
E D I T I E  1 1  -  D O N D E R DAG  8  J U N I  2 0 1 7  -  a l g e m e e n @ d o r ps v i z i e r. n l  -  w w w.d o r ps v i z i e r. n l

DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Rondleidingen Kerk Beekbergen

Tot en met september is het 
oudste monument van de 
gemeente Apeldoorn, de 
kerk in Beekbergen, weer 
open voor bezichtiging op 
de woensdagmiddag van 
13.30-16.30 uur. U kunt dit 
monument vinden op de 
hoek van de Dorpstraat-
Kerkweg in Beekbergen. 
Tijdens de openingsuren op de 
woensdagmiddag zijn er gidsen 
in de kerk aanwezig om u, als u 
dat wilt, het nodige over dit oude 
monument te vertellen. Uiteraard 
bent u ook van harte welkom als 
u gewoon zelf even rond wilt 
kijken. Graag tot ziens!

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

Zomerjeuk !
BEEKBERGEN - Eindelijk is het 
zomer, genieten van lange da-
gen en mooi weer. Zaterdag 17 
juni vieren we Zomerjeuk! het 
kleinste festival van Nederland. 
Aan alles is gedacht, zo kun je 
lekker eten bij onze foodtrucks, 
en is er een cocktailbar voor 
je “Cubanita”-gevoel. Voor de 
kleine festivalgangershebben 
we spelletjes zoals Twister of 
kokosnoot bowlen. De muziek 
is zomers en super-relaxed, we 
hebben een line-up van bands, 
de knapste DJ’s van het darp en 
een tropische verrrassing. Voor 
details en meer informatie kijk je 
op facebook/boerderijbeekber-
gen of op www.boererijbeek-
bergen.nl
Zaterdag 17 juni om 16.00 uur bij 
de Boerderij Beekbergen,Tulle-
kensmolenweg 22A, Beekbergen.
Entree is 5 euro, per persoon. 
Jeugd tot 16 jaar heeft gratis 
toegang. Legitimatie verplicht 
voor NIX18

Oranjefeest openbare basisschool Oosterhuizen
OOSTERHUIZEN - Op vrijdag 2 
juni werd op de openbare basis-
school Oosterhuizen het jaarlijkse 
‘Oranjefeest’ gevierd, dit jaar met 
het thema ‘Cowboys en Indianen’. 
Alle leerlingen kwamen verkleed 
op school. Het ochtendprogram-
ma bestond uit een vossenjacht in 
het bos. Veel hulpouders en leer-
lingen van groep 8 stonden op een 
spannend plekje in het bos van 
de familie de Groot. De kinderen 
konden met spelletjes medailles 
verdienen. Na een heerlijke, door 
de ouders gemaakte, picknick 
begon het middagprogramma. Dit 
werd gevierd op het feestterrein 
in Oosterhuizen. Daar kregen de 
kinderen een voorstelling van de 
‘Schoolgoochelaar’. Die goochel-
de allerlei dingen weg, zoals bij-
voorbeeld de ring van de juf, maar 
liet ook een vogel praten en nog 
veel meer! De dag werd afgesloten 
met een heerlijk ijsje, gesponsord 
door tankstation Assies in Lieren. 
En daarna natuurlijk naar de Oos-
terhuizense kermis, met dank aan 
het Oranjecomité! 

BEEKBERGEN - Op 1 juni heeft 
het Alpe d’HuZes team uit Beek-
bergen deelgenomen aan de Alpe 
d’HuZes. 
Drie teamleden hebben de immen-
se alp lopend beklommen en een 
teamlid met de fiets. Voor de team-
leden een zeer indrukkwekkende 
dag. Een dag waar veel voorbe-
reiding aan vooraf is gegaan, trai-
nen, trainen en nog eens trainen. 
Daarnaast  geld inzamelen het-
geen besteed wordt aan diverse 
onderzoeken naar kanker, met als 
uiteindelijk doel dat niemand meer 
dood gaat aan  kanker. Dat dit he-
laas nog steeds nodig is, blijkt wel 
daar circa 1 op de twee mannen en 
1 op de drie vrouwen geconfron-
teerd worden met kanker.  

Door het Alpe d’HuZes team Beek-
bergen is maar liefst ruim 15.000 
euro opgehaald, wat zijzelf als 
een groot resultaat beschouwen. 
Dit hebben zij kunnen realiseren 
dankzij vele individuele dona-
ties, ondersteuning middenstand 
Beekbergen en meerdere acties 
zoals een stamppotbuffet bij VV 
Beekbergen, een zelf georgani-
seerde dineravond, actie IK PAS bij 
Foyer Riant en de Oldtimerdag op 
6 mei.

De dag 1 juni is als zeer bijzonder 
ervaren en zoals één van de team-
leden aangeeft; je kunt het niet 
uitleggen wat het is als je hier niet 
op de berg bent geweest. Ik had 

er al veel over gehoord maar wat 
je hier beleeft is zo bijzonder. De 
saamhorigheid, de verdraagzaam-
heid die er heerst op de berg. De 
aandacht voor de ander, de emotie 
bij veel mensen en uiteindelijk ook 
de lach en successen die met z’n 
allen op deze dag behaald worden.  
Het helemaal stuk gaan, sportief 
of geestelijk tijdens de beklimming 
en toch doorgaan onder het mot-
to “opgeven is geen optie”. Ieder 

Alpe d’HuZes Team Beekbergen haalt ruim 15.000 euro op

teamlid heeft dan ook zijn of haar 
eigen verhaal om deel te nemen 
aan Alpe d’HuZes: het afsluiten van 
een periode van 5 jaar genezen te 
zijn, een vriendin die recentelijk 
geconfronteerd is met kanker, een 
vriend/collega die overleden is aan 
kanker of voor al die mensen in de 
omgeving die geconfronteerd zijn 
met deze ziekte. Het team kijkt te-
rug op een geslaagde, emotionele 
en waardevolle week. 

Het team Beekbergen Ap, José,
Caroline en Alex.



Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458

      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

Collega’s  gezocht!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers voor 

bediening, snackbar en de afwas!
Ben je 16 jaar of ouder en op zoek naar een leuke (bij)baan 

stuur dan snel een bericht met je contactgegevens naar 
m.willemsen@lierderhoeve.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen  
met Martin Willemsen (manager horeca) 

Wil je graag in de buitendienst werken met 

een fantastisch gezellig en jong team? 

