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Darpsfeest spetterend muziek spektakel

Start Nieuwe Boerderij seizoen!

BEEKBERGEN - De regen was op vrijdag 8 september 2017 geen echte spelbreker van het Darpsfeest. De vele toeschouwers werden
getrakteerd op een gevarieerd muziekprogramma. Het publiek zat lekker droog onder de grote overkapping onder het wakend toezicht
van beveiligers.Zaterdagavond was het aanzienlijk beter weer en ook ’s middags met de zeskamp was het prachtig weer. Het avondprogramma was in een woord “spetterend”. De organisatoren John Westerik, Björn Willemsen en Anton Hemrica bedankt voor het
organiseren van dit mooie Darpsfeest.

De Boerderij start in oktober
met een knal gaaf najaars seizoen. Zaterdag 7 oktober gaan
we swingend van start met de
60's-70's-80's party. DJ Arend
Knijters en Simon van Weleer
draaien voor ons het vinyl grijs,
tot de kras en kraak van de echte singletjes en elpee's door de
luidsprekers gromt. We houden
weer het Gerrit van Engeland
Tien over Rood Biljart Toernooi
en je kan je al inschrijven bij Henri Jochems (tel: 06 5378 4679) of
Rob van Engeland (tel: 06 2399
6288)
Old Ni-js komt in November, in
December hebben we een groot
Benifiet feest voor de Serious
Request. Het wordt 16 december
een geweldig feest met prachtige bands en optredens.
Voor we het vergeten: De Cola-disco en # Epic Fissa zijn er
zijn natuurlijk ook. De eerste
zijn op 21 oktober in het teken
van Sprookjes of Griezelen. De
boerderij in Halloween sfeer met
feest. In december is er kerst #
fissa en de KerstCola-disco.
Tenslotte luiden we 2018 in met
De Knallende New Years Party.
In de agenda vind je alle datums
en zet ze vast in je agenda. De
vrijwilligers en het bestuur hebben er weer zin in.

Concert Toonkunst
BEEKBERGEN. Op zaterdag 16
september houdt de Gemengde Zangvereniging Toonkunst,
met veel plezier, haar jaarlijkse
concert in de kerk van Beekbergen aan de Dorpstraat. De
aanvang van het concert is 15.30
uur, maar de deuren van de kerk
gaan al om 15.00 uur open.
De toegang is vrij.
Het koor zingt voor u een selectie uit haar meest favoriete nummers. Het geheel staat onder leiding van Ingeborg van Dokkum,
zij zal ook het koor begeleiden
op de piano.
We heten u, deze middag, van
harte welkom. Graag….Tot Ziens!

Boekhandel Beekbergen
Boeken, nieuw en 2 e hands,
ansichtkaarten, cadeautjes
Dorpstraat 84 - 7361 AX Beekbergen
055 506 02 70 - info@mooiboek.nu
www.mooiboek.nu
www.facebook.com/www.mooiboek.nu

BEEKBERGEN KLASSIEK &
najaarsconcert
Zaterdag 30 september 2017
aanvang 15.30 uur
Oude Kerk, Beekbergen

Gitaar leren spelen?
Liedjes begeleiden,
klassiek, Spaans, popsong, blues...?
Neem gitaarles!

Duo
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Docent: Auke Wouda

06 - 226 20 259
info@gitaarschoolbeekbergen.nl
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Meer info:

www.gitaarschoolbeekbergen.nl

(H)eerlijk eten voortaalbare prijs
een be

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

Heerlijk
3 - gangen
diner vanaf
€

Spoekweg 49
www.lierderhoeve.nl

27,50

7361 TM Beekbergen T. 055-506 1458
Volg ons op

@ Lierderhoeve

Lierderhoeve

Pieter Wispelwey (cello)
Paolo Giacometti (piano)
Kaartverkoop: Primera De Damper, Boekhandel Mooiboek en

www.beekbergenklassiek.nl
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Klompenpad

Vereniging Dorpsraad
Beekbergen en Lieren
Vergadering Dorpenplatform

kunnen worden aangesloten op
het te realiseren glasvezelnetwerk blijft onverkort gehandhaafd.
Afgesproken is dat de vakantieparken een aansluiting kunnen
aanvragen en dat deze in het
dienstgebouw in de nabijheid van
de toegangspoort wordt afgemonteerd. De beheerder van het park
dient zelf voor de distributie op het
park te zorgen. Dit kan draadloos
maar ook door een eigen lokaal
netwerk. Indien een vakantiepark
geen aan- sluiting aanvraagt zal er
in het ontwerp wel rekening worden gehouden met een toekomstige aansluiting. Voor de parken
die al voorzien zijn van breedband
van Ziggo bestaat de mogelijkheid een glasvezelaansluiting aan
te vragen. Wordt dit niet aangevraagd dan zal in het ontwerp
geen rekening worden gehouden
met een aansluitmogelijkheid in de
toekomst.”

Op donderdag 31 augustus kwam
de werkgroep Klompenpad bijeen
om de concept-route te bespreken en een eerste inventarisatie te
doen van teksten en foto’s die in
een flyer zouden kunnen respectievelijk moeten worden opgenomen. De bijeenkomst stond onder
leiding van Christien van der Zwart
van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland. De concept-route is
op dit moment voldoende om als
basis te dienen voor nadere detaillering en te dienen voor het
overleg met grondeigenaren. Door
Christien van der Zwart worden
aandachtspunten voor deze activiteiten genoemd. Dat geldt ook
voor de teksten en foto’s voor de
flyer. Het begint vorm te krijgen
maar er zal de komende maanden nog veel denkwerk, overleg
en praktisch werk (werk waarbij
de handen letterlijk uit de mouwen
moeten worden gestoken) moeten
worden verricht. We zullen u zeker
om hulp vragen.

