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Concert Hosanna
BEEKBERGEN - De Chris-
telijke Gemengde Zangver-
eniging Hosanna uit Lieren 
geeft op zaterdag 22 novem-
ber een concert in de Dorps-
kerk in Beekbergen.

Medewerking wordt ver-
leend door: Roel Praas - Pi-
ano, Elise Arends-Mulder 
- Sopraan, Carina Bossen-
broek - Panfluit, Johanne-
ke Wilbrink-Bossenbroek - 
Dwarsfluit. Algehele leiding 
is in handen van dirigent Bart 
van den Brink. Aanvang con-
cert: 19.30 uur. De toegang is 
gratis. 

Opbrengst collecte K.W.F.

De collecte voor de K.W.F. kan-
kerbestrijding heeft in Beekber-
gen 3830,58 euro opgebracht.
De strijd tegen kanker draait 
voor een belangrijk deel om het 
verkrijgen van geld voor onder-
zoek naar betere behandelme-
thodes of medicijnen. 
Met uw giften, ontvangen via 
K.W.F. Beekbergen, maakt u het 
mede mogelijk te
blijven werken aan een wereld 
zonder kanker. Heel veel dank 
daarvoor !
Heeft u de collectant gemist? 
U kunt uw bijdrage alsnog bij L. 
Francken 
Hietveldweg 36, of maak 
uw gift over op NL38RA-
BO0306049503 t.n.v. K.W.F. 
kankerbestrijding te Beekber-
gen.
Alle collectanten hartelijk dank, 
voor het vele werk,dat zij ieder 
jaar weer trouw verrichten.

Oorlogsveteraan op bezoek in Beekbergen 

Foto: John Tanasale

BOEKHANDEL
BEEKBERGEN

BOEKEN,
NIEUW EN 2E HANDS
DORPSTRAAT 84 - 7361 AX BEEKBERGEN

(055) 506 02 70
WWW.MOOIBOEK.NU

BEEKBERGEN - De vrijwilligers 
van de Boerderij organiseerden 
dit jaar voor het eerst een vossen-
jacht en een griezeltocht voor de 
jeugd. Het was super geslaagd, 
aan de vossenjacht en griezeltocht 
hebben 65 kids mee gedaan. Ook 
de organiserende vrijwilligers wa-
ren laaiend enthousiast om mee te 
helpen met het organiseren.
De vossenjacht speelde zich af 
in Beekbergen en de griezeltocht 
langs de oude beek in Beekbergen. 
Na het vertellen van spannend ver-
haal door de bosjuffrouw, liepen 
de kinderen in het schemer langs 
de beek en de kinderen griezelden 
bij het zien van de verkleedde vrij-
willigers die de spooktocht tot een 
succes maakten.
Door de vele positieve reacties van 
ouders en kinderen zal dit zeker 
volgend jaar een vervolg krijgen.

Dat mag niet en dat willen we niet in ons dorp. In het weekend van 13 
september hebben onverlaten bij de bushalte Arnhemseweg/Tulle-
kensmolenweg fietsen op het dakje van de fietsenstalling gegooid. Een 
zinloze vernieling van andermans eigendommen en daarom dus ontoe-
laatbaar. Heeft u informatie over deze vernieling, neem dan contact op 
met de dorpsagent Theo Simmelink (0900-8844) of theo.simmelink@
no-gelderland.politie.nl

Zinloze vernieling fietsen

BEEKBERGEN - Maandag 15 sep-
tember verlaten John Tanasale en 
Pieter de Mos omstreeks 12.15 uur 
het kantoor van de dorpsraad. Op 
het plein voor de Hoge Weye staan 
drie legervoertuigen (keep them 
rolling type), een personenauto 
met een Amerikaanse vlag en wat 
mensen. Een van hen is een kleine 
schriele man in het uniform van het 
Amerikaanse leger. 
Nieuwsgierig als ze zijn, maar eens 
even polshoogte gaan nemen. Ine 
Pennink (juf van OBS Beekber-
gen) was een van de mensen rond 
de legervoertuigen. En die vertel-
de ons dat de kleine man Clinton 
E. Riddle was, 93 jaar oud en nog 
zeer kwiek. Hoe hij in Beekbergen 
terecht kwam?
Ine Pennink, zoals ze zelf zegt be-
smet met het “groene virus” was 
met enkele anderen op 6 juni bij 
de herdenking 70 jaar D-day in 
Normandië. Daar raakten ze in 
gesprek met Clinton E. Riddle en 
hoorden zijn verhaal.
Hij had deelgenomen aan de Ope-
ratie Market Garden en in Nijme-
gen, Grave en Groesbeek gevoch-
ten tegen de Duitsers. Op de vraag 
of hij ooit teruggeweest was in 
Nederland, was het antwoord, nee 
daarvoor ontbraken de middelen. 
Ine heeft toen in samenwerking 
met een aantal anderen een actie 
opgezet om deze man naar Neder-
land te halen en hem aanwezig te 
laten zijn bij de herdenking Market 
Garden op 17 september. Motief 
was: naast hoogwaardigheids-
bekleders moet deze “held” ook 

aanwezig zijn bij de herdenking in 
Nederland. En hoewel het volledi-
ge bedrag nog niet bij elkaar ge-
schraapt is, heeft men hem toch, 
samen met zijn dochter (want 
zo’n oude broze man van 93 laat 
je niet alleen deze vermoeiende 
en emotionele reis maken, aldus 
Ine), naar Nederland kunnen laten 
komen. (NL11RABO 0155187732, 
o.v.v. Clinton Riddle. Rekening van 
stichting 4&5 mei Beekbergen)
(vervolg pagina 6)

Speuren en griezelen voor 
de jeugd van Beekbergen
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À la carte restaurant  | Familie en groepsbijeenkomsten
Diverse zalen en Grand café

(H)eerlijk eten voor 
 een betaalbare prijs

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458
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Het lekkerste  
 van de herfst nu bij 
uw Gildeslager

Gemarineerde
runderreepjes
100 gram 1,50
Gelderse schijven
Panklaar

4 stuks 3,00
Smulvink
Gildetrophy

100 gram 1,20
Andijviestamppot
Uit eigen keuken

Portie 400 gram 4,00
Verse worst grof of fijn
ALLEEN OP WOENSDAG

Kg 6,00
maandag 29 september t/m zaterdag 11 oktober 2014

Gildeslager Wilbrink

Dorpstraat 50, Beekbergen
055 - 506 12 50
www.slagerijwilbrink.nl

Vera en Onno van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

Vera en Onno van AndelVera en Onno van AndelVera en Onno van Andel

Respect voor traditie,  
ruimte voor vernieuwing

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies Untitled-2   1 02-06-11   20:26

• ontwerp • drukwerk • reclamemateriaal • websites

Loenenseweg 7 - Beekbergen - 06-54 96 85 21
drukkerij@gramme.nl -  www.gramme.nl
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  Beekbergen en Lieren
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Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties 
met betrekking tot omgevingsvergunningen en die betrekking hebben 
op locaties in Beekbergen en Lieren. Periode 4 t/m 10 september.

