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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!

BEEKBERGEN - De Veluwse 
Avondmarkt is nog drie donder-
dagavonden in augustus te be-
zoeken. De locatie is: Dorpstraat, 
Kerk-Allee en Papenberg. De 
markt is van 18.00 tot 21.15 uur.
Er worden diverse oude ambach-
ten gedemonstreerd, zoals wol-
spinnen, klompenmaken, stoelen-
matten, bijenkorven vlechten en 
“wasdag”.

Veluwse Avondmarkt

	  

Ook kunt u diverse streekgerech-
ten proeven. Op het podium en op 
de hoek van de Kerk-Allee en de 
Papenberg vinden diverse optre-
dens plaats.
Tijdens de Veluwse Avondmarkt is 
de Hervormde Kerk open, er zijn 
mensen aanwezig die over de his-
torie van de kerk kunnen vertellen 
en het orgel wordt bespeeld.

Alvast voor in de agenda

BEEKBERGEN - 
Zaterdag 30 september 
organiseert brandweer 
Beekbergen de jaarlijkse 
brandweerwedstrijden in 
Beekbergen. Er zal gestreden 
worden met 12 andere korpsen. 
Locatie blijft natuurlijk nog 
geheim.

Najaarsuitvoering HBT

Het Beekbergens Toneel is weer 
aan het oefenen voor de najaar-
suitvoering die dit keer niet het 
laatste weekend maar het derde 
weekend van oktober wordt ge-
houden namelijk op 20 en 21 ok-
tober in de Hoge Weye in Beek-
bergen.
We spelen een blijspel van Jan-
nes Bennen …..”Vreemde Vo-
gels”  ……
Noteer het vast in uw agenda. 
Het wordt weer een gezellige 
toneel avond. Wij hebben er heel 
veel zin in. Welkom!

“We zijn echt nog niet moe hoor...!”

Dorps
Vizier

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)



(H)eerlijk eten voor 
        een betaalbare prijs
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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

Sartori Bardolino Classico
Veneto, Italië
75 cl per fles 6,99 [= 2e fles voor 3,50]

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 14-08-2017 t/m 27-08-2017
wk 33-34

10,99
  100 cl

BOOMSMA
Jonge

Graanjenever

HAVANA CLUB
Añejo 3 años

 21,99
    100 cl

HOPPE
Jonge 

Jenever

11,99
   100 cl

PEACHTREE
Perziklikeur

 9,99
    70 cl

HOPPE
Vieux 

11,99
   100 cl

VILLA MASSA
LIMONCELLO

Italiaanse
citroenlikeur

17,99
   70 cl

11,99
    70 cl

GIBSON’S
London 
Dry Gin

 

 24.99
    100 cl

Jameson
Triple

Distilled 
Irish Whiskey

FAUSTINO 
CRIANZA

DOC Rioja, Spanje
NORMAAL  9.99

 7,99
   75 cl

MET 2 GLAZEN

Sartori Pinot Grigio Blush
Veneto, Italië
75 cl per fles 6,49 [= 2e fles voor 3,25]

2e FLES 
HALVE  
PRIJS

FAUSTINO V 
ROSADO

DOC Rioja, Spanje
NORMAAL  8.99

 6,99
   75 cl

www.slijterijketeltje.com 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

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

Tic off poeder & Tic clip
van € 35,-
voor
€ 29,95

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



PAG  3  -  E D I T I E  1 5  -  D O N D E R DAG  1 7 AU GU S T U S  2 0 1 7

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

De kerk is open
Gedurende de maanden juli en 
augustus zal de Bronkerk in Ug-
chelen, evenals voorgaande  ja-
ren geopend zijn op de dinsdag, 
woensdag en donderdag van 11.00 
– 15.00uur. Belangstellenden uit 
het dorp of omgeving, maar ook 
vakantiegangers kunnen dan een 
kijkje nemen in de kerk. U kunt er 
luisteren naar muziek, een kaars 
aansteken of tot rust komen in een 
moment van stilte of bezinning. 
 
Dit jaar is er gekozen om geduren-
de deze openstelling een expo-
sitie met werken van Maria Kos-
ter uit Oosterbeek te laten zien. 
Een grote groep vrijwilligers is ook 

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.dorps-
vizier.nl
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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

S
EI - erken

d

dit jaar bereid gevonden om de be-
zoekers te ontvangen en te woord 
te staan. Namens de Bronkerkge-
meenschap heten zij u van harte 
welkom! Adres: Hoenderloseweg 10  
Voor nadere inlichtingen:  Bea Rig-
terink  tel. 5333718

Peter en Bertus willen Klaverjassen! 

Er zijn 2 cliënten (jongere ouderen Peter en Bertus) die het leuk vinden 
te Klaverjassen. Wie wil 1 x in de 14 dagen met hen dit kaartspel spelen 
op de zondagmiddag aan begin van de oneven weken. De heren zouden 
dit bijzonder waarderen. In overleg is het ook mogelijk om tot een ander 
tijdstip/dag te komen. Heeft u interesse in het Klaverjassen of in een an-
der kaartspel kom dan gerust eens binnen lopen in de Ontmoeting in De 
Vier Dorpen, Loenenseweg 39 te Beekbergen. Dagelijks geopend tus-
sen 10.00-19.30uur. Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook. 
Op telefoonnummer 055-5066870 zijn we te bereiken. Aan het kaar-
ten zijn geen kosten verbonden. We vragen wel een vergoeding voor 
het eventueel gebruik van consumpties. We hopen u binnenkort aan de 
kaarttafel te mogen ontmoeten.

