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DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN -  UGCHELEN

Dorps
Vizier

Adverteren in het 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Kapot, maar nog te goed om weg 
te gooien!?
Het gebeurt ons allemaal wel 
eens. Een huishoudelijk apparaat 
dat er na vele jaren trouwe dienst 
ineens mee stopt. Wat mee-
warig kijken, hier en daar eens 
(zachtjes) kloppen of schudden, 
het blijkt allemaal niet te helpen. 
Conclusie: kapot! Of toch niet?
Dat weet u wanneer u op de laat-
ste donderdag van de maand 
tussen 14.00 en 16.00 uur (tijdens 
de Stamtafel) met het bewus-
te apparaat naar de Hoge Weye 
komt en de heren Ben Linssen en 
Harrie Kleinleugenmors hun vak-
kennis op het apparaat mogen 
loslaten. En dan vaak kunnen zor-
gen dat het apparaat weer gaat 
functioneren zoals verwacht mag 
worden. Er zijn een paar voor-
waarden:
- maximale omvang van het ap-
paraat, u moet het “onder de 
arm” mee kunnen nemen naar de 
Hoge Weye
- kosten van eventueel te ver-
vangen onderdelen worden in 
rekening gebracht (vakkennis en 
handigheid zijn gratis)
Dus: laatste donderdagmiddag 
van de maand van 14.00 tot 16.00 
uur in de Hoge Weye.

RepairCafé
OOSTERHUIZEN- Afgelopen pink-
sterweekend was er weer kermis 
in Oosterhuizen. Maar dit jaar was 
het anders dan andere jaren, het 
Oranje Comité Oosterhuizen nam 
namelijk dit jaar voor het eerst het 
heft in eigen handen. Na goed en 
veelvuldig overleg wilden de man-
nen door met de kermis en er meer 
een eigen draai aan kunnen geven. 
Dit allemaal om van deze 56e jaar-
gang tot een succes te brengen. 
Door het mooie weer was er weer 
veel te beleven, waardoor de ker-
mis weer goed gevuld was. 

De vrijdag hebben de kinderen 
van OBS Oosterhuizen weer een 
mooie dag vol spelletjes gehad on-
der het thema “prinsen en prinses-
sen”. De avond stond in het teken 
van vogelschieten. Er is een nieu-
we schutterskoning aangewezen 
en zijn naam is Nick van het Reve. 

De zaterdagmiddag was een spor-
tieve dag met waar veel werd ge-
volleybald en de dames van TTC 
Oosterhuizen hebben een fantas-
tisch toernooi georganiseerd. De 
volleybal kampioenen van dit jaar 
zijn “BBQ op Veld 8” en met touw-
trekken werd TTV Vriezenveen 
voor 2e keer op rij kampioen. Op 
het terrein waren ook vele oude 
tractoren weer te zien. En voor het 
eerst had Johan Rovers  in Oos-
terhuizen een kampioenschap 
haringhappen georganiseerd. De 

kampioen is daarbij Reinder de 
Groot geworden met 9 haringen. 
Als je wilt weten hoe het haring-
happen eraan toe ging kun je een 
filmpje hiervan op de Facebookpa-
gina van het Oranje Comité Oos-
terhuizen zien (facebook.com/
OVOosterhuizen). 

Op de zaterdagavond hebben de 
Super Sundays  en DJ Jeroen Gras 

Kermis in Oosterhuizen groot succes

een weergaloze show neergezet 
waarbij iedereen stond te hossen 
en te springen op de verschillen-
de muziekstijlen die de showband 
aan het dorp gaf. 

De maandagochtend begon vroeg 
voor de liefhebbers van de rom-
melmarkt. Die konden met het 
mooie weer gerust een wandeling 
maken over een uitgebreide markt 

Op zaterdag 26 mei kwamen de 
betrokken instanties, vrijwilligers 
en grondeigenaren bijeen in het 
dorpshuis van Oosterhuizen 
alwaar de opening plaatsvond van 
het Albapad.
Onder het genot van koffie/
thee en een klompenpadgebakje 
werden er toespraken gehouden 
door Martin Burger (werkgroep 
Albapad), Arjan Vriend (directeur-
bestuurder Stichting Land- 
schapsbeheer Gelderland), 
wethouder Mark Sandmann 
(gemeente Apeldoorn) en Annie 
de Groot (oud-voorzitter van 
Dorpsraad Oosterhuizen).

waar ze van alles verkochten, van 
fietsen tot etalagepoppen. En in de 
middag was de kermis geopend en 
had Wird Sind Spitze een mooie 
show neergezet in de Oktoberfest 
sferen, maar dan heet het natuur-
lijk ein Pinksterfest! Over het ge-
hele weekend hebben we muzika-
le ondersteuning van Stefan van 
Hunen gehad die met zijn installa-
tie de boel op stelten heeft gezet.

Opening klompenpad Albapad Oosterhuizen
“Oosterhuizen, het enige 
klompenpad in heel Nederland 
met een eigen lied en dat is wel 
heel uniek”, zoals Annie de Groot 
zei, en wat vertolkt werd door 
singer/songwriter Ingrid Leene. 

Klompenpaden zijn wandelroutes 
door het boerenland, over 
onverharde paadjes en vergeten 
doorsteekjes. Samen met 
vrijwilligers en met medewerking 
van grondeigenaren is het gelukt 
het Albapad te ontwikkelen. Het 
Albapad is het 108ste Klompenpad.
Wandelen door het mooie 
buitengebied van Oosterhuizen
Het Albapad is een rondwandeling 
van elf kilometer door het prachtige 
buitengebied van Oosterhuizen.
Langs enk, stuifwal, door bos en 
een voormalig oerbos.

De brochure met een 
beschrijving van de route en 
bezienswaardigheden is o.a. 
te koop bij eetcafé De Nieuwe 
Ruysch, camping De Bosrand, 
camping De Bosgraaf en VVV’s 
in de regio. Kijk ook op www.
klompenpaden.nl
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Klompenpad Albapad Oosterhuizen 

Op zaterdag 26 mei kwamen de betrokken instanties, vrijwilligers en grondeigenaren bijeen in 
het dorpshuis van Oosterhuizen alwaar de opening plaatsvond van het Albapad. 
 

Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes.  
Samen met vrijwilligers en met medewerking van grondeigenaren is het gelukt het Albapad te ontwikkelen.  
Het Albapad is het 108

ste
 Klompenpad. 

Wandelen door het mooie buitengebied van Oosterhuizen 
Het Albapad is een rondwandeling van elf kilometer door het prachtige buitengebied van Oosterhuizen.  
Langs enk, stuifwal, door bos en een voormalig oerbos.  
De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij eetcafé De Nieuwe 
Ruysch, camping De Bosrand, camping De Bosgraaf en VVV’s in de regio. Kijk ook op www.klompenpaden.nl.  

 
Onder het genot van koffie/thee en een klompenpadgebakje werden er toespraken gehouden 
door Martin Burger (werkgroep Albapad), Arjan Vriend (directeur-bestuurder Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland), wethouder Mark Sandmann (gemeente Apeldoorn) en Annie de 
Groot (oud-voorzitter van Dorpsraad Oosterhuizen). 
“Oosterhuizen, het enige klompenpad in heel Nederland met een eigen lied en dat is wel heel 
uniek”, zoals Annie de Groot zei, en wat vertolkt werd door singer/songwriter Ingrid Leene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(H)eerlijk eten voor  
        een betaalbare prijs

À la carte restaurant
 

Familie en groepsbijeenkomsten

Terras - Grand café - Speeltuin 

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458

      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

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

Zomerse live cooking Engelanderhof BBQ
Elke vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur op ons terras.
Voor u worden subtiel Oosters gekruide vleessoorten bereid, keuze uit: kip-
filet, lamskotelet, ossenhaas of gehakt voor uw bereid en geserveerd met 3 
soorten rijst, frietjes, salade en broodjes.