Stuur dan een email aan bwillemsen@lierderholt.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

Restaurant La Parrilla
Dorpstraat 37
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062823 
www.la-parrilla.nl

Lunch & diner
lekker en gezellig

Iedere dag geopend van 11.00 uur tot 22.00 uur

Het moment waarop u nog meer     

kan genieten van de zon.

Zeiss Outdoor zonneglazen

Zonnebrilglazen van ZEISS – modieus, veelzijdig en hoog 

presterend, met of zonder sterkte. 100% UV bescherming, voor

al uw buitenactiviteiten.

Koop nu een zonnebril op sterkte 

en ontvang 1 Zeiss zonnebrilglas

gratis!     
OPTIEKHUIS

UGCHELEN

Ugchelseweg 56a Ugchelen - telefoon 055 763 05 63
www.optiekhuisugchelen.nl

Het moment waarop u nog meer     

kan genieten van de zon.

Zeiss Outdoor zonneglazen

Zonnebrilglazen van ZEISS – modieus, veelzijdig en hoog 

presterend, met of zonder sterkte. 100% UV bescherming, voor

al uw buitenactiviteiten.

Koop nu een zonnebril op sterkte 

en ontvang 1 Zeiss zonnebrilglas

gratis!     
OPTIEKHUIS

UGCHELEN
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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

De gewenste uitrusting van een 
dorp (een onderzoek onder de be-
volking van Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen)
Het kantoor van de dorpsraad 
heeft een exemplaar van het 
proefschrift van de heer A. Boks 
-dat bovengenoemde titel draagt- 
ontvangen. Het proefschrift werd 
op 16 december 1971 ten overstaan 
van de Rector Magnificus van 
de Landbouwhogeschool (thans 
Universiteit Wageningen) te Wa-
geningen verdedigd. In de afgelo-
pen week werd wat nader kennis 
genomen van de inhoud van het 
proefschrift. De importantie van 
het onderzoek werd bij nadere 
lezing duidelijker en interessanter 
ook voor de situatie anno 2017.
Het voert te ver en is ook niet 
mogelijk de inhoud van het proef-
schrift in al zijn onderdelen te dui-
den en te kwalificeren. Maar een 
gedeelte van de inleiding is rich-
tinggevend.
“Het opgezette theoretische mo-
del is getoetst bij een onderzoek, 
dat in opdracht van de gemeente 
Apeldoorn werd gehouden in ok-
tober/november 1968, in het dorp 
Beekbergen en omgeving. Het feit 
dat juist dit dorp voor een studie in 
aanmerking kwam was een zeer 
gelukkige omstandigheid. Beek-
bergen is nl. gelegen op plm. 6 km 
afstand van Apeldoorn en plm. 20 
km van Arnhem en heeft een zeer 
gedifferentieerde bevolkingssa-
menstelling. Enerzijds treft men er 
de autochtone [families die er een 
aantal generaties wonen] agrariër, 
middenstander, fabrieks- arbeider 
en lagere employé aan. Daarnaast 
echter vormt dit dorp een gelief-
koosd oord voor gepensioneerden 
vanuit West Nederland en treft 
men er de hogere beroepsbeoe-
fenaren aan, van elders gekomen 
en in Apeldoorn of elders werkend, 
alsmede het stafpersoneel van het 
Instituut voor de Pluimveeteelt, 
dat in het dorp is gevestigd. Het al-
lochtone [zij die van elders zijn ge-
komen] element in dit dorp wordt 
bovendien versterkt door het per-
soneel van de talrijke instel- lingen, 
die zich in en om het dorp bevin-
den. Kan men dit sterke allochtone 
element in de dorps- samenleving 
al zien als een kenmerk voor een 

dorp dat in voortdurend contact 
met de wereld buiten het dorp 
staat, in Beekbergen speelt nog 
een andere factor een rol. De lig-
ging van Beekbergen tegen het 
Veluwe Massief heeft in en om het 
dorp een groot aantal campings 
doen ontstaan. Het gevolg is dat 
in de zomermaanden de dorpsbe-
volking meer dan verdubbelt door 
de toeristen. Een tweede punt, dat 
een onderzoek in dit dorp aantrek-
kelijk maakt, is het feit dat Beek-
bergen in wezen uiteen valt in drie 
onderdelen met daarnaast een 
groot buitengebied. De plaats be-
staat nl. uit de hoofdkern Beekber-
gen -welke vanouds het centrum 
vormde van het kerspel Beek-
bergen waaronder o.a. Ugchelen, 
Hoenderloo, Klarenbeek, Lieren en 
Oosterhuizen. Beekbergen telde 
ten tijde van het onderzoek plm. 
2000 inwoners; plm. 1450 behoor-
den tot de eigenlijke dorpsbevol-
king, de overige plm. 550 perso-
nen waren verplegend personeel 
en verpleegden van inrichtingen. 
Lieren telde plm. 650 inwoners 
terwijl van Oosterhuizen waarvan 
geen exacte grensafbakening be-
staat plm. 300 inwoners telde. In 
het buitengebied waren nog plm. 
2200 personen aanwezig waarvan 
plm. 450 personen behoorden tot 
het verplegend personeel en de 
verpleegden in inrichtingen. Voor-
al het buitengebied en de kern van 
Beekbergen tellen relatief veel al-
lochtonen terwijl Lieren en Oos-
terhuizen een wat meer autoch-
toon karakter hebben.
Een derde gegeven dat de aan-
trekkelijkheid van Beekbergen 
als onderzoeksgebied bepaalde 
is de aanwijzing van Beekbergen 
in het Structuurplan Apeldoorn 
1962-1966 als nevenkern van de 
stad Apeldoorn. Dit houdt in dat 
het in de toekomst een functie zal 
krijgen voor het opvangen van de 
overflow uit het stedelijk gebied.
Ten tijde van het onderzoek was 
het aantal inwoners dat Beekber-
gen mogelijk zou kunnen tellen 
in discussie gekomen. Bovendien 
werd het gewenste milieu hierbij 
aan de orde gesteld. Het feit dat er 
groeimogelijkheden voor het dorp 
aanwezig waren terwijl een juiste 
afbakening van het aantal nog niet 

