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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

BEEKBERGEN - Het Beekbergens 
Darpsfeest werd dit jaar voor de 
vierde keer gehouden en was uit-
gebreid naar twee dagen. Omdat 
de weersvoorspelling slecht was 
had de organisatie op het laatste 
moment besloten om een grote 
tent te plaatsen zodat iedereen 
droog kon genieten van de op-
tredens van de diverse artiesten 
zoals de band Men in Music, Ar-

jon Oostrom, Vinzzent en Ronnie 
Ruysdael. Het feest begon met 
Snappie Kidz show, voor de kin-
deren. Waarschijnlijk wisten de 
ouders en kinderen niet dat ze 
deze show in de tent konden zien 
en was helaas de opkomst laag. 
Langzamerhand werd het droger 
en kwam er steeds meer publiek 
waardoor het toch nog gezellig 
druk werd. Ronnie Ruysdael kreeg 

de stemming er goed in en de 
avond eindigde met een polonaise 
in de regen.
Zaterdagmiddag werd er een su-
perzeskamp gehouden in samen-
werking met en op initiatief van de 
stichting Omnisport Beekbergen, 
een samenwerkingsverband van 
de sportverenigingen BSV, de Ten-
nis- en de voetbalvereniging. Er 
waren 22 teams die hieraan deel-

namen en streden in een specta-
culair zeskamp parcours op de 
Dorpstraat. De jeugdteams waren 
sterker en vielen in de prijzen.  Na 
afloop van de superzeskamp werd 
ook deze tweede dag muzikaal af-
gesloten en was met een opkomst 
van ruim 400 mensen super ge-
slaagd. 
Het Beekbergens Darpsfeest was 
niet mogelijk door de inzet van de 

vele vrijwilligers en de goede sa-
menwerking van de verenigingen. 
De organisatie van het Beekber-
gens Darpsfeest is zeer tevreden 
over het goede verloop van deze 
editie van het Darpsfeest en be-
dankt de vrijwilligers, sponsoren en 
de ondernemers aan de Dorpstraat 
voor hun medewerking.
Kortom het was twee dagen feest, 
waar een klein dorp groot in kan zijn!

Ondanks regen en kou, een super geslaagd Darpsfeest 
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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

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

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
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Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren

Hoorzitting over locatie AZC 

Oud worden is een gunst - Oud zijn een hele kunst

BEEKBERGEN - Belangrijke mede-
deling voor alle ouderen in Beek-
bergen en omgeving:

Dorpsontmoeting 't proathuus
  
'T PROATHUUS is een ontmoe-
tingsplek voor senioren van alle 
gezindten uit Beekbergen en de 
omliggende dorpen, om te voor-
komen dat men in een sociaal iso-
lement raakt. De mogelijkheid om  
zonder afspraak in-  en uit te lo-
pen, of aan te schuiven, liggen  op 
de dinsdag  tussen 14.00 en 16.00 
uur. 
Op deze tijden kan men een “bak-
kie” drinken, een praatje maken, 
een spelletje doen.  Af en toe wor-

Papenberg 5 - Beekbergen

den extra activiteiten georgani-
seerd. Praten en breien is ook een 
optie, terwijl de koffie en thee rond 
gaat. U komt niet alleen voor u zelf,  
maar ook voor  de ander.
Onderlinge contacten worden 
steeds minder, het percentage 
van ouderen die bijna niet meer op 
straat komen is sterk gestegen.Als 
we allemaal meedoen hoeft er nie-
mand meer eenzaam te zijn. 
Sociale contacten zijn voor onze 
senioren van cruciaal belang. Er 
is duidelijk een ontmoetingsplek 
nodig. Een gastvrije groep vitale 
vrijwilligers hoopt u te kunnen ver-
welkomen. Als men slecht ter been 
is kan zo nodig vervoer worden 
geregeld.

Ideeën en voorstellen van uw kant 
worden heel erg op prijs gesteld, 
zodat wij samen mogelijkheden 
kunnen bekijken om met elkaar 
deze gezellige middagen te orga-
niseren. 

Tot dinsdagmiddag ! 

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 

Steunpunt en Stamtafel in De Hoge Weye voorzien al een aantal jaren in 
een behoefte. Nu komt er ook in De Vier Dorpen een ontmoetingsplek. 

Bezoek aan Het Immendaal 

Op 3 september heeft het Da-
gelijks Bestuur van de dorpsraad 
(Joop van der Meer, Pieter de Mos 
en Johan Boerema) op uitnodiging 
van de gemeente Apeldoorn een 
bezoek gebracht aan Het Immen-
daal. 

Eerder hebben wij u geïnformeerd 
over het voorgenomen besluit van 
B&W om op Het Immendaal 400 
asielzoekers te huisvesten. Tij-
dens het locatiebezoek hebben 
we zelf de, in het rapport van Ar-
cadis beschreven, omgeving en 
gebouwen kunnen bekijken en 
kunnen toetsen aan de analyse 
van Arcadis. Aan het bezoek werd 
ook deelgenomen door een aantal 
vertegenwoordigers van de buurt-
commissie Zomeroord en door 
vertegenwoordigers van de frac-
ties van de gemeenteraad en na-
tuurlijk het COA. 