1  persoon, 2 BBQ spiesen  € 21,00
2  personen, 4 BBQ spiesen  € 39,00

Groepen vanaf 10 personen na reservering alle dagen mogelijk  € 19,50 p.p 

Wilt u zelf op vrijdag- of zaterdagavond BBQ-en, dan hebben wij in onze tuin 
een houtskool bbq staan en een vleespakket voor u in onze keuken. 

1 persoon bbq vleesschotel  € 19,00 
2 personen bbq vleesschotel € 37,00

Arnhemseweg 484, 7361 CM Beekbergen. Tel. 055-5063318 / 06 40207780
E-mail:restaurant@engelanderhof.nl Internet: www.engelanderhof.nl

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 28-05-2018 t/m 10-06-2018
wk 22-23

Primera Piedra
Wine of Chile
Syrah
Sauvignon Blanc
75 cl per fles 5,49

RUTTE  
Celery Gin

32,99
    70 cl

12,99
   100 cl

OLIFANT
Jonge  

Graanjenever

DOMAINE 
DE LA BASTIDE

IGP Pays d’Oc
                 • Réserve Rouge
                

SIERRA 
TEQUILA

Gold

15,99
   70 cl

PADDY OLD
IRISH WHISKEY

Irish Whiskey

 9,99
    70 cl

LICOR 
CORDIAL  

Vanillelikeur

25.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,33]

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

ESTARO RUM
Wit of Bruin

DUJARDIN
Vieux

12,99
   100 cl

 17,99
     70 cl

 23.99
       70 cl

Chivas Regal
12 yrs

Premium Scotch
Whisky

 9,99
   70 cl

  5,49
     75 cl

DOMAINE 
DE LA BASTIDE

IGP Pays d’Oc
                 • Réserve Blanc
                

  5,49
     75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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

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
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Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 
 
Het volledige programma van de ontmoetingsplek De Vier Dorpen kunt u vinden op www.ontmoetelkaarina-
peldoorn.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

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Seniorenbijeenkomsten

Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34)
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten (niet in juli en augustus)
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de 
vrijwilligers ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt 
deelnemen aan spellen)
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, 
mailadres a.tijhof9@upcmail.nl

Op 30 mei kunnen bewoners van 
de Veluwe, de IJsselvallei en de 
Stedendriehoek kennis nemen 
van het geluid dat hen te wachten 
staat als vliegveld Lelystad open-
gaat. Het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat laat die dag 
bij goede weersomstandigheden 
een zogenaamde belevingsvlucht 
uitvoeren. Stichting Red de Velu-
we heeft de nodige bedenkingen 
over het realiteitsgehalte van dit 
“voorvliegen”. In de praktijk zal 
het geluid, onder meer vanwege 
het ontbreken van passagiers, veel 
heftiger zijn dan bij deze vlucht. 
Ook het eenmalige karakter 
draagt niet bij aan een daadwerke-
lijke beleving van het lawaai. De 
actiegroep roept iedereen op om 
die dag vanaf half vier alert te zijn. 
De exacte tijden waarop het vlieg-
tuig te zien en te horen  is boven 
ieder dorp maakt de actiegroep 
bekend op haar website. 

Uitgangspunt is dat de belev-
ingsvlucht in principe alle aan- en 
uitvliegroutes vanaf Lelystad één 
keer vliegt. Omdat vliegveld Le-
lystad nog niet gereed is vertrekt 
de Boeiing 737-800 van Transavia 
vanaf Schiphol en zal het Lelystad 
aandoen op een hoogte van 600 
meter. Alle aan- en uitvliegroutes 
worden gevlogen wat in totaal 
vijf uur in beslag zal nemen. Om-
dat boven sommige dorpen twee 
routes liggen of omdat er overlap 
is, worden die dorpen twee keer 
aangedaan. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor Wezep, Hattem, Heerde , 
Oene, Nijbroek, Klarenbeek, Beek-

bergen en Hoenderloo . De bele-
vingsvlucht start om half vier en 
eindigt naar verwachting om half 
negen. 

Om luchtvaart technische redenen 
mogen op de vlucht geen passagi-
ers en bagage mee. Dat betekent 
dat het vliegtuig minstens 16,5 ton 
lichter is dan normaal. Bijna de helft 
van dat gewicht wordt opgevuld 
door extra kerosine mee te nemen 
maar die hoeveelheid neemt uiter-
aard gedurende de vlucht af. In de 
praktijk betekent dit dat de echte 
vakantievluchten vanaf Lelystad 
veel meer lawaai gaan maken dan 
tijdens de proefvlucht zal worden 
gehoord.  

Meten 

Het Ministerie heeft op elf plek-
ken meetapparatuur geïnstalleerd 
waarmee de geluidsoverlast wordt 
gemeten. Stichting Red de Veluwe 
heeft daar op eigen initiatief nog 
een aantal punten aan toegevoegd 
waar extra lawaai te verwachten 
valt i.v.m. stijging of waar cumu-
latie van geluid gemeten moet 
worden, zoals bijvoorbeeld in de 
kern van Klarenbeek het geval is. 
Lastig is bovendien dat de toeges-
tane afwijking die vliegtuigen kun-
nen hebben, ongeveer 1,8 km (1 
nautische mijl) aan weerszijden 
van de gepubliceerde route is . Dat 
betekent dat het vliegtuig zich in 
een bandbreedte van 3,6 km kan 
bevinden. Dus ook bewoners die 
niet rechtstreeks onder de route 
wonen worden door Stichting Red 

de Veluwe verzocht om alert te zijn 
die dag. 

Niet realistisch

Het bezwaar dat Stichting Red 
de Veluwe heeft over deze belev-
ingsvlucht is voornamelijk dat een 
eenmalig geluid geen beeld kan 
geven van een constant geluid. Eén 
druppel uit een kraan irriteert nie-
mand; een constant druppelende 
kraan is gekmakend. Echter, daar 
kun je je geen voorstelling van 
maken als je alleen die eerste 
druppel hoort, want die doet niets 
met je. Dat principe geldt ook voor 
deze belevingsvlucht. In de zomer 
zullen in de vroege ochtend en in 
de avonduren in aanvang zeven 
vliegtuigen per uur overkomen. In 
een later stadium wordt dat elke 
drie minuten. Dat is een compleet 
andere ervaring dan een eenmalig 
vliegtuig dat met interesse wordt 
bekeken. Er ligt niemand wakker 
van een af en toe passerend vlieg-
tuig , maar om de drie minuten een 
laag overvliegend toestel om zes 
uur in de ochtend of om kinder-
bedtijd in de avond, is wel degelijk 
funest voor het slaapritme. Dat al-
les nog los van het feit dat laagvlie-
gen extra risico’s betekent voor 
vogelaanvaringen, extra uitstoot 
tot gevolg heeft en een negatief 
effect zal hebben op het toerisme  
in de regio. 

Stichting Red de Veluwe roept ie-
dereen op om 30 mei in de agen-
da te noteren en dan bewust te 
ervaren hoe erg de overlast is. 

