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Vakantiefoto
Maak kans op een leuke prijs 
en mail uw leukste, mooiste of 
meest bijzondere zomervakan-
tiefoto van 2015. Ver weg of juist 
vlakbij huis. Close-up of land-
schap. Mooi, gevoelig of juist 
lachwekkend, het mag allemaal. 
Mits het maar met zomervakan-
tie van 2015 te maken heeft.

Mailen kan tot 31 augustus naar 
redactie@dorpsvizier.nl met 
een korte omschrijving waarom 
de foto zo speciaal is. En natuur-
lijk de vermelding de naam van 
de maker. Een deskundige jury 
maakt een keus uit de inzen-
dingen. De vijf meest bijzondere 
foto’s worden geplaatst en de 
winnende foto krijgt een pro-
minente plek in het DorpsVizier 
19 van 17 september. De eerste 
prijs is een Workshop: hoe maak 
ik nog mooiere vakantiefoto’s 
(Vreugd fotografie), tweede 
prijs een fotoafdruk op canvas 
(Grammé 3.0) en verder zijn er 
drie cadeaubonnen beschik-
baar gesteld. 

Nu 7 dagen per week open!
za. & zo.v.a. 12.00 uurlunch

Bruggelerweg 4  .  Beekbergen  .  T. 055 506 1230  .  www.foyerriant.nl 

Welkom!
Ook voor zakelijke & feestelijke arrangementen!

Olivia Braaksma regiokampioen springen
BRUMMEN - Afgelopen zaterdag 
vonden in Brummen de Regiokam-
pioenschappen van de Regio Gel-
derland/Flevoland voor ponyrui-
ters plaats.
De beste ruiters en amazones uit 
de provincies Gelderland en Flevo-
land kwamen naar Brummen om 
te strijden om de titels in de diver-
se klassen.
De 10 jarige Beekbergense amazo-
ne Olivia Braaksma, lid van pony-
club de Bosruiters,  verscheen met 
haar pony Apache aan de start in 
de klasse L springen categorie C.
Olivia die nog maar net hersteld 
was van een sleutelbeenfractuur 
reed een keurige foutloze manche. 
De daarop volgende barrage voor 
alle foutloze combinaties moest de 
beslissing in het kampioenschap 
brengen. Ook in deze barrage wist 
de combinatie Olivia/Apache fout-
loos te blijven. Door enkele spec-
taculaire korte wendingen noteer-
den zij de snelste tijd en legden 
daarmee beslag op het kampioen-
schap van de regio Gelderland/
Flevoland.
Na ontvangst van het kampioens-
lint werd er onder luid applaus van 
het aanwezige publiek een ereron-
de gereden.
Als kampioen plaatste Olivia 

Braaksma zich met Apache ook di-
rect voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen die op 29 augustus 
worden verreden.

Er was nog meer succes voor de 
Bosruiters, want Lisa Klopman 
behaalde met haar pony Ice een 
tweede plaats in de klasse B sprin-

Zomeravondzang  

 
De samenzang avonden worden 
gehouden elke woensdagavond 
tot en met 19 augustus in de 
dorpskerk in Beekbergen van 
19.30 tot 20.30 uur. 

Woensdag 5 augustus is ds 
Adriaan Theunisse uit Beekber-
gen de spreker, bespeelt Ben 
van Gils  het orgel en speelt Ja-
coliene dwarsfluit en Eric Klomp 
trombone. 

Woensdag 12 augustus is Henk 
van Gils uit Apeldoorn de spre-
ker, bespeelt Jaap Ouwehand 
het orgel en Anke ter Riet zingt 
sopraan. 

De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
De toegang is gratis en de koffie 
na afloop ook.

BEEKBERGEN - Ondanks het 
slechte weer van maandag en dins-
dag kunnen we ook dit jaar zeggen 
dat het een geslaagde week was! 
We hebben veel leuke activiteiten 

kunnen doen waaronder dagje uit 
naar 't smallert, ochtend sporten 
bij de Hiethof en brandweer mid-
dag. Dit werd mede mogelijk ge-
maakt door de middenstanders uit 

Beekbergen en omgeving! Neem 
eens een kijkje op onze Facebook 
pagina kindervakantiespel Beek-
bergen voor meer info, foto's en 
video's.

Kinder Vakantie Spel: Een geslaagde week!