vaststond maakte Beekbergen tot 
een extra interessant studieobject. 
Een dorp, waar de invloed van bui-
tenaf duidelijk merkbaar is, waar 
een gedifferentieerde bevolkings-
samenstelling aanwezig is, evenals 
een behoorlijke differentiatie aan 
milieus, met forse groeiperspec-
tieven in het vooruitzicht, leek een 
goed uitgangspunt te vormen voor 
een onderzoek naar de betrouw-
baarheid van het te toetsen model. 
Bovendien kan men een derge- lijk 
dorp exemplarisch zien voor een 
groot aantal kernen binnen de in-
vloedsfeer van een zich ontwikke-
lend stadsgewest. Hoewel moge-
lijk niet representatief voor deze 
kernen mag toch worden aange-
nomen dat de verschijnselen die 
in Beekbergen worden waargeno-
men mutatis mutandis vermoede-
lijk ook kunnen worden aangetrof-
fen in andere kernen met dezelfde 
problematiek”.
Tot zover de tekst uit de inleiding 
van het proefschrift uit 1971. Sinds 
die tijd is er veel veranderd in en 
rond Beekbergen. Moeilijk is na 
te gaan of de voorspellingen (ver-
wachtingen) die in het proefschrift 
zijn opgenomen ook werkelijk zijn 
uitgekomen. Feit is wel -en dat kan 
heel simpel worden aangetoond- 
dat de genoemde groeimogelijk-
heden hebben plaatsgevonden. 
Dat het aantal, zoals dat in het 
proefschrift wordt genoemd, al-
lochtonen (dus mensen die niet 
generatie op generatie in Beekber-
gen, Lieren of Oosterhuizen heb-
ben gewoond) sterk is gegroeid.
De in het proefschrift opgenomen 
cijfermatige onderbouwing is hel-
der en geeft aan dat bijvoor- beeld 
ook de middenstand een behoorlij-
ke metamorfose heeft ondergaan 
in de afgelopen 45 jaar. Het is, en 
dat mag je van een proefschrift 
ook verwachten, geen boeiende 
roman om te lezen. Je moet al bla-
derend in dit gedegen werkstuk de 
aandacht er goed bijhouden. Soms 
maar aannemen dat de gebruikte 
formules en afgeleide conclusies 
terecht zijn getrokken.
Maar dat het geen kwaad kan om 
bij onze toekomstvisie ons eens af 
te vragen “wat zou de heer Boks 
daarover in zijn proefschrift ge-
schreven hebben”.

Jubileum Eredag
Op donderdag 15 juni vindt voor 
het 70e opeenvolgende jaar de 
Eredag plaats voor de oudere in-
woners van de dorpen Beekber-
gen, Lieren, Oosterhuizen en de 
Hooilanden, die zich voor deze dag 
hebben opgegeven.

We vertrekken dit jaar weer van-
af het Hoogepad in Beekbergen 
met drie bussen via een  mooie 
route naar restaurant de Rietstulp 
in Giethoorn. In dit jubileum jaar 
hopen we er een speciale dag van 
te maken. De deelnemers aan de 
Eredag krijgen in Giethoorn bij 
restaurant de Rietstulp een diner 
aangeboden en daarna zullen we 
een rondvaart maken in en om 
Giethoorn. Daarna is er vrije tijd 
en krijgen de mensen nog enkele 
drankjes en hapjes aangeboden 
en maken we ons daarna op voor 
de terugreis.

De gewenste uitrusting van een dorp

Om ongeveer 19.00 uur arriveren 
we weer in Beekbergen bij de “Ha-
genbrug” waarna we  een rond-
gang zullen maken met muzikale 
begeleiding van muziekvereniging 
Prins Bernhard langs Arnhemse-
weg, Dorpstraat, Ruitersmolen-
weg, Papenberg weer terug naar 
het Hoogepad. 
We hopen op veel belangstelling 
langs de route om de deelnemers 
aan de Eredag te onthalen en we 
hopen dat de bewoners langs de 
route voor deze gelegenheid hun 
vlag willen uithangen.
In het Hoogepad zullen we nog 
een kopje koffie drinken, waarna 
de Eredag zal worden afgesloten.
We willen graag iedereen hartelijk 
danken die deze Eredag heeft hel-
pen mogelijk maken en waardoor 
deze prachtige traditie na 70 jaren 
nog steeds in stand kan worden 
gehouden.

Teamdag politie
Woensdag 24 mei waren, in het 
kader van een teamdag, zo’n 15 
politieagenten (in burgerkleding) 
’s morgens op bezoek bij De Vier 
Dorpen. Zij gingen bijvoorbeeld 
met de bewoners in gesprek over 
het gevoel van (on)veiligheid en 
welke maatregelen kunnen hel-
pen dat te verminderen. Een paar 
agenten gingen met de in een rol-

stoel gezeten bewoners wande-
len. Weer anderen hebben twee 
tuintafels geschuurd en van een 
nieuwe laklaag voor- zien. Ook 
werd geholpen bij het fietsen op 
de home-trainer.
Het was een ochtend waarop de 
bewoners van De Vier Dorpen en 
de politieagenten met plezier te-
rugkijken.

 
 

 7 

 
 
Het is niet wetenschappelijk onderbouwd maar een ochtend als groep zo met elkaar bezig zijn 
kan wel eens veel effectiever zijn voor het opkrikken van de teamgeest dan het aanhoren van 
theoretische modellen. Veel leuker is het in ieder geval wel. 

Gezellige drukte tijdens Hemelvaartsdag bij Rustpunt Huize Bloem ….. 

 

 

 

Door grote drukte is het 
helaas niet mogelijk om bij 
iedereen, die via Twitter en 
Facebook meldt dat hij of zij 
op vakantie gaat, in te breken. 
Excuses voor het ongemak.

Was getekend: De Inbrkeer
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Tuinontwerp • Tuinaanleg
Tuinonderhoud • Straatwerk

Lierderstraat 23c • 7364 BJ Lieren • Beekbergen
Tel: 055 - 506 12 16 • Fax: 055 - 506 35 16

tclieren@planet.nl • www.tclieren.nl

RepairCafé
Kapot, maar nog te goed om weg 
te gooien?
Het gebeurt ons allemaal wel eens. 
Een huishoudelijk apparaat dat er 
na vele jaren trouwe dienst ineens 
mee stopt. Wat meewarig kijken, 
hier en daar eens (zachtjes) klop-
pen of schudden, het blijkt alle-
maal niet te helpen. Conclusie: ka-
pot! Of toch niet?
Dat weet u wanneer u op 1 juni tus-
sen 14.00 en 16.00 uur (tijdens de 
Stamtafel) met het bewuste appa-
raat naar de Hoge Weye komt en 
de heer Linssen zijn vakkennis op 
het apparaat mag loslaten. En dan 
vaak kan zorgen dat het apparaat 
weer gaat functioneren zoals ver-
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ZEKER VAN DUURZAME SERVICE
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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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Geef je je hond een bot? Pas op!

