.  

Steun is er ook voor andere idea-
listen, de jongeren, die in de zomer 
weer naar de Oekraïne gaan!

Het grote verdampen. Dat gaat 
ook voor De Schuur niet op. De 
Schuur mag dan vanaf 10 decem-
ber even onder de horizon ge-
weest zijn, een echte winterslaap 
was het niet. Met een kritisch oog 
is naar alle spullen gekeken, er is 
opgeruimd, er is vernieuwd.

Donderdag, 2 februari, gaat idea-
listisch de tent weer open, 13.00 
uur.

 “Het grote verdampen”, dat geldt 
voor de kruitdamp en vaak voor 
de goede voornemens van janua-
ri en uiteindelijk ook voor de luide 
kreten deze maand in de aanloop 
naar de verkiezingen in maart. Op 
die manier krijgt februari toch een 
eigen kleur!

achter Molenvaart 5, bij fiets-
knooppunt 93, te Lieren

donderdag 13.00 – 16.00 uur

zaterdag 10.00 – 15.00 uur

“De Schuur en … het grote verdampen.” 
De maand februari is de maand 
van de gebitsverzorging. Via Na-
tura is gespecialiseerd in het ge-
ven van deskundig advies op het 
gebied van natuurlijke voeding en 
gezondheid voor hond en kat. Zo 
hebben wij ook een ruim assorti-
ment natuurlijke tandverzorgings-
producten. Kom met uw hond naar 
ons toe, en ontvang een gratis ge-
bitsadvies! 

Wist u dat het gebit van uw 
huis-tijger of sofa-wolf nog steeds 
gelijk is aan die van zijn –in het 
wild levende- voorouder? Katten 
en honden zijn carnivoren, ook wel 
prooidiereters.  Granen en voorbe-
werkte producten staan dus niet 
op het menu!

Honden en katten hebben knip-
kiezen en hun onderkaak kan al-
leen op en neer bewegen. Dat is 
de reden dat zij voedsel niet fijn 
kunnen malen want daarvoor 
heb je maalkiezen nodig zoals de 
mens. Carnivoren verorberen hun 
prooi geheel of gedeeltelijk door 
middel van scheuren, knagen en 
kauwen. Door de haren en huid 
naar het vlees, organen en botten.  
Daarom is tandenpoetsen of een 
-voorgevormd kauwstaafje- eten 
tegen tandsteen bij een dier dat 
hele prooien eet volstrekt overbo-
dig. 

Niet alleen kauwen draagt bij aan 
een gezonde mondhygiëne. Rau-
we versvleesvoeding (laat u vak-
kundig adviseren door Via Natu-
ra) heeft de mooie bijkomstigheid 
om tanden schoon te houden en 
in sommige gevallen zelfs schoon 
te maken! Goede resultaten zien 
we zelfs nog bij oudere hond-
jes die overstappen op complete 
versvoeding. Uiteraard heeft deze 
overschakeling wel wat advies en 
tijd nodig maar het loont de moei-
te.

Veel kauwproducten die aange-
boden worden bevatten helaas 
toevoegingen die in onze ogen 
niet bijdragen aan een gezond ge-
bit. Suikers, granen en chemische 
conserveringsmiddelen. Wij noe-
men het nog wel eens geksche-
rend:  “tandenpoetsen met een 
lolly”. 

Bij Via Natura hebben we alleen 
natuurlijke kauwmaterialen. De 
zogenaamde tandenborstels zijn 

de veilige  Rawhide botten, Anko 
Roots, gedroogd vlees/huid, en 
rauwe bevleesde botten. Dat het 
een ‘natuurlijke’ geur heeft, moet 
de eigenaar op de koop toe ne-
men, voordeel is wel dat bijna alle 
honden dol zijn op deze snacks.  
Gelukkig zijn er ook geurloze 
kauwproducten, zoals de Farm-
Food Rawhide, Roots, Antlers 
en Whimzees. Deze laatste is 
een caloriearme, vegetarische 
kauwsnack in verschillende vor-
men, echter zijn deze zonder toe-
voeging van granen en suikers ge-
maakt. Hiermee geschikt voor te 
dikke honden of honden met een 
(eiwit)allergie.

Katten hebben van nature minder 
behoefte om te kauwen en kna-
gen. Toch zijn gedroogde visjes, 
vleesstokjes of een lekker stuk-
je rauw lamshart voor hen niet te 
versmaden. Het is belangrijk om 
katten op jonge leeftijd te laten 
wennen aan verschillende smaken 
en soorten voeding want anders 
ontwikkelen zij zich erg kieskeurig 
op voedingsgebied.