BEEKBERGEN - De voorbereidin-
gen voor het Beekbergens Darps-
feest zijn al weer in volle gang, dus 
zet vrijdag 4 september vast in je 
agenda! 
Wie er optreden dit jaar?
Dit jaar niemand minder dan de 
Dikdakkers, speciaal voor de kids 
al om 19.00 uur. Hou onze fb pagi-
na in de gaten als je wil weten wie 
er nog meer komen optreden op 
het Beekbergens Darpsfeest op 
vrijdag 4 september.
https://www.facebook.com/
Darpsfeestbeekbergen

gen cat. D/E en met de pony O’-
dyssee D.J. een derde plaats in de 
klasse B springen cat. A/B.
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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

Nieuwe gerechten van houtskoolgrill

ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

Kerkweg 1 | 7361 BD  Beekbergen | T. 055 506 15 83 
F. 055 506 19 01 | E. post@atromp.nl | I. www.atromp.nl
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Gildeslager Wilbrink
Meester Worstmaker

Dorpstraat 50 • 7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 12 50 • www.slagerijwilbrink.nl

EHBO, BHV reanimatie met AED,
EHBO bij kinderen
E-learning

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

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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Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies

Graag tot ziens

Al meer dan 47 jaar, alles onder een dak
- Het vertrouwde Bovag adres in de regio
- Levering nieuwe en gebruikte auto’s
- Reparatie en onderhoud alle merken
- Algehele afwikkeling bij autoschade
- Nationale autopas
- APK keuringsstation
- Banden en accuservice

Lierderstraat 20-22 • 7364 BL Lieren (Beekbergen) • Telefoon: 055 506 21 75 
www.garagesonneveld.nl • info@garagesonneveld.nl

Heeft u de vakantie al geregeld? 
Mag uw hond mee op vakantie?

Niets fijner dan samen met 
uw maatje genieten van mooi 
weer, prachtige natuur en lange 
wandelingen. Om er voor te zorgen 
dat het zowel voor u als uw huisdier 
een succes wordt is het verstandig 
om goede voorbereidingen te 
treffen. Uiteraard begint het bij 
het uitzoeken van de vakantie 
bestemming. Binnen Nederland 
zijn er veel hond-vriendelijke 
vakantie bestemmingen, denk aan 
bijvoorbeeld de Waddeneilanden.
Ook in de Europese landen om 
ons heen zijn honden welkom 
mits aangelijnd. Ieder land heeft 
zijn eigen regels. Wist u dat er 
bijvoorbeeld in Italië een muilkorf 
verplicht is als u uw huisdier mee 
over straat neemt?

Deze regels gelden niet alleen voor 
de vakantie bestemming maar ook 
voor de landen waar u door heen 
reist. Zo is in alle landen de Rabiës 
vaccinatie verplicht en moet deze 
(binnen de EU) minstens 21 dagen 
vóór de reis zijn toegediend.

Niet alle hondenrassen mag u 
zomaar mee op vakantie nemen, 
er zijn landen waar bijvoorbeeld 
(kruisingen van) bully-achtigen 
niet welkom zijn. 

Meer lezen over welke specifieke 
regels die er zijn voor uw vakantie 
bestemming? Kijk op de website 
van het LICG: http://www.licg.nl

Dan is er natuurlijk de vraag wat 
neemt u allemaal mee voor uw 
huisdier? Goed voorbereid op pad 
gaan is het halve werk.

Via Natura heeft veel artikelen 
die handig zijn voor onderweg 
of op de vakantie bestemming. 
Denk hierbij aan handige koel-
drinkflessen, koelbanden en 
-matten, tekentangen, adres 
kokertjes, grondpinnen etc.  
Via Natura heeft samen met 
het merk Puur een speciale 
reis-kit van diverse natuurlijke- 
en homeopathische middelen 
samengesteld die ondersteuning 
geven bij de meest voorkomende 
kwalen en ongelukken. 
Als natuurvoedingswinkel voor 
dieren kunnen wij u bij uitstek 
adviseren wat te voeren als u 
op vakantie gaat. Voor honden 
die altijd brokvoeding krijgen is 
aan te raden vooral voldoende 
voeding mee te nemen. Sommige 
merken zijn niet verkrijgbaar in 
andere landen of zijn anders van 
samenstelling. Ervaring leert dat 
de meeste honden actiever zijn op 

vakantie, dus wees niet te zuinig 
met het meenemen van de juiste 
hoeveelheid.

Voert u normaal gesproken een 
rauw vlees dieet aan uw hond, 
heeft Via Natura een heel breed 
assortiment voedingen die 
zeer geschikt zijn om mee op 
vakantie te nemen; bijvoorbeeld  
gevriesdroogde voedingen; licht 
gewicht om mee te nemen, u 
voegt enkel warm water toe en u 
heeft een maaltijd verse voeding. 
De vertering van gevriesdroogde 
voeding is gelijk aan rauwe voeding. 
Ook hier zijn hypoallergene 
varianten en zelfs een Biologische 
variant in verkrijgbaar. 

Ook hebben wij een ruim 
assortiment natuurlijke blikvoeding 
en of worsten zonder toevoegingen, 
met een hoog vleesgehalte.  
De afgelopen maanden is ons 
assortiment in deze voedingen 
opnieuw uitgebreid met lang 
houdbare worsten voor allergische 
honden in smaken: paard, hert en 
konijn. En zo is er nóg een nieuw 
merk toegevoegd wat tevens 
lichtgewicht is om mee op vakantie 
te nemen. 

Via Natura is gespecialiseerd in 
het zoeken naar een oplossing 
voor vakantie voedingen, m.n. 
voor de rauw gevoerde (en 
soms ook allergische) hond. Ook 
hebben wij voor u een handige 
vakantiechecklist, die u kan helpen 
de vakantie met uw huisdier goed 
te plannen en u vooral te focussen 
op veel vakantie (voor) pret!