Locatie     Omschrijving

Kuiltjesweg 44 (nabij chalet 84) Kappen 2 berken en 1 beuk
     (5 septmeber)

Ontwikkelingen rondom Beekbergsebroek Najaarsoverleg 

De gemeente heeft in 2013 een 
oproep gedaan naar mogelijke 
initiatiefnemers om met ideeën te 
komen om iets te ontwikkelen in 
Beekbergsebroek. Uit de in totaal 
18 ontvangen reacties heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders een voorkeur uitgespro-
ken voor de ontwikkelingsrichting 
energieopwekking, natuur en re-
creatie. Een combinatie van deA 
(duurzame energie Apeldoorn), 
Wolff Nederland Wind (windmo-
lens), E-park (elektrische cross-
motoren), E-kite (opwekking van 
elektriciteit d.m.v. vliegers) en 
Out2Play (outdoor activiteiten) 
past volgens het college het meest 
binnen die aangegeven ontwikke-
lingsrichting. Reden voor deA om 
enkele weken geleden in gesprek 
te gaan met het bestuur van de 
dorpsraad en een toelichting te 
geven op dit concept. Het bestuur 
van de dorpsraad heeft kennis-
genomen van de plannen van ge-
noemde combinatie en zal deze 
informatie meenemen in de reactie 
naar de gemeente. 
In de in voorbereiding zijnde re-
actie zal de dorpsraad met name 

aandacht geven aan het specifie-
ke landschappelijke karakter en de 
historische waarde van het gebied. 
Dan moet vervolgens de vraag 
worden beantwoord of een derge-
lijke ontwikkeling als geformuleerd 
door de vijf participanten binnen 
die genoemde waarden past en 
wat zijn de verwachtingen voor de 
leefomgeving in dat gebied. 
Daarbij speelt ook nog mee dat de 
gemeente Apeldoorn heeft aange-
geven dat de verkeersstructuur in 
het gebied niet toereikend is om 
veel extra verkeer te verwerken. 
Tot slot dient nog vermeld te wor-
den dat "door de provincie Gelder-
land het gebied Beekbergsebroek 
als kansrijk voor windenergie in 
haar Windvisie is aangemerkt". 
De gemeente Apeldoorn heeft in 
antwoord daarop laten weten dat 
"duurzame energieopwekking niet 
moet worden opgelegd maar bot-
tum up zou moeten worden ont-
wikkeld". 

De dorpsraad kan tot uiterlijk
1 oktober 2014 haar visie op het 
initiatief aan de gemeente kenbaar 
maken. 

Op donderdag 13 november heeft 
het bestuur van de dorpsraad het 
reguliere jaarlijkse overleg met de 
stadsdeelmanager voor de dorpen 
en buitengebied, de stadsdeel be-
heerder voor de dorpen en buiten-
gebied, de wijkbeheerder dorpen 
en buitengebied (eenheid beheer 
en onderhoud), de dorpsagent en 
een verkeersdeskundige van de 
gemeente Apeldoorn. Doel van 
dit jaarlijkse overleg is -en dat is 
met de bovengenoemde verte-
genwoordigers van de gemeente 
niet verwonderlijk- om met elkaar 
alle onderwerpen te bespreken die 
verband houden met het woon- en 
leefklimaat in Beekbergen en Lie-
ren. 
Wensen, opmerkingen, vragen op 
het gebied van wegen, groen en 
veiligheid (zowel verkeersveilig-
heid als fysieke veiligheid) kunnen 
aan de orde komen. Nogmaals, al-
les wat met woon- en leefklimaat 
verband houdt. 
De dorpsraad heeft al een aantal 
onderwerpen die zij aan de orde 
wil stellen in gedachte. 
Maar wil ook graag van u weten 
welke onderwerpen u besproken 
zou willen hebben. 
Daarom hierbij de oproep: stuur 
ons uw vragen of opmerkingen die 
volgens u met de gemeente be-
sproken moeten worden. (post@
dorpsraadbeekbergen.nl) 
Nog een paar opmerkingen: 

- natuurlijk hebben wij als dorps-
raad gedurende het gehele jaar 
overleg met de diverse gemeente-
lijke instanties over actuele zaken. 
En dan moet u denken aan overleg 
naar aanleiding van het verwijde-
ren van de afvalbakken in het dorp 
en in het buitengebied (in een en-
kel geval heeft de dorpsraad kun-
nen bereiken dat de afvalbak is te-
ruggeplaatst). Maar bijvoorbeeld 
ook het plaatsen van een vervan-
gend speeltoestel op het speelveld 
aan de Pastoriestraat in Lieren 
hebben wij -na overleg met enkele 
buurtbewoners- met de gemeente 
besproken en kunnen realiseren 
(wordt binnenkort geplaatst). En 
wat dichter bij huis (bij kantoor 
dorpsraad). Met de wijkbeheer-
der dorpen en buitengebied zijn 
afspraken gemaakt om ter plaatse 
van de bergingen parkeerplaats 
achter de voormalige Rabo bank 
en achter de speelplaats van de 
school zodanige afrasteringen 
te maken dat het geen hangplek 
(met het daarbij horende afval) 
kan zijn. U ziet ook tussentijds is 
er goed overleg met de gemeente 
mogelijk. 
Een paar punten uit het najaar-
soverleg van 2013 (verslag ge-
meente Apeldoorn) 
- de dorpsraad wil -omdat er op 
veel plekken in het 30 km gebied 
vaak veel te hard wordt gereden- 
graag een matrixbord. De ge-

meente schaft het display aan dat 
eigendom van de gemeente blijft 
en heeft het beheer over het dis-
play. Wordt voorlopig alleen voor 
Beekbergen en Lieren gebruikt. 
Gemeente plaatst en verplaatst 
het display op de door de dorps-
raad opgegeven locaties. 
- door de dorpsraad is aangegeven 
dat op de Loenenseweg (gedeelte 
tussen Dorpstraat en kombord) 
veel te hard wordt gereden. Ge-
meente is van oordeel dat het hier 
een handhavingprobleem betreft. 
Ook het display zou hier kunnen 
worden geplaatst. 
- op en rond de Hulleweg wordt 
veel overlast ondervonden van 
vrachtverkeer dat gebruik maakt 
van de sluiproute en bij de kruising 
met de Loenenseweg gevaarlijke 
verkeerssituatie geeft. Voorstel is 
om een zodanige bebording aan te 
brengen dat vrachtverkeer van en 
naar de Hulleweg niet meer linksaf 
mag slaan. Gemeente neemt dit op 
met de wegbeheerder de provincie 
Gelderland (van de gemeente is 
een positief antwoord ontvangen). 
- met de dorpsagent zijn afspraken 
gemaakt om overlast door hang-
jongeren, wildplassers en alcohol-
gebruik in de openbare ruimte (de 
dorpsraad heeft weten te bereiken 
dat dit in de Algemeen Plaatselij-
ke Verordening is opgenomen en 
verboden is) te melden. Blijft aan-
dacht vragen. 