Een vertegenwoordiging van het vliegen. Onnodig oorverdovend de agenda van de Tweede Kamer.
Dagelijks Bestuur van de dorps- lawaai, hoger vliegen kan veel eer- Belangrijk is daar de feiten op tafel
raad heeft op 29 augustus deel- der.
te krijgen en alternatieven te begenomen aan het overleg van 1.800 meter vlieghoogte: meer spreken die minder ingrijpend zijn
het Dorpenplatform (daarin zijn lawaai, meer brandstof én meer voor betrokkenen. De herinrichting
alle dorpsraden van de gemeen- fijnstof
van het luchtruim, andere hoogtes
te Apeldoorn vertegenwoordigd). Bewoners hebben er begrip voor en het aantal vlieg- bewegingen
Naast de gebruikelijke onderwer- dat er door de opening van vlieg- kunnen oplossingen bieden. Laat
pen van een vergadering waren veld Lelystad boven hen gevlogen de Veluwe niet in de steek, keur de
er tijdens deze vergadering van gaat worden, maar niet voor het huidige plannen af!
het dorpenplatform die extra aan- feit dat dat op 1.800 meter moet. De ter vergadering aanwezige
dacht kregen. Dat waren:
Ook experts zoals de Koninklij- dorpsraden spraken unaniem uit:
- vliegroute van en naar vliegveld ke Nederlandse Vereniging voor - in te stemmen met bovengeLelystad over de Veluwe
Luchtvaart zijn het niet eens met noemde zienswijze
- glasvezelkabel in het buitenge- deze hoogte. Zelfs luchtvaart- - de petitie bekend te maken bij de
bied
maatschappijen vliegen liever ho- bewoners van het dorp dat zij verDe wethouders Stukker en Kruit- ger, want dat kost minder brand- tegenwoordigen
hof waren aanwezig om de dorps- stof. Sneller hoogte winnen na de - ontwikkelingen bekend te maken
raden te informeren over de plan- start betekent minder brandstof aan de bewoners van het dorp dat
nen van de Rijksoverheid (zoals in verbruik, minder lawaai én minder zij vertegenwoordigen - zich bij de BLOEM
een nota en in de pers verwoord CO2 emissie!
informatieverstrekking te houden
door staatssecretaris Dijksma).
aan de officiële verklaringen
Zaterdag 7 oktober wordt in het energiecoaches zijn er om u te adDoor de beide wethouders wordt
kader van “de week van de duur- viseren en voorbeelden van energemeld dat de gemeenten (onzaamheid” door de werkgroep giebesparing en energie- neutralider andere Apeldoorn) die hinder
BLOEM een informatiemarkt ge- teit toe te lichten.
gaan ondervinden van de voorzieorganiseerd waar energiebespa- De locatie :centrale hal Trompinne vliegbewegingen van en naar
ring (in de ruimste zin van het stallatietechniek, Kerkweg 1 BeekLelystad Airport, niet of nauwelijks
woord) centraal zal staan. Lo- bergen. Tijd : 11.00 tot 15.00 uur.
middelen hebben om invloed op
kale installatiebedrijven hebben Nadere informatie volgt.
het Rijksbeleid uit te oefenen. Het
hun medewerking toegezegd. De
betreft met name geluidshinder
die vanwege de in de nota aangegeven lage vlieghoogte (1800 meEen prachtig resultaat
ter) extra sterk zal worden ervaren. Er is op verschillende niveaus
Op 2 en 3 september was er in en te zamelen was een groot succes.
gepleit om de vliegroute zodanig in
rond Beekbergen-Lieren de 24- Het mooie bedrag van 15.327 euro
te richten dat veel sneller naar een
uurs fietsestafette voor het ALS was het resultaat en de deelnehoogte van ca. 8000 meter wordt
(Amyotrofische Laterale Screlo- mers en organisatoren waren tegevlogen. Daar is (tot op heden)
se) Fonds. ALS een spierziekte recht zeer blij met dit resultaat en
geen positieve reactie op ontvanwaar (nog) geen medicijn voor is begrijpelijk riep dit dit ook emoties
gen. Door de wethouders wordt
om deze vreselijke spierziekte te op. Zeker bij de nabestaanden van
meegedeeld dat de gemeente in
bestrijden. Het initiatief om, mid- overleden ALS-patiënten.
Den Haag heeft gereageerd op het
dels een 24-uurs estafette geld in
Figuur 1: Beoogde vliegroutes.
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tes en vooral de hoogte daarvan. Hoenderloo en namens de dorbewegingen kunnen oplossingen bieden. Laat de Veluwe niet in de steek, keur de huidige
Op 2 en 3 september was er in en rond Beekbergen-Lieren de 24-uurs fietsestafette voor het
gronden besloten, dat vliegtuigen
Deaf!beoogde routes stuiten op veel penwoordvoerder in de stuurplannen
ALS (Amyotrofische Laterale Screlose) Fonds. ALS een spierziekte waar (nog) geen medicijn
op slechts 1.800 meter hoogte weerstand bij de betrokkenen. In- groep glasvezel buitengebied
voor is om deze vreselijke spierziekte te bestrijden. Het initiatief om, middels een 24-uurs
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unaniem
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over de hele Veluwe moeten vliezijnaanwezige
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begrijpelijk riep dit dit ook emoties op. Zeker bij de nabestaanden van overleden ALS-patiënten
woners, maar ook catastrofaal-- de
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900 miljoen omzet en ruim 20.000 sprake. Draagvlak ontbreekt voor in het project glasvezelkabel
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petities.nl
in Red de Veluwe).
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de gekozen
routes.
- door
CIF(tik
afspraken
niet
Een worden
jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de VSM (Veluwsche Stoomtre
nagekomen
Maatschappij).
Ook dit jaar weer veel bezoekers die konden genieten van alles wat met
Onderstaande de tekst van de brief die mede namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren is
De feiten
Wataan
kandeervaste
wel?
- er weinig
of geen vertrouwen
is
en met vroeger
te maken had. Grote locomotieven en oude treinstellen, miniatuurtreintje
gezonden
Kamercommissie Infrastructuur
en Milieu.
De opening van vliegveld Lelystad Het huidige besluitvormingspro- dat verbetering zal optreden
(modelbouw) en stoomenergie in het algemeen. Jong en oud hebben genoten van vroeg
staat gepland in 2019. Tot 2023 ces lijkt een haastklus. Vlak voor - geduld op is en dat serieus
moet
tijden. Herkenning
(zo was het toen) of verbazing (was dat toen zo). Altijd weer mooi om
gaat het om 10.000 vlieg- bewe- de zomer de stukken sturen en worden gekeken of erbezoekers
alternatie-beide gezichtsuitdrukkingen (herkenning en verbazing) te zien. Volgend jaar
gingen per jaar. Daarna gaat het meteen na de zomer met de Twee- ven zijnen wat dat zou betekenen
van 25000 in 2033 naar 45000 in de Kamer in debat gaan over de Kort wordt ingegaan op de maat2
2043! Dat zijn al gauw 6 à 7 ver- beoogde routes. Door deze plan- regelen die voorzien zijn bij vakantrekkende vliegtuigen per uur op ning wordt een goed overwogen tieparken.
de lawaaihoogte van 1.800 meter. besluit lastig terwijl de gevolgen zo “Hoe worden vakantieparken aanBij Epe vliegen ze de Veluwe bin- ingrijpend zijn. De komende weken gesloten op het glasvezelnet?”
nen, pas bij Ede gaan ze hoger staat er een aantal overleggen op De afspraak dat vakantieparken
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Wild West tijdens openingsfeest Prinses Julianaschool De Schuur en …. opgeladen
Door Anne Schiebaan
September kan nog best mooie
weken tellen, maar het is absoluut een feit, dat in september de
herfst begint of zelfs al voor de 21ste begonnen is. De vakanties zitten er op, zeker voor de gezinnen
met schoolgaande kinderen. Het
hoogseizoen is voorbij; hoewel,
hoewel, er is ook nog de steeds
groter wordende ‘grijze golf’, die
het hoogseizoen mijden, profiteren van lagere tarieven in de toeVoetbalkooi
Op dinsdag 5 september 2017 hebben Gert Wilbrink en Pieter de Mos, op voorstel rismebranche en de campings op
van de stadsdeelbeheerder buitengebied en dorpen van de gemeente Apeldoorn een
komen rijden als de gezinnen met
gesprek gehad met de heer Löverink van Accres. Onderwerp van het gesprek was schoolgaande kinderen hun bie“het onderzoeken van de mogelijkheden
mogelijkheden van het plaatsen van een voetbalkooi in het
zen pakken. Daar tussen dan nog
plantsoen aan de Wolterbeeklaan. Een aantal maanden geleden had daarover een gesprek met
een enkel stel met kleintjes, die
de gemeente
Apeldoorn
plaatsgevonden
en was de
jeugd
dieeen
het initiatief
LIEREN - Tijdens het jaarlijkse
een reuze
ontspannen
en gezellige
leuk
was
ritje ophad
eengenomen
paard. daarbij
aanwezig
om
het
plan
toe
te
werd
hoofdzakelijk
e
lichten.
Tijdens
het
gesprek
op
5
september
j
j.l.
openingsfeest op de Prinses Juli- sfeer, zorgden voor een top ope- Bij aankomst namen een groot nog niet naar school gaan. Je ziet
gekeken naar de mogelijke sponsoren. De dorpsraad zal dit nader uitwerken.
anaschool in Lieren was het plein ning van het schooljaar.
aantal gezinnen één voor één deze trend ook al, wanneer je de
omgetoverd in een openlucht Sa- De kinderen konden hoefijzergooi- plaats in een koets om op de foto supermarkt binnenkomt: de verIn en
de dorpen
loon en het natuurlijke speelterrein
en,om
spijkerslaan
en marshmallows te gaan. Al die foto's hangen nu in schuiving naar de ‘grijze golf’.
leek het Wilde Westen wel. Prach- boven de vuurkorven roosteren. de school. Zo vormen we één geDan heb je ook de grote groep, die
LintjeNog
voor leuker
Marinuswas
Zegers
tig verklede gezinnen, de geur van
het Cowboytje heel. Want Samen maken we de er niet op uit is geweest, om wat
9 september
2017 werd,
tijdens een bijeenkomst
Ruitersmolen, door wetwet
rokend hout en hamburgers Op
enzaterdag
en Indiaantje
spelen.
En helemaal
school! in de Ruitersmolen,
voor redenen dan ook. Ons dorp
houder Stukker meegedeeld dat het de Koning had behaagd de heer Marinus Zegers te bebe
noemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De bij deze benoeming behorende versierselen
versierse kent veel tehuisbewoners…..
werden de heer Zegers opgespeld. Dochter Gabrielle van Goor hield ook nog een toespraak.
toe

