
Sfeervolle Winterfair 
Oosterhuizen 

Met de winter voor de deur is 
het weer tijd om je huis in win-
terse sferen te brengen. En waar 
kun je dat beter doen dan op de 
Sfeervolle Winterfair in Oos-
terhuizen? Bij de meer dan 85 
standhouders  kunt u onder an-
dere bijzondere kerstartikelen, 
prachtige decoraties, kleding, 
sieraden, woonaccessoires, 
heerlijk delicatessen en leuke 
hebbedingetjes vinden voor de 
feestdagen.

Maar de winterfair is meer: 
knapperende vuren, sfeervolle 
lichtjes, kerstmuziek, warmte en 
gezelligheid,  heerlijke versna-
peringen en leuke optredens. 
Ook voor de kinderen zijn  leu-
ke activiteiten georganiseerd. 
Zo kunnen zij onder andere 
geschminkt worden of gratis 
een broodje bakken boven een 
vuurkorf. Sinterklaas en Pieten 
worden ook nog verwacht.

Op het gezellige horecaplein 
kunt u heerlijke winterse ge-
rechten nuttigen. Een kopje 
erwtensoep, een glaasje warme 
glühwein en warme chocolade-
melk zullen natuurlijk niet ont-
breken. 

Om 17.00 uur start het Winter-
feest met  gezellige muziek. Tot 
21.00 uur zorgt de DJ voor een 
geweldig feest op het sfeervol 
verlichte horecaplein. Een ge-
zellig uitje voor het hele gezin.

Oosterhuizen zelf kent geen pi-
napparaat, de organisatie heeft 
gezorgd voor een mobiele pin 
op de fair.

De Winterfair is zaterdag 25 no-
vember van 12.00 tot 19.00 uur 
het Winterfeest is tot 21.00 uur. 
Entree is gratis, parkeren in het 
weiland 3 euro per auto. 
 

DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

BEEKBERGEN - Na het grote suc-
ces van de eerste Veluwse Winter 
Markt organiseren de Bemivo en 
stichting Veluwse Avond Markt 
voor de 2e maal samen de Veluw-
se Winter Markt. Op donderdag 30 
november van 16.00 tot 22.00 uur. 
Deze zal gehouden worden in de 
zeer sfeervolle Kerkallee, centraal 
gelegen in ons dorp, Beekbergen.
Aan deze markt zullen diverse on-
dernemers uit ons dorp meedoen, 
met aanvulling van ondernemers 
buiten ons dorp. U zult hier gezel-
lige kraampjes vinden met leuke 
cadeau artikelen en heerlijke lek-

donderdag 1 december 2016

16:00 tot 21:00 uur

Kerk Allee, Beekbergen

• Diverse horeca met heerlijke lekkernijen
• Gezellige kraampjes met leuke cadeautjes

• Ook aan de kinderen is gedacht!

 

Veluwse Winter Markt
kernijen allemaal gericht op een 
warme december maand. Ook de 
horeca zal u er vinden met warme 
hapjes en drankjes. 
Er zullen klanken van diverse ar-
tiesten en/of koren te horen zijn 
passend bij deze maand. Voor de 
kinderen zal er een passend ver-
maak zijn in wintersfeer, terwijl 
u heerlijk kunt genieten van uw 
glühwein en luisterend naar gezel-
lige muziek. Wij begroeten u allen 
jong en oud graag op deze markt 
vol sfeer.

Tot dan!
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Zanguurtje 

Zaterdag 25 november wordt 
van 17.00 tot 17.45 uur in de Her-
vormde Kerk aan de Dorpstraat 
in Beekbergen het zanguurtje 
"Met Johannes de Heer opweg 
naar de zondag" gehouden, 
waarvoor we u hartelijk uitno-
digen.

BEEKBERGEN / LIEREN - De Sint en 
zijn Pieten zijn goed aangekomen 
op station Beekbergen in Lieren. 
Uiteraard kwam hij daar aan met 
de stoomtrein. Stipt om 13.30 
uur heette burgemeester John 
Berends de Sint van harte welkom. 
Daar kreeg de Sint ook zijn grote 
boek terug van de burgemeester, 
die het boek per ongeluk al had. ”Ik 
heb er niet in gekeken hoor Sint'', 
benadrukte Berends. De Sint werd 
op het station opgewacht door de 

‘Meet&Greet’ met Sint en zijn Pieten op de KerkAllee

voorzitter van de Dorpsraad Joop 
Vermeer. Onno van Andel verving 
de voorzitter van de Bemivo en 
natuurlijk was daar Oki en Doki. 
De Sint kon het niet laten om de 
hoofdpiet zijn nieuwe pak te laten 
showen. Wat zag de hoofdpiet er 
prachtig uit. 
Nadat de Sint en zijn pieten hun 
traditionele ronde door Lieren en 
Beekbergen had gemaakt, vooraf 
gegaan door de Pietenkapel,  
arriveerde het gezelschap op 

de Kerk-Allee in Beekbergen. 
Op de Kerk-Allee verwelkomde 
de Sint alle kinderen en gaf het 
‘startschot’ voor het begin van de 
aldaar georganiseerde spelletjes. 
De kinderen hadden allemaal 
een stempelkaart gekregen. Als 
ze een aantal spelletjes hadden 
gedaan en daarmee een stempel 
hadden verdiend mochten ze bij 
Sinterklaas een cadeautje halen. 
Dat was natuurlijk voor papa en 
mama het moment om een foto te 

maken van hun kind met de Sint en 
de pieten. Kinderen mochten met 
de stempelkaart ook wat drinken 
en wat lekkers halen bij de stand 
van Ria’s Bar. Aan de stempelkaart 
zitten kortingsbonnen van diverse 
Beekbergse winkels. Profiteer 
daar de komende week nog van.
Helaas moest de Sint er om 16.15 
uur weer vandoor. 

Met dank aan Pascal Goudkuil en John 
Tanasala voor de foto’s



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

Wild Avond

Zaterdag 2 december

Welkomstdrankje

Drie maal een amuse van wild

Rilette van eend 

met een marmelade van rode uien 

en een kletskop van gebrande hazelnoten 

Wildbouillon 

met schuim van eekhoorntjesbrood

en een knapperige grissini met spek van wild

Wildstoofpotje met een hertenbiefstukje 

rode wijnjus, een garnituur van een stoofpeertje 

op een bedje van knolselderij – truffelpuree, 

gekarameliseerde witlof en spruitjes, daarbij

 een aardappel-gratin en een knapperige herfstsalade

Optioneel: 

eendenleverkrullen op uw hertenbiefstukje €  3,50

Warme apfelstrudel

 met vanillesaus een bolletjes ijs van Co en slagroom

€ 42,50 p.p.

Wijn arrangement: 

5 glazen bijpassende wijnen € 18,75

 
Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458      www.lierderhoeve.nl

4-gangen wilddiner  •  Wandeling met natuurgids  •  Jachthoornblazers

Aanvang diner
18.00 uur

Reserveren
noodzakelijk!

autoschade herstel
onderhoud en apk

caravan en camper reparatie
coating voor vloeren en wanden

Zwarte Bergweg 16
055 506 04 59
info@degrootautoschade.nl
www.degrootautoschade.nl

Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

terecht!

donderdag 30 november
16:00 tot 21:00 uur
(horecaplein tot 22.00 uur)

Kerk Allee, Beekbergen

• Diverse horeca met heerlijke lekkernijen
• Gezellige kraampjes met leuke cadeautjes

• Ook aan de kinderen is gedacht!