Alle relevante informatie die nog 
beschikbaar komt is te vinden op 
www.Stichtingreddeveluwe.nl/
belevingsvlucht. Ook de exacte 
overvliegtijden per dorp zijn daar 
te vinden. Bij slecht weer zal de 

Stichting Red de Veluwe roept op tot alertheid 
30 mei try out laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport

vlucht worden geannuleerd. Die 
informatie is eveneens op de site 
te lezen. 1e vlucht: Wezep: 17:05 
Nijbroek:  17:10 Vliegtijden 
2e vlucht: Wezep: 1 7 . 4 0 
Nijbroek:  17.45 

Op zaterdag 19 mei hield de Dörs-
club Lieren haar jaarlijkse toer-
tocht. Dit jaar is het 1e lustrum van 
de toertochten en daarom gaf de 
Dörsclub er een speciaal tintje aan. 
Onderweg werd er een bezoek 
gebracht aan vliegveld Teuge. Tij-
dens de rustpauze in Beekbergen 

1e Lustrum Toertocht Dorsclub Lieren

 
 

 

1e Lustrum Toertocht Dorsclub Lieren

Op zaterdag 19 mei 2018 hield
1e lustrum van de toertochten en
werd er een bezoek gebracht aan vliegveld Teuge. 
een warme maaltijd aangeboden
Juliana Beekbergen hielden de (muzikale) sfeer erin.
op het kermisterrein aan de Ach

Gezamenlijke dienst in Freule Hartsenplantsoen

Op maandag 21 mei Tweede Pinksterdag
Hartsenplantsoen. Onder een stralende blauwe hemel werd de dienst geleid door ds. A.P. de 
Graaf uit Lieren. 

Toertocht Dorsclub Lieren 

Op zaterdag 19 mei 2018 hield de Dörsclub Lieren haar jaarlijkse toertocht.
toertochten en daarom gaf de Dörsclub er een speciaal tintje aan.

gebracht aan vliegveld Teuge. Tijdens de rustpauze in Beekbergen werd er 
den bij de Heksenketel. Enkele leden van harmonieorkest Pr
de (muzikale) sfeer erin. Dit jaar was het vertrek en eindpunt weer 

op het kermisterrein aan de Achterste Kerkweg in Oosterhuizen/Lieren. 

Gezamenlijke dienst in Freule Hartsenplantsoen 

Op maandag 21 mei Tweede Pinksterdag werd een gezamenlijke dienst gehouden in het Freule 
Hartsenplantsoen. Onder een stralende blauwe hemel werd de dienst geleid door ds. A.P. de 
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eren haar jaarlijkse toertocht. Dit jaar is het  
de Dörsclub er een speciaal tintje aan. Onderweg 

Tijdens de rustpauze in Beekbergen werd er 
Enkele leden van harmonieorkest Prinses 

het vertrek en eindpunt weer 

 

werd een gezamenlijke dienst gehouden in het Freule 
Hartsenplantsoen. Onder een stralende blauwe hemel werd de dienst geleid door ds. A.P. de 

werd er een warme maaltijd aan-
geboden bij de Heksenketel. Enke-
le leden van harmonieorkest Prin-
ses Juliana Beekbergen hielden de 
(muzikale) sfeer erin. Dit jaar was 
het vertrek en eindpunt weer op 
het kermisterrein aan de Achterste 
Kerkweg in Oosterhuizen/Lieren.

We hebben er lang (heel lang) op 
moeten wachten maar op vrijdag 
18 mei ontvingen wij op kantoor 
dorpsraad een exemplaar van het 
(ontwerp) Bestemmingsplan Bui-
tengebied Beekbergen, Lieren, 
Loenen en Oosterhuizen. De be-
schrijving van het bestemmings-
plan en de daarbij behorende bijla-
gen een pak van 9 cm dik. Het zal 
u duidelijk zijn dat het onmogelijk 
is een samenvatting - passend bin-
nen de Nieuwsbrief - recht te doen 
aan alle in het (ontwerp) bestem-
mingsplan beschreven onderwer-
pen.
Om welk gebied gaat het?
Het bestemmingsplan omvat het 
buitengebied van Beekbergen en 
Loenen.
Ook het buitengebied rond enke-
le omliggende dorpen en buurt-
schappen maakt hier deel van uit, 
zoals het buitengebied rond het 

dorp Lieren.

De dorpskernen Beekbergen, Lie-
ren en Loenen, met inbegrip van 
Veldhuizen en Zilven, zijn buiten 
dit bestemmingsplan gelaten om-
dat voor de dorpen eerder aparte 
bestemmingsplannen zijn opge-
steld.

Zoals aangegeven het (ontwerp) 
bestemmingsplan Beekbergen, 
Lieren, Loenen en Oosterhuizen is 
een pakket van 9 cm. Er staat een 
veelheid aan informatie in en kan 
goed functioneren als een naslag-
werk. Het is teveel om het geheel 
in een keer te overzien.
Het (ontwerp) bestemmingsplan 
ligt tot en met 27 juni 2018 ter inza-
ge op het stadhuis en is daar ook in 
elektronische vorm te raadplegen 
en is eveneens via de website van 
de gemeente te verkrijgen. Ook 

kunt u het plan inzien op kantoor 
dorpsraad.
Tijdens de periode van ter inzage 
legging kunt u een zienswijze in-
dienen. Dat kan op de volgende 
manieren:
- schriftelijk; stuur een zienswijze 
naar de gemeenteraad, Postbus 
9033, 7300 ES Apeldoorn onder 
vermelding van “zienswijze over 
ontwerpbestemmingsplan Buiten-
gebied Beekbergen – Loenen. De 
zienswijze brief moet ten minste 
uw naam, adres en woonplaats en 
- indien mogelijk - telefoonnum-
mer bevatten
- mondeling: maak een afspraak 
met de heer R. Halfwerk, telefoon 
055 5805298
- digitaal: vul het formulier op de 
website van de gemeente in (in-
loggen met DigiD). Het indienen 
van een digitale zienswijze is niet 
mogelijk.

(ontwerp) Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen, Lieren, Loenen en Oosterhuizen



een woning aan de Wezenweg in 
Ugchelen. Tegen het einde van de 
19e eeuw was het armenhuis aan 
de Hietveldweg zo slecht, dat het 
onbewoonbaar was geworden. 
Het gebouw werd gesloopt en in 
1904 werd, met financiële steun 
vanuit de bevolking, een nieuw 
armenhuis (later ‘Dorpszicht’) ge-
bouwd voor vier gezinnen. De wo-
ningen waren nog steeds klein en 
vanwege de dunne wanden uiterst 
gehorig.

Armenhuis aan Hietveldweg

De diaconie werd in haar werk 
vaak gesteund door plaatselijke 
verenigingen. Zo hielp de christe-
lijke naaivereniging in Beekbergen 
in 1887 maar liefst 42 behoeftige 
gezinnen aan kleding voor de win-
ter.

Daar de diaconieën vrijwel volledig 
afhankelijk waren van giften, werd 
er goed opgelet dat het geld uits-
luitend terecht kwam bij de men-
sen die het echt nodig hadden. 
Daarbij werd ook heel kritisch ge-
keken naar de levenswandel van 
betrokkenen. Gaf men het geld in 
de kroeg uit, dan werd de uitkering 
meteen gekort.

Pas in de tweede helft van 19e 
eeuw ging de overheid zich met de 
armenzorg bemoeien. Overigens 
is het bepaald niet zo dat de dia-
conieën na ruwweg 1850 uit beeld 
verdwenen; de gemeentelijke be-
trokkenheid nam weliswaar toe, 
maar nog gedurende de gehele 
negentiende eeuw (en zelfs tot in 
de twintigste eeuw) bleven de dia-
conieën actief in de armenzorg. 

iets te verdienen. Om de winter 
door te komen leefde men van het 
ingemaakte en gedroogde voed-
sel, dat was verbouwd in de eigen 
tuin. Voor melk, boter en kaas was 
men afhankelijk van de geit. De 
vrouwen van dagloners verricht-
ten tegen een kleine betaling thuis 
handenarbeid als spinnen, breien, 
weven, naaien of het verstellen 
van kleren. Ook wasten zij vaak 
de kleding van de meer gegoede 
families in de buurtschap. Maar 
deze verdiensten waren vaak niet 
genoeg voor het gezin om de hele 
winter zonder honger door te ko-
men. Kortom, in het gezin van een 
dagloner heerste vaak grote ar-
moe en honger.