Column: Roos van van Limbeek

Het is toch heerlijk, je hond ver-
wennen met een lekkere kluif of 
een heerlijk bot. Kluiven is goed 
voor het gebit. Het maakt stofjes 
in de hersenen vrij waardoor de 
hond zich blij gaat voelen en het 
houdt hem lekker even bezig. Op 
alle fronten zou je zeggen dat het 
een positief effect heeft.
Helaas is dit niet het geval. Aan 
het voeren van kauwmaterialen 
kunnen risico’s zitten. Zeker als de 
hond er alleen mee gelaten wordt. 

Laatst nog stond er een uitgebreid 
artikel in de Stentor: “Labrador 
Buff stierf een gruwelijke dood na 
het knagen aan een dinobot.”   
Niemand was zich ervan bewust 
dat er een gevaar school in het ge-
ven van een dergelijk bot; de die-
renwinkel die het verkocht noch 
de eigenaar die de hond heerlijk 
zijn gang liet gaan.
Het product is immers op de markt 
en op de verpakking staat geen 
waarschuwing. Dan mag je er toch 
vanuit gaan dat het veilig is. Helaas 
is onze ervaring anders en wordt 
het tijd hier wat meer uitleg over te 
geven.

Via Natura adviseert je graag wat 
je beter niet kunt geven: 
- Honden die brokken eten kun-
nen rauwe of bewerkte botten niet 
goed genoeg verteren. 
- Voer nooit gekookte / gestoom-
de / gerookte of andersoortig be-
werkte botten aan je hond. Deze 
kunnen splinteren en zijn te hard, 
wat verslikking, beschadiging of 
verstopping in het maag-darmstel-
sel kan opleveren.
- Voer je hond nooit rauwe kale 
botten zonder vlees. Daarmee be-
doelen wij de rauwe botten van de 
slager of dierenwinkel waar geen 
vlees meer aanzit. 
- Een ander kauwproduct, dat niet 
van bot gemaakt is maar waar wij 
wel voor willen waarschuwen zijn 
de zogeheten buffelhuid produc-
ten. Deze worden vaak in China 
vervaardigd en bewerkt met zwa-
re chemicaliën. Naast deze giftige 
stoffen kan buffelhuid ook heel 
makkelijk stikgevaar opleveren. 
Wat dan wel?
- Het eerste wat wij adviseren is 
om je hond nooit alleen te laten 
met een kluif, altijd onder toezicht. 
Laat een hond niet langer dan een 
half uur kauwen. Dit is voldoen-
de om lekker bezig te zijn. Daar-

naast is het belangrijk om je hond 
te leren kennen. Is hij een gulzige 
schrokop, dan zijn harde kauwma-
terialen onverstandig om te geven.
- Wil je toch graag je (brok eten-
de) hond lekker wat te kluiven ge-
ven, maar liever geen bot, dan zijn 
gedroogde kauwsnacks van huid 
een uitkomst. Via Natura heeft een 
heel ruim assortiment, ook voor de 
allergische of gevoelige hond.
- Mocht je toch een rauw bot wil-
len geven, laat dan de hond de 
kleine stukjes vlees er vanaf kau-
wen. Zodra de hond echt aan het 
bot begint, gooi het bot dan weg. 
Deze botten zijn eigenlijk altijd 
dragende botten (poten en knie-
en). Dit bot is té hard om gegeten 
en verteerd te worden. In dit geval 
adviseren wij altijd om de hond er 
maximaal 20 minuten het vlees af 
te laten knagen/schrapen en dat 
het bot dan de kliko in gaat. 
- Wil je rauwe vleesbotten voeren 
als onderdeel van de voeding van 
je hond? Laat je dan goed informe-
ren door een van onze voedings-
deskundigen. Alleen honden die 
gewend zijn om rauwe voeding te 
verteren kunnen ook goed vlees-
bot verteren. Met vleesbot bedoe-
len wij een bot waar minimaal 50% 

vlees aan zit.
Via Natura heeft een heel ruime 
keuze in natuurlijke kauwmate-
rialen. We hebben kluiven voor 
alle leeftijden, rassen en soorten 
honden. Als een hond maximaal 
20-30 minuten kan kauwen is het 
voldoende. Dan komt er endorfine 
vrij, die stof waar je hond heel blij 
van wordt. Langer kauwen is dus 
niet nodig, maar ook niet aan te 
raden. 

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

Bij inlevering van deze bon, 20% korting*
op een kauwsnack van Via Natura

Naam:
Woonplaats:
Naam hond:
Ras:
Leeftijd:
* Geldig tot 1 juli 2017, één per klant, eenmalig één artikel naar keuze 

Uiteraard kan er met iedere kluif 
iets misgaan. Kijk goed naar je 
hond, informeer desnoods bij voe-
dingsdeskundigen en laat je hond 
vooral genieten van het kluiven!
Wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met Via Natura: 
Dorpstraat 40
7361AV Beekbergen
telefoon 055 8430743 of
info@via-natura.nl

OBS Beekbergen bezoekt de kazerne
wacht mag worden.
Er zijn een paar voorwaarden:
- maximale omvang van het ap-
paraat, u moet het “onder de arm” 
mee kunnen nemen naar de Hoge 
Weye
- kosten van eventueel te vervan-
gen onderdelen worden in reke-
ning gebracht (vakkennis en han-
digheid zijn gratis)
Het Hoogepad (Papenberg 5)
- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 
uur ’t Proathuus, inloopmiddag 
en u kunt meedoen aan spellen. 
Slecht ter been en toch graag naar 
de bijeenkomsten van ’t Proathuus, 
neem contact op met de vrijwilli-
gers (055-5062608) en er wordt 
geprobeerd vervoer te regelen.

De kleuters van OBS Beekbergen hebben een geweldige ochtend gehad op de kazerne, georganiseerd door 
2 moeders die daar werken. (Thema: Beroepen)
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Rommelmarkt Toonkunst

Komt dat zien, komt dat zien. 
Op zaterdag 10 juni zet de Ge-
mengde zangvereniging Toon-
kunst zich weer in om, bij Het 
Hoogepad aan de Papenberg 5 
in Beekbergen, weer een gezel-
lige rommelmarkt te realiseren. 
 
De verkoop start om 9.30 
uur tot ongeveer 14.00 uur. 
Op de markt worden allerhan-
de spullen, speelgoed, kleding 
etc te koop aangeboden. U kunt 
er ook terecht om te genieten 
van een heerlijk kopje koffie, 
de gezelligheid en een praat-
je. Er is beslist voor elk wat wils. 
 