 

Veluwse Winter Markt
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

 
 

 

Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond op 11 oktober aanstaande in:

Het programma: 
19.30 uur Inloop, met koffie & thee
20.00 uur Inspiratie Slim Bouwen
20.15 uur VVD fractie over Bouwen in Beekbergsebroek
20.45 uur Uitwisselen van ideeën aan inspiratietafels
21.30 uur Napraten met een drankje
 
Wij hopen u 11 oktober te mogen begroeten,
 
VVD fractie Apeldoorn  
Erica Schmahl 
 
 
Het bestuur van de dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis kunnen nemen van het 
voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te bouwen en zal 
aanwezig zijn tijdens de informatiebijeenkomst.

In en om de dorpen

Energie besparen doe je zo!

groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was het dus. Komen er wel bezoekers en hoe
veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich op de i
markt presenteerden, waren zeker niet ontevreden over de contacten die zij hebben weten te 
leggen en de afspraken die zij hebben kunnen maken over het uitbrengen van een offerte of het 
bepalen van de datum voor een vervolg
het verkrijgen van inzicht waar in de woning energie kan worden bespaard. Het gebruik van 
LED verlichting is wel heel duidelijk een besparing (de lichtopbrengst van de 8 Watt LED
is nagenoeg gelijk aan de lichtopbrengst
informatie over vloer- en muurisolatie (bestaande bouw en nieuwbouw), het installeren van de 
warmtepomp, glas met hoge isolatiewaarde, 
zuinige witgoed apparaten. De beide energiecoaches en de firma’s gaven de bezoekers alle 
informatie en adviezen die zij wensten. Na een gedegen evaluatie (wat kan er beter; hoe geven 
we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar 
is. De firma Tromp verleende gastvrijheid, waarvoor dank.

 
 

Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond op 11 oktober aanstaande in:
De Nieuwe Ruysch 

Lierderstraat 73, 7364 BK Lieren 

Inloop, met koffie & thee 
Inspiratie Slim Bouwen 
VVD fractie over Bouwen in Beekbergsebroek 
Uitwisselen van ideeën aan inspiratietafels 
Napraten met een drankje 

Wij hopen u 11 oktober te mogen begroeten, 

dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis kunnen nemen van het 
voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te bouwen en zal 
aanwezig zijn tijdens de informatiebijeenkomst. 

In en om de dorpen 

Energie besparen doe je zo! 

Op zaterdag 7 oktober 2017 had BLOEM (Beekbergen
Oosterhuizen-Energieneutraal Maken) in het kader van de week 
van de duurzaamheid een informatiemarkt geo
men van 10.30-15.00 uur welkom was om kennis te maken met 
een veelheid aan energiebesparende maatregelen en voor
zieningen in de woning. Het was de eerste keer dat de werk

groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was het dus. Komen er wel bezoekers en hoe
veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich op de i
markt presenteerden, waren zeker niet ontevreden over de contacten die zij hebben weten te 
leggen en de afspraken die zij hebben kunnen maken over het uitbrengen van een offerte of het 

n van de datum voor een vervolggesprek. Belangrijk aspect in deze informatiemarkt was: 
het verkrijgen van inzicht waar in de woning energie kan worden bespaard. Het gebruik van 
LED verlichting is wel heel duidelijk een besparing (de lichtopbrengst van de 8 Watt LED
is nagenoeg gelijk aan de lichtopbrengst van de “ouderwetse 40 Watt gloeilamp). Er was 

en muurisolatie (bestaande bouw en nieuwbouw), het installeren van de 
warmtepomp, glas met hoge isolatiewaarde, zonnepanelen in diverse uitvoeringen en energie 

De beide energiecoaches en de firma’s gaven de bezoekers alle 
informatie en adviezen die zij wensten. Na een gedegen evaluatie (wat kan er beter; hoe geven 
we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar 

rma Tromp verleende gastvrijheid, waarvoor dank. 
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Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond op 11 oktober aanstaande in: 

dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis kunnen nemen van het 
voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te bouwen en zal 

zaterdag 7 oktober 2017 had BLOEM (Beekbergen-Lieren-
Energieneutraal Maken) in het kader van de week 

van de duurzaamheid een informatiemarkt georganiseerd waar 
15.00 uur welkom was om kennis te maken met 

esparende maatregelen en voor-
zieningen in de woning. Het was de eerste keer dat de werk-

groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was het dus. Komen er wel bezoekers en hoe-
veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich op de informatie-
markt presenteerden, waren zeker niet ontevreden over de contacten die zij hebben weten te 
leggen en de afspraken die zij hebben kunnen maken over het uitbrengen van een offerte of het 

ct in deze informatiemarkt was: 
het verkrijgen van inzicht waar in de woning energie kan worden bespaard. Het gebruik van 
LED verlichting is wel heel duidelijk een besparing (de lichtopbrengst van de 8 Watt LED-lamp 

van de “ouderwetse 40 Watt gloeilamp). Er was 
en muurisolatie (bestaande bouw en nieuwbouw), het installeren van de 

zonnepanelen in diverse uitvoeringen en energie 
De beide energiecoaches en de firma’s gaven de bezoekers alle 

informatie en adviezen die zij wensten. Na een gedegen evaluatie (wat kan er beter; hoe geven 
we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar 

 

Op dinsdag 7 november was het 
voor de cliënten en de leiding van 
Pluryn locatie Het Hietveld een 
bijzondere dag. Maar niet alleen 
voor hen. Ook voor de genodigden 
en voor de spelers en staf van Go 
Ahead Eagles was het een zeer 
bijzondere, informatieve en bij vla-
gen een emotionele middag. Het 
was Stephan Rutgers die in zijn 
welkomstwoord daar al op wees. 
De cliënten van Pluryn locatie Het 
Hietveld hebben - soms naast een 
lichamelijke beperking - een niet 
aangeboren hersenafwijking en 
dat vraagt speciale aandacht en 
behandeling. Onverwachte situ-
aties kunnen vaak door de cliënt 
niet worden verwerkt, dat geeft 
dan weer aanleiding tot een nood-
zakelijke correctieve aanpak. Het 
werd al snel duidelijk dat de spe-
lers van Go Ahead Eagles - maar 
ook de andere bezoekers - onder 
de indruk waren van de door Step-
han Rutgers gegeven informatie 
over Het Hietveld en haar bewo-
ners. Dat werd na het nuttigen van 
de broodjes alleen maar intenser 
tijdens het interview dat Stephan 
had met Arnold (een cliënt van Het 
Hietveld en als lid van het milieu-
team “Beekbergen Schoon”) die 
zijn levensverhaal vertelde. Hoe 
hij met de slechts denkbare start 
(verslaafde moeder) het leven 
begon, teleurstellingen in het le-
ven moest ervaren, de verkeerde 
keuzes maakte en daardoor in een 
circuit terecht kwam waar hij niet 
in wilde zitten, nu “vecht” om dat 
circuit te verlaten en ondervindt 
dat terugval steeds op de loer ligt. 
Alle aanwezigen waren diep onder 
de indruk van het openhartige en 
moedige verhaal. Vervolgens werd 
een bezoek gebracht aan een van 