Lintje voor Marinus Zegers

Allemaal samen hebben ze één
BEEKBERGEN - Op zaterdag 9
ding gemeen: ze deelden allemaal
september werd, tijdens een bijin hetzelfde (wisselvallige-)zomereenkomst in de Ruitersmolen, door
weer.
wethouder Stukker meegedeeld
dat het de Koning had behaagd
Dan terugkijkend wens je een ieder
de heer Marinus Zegers te benoetoe, dat ook deze zomer, met remen tot lid in de Orde van Oranje
gen en zon, de mensen toch heeft
Nassau. De bij deze benoeming
kunnen opladen om de herfst in
behorende versierselen werden de
te gaan. Het maakt niet uit of dat
heer Zegers opgespeld. Dochter
in de zon was aan het strand, of
Gabrielle van Goor hield ook nog
tijdens een fietstocht (ondergeteeen toespraak.
kende op de Afsluitdijk met harde
In de motivering voor toekenning
NO-wind pal tegen!), of op het tervan deze onderscheiding staat onras van het Zonnehuis. De zon verder andere:
kwikt en de regen verfrist; maar
- de heer Zegers heeft zich gedubij teveel van het één verbrand je
rende tientallen jaren als voorzitter
en bij teveel van het ander word je
van de Stichting Vrienden van de
chagrijnig….!
Ruitersmolen ingezet voor de resOpgeladen worden door zon, wind
tauratie van de Ruitersmolen
en regen. Dat heeft wel wat. Dan
- de heer Zegers heeft met niet
aflatende energie geijverd voor de - de heer Zegers houdt het vak voegd dat de heer Zegers thans kun je weer verder. Honderdduivoor toekenning
van deze onderscheiding
staataan
onder
“papierscheppen”
in stand
deelneemt
deandere:
werkgroep van zenden weten daar ook andersauthentieke inrichting van de In de motivering
- de heer Zegers heeft zich gedurende tientallen jaren als voorzitter van de Stichting
de
heer
Zegers
is
in
het
verleden
de
Dorpsraad
Beekbergen-Lieren
Ruitersmolen
Vrienden van de Ruitersmolen ingezet voor de restauratie van de Ruitersmolen
geweest
buurtcommis“klompenpad
Beekbergen”.
- de heer Zegers heeft adviezen- delidheer
Zegers van
heefteen
met niet
aflatende energie
geijverd voor de
authentieke inrichting van
van de dorpsraad
gegeven bij de restauratie van de desie
Ruitersmolen
heer Zegers
heeft
adviezen
gegeven
bij deMarinus
restauratie
vanharte
de Hamermolen
en de
kan
nog
worden
toegevan
gefeliciteerd!
Hamermolen en de Tullekensmolen- deDaaraan
Tullekensmolen
- de heer Zegers houdt het vak “papierscheppen” in stand
- de heer Zegers is in het verleden lid
lid geweest van een buurtcommissie van de dorpsraad