Wie de winkel Via Natura in 
Beekbergen binnen stapt, snapt 
dat wij anders zijn dan doorsnee 
dierenwinkels.  Op de ramen staat 
“natuurvoeding voor dieren”, wat 
dit in houdt is al snel duidelijk.

Door de hele winkel staan grote 
vriezers gevuld met complete 
verse voedingen voor hond en kat 
en talloze natuurlijk gedroogde 
snacks. Een grote natuurdrogist 
voor hond, kat en paard/pony en 
een ruim assortiment lijnen, tuigen 
en speelgoed en accessoires.  

Dit assortiment is zorgvuldig 
geselecteerd en voldoet 
aan de strenge eisen onder 
andere; geen onnatuurlijke con 
serveringsmiddelen, kleurstoffen 
of smaakstoffen. Waar mogelijk 
gluten- of graanvrij en met een 
hoog vleesgehalte voor de kat en 
hond. 

Natuurlijk voeren is steeds popu 
lairder aan het worden, op internet 
is een groot aanbod van informatie 
en producten. Voor veel huisdier 
eigenaren werkt dit verwarrend. 
Via Natura onderscheid zich door 
de hoge mate van vakkennis en 
deskundige adviezen door onze 
voedingsspecialisten. 

Dieren gezond houden met respect 
voor hun natuurlijke behoeftes en 
natuurlijke bronnen vinden wij zeer 
belangrijk.

Elk dier is uniek en heeft daarom 
specifieke hulp nodig om zijn 
gezondheid te bevorderen. Onze 
service en ons advies zijn hier dan 
ook volledig op gericht. Wij kijken 
bij de inzet van producten dan ook 
niet alleen naar symptomen, maar 
naar het geheel.

Wij zijn gericht op een aanpak 
waarbij het zelfherstellende ver 
mogen van het huisdier wordt 
aangesproken en zo ziektes 
worden bestreden.

Wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met Via Natura: 

telefoon 055 8430743 of info@via-
natura.nl

Ik ga op vakantie en neem mee.... mijn hond!

Misschien is het tijd om iets te ver-
tellen over de ‘dikmaker’ brood. 
Tot mijn verbazing, en als bakker 
natuurlijk ook een beetje tot mijn 
ergernis, kom ik steeds vaker te-
gen dat er geschreven of gezegd 
wordt dat je dik wordt van het eten 
van brood. Dit klopt natuurlijk niet 
en dat ga ik proberen uit te leggen.

Waar komt dit idee vandaan?

Waarschijnlijk is dit idee ontstaan 
door boeken als ‘broodbuik’ en 
het zandloperdieet. Dit zijn diëten 
waarbij alle koolhydraten worden 
vermeden waardoor je geen 
brandstof meer binnenkrijgt wat je 
nodig hebt om te denken, te bewe-
gen en op temperatuur te blijven. 
Na een akelige periode van trek 
en zelfs honger gaat je lichaam je 
reservevoedsel (vet) verbranden 
waardoor je afvalt. Brood is dus 
niet de boosdoener maar je mag 
met deze extreme vorm van diëten 
eigenlijk niets eten met voeding-
swaarde dus ook geen brood.

Hoe zit het dan wel?

Van brood wordt je niet dik. Drie 
sneetjes bruinbrood (ca. 100 
gram), is 235 Kcal. Dit is ongeveer 
evenveel als 1 ½ glas jus d’orange 
of een bakje magere yoghurt met 
muesli zonder suiker. In 100 gram 
chips zit meer dan het dubbele aan 
calorieën.

Brood eten kan dus altijd. Het is 

gezond, voedzaam en je wordt er 
niet dik van. Wel is het natuurlijk 
even opletten wat je er op doet. 
Met roomboter (heerlijk) komt er 
per drie sneetjes 100 Kcal bij, met 
halvarine maar 45. Als je er daarna 
rookvlees of kipfilet op doet kom 
je met drie heerlijk belegde boter-
hammen in totaal nog niet aan 400 
Kcal. Maar beleg je met oude kaas 
of pindakaas ga je voor diezelfde 
drie boterhammen over de 600 
Kcal heen.

Afhankelijk van de mate van activi-
teit heeft een mens dagelijks 2000 
tot 3000 Kcal nodig.

Hoe zit het met andere brood-
soorten?

Volkorenbrood geeft iets minder 
calorieën dan witbrood. Meer-
granenbrood geeft juist meer. 
Melkbrood ietsje meer dan water 
en er is geen verschil in calorieën 
tussen gistbrood en desembrood. 
U weet inmiddels dat ik altijd een 
eerlijk verhaal wil vertellen dus 
meld ik ook dat brood van een 
goede ambachtelijke bakker een 
ietsepietsie meer energie geeft 
dan brood uit de supermarkt. On-
geveer 3 Kcal per sneetje omdat 
onze receptuur rijker is aan ingre-
diënten die smaak geven aan het 
brood.