de huisjes waar uitleg werd gege-
ven over het wonen en het “leven” 
dat de cliënten daar hebben. Ver-
teld werd dat, wanneer praten niet 
meer helpt of mogelijk is, separa-
tie noodzakelijk is. In het uiterste 
geval wordt, wanneer er gevaar 
gaat ontstaan voor de leiding, voor 
andere bewoners of voor de cliënt 
zelf, er een team opgeroepen die 
cliënt zodanig immobiliseert dat 
gewerkt kan worden aan het rustig 
krijgen van cliënt. Er werd door het 
team een praktijkvoorbeeld gede-
monstreerd dat indruk maakte.
Na het bezoek aan het huisje was 
het de hoogste tijd voor de offici-
ele opening van het Cruyff Court. 
Na een korte toespraak van Step-
han Rutgers, het bezorgen van de 
sleutel door een zee- arend om de 
scharen te ontgrendelen en het 
doorknippen van het lint door on-
der andere wet- houder Stukker, 
waren het de gemengde teams 
van Hietveld en Go Ahead Eagles 
die het Court in gebruik namen. Bij 
een van de teams stond Arnold in 
het doel en die was een rots in de 
branding (nauwelijks te passeren 
en als dat toch gebeurde bracht 
de paal uitkomst).
De middag werd afgesloten met 
een hapje en een drankje. Aan 
het einde van de bijeenkomst nog 
even bij enkele spelers van Go 
Ahead Eagles gevraagd hoe zij de 
middag hadden ervaren. Reactie 
was: “we hadden geen idee van de 
zwaarte van het werk dat bege-
leiders hebben”. Zij hadden groot 
respect voor wat begeleiders met 
de cliënten hadden om hen bij te 
staan op momenten dat ze zelf de 
regie even kwijt zijn.
En dat wordt door schrijver dezes 
onderschreven.

Opening Cruyff Court Het Hietveld

Het college van burgemeester en 
wethouders werkt aan woning-
bouw in de Apeldoornse dorpen. 
Dat is de strekking van het raads-
voorstel zoals B&W dat inmiddels 
naar de gemeenteraad hebben 
gestuurd. “Wij moeten met elkaar 
aan de bak. Er bestaan aanzien-
lijke knelpunten in de dorpen. Er 
is met name gebrek aan goedko-
pe woningen. Dit maakt het lastig 
voor starters en eenpersoonshuis-
houdens om een woning te kopen”.
In het voorstel (van B&W) wordt 
per dorp de woningbouwplanning 
in kaart gebracht. Daarmee is re-
kening gehouden met onder ande-
re de demografische ontwikkeling 
van het dorp, de woning- markt en 
de woonwensen die er zijn: aldus 
wethouder Stukker.
De keuze van het college om het 
woningbouwplan voor de dorpen 
voor twee jaar vast te stellen heeft 
enerzijds te maken met de (snel) 
veranderende marktomstandighe-
den en anderzijds met de nog op te 
stellen omgevingsvisie Apeldoorn. 
Deze laatste moet straks voor 
Apeldoorn en de dorpen op hoofd-
lijnen een lange-termijn-visie 
geven voor onze fysieke leefom-
geving, waaronder ruimtelijke or-
dening, verkeer, water, milieu en 
natuur. De verwachting is dat deze 
visie, omstreeks 2020 wordt vast-
gesteld. Het is nog niet bekend 
[zo staat in de notitie] wanneer de 
gemeenteraad een besluit neemt 
over dit voorstel.
Het bestuur van de dorpsraad 
zal in het periodieke overleg dat 
zij met de gemeente Apeldoorn 
heeft, dit onderwerp agenderen.

Energiecoaches
De energiecoach is een vrijwilliger 
die bij u thuis, samen met u, kijkt 
naar de mogelijkheden in uw per-
soonlijke situatie. U krijgt (vaak 
eenvoudig uit te voeren) tips om 
uw woning energiezuiniger te ma-
ken en hoort van alles over diverse 
energiemaatregelen.
De energiecoach kan met een 
warmtecamera laten zien waar uw 
woning warmte verliest. Kortom 
de energiecoach denkt graag met
u mee en het kost u niets.
In Beekbergen hebben Gerard 
Brugman (mailadres: g.brugman1@

gmail.com) en Cor Westrik (mail-
adres: cmw.westrik2@telfort.nl) de 
opleiding “Energiecoach” gevolgd 
en zijn graag bereid, samen met u, 
een plan voor energiebesparende 
maatregelen op te stellen. Beiden 
zijn deel- nemer aan het overleg 
Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen 
Energieneutraal Maken (BLOEM). 
Schroom niet om contact met hen 
op te nemen.

Concept nota Verordening compensatie en verevening Toekomst woningbouw 
in dorpen

Het concept van de nota “Verorde-
ning compensatie en verevening” 
ligt ter inzage. Het gaat hier om 
instrumenten die kunnen worden 
ingezet om bij ruimtelijke ingrepen 
het groen in de stad en buitenge-
bied op peil te houden en waar 
mogelijk te versterken.
Tijdens de periode waarin het con-
cept van de verordening ter inzage 
ligt kan iedereen een zienswijze 
indienen. In de notitie die wij van 
de gemeente ontvingen is aange-
geven hoe dat kan.
- schriftelijk: stuur uw zienswijze 
naar het college van burgemees-
ter en wethouders t.a.v. team Om-
gevingsrecht & Advies, Postbus 

9033, 7300 ES Apeldoorn, onder 
vermelding van “zienswijze Ver-
ordening compensatie en vereve-
ning”. De zienswijze moet door u 
ondertekend zijn en ten minste 
uw naam, adres en woonplaats en 
indien mogelijk ook uw telefoon-
nummer bevatten
- mondeling: maak een afspraak 
met de heer H.R. Visser (telefoon 
055-5802419 of via h.visser@
apeldoorn.nl). Het indienen van 
een zienswijze via e-mail is niet 
mogelijk.
De Verordening compensatie en 
verevening ligt van 19 oktober tot 
en met 29 november 2017 ter in-
zage.

De firma Nikkels is op maandag 13 november gestart met het maken van “proefsleuven” bij het project aan 
de Nieuwe Voorweg in Lieren. Dat is goed nieuws voor de jongeren die al meer dan 10 jaar bezig zijn met het 
project Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) 
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Nagekomen bericht ! 

De firma Nikkels is op maandag 13 november 2017 gestart met het maken van “proefsleuven” 
bij het project aan de Nieuwe Voorweg in Lieren. Dat is goed nieuws voor de jongeren die al 
meer dan 10 jaar bezig zijn met het project Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren 
(BWiBL). 

 

 

 

 
Foto’s: Gerrit Stufken 

Proefsleuven

Praat mee over de Zorg

Op dinsdag 14 november heb-
ben Ria Mollink en Pieter de Mos 
deelgenomen aan de door Bro-
therwood georganiseerde bijeen-
komst in Huize Mandala waar het 
onderwerp “Wie bepaalt: u of het 
systeem en de regels” centraal 
stond. Wie/wat is Brotherwood? 
Brotherwood is een burgerinitia-
tief opgericht in 2009. Aanleiding 
was het besef dat burgers, maat-
schappelijke organisaties, over-
heid en bedrijfsleven op basis van 
passende verantwoordelijkheid 
met elkaar moeten samenwerken 
om antwoord te kunnen geven op 
maatschappelijke uitdagingen.
Vanuit dat vertrekpunt was er op 
deze 3e bijeenkomst in een serie 
van zes om die gedachte uit te die-
pen.
De bijeenkomsten worden ge-
leid door Simon Boon en Herman 
Waagmeester.
Panelleden deze avond waren een 
huisarts die het statement afgaf 
“papierwerk, formulieren, rap-
portages aan verzekeringsmaat-
schappijen gaat ten koste van de 
tijd die eigenlijk aan de patiënt 
zou moeten worden besteed, een 
leidinggevende van een thuiszor-
gorganisatie voor cliënten met een 
niet Nederlandse oorsprong (taal-
probleem, andere cultuur en daar-
door niet aansluitend bij het regu-
liere systeem van zorgaanbod) en 
een eigenaar van een zorgboer-
derij (heeft het gevoel dat hij ver-