Kom op 24 september naar Kasteel Spelderholt!

Kortom, van harte hoop ik, dat u
er weer tegen kunt en opgeladen
en opgeruimd de herfst in kunt
gaan, waarbij je je weer verheugt
op mooie herfstkleuren, al zijn die
toch ook altijd een beetje treurig.
De Schuur heeft geen vakantieweken gehad, al was het misschien
wel passen en meten om met voldoende vrijwilligers en vrijwilligsters de tent te ‘bemensen’. We
hebben veel vakantiegangers gezien uit het hele land, soms trouwe
terugkomers, die allemaal de sfeer
en de gezelligheid van De Schuur
opsnoven en er kwamen rondsnuffelen. Leuk om te ervaren! Maar
ook uit de eigen dorpen weet men
De Schuur meer en meer te vinden, een goed teken!
Nog even over geladen en opgeladen of leeg. De Schuur zou ook
blij zijn om batterijen in ontvangst
te nemen. Vaak worden apparaten afgedankt met nog een halfvolle batterij er in. Die kunnen we
prima gebruiken! Ook staat er in
De Schuur een gele box voor echt
lege batterijen, van zaklampen tot
gehoorapparaten. Ja, een accu is
ook een soort batterij, maar die
zware dingen, die moeten we niet.
Nee, het gaat om de gewone batterijen, uit de afstandsbediening
tot de zaklamp.
Ook in de herfst is ieder weer welkom bij een kop thee of koffie in
De Schuur, achter Molenvaart 5
te Lieren, bij fietsknooppunt 93
Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

DorpsVizier

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de heer Zegers thans deelneemt
deelneemt aan de werkgroep
van de Dorpsraad
orpsraad Beekbergen-Lieren
Beekbergen
“klompenpad Beekbergen”.

Kasteel Spelderholt doet mee
met de Open Top trouwlocatie
Route. Kom langs voor een
hapje en een drankje!

zins van. Niet alleen dat de accu
leeg was na winter en lente, maar
ook die accu achter op de bagagedrager of die in het frame van de
fiets. E-bikers, die de actieradius
van hun e-kameel overschat hadden en flink moesten bijtrappen.

Adverteren in het DorpsVizier
5

al vanaf € 25,=

Op deze dag bieden wij alle aanstaande bruidsparen en andere
geïnteresseerden de mogelijkheid om onze locatie te bezichtigen en
hierdoor de trouwlocatie van hun dromen te vinden.
Om 14.00 uur vindt er zelfs een heuse trouwdemonstratie plaats,
compleet met ambtenaar van de burgerlijke stand en het jawoord!

(ex. btw)

Hertgers Fiscaal Advies
Voor al uw fiscale zaken en aangiften
tegen redelijke prijzen
Dorpstraat 136 • 7361 AZ Beekbergen • 055-5061669

www.atromp.nl

www.atromp.nl

WWW.KASTEELSPELDERHOLT.NL | SPELDERHOLT 9 BEEKBERGEN | 11 UUR TOT 17 UUR

ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

Installatietechniek • Zonne-energie • Aardwarmte
Biomassa • CV-installatie • Sanitair
Kerkweg 1 | Beekbergen | T. 055 506 15 83 | I. www.atromp.nl

SEI - erkend

SEI-erkend

Fotografie: Alexandra Vonk Photography
Styling: Bloom Wedding & Il Matrimonio Italiano
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Vo l l e y b a l
Thuiswedstrijden:
Vrijdag 22 september
20:00
BSV XR1

- SV Welsum XR1

Zaterdag 23 september
10:00 uur BSV JC 1
12:00 uur BSV Dames 2
14:00 uur BSV Heren 1

- Reflex JC 2
- Dio Ugchelen DS 1
- Volleybalvereniging HS 3

Zaterdag 30 september
12:00 uur BSV Dames 2
14:00 uur BSV Dames 3
16:00 uur BSV Dames 1
18:00 uur BSV Heren 1

-

Voorwaarts DS 7
Bruvoc DS 5
SSS DS 3
E.V.V. HS 3

Uitwedstrijden:
Dinsdag 26 september
20:45 uur WIK Steenderen XR 1 - BSV XR 1
Het hooge wessel Steenderen
Vrijdag 29 september
21:15 uur VV Alterno HS 7
- BSV Heren 2
Alternohal Apeldoorn
Zaterdag 30 september
11:30 uur DES JC 1
- BSV JC 1
B. Ruysschool Angerlo
15:15 uur Libero'99 HS 3
- BSV Heren 4
't dok Dronten