Boerderijtje

Ook de (keuter-)boeren hadden 
het niet gemakkelijk in die tijd. 
Zo mislukten in de jaren 1830 en 
1831 de graanoogsten volledig en 
tussen 1841 en 1846 mislukten op-
nieuw de roggeoogsten en aard-
appeloogsten. Bovendien werd 
het land in 1845 en 1846 getroffen 
door zeer strenge winters en veel 
te droge zomers. Om de ellende 
compleet te maken heerste er in 
Beekbergen en omgeving ook nog 
een muizenplaag. Door al deze 
tegenspoed komt menig gezin in 
diepe armoede terecht.

Armoede was vooral bij de lagere 
standen onder de bevolking een 
immens probleem in de 19e eeuw. 
De bestrijding van armoede was 
in de 19e eeuw overwegend nog 
een zaak van de diaconie van de 
plaatselijke kerk. Pas in de twee-
de helft van de 19e eeuw ging de 
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Al een aantal jaren is onder aus-
piciën van de dorpsraad Beek-
bergen-Lieren de werkgroep Oud 
Beekbergen-Lieren  (WOBL) be-
zig met het verzamelen van ma-
teriaal om de historie van deze 
dorpen en omgeving voor het 
nageslacht vast te leggen. De 
werkgroep zal regelmatig publi-
caties verzorgen in dit blad en 
op de website van de dorpsraad. 
Tekst: WOBL, Gerrit Muller

In een dorp op het platteland was 
een koster /onderwijzer in het be-
gin van de 19e eeuw een belangrijk 
persoon. Zo ook in Beekbergen. 
Harmen Coers was in 1765 als on-
derwijzer/koster naar Beekbergen 
gekomen. Hij wordt in 1809 opge-
volgd door zijn zoon Derk Coers. 
De koster was in die tijd eigenlijk 
een manusje-van-alles. Hij was te-
vens schoolmeester en soms ook 
doodgraver van de hervormde 
kerk. Elke dag moest hij het uur-
werk in de toren opwinden en op 
tijd smeren; verder moest hij de 
kerkelijke mededelingen en lands-
besluiten aanplakken op een bord 
bij de kerk. Als een graf in de kerk 
inzakte, moest hij dat aanvullen 
met zand en de vloer glad maken. 
Hij moest de kerk schoonhouden 
en ook het aanwezige koperwerk 
poetsen. Zijn inkomsten verkreeg 
hij uit landpacht, schoolgeld en het 
delven van graven. Verder verdien-
de hij nog wat met de verkoop van 
paaseieren, kerstmisdubbeltjes en 
de verkoop van duivenmest uit de 
kerktoren. Voor het lesgeven aan 
arme kinderen in het dorp kreeg 
de koster tien gulden per jaar van 
de kerk. Hij moest elke dag lesge-
ven op school, behalve op zater-
dag en zondag.

Na 1800 verdienen de mees-
te mensen in Beekbergen en de 
buurtschappen de kost op kleine 
boerderijtjes als boer, keuterboer, 
boerenknecht of dagloner. Daar-
naast werken mensen in allerlei 
ambachten, zoals hoefsmid, mo-

lenaar, timmerman, klompenma-
ker, bakker, kuiper en brouwer. 
Dagloners waren eigenlijk een 
soort seizoenarbeiders; de boer 
huurde een dagloner in om te po-
ten, te zaaien, onkruid te wieden, 
gras te maaien, koren te zichten 
en aardappels en bieten te rooien. 
Ook het graven en uitbaggeren 
van sloten werd vaak door daglo-
ners gedaan. 

In drukke tijden werden losse ar-
beiders niet uitbetaald in tijdloon, 
maar in prestatieloon, dus hoe 
meer bieten of aardappelen men 
rooide of hoe meer koren men 
maaide des te groter de verdiens-
ten. De druk op de dagloners en 
de onderlinge concurrentie was 
hierdoor bijzonder groot. In het 
hoogseizoen namen manlijke 
dagloners daarom ook vaak hun 
vrouwen en kinderen mee naar 
het werk. Vrouwen en kinderen 
verdienden nauwelijks iets, maar 
hun productie werd opgeteld bij 
die van de man en zo werd het 
gezinsinkomen wat verhoogd. De 
vrouwen hielpen bij wieden tussen 
de planten, het stenen zoeken op 
het land en het binden van koren-
schoven. Daarnaast zorgden ze bij 
thuiskomst natuurlijk nog voor het 
huishouden, de kinderen, de eigen 
tuin en molken ze de geit. Kinde-
ren hielpen vaak bij het wieden en 
poten of zochten op het land naar 
achtergebleven aren, aardappels 
of bieten. 

De oudere meisjes van het gezin 
pasten vaak thuis op hun jongere 
broertjes en zusjes. De werkdagen 
van de dagloners waren lang. In 
de zomer begon men al om 4 of 5 
uur. Rond het middaguur had men 
anderhalf uur pauze; men liep dan 
naar huis om te eten of als dit te 
ver weg was, at men het meege-
brachte voedsel op het land.

Dagloners hadden lang niet altijd 
de garantie dat er werk was. In de 
wintermaanden viel er nauwelijks 

overheid zich hiermee bemoeien. 
Maar de praktijk van de armenzorg 
bleef nog lange tijd overwegend in 
diaconale handen. Zo was het ook 
in Beekbergen en omgeving.

Hoewel Beekbergen tussen 1860 
en 1870 gespaard bleef voor gro-
te rampen zoals de cholera, de 
pokken en de veepest, die op veel 
plaatsen in het land heersten, wa-
ren ook veel bewoners van Beek-
bergen straatarm en hadden ge-
brek aan van alles. Werkloosheid 
was schering en inslag, zeker in 
de wintermaanden. Kreeg men 
dan ook nog te maken met ziek-
te of ouderdom, dan verviel men 
al gauw tot grote armoede. Ook 
arbeiders die wel werk vonden, 
konden maar nauwelijks rond-
komen van hun loon doordat de 
levensmiddelen alsmaar duurder 
werden. De armen waren dan ook 
talrijk en zij waren meestal aange-
wezen op de ‘bedeling’ vanuit de 
diaconie. Zij kregen wat kleding 
en eten en soms een paar stuivers, 
net genoeg om te kunnen overle-
ven. Jaar op jaar vond in de winter-
periode door de kerk een uitdeling 
plaats van roggebrood, gort, spek 
en bruine bonen aan de armen. 
Daarnaast kregen ze turf om te 
stoken en katoenstof voor het ma-
ken en verstellen van kleding. De 
diaconie ging rond de kerstdagen 
langs de huizen om de bewoners 
op te wekken mild te geven voor 
de ‘nieuwjaarsbedeling’, zodat de 
arme voor één dag in het jaar vlees 
op tafel kon krijgen.

In sommige gevallen zorgde de di-
aconie ook voor onderdak in zoge-
naamde armenhuizen. Als iemand 
echt arm was en geen werk had 
en ook de familie kon niet meer 
helpen, dan kwam men terecht in 
een armenhuis. De diaconie van 
de hervormde kerk in Beekbergen 
beschikte over twee armenhuizen: 
een behuizing van zes zeer kleine 
woningen aan een pad dat later 
Hietveldweg zou gaan heten en 

LOENEN – De gidsen van de 
stichting Wijnand Hacfort zijn weer 
gestart met het zomerprogramma. 
Naast de donderdagrondleidingen  
in en rond kasteel Ter Horstkan men 
nu nu ook op maandagmorgen  en 
middag  terecht bij het Loenense 
kasteel. Bezoekers krijgen een 
interessante wandeling van ruim 
een anderhalf uur door en rond 
het eeuwenoude gebouw. Na 
de fraaie schuilkapel hebben de 
klokkentoren en paardenstallen 
een fikse opknapbeurt gekregen. 
De fraaie unieke schuilkapel ademt 
na de grondige restauratie weer 
de sfeer van vroeger. De originele 
beelden van de heiligen Maria en 
Jozef zijn na lange omzwervingen 
weer terug op de oude plek.