plicht wordt veel - in zijn beleving 
- totaal overbodig administratief 
werk moet doen).
Daarmee was de toon van de dis-
cussie al aardig gezet.
De huisarts gaf aan dat in Dor-
drecht een proef gaande is waar 
de huisarts niet de gebruikelijke 
10 minuten per patiënt maar 15 
minuten mag besteden en verre-
kenen met de zorgverzekeraar. 
Het aantal doorverwijzingen naar 
een specialist is significant lager. 
Zorgverzekeraars die actief zijn in 
de regio Apeldoorn zijn, durven/
willen de proef (nog) niet over te 
nemen. Panelleden zijn van oor-
deel dat de regeldruk te groot is, er 
steeds meer regels komen en voor 
elke vrijheid van handelen door de 
professional geen enkele ruimte 
meer is. Instanties dekken zich in 
tegen elk mogelijk incident.
Wanneer iedereen, hij die de regel 
opstelt en hij die de regel moet uit-
voeren, zich continu afvraagt “wat 
draagt de regel bij aan het effec-
tief en efficiënt behandelen van 
een patiënt, zou - zo was de over-
tuiging van de aanwezigen - een 
deel van de regels en voorschrif-
ten kunnen vervallen. En schuift 
de activiteit van “verantwoorden” 
naar “doen”.
Een onderwerp dat terecht veel 
aandacht kreegwaren de “keuken-
tafelgesprekken” die bij de transi-
tie van het zorgsysteem werden 
ingevoerd. Komt daar wel de juis-

te/volledige informatie op tafel. 
Is het wel voldoende bekend dat 
men bij die keukentafelgesprek-
ken iemand mag “meenemen” en 
dat geldt ook voor gesprekken 
met de huisarts, de specialist en 
het zorgloket. Een paar extra oren 
kan vaak geen kwaad en wordt 
door arts/specialist vaak op prijs 
gesteld. Wethouder Ben Bloem gaf 
aan dat hij de gemaakte opmer-
kingen en aangereikte suggesties 
zeker zal uitwerken en - waar mo-
gelijk - in praktijk zal brengen.
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De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....CADEAU TIP!
Cadeaukaart met 

bijpassend tijdschrift

Heerlijk
avondje

is gekomen

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

Onze dorpsschool bestaat in 2018 
200 jaar. In week 15 (de week van 
9 april) viert o.b.s. Beekbergen zijn 
200 jarig bestaan. Onderdeel van 
deze viering is een expositie van 
foto's, schoolboekjes, rapporten, 
school- kranten, schoolplaten, 
schoolbankjes en andere zaken 
van voor het jaar 2000. Aange-
zien de archiefkast van de school, 
die terugging tot 1945, sinds de 
verhuizing naar de nieuwe school 
spoorloos is, zijn wij naarstig op 
zoek naar dergelijke spullen.

Bij foto's denken we aan klassen-
foto's, liefst voorzien van jaartal en 
namen, en foto's van bijzondere 
gebeurtenissen zoals Koninginne-
dag oude stijl, vossenjacht in het 
dorp en bevrijdingsfeesten en de 
school. Bij boekjes wordt voor-
al gedacht aan methodeboekjes. 
Denkt u een bijdrage aan de expo-
sitie te kunnen leveren, mailt u dan 
naar 2hansvandeven@gmail.com 
of belt: 055-5062550 (bij geen ge-
hoor graag inspreken)
Na de feestweek krijgt u de spul-
len weer retour. Is dat niet nodig, 
dan gaan de spullen naar CODA, 
zodat ze bewaard blijven.
Alvast onze dank! 
Hans van de Ven

Oude schoolspullen 
gezocht

Afgelopen jaar werd er in de media 
diverse keren bericht over wolven. 
In de Flevopolder werd een dode 
wolf gevonden en in Groningen en 
Drenthe  signaleerde men een , uit 
Duitsland , verdwaalde wolf. Ook 
op de Veluwe werd onlangs een 
wolf gesignaleerd

In vroegere tijden was de wolf een 
“een gevaarlijk ongedierte”. Men 
was er ook erg bang voor. De Velu-
we bestond ten dele uit grote on-
doordringbare bossen en tussen 
Zutphen , Nijmegen en Kleef (D) 
bevond zich het Nederrijks  Wald. 
Hertog Arnold van Gelder sprak 
over “een wilt en bijster landt”.  De 
bossen waren een schuilplaats 
voor veel soorten wilde dieren , 
waaronder de wolf(canis lupus). 
Men vond het dier een ware land-
plaag , in strenge winters kwamen 
ze zelfs in de dorpen en roofden 
schapen uit de stal. Zelfs een kind 
in de wieg of een eenzame wan-
delaar in het bos waren niet veilig 
voor hem. Men had een bijgelo-
vige vrees voor de wolf, zelfs de 
naam noemen was al genoeg om 
hem te voorschijn te doen komen. 
Ook in sagen , legendes en sprook-
jes werd de wolf als duivel voorge-
steld, denk aan weerwolven etc. 
Van Lapland tot Egypte werd de 
wolf “Koning der verscheurende 
dieren”genoemd. Men bestreed ze 
met alle mogelijke middelen; net-
ten,klemmen,diepe kuilen,. In de 
tachtigjarige oorlog (1568-1648) 
werden veel huizen vernield,-
boerderijen en landerijen lagen er 
woest en ongebruikt bij waardoor 
een ware wolvenplaag ontstond. 
Er werden algemene wolvenjach-

ten uitgeschreven en aanzienlijke 
premies uitgeloofd , dit alles om 
de dieren uit te roeien. Deze jacht-
partijen gebeurden op gewestelijk 
niveau. In Utrecht en Gelderland 
werden alle “huislieden tussen 14 
en 60 jaar” regelmatig opgeroepen 
zich behoorlijk te bewapenen om 
de jacht te openen. Veelal was dit 
om de strijdlustige adel te verma-
ken.

Op de Veluwe werd veel bericht 
over de wolvenjachten, ze hebben 
geduurd van ongeveer 1384 tot 
1745. Later kwamen nog inciden-
teel dieren uit Duitsland over . Op 
1 augustus 1800 werd de laatste 
wolf gedood in deze omgeving.

Tussen 1592 en 1602 spreekt 
men over Wolvenplaag op de 
Veluwe. De inwoners kregen 
voor iedere gedode wolf : Ol-
den wolff-3 pond of 12 daelder.  
Halven gewassen wolff-6 daelder.
Wolfsjong-4 daelder.  

Wilhem Luijkens en Johan Ael-
bertsen uit Beekbergen kregen 30 
pond voor het vangen van vijf jon-
ge wolven in het Spelderholt. In 

1599 vangen de dochters van Hen-
rick en Sebis Hermensen  een jon-
ge wolf in het Begbergerveld bij 
de Woeste Hoeve en krijgen hier-
voor 8 pond.   In 1600 krijgt Sebas-
tiaan van Lieren 48 pond voor acht 
jonge wolven en in 1602 heeft Jan 
Brinck uit Beekbergen een jonge 
wolf “dootgeslagen”. (P.S. volgens 
mij werden ponden en daelders 
nog wel door elkaar gehaald).

In 1672 was , door toedoen van 
de Fransen, de wildstand op de 
Veluwe heel ver gedaald en  daar-
om verbood stadhouder Willem III 
(bewoner van ‘t Loo) herbergiers 
etc. wildbraad aan de gasten voor 
te zetten. Dit kwam op een forse 
boete ad 50 goudgulden te staan. 
Ook loofde hij flinke premies uit 
voor het doden van de schadelijke 
wolven. 