Kauwen op natuurlijke materialen 
is dus voor zowel hond en kat erg 
gezond en vooral lekker. Ze wor-
den er rustig en ontspannen van. 
Bovendien wordt op deze manier 
het gebit goed onderhouden en 
het bevordert de spijsvertering. 
Een jaarlijkse gebitscontrole bij de 
dierenarts blijft belangrijk om er 
zeker van te zijn dat het gebit nog 
helemaal spic en span is. 

In de maand februari staan er een 
aantal gebitsverzorgende produc-
ten bij ons in de schijnwerpers. Ex-
tra gunstig geprijsd! 

Wilt u meer weten? Kom langs 
in onze nieuwe winkel aan de 
Dorpstraat 40 te Beekbergen 

Gebitsadvies voor hond en kat

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

Gratis deskundig gebitsadvies 
bij Via Natura in februari 

Kortingen op kauwsnacks

zaal.  Helaas kampt de vereniging 
met een daling van het ledental 
door vergrijzing. Ook  kunnen dit 
keer verschillende leden  niet mee-
doen wegens gezondheidsklach-
ten. Daarom  is besloten om dit 
seizoen geen uitvoeringen te bren-
gen. Een jaartje overslaan.  Bestuur 
en leden beseffen dat menigeen 
hierdoor teleurgesteld is maar 
men wil toch graag een  mooie uit-
voering brengen zoals het publiek 
dit gewend is van de Loenense Di-
alectclub, dus een jaar overslaan. 
 
Ook de optredens in tehuizen en 
voor verenigingen is op een laag 
pitje gezet. Wel gaan de maande-
lijkse bijeenkomsten in De Bruis-
beek gewoon door. Het bestuur 
denkt wel dat er nog flink wat men-
sen zijn die het dialect, de streek-
taal, een warm hart toedragen en 
mogelijk lid willen worden van de 
Loenense dialectclub zodat een 
volgend seizoen wel weer mooie 
uitvoeringen kunnen worden ge-
geven.  Wie meer inlichtingen wil 
kan bellen naar secretaris Janny 
Jurriëns, telefoon 0313 65 30 30.
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 13 februari

 voor 10.00 uur

Copy, foto’s en reacties op 
het Dorpsvizier uitsluitend per 
e-mail aan: 
redactie@dorpsvizier.nl
(foto’s graag apart meesturen)

Advertenties naar:
adverteren@dorpsvizier.nl
Telefoon: 06 5496 8521

Betaling vooraf  op rek.nr.
NL94RABO03 06023954
t.n.v. stichting Dorpsvizier
Beekbergen

Eindredactie: Claudia Hutjes
Ontwerp/productie: 
Grammé 3.0,
grafische producties

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

DorpsVizier
Adverteren in het 

DorpsVizier
al vanaf € 25,=

(ex. btw)

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

Lieren Tel. 055 506 2057
www.jvandehelenzonen.nl

kraan/midi kraanwerk
shovel 

trekkers met dumpers
bemesten

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

w
w

w
.a

tr
om

p
.n

l

ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

SEI-erkend
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Installatietechniek • Zonne-energie • Aardwarmte
Biomassa • CV-installatie • Sanitair

Kerkweg 1 | Beekbergen | T. 055 506 15 83 | I. www.atromp.nl
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Valentijn: Snelle chocolademousse met karamelpopcorn

Valentijn en chocolade! Valentijn 
zelf vind ik maar commercieel, 
maar voor chocolade maak ik al-
tijd een uitzondering! Deze choco-
lademousse maak je met maar 2 
ingrediënten en is daarom ook nog 
eens supersnel klaar. Het origine-
le recept voor chocolademousse 
is met eiwit, maar deze is met al-
leen maar chocolade en slagroom 
zwangerschapsproof!
Wil jij je geliefde toch verrassen 
met een lief gebaar? Deze choco-
lademousse met karamelpopcorn 
kan iedereen maken!

Wat heb je nodig?
(voor 4 kleine toetjes)
- 250 ml slagroom
- 1 eetlepel suiker
- 150 gram pure chocolade
- karamelpopcorn (deze kun je
kopen in de meeste supermarkten 
of zelf maken)
- karamelsaus

Hoe maak je het?
Klop de slagroom lobbig en half 
stijf samen met een eetlepel suiker. 
Smelt de chocolade au bain marie. 
Laat de chocolade een paar minu-
ten afkoelen. Doe de slagroom in 
een schaal maar laat een paar eet-
lepels achter voor de garnering. 
Meng met een spatel beetje voor 
beetje de gesmolten chocolade 
door de slagroom.
Verdeel de chocolademousse over 
4 kleine schaaltjes en laat mini-
maal een half uur opstijven in de 
koelkast. Garneer met een dot 
slagroom en de karamel popcorn. 
Eventueel ook nog met een beetje 
karamelsaus en ik weet zeker dat 
voor wie je het ook maakt, diegene 
zal er heel blij mee zijn!