Tijdens deze markt krijgt u, bij een 
besteding van 5 euro per kraam (zo 
lang de voorraad strekt), een bon-
netje waarmee u een klein present-
je kunt ophalen bij de koffietafel. 
De opbrengst van de markt komt 
volledig ten goede aan de zang-
vereniging.

St
raat

volleybaltoernooi

Beekbergen

Trainingen voor jeugd Straatvolleybal

BEEKBERGEN - Zoals inmiddels 
bekend vindt van maandag 26 juni 
t/m zaterdag 1 juli het jaarlijkse 
StraatVolleybal toernooi plaats. 
Dit jaar wordt het toernooi maar 
liefst voor de 42e keer georgani-
seerd.

Voor de jeugd worden er op 
woensdag 14 juni en donderdag 22 

juni trainingen georganiseerd om 
alvast het spelletje weer een be-
tje onder de knie te krijgen. Deze 
trainingen worden gehouden in 
sporthal de Hiethof.
De groep 4-5 en 6-7 jaar zijn wel-
kom van 17:00 – 17:45 uur.
De Groep 8-9-10 en 11-12-13 zijn 
welkom van 18:00 – 19:00 uur.
De trainingen worden verzorgd 
door trainers van de BSV met me-
dewerking van een aantal vrijwilli-
gers. 
Alle kinderen van 4 t/m 13 jaar 
welke deelnemen aan het toernooi 
mogen vrij inlopen.
Er hebben zich gelukkig veel kin-
deren opgegeven, dus we hopen 
ook dat er veel kinderen komen 
trainen. 
We zien jullie graag in de sporthal 
en wensen iedereen veel plezier 
en succes tijdens het toernooi.

ZOMERJEUK FESTIVAL ZA 17.06.17

5,- ENTREE FOODTRUCKS
KINDEREN EN JEUGD TOT EN MET 16 JAAR GRATIS TOEGANG

DRINKS

AANVANG 16.00 VREEMDE VOGELS

‘T KLEINSTE 

FESTIVAL VAN 

NEDERLAND

BOERDERIJ BEEKBERGEN | WWW.BOERDERIJBEEKBERGEN.NL

Zomerjeuk!

Dauwtrappen zeer geslaagd!! 

Avond-wandelvierdaagse van start

BOERDERIJ BEEKBERGEN - Ein-
delijk is het weer zomer, eindelijk 
genieten van lange dagen en mooi 
weer.
Op zaterdag 17 juni is het zover; de 
eerste editie van het kleinste fes-
tival van Nederland: ZOMERJEUK!
Aan alles is natuurlijk gedacht, zo 
kun je je buik rond eten bij onze 
twee foodtrucks, en is er zelfs een 
cocktailbar om al je doordeweek-
se ellende weg te spoelen! Dit kan 
allemaal omdat we een soort van 
kinderdagverblijf hebben opge-
zet voor de kleine festivalgangers. 
Lekker benen breken tijdens een 
potje Twister of kokosnoot bow-
len!
Aan de muziek zal het ook niet 
liggen, we hebben een diverse 
line-up van zowel bands als de 
knapste DJs van het darp! Je snapt 
natuurlijk wel dat waneer je je 
band De Vreemde Vogels noemt, 
deze boven aan de lijst komt te 

staan bij ons om te boeken! Suc-
ces verzekerd en dan hebben we 
de geweldige rest nog, laten we 
het even op een rijtje zetten:
Line Up:
– De Vreemde Vogels
– Bandera Latina
– Sven Kay
– Weenk
– Showtime
– Vincent Raver zal de potten en 
pannendisco compleet maken met 
zijn getrommel!
We beginnen om 16:00 uur en de 
schade is slechts 5,-, en als je een 
filmpje van jezelf maakt tijdens je 
eigen 500 meter hinkelen, kom je 
op de gastenlijst!
Begint het bij jullie al te kriebelen?

Wees er snel bij, zorg voor je hin-
kel-filmpje of bestel nu je tickets!!! 
Klik Hier: 
https://www.yourticketprovider.
nl/events/18086-zomerjeuk/

BOERDERIJ BEEKBERGEN - De 
35-ste avond-wandelvierdaagse 
van de Boerderij Beekbergen is 
van start! De laatste inschrijvingen 
voor de medaille kan op dinsdag 
avond tot 18.30 uur!  Daarna kunt 
U nog steeds een avond mee wan-
delen om de mooiste plekjes van 
Beekbergen en omgeving te ont-
dekken! 

U betaalt dan per avond € 2,00. 
Kom ook vrijdag kijken bij de in-
tocht! Het is prachtig om te zien 
hoe de deelnemers - van groot 
tot klein - trots zijn op hun presta-
tie, bloemen krijgen en achter de 

drumband/fanfare aan het dorp 
binnenstromen! Natuurlijk mag u 
zelf ook bloemen uitdelen en feli-
citeren met de medaille! 

Waar:
Boerderij Beekbergen
Tullekensmolenweg 22 A
Beekbergen, tel: 055 506 2239 

BOERDERIJ BEEKBERGEN - Het dauwtrappen van de Boerderij was wederom een heerlijk dagje fietsen 
en eten! De tocht was uitgezet door familie Jochems en familie van Zeist ging dit keer over Hoog Buurlo en 
dwars door de heide en het bos. De grootste verrassing was de pauze in de fietstocht. In Ugghelen, bij Kees 
en Astrid die de Boerderij helpen, kon iedere fietser een broodje warme hap en drinken halen! Gewoon bij de 
vrijwilligers in hun tuin! Bij terugkomst bij de Boerderij was er - zoals gebruikelijk - een BBQ voor degenen 
die dat wilden. Ook deze keer was het een gezellige BBQ, met heerlijk weer. Volgend jaar zeker opnieuw! 

 

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....
	  

Dat	  verdiend	  een	  beloning!	  

Ook	  voor	  vierdaagse	  cadeau’s…..	  
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De financieel adviseur 
van Stichting ‘kLEEF! 
 
De diagnose kanker zet het leven 
op zijn kop. U (en uw gezin) gaan 
een onzekere tijd tegemoet. Ziek 
zijn kost energie, tijd en helaas ook 
geld. 

Pauline Mulder is financieel advi-
seur bij Stichting ‘kLEEF! en kan 
antwoord geven op financiële vra-
gen en daarmee onzekerheid weg-
nemen. Zij neemt uw financiële si-
tuatie met u door en denkt met u 
mee. Samen met haar maakt u een 
financieel plan en een budgetover-
zicht. Zo kunt u zich meer richten 
op uw herstel.

Een afspraak plannen kan via te-
lefoonnummer (055) 576 26 76 of 
mail info@stichtingkleef.nl.