Rekel wolf(mannetje)-50 gulden-
Moerwolf(vrouwtje) -60 gulden 
Jonge wolf-15 gulden  
Vos of wilde kat -3 gulden.  

Tegenwoordig heeft men een ge-
heel andere kijk op de “schadelijk-
heid”van wolven. Men denkt er 
zelfs weer aan  om bij de Oostvaar-
dersplassen wolven uit te zetten. 
De moderne mens is niet meer zo 
bang  en bijgelovig voor wolven. 
Ook is men niet meer zo afhanke-
lijk van een enkel schaap of kip-
pen.

Namens de WOBL, Teun Jochems

Bronnen :  
Gelderse Volksalmanak,  
R. van Hardonk,  
Groot Gelders PLAcaet-boek

  

                                                                 

Wolven op de Veluwe (Beekbergen)

De smoesjes zijn steeds geraffi-
neerder. Criminelen babbelen zich 
een weg naar binnen om hun slag 
te slaan. Zoals deze week in De-
venter, waar ze met de boodschap 
dat er een gaslek was bewoners uit 
hun huis wilden jagen. Hoe kunt u 
zich wapenen tegen babbeltrucs?

Onverlaten die op slinkse wijze je 
huis proberen te betreden. Vooral 
ouderen zijn slachtoffer van perso-
nen met verkeerde bedoelingen die 
babbeltrucs gebruiken als inbraak-
gereedschap. Het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV) geeft cursussen aan 
deze doelgroep. Met tips hoe ze 
kunnen voorkomen dat ze slacht-
offer worden van een babbeltruc. 
Lilian Tieman van het CCV ver-
zorgt deze cursussen. Ze geeft vijf 
tips om niet in een babbeltruc te 
trappen.

1 ,,Zorg dat je even door een raam 
kan kijken wie er nou voor de deur 
staat. Of via een  kierstandhou-
der.  Is iemand helemaal ingepakt 
in een sjaal en capuchon, dan 
moet je je goed afvragen waarom 
iemand relatief onherkenbaar wil 
zijn. Hou er rekening mee, dat hij of 
zij misschien minder goede inten-
ties heeft. Een camera met zicht 
op de stoep, is echt niet meer zo 
duur. Ook het overwegen waard.’’

2 ,,Er zijn genoeg verhalen van 
kwaadwillende mensen die zich 
voordoen als  bezorger van, bij-
voorbeeld, een pakketje of een bos 
bloemen. Die willen ze wel even in 

een vaas doen voor u, binnen. Of 
ze bieden aan het pakketje alvast 
in de kamer neer te zetten. Werk 
daar niet aan mee. Het is verdacht 
en de voorbeelden zijn er genoeg 
dat die bezorger uiteindelijk iets 
gestolen heeft.’’

3 ,,Babbeltruc-dieven  slaan ook 
graag in de avond toe. Dan is het 
donker en zien mensen minder de-
tails. Wees in de avond nóg kies-
keuriger met opendoen. Bedenk 
daarbij: hoeveel mensen van in-
stanties bellen er in de avond nog 
aan...?’’

4 ,,Een echt lastige en hele door-
trapte babbeltruc heet: de nieuwe 
buren. Mensen zeggen de nieuwe 
buren te zijn, bellen aan om een 
kop thee te drinken. Jij heet ze 
vriendelijk welkom, maar het zijn je 
buren niet en ze stelen her en der 
spullen. Probeer bij voorkeur een 
nieuwe afspraak te maken voor 
de kop thee, de meeste criminelen 
haken dan af.’’

5 ,,Bij mensen die je ogenschijn-
lijk informeren over een gaslek - of 
andere calamiteit: vraag om een 
ID-kaart bij de deur en vraag om 
een telefoonnummer waar je naar-
toe kan bellen voor extra informa-
tie. Hebben ze die niet, verdacht! 
Hebben ze die wel, bel het direct. 
Bij een crimineel is het meestal 
een niet-bestaand nummer.’’

Bron: De Stentor

Zo wapen je je tegen babbeltrucs
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Biomassa • CV-installatie • Sanitair
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Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

WOBL



PAG  5  -  E D I T I E  2 2  -  D O N D E R DAG  2 3  N OV E M B E R  2 0 1 7

DorpsVizier
Adverteren in het DorpsVizier 

al vanaf € 25,=  (ex. btw)

Meer informatie: 
www.dorpsvizier.nl

Het wedstrijdprogramma van de thuiswedstrijden in Sporthal de Hiethof:

Woensdag 22 november
21.00 uur BSV Heren 2  –  BSV Heren 3

Zaterdag 25 november
12.00 uur BSV Dames 2  –  Voorwaarts DS 6
14.00 uur BSV Heren 3  –  WSV HS 1
16.00 uur BSV Dames 1  –  Gemini DS 3

Zaterdag 2 december
12.00 uur BSV Heren 2  –  SV Dynamo Apeldoorn HS 11

Uit wedstrijden:

Zaterdag 25  november
13.00 uur D.V.O. HS 5  –  BSV Heren 2
 de Kamp, Hengelo GLD
14.00 uur Klarenbeek DS 3  –  BSV Dames 3
 MFC Klarenbeek, Klarenbeek

Dinsdag 28 november
21.00 uur Dio Ugchelen HS 2   – BSV Heren 3
 Sporthal Mheenpark, Apeldoorn

Woensdag 29 november

20.30 uur Volleybal Voorst XR 1  –  BSV XR 1
 Dorpshuis Voorst, Voorst

Zaterdag 2 december
13.30 uur Livo DS 2   –   BSV Dames 1
 Triominos, Duiven
17.15 uur Libero`99 HS 3 –  BSV Heren 1
 `t Dok, Dronten
17.30 uur:  Auto van Oord/Rebelle DS 4 -  BSV Dames 2
 Theothorne, Dieren

Vo e t b a l

Dag Datum Tijd  Wedstrijd
Zo. 19-nov 09:30 Beekbergen 3 - Alexandria 4
Za. 25-nov 09:00 Beekbergen JO13-2  -  csv Apeldoorn JO13-4
Za. 25-nov 09:00 Beekbergen JO11-1  -  WSV JO11-2
Za. 25-nov 09:00 Beekbergen JO11-2  -  sv Orderbos JO11-1
Za. 25-nov 10:00 Beekbergen JO9-1  -  SP Teuge JO9-3
Za. 25-nov 10:00 Beekbergen JO8-1  -  Sportclub Deventer JO8-6
Za. 25-nov 10:30 Beekbergen JO13-1  -  SP Teuge JO13-1
Za. 25-nov 10:45 Beekbergen JO17-1  -  WSV JO17-3
Za. 25-nov 12:30 Beekbergen JO19-1  -  Warnsveldse Boys JO19-2
Za. 25-nov 12:30 Beekbergen JO15-1  -  Emst JO15-1
Za. 25-nov 14:30 Beekbergen 2  -  AZC 2
Zo. 26-nov 11:30 Beekbergen 2  -  WSV 2
Zo. 26-nov 14:00 Beekbergen 1  -  Brummen 1
Vr. 1-dec 20:00 Beekbergen 1  -  Columbia 2 (zaal)
Za. 2-dec 09:00 Beekbergen JO11-3  -  Sportclub Deventer JO11-7
Za. 2-dec 09:00 Beekbergen JO9-1  -  EZC ‘84 JO9-1
Za. 2-dec 10:15 Beekbergen JO15-3G  -  csv Apeldoorn JO15-6
Za. 2-dec 10:15 Beekbergen JO13-3G  -  Albatross JO13-2
Za. 2-dec 11:45 Beekbergen JO15-2  -  Oene JO15-1G
Za. 2-dec 12:00 Beekbergen JO17-2  -  Eerbeekse Boys JO17-3
Za. 2-dec 13:15 Beekbergen VR1  -  VIOD VR1
Za. 2-dec 14:30 Beekbergen 3  -  Groen Wit ‘62 6