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

Gezocht: masseur
Kanker is een ingrijpende ziekte en 
kan zowel lichamelijk als geestelijk 
sporen achter. Een massage geeft 
ontspanning, men kan tot rust ko-
men en proberen te genieten. Dit 
verbetert niet alleen de kwaliteit 
van leven maar brengt mensen 
met kanker ook weer in contact 
met hun eigen lichaam.

In ons inloophuis aan de Vossel-
manstraat in Apeldoorn geven op 
dit moment zeven masseurs op 
verschillende dagdelen deze ont-
spanning aan onze gasten. Maar 
de vraag is zo groot dat wij per 
direct op zoek zijn naar een acht-
ste masseur! Bij voorkeur voor 
de dinsdagmiddag, maar een an-
der dagdeel of dagdelen zijn be-
spreekbaar. Onze masseurs zijn 
onbetaalde professionals, ze wer-

ken op vrijwillige basis in ons in-
loophuis. Daar zijn we enorm blij 
mee want wij leven als organisatie 
van donaties en giften.

Voor meer informatie: loop bij 
ons binnen (Vosselmanstraat 4 in 
Apeldoorn), bel met telefoonnum-
mer (055) 576 26 76 of mail aan 
info@stichtingkleef.nl.
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/stichting-
kleef
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P E R S B E R I C H T  
 

Gezocht: masseur 
 
 
Kanker is een ingrijpende ziekte en kan zowel lichamelijk als geestelijk sporen 
achter. Een massage geeft ontspanning, men kan tot rust komen en proberen te 
genieten. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van leven maar brengt mensen met 
kanker ook weer in contact met hun eigen lichaam. 
 
In ons inloophuis aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn geven op dit moment zeven 
masseurs op verschillende dagdelen deze ontspanning aan onze gasten. Maar de 
vraag is zo groot dat wij per direct op zoek zijn naar een achtste masseur! Bij 
voorkeur voor de dinsdagmiddag, maar een ander dagdeel of dagdelen zijn 
bespreekbaar. Onze masseurs zijn onbetaalde professionals, ze werken op vrijwillige 
basis in ons inloophuis. Daar zijn we enorm blij mee want wij leven als organisatie 
van donaties en giften. 
 
Voor meer informatie: loop bij ons binnen (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), bel met 
telefoonnummer (055) 576 26 76 of mail aan info@stichtingkleef.nl. 
 
 
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/stichtingkleef 
 
Andere activiteiten bij Stichting ‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nl 
 
 
Niet voor publicatie:  
Elma van Leeuwen 
info@stichtingkleef.nl  
(055) 576 26 76 

Cursus Tiffany

BEEKBERGEN – Al 5 jaar wordt er 
in de Hoge Weije in Beekbergen 
2 ochtenden in de week gewerkt 
met glas. Kom gerust op een och-
tend een kijkje nemen. De koffie 
staat altijd klaar.
In deze cursus leer je in 10 lessen 
glas snijden en slijpen. Leer je het 
geslepen glas in koperband inpak-
ken. Het werkstuk wordt op een 
patroon gemaakt. Hierop leg je al 

de geslepen glasstukken bij elkaar 
en wordt het aan elkaar gesol-
deerd. Tot slot wordt het werkstuk 
gepatineerd. 
De cursus (van 9.30 tot 11.30 uur) 
bestaat uit 10 lessen. Basiscursus 
is inclusief al het materiaal; de ge-
vorderde cursus is exclusief glas. 
Voor meer informatie en opgave: 
Harriët Janssen, tel.06 55690137 
of harriet-janssen@hotmail.com

Cursus in Beekbergen 
 
BEEKBERGEN – Al 5 jaar wordt er in de Hoge Weije in Beekbergen 2 ochtenden in de week 
gewerkt met glas. Kom gerust op een ochtend een kijkje nemen. De koffie staat altijd klaar. 
In deze cursus leer je in 10 lessen glas snijden en slijpen. Leer je het geslepen glas in 
koperband inpakken. Het werkstuk wordt op een patroon gemaakt. Hierop leg je al de 
geslepen glasstukken bij elkaar en wordt het aan elkaar gesoldeerd. Tot slot wordt het 
werkstuk gepatineerd.  
 