Meerjaren Programma Begroting 2015 – 2018

Van de gemeente Apeldoorn ont-
vingen wij de Meerjaren Program-
ma Begroting 2015 – 2018. Evenals 
voorgaande jaren, een zeer lijvig 
boekwerk (233 pagina’s). In de 
MPB heeft het college van B&W 
haar beleidsvoornemen beschre-
ven en legt dat ter bespreking en 
uiteindelijk -al dan niet aange-
past- ter goedkeuring voor aan 
de gemeenteraad. Tevens is er 
voor onder andere de dorpsraad, 
maar ook voor maatschappelijke 
organisaties, gelegenheid om in te 
spreken. Dat kan schriftelijk tot 7 
oktober 2014 of mondeling tijdens 
de hoorzitting op 9 oktober 2014. 
Vooruitlopend op een eventuele 
schriftelijke of mondelinge reactie 
al vast enkele opmerkingen.
De MPB is verdeeld over 9 pro-
gramma’s.
Programma 1: Met elan samen 
DOOR. Bestuur (wijk)organisaties, 
burgerzaken en financiën
Programma 2: Veiligheid
Programma 3: Openbare ruimte
Programma 4: Milieu
Programma 5: Jeugd en onderwijs
Programma 6: Apeldoorn activeert
Programma 7: Maatschappelijke 
ondersteuning
Programma 8: Cultuur, erfgoed, 
evenementen en sport
Programma 9: Door! Met de bui-
tenstad

Per programma is, naast een ver-
klarende tekst een "doelenboom" 
weergegeven. De “doelenboom” 
geeft de relatie aan tussen stra-
tegisch doel; operationeel doel; 
prestaties 2015-2018 en effectin-
dicatoren. Deze "doelenbomen" 
vergemakkelijken het lezen van 
de MPB aanzienlijk. Maar zorgt 
ook voor een teleurstelling. In het 
trefwoordenregister zoek je tever-
geefs naar de woorden ouderen en 
ouderenzorg. Daarmee is niet ge-
zegd dat ergens in de MPB op een 
verborgen plekje deze woorden 
niet staan. Maar het contrast met 
jeugd is groot. In het trefwoorden-
register staan 10 verwijzingen bij 
het woord "jeugd"; 2 verwijzingen 
naar onderdelen van de MPB die 
gaan over jeugdgezondheidszorg 
en tenslotte 3 verwijzingen naar 
jeugdzorg. Niet bestreden wordt 
dat jeugd en alle zorg die daar aan 
wordt gegeven wordt belangrijk is. 
Maar waar -zeker in de dorpen- de 
vergrijzing toeneemt mag op z’n 
minst verwacht worden dat in het 
trefwoordenregister "ouderen" ge-
noemd worden.
Eenmaal is er in het trefwoor-
denregister een verwijzing naar 
maatschappelijke zorg. Het is een 
verwijzing naar de zin "aansluiten 
/ ondersteunen bij de veranderin-
gen die de gemeente doorvoert 

bij de transities". Staat in het ge-
deelte dat gaat over "Verbonden 
Partijen, zijnde derde rechtsper-
sonen waarmee de gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang 
heeft". Daar blijft het bij. Het geeft 
geen enkel antwoord op de meest 
elementaire vragen van ouderen. 
In Beekbergen en Lieren neemt 
de vergrijzing toe. Ouderenzorg is 
dan voor deze dorpen een actu-
eel en ingrijpend onderwerp. Wat 
kan / mag de oudere verwachten 
aan zorg wanneer daar behoefte 
aan is. Is er wel in voldoende mate 
nagedacht over de noodzaak om 
eenzaamheid onder ouderen te-
gen te gaan. Welke druk komt er 
op mantelzorgers en op welke wij-
ze geeft de gemeente daar onder-
steuning aan.
De dorpsraad zal in gesprek-
ken met de WSG (Woon Service 
Groep) en de sociaalwerker van 
Stimenz dit onderwerp aan de 
orde stellen.
Voldoende stof om een reactie te 
geven richting gemeente? We zul-
len het binnen het bestuur bespre-
ken. We weten dat de Nieuwsbrief 
ook in het Stadhuis wordt gele-
zen, dus de opmerking is na het 
verschijnen van deze Nieuwsbrief 
daar ook bekend.

DorpsVizier
 

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

PGB
Heeft u een PGB? Op 6 oktober 
is er een inspraakbijeenkomst in 
het Kruispunt aan de Zilverschoon 
114. Aanvang: 19.30 uur (zaal open 
19.00 uur) Vermoedelijk eind tijd-
stip is 21.00 uur.

Het betreft algemene informatie er 
kan niet worden ingegaan op per-
soonlijke situaties. De uitgangs-
puntennotitie ligt vanaf 17 septem-
ber 2014 gedurende vier weken ter 
inzage in het Stadhuis.
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EHBO, BHV reanimatie met AED,
EHBO bij kinderen
E-learning

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

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

Dorpstraat 64
7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055-506 3737

Met mooie rookruimte !!!

Geniet....,
maar nooit met mate

BeterBio.nl ook aan huis

BeterBio.nl bezorgt ook in Beek-
bergen Lieren en Oosterhuizen.
 
Biologische webwinkel en bezorg-
dienst

Ellis Kooistra  uit Beekbergen start 
vrijdag 3 oktober met BeterBio.nl 
Een biologische webwinkel en be-
zorgdienst voor Apeldoorn en de 
dorpen eromheen. 
Vers gebakken brood uit Brum-
men, zuivel uit de regio, gevari-
eerde groente- en fruitmanden. 
Het uitgebreide assortiment van 
BeterBio.nl is een selectie van de 
beste en lekkerste producten die 
duurzaam geproduceerd zijn. 
Helaas verdwijnen veel van onze 
speciaal winkels. Toch is het mo-
gelijk om groente, fruit, vlees 
en zuivel vers van het land bij je 
thuis bezorgt te krijgen. BeterBio.
nl komt juist graag in de dorpen. 
Ook al hebben mensen een eigen 
moestuin, Beterbio.nl is altijd een 
mooie aanvulling van EKO vrien-
delijk en gezonde voedingsmidde-
len. Ben je niet thuis, dan kunnen 
we altijd een plekje vinden om de 
boodschappen in speciale kratten 

neer te zetten.
Een flexibel abonnement op een 
groente- en fruitmand is het meest 
populair. Een willekeurige mand 
is altijd een mooie basis om je te 
voorzien van wekelijkse groente 
en/of fruit. Je kunt je laten veras-
sen of je kan op de website precies 
zien welke producten er voor de 
aankomende week in jouw mand 
zitten. “Een weekje overslaan,  een 
vervanging van een product  of al-
leen zelf kiezen welke producten 
je wenst, is allemaal mogelijk.” 
Naast de gevarieerde groente- en 
fruitmanden kan je ook kiezen uit 
meer dan 2.000 los te bestellen 
biologische boodschappen. Ook 
heeft BeterBio schoonmaakmid-
delen, bijzondere wijnen, verse 
tapenades, snoepjes, koekjes en 
heerlijke chocolade!  85% van de 
producten is Hollands en 95% Eu-
ropees. 
Waar mogelijk kiest BeterBio.nl 
altijd voor regionale streekproduc-
ten en laat  BeterBio precies zien 
waar jouw gekozen producten 
vandaan komen. Voor een kijkje in 
de webwinkel surf je naar http://
beterbio.nl