 Koken voor ouderen

Welke dorpsbewoner vindt het leuk om voor ouderen te koken. Voor 
onze succesvolle aanschuiftafels zijn we op zoek naar uitbreiding van 
het team kookhulpen. Bij de aanschuiftafel komt een groep voorname-
lijk ouderen uit Beekbergen, Lieren en omgeving om gezamenlijk een 
warme maaltijd te gebruiken. En wat is er gezelliger dan samen te eten. 
Het sociale contact rond de maaltijd is ook zeker zo belangrijk als de 
maaltijd zelf. De maaltijden worden vers bereid om rond de klok van 
17.30uur geserveerd te kunnen worden. Om het team van kokers en 
kookhulpen te verlichten, zijn op zoek naar mensen die handig zijn in 
alle voorkomende werkzaamheden die het bereiden van een maaltijd 
met zich mee brengt. U/jij hoeft geen sterrenkok te zijn. We doen het 
met elkaar.
Boodschappen doen, groenten en vlees snijden, aardappelen schillen, 
tafel dekken en afruimen, vaatwasser inruimen, afwassen en afdrogen, 
zijn o.a. de taken die nodig zijn om “de aanschuivers” tevreden van de 
tafel te willen laten vertrekken. Vanzelfsprekend moet het bereiden van 
de maaltijd hygiënisch verlopen. U mag ook mee eten van de bereide 
maaltijd. Vindt u/jij het leuk om te helpen een lekkere maaltijd te be-
reiden voor “de aanschuiftafel”? Ook als u 1 x in de maand of 14 dagen 
wilt helpen, vragen we contact op te nemen met Jeanet Reuvekamp 
of Ingrid Klomp; 055-5066870. Op dit moment heeft de aanschuifta-
fel in de Vier Dorpen, Loenenseweg 39, te Bergen, plaats op maandag 
en woensdag van 16.00-20.00uur. Op vrijdag willen we graag tussen 
10.00-14.00uur een aanschuiftafel starten. We horen graag van u!
 
 
Klein kledingherstel voor bewoners De Vier Dorpen
 
U kent het vast wel; knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte het 
prima zelf deze opnieuw aan te zetten maar nu kunt u de draad niet 
meer in de naald krijgen. Of u bent het knoopje kwijt. Of uw vingers 
werken niet meer mee. Voor deze en andere kleine kleding herstel-
werkzaamheden zijn we op zoek naar handige, hulpvaardige dorpsbe-
woners, die deze klusjes voor onze cliënten voor hun rekening willen 
nemen. Dan kunnen we samen met u een “kleding-herstelateliertje” 
opstarten. Bewoners van de Vier Dorpen en mensen die komen voor 
De Ontmoetring kunnen herstelwerkzaamheden aanleveren. Dit kan 
van alles zijn: knopen aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken 
in kleding, een rits inzetten, broek korter maken etc. Voor u misschien 
een kleine moeite voor onze cliënten soms een groot probleem. Kunt u 
onze cliënten helpen? Neem dan contact op met Jeanet Reuvekamp of 
Ingrid Klomp van De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen, 055-
5066870.
 

Het centrum van Beekbergen mag 
er zijn. Prachtige bloembakken 
zijn weer aangebracht bij 
lantaarnpalen. Bakken met 
schitterende kleuren die prima 
worden onderhouden en 
een sieraad zijn voor zomers 
Beekbergen.

Al jaren kom ik naar Beekbergen 
op weg naar Apeldoorn of andere 
bestemmingen. Ook ben ik een 
trouwe bezoeker van de Veluwse 
Markt die op een mooie plek in 
het dorp worden gehouden. Het is 
daarom onbegrijpelijk dat juist op 
het meest centrale plek van het 
dorp, bij de kruising  Dorpstraat en 
Kerkweg nabij de kerk een sterk 

verwaarloosde bloembak staat. 
Geen kleurige bloemenpracht 
maar de bak staat (het hele jaar al) 
vol onkruid. Ook vorig jaar heb ik 
mij daaraan gestoord. Zonde met 
al die mooie bloembakken. Wel is 
er dit jaar een grote (roestige) bak 
met heester er naast geplaatst 
maar dit is ook een versiering.  Ik 
begrijp niet dat de zeer actieve 
inwoners van Beekbergen die 
streven naar een fraai dorp dit 
over het hoofd zien. Gewoon 
het onkruid er uit en een tiental 
kleurige geraniums er in. Dat doet 
wonderen!

Een trouwe bezoeker van 
Beekbergen

Onkruidbloembak ontsiert centrum van BeekbergenKerkuilen op de 
Groote Modderkolk
LOENEN – Met succes broeden 
de kerkuilen  in de potstal van De 
Groote Modderkolk in Loenen. 
Antoon Klomp, die het beheer 
heeft over de stal met brandrode 
runderen, heeft in de nok van de 
stal een nestkast aangebracht. 
De kerkuiltjes hebben al snel deze 
plek weten te vinden en brengen al 
enkele jaren de jongen groot. 

Ook dit jaar werd er gebroed. Het 
was even drama toen de eerste 
jonge kerkuil werd gevangen in 
de potstal. hij was wat slapjes en 
mogelijk ondervoed.

Besloten, in overleg met de 
kerkuilen werkgroep Loenen, om 
het beestje naar de kerkuilen-
opvang te brengen. Een paar 
dagen later besloot een jonge 
ondervoede kerkuil, na al onze 
inspanning en zijn stress, het op te 
geven.

Een kerkuil eet zo’n 3 tot 4 muizen 
per nacht, als het aantal te groot is 
dan de ouders aankunnen, wordt 1 
of enkele uilen niet meer gevoed. 
Door de knagende honger gaan 
ze uiteindelijk zelf op onderzoek 
uit en verlaten ze het nest/kast. 
Hierdoor hebben de ouders minder 
monden te voeden. 

De eerste kerkuil maakt het goed 
en eet en vliegt in de opvang. 
Nadat hij weer vliegklaar is, wordt 
hij weer teruggebracht en op de 
Groote Modderkolk losgelaten.

De reden kan ondervoeding zijn. De 
tweede kerkuil is voor onderzoek 
aangeboden aan de Universiteit 
van Utrecht. Deze kerkuil was 
duidelijk ondervoed, 205 gram. 
Zij proberen te achterhalen wat 
de oorzaak is. Vermoeden is dat 
de droge warme periode mogelijk 
een van de oorzaken is. Slechte 
conditie van de muizen of de 
warmte in de kast.

Het advies van de kerkuilen-
werkgroep is om kerkuilen niet 
terug te zetten. Dit gaat ten koste 
van de algehele gezondheid van 
het paartje kerkuilen met jongen. 
Er zijn gewoon meerdere monden 
te voeden. Alle overgebleven 
kerkuilen waren aan het gewicht. 
Na gewogen en gemeten te zijn, 
zijn ze geringd zodat de beheerders 
in de toekomst wellicht komen te 
weten hoe het met hun gaat.

Met grote verslagenheid hebben wij het bericht ontvangen van het 
overlijden van onze gewaardeerde collega

Bart van den Hul

Bart heeft bijna 6 jaar bij ons gewerkt als onder andere
inpakker en satéprikker.