De cursus (van 9.30 tot 11.30 uur) bestaat uit 10 lessen á 125 euro. Basiscursus is inclusief al 
het materiaal; de gevorderde cursus is exclusief glas. Voor meer informatie en opgave: Harriët 
Janssen, tel.06 55690137 of harriet-janssen@hotmail.com 
 

    
 
     

Strooiwagen

BEEKBERGEN - Opbrengst van 
opgehaalde lege blikjes omgezet 
in mooi strooiwagentje. Het mili-
euteam -u weet wel de groep cli-
enten van Pluryn die onder leiding 
van Willem Altena,
Judithja en Peter wekelijks rond de 
Hoge Weye zwerfvuil, lege blikjes 
en blad verzamelen en afvoeren- 
hebben van de opbrengst van de 
bij de gemeente ingeleverde lege 
blikjes een mooi strooiwagentje 
gekocht. Zij kunnen nu de glad-
heidsbestrijding rond de Hoge 
Weye professioneel te lijf gaan.
Bedankt voor de inzet ook
wanneer de weersomstandighe-
den niet optimaal zijn.

 
 

 2 

Een zeer gedetailleerd rapport en dat vereist zeker waar antwoord gegeven moet worden op 
vragen als: 

- Waar ligt het verschil tussen oude en nieuwe begrenzing? 
- Waar is wel een kapvergunning vereist en waar niet? 
- Hoe wordt voorkomen dat door de bomen het bos niet meer gezien wordt? 

 
Reden waarom het bestuur van de dorpsraad positief heeft gereageerd op een voorstel van de 
buurtcommissie Zomeroord over dit onderwerp een informatiebijeenkomst te organiseren waar 
de gemeente tekst en uitleg komt geven. Zodra er meer gegevens (datum, tijdstip en locatie) 
bekend zijn zullen wij u informeren. 

Strooiwagen 

 
Opbrengst van opgehaalde lege blikjes omgezet 
in mooi strooiwagentje. 
 
Het milieuteam -u weet wel de groep cliënten van 
Pluryn die onder leiding van Willem Altena, 
Judithja en Peter wekelijks rond de Hoge Weye 
zwerfvuil, lege blikjes en blad verzamelen en 
afvoeren- hebben van de opbrengst van de bij de 
gemeente ingeleverde lege blikjes een mooi 
strooiwagentje gekocht. Zij kunnen nu de 
gladheidsbestrijding rond de Hoge Weye 
professioneel te lijf gaan. 
 
Bedankt voor de inzet ook wanneer de weers-
omstandigheden niet optimaal zijn. 
 
 
 
 
 
 

Gesprek met de gemeente Apeldoorn 

Op donderdag 26 januari 2017 hebben Joop van der Meer, Jamone Wagner en Pieter de Mos 
op kantoor dorpsraad een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van de gemeente 
Apeldoorn. Daar waren aanwezig mevrouw Sjerps (gemeentesecretaris), de heren Gerritsen 
(stadsdeelmanager dorpen en buitengebied), Kruis (teammanager bovenwijksbeheer) en 
De Boer ( wijkbeheerder dorpen en buitengebied). Het initiatief voor dit gesprek was van de 
gemeente Apeldoorn. Voor mevrouw Sjerps was het de eerste keer dat zij op bezoek kwam bij 
de Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Daarom was een deel van het gesprek gericht op “hoe is de 
dorpsraad georganiseerd, hoe is de taakverdeling, is er voldoende menskracht enz.”. Maar er 
kwamen tijdens het gesprek ook praktische zaken aan de orde zoals woningbouw, groenvoor-
ziening, inzet van de zorginstelling Pluryn bij het schoonhouden van het centrum van het dorp, 
de gesprekken met de zorginstellingen, de druk die een deel van de cliënten van de zorginstel-
lingen legt op de leefbaarheid in het dorp. Ook de samenwerking met andere organisaties in het 
dorp en de sociale aspecten werden besproken (zorg voor ouderen, mantelzorgers, senioren-
bijeenkomsten). 
De communicatie naar en met de bewoners van Beekbergen en Lieren (wekelijkse digitale 
Nieuwsbrief, themabijeenkomst over en met de zorginstellingen, deelname aan plechtigheden 
en evenementen). 
Kortom het hele scala van ons werk werd besproken. Een goed en open gesprek dat wij als 
zeer positief hebben ervaren. 
 



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

dinsdag 31 januari  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 

donderdag 2 februari 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren 

    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 

zaterdag 4 februari  10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

dinsdag 7 februari  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  

donderdag 9 februari 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

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

zaterdag 11 februari 10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

zondag 12 februari  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

woensdag 15 februari 19.30 uur   Bijeenkomst Vrouwencontactgroep het Hooge Pad 

vrijdag 3 maart  20.30 uur   Bokkers de Boerderij 