Vo l l e y b a l

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

BEEKBERGEN - Alle ellende gaat 
ons niet lukken maar we kunnen 
samen wel wat doen. Ik ben Col-
lin Franke, 13 jaar, uit Lieren en ik 
zet me al een aantal jaar in voor 
Serious Request. Elk jaar ga ik 
langs het Glazen Huis en stop het 
geld dat ik opgehaald heb met 
kleine acties door de brievenbus. 
Dit jaar staat het glazen huis in 
Apeldoorn. Op 23 december van 
10.00 tot 14.00 uur heb ik een 
spinning marathon georganiseerd 
om geld in te zamelen voor het 
Rode Kruis dat zich inzet om ver-
scheurde families te verenigen.    
Een familie herenigen kost 300 
euro en ik wil minimaal één familie 
samen met jullie bij elkaar fietsen. 
Iedereen kan meedoen op zijn of 
haar eigen niveau, het gaat om het 
goede doel, maar óók om de gezel-
ligheid en samen actief bezig zijn. 
Doe jezelf én Serious Request een 
plezier en trap met me mee! Mijn 
marathon duurt vier uur en je kunt 
minimaal een uurtje mee zweten. 

Trap de ellende de wereld uit

Het inschrijfgeld is 5 euro per uur 
en daarvoor krijg je ook nog iets 
te drinken en een broodje. Natuur-
lijk mag je je ook laten sponsoren 
door familie, vrienden en beken-
den en zo het bedrag vergroten. 
Het volledige geldbedrag gaat 
naar Serious Request. Zaterdag-
avond breng ik het geld dat ik ver-
zameld heb naar het Glazen Huis. 
Wil je niet meedoen met de spin-
ningmarathon, maar wel geld do-
neren aan Serious Request? Steun 
dan mijn actie de actiesite van 
3fm via https://kominactie.3fm.
n l /act i e /s p i n n i n g - m a rat h o n 
Inschrijven kan ter plekke, aan 
de balie van ML Sport&Snow-
center, Tullekensmolenweg 22 B 
in Beekbergen of stuur me een 
mail en ik schrijf je in en hou je 
op de hoogte. Mijn mailadres is 
coll infranke2004@gmail.com. 
Ik reken op jullie! 
Met vriendelijke groet en tot snel, 
Collin Frankecollinfranke2004@
gmail.com, Molenakker 3, Lieren

BEKERWEDSTRIJD
20.15 uur Pauwervoll DS 1 – BSV Dames 1

Triade, Ermelo

ALV v.v. Beekbergen

Lisa Klopman wint Heuveltrofee

BEEKBERGEN - WEZEP Afgelopen 
weekend werd in Wezep door 
ponyruiters uit de regio gestreden 
om de Heuveltrofee. Aan de 
wedstrijd die ook meetelt als 
kwalificatiewedstrijd voor 
de kampioenschappen van 
Gelderland deden heel wat leden 
van ponyclub de Bosruiters mee.
In de klasse L was er succes voor 
Olivia Braaksma met haar pony 
Sara Fortuna. Zij legde beslag op 
de tweede plaats in de categorie 
D/E. Een ander lid van ponyclub 
de Bosruiters, Kyra Klopman, won 
met haar pony Roseta de klasse L 
in de categorie A/B.
In de koningsklasse, de klasse Z 
springen, ging de overwinning ook 
naar een Bosruiter: Lisa Klopman 
reed met Prodise’s Varro twee 
foutloze parcoursen in de snelste 
tijd. Daarmee greep zij ook de 
titel in het totaalklassement en 
mocht zij aan het eind van de dag 
de Heuveltrofee met bijbehorende 
erelinten in ontvangst nemen.
Voor meer info over de Bosruiters: 
www.bosruiters.nl of mail naar 
info@bosruiters.nl.

Lisa Klopman met Prodise’s Varro

BEEKBERGEN - Het bestuur 
nodigt alle leden uit voor de 
algemene ledenvergadering van 
v.v. Beekbergen op maandag 
27 november. We hopen op een 
grote opkomst en een zinvolle 
avond. Het is de mogelijkheid 
om ideeën en meningen over 
voetbalonderwerpen onder 
de aandacht te brengen. De 
vergadering vindt plaats in het 
clubgebouw. Hou in ieder geval de 
maandagavond vrij want we zien 
iedereen graag verschijnen!

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

5+1 GRATIS

2 + 1 GRATIS

5+1 GRATIS
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Vanaf juni vorig jaar tot juni dit jaar 
bood Albert Heijn in Beekbergen 
haar klanten de mogelijkheid het 
statiegeld van lege flessen te do-
neren aan de Zonnebloem, afdel-
ing De Dorpenstreek. Dinsdag 31 
oktober overhandigde  Gerdien 
Feijen bijna 250 euro aan Liz Bos 
en Hanneke Terburg. Een zeer wel-
kom cadeau, aldus de twee bestu-
ursleden van deze afdeling. Met 
dit bedrag kunnen we onze gasten 
eens extra in het zonnetje zetten. 
Geweldig dat Albert Heijn in Beek-
bergen dit mogelijk heeft gemaakt 
en veel dank aan alle klanten die 
hun statiegeld aan deze afdeling 
hebben gedoneerd. 

Albert Heijn, goede doelenactie

Maak een pakje voor………..?

De Sinterklaasactie, die gehouden 
wordt in Beekbergen, Lieren, Oos-
terhuizen, Ugchelen en Hoender-
loo, is weer van start gegaan. Voor 
deze actie zoeken we nog pakjes-
makers. De doelgroep waar een 
pakje voor gemaakt mag worden 
zijn: eenzame ouderen, langdurige 
zieken en of gehandicapte. Het te 
maken pakje komt voor rekening 
van de ‘gever’. Het gaat meer om 
een leuke attentie die met zorg is 
ingepakt dan een duur kado. Ook 
een gedicht of kindertekening er 
bij zal zeker in de smaak vallen bij 
de ontvangers. 

Als u zich wilt opgeven, kan dat via 
de mail: dejevanes@outlook.com 
of via 06 13078548. U krijgt dan 
via de organisatie een adres en 
verdere informatie toegestuurd, 
voor wie u het pakje mag maken 
en het adres waar het pakje naar 
toe moet als u het door zwarte Piet 
wilt laten brengen. Als u liever zelf 
uw pakje wilt brengen bij de ont-
vanger, kan dat uiteraard ook.

Als u kiest voor de zwarte Piet dan 
zou het fijn zijn als uw pakje uiter-
lijk 24 november bij ons in Beek-
bergen binnen is. 

Kerst-/zangspel in Ugchelen op 
‘t Leesten - Vrijdagavond 15 de-
cember

Koning, volg het licht!....

Het thema van het kerst-/zangs-
pel van 2017 is “Koning volg het 
Licht”. De Drie Koningen waren op 
weg na het zien van een heel op-
merkelijke ster. De bezoekers zijn 
eigenlijk ook allemaal koning die 
op zoek zijn. Zij worden geleid in 
dit spel via een donker, spaarzaam 
verlicht, maar een sfeervol pad,  
langs een aantal taferelen met 
Jozef en Maria, herders, engeltjes, 
zangers, en muzikanten. Onder-
weg kan door de kinderen een 
rebus worden opgelost eventueel 
met hulp van ouders. De weg komt 
via de grote trap uit in de kuil bij de 
kiosk van de Ugchelse berg. Daar 
staan een aantal vuurschalen waar 
kinderen een lekkere versnapering 
boven het vuur kunnen roosteren. 
Ook is het daar mogelijk dat ou-
ders een kerstfoto van hun kind 
(kinderen) maken in de kerststal 
met Jozef en Maria. Tevens kan 
een zelfbedachte wens van de 
kinderen op een kaart worden ge-
schreven en in de kerstboom bij 
de kiosk worden opgehangen. Bij 
de kiosk zijn zitjes voor een hapje 
en een drankje en wordt nog veel 
meer muziek gemaakt. 