Wij zullen hem erg missen.

Wij wensen zijn ouders en zus veel sterkte toe.

Zijn collega’s: Anita, Annerie, Arno, Irma, Janine, Jolanda, Joyce, 
Lammert, Maarten, Marga, Rik, Tineke, William en Wim

Slagerij Wilbrink
Dorpstraat 50, Beekbergen

In verband met bovengenoemd bericht zijn wij donderdag
17 augustus de hele dag gesloten
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OOSTERHUIZEN – Na een 
rustige vakantieperiode met 
enkele optredens begint voor het 
Oosterhuuzens Dialectkoor op 5 
september weer een drukke tijd. 
Het bestuur heeft besloten om te 
beginnen met een inlooprepetitie. 
Verschillende mannen hebben 
te kennen gegeven om graag 
kennis te maken met het koor 
dat uitsluitend zingt in het Oost-
Veluws dialect. Door diverse 
omstandigheden is er weer plaats 
bij het koor voor enige leden die 
van zingen houden. Er wordt om 
de twee weken op dinsdag om 
20.30 uur gerepeteerd in het 
bijgebouw bij het Dorpshuis aan 
het Oude Veen een Oosterhuizen. 
Mannen die  interesse hebben 
mogen komen kijken, luisteren 
en meezingen. Ook degenen die 
niet dialect kunnen spreken zijn 
welkom. 

Het koor gaat komende 
donderdag 17 augustus om 18.45 
uur optreden op de Veluwse Markt 
in Beekbergen. Na de start op 5 
september wacht het koor een 
reeks van optredens. Het koor 
wordt steeds meer gevraagd 
en moet soms verzoeken 
afwijzen. Op 9 en 10 september 
gaat het koor optreden op het 
Zwitsalterrein tijdens de Open 
Monumentendagen in Apeldoorn. 
Daarna op 17 september in 
de muziektent in Eerbeek, 21 
september De Bongerd in Hattem. 
7 oktober in MFC Klarenbeek, 
18 september De Beekwal in 
Eerbeek en daarna nog een 
reeks optredens in de regio.  
Wie meer wil weten van het 
Oosterhuuzens Dialectkoor kan 
informatie krijgen bij secretaris 
Gerrit Hulshof, telefoon 055 
301 1399 of via de site www.
dialectkoor.nl

Inlooprepetitie van Oosterhuuzens Dialectkoor
Dit naseizoen kenmerkt zich in 
nog meer praktijken en gebruikers. 
Onze rol als bruggenbouwer tus-
sen de reguliere zorg en de alter-
natieve invalshoek bevalt ons uit-
stekend. Vanuit diverse disciplines 
bieden we u graag uit wat we voor 
u kunnen betekenen. Bijvoorbeeld 
onze Psychologe, Maatschappelijk 
werkende, Verpleegkundige, Coa-
ching, Mindfulness, Natuurgenees-
kunde, Energetische geneeswij-
zen, ondersteuning bij emotionele 
en fysieke klachten, Healingsme-
thoden, Paramedisch Medium-
schap en Godinnenkracht.  Kort-
om, we bieden vele specialisaties 
en onderwerpen die inhoud geven 
aan onze rol als bruggenbouwer.
We hebben een mooie zomer ge-
had, aldus Gerrit-Jan van Essen 
initiator van Centrum Bronkracht 
en eigenaar van praktijk Helder-
care.

Ons Centrum is nog meer aan 
deze tijd aangepast. Zo hebben 
we onze toilettengroep uitgebreid. 
Dat was ook wel nodig vervolgt hij. 
Met regelmaat hebben we groe-
pen van meer dan 20 mensen en 
die willen in de pauze allen naar 
het toilet. Verder hebben we een 
airco voorziening aangebracht en 
gewoon alles weer nog sfeervoller 
gemaakt aldus Gerrit-Jan van Es-
sen.

Een greep van de te verwachten 
trainingen, workshops en meditatie: 
Vanaf de maand september ver-
zorgt Yvonne van der Heide van 
Praktijk de Meander meditatie-
avonden. Naast Meditatieavonden 
verzorgt Yvonne ook trainingen, 
workshops en natuurgeneeskun-
dig consulten. 

Vanaf de maand september ver-
zorgt Corine van Vliet van Tunka 
Maya met regelmaat meditatie 
verdieping middagen. Naast haar 
verdieping middagen kan je bij Co-
rine ook terecht voor Zielereizen.

De 2e training Krachtig en Vrou-
welijk van Agnes Lindhout van le 
Papilion Coaching en Healing  is 
goed ontvangen. Medio oktober 
verzorgt Agnes nieuwe trainingen 
op het gebied van vrouwen werk 
evenals een opleiding Coaching. 
Groepen en privé consulten niets 
is Agnes vreemd.

Lees over ons verder over in deze 
krant, onze website of de web-

sites van onze coaches en gebrui-
kers. Wil je eens langs komen om 
te kijken of gewoon voor een kop 
koffie of thee? Je bent van harte 
welkom we zien je graag. Als je 
zeker wilt zijn dat we direct alle 
aandacht voor jou hebben…. Over-
leg dan even met ons. We zien je 
graag!  (Gerrit-Jan van Essen  06-
55123865, of Agnes Lindhout 06-
20964498)

Workshop en Training SOUL 
BODY FUSION 

Afgelopen mei heeft Arno van Dijk 
de training Soul Body Fusion aan-
geboden bij Centrum Bronkracht. 
Dit was een doorslaand succes 
voor onze gasten en voor Arno 
zelf. Met deze reden hebben we 
met Arno afgesproken dat hij met 
regelmaat deze mooie training 
gaat geven in ons centrum.

Arno van Dijk geeft als erkend Soul 
Body Fusion® trainer de opleiding 
tot Soul Body Fusion® practitoner 
inclusief een internationaal erkend 
certificaat. (geldt ook als studie-
punten voor veel therapeuten). 
Deze bijzondere healingtechniek 
is oorspronkelijk ontwikkeld door 
Jonette Crowley uit de VS. Door 
jarenlange ervaring heeft hij voor 
zijn workshops de techniek door-
ontwikkeld zodat je de techniek 
niet alleen op anderen kunt toe-
passen maar ook snel en praktisch 
op jezelf en je omgeving.