Jaarlijks komen meer bezoekers 
dit Rijksmonument bezichtigen. 
Vorig jaar waren dit er meer 
dan duizend! De gasten krijgt 
veel te horen over de bijzondere 

bouwstijlen van gebouw dat ook 
wel het ‘het omgekeerde kasteel’ 
wordt genoemd.

Het kasteel Ter Horst dateert uit 
1557. Vanaf de Hoofdweg heeft 
men een prachtig uitzicht op het 
met grachten omgeven kasteel. 
Zeven geslachten is het eigendom 
geweest van de familie Hacfort. 
Daarna heeft het landgoed 
verschillende eigenaren gehad.  
Thans  is het nog steeds particulier 
bezit en wordt het bewoond door 
de familie Russelman.

Tijdens de rondleiding krijgt de 
bezoeker veel te horen over de 
geschiedenis van het kasteel. Er 
wordt gewandeld over het terrein 
met Oranjerie, bijgebouwen en 
schuilkapel. 

Ook wordt tijdens het bezoek 
een kijkje genomen in de mooiste 
kamer van het kasteel. Het is thans 
in gebruik als  trouwkamer van de 

gemeente Apeldoorn.  Hier is ook 
de bijzondere zandstenen schouw 
te bewonderen met een bijbelse 
voorstelling.

Nu kan er na rondleiding ook koffie 
genuttigd worden bij het winkeltje 
waar diverse kasteelprodukten 
verkrijgbaar zijn. De stichting 
Wijnand Hacfort steunt met de 
opbrengsten van haar activiteiten 
de kostbare restauratie van het 
kasteel.

De rondleidingen zijn op maandag 
om 10.30 en 14.00 uur en op 
donderdag om 14.00 uur. Een half 
uur voor de rondleidingen zijn 
entreekaarten  verkrijgbaar in het 
kasteelwinkeltje op het voorplein 
bij het kasteel (Hoofdweg 74). Ook 
bij Boekhandel Hendriks in Eerbeek 
en eveneens bij hotel restaurant  
De Loenermark, Eerbeekseweg 4 
en Bistro De Bron, Hoofdweg. Info:  
stichtingwijnandhacfort@gmail.
com

Interessante rondleidingen in en om Kasteel Ter Horst
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Vriendenteam
Wij zijn bij VV Beekbergen dit seizoen begonnen met het opstarten 
van een vriendenteam en dit met veel succes. Nu willen wij hier in het 
seizoen 2018-2019 ook verdere invulling aan geven en willen dan ook 
oud Beekbergen spelers en vrienden uitnodigen om zich voor een 2e 
vriendenteam aan te melden bij H.Calot Voetbalzaken.

Sporten op de woensdagochtend

Elke woensdagochtend van 
september tot eind mei is er in 
sporthal De Hiethof van 09.30 tot 
ongeveer 10.30 uur gelegenheid 
voor senioren om te komen spor-
ten. We besluiten met een kopje 
thee of koffie.
In overleg met elkaar kiezen we, 
per keer, een of meerdere spellen, 
te denken valt aan:
Er is geen lidmaatschap aan ver-
bonden je betaalt 3 euro per keer 
of koopt een 10- rittenkaart voor 
30 euro.
Wil je meer informatie dan kun je 
contact op nemen met: Gien For-
tuin, Telefoon: 055-5062245, Mail: 
gienfortuin@gmail.com

Bewegen is gezond en ontspant. 
Samen bewegen stimuleert en 
zorgt ervoor dat je blijft sporten 
ook als je er een keer geen in hebt. 
Zeker als het bewegen en sporten 
gebeurt onder deskundige leiding. 
Zaalsport Apeldoorn biedt op 
woensdag- en donderdagavond 
verschillende zaalsporten aan: 
trimmen, aerobics, volleybal, steps 
en (lichte) conditietraining. We 
gebruiken de gymzalen aan de 
Gentiaanstraat, Agricolastraat 
(in de wijk Zevenhuizen) en 
Klingelbeek (Ugchelen). Lekker 
bewegen en plezier staan voorop. 
De contributie is laag, € 12,50 
per maand voor wekelijks een 
uur sporten. De contributie wordt 
volledig besteed aan zaalhuur 
en gediplomeerde en ervaren 
trainers. Belangstellenden 
kunnen vrijblijvend (gratis) twee 
proeflessen volgen. Alle informatie 
over de zaalsporten is te vinden op 
www.zaalsportapeldoorn.nl.
 

Ontspannen door 
sporten

De wedstrijden
za. 2-jun 11:00 Beekbergen JO11-3 - Stroe JO11-2
za. 2-jun    12:30 Beekbergen JO19-1 - Loenermark JO19-1
za. 2-jun 14:30 Beekbergen 3 - FC RDC 4
zo. 3-jun 09:30 Beekbergen 3 - Robur et Velocitas 6
wo. 6-jun 18:30 Beekbergen JO9-1 - SC Rheden JO9-1
 
Beekbergen 1 speelt zondag 3 juni om 14.00 uit tegen DAVO uit 
Deventer.

Na acht overwinningen op rij moest 
het op zaterdag 19 mei gaan ge-
beuren; als er in de thuiswedstrijd 
tegen de nummer twee Victoria 
Boys een punt zou worden ge-
haald dan was het kampioenschap 
een feit. Het team van Ad Barend-
recht en Jos Legebeke moest in de 
voorbereiding op de wedstrijd nog 
wel een tegenslag incasseren toen 
bleek dat topscoorder Jeroen van 
Dijk met een blessure op het laat-
ste moment af moest haken. De 
jongens waren ’s morgens al vroeg 
op de club.  De koppies stonden 
strak maar direct na het begin-
signaal liet Beekbergen zien dat 
er voor de tegenstander niet veel 
te halen viel. Al na 5 min stond de 
1-0 op het scorebord. Na een af-
gemeten voorzet van Taco de Ru 
scoorde Teus Hendriks met een 
prachtige volley. Er leek geen vuil-
tje aan de lucht voor de thuisclub 
maar in 1 van de spaarzame te-
genaanvallen strafte Victoria Boys 
een foutje in de verdediging af: 1-1. 

Maar Beekbergen liet zich niet van 
de wijs brengen en nog voor rust 
werd het 2-1 door Lars Goudriaan. 
Na de pauze ging Beekbergen di-
rect op zoek naar de 3-1 maar de 
vele kansen werden niet benut. 
Totdat Lars Zevenhuizen het op 
z’n heupen kreeg: met een onver-
valste hattrick tilde hij in een mum 
van tijd de stand naar 5-1. Vlak 
voor tijd zette de ingevallen Tim-
me de Ru met een afstandschot 
de 6-1 eindstand op het scorebord. 
Na het laatste fluitsignaal begon-
nen de festiviteiten met de traditi-
onele rondrit door het dorp. In de 
verre omtrek was het “ WIJ ZIJN 
KAMPIOEN-WIJ ZIJN KAMPIOEN” 
te horen. Het feestje eindigde in “ 
de Heksenketel” waar de kampi-
oenen een heerlijke Barbecue kre-
gen aangeboden door BCK Kla-
renbeek, garage Neuteboom en 
de begeleiding van het team. Met 
nog twee wedstrijden te gaan kan 
het team van Beekbergen O17 te-
rugkijken op een uiterst succesvol 
seizoen.