Peter van der Wal

info@waljolink.nl

Van brood wordt je niet dik

Aanleg van nieuwe speelplaats van OOK is bijna voltooid (o.a. kunst-
gras, glijbaan, moerbeiboom) voordat de peuters/kleuters van Trompie 
erbij komen. Officieel gaat dat op maandag 24 augustus om 10.00 uur 
gebeuren. 

foto John Tanasale
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De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Ruim 100 cadeaukaarten,
dus altijd een passend cadeau !

Weer veel blije gezichtjes Circuitdag

ASSEN / BEEKBERGEN Al in de-
cember 2014 zijn de voorbereidin-
gen voor de 11e Circuitdag in gang 
gezet.
Gelukkig hebben we een vast 
team waarin iedereen inmiddels 
wel weet wat hij/zij moet doen. 
In januari beginnen we met een 
brainstormsessie. Allemaal wil-
de plannen komen op tafel, maar 
natuurlijk is niet alles haalbaar. In 
December schreef Roel van Vel-
zen een prachtig nummer special 
voor de stcihting: “Let Me Take 
You Away”. Zou het niet gaaf zijn 
als hij deze tengehore zou komen 
brengen. Een klein cominté gaat 
hiermee aan de slag.
 Uiteraard moeten we ook weer 
de vaste activiteiten zien te rege-
len. Het is toch wel fantastisch dat 
we elk jaar weer met 100% vrijwil-
ligers de Circuitdag neerzetten. 
Naast werk, gezin, sport vindt ie-
dereen tijd om 2-wekelijks te ver-
gaderen en de lijst met actiepun-
ten af te werken. Op dinsdag 14 juli 
komt vroeg in de ochtend het eer-
ste transport op gang. Vanuit alle
hoeken van Nederland en zelfs 
België en Duitsland komen trailers 
van o.a. HTH transport, busjes en 
auto's naar het Circuit met spullen 
voor de opbouw van de Circuitdag. 
Albert van Winkoop zorgt ervoor 
dat o.a. de tenten Skippy Rent ver-
voerd worden. Bijzonder is dat
Albert al vanaf de eerste Circuit-
dag betrokken is bij de stichting 
dus ook precies weet wat hij moet 
doen. Om 15.00 zijn de eerste vrij-
willigers in Assen en komt er een 
geweldige dynamiek op gang. On-
der bezielende leiding van René 
Brand en Adri Meijer zorgen de 
vele helpende handen ervoor dat 
's avonds om 22.00 uur alle trailers, 
tenten, hekken etc. op hun plaats 
staan. Maar ook de welkomsten-
veloppen voor de gezinnen, cou-
reurs en vrijwilligers
liggen gereed met muntjes, pro-
gramma’s etc.
Op 15 juli is het weer vroeg dag. De 
eerste vrijwilligers van zijn al voor 
7.00 uur op de paddock. De koffie 
staat al te pruttelen, de zon schijnt. 
Dat werkt toch een stuk prettiger. 
De welkomsttent wordt ingericht, 
de broodjes worden gesmeerd, 
ballonnen worden opgeblazen, ge-
luidswagen wordt ingericht, defen-
sie en politie komen met veel
lawaai het circuit op rijden, de vrij-
willigers worden voor de laatste 
keer geïnstrueerd en langzamer-

hand begint de dag op gang te ko-
men. De eerste coureurs melden 
zich aan bij de parkeerwachters, 
de eerste gasten komen binnen en 
de spanning begint bij iedereen op
te lopen. Om 10.00 worden alle ge-
zinnen welkom geheten door onze 
dagspeaker Diederick de Vries
Daarna wordt de 11e Circuitdag 
geopend door een krachtmeting 
van Omar Vierhout met een Fuchs 
van Defensie. Op de gezichten van 
de kinderen is af te lezen dat de 
spanning stijgt... wanneer mogen 
ze nou gaan meerijden in al de 
prachtige auto's!! De auto's met 
coureurs staan klaar om de eerste 
gezinsleden in te laten stappen. 
De race kan beginnen!
Ook dit jaar hebben we de ge-
zinnen in 3 groepen opgedeeld, 
Dakar / Middenterrein /Pitstraat. 
Deze spreiding over de activitei-
ten zorgt ervoor dat iedereen snel 
aan de beurt is. Op de Paddock 
is er ook een hoop vertier. Onder 
politiebegeleiding naar de vijver 
rijden om daar in een politieboot 
mee te varen, karten bij Kartcen-
trum Lelystad/Chrono Karting, de 
trapauto's van AlaKart, voertuigen 
van Defensie, kijken bij het Eu-
rol Bandit Tractor pullingteam. Er 
staat een springkussen, er is een 
mini-kermis, we hebben een mini-
heftruckparcours van
Sanders Heftrucks, Draaivermaak 
is aanwezig met allemaal speel-
toestellen. Ook dit jaar rijdt er een 
groot aantal Westfields mee op 
het Circuit. Sponsor Nijkamp Au-
tocross is weer aanwezig en ver-
leent voortdurend hand en span-
diensten… In Women-City staan 
ook dit jaar weer de nagelstylistes 
en visagisten klaar om de dames
te verwennen, alles onder leiding 
van Joke Lagerwerf. De ANWB laat 
ook dit jaar weer zien wat de lepel-
wagen allemaal kan. In de loop van 
de ochtend komt de Radical van 
stichting Groot Hart de paddock 
oprijden waarin de kinderen ook 
mee mogen rijden. De Radical mag 
niet te lang stil staan omdat hij dan
oververhit raakt. Hetzelfde geldt 