Inloophuis Stichting ‘kLEEF!, Vos-
selmanstraat 4, Apeldoorn

www.stichtingkleef.nl 

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

Door Anne Schiebaan

Een groot ochtendblad had een 
paar studenten gecharterd om op 
zaterdag  ergens in Drenthe bij een 
supermarkt het zaterdagnummer 
aan de man te brengen en belang-
stellenden een proefabonnement 
aan te smeren. Kamperend miste 
ik mijn eigen krant en accepteerde 
ik ook zo’n zaterdagnummer. Wat 
een gewicht! Maar gewichtig was 
die niet. Ongelooflijk hoeveel er 
in zo’n nummer staat, zonder dat 
het echt nieuws is. Allerlei wetens-
waardigheden, maar ook waard 
om te weten….?
Het echte nieuws, uit binnen- en 
buitenland, is minimaal, tenzij de 
sensatie er met koeienletters van 
afdruipt; lekker zwart / wit gesteld.
Doorbladerend toch ook iets leuks 
gevonden. Een artikel over ie-
mand, die kranten doorsnuffelt op 
zoek naar geinige advertenties, en 
dan niet alleen onder de rubriek 
‘contactadvertenties’. Zij had een 
heel bijzondere gevonden, daar-
over straks. 
De Schuur; en dan iets dat wetens-
waard is om te vermelden. Goed-
bedoeld komt er “wetenschap” uit 
een doos te voorschijn. School-
boeken, zo te zien ooit in een hoek 
gesmeten na een repetitie met 
een onvoldoende…! Soms leerboe-
ken Z-verpleging. Dan weer boe-
ken vol wetenschap uit de β-rich-

ting. Medische encyclopedieën, 
tuinencyclopedieën, complete 
Winkler-Prins-encyclopedieën of 
die van  Oosthoek. Wetenschap 
van de bovenste plank, waar ze 
dan ook verder blijven staan.  Er is 
geen enkele vraag naar.
Volkomen achterhaald blijkbaar. 
Wie nu wat weten wil, haalt z’n 
GSM tevoorschijn, klopt met twee 
duimen of één vinger wat in en 
heeft, hopla, de laatste info tot z’n 
beschikking, up to date.
Desalniettemin worden encyclo-
pedieën nog wel in advertenties 
aangeboden.
O ja, die ene advertentie, daar zou 
ik nog op terugkomen: “Dikke van 
Dale woordenboek” en “Winkler 
Prins encyclopedie” te koop aan-
geboden; setprijs € 50,-  Ben net 
getrouwd en zij weet toch alles be-
ter…!  Tel.: 06.28…..”
Dit argument om iets naar De 
Schuur te brengen, zijn wij nog 
nooit tegengekomen. Maar, je kunt 
nooit weten ….. 
Kortom, encyclopedieën, die vorm 
van wetenschap, je kunt ze aan de 
straatstenen niet kwijt, maar daar 
ligt wel de humor, daar, op straat, 
bij de ingang van die supermarkt!

“De Schuur” , achter Molenvaart 5, 
bij fietsknooppunt 93, Lieren
Donderdag 13.00 tot 16.00 uur 
Zaterdag 10.00 tot 15.00 uur

De Schuur en  ….  de wetenschap BLOEM - Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal Maken
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Nog meer foto’s op http://4en5meibeekbergen.nl/fotoalbums.html. 

BLOEM - Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal Maken 

Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken. Regelmatig zullen er stukjes 
geschreven worden om ervaringen te delen door leden van het 
burgerinitiatief en andere inwoners die minder fossiele energie 
willen gebruiken. Deze keer: verspillende apparaten. 
Wij (gezin met twee volwassenen en een kind) willen graag 
energieneutraal leven. Dit doen wij door energiebesparing, 
zonnepanelen, een warmtepomp (in plaats van CV) en 
elektrisch vervoer. Toen wij hiermee begonnen, hadden wij 
een elektriciteitsverbruik van ongeveer 1900 kWh per jaar. 

Met een energieverbruiksmanager (zie: https://www.energieverbruiksmanagers.nl) zijn we gaan 
bekijken door welke apparaten die elektriciteit eigenlijk gebruikt werd. 
Met zo’n verbruiksmanager zie je 
bijvoorbeeld grote pieken wanneer 
de waterkoker of de wasmachine 
wordt aangezet (zie plaatje). We 
kwamen erachter dat ons sluip-
verbruik (gebruik gedurende de 
nacht) best hoog was. Na wat 
zoeken bleek dat oude koelkasten 
en vriezers enorme energie-
verspillers kunnen zijn. De koel-
kast hadden we recent al ver-
vangen door een nieuwe en veel 
zuiniger exemplaar. Maar we 
hadden nog wel een heel oude vriezer staan. Gratis gekregen van een vriendin, die hem al 

Burgerinitiatief BLOEM wil onze 
dorpen energieneutraal maken. 
Regelmatig zullen er stukjes ge-
schreven worden om ervaringen 
te delen door leden van het burge-
rinitiatief en andere inwoners die 
minder fossiele energie willen ge-
bruiken. Deze keer: schoonmaken 
zonnepanelen.
 
Tips voor schoonmaken zonnepa-
nelen
 

In principe is april de beste maand 
voor de jaarlijkse reinigingsbeurt. 
De zonnige zes maanden staan 
dan voor de deur en die maanden 
zorgen voor 75% van de jaarlijkse 
opbrengst. Veel leveranciers  ge-
ven  aan dat een flinke regenbui 
je zonnepanelen automatisch rei-
nigt, ze zijn ‘zelf reinigend’. Dat is 
maar ten dele waar. Het regent in 
Nederland (gelukkig) veel, maar 
uit onderzoek blijkt dat een jaar-
lijkse schoonmaakbeurt een extra 
rendement van 3%  a 4% op kan 
leveren. (kunt u per paneel een 
LED-lamp van 6W 1458 uur op la-
ten branden).  
6W LED lamp ≈  40W oude lamp 
v.w.b. licht opbrengst ≈ 400 lumen 
. 10 panelen = 10 lampen.
Overigens maakt een flinke 
sneeuwbui de panelen beter 
schoon dan een regenbui.

Voor u begint: hou altijd uw eigen 
veiligheid in de gaten! Te risicovol 
vraag een professional.
 