Beekbergen O-17 kampioen tweede klasse

Leden van ponyclub de Bosruiters 
zijn goed begonnen aan de kwali-
ficatiewedstrijden die uiteindelijk 
tot deelname aan de Nederlandse 
Kampioenschappen moet leiden. 
Tijdens de eerste selectie-
wedstrijd die in Hattem werd 
verreden haalden enke-
le Bosruiters het erepodium. 
Meest in het oog springende pres-
tatie werd geleverd door Kyra 
Klopman die met haar pony An-
gela 2e werd in de klasse B sprin-
gen categorie C en met haar pony 
Roseta 1e in de klasse L springen 
categorie A/B. Vooral de 2e plaats 
met Angela (wedstrijdnaam Luirin-
ge Stefanie’s Angela) was een ver-
rassing omdat het pas één van de 
eerste wedstrijden was van deze 
nieuwe combinatie. Van planken-
koorts was bij zowel Kyra als An-
gela echter geen sprake en een 

keurige foutloze ronde werd door 
de jury beloond met 70 punten.   
Verder werd Olivia Braaksma met 
Sara FortunA 2e in de klasse L 
springen categorie D/E, behaal-
de Amber van der Mast met Kyra 
een 2e plaats in de klasse M2 
dressuur categorie D/E en won 
Sophie Boersma met haar pony 
Jelmer een bronzen medaille in de 
klasse M1 dressuur categorie D/E. 
De komende weken zijn er nog 
selectiewedstrijden in Wezep en 
Nunspeet waarbij de beste com-
binaties zich kwalificeren voor 
de Kampioenschappen van Gel-
derland en Flevoland. Op dat 
kampioenschap kan plaatsing 
voor de Nederlandse Kampioen-
schappen worden afgedwongen.  
Meer weten over ponyclub de 
Bosruiters? Kijk op www.bosrui-
ters.nl

 

Goede start Bosruiters tijdens selectiewedstrijden

Tuinhulp gezocht
De kinderen van de Prinses Juli-
anaschool in Lieren zijn op zoek 
naar een volwassene die ze wil hel-
pen in de moestuin van de school. 
Het kan een opa of oma zijn, maar 
dat is geen voorwaarde.

Wat vragen wij?

- Iemand die passie heeft voor tui-
nieren en groenten verbouwen in 
het bijzonder.

- Iemand die het leuk vindt om met 
kinderen te werken.

- Iemand die op dinsdagmiddag 
van 12.30 – 14.30 uur beschikbaar 
is in de periode maart – septem-
ber, uitgezonderd de schoolva-
kanties. (Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen 1x per 14 dagen)

- Iemand die voor deze taak een 

VOG (verklaring omtrent gedrag) 
wil aanvragen bij de gemeente op 
kosten van de school.

Wat bieden wij?

- Een moestuin die al in bedrijf is. U 
kunt zo inhaken.

- Kinderen die met veel plezier in 
de moestuin werken.

- Gereedschap voor alle kinderen.

- Een dankbare plek waar u bete-
kenisvol aan de slag kunt.

- Een plek waar u kinderen blij kunt 
maken.

Bent u geïnteresseerd? Komt u 
dan eens langs of neem contact 
op met de school via: Tel: 055- 
5061460 Email: prjuliana@pcboa-
peldoorn.nl

Hertgers Fiscaal Advies

Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen

 

 

 

 

Acties geldig van 28 mei t/m 9 juni 2018 
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Centrum Bronkracht 
‘Alternatieve geneeswijzen en reguliere zorg onder één dak’ 

Via Natura en dierenarts Kruithof 
leggen uit:

Is de jaarlijkse vaccinatie van 
honden en katten achterhaald?  
Het vaccineren van huisdieren 
wordt door eigenaren van honden 
en katten steeds vaker uitgesteld 
of niet (meer) gedaan. Vaak ligt 
hier een kostenaspect aan ten 
grondslag. Soms zijn er ook vra-
gen omtrent frequentie, betrouw-
baarheid en de zin van vaccinatie. 
Via Natura helpt hondeneigenaren 
door het organiseren van titerbe-
palingen in samenwerking met 
dierenarts Saskia Kruithof. 

Wat is titerbepaling?

Tegenwoordig is het mogelijk om 
met behulp van een heel klein 
druppeltje bloed te bepalen of er 
voldoende vaccinatiestoffen (an-
tilichamen) aanwezig zijn voor 
de drie belangrijkste ziekten bij 
de hond: parvo, hondenziekte en 
HCC, en nies- en kattenziekte bij 
de kat. Dit onderzoek noem je ti-
terbepaling. De bedoeling van de 
titerbepaling is geenszins dat die-
ren niet meer ingeënt worden. Wel 
is het een uitstekende methode 
om de status van bescherming van 
het dier te bepalen, waardoor veel 
gerichter kan worden ingeënt. Een 
vaccinatieschema op maat dus, en 
niet meer ieder jaar standaard alle 
vaccinaties voor je hond of kat! 

Ook voor dieren die ziek zijn – 
en ook huid- en vachtproblemen 
moeten als ziekte beschouwd wor-
den -, oudere dieren of dieren met 
een onbekende vaccinatiehistorie 
kan het van belang zijn om eerst 
te testen. Zo wordt voorkomen dat 
het lichaam wordt overbelast als 
dat niet nodig is.

Het nieuwe titeren, wat houdt dat in? 
De VacciCheck, zo heet de titer-
test, wordt steeds bekender en 
er wordt steeds meer onderzoek 
naar gedaan. Nu is gebleken dat de 
test niet alleen aangeeft óf het dier 
nog is beschermd, maar het geeft 
ook een indicatie voor hoelang. 
Dit kan gemiddeld tussen de 1 en 
5 jaar zijn. De dierenarts zal in het 
paspoort noteren wanneer zij een 
nieuwe test adviseert. Dierenarts 
Kruithof is een ervaren dierenarts 
die al meerdere jaren deze Vacci-
Check toepast. Zij volgt de laatste 
ontwikkelingen en geeft, uiteraard 
als de testuitslag dit toestaat, een 

bescherming af voor meerdere ja-
ren in tegenstelling tot wat vroe-
ger gedaan werd: 1 jaar.

Wanneer zou ik mijn dier laten ti-
teren?

- voor vaccinatie op maat, waar-
door onnodig vaccineren wordt 
beperkt. Dit is vooral belangrijk bij 
dieren die eerder gevoelig hebben 
gereageerd op vaccinaties of bij 
zieke dieren met bijvoorbeeld een 
auto-immuunziekte of epilepsie;

- voor het opstellen van een indi-
vidueel vaccinatieschema voor 
pups. Onderzoek heeft aange-
toond dat de VacciCheck titertest 
helpt bij het bepalen van het beste 
moment om te starten met vacci-
neren;

- om te controleren of vac-
cinaties zijn aangeslagen; 
- als check bij honden of katten 
van 1 jaar om te weten of er vol-
doende antilichamen zijn aan-
gemaakt en om te bepalen of 
een boostervaccinatie zinvol is; 
- als check bij oudere die-
ren om te bepalen of ze vol-
doende beschermd zijn; 
- om de beschermingsgraad te 
bepalen indien de vaccinatie-
status onbekend is of bij die-
ren waarvan de papieren mo-
gelijk niet correct zijn. Dit kan 
mogelijk voorkomen bij honden 
en katten uit het buitenland. 

Voor welke ziektes kan 
er niet worden getiterd? 
Voor de ziekte van Weil, kennel-
hoest en rabiës kan geen titerbe-
paling worden gedaan.