voor de 5 special cars waarin Indy 
Dontje rijdt en waarvoor kinderen 
hebben geloot wie mee mag rijden.
Dit jaar hebben we wederom de 
beschikking over het Militair oe-
fenterrein van Defensie waar ech-
te Dakar-Trucks rijden van JBTra-
ding. Maar ook rijden er kleinere 
Dakar-voertuigen, Fenneks en een 
aantal Luchtmobiele Speciale
Voertuigen (LSV’s) van Defensie. 
Heliair uit Harskamp heeft weer 2 
helikopters geregeld waarmee 48 
gezinnen een vlucht kunnen ma-
ken. In de pauze is er voldoende 
eten voor iedereen. Met dank aan 
ISS catering die zorgde voor de 
inwendige mens. Via Van der Valk 
Wolvega is er voldoende drinken 
beschikbaar. Diatso verzorgt zoals 
altijd het geluid op het podium. 

Roel van Velzen
En ja hoor, we hebben het lang 
geheim moeten houden maar dan 
is hij er dan toch: Roel van Velzen 
met z’n band. Tijdens de pauze 

geeft Roel een fantastisch con-
cert en maakt er met de kinderen 
een feestje van. Er worden diverse 
cheques overhandigd die ervoor 
zorgen dat we een recordbedrag 
aan donaties ophalen. Inmiddels 
zitten we bijna op € 100.000. Een
fantastisch bedrag waarmee de 
reis in oktober definitief door kan 
gaan. We gaan met 30 gezinnen 
vier dagen lang naar Duitsland.
De coureur die de meeste dona-
ties heeft binnengehaald is weder-
om motorcoureur Rob Hartog van 
NIWA en zijn naam wordt bijge-
schreven op de wisselbeker. Ver-
der huldigen we Albert van Win-
koop die alle 10 jaren als vrijwilliger 
is betrokken bij de Circuitdag!
We bedanken Mont Ventoux die 
€ 10.000 heeft bijgedragen aan 
de voorjaarsreis van Against Can-
cer. Ook dit jaar wil Mont Ventoux 
weer bijdragen aan een project 
van Against Cancer.
Krekt Sailing heeft 2 mini-zeil-
vakanties beschikbaar gesteld, 
waarvan de loting tijdens de pauze 

wordt verricht. De beide gezinnen 
zijn aanwezig op de Circuitdag en 
nemen de prijs graag in ontvangst.
Daarna volgt een serieus moment. 
We staan stil bij de kanjers die 
zijn overleden door het oplaten 
van een grote witte ballon met de 
tekst:

Nooit zullen we het waarom begrij-
pen. Het leven heeft een eigen plan. 
Maar al wat lacht en ademt
Daar zijn jullie een deeltje van.

Aansluitend laten we met z’n allen 
een gigantische hoeveelheid witte 
ballonnen op met daaraan wens-
kaartjes van alle gezinnen. Roel 
brengt op dat moment het num-
mer Let Me Take You Away ten 
gehore. Wat een prachtig moment!

Na de pauze gaat het programma 
gewoon verder. De motoren gaan 
voor de tweede keer het circuit 
op. Motorkleding aan, helm op en 
achterop stappen bij een van de 
vele coureurs die op de motoren 
van Ducati rijden. Met dank aan 
de helmen van Arai de pakken van 
Damen Leathers en Race-Kids. 

Ook dit jaar is hij aanwezig: Rintje 
Ritsma met zijn team De Holland-
sche Jongens. Ook Rintje rijdt zijn 
rondjes op de motor met de gezin-
nen. 
De geslaagde dag wordt om kwart 
voor 5 officieel afgesloten. De ge-
zinnen keren huiswaarts met
stralende gezichten van zowel de 
zon als de mooie dag. Oké, en af en 

toe een klein buitje regen. Daarna 
steken de vrijwilligers massaal de 
handen uit de mouwen om alles 
op te ruimen. Tenten worden af-
gebroken,  dranghekken terug ge-
zet, pitboxen uitgeruimd, trailers 
afgebouwd etc etc. De meeste 
vrijwilligers zijn om 18.30 uur klaar. 
De trailers, trucks en transporten 
gaan weer op weg naar de thuis-
basis om alle gebruikte materialen 
weer af te leveren.