Aanstormende talenten winnen SGW Bosruiters
BEEKBERGEN - Niet de bekende namen werden aan het
eind van dag gehuldigd als winnaar van de jaarlijkse Samengestelde Wedstrijd van ponyclub de Bosruiters maar drie
aanstormende talenten grepen
verrassend de verschillende titels.
Tijdens
de
Samengestelde
Wedstrijd, de traditionele voorbereidingswedstrijd
voor
de
Apeldoornse Ruiter Kampioenschappen, rijden de deelnemers
een dressuurproef, een springparcours en een spectaculaire cross.
In de klasse Groen ging de eerste plaats naar de 8 jarige Gustina Karssen met haar pony Blij.
Direct bij haar eerste deelname
aan deze wedstrijd reed de nog
jonge amazone naar de winst.
De Klasse B was een prooi voor
de Beekbergense amazone Olivia Braaksma. Zij verscheen aan
de start met de 4 jarige Sara
Fortuna en scoorde de hoogste dressuurpunten van de dag.
De 10 jarige Kyra Klopman tenslotte ging met haar pony Roseta aan de haal met de overwinning in de Mix klasse.
Verdiende maar wel verrassende
winnaars van een Samengestelde Wedstrijd die zoals gebruikelijk werd afgesloten met ereronde
voor het talrijke publiek.

Spelletjesdag Ponyclub de Bosruiters
BEEKBERGEN - Als opening van
het winterseizoen organiseert
ponyclub de Bosruiters op zaterdag
23 september een Spelletjesdag.
Op het terrein van de Bosruiters
zal er een groot aantal spelletjes
met en zonder pony worden
gespeeld. Op het programma
staan o.a. estafettes, ringsteken,
koekhappen, touwtrekken, eieren
gooien, stoelendans en een cross
door het aangrenzende bosgebied.
Ook kinderen (van 6 t/m 18
jaar) die nog niet lid zijn, maar

wel een eigen of verzorgpony
hebben, worden door het bestuur
van de Bosruiters van harte
uitgenodigd om mee te doen.
Deelname is gratis. Aanvang 10.00
uur, einde om ongeveer 15.00 uur.
Het terrein van de Bosruiters
ligt aan de Zr. Meyboomlaan in
Ugchelen tegenover de ingang
van verpleeghuis Randerode.
Aanmelden via info@bosruiters.nl.
Voor meer info over de Bosruiters:
www.bosruiters.nl

Na regen komt zonneschijn: zeskamp Beekbergen

Vo e t b a l
Dag
Wo.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Zo.
Zo.
Vr.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Zo.
Zo.

Datum
13-sep
16-sep
16-sep
16-sep
16-sep
16-sep
16-sep
16-sep
16-sep
16-sep
17-sep
17-sep
22-sep
23-sep
23-sep
23-sep
23-sep
23-sep
23-sep
23-sep
23-sep
23-sep
23-sep
24-sep
24-sep

Tijd
18:00
09:00
09:00
09:00
09:00
10:15
10:30
12:00
12:30
14:30
11:30
14:00
21:00
09:00
09:00
09:00
09:00
10:15
10:30
12:00
12:30
14:30
14:30
11:30
14:00

Wedstrijd
Beekbergen JO9-1
Beekbergen JO13-2
Beekbergen JO11-1
Beekbergen JO9-2
Beekbergen JO9-3
Beekbergen JO13-3G
Beekbergen JO15-1
Beekbergen JO17-2
Beekbergen 3
Beekbergen 4
Beekbergen 2
Beekbergen 1
Beekbergen 1
Beekbergen JO11-2
Beekbergen JO11-3
Beekbergen JO9-1
Beekbergen JO9-2
Beekbergen JO17-1
Beekbergen JO13-1
Beekbergen JO15-1
Beekbergen JO19-1
Beekbergen 2
Beekbergen VR1
Beekbergen 2
Beekbergen 1

-

Teuge SP JO9-5G
Groen Wit’62 JO13-4G
Groen Wit’62 JO11-2
Groen Wit’62 JO9-4
Albatross JO9-3
Robur et Velocitas JO13-8
AZC JO15-1
Gorssel JO17-2
FC RDC 3
Groen Wit’62 8
VDZ 3
Veluwezoom 1
Vaassen 2 (zaal)
Robur et Velocitas JO11-4
AVW ‘66 JO11-2
Vaassen JO9-1
WSV JO9-4
Robur et Velocitas JO17-2
SEH JO13-2
Victoria Boys JO15-1G
csv Apeldoorn JO19-3
Harfsen 2
DVV VR1
Voorwaarts T 4
Orderbos 1

BEEKBERGEN - Na de vele regen van vrijdag en zaterdagochtend was het zaterdagmiddag 9 september dan toch nog
prachtig weer. Ondanks het
mooie weer werd het natuurlijk
weer een kletsnat spektakel.
Voor de derde maal organiseerde Omnisport Beekbergen in
samenwerking met vereniging
Darpsfeest Beekbergen het
Dorpszeskamp. Met de bekende ingrediënten zoals creatieve
hindernissen met natuurlijk veel
water, muziek, een hapje en een
drankje en veel publiek. Dit alles vond plaats op de autovrije
Dorpstraat. Alle deelnemers
bedankt voor jullie deelname en
alle vrijwilligers dank voor jullie
hulp.
Foto’s: Melis van den Brink
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Cursus Bijbels Hebreeuws
Ds. Jan Lammers uit Beekbergen
start opnieuw een cursus Bijbels
Hebreeuws. Vorig jaar heeft hij dat
voor het eerst gedaan. In 2016 een
overweldigende start met 35 cursisten!
De cursus wordt gehouden op
woensdagavond van 19.30 – 21.00
uur in het Hoogepad, Papenberg 5,
Beekbergen. Het gaat om de volgende woensdagen: 27 september, 4 oktober, 11 oktober, 25 oktober. 8 november, 15 november,
22 november, 29 november, 6 december, 13 december. De tien lessen kosten 40 euro. Gaandeweg
het seizoen wordt samen met de
cursisten een vervolg afgesproken
voor het voorjaar van 2018.
Acht deelnemers aan de vorige
cursus gaan verder met het lezen van Bijbelteksten en de onregelmatige werkwoorden. Wie al
enige kennis van het Hebreeuws
heeft (tot en met het regelmatige
werkwoord) kan hierbij aansluiten. Neem dan contact met ds. Jan
Lammers op.