Hoe zit het met shows, wed-
strijden, pensions en asielen?  
Nederland kent geen vaccinatie-
plicht, maar wel enkele wettelijke 
eisen. Titerbepalingen bij honden 
en katten mogen ook worden in-
gezet om aan de vaccinatieplicht 
te voldoen, conform het Besluit 
houders van dieren. 

De Raad van Beheer hanteert het-
zelfde standpunt met betrekking 
tot shows en wedstrijden. Pensi-
ons mogen zelf bepalen of ze een 
titerbepaling als geldige bescher-
ming hanteren. Vraag dus na bij 
het pension wat zij voor regels 
hanteren.

Stel, je hond of kat krijgt de uitslag 
mee dat er pas over 3 jaar weer 
een titerbepaling nodig is, er hoeft 
dus 3 jaar lang geen cocktail vac-
cinatie gegeven worden, dan blijft 
het uiteraard belangrijk om de 
jaarlijkse controle bij de dierenarts 
uit te laten voeren. 

Mijn hond gaat mee naar het bui-
tenland, moet hij dan niet jaarlijks 
gevaccineerd zijn?

Voor het buitenland is alleen de 
rabiës enting belangrijk. Rabiës 
wordt niet getest bij een titertest. 
De rabiës vaccinatie moet u dus 
aan kunnen tonen bij bezoek aan 
het buitenland. Meer informatie 
hierover vind je op: www.licg.nl 

Titerbepaling van je hond 
en kat bij Via Natura 
Iedere maand kan je op vrijdag-
middag terecht bij Via Natura voor 
een titerbepaling voor je hond of 
kat. Omdat het titeren dan ach-
ter elkaar door gaat betaal je een 
groepskortingsprijs van € 43,00.  
Vrijdag 1 juni is Dierenarts Kruit-
hof weer bij ons. Voor deze datum 
zijn er nog enkele plekjes beschik-
baar. De overige data staan hier 
weergegeven: www.via-natura.nl/
agenda 

Wilt je een uitgebreide checkup 
en consult in combinatie met een 
titerbepaling, dan kan dit op de 
praktijk van Dierenarts Kruithof. 
De prijs voor deze individuele ti-
terbepaling is dan € 66,-.

De titersessies bij Via Natura vin-
den plaats op afspraak. De uit-
slag van de titerbepaling wordt 
bijgeschreven in het vaccina-
tiepaspoort van je hond of kat.  
Je kan je hiervoor aanmelden via 
telefoon: 055 8430743 of info@
via-natura.nl

L i n k s : 
Meer informatie over de Vac-
ciCheck: https://www.nm-
l h e a l t h . c o m / v a c c i c h e c k 
Dierenarts Kruithof: http://
w w w. d i e re n a r t s k r u i t h of . n l /  
Via Natura: https://www.via-natu-
ra.nl/ 

Veel gestelde vragen over vaccineren en de titerbepaling

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

Een lekkere verkoelende en gezonde traktatie 
voor je hond!

Nieuw bij Via Natura: BIO hondenijs 

Centrum Bronkracht Bij Centrum 
Bronkracht bieden wij met regu-
liere zorg & alternatieve genees-
wijzen een antwoord en oplossing 
voor uw vraagstukken aldus Ger-
rit-Jan van Essen initiator en zelf-
standig praktijkhouder van Hel-
dercare. In ons sfeervolle pand aan 
de Dorpstraat 86a te Beekbergen 
werken betrokken vakmensen 
vanuit diverse praktijkvoeringen 
en zij kunnen u wegwijs maken in 
de vele mogelijkheden.
Belangrijkste hierin is onze rol als 
bruggenbouwer tussen de regulie-
re zorg en de alternatieve invals-
hoek. Vanuit diverse disciplines 
leggen we u graag uit wat we voor 
u kunnen betekenen. Bijvoorbeeld 
over Psychologie, Maatschappelijk 
werk, Verpleegkunde, Coaching, 
Voetreflexzone therapie, Mindful-
ness, Energetische geneeswijzen, 
ondersteuning bij emotionele en 
fysieke klachten, Healingsmetho-
den, Mediumschap en Vrouwen-
hulpverlening. Kortom, we bieden 
vele specialisaties en onderwer-
pen die inhoud geven aan onze rol 
als bruggenbouwer.
Daarnaast biedt Centrum Bron-
kracht ook een warme plek aan on-
dernemingen en stichtingen.  Zo-
als de stichting MOEd, die mensen 
met vermoeidheidsklachten als 
gevolg van ziekte, overbelasting of 
beperking activiteiten aanbiedt ter 
ondersteuning, ontspanning, cre-
ativiteit en voor het samenzijn. Er 
zijn ook voor u veel mogelijkheden 
om te huren, incidenteel of vaker, 
per dagdeel of een hele dag.   
Je bent van harte welkom om eens 
te komen kijken. Wil je zelf een 
ruimte huren, heb je hulp nodig 
voor de opstart van jouw praktijk, 
of ben je nieuwsgierig naar ons 
centrum en onze diensten? Kom 
gerust langs, je bent meer dan 
welkom. 
We zien je graag……..Ons ge-
bouw staat links naast Boekhan-
del Mooiboek aan de Dorpstraat 
86a in Beekbergen Gemeente 
Apeldoorn. Als je een afspraak 
maakt, weet je zeker dat we alle 
tijd voor jou hebben. Info@cen-

trumbronkracht.nl en telefoon 06-
5512 3865

Zondag meditatie
Op 3 juni is Corien van Vliet van 
Tunka Maya weer bij Centrum 
Bronkracht. Tijdens deze middag 
zullen we de tempel van de Le-
muriaanse healing betreden, de 
tempel waar het energetische Le-
muriaanse veld is geconcentreerd. 
Stap voor stap zal de energie ons 
meenemen, uitlijnen en verbinden 
om uiteindelijk op het platform van 
kosmische healing plaats te ne-
men.
Voor aanmelden of meer informa-
tie: info@tunkamaya.com Je kan je 
opgeven bij Corien van Vliet van 
Tunka Maya en Centrum Bron-
kracht.

Munay-ki Training 22 & 23 juni
Vanwege een doorslaand succes 
van eerdere trainingen verzorgt 
Yvonne van der Heide nogmaals 
een Munay-ki training.  Munay KI is 
de kracht van 'ik hou van je zoals 
je bent' en is een inwijdingsritueel 
van de wijze medicijnmannen uit 
oude culturen in Amerika die te-
rug gaat tot 30.000 jaar geleden. 
Het omhelst 9 stappen vanuit een 
uniek krachtveld om onze oude 
wonden te helen uit ons verleden, 
onze kindertijd en die van onze 
voorouders. 
De energiefrequentie waarmee 
gewerkt wordt en de healing, licht-
codes en kennis die je meekrijgt 
is uniek en een onvergetelijke 
ervaring. Je kan je opgeven bij 
Yvonne van der Heide Yvonne@
PraktijkdeMeander.nl Mobiel: 06 – 
37403127 en uiteraard bij Centrum 
Bronkracht.
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Colofon

Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 11 juni

voor 10.00 uur

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

Advertenties naar:
adverteren@dorpsvizier.nl
Telefoon: 06 4020 3555

Eindredactie: Claudia Hutjes

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

DorpsVizier
Adverteren in het DorpsVizier 

al vanaf € 25,=  (ex. btw)
Meer informatie: 

www.dorpsvizier.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
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Programma 
Zomerjeuk 

Het wordt een 
knaller! Het spet-

terende programma van Zomer-
jeuk met drie bands danst de hele 
middag. We beginnen met de Reg-
gea van Reggae Experience. Deze 
naam zegt al dat de muziek 'n 
verrukkelijke aanvulling bij de zo-
mercocktails is om te dansen. Ver-
volgens vermaakt La Musica Rica 
ons met onder andere nummers 
van de Gipsy Kings. En we krijgen 
danslessen van Danseressen van 
Topniveau.  We hebben een brass-
band, die met hun trommels voor 
opzwepende muziek zorgen. 
En de grote afsluiter, de finale van 
de avond zijn DJ Con Nalez & Mc 
Shizzeler. Deze DJ's hebben inmid-
dels een reputatie opgebouwd dat 
ze voor groot feest zorgen en dus 
kan het niet mis. 
Reserveer je kaarten zo snel je 
kan, zet het in je agenda. Zomer-
jeuk wil je beleven, zorg dat je erbij 
bent! 
Zomerjeuk: 16 juni vanaf 16.00 uur.