De wandeling duurt ongeveer een 
halfuur en de bezoekers worden 
gedoseerd door poortwachters 
binnengelaten nadat iedereen, 
jong en oud een opdrachtje heb-
ben gedaan. De toegang tot het 

pad is open van 18.45 tot uiterlijk 
19.45 uur. Stevige schoenen en 
een zaklantaarn zijn aan te beve-
len. De toegang tot de taferelen 
wordt gesloten om ca. 20.30 uur. 

Medewerking om het geheel tot 
een feest te maken wordt verleend 
door Muziekvereniging Ugchelen, 
Leerlingenorkest de Eendracht, 
Sokkenbuurt-zeemanskoor, Mid-
winterhoornblazers Ugchelen, de 
Christmas Singers, allen in hun 
eigen stijl. Verder niet te vergeten 
de toestemming van Staatsbos-
beheer voor het houden van het 
kerst-/zangspel.

De toegangskaarten zijn op 15 de-
cember verkrijgbaar bij de ingang 
van het Leesten en kosten 3,50 
euro per persoon. Voor kinderen 
tot 13 jaar bedragen ze  0,50 euro 
en ze zijn zelfs gratis op vertoon 
van een zelfgemaakte ster (kijk op 
de website voor  voorbeelden). In 
de voorverkoop kosten de kaarten 
3 euro en zijn te verkrijgen  bij: Pri-
mera Westra zowel in Ugchelen, 
Orden als Kerschoten en bij de 
kiosk “de Ugchelse Berg” op het 
Leesten. 

De opbrengst van de avond gaat 
naar nog nader vast te stellen goe-
de doelen.

Bezoekers kunnen parkeren op 
het vernieuwde parkeerterrein na-
bij de kiosk. 

Nadere informatie op onze site: 
www.kerstspelugchelen.nl

     Stichting “Zingen voor een Kind”Centrum Bronkracht neemt deel 
aan eindejaarsactie van de BE-
MIVO

´Ja wij doen óók mee aan de einde-
jaarsactie van de BEMIVO!!´ aldus 
Gerrit-Jan van Essen Initiator van 
Centrum Bronkracht. ´We bestaan 
nu bijna twee jaar en raken steeds 
meer ingebed in Beekbergen. Dit 
jaar zijn we trots lid geworden van 
de Beekbergense Middenstand en 
Ondernemers Verenging (BEMI-
VO) en we doen direct mee aan de 
eindejaarsactie!

Onze inbreng voor de eindejaars-
actie 2017 is als volgt
• 2  voetreflexzone massage be-
handelingen twv 45 euro (aan-
geboden namens Centrum Bron-
kracht door Irene Poulissen van 
praktijk Yani).
•1  volledige mindfulnesstraining 8 
dagdelen twv 300 euro (Aangebo-
den namens Centrum Bronkracht 
door Edith Moorman van praktijk 
Capriolo-Coaching en Seetrue.

Workshops en Trainingen Soul 
Body Fusion ook in 2018 

Op zondag 19 november was onze 
laatste Soul Body Fusion training 
van dit jaar. Het is wederom een 
groot succes geweest aldus Arno 
van Dijk Soul Body Fusion trainer 
van Urpichai. Ik geef nog een aan-
tal trainingen in het land maar voor 
de liefhebbers heb ik al voor begin 
volgend jaar meerdere workshops 
gepland bij Centrum Bronkracht in 
Beekbergen.

Ik vertelde Gerrit-Jan van Essen 
initiator en gastheer van Centrum 
Bronkracht dat hij mij mag citeren 
over de goede verzorging, mooie 
locatie en positieve energie binnen 
zijn centrum. Dat wilde hij niet dus 
daarom schrijf ik dat nu zelf. Want 
van alle centra waar ik mijn trai-
ningen verzorg, is Centrum Bron-
kracht nummer 1 voor mij.

Presentatie Vegancosmetics 
door Geke van Dijk

Wil jij je ook jaren jonger voelen, 
(en er jonger uitzien), je energie-
level een boost geven, je con-
centratievermogen verbeteren, je 
hormonenbalans stabiliseren, je 
immuunsysteem versterken en-
zovoorts maak dan een geheel 
vrijblijvende afspraak of kom naar 

mijn presentatie bij Centrum Bron-
kracht” aldus Geke van Dijk ……

“Ik ben binnen Centrum Bron-
kracht begonnen met mijn praktijk 
voor huidverzorgingsproducten  
en voedingssupplementen van-
uit een visie. De ondersteuning 
van Ringana heeft mijn visie op 
Schoonheid van Binnenuit abso-
luut en voor altijd veranderd. Dat 
wil ik graag met anderen delen. Ik 
ben ook geen verkoper van won-
dermiddelen, vervolgt Geke van 
Dijk, Ik heb wel een diep besef dat 
de kennis van Ayurveda, Chinese 
geneeskunde in combinatie met 
de laatste technologieën veel kan-
sen en mogelijkheden geeft voor 
mensen. 

Op komende vrijdagavond 24 no-
vember ben je van harte welkom 
bij mijn presentatie over mezelf 
en over Ringana. Kom gewoon 
binnen lopen of meldt je aan bij 
www.vegancosmetics.nl of  info@
vegancosmetics.nl of bij Centrum 
Bronkracht.

De kortingsbonnen actie van 
Yani voetreflexzone is verlengd 
wegens succes en ze liggen voor 
u klaar.

Zo vlak voor de feestdagen ma-
ken veel mensen een gang naar 
de kapper, kopen nieuwe kleding, 
dure boodschappen, of dure ca-
deaus. Heeft u er al eens aan ge-
dacht om uw voeten te verwennen 
voor de feestdagen. Irene Poulis-
sen van praktijk Yani heeft het be-
grepen. 

Irene biedt speciaal voor de lief-
hebbers die aandacht aan hun zelf 
willen besteden, kortingsbonnen 
aan van 10 euro op een gehele be-
handeling. U kunt uw kortingsbon-
nen nog steeds ophalen bij Cen-
trum Bronkracht in Beekbergen. 

Gewilde workshop Chakra Chal-
lenge op zaterdag 2 december

Het is binnen enkele maanden al de 
3e keer dat Yvonne van der Heide 
van praktijk de Meander (voorma-
lig Praktijk Kundaly) de Workshop 
Chakra Challenge verzorgt.
 
In deze workshop wil je een stap 
verder gaan en je chakra’s weer 
helemaal opschonen en krachtig 
laten doorstromen vanuit de laat-
ste nieuwetijdse inzichten.

De workshop is een krachtige 
start, terwijl de weken erna het no-
dige huiswerk van je vragen om de 
resultaten nog verder te vergroten. 
Zodat je lekkerder in je vel komt te 
zitten, meer energie krijgt, minder 
last van stemmingswisselingen, 
irritatie en stress, meer geluksmo-
menten ervaart en lichamelijke 
klachten verminderen. Ook je in-
nerlijk weten en innerlijke rust zal 
zich verder mogen verdiepen en 
ontwikkelen. 
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 4 december

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
Redactie: Adri Meijer

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

DorpsVizier
Adverteren in het 

DorpsVizier
al vanaf € 25,=

(ex. btw)

Gevulde speculaas, ik ben er gek 
op! En begin stiekem altijd al eer-
der met bakken dan dat de Sint 
weer zijn intrede in ons land doet. 
En dit is mijn oldtime favourite 
recept. Het komt uit ‘Wie Zoet Is 
Krijgt Lekkers’ van Ramon Brug-
man. Hij is heerlijk van smaak, ik 
vermoed door het aantal gram 
koekkruiden!