60e Kinderboekenweek in de boekwinkel
De Kinderboekenweek is een jaar-
lijks hoogtepunt in de boekwinkel. 
Zeker nu we de 60ste Kinderboe-
kenweek vieren! Kijk hieronder 
wat je in de Nederlandse boekwin-
kels te wachten staat.
Kinderboekenweekgeschenk

 Zestig spiegels - Harm de Jonge

Jurre is een verlegen jongen die 
nooit meer dan zes woorden ach-
ter elkaar zegt. Dat is niet zo erg, 
maar wel als je een spreekbeurt 
moet houden. Daar ziet hij vrese-
lijk tegenop. Maar dan ontmoet 
hij prinses Sippora von Singapoor, 
het meisje met de blauwe ogen en 
de zwarte vlecht. Zij leert Jurre de 
wereld anders te zien dan ze is en 
brengt hem naar de zeven torens 
van het Prinsenhuis. Daar komt 
hij in een wonderlijke wereld van 
kermisgasten en straatartiesten 
terecht. Hij krijgt er bijzondere 
adviezen voor zijn spreekbeurt. 
En als Sippora hem dan ook nog 
eens met zestig spiegels te hulp 
schiet, kan er eigenlijk niets meer 
misgaan.

Prentenboek
Fabians Feest - Marit Törnqvist

Fabian en zijn moeder staan op 
het punt om samen naar een groot 
feest te gaan. Fabian fantaseert 
er op los. Het zal het leukste feest 
van de wereld worden, dat weet hij 
zeker. Misschien is er een taart zo 
groot als het plein en zijn er grach-
ten vol limonade, olifanten om op 
te rijden en muziek waar je vanzelf 
van gaat dansen. Moeder bibbert 
eerst nog een beetje als alles wat 
Fabian bedacht heeft echt waar 
blijkt te zijn. Maar samen vieren ze 
uiteindelijk het feest van hun leven!
Fabians Feest-app
Bij het Prentenboek van de Kin-
derboekenweek verschijnt ook 
dit jaar weer een vrolijke app. Een 
mooie aanvulling op het Prenten-
boek!  

 
 
 

60e Kinderboekenweek in de 
boekwinkel  

De Kinderboekenweek is een jaarlijks hoogtepunt in de boekwinkel. Zeker nu we de 60ste 
Kinderboekenweek vieren! Kijk hieronder wat je in de Nederlandse boekwinkels te wachten staat. 

Kinderboekenweekgeschenk 

Zestig spiegels - Harm de Jonge 

Jurre is een verlegen jongen die nooit meer dan zes woorden achter elkaar zegt. Dat is niet zo erg, maar wel als 
je een spreekbeurt moet houden. Daar ziet hij vreselijk tegenop. Maar dan ontmoet hij prinses Sippora von 
Singapoor, het meisje met de blauwe ogen en de zwarte vlecht. Zij leert Jurre de wereld anders te zien dan ze is 
en brengt hem naar de zeven torens van het Prinsenhuis. Daar komt hij in een wonderlijke wereld van 
kermisgasten en straatartiesten terecht. Hij krijgt er bijzondere adviezen voor zijn spreekbeurt. En als Sippora 
hem dan ook nog eens met zestig spiegels te hulp schiet, kan er eigenlijk niets meer misgaan. 

Prentenboek 

Fabians Feest - Marit Törnqvist 

Fabian en zijn moeder staan op het punt om samen naar een groot feest te gaan. Fabian fantaseert er op los. Het 
zal het leukste feest van de wereld worden, dat weet hij zeker. Misschien is er een taart zo groot als het plein en 
zijn er grachten vol limonade, olifanten om op te rijden en muziek waar je vanzelf van gaat dansen. Moeder 
bibbert eerst nog een beetje als alles wat Fabian bedacht heeft echt waar blijkt te zijn. Maar samen vieren ze 
uiteindelijk het feest van hun leven! 

Fabians Feest-app Bij het Prentenboek van de Kinderboekenweek verschijnt ook dit jaar weer een vrolijke app. 

Een mooie aanvulling op het Prentenboek!  
Boekhandel Beekbergen. 

Boekhandel Beekbergen
Bij ons in de winkel vieren we de 
kinderboekenweek gezellig mee 
van woensdag 1 t/m zaterdag 11 
oktober. We zijn de polonaise al 
aan het oefenen want het thema 
van deze kinderboekenweek is: 
FEEST!!! 

De voorpret is begonnen:

Alle kernboektitels, kinderboeken-
weekgeschenken, prentenboeken 
liggen klaar.
Er zijn aanbiedingen van diverse 
schrijvers, o.a. Matilda van Roald 
Dahl voor € 4.99.

Fabians Feest - Marit Törnqvist 

Fabian en zijn moeder staan op het punt om samen naar een groot feest te gaan. Fabian fantaseert er op los. Het 
zal het leukste feest van de wereld worden, dat weet hij zeker. Misschien is er een taart zo groot als het plein en 
zijn er grachten vol limonade, olifanten om op te rijden en muziek waar je vanzelf van gaat dansen. Moeder 
bibbert eerst nog een beetje als alles wat Fabian bedacht heeft echt waar blijkt te zijn. Maar samen vieren ze 
uiteindelijk het feest van hun leven! 

Fabians Feest-app Bij het Prentenboek van de Kinderboekenweek verschijnt ook dit jaar weer een vrolijke app. 

Een mooie aanvulling op het Prentenboek!  
Boekhandel Beekbergen. 

Op maandag 6 oktober worden 
kinderen van diverse scholen 
voorgelezen in de winkel. Ieder be-
zoekende klas mag 1 
boek uitkiezen en meenemen naar 
school. Dat is ons cadeau in de 
boekenweek. 
Bij een feestje hoort een traktatie.  
Op woensdag 8 oktober krijgt ie-
der kind wat lekkers in de winkel.

Dus kom gezellig langs tijdens de 
kinderboekenweek.

Boekhandel Beekbergen
www.mooiboek.nu
Dorpstraat 84
7361 AX Beekbergen
055-5060270
info@mooiboek.nu

Teken-  En Schilderles van start 
BEEKBERGEN - Vanaf september 
starten weer  diverse teken- en 
schilder cursussen bij de kleine 
academie van Elly Bos in  Beek-
bergen.
Kindertekenles:  Er wordt gete-
kend en geschilderd en zelfs ge-
etst in een leuke gemotiveerde 
groep op dinsdag of donderdag 

van 18.00-19.30 uur elke week. 

Cursussen voor volwassenen (be-
ginners en gevorderden): woens-
dag of donderdag `s morgens of `s 
avonds 1 keer per 14 dagen.
Meer informatie:
Elly Bos: 06 230 41 449 of www.
ellybos.nl email: kleineacade-
mie-bos@kpnplanet.nl

DorpsVizier
 

Adverteren in DorpsVizier
al vanaf € 25,= (ex. btw)
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Scoutinggroep Ugchelse Woudlopers daagt je uit!