Eigenlijk ben ik niet zo gek op 
speklap maar in het Delicious 
Magazine kwam ik dit recept 
voor Indische speklapjes in ketjap 
tomatensaus tegen. En de foto 
deed mij watertanden! Een beetje 
wantrouwend, want zijn gestoofde 
speklapjes wel lekker, zonder de 
krokante bite?
Nou, wij waren blij verrast! Wat 
een heerlijk en smaakvol gerecht! 
De speklapjes worden heerlijk 
mals en het spekvet smelt lekker 
samen met de zoete tomaatjes en 
de zoute ketjap!
Een aanrader die gedeeld moet 
worden!

Wat heb je nodig? voor 4 perso-
nen
-2 el zonnebloemolie
-4 speklapjes
- 1 ui
- 2 tenen knoflook
- 4 tomaten
- 75 ml ketjap manis
- 1 bosui
- witte rijst voor erbij
Hoe maak je het?
Verhit olie in een stoofpan. Be-
strooi de speklappen met peper 
en zout. Bak ze voor ongeveer 
4 minuten goudbruin. Snipper 
ondertussen de ui en de knoflook. 
Neem de speklapjes weer uit de 
pan. Bak de ui en de knoflook 
in het bakvet glazig. Schep dan 
de tomaat erdoor en bak nog 2 

minuten mee. Voeg dan de ketjap 
en 50 ml water toe en breng aan 
de kook.
Draai het vuur weer laag, leg de 
speklappen erin en stoof afgedekt 
in ongeveer 20 minuten gaar. De 
laatste 5 minuten haal je de dek-
sel eraf en laat je de saus nog iets 
inkoken. Serveer met witte rijst.
 
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

Indische speklapjes in ketjap tomatensaus

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Back to the Future 
Summer Party
 
Ugchelens Belang organiseert op 
8 juni de 'Back to the Future Sum-
mer Party' in haar dorpshuis. Op 
deze swingende feestavond zal de 
9-koppige Coverband Back to the 
Future, Top 100-hits van toen en 
nu spelen. Pop, Rock, Nederlands-
talig, Soul en Disco, alle classics 
komen voorbij. Op deze avond zul-
len zij er een swingende avond van 
maken, back to the jaren 70/80/90 
tot en met nu!
Het begin van de zomer begint in 
Ugchelen, op deze Summer Party 
inclusief Summer Cocktails, Sum-
mer Fruits en Summer Ambiance. 

Kaarten voor deze swingende fee-
stavond zijn nu online te koop voor 
15 euro  op www.ugchelenevene-
menten.nl 
Lezers van het DorpsVizier kun-
nen een korting krijgen. Ga naar 
de website en vul bij promotiecode  
DorpsVizier in en en u ontvangt 5 
euro korting. 

De Stichting Fonds Beekbergen 
ondersteunt sociaal- maatschap-
pelijke en culturele doelstellingen 
in Beekbergen, Lieren en Ooster-
huizen. Dit jaar heeft het bestuur 
van de Stichting gemeend om de 
vrijwilligers van Het Zonnehuis, De 
Vier Dorpen en De Spreng eens 
extra in het zonnetje te zetten. 235 
vrijwilligers wachtte vorige week 
een verrassing in de vorm van 
een Pinksterbrood. De bakkers in 
Beekbergen en Lieren hadden ex-
tra hun best gedaan op een speci-
aal voor de vrijwilligers gebakken, 
met spijs gevuld overheerlijk Pink-
sterbrood. Een mooi gebaar voor 
nog mooier vrijwilligerswerk.

Pinksterverrassing van Stichting Fonds Beekbergen 
voor vrijwilligers

Zomer activiteiten 
bij Stichting ‘kLEEF! 

De zomermaanden (2 juli tot en 
met 2 september 2018) betekenen 
voor Stichting ´kLEEF! aangepas-
te openingstijden: dagelijks is het 
inloophuis geopend van 9.30 tot 
13.00 uur. 

Ook de activiteiten zijn in deze 
periode aangepast: een aantal 
activiteiten gaat ´gewoon´ door, 
sommige activiteiten zijn qua tijd 
of dag aangepast en er worden 
extra activiteiten georganiseerd. 
Twee van die extra activiteiten zijn 
kennismaking met mindfulness en 
buitenfotografie. Op de site (www.
stichtingkleef.nl) staan alle actuele 
zomer activiteiten. 

Vanaf maandag 3 september is 
het inloophuis op maandag, dins-
dag en donderdag ook ´s middags 
weer geopend.

Maandag 7 mei hielden gasten en 
vrijwilligers van De Dorpenstreek 
hun jaarlijkse voorjaarsbijeen-
komst in De Duiker in Ugchelen.
Zoals gebruikelijk werd er gestart 
met koffie/thee en “iets lekkers”.

Niet gebruikelijk maar wel heel 
leuk: “het lekkers” bestond uit een 
heerlijke slagroomtaart die werd  
aangeboden door Banketbakkerij 
Maassen. Een verrassing die bij ie-
dereen zeer goed in de smaak viel 
en erg werd gewaardeerd.

Het muzikale deel van de middag 
werd verzorgd door Charlotte Glo-
rie, zij trad op met luisterliederen 
en kleine conferences. Met haar 
rake teksten en prachtige stem 
wist ze iedereen te boeien. Klein-
kunst van grote Klasse!

Tijdens de bijeenkomst konden 

alle aanwezigen ook nog eens na-
genieten van activiteiten van De 
Dorpenstreek van de afgelopen 
periode. Foto’s hiervan werden op 
groot scherm vertoond.

Gasten en vrijwilligers kijken terug 
op een zeer geslaagde voorjaars-
bijeenkomst.

  

Banketbakkerij Maassen trakteert Zonnebloem  
afdeling De Dorpenstreek op slagroomtaart De traditionele intocht van de Avondvierdaagse vond afgelopen vrij-

dagavond plaats.



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 29 mei  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 30 mei  14.00 - 16.00 uur Creativiteitsmiddag Stichting MOEd Centrum Bronkracht, Dorpstraat 86A, Beekbergen 

    18.30 - 19.30 uur  Workshop PJB Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen  

donderdag 31 mei  13.00  - 16.00 uur De Schuur Lieren 

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

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

zaterdag 2 juni  10.00  - 15.00 uur De Schuur Lieren 

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

zondag 3 juni  10.30 - 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

dinsdag 5 juni  10.00 - 12.00 uur Biljarten Hoge Weije  

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

donderdag 7 juni  13.00  - 16.00 uur De Schuur Lieren 

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

    14.00 - 16.00 uur Stamtafel  Hoge Weije 

    14.00 - 16.00 uur Repaircafe  Hoge Weije 

zaterdag 9 juni  10.00  - 15.00 uur De Schuur Lieren 

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

zondag 10 juni  10.30 tot 12.00 uur  Christelijke samenkomst de Hoge Weye 

woensdag 13 juni  14.00 - 16.00 uur Creativiteitsmiddag Stichting MOEd Centrum Bronkracht, Dorpstraat 86A, Beekbergen 

        

      

 

 

  