Nuttige tips :
1. Inspecteer circa drie keer per 
jaar de zonnepanelen. Wees alert 
op vogelpoep. Eén grote klodder 
op één zonnepaneel kan al voor 
rendementsverlies van 2 tot 5% 
zorgen. Liefst zo snel mogelijk ver-
wijderen (zie opmerkingen verder-
op over strings).
2. Gebruik bij voorkeur regenwa-
ter, in combinatie met een zach-
te borstel. Een autowasborstel is 
prima. Een autowasborstel  is ge-
maakt om krassen op uw lak te 
voorkomen. Precies wat u voor uw 
zonnepanelen ook wil. In regenwa-
ter zit geen kalk, kalk blijft achter 
op uw paneel als het water opge-
droogd is en kan zo een waas over 
uw panelen vormen. In onze buurt 
hebben we zacht water, dat maakt 
het risico op kalk vorming een stuk 
minder, maar toch. Zijn de panelen 
moeilijk bereikbaar dan is schoon-
maken met leiding water wel de-
gelijk een optie, dan het liefst vlak 
voor of tijdens een regenbui.
3. Reinig de zonnepanelen in ieder 
geval als de zonnestraling mini-
maal is. Hiermee voorkomt u dat 
het water snel op droogt en er res-
ten op uw panelen achter blijven.
4. Is uw dak goed bereikbaar (bijv. 
plat dak) dan is reinigen met warm 
(regen)water en een speciaal reini-
gingsmiddel met een zachte spons 
ook een goede manier. Gebruik 
niet zomaar allesreiniger of groene 
zeep. Bij  sommige zonnepanelen 
tast dit namelijk de zelfreinigende 
laag aan. BioFair is een voorbeeld 
van een geschikt product daarin 
zijn plantaardige suikers gebruikt 
in plaats van aardoliën.  Spoel de 
panelen vervolgens af met lauw of 
koud regenwater.
5. Gebruik absoluut geen schuur- 
of polijst middelen!! Voorbeelden: 
Brillo staalwol, schuursponsjes, 
CIF, JIF o.id.  Dit kan krasjes ach-
terlaten en heeft daardoor een 
zeer negatieve invloed op de pres-
taties. 
6. Gebruik zeker geen hoge druk-
reiniger. De hoge druk brengt  het 
risico met zich mee dat er water 
tussen de cellen en glas gaat zit-
ten.  

7. Is  uw dak lastig bereikbaar en 
ziet u vuilresten die direct verwij-
dert moeten worden, neem alstu-
blieft geen risico’s met het betre-
den van het dak. Gebruik dan bij 
voorkeur een uitschuifbare borstel 
of probeer de panelen af te spoe-
len met de tuinslang. Er zijn zachte 
telescoopcamperborstels op de 
markt waar u de tuinslag op aan 
kunt sluiten. 
 
8. Betreed uw schuine dak alleen 
met een valbeveiliging. 
Verticaal geplaatste zonnepane-
len hebben meer last van vuil
Vuil en stof zal vanzelf naar de on-
derrand van het paneel spoelen. 
Hierdoor vind er een ophoping 
plaats van vuil en alg tegen de 
onderste aluminium rand van het 
paneel, als dit vuil de eerste rij  
zonnecellen (voor een deel) afdekt 
leid dit tot opbrengst verlies. Ver-
ticaal geplaatste panelen hebben 
veel meer last van vuil dan hori-
zontaal geplaatste panelen:

Verticaal:
Bij  verticale geplaatste panelen  
heeft vuil onderaan het paneel de 
meeste invloed. Dit komt omdat de 
cellen van een paneel in strings zijn 
opgedeeld. Het vuil zorgt er voor 
dat de zonnecellen van alle strings 
van het paneel minder gaan pres-
teren.

Horizontaal:
Bij horizontaal geplaatste pane-
len gaat een deel van het paneel 
minder opbrengst leveren, heeft 
niet direct invloed op de prestaties 
van het hele paneel. De onderste 
string gaat slechter presteren, 
maar de bovenste strings blijven 
hun opbrengst leveren. 

Mocht u vragen hebben, uw eigen 
ervaringen willen delen, van ge-
dachten willen wisselen met een 
van onze vrijwillige energiecoa-
ches, neem dan svp contact op via 
duurzaambloem@gmail.com

Cor Westrik

De Zonnebloem, afdeling De Dor-
penstreek, bestaat 25 jaar. Dit 
jubileum werd donderdag 11 mei 
gevierd in het vernieuwde clubhuis 
van Tennisclub Ugchelen.
De Dorpenstreek heeft  ongeveer 
70 gasten en ruim twintig vrijwil-
ligers. Regelmatig worden er voor 
de gasten activiteiten georgani-
seerd. Ook worden de gasten door 
hun eigen vrijwilliger bezocht.
“We kijken terug op een prachtig 
feest”, vertelt voorzitter Hanneke 
Terburg. “Bij de koffie met gebak 
praatten gasten en vrijwilligers 
gezellig bij en haalden ze herinne-
ringen op. Na de lunch was het tijd 
voor een spetterend benefietcon-
cert van het Goede Doelenkoor, 
ook bekend als Matrozenkoor 
Apeldoorn. De gasten genoten 
van het Nederlandstalige repertoi-
re, de stemming zat er prima in. Ze 
zongen uit volle borst mee en de 
voetjes gingen van de vloer bij de 
polonaise. De dag werd afgeslo-

Ontmoetingsochtend
voor mensen met kanker 

Betrokken mensen om je heen, 
maar toch….

Heeft u behoefte om eens met lot-
genoten te praten maar vindt u het 
lastig om zomaar bij ons binnen te 
lopen?
Zou u best eens willen horen hoe 
anderen met kanker omgaan?
Of wat andere mensen met kanker 
bezig houdt?

Praten met mensen die ook kan-
ker hebben geeft herkenning en 
steun. Daarom organiseren wij op 
woensdag 14 juni een Ontmoe-
tingsochtend voor mensen met 
kanker. Tussen 10.00 en 11.30 uur 
bent u van harte welkom in onze 
huiskamer tijdens deze ontmoe-
tingsochtend. Aanmelden is niet 
nodig. 

Inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vos-
selmanstraat 4, Apeldoorn
Kosten: geen
Aanmelden: is niet nodig. 
Meer informatie: telefoonnum-
mer (055) 576 26 76 of mail info@
stichtingkleef.nl. 

www.stichtingkleef.nl 

‘Prachtig jubileumfeest’ voor De Zonnebloem
ten met een hapje en een drankje. 
En wie jarig is, trakteert! Alle gas-
ten kregen een koeltasje met als 
opdruk het logo van “De Zonne-
bloem.” 
Het feest werd mede mogelijk ge-
maakt door Tennisclub Ugchelen 
door het beschikbaar stellen van 
de locatie, Het Goede Doelenkoor 
en René Siedenburg uit Ugchelen. 
René Siedenburg is directeur van  
Feramed BV.  Feramed is een ve-
terinair farmaceutisch bedrijf en 
bereidt onder andere diergenees-
middelen. Zijn bedrijf sponsorde 
het jubileumfeest en de koeltasjes.