Tijdens de rondgang door de ge-
bouwen heeft het bestuur van de 
dorpsraad in gesprekken met de 
raadsleden wederom op de bereik-
te grens van de spankracht, dat wil 
zeggen dat het maximale wat het 
dorp sociaal en maatschappelijk 
aan kan is bereikt. Van de onge-
veer 4300 inwoners zijn er iets 
meer dan 1000 zorgvragenden. 

Inloopbijeenkomst woning-
bouw De Hoeven 

Ongeveer 35 dorpsbewoners 
hebben op maandag 31 augustus 
gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om kennis te nemen van en 
geïnformeerd te worden over het 
plan “Vier vrijstaande woningen 
aan De Hoeven”. 

Gemeente Apeldoorn en project-
ontwikkelaar waren aanwezig om 
antwoord te geven op vragen. En 
die waren er. En dan ging het over: 
wat is de kavelgrootte en wat is de 
prijs van de woningen? Waarom 
op deze plek? Wat kan ik doen nu 
mijn woongenot afneemt omdat ik 
niet meer over een weiland uitkijk, 
maar tegen een rijtje woningen? 
Wanneer start de bouw? Dat wa-
ren de vragen waarop door de eer-
der genoemde vertegenwoordi-
gers een antwoord werd gegeven 
en soms ook niet omdat het nog 
niet bekend is. Er werd met nadruk 
op gewezen dat het project zich 
nog in de beginfase van het hele 
bouwtraject bevindt en dat het be-
stemmingsplan in concept gereed 
is. De tekeningen van de indeling 
van de woningen is indicatief. Zo-
dra het bestemmingsplan gereed 
is zal dit ter inzage worden gelegd 
en is er gelegenheid daarop te  
reageren. 

Op 10 september  was de Raadzaal 
zeer goed bezet en waren er in to-
taal 9 insprekers over het onder-
werp “Voorgenomen besluit van 
het college van B&W voor vesti-
ging van een of meerdere AZC in 
Apeldoorn”. Daarnaast was er een 
inspreker die zijn mening kenbaar 
maakte over de noodopvang in 
de Americahal (viel dus buiten het 
op de agenda aangegeven on-
derwerp). Voor de Politieke Markt 
Apeldoorn (PMA) van donderdag 
24 september is het onderwerp 
AZC op de agenda geplaatst.

Openingshandeling kanaalbruggen
Op vrijdag 11 september werden door wethouder Cziesso de drie gerenoveerde bruggen over het Apeldoorns 
kanaal formeel geopend. Het gaat dan om De Woudwegbrug; De Klabanusbrug en De Scherpenbergerbrug. 
De bruggen zijn beweegbaar, dit in het kader van het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal.

Talentplekken in Beekbergen
Kijken naar wat mensen wel kun-
nen in plaats van niet. Vanuit deze 
gedachte worden in Apeldoorn di-
verse Talentplekken aangeboden. 
Vele honderden inwoners hebben 
een plek gevonden waar zij kun-
nen meedoen in de Apeldoornse 
samenleving. “De Vier Dorpen” in 
Beekbergen is een nieuwe locatie 
die Talentplekken aanbiedt. Dit 
is mogelijk omdat er vanaf heden 
professionele begeleiding werk-
zaam is op deze locatie. Op woens-
dag 16 september is er open huis 
van 14.30 tot 17.00 uur. Voor meer 
informatie over Talentplekken, ga 
naar de website www.apeldoorn.
nl/talent.
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Af en toe worden mensen die in Beekbergen, Lieren of Oosterhuizen 
wonen of werken geïnterviewd door Onno en Vera van Andel, eigena-
ren van Wenz Uitvaart. In dit interview spreken zij met Theo Simmelink, 
wijkagent in Beekbergen, Loenen, Lieren en Oosterhuizen.

D o r p s g e n o t e n

Als Theo keurig op tijd de oprit 
komt oplopen, valt ongemerkt het 
politie uniform op. Stoer, dat is het 
eerste woord dat te binnen schiet. 
Maar het roept ook respect op. 
Mooi! Theo hangt zijn opvallende 
jas en cap aan de kapstok en in-
stalleert zich met een kop koffie 
aan de tafel. Onze wijkagent blijkt 
een makkelijke prater te zijn. Een 
bevlogen agent, die zich thuis voelt 
in de dorpen waar hij zijn werk met 
plezier en passie uitvoert. Maar 
ook iemand die uitgaat van het po-
sitieve van de mens en daar naar 
op zoek is.