Met de Soul Body Fusion® healing-
techniek wordt de energie van je 
Hogere Zelf (vaak Ziel genoemd) 
meer verbonden wordt met jouw 
lichaam. Deze ‘versmelting’ (fu-
sion) van Hoger Zelf en lichaam 
zorgt voor veel positieve verande-
ringen in je leven. Soul Body Fusi-
on® healing kun je aanbieden aan 
volwassenen én (nieuwetijdse)
kinderen. De training is geschikt 
voor een ieder, of je nu ervaring 
hebt als coach/therapeut of geen 
ervaring. Iedereen kan het leren. 
Tijdens de opleidingsdag (komen-
de zondag 27 augustus) krijg je 
uiteraard zelf ook een Soul Body 
Fusion® healingsessie, zodat jouw 
Hogere Zelf meer verbonden 
wordt met jouw lichaam. Ook leer 
je ook hoe je deze healings kan 
uitvoeren en straks kan aanbie-
den. Als cadeau voor jezelf leer 
je hoe je Soul Body Fusion op je-
zelf kan toepassen. Zo krijg je in 5 
minuten per dag een fijner leven!  

Er is nog plaats en je bent welkom…….
Kijk voor meer info op   www.ur-
pichai.nl/workshops/ of de web-
site van Centrum Bronkracht. 
Je kan je opgeven bij Arno van Dijk 
info@urpichai.nl. Maar uiteraard 
ook bij Centrum Bronkracht: Ger-
rit-Jan van Essen 06-55123865, of 
bij Agnes Lindhout 06-20964498

Mindfulness training 

Drukte……. Stress……… spanning……. 
of onrust…..? Rust…… voor jezelf 
vinden in een hectische tijd…….?

Op 12 en 13 september starten 
weer de (8-weekse) Mindfullnes-
strainingen bij Centrum Bron-
kracht. De training worden voor 
Seetrue mindfulnesstrainingen 
verzorgt door de ervaren psycho-
loog en trainer Edith Moorman 
van Capriolo Coaching. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Ook zijn er 
trainingen op maat.

Aanmelden kan via het con-
tactformulier op de website van 
Edith: www.capriolo-coaching.nl 
of www.mindfulnesstrainingen/
mindfulness-apeldoorn. Uiteraard 
kan je je ook aanmelden bij Cen-
trum Bronkracht.

Naast mindfulness trainingen ver-
zorgt Edith individuele begelei-
dingstrajecten en EMDR therapie 
voor mensen met stress gerela-
teerde klachten en/of levensvra-
gen. Meer informatie is te vinden 
op haar website: www.caprio-
lo-coaching.nl

Vanaf woensdag 23 augustus 
2017, start creativiteitsmidda-
gen Stichting Moed

Stichting MOEd zet zich in voor 
mensen met vermoeidheidsklach-
ten. Deze vermoeidheid kan het 
gevolg zijn van een ziekte, overbe-
lasting (burnout) of een beperking.

Die voortdurende vermoeidheid 
maakt het lastig om actief aan al-
lerlei activiteiten deel te nemen. 
Bijvoorbeeld omdat het tempo 
te hoog ligt of omdat er in grote 
groepen wordt gewerkt. Stich-
ting MOEd stelt zich ten doel om 
juist vermoeide mensen binnen 
hun mogelijkheden te laten bezig 
zijn met lichaam en geest. En om 
daardoor nieuwe talenten te ont-
dekken en zich verder te kunnen 
ontplooien.

Ontwikkel je talenten!

Stichting MOEd organiseert activi-
teiten voor kleine groepen mensen 
(6 tot maximaal 10 ) met weinig 
energie, waarbij rust een essenti-
eel onderdeel is. Je bepaalt zelf je 
tempo; als je tussendoor even wil 
liggen of juist wilt bewegen, dan 
kan dat. Het gaat om creatieve en 
ontspanningsactiviteiten zoals te-
kenen, schilderen, beeldhouwen, 
meditatie in een aangepast pro-
gramma en met deskundige bege-
leiding. Deze activiteiten leveren 
immers energie op en kunnen hel-
pen om jezelf te uiten. Ze bieden 
ook de mogelijkheid om je te ver-
diepen in je beperking en nieuwe 
wegen in te slaan in je persoonlijke 
ontwikkeling.

Met MOEd verder met vermoeid-
heid

Vaak is het moeilijk, om in woorden 
uit te leggen, hoe moe je je voelt. 
Creatief werken kan dan helpen 
om dat verlammende gevoel te 
uiten. Even op een andere manier 
bezig zijn met jezelf, kan je zelfs 
méér energie geven en het kan je 
ook laten zien wat je nog wel kunt!

Een aangepast programma

In een aangepast programma 
en onder begeleiding van een 
kunstzinnig/creatief therapeu-
te kun je in je eigen tempo aan 
de slag met diverse schilder- en 
tekenmaterialen, klei en meer. 
 
De bijeenkomsten beginnen met 
een rondje, waarin je aan de groep 

kunt vertellen hoe het met je is. 
Soms doen we een ontspannings-
oefening of een visualisatie oefe-
ning voordat we creatief aan het 
werk gaan met een opdracht. Na 
afloop is er aandacht voor wat het 
werk bij iedereen teweeg heeft ge-
bracht.

Cursussen

De cursussen die de Stichting or-
ganiseert vinden bij het mooie 
Centrum Bronkracht in Beekber-
gen 1 maal per twee weken op de 
woensdag. Een cursus bestaat uit 
7 à 10 tweewekelijkse bijeenkom-
sten per half jaar. Afhankelijk van 
jouw inkomen vragen we een klei-
ne bijdrage. Voor deelname aan 
de cursussen is geen ervaring of 
vooropleiding nodig.

Centrum Bronkracht is klaar voor jou!

 
 

Centrum Bronkracht 
 

               
         Coaching, Training  
                         & 
   Energetische Geneeswijzen    
 

Agenda: 
Wo 23  aug Creativiteitsmiddag, Start nieuw Seizoen 

 
Stichting MOEd 

Zo 27  aug Workshop Soul Body Fusion, (hele dag) 
 

Arno van Diijk 
Wo 6    sept  Creativiteitsmiddag 

 
Stichting MOEd 

Di 12  sept Start Mindfulness training (Avonden  8X ) 
 

CAPRIOLO 
Wo 13  sept Start Mindfulness training (Ochtends 8X ) 

 
CAPRIOLO 

 

Dorpstraat 88C. Beekbergen 
WWW.CENTRUMBRONKRACHT.NL 
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Succes voor ponyclub 
de Bosruiters tijdens de 
Regiokampioenschappen van de 
Regio Gelderland/Flevoland voor 
ponyruiters afgelopen weekend in 
Wezep.