Thema-avond SGP Beekbergen
Op vrijdagavond 22 september organiseert SGP afdeling
Beekbergen een thema-avond.
Met het oog op 100 jaar vrijheid
van onderwijs is ons thema: Reformatorisch onderwijs, blijvend of
tanend?
Sprekers op deze avond zijn
dhr. P.W. Moens, bestuurder van
de Vereniging Gereformeerd
Schoolonderwijs (VGS)) en dhr.
W.B. Kranendonk (oud-hoofredacteur RD, uitgever De Banier).
Dhr. Moens gaat in op de geschiedenis en de toekomst van het
reformatorisch onderwijs vanuit
onder andere politiek perspectief.
Dhr. Kranendonk hoopt zijn lezing
te doen over de binding van de
achterban met de reformatorische

scholen in heden en verleden. Na
de pauze is er onder leiding van
Jan Kloosterman (directeur Zorg
Voortgezet Onderwijs op de Jacobus Fruytier SG, SGP-raadslid
Apeldoorn) een forum met onder
meer de sprekers. Diverse jongeren vertellen over hún ervaringen
met het reformatorisch onderwijs.
Bent u bezorgd, benieuwd of kritisch als het gaat om de ontwikkelingen op onze scholen? Heeft het
reformatorisch onderwijs uw hart?

800STE gift voor Oorlogsmuseum

Nieuwe vrijwilligerscoordinator gezocht!

Het oorlogsmuseum Collectie 4045 in Beekbergen heeft zijn 800ste
schenking mogen ontvangen en
deze 800ste is tevens een bijzondere aanwinst uit Beekbergen.
Tijdens het bezoek aan het museum van een buurtschap uit Loenen
gaf één van de bezoekers de koffer
van haar vader. Haar vader is op
jonge leeftijd overleden en over de
oorlog werd nooit gesproken. Van
haar moeder kreeg zij op een gegeven moment een houten koffer
omdat er boeken van haar inzaten.
Het bleek de koffer van haar vader
uit de oorlog te zijn geweest en bij
het leeghalen van de koffer viel het
haar op dat er met een potlood op
de bodem iets geschreven stond.
Het was het verhaal van haar vader.

5 + 1 GRATIS
NIEUW
4 smaken voor volwassen katten
1 voor kittens

www.via-natura.nl

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

Al heel lang was bekend dat op
21 augustus in een groot gedeelte
van de Verenigde Staten van Amerika een totale zonsverduistering
te zien zou zijn.
Mijn vrouw en ik besloten om deze
unieke gebeurtenis mee te willen
maken en meer dag een jaar tevoren begonnen we voorbereidingen
te treffen.
Het was toen al duidelijk dat er een
enorme belangstelling hiervoor
zou bestaan; het reserveren van
een camping in de strook van de
totale zonsverduistering viel niet
mee.

Datum: vrijdag 22 september
Locatie:
De
Hoge
Weye,
Dorpstraat 34 in Beekbergen.
Tijd:
inloop vanaf 19.30 uur.
Aanvangstijd:
19.45
uur.
U bent van harte welkom op deze Gelukkig lukte dat wel en stonden
we op 21 augustus op een camping
avond. Toegang is vrij!
in Douglas, Wyoming.

Opgeven (het liefst per e-mail)
bij ds. Jan Lammers, van Schaffelaarweg 38, 7361 AG Beekbergen;
055- 8441679, 06 4032 7109, jan@
jrlammers.nl

De Boerderij zoekt een nieuwe vrijwilligers coördinator. De taken zijn
wisselend in uren en afhankelijk
van de agenda. Je bent spontaan,
vriendelijk en belt vrijwilligers voor
evenementen, je begeleidt het
alarm uitleggen, hoe de Boerderij achtergelaten moet worden na
een evenement , zorgt dat de deur
open is voor de vrijwilligers en ze
zich welkom voelen bij ons in de
Boerderij.
Voor deze leuke vrijwilligers job
zoekt de Boerderij iemand, die
wisselende uren beschikbaar is en
bereid is om regelmatig aanwezig
te zijn. Wij bieden een geweldig
team, veel gezelligheid, 100 vrijwilligers om mee samen te werken en
het vrijwilligersfeest aan het eind
van elk seizoen.
Wie interesse heeft, neemt contact op met de Boerderij, tel 055
506 2239.

The Great American Eclips

‘Dit is de koffer van Antonius Albertus Schoemaker. Geboren te
Beekbergen den 5-2-1922. Dit is
mijn onderduikkoffer, maar nu zijn
wij allebei weer boven water. Weg
zijn de Moffen! En wij komen weer
terug na den onderduikerstijd van
13 maanden. Ik ben in Noord-Holland bij de familie J. Bakker, Berkhout A336. Daar ben ik van 17 april
1944 tot de bevrijding geweest. En
de Moffen en Landwacht hebben
mij lekker niet te pakken kunnen
krijgen, mispoes, ha, ha! Maar nu
gaan wij weer bouwen voor een
nieuw Nederland. Weg zijn de Nazies! Leve de Koningin. Leve het
Oranjehuis! Dat het zo mag wezen
voor nu en altijd! Moge God dit ons
schenken tot in de eeuwigheid!
Amen’.
De 800ste gift was een bijzondere lokale gift die zeker een vaste
plek in het museum zal krijgen.
Voor meer informatie www.collectie4045.nl Dorpstraat 15 7361AP
Beekbergen 055-5062343.

De hele verduistering heb ik gevolgd via mijn speciaal geprepareerde verrekijker.