Lachende gezichten, trotse ouders 
en grootouders en vooral het ver-
geten van de ellendewaarin deze 
gezinnen zich momenteel bevin-
den. Ze zijn de belangrijkste race 
aan het rijden en dat is die tegen 
kanker. Wij gaan door in onze race 
tegen kanker en hebben nu alweer 
zin in de 12de Circuitdag.
In bovenstaand verslag worden al 
heel veel sponsoren genoemd. Ie-
dereen heel erg bedankt voor jullie
bijdrage en we hopen natuurlijk 
dat we volgend jaar weer op jullie 
steun kunnen rekenen.
Mochten we nog iemand zijn ver-
geten te noemen, dan geldt ook 
voor die bedrijven:
BEDANKT!!!!!

Tot slot willen we natuurlijk een 
groot dankwoord uitspreken naar 
alle vrijwilligers die de
hele dag klaarstaan om de gezin-
nen met veel liefde en aandacht op 
te vangen. Naast de
vrijwilligers kan de Circuitdag ook 
niet bestaan zonder alle coureurs 
die vaak ook nog veel
geld inzamelen voor Against Can-
cer, ook jullie allemaal enorm be-
dankt.

Via het DorpsVizier willen wij heel 
graag het EHBO-team aangevuld 
met Jeroen de Witte, huisarts te 
Loenen, speciaal bedanken voor 
hun inzet. Mede dankzij hun inzet 
is het een prachtige dag gewor-
den. Met alle gezinnen, coureurs 
en vrijwilligers zit het aantal per-
sonen, wat die dag aanwezig is, al 
snel op een 1.250 – 1.300 perso-
nen. Dan gebeurt er wel eens wat. 
En dan ben je blij dat er zo’n toe-
gewijd en professioneel medisch-
team aanwezig is.

Ria, Maren, Justin, Ruben, Jantje, Anita, Marissa, Marinda, Rianne, Gerda en Jeroen
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Expositie 

Orgelconcerten

	  
BEEKBERGEN - Ook dit jaar is de 
orgelconcertcommissie erin ge-
slaagd om bekende organisten 
uit te nodigen om op ons mooie 
oranjeorgel een concert te komen 
geven.

De concerten beginnen om 20.00 
uur de kerk is open om 19.30 uur.
De concerten eindigen met sa-
menzang.

10 aug. André Knevel (Canada) 
17 aug. Wim Magré
24 aug. Harm Hoeve & Noortje van 
Middelkoop

BEEKBERGEN - Een dertigtal 
kleurrijke schilderijen zijn te be-
wonderen op locatie Marken 
Haven van Atlant Zorggroep, 
Kuiltjesweg 1 in Beekbergen. De 
schilderijen zijn allen gemaakt 
door Thea Akkerhuis-Schotsman 
en tot half september 2015 te zien.

Thea Akkerhuis-Schotsman (1945, 
Eemnes) heeft zich jaren bezigge-
houden met aquarelleren. Zij wilde 
echter ook in andere technieken 
schilderen en kwam terecht bij 
Karla Kassenaar in Beekbergen.

“Karla leerde me werken in ver-
schillende technieken, wat tot ui-
ting komt in deze expositie. Te zien 
zijn schilderijen in gemengde tech-
niek, acryl, olieverf en aquarel.”

Haar werk valt op vanwege het 
vrolijke kleurgebruik, de verschil-
lende lagen en diversiteit in onder-
werpen, abstract en figuratief.

De Markenhof is dagelijks geo-
pend van 9.00 uur tot 18.00 uur.

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

De Schuur ….. en de buren
Apeldoorn is nog steeds een dorp, 
weliswaar een groot dorp.  Als dat 
waar is, dan is Beekbergen een 
durp en Lieren niet meer dan een 
vlek op de kaart. Toch is Lieren 
nog goed voor een kleine 450 tele-
foonnummers in de nieuwste gids 
(06- nummers niet meegerekend). 
Maar dat komt vast doordat ook 
Oosterhuizen onder Lieren valt. 
Een paar jaar terug waren we op 
een camping in Duitsland, waar de 
eigenaar zijn handel karakteriseer-
de met te zeggen: “Hier ist absolut 
nichts los!” Dat klopte, het was er 
doodstil en het regende.
Is Lieren een klein Almelo? Daar is 
tenminste nog altijd wat te doen; 
daar springt het verkeerslicht nog 
van rood op groen, volgens een 
bekende oosterling. En in Lieren 
gaan de slagbomen bij het stoom-
spoor soms dicht en soms weer 
open; en verder is niet veel aan de 
hand, zou je zeggen.
En toch, trek nou eens een cirkel 
om De Schuur: wat een activiteit 
rondom, en toch is het er stil. Ga-
rage Sonneveld maakt niet veel 
lawaai, net over het hek liggen de 
afgeschreven auto’s er rustig bij.   
Rien en Gerrie Roseboom verko-
pen eieren  en trekken volk uit heel 
Nederland met hun minicamping 
aan het spoor. Achter de gevel 
bij Jansen BV wordt geslagerd en 
worsten gedraaid;  bij de ande-
re Jansen draait het om witgoed;  
een tuincentrum even verder.  De 
stoomfluit van de VSM laat juist 
zien (horen) hoe stil het landschap 
is, terwijl er van alles gebeurt op 
en rond het perron. Jaap Hert-

Landelijke actie “Niet Weggooien!”