Lisa Klopman, al jaren trouw lid 
van ponyclub de Bosruiters, legde 
beslag op het kampioenschap in de 
klasse M springen categorie D/E. 
Via de selectiewedstrijden 
die de afgelopen maanden 
werden verreden had Lisa 
zich met de zelf opgeleide 7 
jarige Prodise’s Varro weten te 
plaatsen voor het kampioenschap 
in de klasse M springen.  
 
Het basisparcours werd in Wezep 
door de combinatie Lisa Klopman/
Prodise’s Varro foutloos afgelegd. 
Tijdens de allesbeslissende 
barrage waarvoor 6 deelnemers 
zich hadden geplaatst wist de 
15 jarige amazone uit Ugchelen 
haar zenuwen de baas te blijven. 
Met enkele zeer gewaagde 
wendingen stuurde zij de 

fenomenaal springende Prodise’s 
Varro foutloos door het verhoogde 
parcours in de snelste tijd. 
Wat volgde was een prachtige 
huldiging met bijbehorende 
ereronde voor de nieuwe kampioen. 
Na een 3e plaats vorige maand 
tijdens Outdoor Gelderland was 
dit de eerste grote titel in de klasse 
M springen voor de tweevoudig 
Apeldoorns Kampioen. 
Geïnspireerd door haar grote zus 
reed de 10 jarige Kyra Klopman met 
haar pony Roseta naar het reserve 
kamioenschap in de klasse L1 
dressuur en de klasse L springen. 
Dubbel succes dus voor de familie 
Klopman en voor de Bosruiters! 
Beide amazones plaatsten 
zich voor de Nederlandse 
Kampioenschappen die op 26 
augustus worden verreden. 
Binnenkort zullen zij worden 
gehuldigd door hun vereniging 
ponyclub de Bosruiters. 
Voor meer informatie over de 
Bosruiters: www.bosruiters.nl.

Lisa Klopman Regiokampioen springen

UGCHELEN - Op zondag 3 septem-
ber is er bij ponyclub de Bosruiters 
de mogelijkheid tot het rijden van 
oefendressuur voor paarden en 
pony’s. Een mooie gelegenheid om 
te oefenen voor de Apeldoornse 
Ruiter Kampioenschappen die op 
16 september worden gehouden. 
Er kunnen twee proeven worden 
gereden in de klasse Groen t/m M2.  
 
De wedstrijd wordt verreden 
op het terrein van de Bosruiters 

aan de Zr. Meyboomlaan tegen-
over de ingang van Randerode. 
Er wordt gereden in een offici-
ele dressuurring op gras en een 
jury zal de proef beoordelen 
en van commentaar voorzien. 
De kosten per proef voor deze oe-
fendressuur zijn 5 euro voor een 
pony en 7,50 euro voor een paard.  
Opgeven kan tot 26 augustus via 
www.bosruiters.nl > hoofdmenu > 
opgeven oefendressuur.

Oefendressuur Ponyclub de Bosruiters

Met vier dagen mensport van de 
bovenste plank en ideale omstan-
digheden is het CAI Beekbergen 
vorige week zondag afgesloten. 
De winnaars van de internationale 
wedstrijd waren wereldkampioen 
Boyd Exell (vierspannen) en Mar-
tin Hölle (tweespannen). Franciska 
den Elzen won de Para Equestrian 
wedstrijd.

De internationale wedstrijd be-
gon donderdag 3 augustus met 
de dressuur. Ondanks de vele re-
genval in de voorafgaande nacht 
lag de graspiste er perfect bij. Dat 
bleef ook de dagen erna zo. Er 
kwam al behoorlijk wat publiek af 
op de eerste dagen van de wed-
strijd. En die publieke belangstel-
ling bereikte haar top op zaterdag 
tijdens de marathon. Maar ook op 
zondag zaten de tribunes volge-
pakt. ‘En dat ondanks dat onze 
wedstrijd samenviel met het NK 
enkelspan in Wierden’, constateert 
organisatrice Mieke van Tergouw 
tevreden.

Breed programma

De organisatie schat dat een klei-
ne 20.000 bezoekers de weg naar 
Beekbergen wisten te vinden. 
Daaronder waren ook veel toeris-
ten. Het deelnemersveld bestond 
uit meer dan 100 internationale 
topmenners die zeer te spreken 
waren over de wedstrijd. ‘We kij-
ken echt terug op een succes-
volle wedstrijd,’ zegt Mieke van 
Tergouw. ‘Voor mij als menner en 
trainer is het fijn om te horen dat 

de deelnemers enthousiast waren 
en dat geeft de spirit om nu elk 
jaar een wedstrijd van dit kaliber 
neer te zetten.’ CAI Beekbergen 
stond altijd om het jaar op de wed-
strijdkalender, maar de organisatie 
gaat voor continuïteit. ‘We zijn dit 
jaar begonnen met een compleet 
nieuw team’, vertelt Van Tergouw. 
‘Natuurlijk zijn er altijd verbeter-
punten, maar we zijn er in ge-
slaagd een breed evenement neer 
te zetten, met voor elk wat wils.’ 
Hiermee doelt ze op de vele ne-
venactiviteiten zoals ponylessen 
voor de kids en een Charity Dinner 
voor ‘Free a girl’. Elke avond waren 
er voor deelnemers en publiek ge-
zellige feestavonden en op zater-
dagavond een barbeque waaraan 
meer dan 500 mensen meededen. 

Volgend jaar weer

‘We hebben er ook als organisatie 
veel plezier aan beleefd en ik ben 
blij om te horen dat rijders, suppor-
ters en alle bezoekers het naar hun 
zin hebben gehad’, besluit Van Ter-
gouw. ‘Dat maakt ons alleen maar 
enthousiaster om door te gaan.’ 