Enkele bijzondere momenten na
het eerste contact: het geleidelijk
zien bedekken van een aantal grote goed zichtbare zonnevlekken,
een vliegtuig, dat voor een half bedekte zon vloog en het allerlaatste
Het leek daar wel een bijeenkomst moment waarop de volledige bevan uitsluitend amateurastrono- dekking plaatsvond en het donker
men, zelden zoveel (zonne)teles- werd.
copen en andere apparatuur bij
elkaar gezien!
Tevoren was het al wat minder
warm geworden, veranderde de
Het hele land bleek in de ban kleur van het licht en vond een
van deze bijzondere gebeurte- merkwaardige schaduwwerking
nis. Overal waren eclipsparty’s, plaats.
speciale eclipsparkeerplaatsen,
eclipslezingen en waren er natuur- De totale verduistering duurde 2 ½
lijk eclips T-shirtjes, mokken, pos- minuut maar leek veel korter…
ters en zelfs was er eclips-whisky
te koop. Ook was een speciale Het allermooiste moment was in
eclips-postzegel uitgebracht en mijn ervaring het verschijnen van
werd er op tv en in de kranten erg de “diamond ring” wat over de hele
camping een gejoel van enthousiveel aandacht aan besteed.
asme veroorzaakte.
Op de camping werd uiteraard
over niets anders gesproken en Daarna werd het langzaam steeds
was er zelfs een wat nerveuze wat lichter, verscheen de zon weer
en werd het weer warm.
stemming.
Het weer speelde mee: het was al
dagenlang een stralend heldere
wolkeloze hemel. Echter, de nacht
voor 21 augustus werden we wakker door een bekend geluid: het
regende!! Gelukkig was het de
volgende ochtend weer een stralende strakblauwe hemel en stelde iedereen zijn apparatuur al uren
tevoren in.

Fantastisch om van deze unieke
gebeurtenis getuige te mogen zijn
geweest! Om in Nederland een totale zonsverduistering te zien moeten we wachten tot 2135.
Op 2 juli 2019 is er echter weer een
in Chili….
Frank Vermeulen

Op het moment van de eerste aan- PS Op vrijdagavond 3 november
raking ging er al een kreet over de vertel ik er meer over op de Volkssterrenwacht Bussloo!
camping: “first contact!!”

Geniet....,
maar nooit met mate

Najaarsuitvoering HBT
BEEKBERGEN - Het Beekbergens Toneel is weer aan het oefenen voor de najaarsuitvoering
die in het weekend van 20 en
21 oktober wordt gehouden in
de Hoge Weye in Beekbergen.
We spelen een blijspel van Jannes
Bennen …..”Vreemde Vogels” ……
Noteer het vast in uw agenda. Het
wordt weer een gezellige toneel
avond. Wij hebben er heel veel zin in.

Party service
Dorpstraat 64
7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055-506 3737
Met mooie rookruimte !!!

Salade’s koude buffetten,
bittergarnituren,
barbecue enz.
Tevens verhuur van tafels,
stoelen, taps e.d.
Telefoon 5063737
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Bounty American Cookies

Atalanta ruimt op

Rondleidingen Kerk
Beekbergen

BEEKBERGEN - Op 23 september
gaan inwoners van de Atalanta hun
zolders en schuren opruimen en te
koop aanbieden voor hun deur.
"Dit is daarmee niet een gewone
rommelmarkt" geeft één van de
initiatiefnemers Huub Neuteboom
aan. "Nu heb je de kans om naast
het kleine ook grotere spullen
aan te bieden die anders via
marktplaats o.i.d. van de hand
gaan. In de Atalanta woont een
diversiteit aan leeftijden. Ouders
met kinderen die hun eerste
kleertjes en speelgoed te koop
aan bieden tot daar waar de
kids net het huis uit gaan en een
zolder boordevol spullen achter
laten, die prima nog een tweede
eigenaar blij maken". De Atalanta
heeft een vergunning gekregen
om van 10.00 uur tot 15.00 uur te
verkopen. Vanaf 8 uur tot 18 uur
zal de Atalanta middels hekken
worden afgesloten van verkeer.
Inwoners van Beekbergen worden
verzocht zoveel mogelijk lopend
of per fiets te komen, zodat de
parkeerplaats bij de Boerderij
(dank daarvoor) voor het overige
publiek beschikbaar blijft.
Voor vragen of inlichtingen kunt
u bellen met 06 - 46131259. "We
zien u graag de 23e, zegt het
voort",sluit Huub af.

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

Zaalsport begint weer
Bounty? American cookies? Jaa!
Ik maakte deze heerlijke chewie
american cookies met chocolade en kokos. Bounty american
cookies! Superlekker!
Krokant van buiten en heerlijk
chewie van binnen, precies zoals
ze horen te zijn.
Wij maakten ze ook al eens met
framboos en witte chocolade, dat
recept vindt je hier! Maar lees nu
snel verder voor deze versie met
kokos en chocolade!
Wat heb je nodig?
- 220 gram gezeefde bloem
- 2,5 gram natriumbicarbonaat
- 2,5 gram bakpoeder
- 115 gram ongezouten boter
- 2,5 gram zout
- 260 gram witte basterdsuiker
- 1 ei
- 50 gram geraspte kokos
- 100 gram pure chocolade, grof
gehakt
Hoe maak je het?
Doe de bloem, het natriumbicarbonaat, de bakpoeder en zout
bij elkaar in een kom en zet deze
apart. Meng de suiker met de boter (in blokjes) tot een schuimige