UGCHELEN - Scoutinggroep de 
Ugchelse Woudlopers (UW2) 
daagt je uit om tijdens het komend 
seizoen een kijkje te komen ne-
men op onze locatie aan de rand 
van Ugchelen en de scoutingsfeer 
te proeven! We verzorgen namelijk 
elke zaterdag actieve bijeenkom-
sten voor verschillende leeftijds-
groepen. Kom langs en laat je in-
formeren over de leuke en actieve 
vereniging die ook vanuit Beek-
bergen, Lieren en Oosterhuizen 
heel dichtbij is. 
Onze enthousiaste vrijwilligers 
vertellen je op zo’n zaterdag alles 
over de UW2, wat scouting nou 
eigenlijk inhoudt en wat je er alle-
maal kunt beleven. En je kunt me-
teen meedoen.
Over de UW2
De UW2 is de leukste scoutingver-
eniging van de regio, gevestigd op 
de mooiste locatie van de gemeen-
te Apeldoorn: aan de rand van het 
bos aan de Hulkestein in Ugchelen. 
Voor onze blokhut hebben we de 
beschikking over een groot veld 

en een bos waar onze jeugdleden 
ruimte genoeg hebben om veilig 
allerlei leuke en spannende acti-
viteiten te ondernemen. Scouting 
staat voor een gezellige, actieve en 
uitdagende tijdsbesteding: op pad 
met de GPS, vuurtje stoken, gave 
spellen in het bos en elk jaar een 
week op zomerkamp. De jongere 
kinderen kunnen lekker ravotten, 
knutselen en een weekendje loge-
ren in onze blokhut, ’t Springdel. 
Al vanaf 4,5 jaar kunnen alle kin-
deren lid worden van de UW2, 
waar ze natuurlijk ontzettend veel 
plezier hebben, maar ook leren 
samenwerken en spelen, zich per-
soonlijk ontwikkelen en lekker bui-
ten én binnen bezig zijn. 
Open dag
Wil je meer weten over de UW2? 
We zouden het leuk vinden als 
je langskomt tijdens een bijeen-
komst op onze blokhut. Op zater-
dag 20 september organiseren wij 
een open dag voor alle geïnteres-
seerde kinderen en hun ouders. 
Vanaf 11:00 staan de deuren van ’t 

Klootschieten
OOSTERHUIZEN - Klootschietver-
eniging Oosterhuizen speelt iedere 
donderdag van 13.15 tot 16.30 uur. 
De start is bij het Dorpshuis Oos-
terhuizen aan de Achterste Kerk-
weg Oosterhuizen. Het parcours is 
ongeveer 5,5 km. De groepjes van 
verschillende leeftijden en beleven 
elke week weer vele leuke en ge-
zellige sportieve uurtjes. Mocht u 
geïnteresseerd zijn dan kunt u zo 
meedoen, een kloot om te schie-
ten is beschikbaar.

APELDOORN - Groot succes was 
er afgelopen zaterdag tijdens de 
52e Apeldoornse Ruiter Kampi-
oenschappen op de bosweide van 
park Berg & Bos voor de Beekber-
gense amazone Olivia Braaksma 
met haar pony Ramona. 
Met een 2e plaats in de klasse L1 
dressuur en een 1e plaats in de 
klasse L springen won de 9 jarige 
Olivia, lid van ponyclub de Bosrui-
ters, de titel Apeldoorns Kampi-
oen. 
Er werden nog meer ereprijzen 

gewonnen door de leden van de 
Bosruiters in de diverse dressuur 
en springrubrieken. Opvallend was 
de prestatie van de 14 jarige Anne 
Jacobsen uit Lieren, die met haar 
pony Kiki de hoofdprijs won in bei-
de M1 dressuurrubrieken. 

Binnenkort worden alle prijswin-
naars van de Bosruiters nogmaals 
gehuldigd tijdens de lessen van de 
vereniging. 
Voor meer info over ponyclub de 
Bosruiters: www.bosruiters.nl

Olivia Braaksma Apeldoorns Kampioen

UGCHELEN - Als opening van het 
winterseizoen organiseert pony-
club de Bosruiters op zaterdag 4 
oktober een spelletjesdag. Op het 
terrein van de Bosruiters zal er een 
groot aantal spelletjes met en zon-
der pony worden gespeeld. Op het 
programma staan onder andere 
estafettes, ringsteken, koekhap-
pen, stoelendans en een cross.
Ook kinderen die nog niet lid zijn, 
maar wel een eigen of verzorgpony 
hebben, worden door het bestuur 
van de Bosruiters van harte uitge-
nodigd om mee te doen. 
Deelname is gratis. Aanvang 10.00 
uur, einde om ongeveer 15.30 uur.
Het terrein van de Bosruiters ligt 
aan de Zr. Meyboomlaan in Ug-
chelen tegenover de ingang van 
verpleeghuis Randerode. Aanmel-

Spelletjesdag ponyclub de Bosruiters

den via info@bosruiters.nl
Voor meer informatie over de 
Bosruiters: www.bosruiters.nl

Op vrijdag 12 september heeft bij 
Trompie in Beekbergen voor de 
eerste maal een gezellig nazo-
merfeest plaats gevonden. Vanaf 
16.00 uur waren de kinderen met 
ouders en broertjes en zusjes wel-
kom om gezellig samen te zijn met 
een lekkere barbecue. Natuurlijk 
was een groot deel van de bege-
leidsters ook aanwezig. Een leuke 
gelegenheid voor de volwassenen 
om elkaar eens wat beter te leren 
kennen. Voor de kinderen waren 
er leuke dingen georganiseerd. Zij 
konden zich kostelijk vermaken in 
een springkussen en hebben een 
leuke schort beschilderd en een 
koksmuts gemaakt. Al met al een 
zeer geslaagde middag voor zowel 
jong als oud. 
Heeft u kinderen in de leeftijds-
categorie tot 4 jaar en behoefte 
aan kinderopvang of gewoon een 
dag(deel) lekker spelen en knutse-
len met leeftijdsgenootjes, wandel 
gerust eens binnen!
Kinderdagverblijf en Peuterspeel-
zaal Trompie, Dorpstraat 56 in 
Beekbergen. 

Springdel aan de Hulkestein 45 in 
Ugchelen open en laten we je zien 
wat er bij ons allemaal te beleven 
is.

Natuurlijk ben je ook van harte 
welkom om vrijblijvend te kijken 
en mee te draaien bij één van onze 
reguliere bijeenkomsten op zater-
dag:
Bevers (4,5 tot 7 jaar) van 10:45 tot 
12:15 uur
Welpen (7 tot 11 jaar) van 12:30 tot 
14:30 uur
Scouts (11 tot 15 jaar) van 14:00 tot 
(ongeveer) 17:00 uur 
Explorers (15 tot 18 jaar) van 14:30 
tot (ongeveer) 17:30 uur 
Stam (18 jaar en ouder) van 20:30 
tot …
Kijk op onze website (www.uw2.
nl) voor meer informatie.
Bekijk onze Facebook-pagina voor 
een speciale actie rondom de zo-
merfeesten: www.facebook.com/
ugchelsewoudlopers 
Bijschrift foto St. Joris: Fikkie sto-
ken? Het kan bij de UW2!
Bijschrift foto JOTA toren: De 25 
meter hoge JOTA toren die we vo-
rig jaar hebben gebouwd met hout 
en touw!