Voor een terugblik op het evene-
ment, sfeer proeven en de sport-
verslaggeving kunt u terecht op 
www.caibeekbergen.nl

Spetterend Paardenspektakel 2017 ‘Koek en zopie’ 
in de Loenermark
LOENEN – Wie een lange fiets- 
of wandeltocht maakt door de 
Loenense bossen wil graag even 
verpozen met een ‘bakje’ koffie.  
Sinds kort is dit nu mogelijk 
in het fraaie natuurgebied De 
Loenermark. Op de schaapsweide 
bij de grote schaapskooi staan 
vrijwilligers met de koffiewagen 
om ieder die interesse heeft dit 
aan te bieden. Deze vrijwilligers 
zijn mannen en vrouwen van 
de Stichting Vrienden van de 
Loenense bossen. Zij willen 
hiermee gelden verdienen voor 
de plaatsing van een nieuwe 
uitkijktoren nabij de schaapskooi.

Op zonnige zondagen zijn de 
vrijwilligers hier present met koffie, 
thee, limonade en ijsjes. Maar ook 
met wat nevenartikelen.  Van ‘s 
morgens elf uur tot ‘s middags vier 
uur zij ze paraat. Bij mooi weer 
hebben de mannen en vrouwen het 
gezellig druk. Afgelopen zondag 
toen Gerrie van Zeumeren en 
Marinda van Doorn (met zoontje) 
aanwezig waren was het door 
de dreigende wolken wat minder 
publiek. 

Vrijwilligers van het Geldersch 
Landschap en Kasteelen zijn dan 
meestal ook aanwezig om alles te 
vertellen over deze stichting en de 
flora en fauna van dit uitgestrekte 
gebied.

De realisering van de uitkijktoren 
laat nog even op zich wachten 
omdat alle procedures nog niet zijn 
doorlopen en ook de benodigde 
euro’s nog niet binnen zijn. Toch 
zit er volop schot in de zaak. Het 
bestuur heeft er alle vertrouwen 
in dat volgend jaar de uitkijktoren 
met trapjesberg er gaat komen. 
Wellicht krijgt de ‘koek en zoopie’-
wagen het dan nog drukker.  

Foto Martien Kobussen

DorpsVizier

Adverteren in het DorpsVizier 
al vanaf € 25,=  (ex. btw)

Meer informatie: www.dorps-
vizier.nl

Apeldoornse Ruiter en Men Kampioenschappen 2017

Op zaterdag 16 september wor-
den de jaarlijkse Apeldoornse 
Ruiter en Men kampioenschap-
pen voor de 55e keer gehou-
den. Volgens de traditie vindt dit 
feest weer plaats op de locatie 
van Berg & Bos in Apeldoorn. 
Deelname staat open voor iedere in-
woner van de gemeente Apeldoorn. 
Er zijn rubrieken voor paarden 
en pony’s in dressuur, springen 
en mennen. Ook paardensport-
liefhebbers die nog niet eerder 
aan wedstrijden hebben deel-
genomen worden van harte uit-
genodigd zich in te schrijven.  

Deelnemers met een offi-
ciële startpas kunnen voor 
promotiepunten rijden.  
Aan het eind van de dag wor-
den de prijzen uitgereikt tijdens 
een feestelijke parade en wor-
den de nieuwe Apeldoornse 
Kampioenen bekend gemaakt. 
Tijdens de middagpauze is er 
een nieuwe rubriek voor deel-
nemers aan het kampioen-
schap: een verkleedwedstrijd. 
Ga voor meer informatie en aan-
melden naar www.apeldoorn-
seruiterkampioenschappen.nl.
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Fiets mee voor stichting ALS

Gezocht: kookdocent

Mannen die zelf ziek zijn of als 
naaste of nabestaande met kan-
ker worden geconfronteerd, vin-
den gezelschap en ontspanning in 
samen koken en samen eten. ‘Le-
ren koken’ is hier een aspect van. 
Samen koken verbindt.

Wij willen deze mannen een man-
nenkookgroep bieden en zijn daar-
om voor deze groep op zoek naar 
een kookdocent. Lijkt het u leuk 
om eenmaal per twee weken in 
onze professionele keuken een 
groep van maximaal zes mannen 
te begeleiden? Neem dan contact 
met ons op voor meer informatie 
of een vrijblijvend kennismakings-
gesprek door te mailen aan info@
stichtingkleef.nl of ons te bellen op 
telefoonnummer 055-5762676.

BEEKBERGEN - Go-ALS is een 
exclusief fietsevenement waarbij 
deelnemers zoveel mogelijk do-
naties ophalen voor Stichting ALS 
Nederland. Deze stichting zet zich 
zowel in op het gebied van we-
tenschappelijk onderzoek als het 
verbeteren van de levenskwaliteit 
van patiënten die lijden aan deze 
verschrikkelijke ziekte.

Het evenement kent twee varian-
ten; de 24 uurs fiets estafette en 
een recreatieve fietstocht.

24 uurs fiets estafette:
In een samengesteld team fiets je 
24 uur lang in estafette vorm over 
een parcours van ±15km.
Eisen aan deelname:
- Racefiets of mountainbike
- Dragen van een helm
- Goede verlichting
- Minimale donatie van 100 euro p.p.

Recreatieve fietstocht:
Bij deze variant fietst de deelne-
mer geheel op eigen tempo een 
route van ± 30 km door de mooie 
natuur op de Veluwe.

Eisen aan deelname:
- Minimale donatie van 25 euro p.p.
- Gratis consumptie met wat lek-
kers bij de Lierderhoeve
Beide evenementen vinden plaats 
op 2 september 2017.
De 24 uurs estafette zal starten 
om 12.00 uur precies. Deelnemers 
van de recreatieve tocht kunnen 
starten vanaf 12.00 uur.
Deelname aan beide evenemen-
ten is op eigen risico.

Wil je deelnemen aan één van bei-
de fietstochten? Schrijf je dan snel 
in voor dit unieke evenement door 
een mail te sturen naar:
go-als@hotmail.com of via het 
inschrijfformulier te verkrijgen 
bij Blom schoenen - lederwaren 
Dorpstraat 70, Beekbergen.
Opgehaalde sponsor bedragen 
moeten vóór 18 augustus binnen 
zijn bij de organisatie.