BEEKBERGEN - Dit is het motto 
van een, in 2005, gestarte lande-
lijke actie van Nederlandse musea 
en instellingen op het gebied van 
de Tweede Wereldoorlog. Ook 
het oorlogsmuseum in Beekber-
gen zal dit jaar op eigen initiatief 
deelnemen. Op vrijdag 14 augus-
tus zal het museum vanaf 10.00 
tot 16.00 speciaal hiervoor geo-
pend zijn. Het doel van de lande-
lijke actie “Niet weggooien” is om 
voorwerpen en documenten uit de 
oorlogsjaren die nu nog thuis op 
zolders liggen te bewaren voor de 
toekomst. Musea en instellingen 
willen verkomen dat op het eerste 
gezicht onbelangrijke objecten op 
een gegeven moment in vuilnisem-
mers verdwijnen. Het doel is dat 
de voorwerpen een goede nieuwe 
bestemming krijgen en waar kan 

dit beter dan in een museum!  Nog 
altijd duiken er bijzondere objec-
ten uit de Tweede Wereldoorlog 
op,  soms bij een verhuizing, sloop 
van een woning of zomaar bij het 
opruimen van een schuur of zol-
der. Alle objecten geven altijd een 
bijzondere kijk op de jaren 1940-
1945.

Belangrijk is en blijft het belang 
dat het publiek bewust is van het 
erfgoed van originele voorwerpen 
uit de oorlog. Het oorlogsmuse-
um Beekbergen ontvangt u graag 
op 14 augustus en heeft u zaken 
waarvan u niet zeker weet of dit 
relevant of interessant is dan kunt 
u alvast contact met de stichting 
opnemen. Stichting Collectie ’40-
’45, Dorpstraat 15, 7361 AP Beek-
bergen. Telefoon 055-5062343.

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

Hondenijsjes: lekker én gezond.
Suiker- en lactosevrij

Nu: bij 3 stuks 15% korting

Tevens groot assortiment verkoelende producten voor hond en kat!

Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!

gers geeft fiscaal advies; bij Brink/
Assies gaat het van diepvries tot 
brandstof. Dan de twee locaties 
van de Kamp, landbouw en groen-
goed bij de één en elektra  bij de 
ander. De bakker is gebleven,  al is 
het geen bakkerij aan huis meer. Er 
is ook een koffiebranderij met af-
zet de hele wereld over. Net voor-
bij de school is er een “Rustpunt” 
voor vermoeide fietsers, die aan 
thee of koffie toe zijn met een ge-
vulde koek. En zo kun je nog even 
doorgaan.
  Als je het goed bekijkt, bruist zo’n 
“vlek” als Lieren toch aan alle kan-
ten en zitten er maar weinig men-
sen met de armen over elkaar. De 
65-plussers misschien? Vergeet 
het maar! Die zijn actief als opa en 
oma of doen vrijwilligerswerk her 
en der. 
Eén zo’n “her en der” is in het 
midden van die cirkel, juist ja, in 
De Schuur. Geheel vrijwillig kunt 
u daar terecht, iedereen die han-
den en mouwen heeft, ook in de 
vakantieperiode.  De Schuur gaat 
op de eigen vertrouwde voet ook 
in juli en augustus door, te midden 
van actieve  buren, in een prachtig 
“vlek”, onder de rook van het durp 
Beekbergen, in de gemeente van 
het dorp Apeldoorn.
Niet op vakantie? Blijf ons bezoe-
ken. 

Bent u gast hier? Wees bijzonder 
welkom in De Schuur op donder-
dagmiddag en op zaterdag, bij 
fietsknooppunt 93.
     
 Anne Schiebaan

Dorps
Vizier

Adverteren in 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 17 augustus

 voor 10.00 uur

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

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

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

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

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

 

Dorps
Vizier

Adverteren in 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Rondleiding Kerk
Tot en met september is het oud-
ste monument van de gemeente 
Apeldoorn, de kerk in Beekbergen, 
open voor bezichtiging op woens-
dag van 13.30-16.30 uur. Tijdens 
de openingsuren zijn er gidsen in 
de kerk aanwezig om de geschie-
denis van de kerk te vertellen. Ui-
teraard bent u ook van harte wel-
kom als u gewoon zelf even rond 
wilt kijken. Graag tot ziens!