Nazomerfeest kinderdagverblijf en 
peuterspeelzaal Trompie Op 15 september heeft de Brandweer Beekbergen uit voorzorg en te-

gelijk als oefening de dode esdoorn in het park bij het volleybalveld 
aan de Wolterbeeklaan omgezaagd. De esdoorn moest wel weg om-
dat daar dagelijks kinderen aan het spelen zijn en het met de stormige 
herfstmaanden te gevaarlijk werd.

Esdoorn bij volleybalveld omgezaagd
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www.blankhartbronkhorst.nl

Wolterbeeklaan 3
7361 ZD  Beekbergen
T (055) 506 33 33
F (055) 506 31 01
E info@bbnetwerknotarissen.nl

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Voor de lekkerste 
verse pizza 

Wij bezorgen in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, 
Loenen, Hoenderloo en Ugchelen.

Bij ons kunt u online bestellen. 

Cafetaria Prins
Dorpstraat 35
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062535 
www.cafetariaprins.nl

en een uitgebreide keuze aan friet, snacks, 
shoarma, broodjes, lunchgerechten, ijs, 

milkshakes en dranken.

Restaurant Prins
Dorpstraat 37
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062823 
www.restaurant-prins.nl

Lunch & diner
lekker en gezellig

7 dagen per week geopend van 11.00 uur tot 23.00 uur

Dorps
Vizier

 

Adverteren in 
DorpsVizier

al vanaf € 25,= 
(ex. btw)

De Schuur  ……. wat is wijsheid?

Door Anne Schiebaan 

LIEREN - De vakanties zitten er 
op.  Alleen kom je op de  Autobahn  
op de andere weghelft nu de grijze 
golf met sleurhut tegen, in het na-
seizoen op weg naar het Zuiden. 
Bijna iedereen dus weer thuis, vol 
verhalen over goed of slecht weer. 
En  vaak klinkt op de achtergrond 
het geluid mee van  “Zoals het 
klokje thuis tikt, …. etc.” Wijsheid 
van de kouwe grond.  Wijsheden, 
wandbordjeswijsheden. 
In De Schuur tref je niet alleen 
glaswerk, knuffels, kleding, tup-
perware, koffiezetapparaten, be-
kers, puzzels, boeken,  cd’s, lam-
pen en kleine meubels aan, maar 
ook van die wandbordjes, met of 
zonder tekst. Wat er zo hangt? 
Even een rijtje: Jeruzalem, Mary-
land, een gebed, een loflied op 
oma, een plaatje van een Lemster 
aak, een mooi en vroom gedicht, 
een spreuk als “Geweld eindigt 
waar liefde begint” (zo actueel 
als het maar kan!), en ook het be-
kende verhaal hoe je opa / oma 
ziet als je 4 jaar bent en ouder, 
wanneer je 40 bent (“Kon ik nog 
maar eens praten met of advies 
vragen aan….”). Opvallend zijn al-
tijd de bordjes, die een plek krij-
gen op de wc.: “Als je de richting 
niet kunt houden…”(vul maar aan). 
“Kleine man, mag ik u bidden…” 
en dan volgt iets over het midden. 
Bekend is ook: “Denk niet bij het 
laatste vel… etc.” Of: “Heren, zet u 
wel de bril omhoog….etc”. U kent 
ze wel. De meeste van die spreu-
ken gaan de richting van de heren 
der schepping uit, merkwaardig! 

Onder die bordjes hangt ook een 
sterrenbeeld, de Steenbok. En als 
ik zo dat rondje maak, is de laatste 
een lijstje, oud en vergeeld, met 
het kinderlied over de kaarsjes, 
een lijstje, dat generaties mee-
gaat. Bijna al die spreuken zijn 
op rijm, dan onthoud je ze beter. 
Kom je ook elders tegen: “Laat 
niet als dank voor ’t aangenaam 
verpozen …. etc.” of van de Efte-
ling: “Papier ….”  Ook zo’n bekende 
spreuk zag ik in De Schuur deze 
week niet hangen: “Van het con-
cert des levens ….etc.” En zo zijn er 
vele spreuken op te noemen. De 
Bijbel kent het boek “Spreuken”, 
vaak wijsheden aan Salomo toe-
geschreven. Zeer behartigens-
waardig; zeker die, die beginnen 
met : “Mijn zoon, luister …,” en 
dan volgt er iets, dat tot vandaag 
geldt. Vooral tot de zonen zijn 
deze spreuken gericht. Dochters 
gehoorzamen blijkbaar so wie so 
de lessen van hun vader (en moe-
der). Maar de zonen moet het nog 
eens extra gezegd worden: “Mijn 
zoon, luister naar de lessen van 
je vader, verwaarloos niet wat 
je moeder je leert!” (Spreuken 
1 : 8)  Vroeger leerde men deze 
spreuken uit het hoofd van vader 
op zoon en dochter, van moeder 
op dochter en zoon. Alledaagse 
wijsheden tot vandaag toe. Soms 
moet je ze omgekeerd opvatten 
met een hoog Herman Vinkers-
gehalte: “Oost – West, thuus is ’t 
ook niet alles….!”, wat eigenlijk be-
tekent: “Zoals het klokje thuis tikt, 
tikt het nergens!!!”
Zoals steeds: wees welkom in De 
Schuur!

Een onverwachte kennismaking
Vervolg van voorpagina
Clinton E. Riddle heeft gediend in 
de 82nd Airborn Division. Hij heeft 
gevochten in Noord-Afrika, Sicilië, 
D-day+1 (7 juni 1944 Normandië), 
de Ardennen en tenslotte Mar-
ket Garden. In totaal dus ruim 30 
maanden.
Van zijn groep 195 man die deel-
namen aan Market Garden waren 
er na de gevechten nog maar 68 
in leven (2/3 was dus gesneu-
veld). Zal dus zeer emotioneel 
zijn wanneer hij deze plekken 
bezoekt. De begeleiders houden 
hem goed in de gaten en zullen 
hem helpen wanneer de emoties 
te groot worden. Op dit moment 
is hij de enige nog in leven zijnde 

van zijn groep. Aan de kinderen 
(groep 7 en 8) van OBS Beekber-
gen heeft Clinton maandagoch-
tend (met Ine Pennink als tolk) zijn 
verhaal verteld (lest we forget) en 
de vragen van de kinderen beant-
woord. De kinderen waren zeer 
onder de indruk en de schoolbel 
van 12.00 uur kwam voor hen veel 
te snel. Een kleine maar zo’n dap-
pere man die weet welke offers er 
gebracht zijn voor onze vrijheid. 
Die de verschrikkingen van oorlog 
aan den lijve heeft ervaren en er 
nu over verteld en ook eigenlijk 
waarschuwt. Wat een geweldige 
ontmoeting op deze maandag-
ochtend. Thank you, thank you 
Clinton. Have a good time in Holland.