Komende week starten de verschillende zaalsporten van Zaalmassa in de keukenmachine of
sport Apeldoorn weer. Er wordt
met de mixer. Voeg hierbij het ei
gesport in Apeldoorn (Gentien mix ongeveer 3 minuten, Voeg aanstraat en Agricolastraat) en
dan het bloem mengsel eraan toe in Ugchelen (Klingelbeek). Op
en mix dit 5 minuten. Voeg hierna woensdag en donderavond worde frambozen in stukjes gehakt en den er verschillende zaalsporten
de chocolade toe en meng alles
beoefend: trimmen, aerobics, voldoor elkaar.
leybal, steps en (lichte) conditietraining. Onze leden zijn meestal
Maak balletjes van het deeg van
de veertig jaar al gepasseerd en
ongeveer 40 gram en leg deze op willen graag in een ontspannen
een bakplaat met 6 cm ruimte uit en rustige setting sporten. Lekker
elkaar. Hoe mooier het balletje is
bewegen en plezier staan daarhoe mooier het koekje zal bakken. bij voorop. De contributie is laag,
Bak ze in ongeveer 8-10 minuten 12,50 euro per maand voor wekegaar in een voorverwarmde oven lijks een uur sporten. De contriop 185 graden. Dan zijn ze precies butie wordt volledig besteed aan
goed, krokant van buiten en lekzaalhuur en gediplomeerde en
ker chewie van binnen.
ervaren trainers. Belangstellenden
kunnen vrijblijvend (gratis) twee
proeflessen volgen. Alle informatie
Dit recept is nog niet eerder verover de zaalsporten is te vinden op
schenen op onze site www.tasteourjoy.nl. Kijk voor meer heerlijke www.zaalsportapeldoorn.nl
recepten op onze site. Of like ons
op facebook,com/tasteourjoy of
Instagram dan ben je als eerste op
de hoogte van onze nieuwe items!

Paddenstoelenexcursies
door het Paleispark

Deze herfst verzorgt paddenstoelendeskundige Leo Knol opnieuw
een aantal leuke en leerzame
paddenstoelenexcursies door het
Paleispark van Kroondomein Het
Loo.
Tijdens deze excursies op de zaterdagen 30 september, 14 oktober, 28 oktober en 11 november
gaat de wandelaar op zoek naar
paddenstoelen en wordt er uitgebreid informatie gegeven over de
paddenstoelen, zoals de groeiplaats, de leefwijze van de soorten
en hun naam. Deze excursies zijn
ook heel leuk voor kinderen!
Leo Knol onderzoekt en fotografeert al ruim 40 jaar paddenstoelen in het Paleispark. Hij geeft
regelmatig lezingen over paddenstoelen voor verenigingen. Het is
handig om tijdens de excursie een
klein zakspiegeltje mee te nemen
om de kenmerken beter te kunnen
zien. Ook een camera kan van pas
komen.
De excursie kost 5 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen
2,50 euro per persoon. De excursie begint om 10.00 uur en duurt
ca. 2 uur. Kijk voor meer informatie en online reserveren op www.
kroondomeinhetloo.nl

Liefs Irene & Joyce

Themalunch
Voor mensen die kanker hebben
(gehad), naasten en/of nabestaanden organiseert Stichting ´kLEEF!
in het najaar van 2017 twee lunches met ieder een ander thema.
Dinsdag 19 september is de eerste
lunch en het thema is dan “Seizoensproducten”. Gastvrouwen
Rita en Leny zullen een heerlijke
3-gangen lunch bereiden met producten als pruimen, pompoen, rozijnen en amandelen.
U kunt mee eten vanaf 12.30 uur,
aanmelden kan tot 1 dag van te
voren (10 uur) via telefoonnummer
055-5762676, of mail info@stichtingkleef.nl of loop binnen in ons
huis aan de Vosselmanstraat 4 in
Apeldoorn. De kosten zijn 5 euro
per persoon.

DorpsVizier
Adverteren in het
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Colofon

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

maandag 25 september

voor 10.00 uur
Copy, foto’s en reacties op
het Dorpsvizier uitsluitend per
e-mail aan:
redactie@dorpsvizier.nl
(foto’s graag apart meesturen)
Advertenties naar:
adverteren@dorpsvizier.nl
Telefoon: 06 5496 8521
Betaling vooraf op rek.nr.
NL94RABO03 06023954
t.n.v. stichting Dorpsvizier
Beekbergen
Eindredactie: Claudia Hutjes
Ontwerp/productie:
Grammé 3.0,
grafische producties

even naar.....

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam
Dorpstraat 54, Beekbergen
055 - 5061210 www.primera.nl

Tuinontwerp • Tuinaanleg
Tuinonderhoud • Straatwerk
Lierderstraat 23c • 7364 BJ Lieren • Beekbergen
Tel: 055 - 506 12 16 • Fax: 055 - 506 35 16
tclieren@planet.nl • www.tclieren.nl

Druk:
Van Barneveld, Denekamp
Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

dinsdag

12 september

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 13 september 13.30 - 16.30 uur

Rondleidingen Kerk Beekbergen

donderdag 14 september 14.00 - 17.00 uur

A-Ford museum open Tullekensmolenweg 39, Beekbergen

zaterdag 16 september

zondag 17 september
dinsdag

19 september

14.00 - 16.00 uur

Stamtafel Hoge Weije

10.00 - 15.00 uur

De Schuur Molenvaart 5, Lieren

14.00 - 17.00 uur

A-Ford museum open Tullekensmolenweg 39, Beekbergen

15.30 uur

Concert Gemengde Zangvereniging Toonkunst kerk Beekbergen

10.30 tot 12.00 uur Christelijke samenkomst de Hoge Weye
10.00 - 12.00 uur

Biljarten Hoge Weije

14.00 - 16.00 uur

‘t Proathuus Het HoogePad, Papenberg 5

woensdag 20 september 13.30 - 16.30 uur
14.00 - 16.00 uur

donderdag 21 september 13.00 - 16.00 uur

Creativiteitsmiddag Stichting MOEd Centrum Bronkracht, Dorpstraat 88c

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 23 september 10.00 - 15.00 uur

zondag 24 september

Rondleidingen Kerk Beekbergen

Spelletjesdag de Bosruiters Zr. Meyboomlaan, Ugchelen

10.00 - 15.00 uur

Rommelmarkt Atalanta

10.00 - 15.00 uur

De Schuur Molenvaart 5, Lieren

14.00 - 17.00 uur

A-Ford museum open Tullekensmolenweg 39, Beekbergen

10.30 tot 12.00 uur Christelijke samenkomst de Hoge Weye

zaterdag 30 september 15.30 uur
08.00 - 17.00 uur

Najaarsconcert Beekbergen Klassiek kerk Beekbergen
Brandweerwedstrijden

Maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur
zondag’s geopend van 12.00 - 18.00 uur

Dorpstraat 23 7361 AP Beekbergen Tel. 055 506 1572