Wat heb je nodig? 
- 75 gram zachte boter 
- 75 gram basterdsuiker 
- 1 volkorenbiscuit 
- 10 ml karnemelk 
- 115 gram bloem 
- 10 gram koekkruiden 
- grote snuf zout 
- 3 gram bakpoeder 
- 300 gram amandelspijs 
- 20 gram boter 
- lepel water

Hoe maak je het? 
Verwarm de oven voor op 190 gra-
den. Roer de karnemelk door het 
fijn gekruimelde biscuitje. Meng 
de boter en de suiker. Voeg hier 
het karnemelk en biscuitmengsel 
aan toe. Kneed dit samen met de 
rest van de ingrediënten tot een 
egaal deeg. Dek dit af met plastic 
folie en laat het een uurtje opstij-
ven in de koelkast. 
Kneed ondertussen de spijs soe-
pel. Meng de boter met de spijs 

en meng dit totdat de boter niet 
meer zichtbaar is. Voeg vervol-
gens geleidelijk het water toe en 
kneed het geheel goed door.

Het deeg is genoeg voor een bak-
vorm van 15 bij 15. Ik heb alleen 
grotere dus gebruikte een deel 
hiervan. Vet de bakvorm in met 
een beetje boter. Deel het deeg in 
twee gelijke delen. Rol beide de-
len uit tot een plak van ongeveer 
een cm dik. Snijd een plak net zo 
groot als de bodem van het blik 
en leg deze daarin. Bak de bodem 
in 7 a 8 minuten in de oven. Laat 
deze afkoelen. Verdeel de spijs-
vulling over de bodem en leg de 
tweede plak speculaasdeeg bo-
ven op. Bestrijk dit met een beetje 
eidooier en decoreer met aman-
delen. Bestrijk de amandelen nog 
een keer met eidooier. Zet dan de 
gevulde speculaas in de oven en 
bak deze in ongeveer 20 minuten 
af. Als de speculaas klaar en afge-
koeld is kun je de koek in stukjes 
verdelen.

Kijk voor meer heerlijke recepten 
op onze site. Of like ons op face-
book,com/tasteourjoy of Insta-
gram dan ben je als eerste op de 
hoogte van onze nieuwe items!

Liefs Irene & Joyce

Gevulde speculaas

Of ie nu de Onze Lieve Vrouwe-
kerk in Maastricht of het Boshuis 
in Klarenbeek binnenloopt, Bart 
Willemsen kijkt even om zich heen, 
of het past en zingt dan enkele re-
gels Gregoriaans. Meestal enkele 
regels uit het ‘Rorate…’ dat in de 
advent zo populair is. Even die se-
rene klank door de gewelven laten 
gaan.

De man, die we als enthousiaste 
dirigent kennen van shantykoor de 
IJsselboei en vrouwenkoor de Re-
genboog is ook een liefhebber van 
het Gregoriaans, de kerkmuziek 
die in de oude katholieke liturgie 
een centrale plek innam. 

En Gregoriaans is zoveel meer. 
Gregoriaans wordt eenstemmig, 
zonder begeleiding gezongen. Het 
kent een vrij ritme, hetgeen in zijn 
uitvoering is te vergelijken met een 
stromende beweging, welke door 
de ruimte golft.

Een juiste uitvoering van het 
gregoriaans kan een natuurlijke 
rust en sereniteit oproepen, die 
velen dat gevoel van ‘onthaasting’ 
biedt, waar we in deze onrustige 
tijden zo naar kunnen verlangen.  

Gregoriaanse zang brengt onthaasting
Steeds vaker worden vieringen en 
bijzondere bijeenkomsten onder-
steund met gregoriaanse gezan-
gen, als een meditatief moment 
van rust en bezinning. Menigeen 
zal de weemoed van het ‘Requiem’ 
voor de dienst voor de overlede-
nen herkennen.

Waar het gregoriaans in de kerk-
diensten steeds meer naar de ach-
tergrond verdween, is er een her-
nieuwde belangstelling voor deze 
oude zang ontstaan. Er is veel on-
derzoek gedaan naar de eerste 
wijze van noteren van de gezan-
gen in de negende eeuw, de ver-
schillende stijlen en wijzes van uit-
voeren. En er vormen zich kleine 
gezelschappen van uitvoerenden, 
die zich verder willen scholen en 
projectmatig een repertoire ont-
wikkelen, dat voor bijzondere ge-
legenheden geschikt is.
Bart volgt in België een meerjarige 
opleiding ‘Gregoriaans’ om zich de 
meest actuele kennis en inzichten 
in deze bijzondere zangvorm eigen 
te maken en door te kunnen ge-
ven aan andere liefhebbers. Hij wil 
graag met 10 tot 12 mannen een 
zanggroep vormen, die in de om-
geving van Klarenbeek, Loenen en 

Bart oefent het huiswerk uit het Graduale Triplex

Eerbeek zich als Schola Gregoria-
na wil presenteren. 

Doel is om het Gregoriaans te be-
houden als cultureel erfgoed, maar 
ook om zijn kracht en inspiratie te 
benutten bij bijzondere gelegen-
heden en diensten rond het kerke-
lijk jaar, welke in onze dorpen ge-
vierd worden. Hoe mooi is het dan 
om een geoefende groep zangers 
uit te nodigen hieraan medewer-
king te verlenen. 

Er kunnen zich nog een aan-
tal zangers via de mail aan-
melden, liefst met vermel-
ding van het telefoonnummer. 
Email kan naar info@sharada.nl 

LIEREN - De jaarlijkse Worsten-
actie van de Prinses Julianaschool 
in Lieren leverde dit jaar dezelfde 
winnaar op als vorig jaar. Jordy 
verkocht meer dan 300 worsten 
en was daarmee de absolute Wor-
stenkeizer van de school! Het kind-
panel gaat een mooie bestemming 
zoeken voor de bijna €600 die de 

Old Ni-js in de Boerderij maakt er een mooi feestje van

Jordy wint wederom Worstenactie
actie opleverde. Dit jaar werden de 
worsten gedraaid door Keurslager 
van der Horst in Eerbeek waarvoor 
onze hartelijke dank!

Old Ni-js is geweldig!! 
Een geweldig optreden in een hele leuke sfeer! We doen het 16 de-
cember weer met  de Serious Request Party! 



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 21 november 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 23 november 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

zaterdag 25 november 10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

    17.00 - 17.45 uur  Zanguurtje Hervormde Kerk, Dorpstraat Beekbergen 

    12.00 - 19.00 uur Winterfair Oosterhuizen 

    21.00 uur  Winterfeest Oosterhuizen 

zondag 26 november 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

maandag 27 november 20.00 uur   ALV Voetbalvereniging Clubhuis, Veldhofweg 

dinsdag 28 november 10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

woensdag 29 november 14.00 - 16.00 uur  Creativiteitsmiddag Stichting MOEd Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88c 

donderdag 30 november 13.00 - 16.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

    16.00 - 22.00 uur Veluwse Winter Markt  Kerkallee, Beekbergen 

zaterdag 3 december 10.00 - 15.00 uur De Schuur  Molenvaart 5, Lieren  

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

zondag 6 december 10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

      

 

 

  