Meer info:
www.alsacties.nl/actie/go-als

Expositie
In de Heemhof, Beatrijsgaarde 5, in 
de Maten exposeert tot september 
de kunstenares Ans Leeflang. Ze 
heeft om haar kennis te verbreden 
een aantal jaren lessen gevolgd 
in beeldende kunst op de Vrije 
Academie. De schilderlessen in 
o.a. klassieke technieken in olie en 
acryl hebben voor haar een wereld 
van kennis en mogelijkheden 
geopend.  Haar expositie bestaat 
uit sfeervolle schilderijen : 
landschappen, dieren, bloemen en 
stillevens. Voor meer informatie: 
www.ansleeflang.com 
De Heemhof is dagelijks geopend 
van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Twee dagen Kunst en nog 
eens Kunst in Ugchelen

Voor  de  zevende  opeenvolging keer 
wordt  er in  Ugchelen, het dorp bij  
Apeldoorn de 7e  “Kunstroute Ug-
chelen”    georganiseerd.  Meer   dan 50  
kunstenaars, professio-
nals en hobbyisten laten in 
het weekend van zaterdag  
30 september én zondag 1 oktober 
2017 tussen 10.00 uur en 17.00 uur 
zien wat ze in hun mars hebben.  
Zij  zullen u gastvrij ontvangen. Alle  
locaties liggen binnen de  grenzen 
van het “Kunstdorp”. Een goede 
reden  om  de  auto  ergens te  par-
keren en  ze  wandelend  of  op  de  
fiets  te  bezoeken. Een  zeer  grote 
verscheidenheid  aan  kunstvor-
men  zal  worden  ten  toongesteld  
in  tuinen, huiskamers en galeries. 
Ook openbare instelling zoals  
scholen,  winkels  en zorgcentra 
doen  mee met deze unieke route. 
Er is een prachtig full color over-
zichtsboekje  beschikbaar met een  
duidelijke plattegrond en heldere  
informatie  over  alle deelnemende 
Kunstenaars  en hun  kunst.  Van-
af 27 september is in Zorgcentrum 
Randerode twee maanden lang 
een overzichtstentoonstelling  met  
werken  van  alle  kunstenaars in-
gericht.  De Kunst-route is gratis 
toegankelijk. Voor meer informatie 
kijk op onze website  www.kun-
strouteugchelen.nl 

Alweer 17 jaar bestaat in Beek-
bergen het kleinste oorlogsmuse-
um van Nederland. Het museum 
laat de bezoeker aan de hand van 
voorwerpen zien maar ook vertel-
len wat er in Beekbergen en om-
streken gebeurd is in deze donkere 
dagen van onze geschiedenis.  Het 
merendeel wat de bezoeker ziet 
aan voorwerpen is geschonken 
aan de stichting en de voorwerpen 
hebben vaak hun eigen verhaal, 
van wie is het geweest en wat 
weet het voorwerp ons te vertel-
len? Vaak zit er achter het kleinste 
voorwerp een verhaal waar je stil 
van wordt. Deze verhalen vertelt 
het museum aan de bezoekers en 
het maakt juist hierdoor een groot 
verschil met andere oorlogsmusea.

Het oorlogsmuseum Collectie 40-
45 in Beekbergen is na al deze 17 
jaar uitgegroeid tot een klein lo-
kaal historisch museum waar ie-
dere keer weer veel bezoekers ko-
men. Het verveelt eigenlijk nooit, 
zoals de vaste bezoekers zeggen, 

want iedere keer is er wel weer 
een nieuw voorwerp te zien, een 
nieuwe schenking met een nieuw 
verhaal. Alle schenkingen worden 
door de stichting geregistreerd 
in het register-schenkingsboek 
en ook het bijbehorende verhaal 
wordt gedocumenteerd. Hierdoor 
blijft het verhaal en het voorwerp 
bewaard voor onze volgende ge-
neratie. Zoals afgelopen week, een 
zeer bijzondere jurk uit Ugchelen. 
De jurk is gemaakt van witte para-
chute stof. Een mevrouw schonk 
de jurk, haar moeder heeft deze 
voor zichzelf gemaakt en zij wist 
haar dochter nog te vertellen: ‘Het 
waren ongelukkige lappen stof 
omdat er een punt in zit’.

Het oorlogsmuseum is nog geo-
pend tot 2 september, hierna is het 
museum te bezoeken op afspraak. 
Collectie ’40-’45, Dorpstraat 15, 
7361 AP Beekbergen. Telefoon 
055-5062343 www.collectie4045.
nl

Veluwse verhalen uit de oorlog

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

TE HUUR per direct
3-kamer appartement 85m2 
nabij centrum a/d Arnhemseweg 
te Apeldoorn
€ 800,00 p/m.  tel. 06-22737681

Veel bezoekers genoten van de concerten in de tuinen van Beekbergen. 
Foto: John Tanasale
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 28 augustus

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)

Orgel en panfluitconcert

Zomer activiteiten bij Stichting ‘kLEEF! 
De zomermaanden betekenen 
voor ons inloophuis dat wij van 
10 juli tot en met 1 september 2017 
’s ochtends geopend zijn van 9.30 
tot 13.00 uur. Een aantal activitei-
ten gaan ´gewoon´ door, zijn qua 
tijd of dag aangepast of worden 
extra georganiseerd. De activitei-
ten die door gaan zijn de volgende 
(deze zullen wellicht nog worden 
aangevuld en aangepast!): 
• Buitenfotografie 
• Schilderen en tekenen 
• Yoga 
• Koken 
Daarnaast kunt u de hele zomer 
tijdens onze openingstijden bij ons 
binnen lopen, mailen (info@stich-
tingkleef.nl) of bellen op telefoon-
nummer 055 – 5762676 voor een 
afspraak met: 
• een van onze raadsvrouwen 
   voor een individueel gesprek; 

• een van onze masseurs voor een 
   lichaams-, gezichts-, hoofd- of 
   voetreflexmassage; 
• een van onze beweegcoaches 
   om te komen bewegen; 
• een van onze verpleegkundigen 
   of adviseurs; 
• onze schoonheidsspecialiste. 
 
Vanaf maandag 4 september is 
ons huis op maandag, dinsdag en 
donderdag ook ´s middags weer 
geopend. www.stichtingkleef.nl 

De schilderes Annie Berghorst ex-
poseert met haar schilderijen tot 
september in de Sprengenhof, Dr. 
Piekemalaan in Ugchelen. Diverse 
cursussen heeft ze gevolgd om de 
techniek van de verschillende ma-
terialen te leren gebruiken.

Ze schildert bloemen, dieren, por-
tretten, stillevens en landschap-
pen met krijt, acryl- en olieverf.

De Sprengenhof is dagelijks ge-
opend  van 10.00 uur tot 18.00 uur.