Expositie
Fotograaf Vera van Bemmel expo-
seert tot begin juli in de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in de Maten. Ze 
is lid van de fotografenvereniging 
AFV de Veluwe. In deze expositie 
heeft ze gekozen voor de thema’s: 
landschap, herfst, macro, oud, ab-
stract en vogels. De foto’s, zwart/
wit en gekleurd worden geëxpo-
seerd achter passe-partout kar-
ton of zijn afgedrukt of geplakt 
op verschillende materialen o.a. 
aluminium, forex, en dibond. Een 
bijzondere expositie met prachti-
ge fotografische afbeeldingen.  De 
Heemhof is dagelijks geopend van 
9.00 uur tot 18.00 uur.   
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 19 juni 

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.

Komende maanden biedt Kroond-
omein Het Loo exclusieve wande-
lingen aan onder leiding van er-
varen boswachters. Er wordt een 
uniek kijkje geboden in het Paleis-
park en overige delen van Kroon 
domein Het Loo. 
 
De wandelingen starten op diverse 
plaatsen in Kroondomein Het Loo 
en hebben verschillende thema’s 
zoals natuur, cultuur, wild, water- 
en landschapsbeheer.
 
De wandelingen zijn voor mini-
maal 8 en maximaal 20 personen 
en duren zo’n twee uur waarbij de 
boswachter uitgebreid en gepas-
sioneerd uitleg geeft over het ge-
bied, de dieren en planten die er in 
voorkomen. De boswachter staat 
uiteraard open voor suggesties om 

de excursie voor de wandelaars zo 
interessant mogelijk te maken en 
gaat, indien mogelijk, in op verzoe-
ken vanuit de groep.
De wandelingen zijn geschikt voor 
volwassenen en kinderen vanaf 
ongeveer groep 3.
Een wandeling met de boswachter 
kost 5 euro per persoon, kinderen 
tot 12 jaar betalen 2,50 euro.
Kijk voor meer informatie en onli-
ne reserveringen op www.kroond-
omeinhetloo.nl

Expositie
Schilderes Mariska van Leeu-
wen exposeert tot half juni in de 
Sprengenhof, Dr.Piekemalaan in 
Ugchelen. Ze heeft een opleiding 
realistisch fijnschilderen aan de 
Academie Art Partout in Deventer 
gevolgd. In haar expositie laat ze 
schilderijen zien met verschillen-
de technieken en onderwerpen, 
geschilderd met olie- acrylverf en 
aquarelpotlood. Stillevens en por-
tretten, maar het schilderen van 
dieren hebben haar voorkeur. De 
Sprengenhof is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. 

Beleef de natuur in Kroondomein Het Loo

Coladisco
Op woensdag 7 juni van 13.30 
uur tot 16.00 uur is het terug van 
weg geweest: Cola-disco! Voor ie-
dereen die op de basisschool zit, 
wordt woensdagmiddag disco. De 
entree is gratis, de nieuwe verlich-
ting gaat aan, de disco draait jullie 
liedjes,  drankjes kosten 80 cent 
en Jannes mag achter de bar. Het 
wordt knallend feest!
Jij komt toch ook?

COLA
DISCO
woensdag 7 juni

van 13.30 uur tot 16.00 uur

Voor iedereen van
de basisschool

entree is gratis
Het wordt knallend feest!
Jij komt toch ook?

Boerderij Beekbergen
Tullekensmolenweg 22a

Watermeloensmoothie met aardbeien en munt

Watermeloensmoothie met aard-
beien en munt, klinkt dat niet ver-
frissend? Ik vind watermeloen het 
ultieme zomerfruit voor de hete 
dagen! En watermeloen combi-
neert supergoed met munt.
Ik combineerde het met wat zuivel 
en wat verse aardbeien, zodat het 
echt een watermeloensmoothie 
wordt. Genieten!
 
Wat heb je nodig? (voor 2 grote 
glazen)
- kwart watermeloen
- flinke hand aardbeien
- grote tak munt
- 150 ml zuivel naar keuze

Hoe maak je het?
Nou is dat even simpel. Snij de wa-
termeloen in stukjes en blend deze 
eerst. Maak de aardbeien schoon 
en voeg dit met de rest van de in-
grediënten toe. Even blenden en 
klaar!
Eventueel voeg je nog ijsblokjes 
aan je watermeloen smoothie toe.

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

Open repetitie En Suite

BEEKBERGEN - De maand juni 
is de maand waarin in heel Ne-
derland amateur zangers, musi-
ci, dansers, kortom kunstenaars, 
laten zien wat zij in huis hebben. 
Op vrijdagavond 16 juni nodigt 
het Apeldoorns Renaissance en 
Barokensemble En Suite u uit om 
mee te zingen en te spelen in Het 
Bolwerk, Ravelijn 55 in Apeldoorn. 

Zingt u of speelt u blokfluit of een 
snaar- of tokkelinstrument? Van 
19.30 – 21.30 uur bent u welkom 
om met ons kennis te maken. Zie 
ook de website iktoon.nl/agenda 
of www.ensemble-ensuite. Kom 
kijken en doe mee!!!
Meer informatie:
Ineke van Diffelen
Tel 055 5337208



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 6 juni 

t/m vrijdag 9 juni  19.00 uur  Avondvierdaagse start De Boerderij 

dinsdag 6 juni  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 7 juni   13.30 - 16.30 uur  Rondleidingen Kerk Beekbergen 

    13.30 - 16.00 uur  Coladisco De Boerderij 

donderdag 8 juni  14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

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

zaterdag 10 juni   9.30 - 14.00 uur Rommelmarkt Toonkunst  Het HoogePad, Papenberg 5 

    10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

    10.00 - 16.00 uur  Oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 open Dorpstraat 15, Beekbergen  

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

zondag 11 juni  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

dinsdag 13 juni  10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

woensdag 14 juni  13.30 - 16.30 uur  Rondleidingen Kerk Beekbergen 

donderdag 15 juni  10.00 - 19.00 uur  Eredag 

    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 17 juni  10.00 - 16.00 uur  Oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 open Dorpstraat 15, Beekbergen  

    10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

     16.00 uur   Zomerjeuk De Boerderij 

     10.00 - 15.00 uur  Beekbergen op z’n kop centrum 

zondag 18 juni  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

 