De laatste regel van een gedicht 
van Clinton luidt:
Thanks, mr. Veteran, for what you 
have done for me.

Meer lezen over deze kleine dap-
pere man uit Sweetwater Tennes-
see?
Even naar Google en zoeken naar 
clinton e riddle en kunt kennisne-
men van zijn levensverhaal.
Daar is ook een interview te lezen 
dat Clinton E. Riddle heeft gege-
ven op de University of Tennes-
see. Aanleiding voor dit interview 
(interviewers G. Kurt Piekler en 
Seth M. Womack; 
19 maart 2002) was "For the ve-
teran’s oral history project, Center 
for the study and society depart-
ment of history".

OBS Beekbergen weer fris van start

Dank zij een bijdrage van de Stichting Fonds Beekbergen kan 
OBSBeekbergen fris van start met een nieuwe goed gevulde boeken-
kast.
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Colofon

Voor opgave van de eerst vol-
gende krant dient uw adverten-
tie en betaling binnen te zijn op

maandag 6 oktober 
voor 10.00 uur

Reacties op de Dorpsvizier (ten-
zij anders vermeld) uitsluitend 
per e-mail aan: 
algemeen@dorpsvizier.nl

Betaling vooraf  op rek.nr.
NL94RABO03 06023954
t.n.v. stichting Dorpsvizier
Beekbergen

Eindredactie: Claudia Hutjes
Ontwerp/productie: 
Grammé 3.0,
grafische producties

Advertenties:
adverteren@dorpsvizier.nl
Telefoon: 06 5496 8521

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 5.500 stuks
Elke 14 dagen in de bus.
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DUURZAME ENERGIE CV
WATER SANITAIRZONNE-ENERGIE

LUCHTBEHANDELING
BIOMASSA
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GAS DAKBEDEKKING

Kerkweg 1 | 7361 BD Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 15 83

Fax: 055 - 506 19 01
E-mail: post@atromp.nl
Internet:www.atromp.nl

Ella en Nicolas van Poucke spelen najaarsconcert SBK  
BEEKBERGEN - Tijdens het na-
jaarsconcert op zaterdag 11 ok-
tober van Stichting Beekbergen 
Klassiek krijgt jeugdig talent weer 
de ruimte. Celliste Ella van Pouc-
ke (1994) speelt samen met haar 
broer, pianist Nicolas van Poucke 
(1992) in de Oude Kerk in Beek-
bergen.

Ella van Poucke wordt gezien als 
een van de meest veelbelovende 
cellistes van haar generatie. Ze be-
gon op zesjarige leeftijd met cello 
spelen, op haar tiende studeerde 
ze aan het Koninklijk conservatori-
um van Den Haag en later aan het 
conservatorium te Amsterdam.
Op 10-jarige leeftijd maakte Ella 
haar debuut in de kleine zaal van 
het Concertgebouw in Amster-
dam en sindsdien speelt ze in alle 
belangrijke concertzalen van Ne-
derland en het buitenland. In 2008 
won ze het Prinses Christina Con-
cours en later dat jaar maakte ze 
haar solodebuut in de grote zaal 
van het Concertgebouw, waar ze 
samen met cellist Colin Carr het 
dubbelconcert van Vivaldi uitvoer-
de.
Nicolas van Poucke is één van de 

meest veelbelovende pianisten 
van vandaag de dag. Hij was win-
naar van onder meer het Grach-
tenfestival Conservatorium Con-
cours, het Steinway Concours en 
het Prinses Christina Concours.
Van Poucke treedt veelvuldig op in 
binnen- en buitenland als solist en 
kamermusicus. Hij werkte samen 
met vooraanstaande musici als 
Christiaan Bor en Emmy Verhey, 
en kreeg lessen van Murray Per-
ahia en Emanuel Ax. Van Poucke 
studeert bij Jan Wijn aan het Con-
servatorium van Amsterdam.
Zaterdag 11 oktober van 15.30 tot 
ca. 17.00 uur.
Entree:  20 euro volwassenen, 10 
euro jeugd tot 19 jaar

Kaarten zijn te bestellen via de 
website: www.beekbergenklas-
siek.nl en ook verkrijgbaar bij: 
Primera De Damper, Dorpstraat 
54, Boekhandel Beekbergen, 
Dorpstraat 84, Beekbergen en in 
de kerk: vanaf 1 uur vóór aanvang 
van het concert
Meer informatie: www.beekber-
genklassiek.nl of op www.ellavan-
poucke.com  of www.nicolaspia-
nist.com

Muziekspektakel met Oosterhuuzens Dialectkoor en Young Voices
OOSTERHUIZEN - Het Ooster-
huuzens Dialectkoor  en het pop-
koor Young Voices uit Eerbeek 
hebben van  dirigent Henny Vels 
van het Apeldoorns Accordeon 
Orkest (AAO) de vererende uitno-
diging ontvangen om mee te doen 
aan een groots muziekspektakel 
op zaterdag 4 oktober in schouw-
burg Orpheus in Apeldoorn. De re-
petities zijn in volle gang voor dit 
Multi Muzikaal Theater waarvoor 
225 mensen in touw zijn.
Het AAO staat inmiddels bekend 
om de visualisering van de muziek.  
Het orkest zal zich dan presente-
ren met ruim 100 leden. Het is het 
grootste orkest van Nederland. 
Naast de accordeonisten bestaat 
het AAO uit een complete bla-
zerssectie, synthersizers, gitaren, 
backing vocals en een volledige 
slagwerksectie. Het orkest heeft 
een geweldige toeloop van jonge 
musici. Verder zorgt een compleet 
team (geluid/licht/podiumop-
bouw) om de MMT-productie tot 
stand te brengen.
Henny Vels geeft graag toptalen-
ten (t/m 18 jaar) de kans om zich 
te presenteren. Daarvoor waren er 
in januari 2014 audities. Op 5 april 
was de finale van elf kandidaten. 
De vakjury bestond uit Rik Luijcx 
(Talent Scouting RTL), Henny Vels 
(musicus, producer en regisseur) 
en David Levie (De Stentor). Alle 
elf mogen ze meedoen in de pro-
ductie. Robin, Naomi, Sam, Tom, 
Shirly, Danuya, Daphne en  Celine 
zingen op 4 oktober solo.
De nieuwe productie is volgens 
Henny Vels uit Oosterhuizen ge-
leidelijk tot stand gekomen. Na de 
eerste succesvolle MMT-productie 
in 2012 kwam de wens naar voren 
om hier een vervolg aan te geven. 
Leden van het AAO en anderen 
konden hun wensen kenbaar ma-