BEEKBERGEN - In de Hervormde 
Dorpskerk in Beekbergen wordt 
op maandag 21 augustus het laat-
ste orgelconcert uit de serie 2017 
Beekbergen gegeven door André 
Knevel & Liselotte Rokyta  met 
medewerking van Henrieke Door-
nenbal, Ankie Kaljouw en Daniëlle 
van den Berg: panfluit (leerlingen 
van Liselotte)

André Knevel is maandag de or-
ganist en Liselotte Rokyta speelt 
op de panfluit  bijgestaan met drie 
leerlingen van Liselotte.
Samen met de Nederlands-Cana-
dese organist André Knevel geeft 
Liselotte jaarlijks zo’n 50 concer-
ten in Nederland, Canada en de 
USA.
Orgel en panfluit is een heel mooie 
combinatie van muziekinstrumen-
ten.

Het programma is geschikt voor 
een breed publiek. De orgel-
commissie nodigt u van harte 
uit om het concert te bezoeken.                                                                                   
Het orgel dat bespeelt wordt is het 
16 stemmen tellende Koninklijke 
Schilling orgel, gebouwd in 1779 
en door koning  Willem 1 in 1842 
geschonken aan Beekbergen, het 
oudste monument in de Gemeente 
Apeldoorn. 

André Knevel  
In 1975 emigreerde André Knevel 
naar Canada, waar hij in St.Ca-
tharines, Ontario, zijn onderkomen 
heeft. Hij is daar als muziekdo-
cent verbonden aan verschillende 
Christelijke scholen. Tevens is hij 
ter plaatse kerkorganist. André 
Knevel heeft zijn orgelstudie afge-
rond met het behalen van orgeldi-
ploma B. Zijn leraar was Dr. John 
Tuttle, orgeldocent verbonden aan 
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de Royal Conservatory in Toronto. 
André Knevel maakt vele concer-
treizen door Canada, Amerika en 
Europa.Als veel gevraagd organist 
is hij jaarlijks op zomertournee in 
Nederland, alsmede Duitsland, 
voor het geven van 25 tot 30 or-
gelconcerten.  Door zijn muzikale 
begaafdheid is André een begrip 
op de Europese en Noord Ame-
rikaanse orgelbank geworden. 
Voorts is André Knevel een veel 
gevraagd organist voor het bege-
leiden van koren en solisten. 

Liselotte Rokyta
Na een twee jaar durende oplei-
ding bij de Damian Luca studeerde 
Liselotte panfluit aan het Conser-
vatorium te Hilversum en aan Hoge 
School der Kunsten te Amsterdam 
bij de internationaal vermaarde 
panfluitist Nicolae Pîrvu. Ze heeft
masterclasses gevolgd bij Gheorg-
he Zamfir en Simion Stanciu en is 
regelmatig in Roemenië geweest 
om zich de authentieke speelma-
nier eigen te maken. Liselotte
geldt tegenwoordig als een van de 
meest belangrijke niet-roemeen-
se panfluitisten die de Roemeen-
se stijl beheersen. Tussen 1994 
– 1998 studeerde Liselotte Roe-
meense taal en letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Liselotte heeft een nauw samen-
werkingsverband met de Neder-
lands-Canadese organist André 
Knevel met wie ze jaarlijks zo’n 50 
concerten in Nederland, Canada 
en de USA geeft. 

Entreeprijs 6 euro   kinderen tot 12 
jaar 3 euro. Het concert begint om 
20.00 uur, de Kerk gaat open om 
19.30 uur. 

Dit is werkelijk een van de lek-
kerste desserts die ik ooit heb 
gemaakt, en het is ook nog eens 
een prima maatje maar die smaakt 
absoluut naar meer! Ook de proef-
konijnen die mochten testen heb-
ben dit unaniem gekozen als lek-
kerste cheesecake / dessert ooit!

Leuk om te maken als je gasten 
voor de lunch krijgt of diner, dan 
heb je een mooi format dessert en 
je kunt hem prima eerder op de 
dag klaarmaken.

Wat heb je nodig? (8 glaasjes) 
- 1 pakje gemberkoekjes (bij de 
AH in het koekjes vak te verkrij-
gen, ongeveer 1 per persoon heb 
je er nodig) 
- 200 gram roomkaas 
- 160 gram slagroom 
- 2 eetlepels suiker 
- citroenrasp van 1 citroen 
- 1 eetlepel lemon curd per glaasje 
- 1 eetlepel vanille extract

Hoe maak je het? 
Klop de slagroom met de sui-
ker goed stevig. Vermaal de koek-
jes in een keukenmachine. bedek 
de bodem van elk glaasje met 
koekkruim. Klop de roomkaas los 
en meng met de slagroom, vanil-
le exctract en citroenrasp. Ver-
deel de roomkaascreme over de 
6 glaasjes.  Schep er een eetlepel 
lemon curd overheen en zet ze 1,5 
uur in de koeling zodat ze goed 
kunnen opstijven.

 
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

Gember citroen cheesecake in een glaasje



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 15 augustus 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 16 augustus 13.30 - 16.30 uur  Rondleidingen Kerk Beekbergen 

    19.30  uur   Zomeravondzang Kerk Beekbergen 

donderdag 17 augustus 14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 
    18.00 - 21.00 uur Veluwse Avondmarkt centrum Beekbergen 
zaterdag 19 augustus 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 20 augustus 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 
maandag 21 augustus 20.00 uur   Orgelconcert Kerk Beekbergen 

dinsdag 22 augustus 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  
    14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 
woensdag 23 augustus 13.30 - 16.30 uur  Rondleidingen Kerk Beekbergen 

    14.00 - 16.00 uur  Creativiteitsmiddag Stichting MOEd Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88c 

    19.30  uur   Zomeravondzang Kerk Beekbergen 

donderdag 24 augustus 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  
    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 
    18.00 - 21.00 uur Veluwse Avondmarkt centrum Beekbergen 
zaterdag 26 augustus 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 
zondag 27 augustus 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 
dinsdag 29 augustus 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  
    14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus  Het HoogePad, Papenberg 5 
woensdag 30 augustus 13.30 - 16.30 uur  Rondleidingen Kerk Beekbergen 

    19.30  uur   Zomeravondzang Kerk Beekbergen 

donderdag 31 augustus 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  
    14.00 - 17.00 uur A-Ford museum open  Tullekensmolenweg 39, Beekbergen 

    18.00 - 21.00 uur Veluwse Avondmarkt centrum Beekbergen 