Vakkundig in verbouw

. Jeulink

De Hoeven 14 • 7361 AL  Beekbergen
T: 055 5061138 • F: 055 5061618 

E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

Gerald Jeulink
De Hoeven 14 • 7361 AL Beekbergen • T: 055 5061138
F: 055 5061618 • E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

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

      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

Watermeloenpizza
Dit keer een heel simpel maar 
leuk gerechtje! Een heerlijke ver-
frissende snack. Watermeloen is 
echt iets voor de warmere dagen 
van deze zomermaanden.  En deze 
watermeloen pizza is een leuke 
variant voor een frisse snack of 
bijgerecht bij de barbecue.
Wat heb je nodig?
- watermeloen
- feta
- munt
- balsamicoazijn
Snijd een plak van ongeveer een 
centimeter dikte van de waterme-
loen. Leg deze op een bord. Ver-

kruimel de feta erover en snipper 
de munt erover. Besprenkel met 
een beetje balsamicoazijn.
Is dat niet makkelijk?
Dit recept is nog niet eerder ver-
schenen op onze site www.taste-
ourjoy.nl. Kijk voor meer heerlijke 
recepten op onze site. Of like ons 
op facebook,com/tasteourjoy of 
Instagram dan ben je als eerste op 
de hoogte van onze nieuwe items!

Geniet ervan!

Liefs Irene & Joyce

De NJO Muziekzomer is een jaar-
lijks terugkerend Gelders zomer-
festival. De organisatie is in han-
den van het NJO, een organisatie 
die zich richt op de ontwikkeling 
van jong toptalent. Jonge musici 
spelen dan ook de hoofdrol in de 
meer dan 75 concerten die de NJO 
Muziekzomer jaarlijks telt. Het mu-
zikale aanbod van dit festival be-
staat uit klassieke muziek in de 
breedste zin van het woord en be-
vat voor ieder wat wils. Bovendien 
worden de concerten gegeven op 
de vele bijzondere locaties die de 
provincie Gelderland rijk is. Hier-
door én door het enthousiasme 
van de jonge musici blijft klassieke 
muziek jong, fris en spannend.

NJO Muziekzomer was al enkele 
malen eerder te gast in onze tui-
nen. En ook dit jaar heten we ze 
weer van harte welkom.

De muzikale bloemlezing begint 
om 13.00 uur aan de Engelander-
weg 22, Beekbergen.

Hier worden we opgewacht door 
het Ebonit Saxophone Quartet uit 
Amsterdam. De jonge leden van 
dit prijswinnende ensemble komen 
uit Polen, Nederland en Duitsland. 
Voor Muziek in Beekbergse Tuinen 
stelden ze een programma samen 
met werken van Maurice Ravel en 
Guillermo Lago.

We gaan te voet naar de tweede 
locatie, waar accordeonist Vincent 
van Amsterdam voor ons klaar 

NJO Muziekzomer in Beekbergse Tuinen

staat. Net als het Ebonit Saxopho-
ne Quartet en Insomnia Percussi-
on Trio treedt hij meerdere keren 
op tijdens de NJO Muziekzomer. 
Voor vandaag koos Vincent klas-
sieke accordeonmuziek uit.

Vanmiddag geldt: zoveel tuinen, 
zoveel muziekstijlen. Daarom be-
sluiten we met slagwerk. Insomnia 
Percussion Trio bestaat uit drie 
jonge Taiwanezen. Het ensemble 
werd in 2010 opgericht, is geves-
tigd in Amsterdam en gespeciali-
seerd in Aziatische muziek.

De concerten zijn gratis toeganke-
lijk. Ziet u bij het verlaten van een 
van de tuinen een collectebus, laat 
dan uw waardering blijken door 
een vrijwillige bijdrage; het NJO is 
u zeer erkentelijk!



woensdag 5 augustus 13.30  - 16.30 uur Rondleiding  kerk Beekbergen

    19.30  - 20.30 uur Zomeravondzang kerk Beekbergen

donderdag 6 augustus 13.15 - 16.30 uur Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 

    13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

    18.00  - 21.00 uur Veluwse avondmarkt centrum Beekbergen

zaterdag 8 augustus 10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

    10.00 - 17.00 uur  Oorlogsmuseum  Dorpstraat open

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

zondag 9 augustus              13.00 uur                NJO muziekoptreden  in de open tuin aan Engelanderweg 22 en 32, Spelderholt 3

maandag 10 augustus  20.00 uur  Orgelconcert  kerk, Dorpstraat Beekbergen 

dinsdag 11 augustus  14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

woensdag 12 augustus 13.30  - 16.30 uur Rondleiding  kerk Beekbergen

    19.30  - 20.30 uur Zomeravondzang kerk Beekbergen 

donderdag 13 augustus 13.15 - 16.30 uur Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 

    13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

    18.00  - 21.00 uur Veluwse avondmarkt centrum Beekbergen

vrijdag 14 augustus 10.00 - 16.00 uur Oorlogsmuseum  geopend voor actie niet weggooien  

zaterdag 15 augustus 10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren       

    10.00 - 17.00 uur  Oorlogsmuseum  geopend 

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

maandag 17 augustus  20.00 uur  Orgelconcert  kerk, Dorpstraat Beekbergen 

dinsdag 18 augustus  14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

woensdag 19 augustus 13.30  - 16.30 uur Rondleiding  kerk Beekbergen

    19.30  - 20.30 uur Zomeravondzang kerk Beekbergen

Agenda

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