ken. Vels maakte hier een selectie 
uit. Hij bewerkte alle liederen en 
stukken die deze avond worden 
gespeeld. Stapels arrangementen 
zijn hier mee gemoeid voor alle in-
strumenten.
Voor deze productie zocht Vels 
ook de medewerking van koren 
uit de regio. In Apeldoorn zijn zeer 
veel koren maar de dirigent geeft 
de voorkeur aan zangers uit de 
directe omgeving. Met het Ooster-
huuzens Dialectkoor had hij een 
goede ervaring door de productie 
met het Russische thema. Dirigent 
Theo Uijttenboogaart en de zan-
gers vinden het prachtig om bij de 
MMT-productie te mogen zingen. 
Drie maal is het koor deze avond 
te beluisteren. Bij Russian Memo-
ries en ook bij het programmaon-
derdeel Soldaat van Oranje. Het 
koor wijkt dan af van haar prin-

cipes en gaat in het ABN-zingen. 
Als uitmijter komt het koor in actie 
met het grote orkest in de Ooster-
huuzen medley.
Het Eerbeekse Popkoor Young 
Voices heeft met diverse uitvoe-
ringen en optredens een goede 
naam opgebouwd. Het koor zingt 
deze avond met het orkest You’re 
te voice en  Love Supreme. Maar 
ook is het Eerbeekse koor te be-
luisteren bij de liedjes van Soldaat 
van Oranje.
Henny Vels is de gedreven regis-
seur achter deze monsterproduc-
tie want zelden had Orpheus zo’n 
groot spektakel in huis. Het grote 
podium in de Koning Willem Alex-
ander-zaal die aan 1200 mensen 
een plaats biedt moet zelfs nog 
wat uitgebreid worden wat ten 
koste gaat van het aantal plaatsen 
in de zaal. Vels: “Ik wil met deze 

Toneeluitvoering
Het Beekbergens Toneel is na 
alle vakanties weer aan het 
instuderen met het nieuwe 
toneelstuk ‘die dekselse Lena 
Hopsasa’,  een klucht van Joh. 
E. G. Ruiter. De uitvoering is 
op vrijdag 24 en zaterdag 25 
oktober in M.F.C. de Hoge 
Weye in Beekbergen, aan-
vang 20.00 uur. Het belooft 
een gezellige toneelavond te 
worden met een dol,dwaas 
stuk. Noteert U de datum al-
vast? 

Magic of Motown
Zaterdag 27 september is het 
tijd voor plateauzolen, afro’s 
en gouden zonnebrillen want 
in De Boerderij, het gezelligste 
uitgaanscentrum van Beek-
bergen, trappen we af met de 
allereerste editie van Magic of 
Motown’! Dit gigantische feest 
is van dezelfde organisatie als 
80 & 90’s Party en staat ga-
rant voor een belachelijk, ov...
er the top feest met de beste 
Motown classics gebracht door 
Beekbergse helden “Show-
time!” Sven Scholten en Lars 
Greefhorst, die muziek zul-
len draaien van onder andere 
Aretha Franklin, Jackie Wilson, 
The Supremes, Jackson 5, Ste-
vie Wonder en The Trammps. 
Heerlijke muziek uit de jaren 
50, 60 en 70. “Zorg dat je er bij 
bent en vergeet je drollenvan-
ger niet, toet toet!”

 

productie jongeren een kans ge-
ven zich te ontplooien. Talenten 
moeten kunnen groeien. De drie 
jongeren die meededen met de 
vorige MMT-productie zitten nu 
op het conservatorium. Ik wil dat 
graag stimuleren”.
De grote wens van Vels, die vol-
gend jaar 50 jaar dirigent is,  is om 
in Apeldoorn een hogere muziek-
school te stichten voor jongeren. 
De tijd ontbreekt hem nog altijd. 
Maar hij heeft er alle vertrouwen in 
dat het gaat lukken.
Intussen werkt Vels dagelijks kei-
hard aan de MMT-productie. Met 
het orkest, solisten en koren moet 
flink gerepeteerd worden. Volgens 
Vels wordt het een muzikale avond 
waar men nog lang over zal spre-
ken.
Er zijn nog een beperkt aantal 
kaarten verkrijgbaar. Deze kunnen 
besteld worden bij Orpheus of bij 
ria-bosch@hotmail.com



DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

AGENDA
Datum    tijd   activiteit - locatie

donderdag 25 september 15.00 uur  Onthulling Exodus-monument 
donderdag 25 september 13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop, Molenvaart 5 in Lieren.
       Bestemming is voor onderhoud PKN kerk in Lieren en kleinschalige projecten 
donderdag 25 september 14.00 - 16.00 uur  Stamtafel in de Hoge Weye, men kan er dan terecht voor een praatje, een kop koffie of thee en
       deelnemen aan verschillende activiteiten
donderdag 25 september 14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum, In de watermolen en rondom het gebouw is nog meer te zien.
       Wandelpark, vistrap en tuincentrum, Tullekensmolenweg 33, Beekbergen
donderdag 25 september 13.15 - 16.30 uur Klootschieten, start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 
zaterdag 27 september 10.00 - 15.00 uur Schuurverkoop, Molenvaart 5, Lieren
zaterdag 27 september 10.00 - 17.00 uur Oorlogsmuseum Collectie ‘40-’45, Dorpstraat 15 geopend - Tel.: 055-5062343 - www.collectie4045.nl
zaterdag 27 september 14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum
zaterdag 27 september 21.00 uur  Magic of Motown De Boerderij
dinsdag 30 september 14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum, In de watermolen en rondom het gebouw is nog meer te zien.
       Wandelpark, vistrap en tuincentrum, Tullekensmolenweg 33, Beekbergen 
woensdag 1 oktober   13.30 - 16.30 uur  Rondleiding kerk 
donderdag 2 oktober  13.00 - 16.00 uur Schuurverkoop, Molenvaart 5 in Lieren; 
donderdag 2 oktober  13.15 - 16.30 uur Klootschieten, start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 
donderdag 2 oktober  14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum; 20.00 uur Open cafe, De Boerderij 
zaterdag 4 oktober  10.00 - 17.00 uur Oorlogsmuseum Collectie ‘40-’45,
zaterdag 4 oktober  10.00 - 15.00 uur Schuurverkoop, Molenvaart 5, Lieren
zaterdag 4 oktober  14.00 - 17.00 uur Openstelling A-Ford museum
zaterdag 4 oktober   10.00 uur   Spelletjesdag ponyclub de Bosruiters

woensdag 1 t/m zaterdag 11 oktober   Kinderboekenweek 
dinsdag 7 t/m zaterdag 11 oktober  19.00 uur  Tien over Rood Toernooi bij de Boerderij

BEEKBERGEN KLASSIEK

Ella en Nicolas van Poucke 
cello en piano 

Bach - Beethoven - Brahms

Najaarsconcert &

www.beekbergenklassiek.nl

 

11 oktober 2014 
aanvang 15.30 uur 

Oude Kerk
Beekbergen 

www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Kom op dierendag met uw hond naar Via Natura:
- Proeverij van onze gezonde snacks
- Ballenbak met leuke prijzen
- Hoge kortingen op geselecteerde
  tuigen en lijnen
- Speciale cupcakes voor honden
- Ook voor de katten kunt u “hengelen”
  naar leuke prijzen
- extra kortingen op ons assortiment
  buiten-vogel voer.

Dierendag bij Via Natura !!