Wijkagent
Sinds 1987 is Theo Simmelink 
werkzaam bij de politie. Hij startte 
destijds bij de rijkspolitie en volgde 
in de loop der jaren diverse trainin-
gen en opleidingen. Theo specia-
liseerde zich in jacht- en vuurwa-
penzaken maar hield zich ook met 
milieuzaken bezig. Om extra erva-
ring op te doen werkte hij een jaar 
bij de recherche. Toen geconsta-
teerd werd dat het contact tussen 
bevolking en politie minder werd, 
ontstond het wijkagentschap. “Jij 
bent geschikt en dat is echt iets 
voor jou, zei iemand uit mijn omge-
ving. Wat iemand als wijkagent ge-
schikt maakt? Ik denk dat je mak-
kelijk contact met mensen moet 
kunnen maken en je in wilt leven in 
problemen van mensen”.
Sinds 1 januari 2013 is Theo wijk-
agent in onze dorpen. Daarvoor 
werkte hij in de wijk De Maten en 
daarvoor in zijn woonplaats Brum-
men. “Ik ben ik er achter gekomen 
dat ik meer een ‘platteland dien-
der’ ben. Toen Harry Slot met pen-
sioen ging heb ik ruim van te voren 
aan mijn leidinggevende te kennen 
gegeven dat ik graag in zijn wijk 
wilde werken”.

Thuis
“Ik voel mij thuis in mijn wijk”, ver-
telt Theo trots. “Ik doe veel dingen 
op mijn gevoel en ik denk dat dit 
goed werkt omdat ik zelf in een 
dorp woon en jarenlang op het 
platteland gewerkt heb. Verder 

probeer ik verbinding te zoeken 
met de dorpsbewoners”. Dat hij 
zelf niet binnen zijn wijk woont, 
heeft zo zijn voor- en nadelen. 
“Voordeel is dat als ik vanuit mijn 
werk thuis kom, ik ‘vrij’ ben en din-
gen kan doen zonder dat men mij 
direct ziet als wijkagent. Nadeel is 
dat ik misschien bepaalde infor-
matie mis die ik wel had gekregen 
als ik in mijn wijk had gewoond”. 
Voor Theo staat het belang van de 
burger voorop. “Ik ben vanuit de 
politie de vooruitgeschoven post 
voor de burger. Zou mijn leidingge-
vende iets van mij verwachten wat 
nadelig is voor de wijkbewoners, 
dan kom ik op voor de inwoners 
van ‘mijn’ dorpen. Zo vertegen-
woordig ik hun belangen intern bij 
de politie”. Natuurlijk krijgt Theo 
best wel eens te horen dat men 
hem nooit ziet. “Zichtbaarheid 
op straat is mooi. Een politieauto 
heeft het effect dat men bijvoor-
beeld minder hard rijdt. Ik probeer 
zoveel mogelijk aanwezig te zijn. 
Op evenementen ben ik eigenlijk 
altijd aanwezig en kunnen mensen 
mij uiteraard altijd aanspreken en 
vragen stellen. Vanuit Apeldoorn 
krijgen wij relatief veel tijd voor de 
wijk. Maar ook ik moet regelmatig 
op kantoor zitten in verband met 
administratie en registraties. Ik 
voer de algemene politietaken uit 
en minder de noodhulp zoals bij 
aanrijdingen en zelfdoding. Indien 
nodig ben ik natuurlijk aanwezig.”. 

Instellingen
Dat het werken als wijkagent veel-
zijdig en afwisselend is blijkt wel 
als Theo vertelt over wat hij zoal 
doet. “Je bent eigenlijk altijd wel 
met iets bezig”, vertelt Theo. “Ik 
onderhoud contacten met diver-
se instanties zoals de gemeente, 
woningstichting, jachtopzieners, 
instellingen, etcetera. Als ik op pad 
ben, rijd ik bepaalde routes en let 
ik op. Als het nodig is schrijf ik een 
bekeuring, maar eerlijk gezegd 
doe ik dat niet zo heel veel. Maar 
als ik dan een bon schrijf, is deze 
wel terecht gegeven”. Beekber-
gen heeft veel instellingen. “Waar 

ik strak op zit is de overlast van 
bewoners van instellingen”, aldus 
Theo. “Van oudsher is er natuurlijk 
een verbinding tussen Beekbergen 
en de instellingen. Bij overlast zoek 
ik afstemming met de betreffende 
instelling en de bewoner(s). Als het 
nodig is bespreek ik het ook met 
de Dorpsraad, waarbij ik uiteraard 
rekening houd met de privacy van 
de persoon. Een in onze ogen ‘fou-
te gast’ heeft ook wat goeds in 
zich. Ik probeer daar naar te kijken 
en iemand een duwtje in de goede 
richting te geven”. 
Ook met de vele vakantieparken 
onderhoudt Theo contacten. “Dit 
is wel een aspect dat nog beter 
kan en moet groeien”, erkent Theo. 
“Ook vanuit de vakantieparken 

ben ik benaderbaar en nog te wei-
nig weet men dat ik als wijkagent 
snel dingen kan regelen. Hopelijk 
draagt dit interview bij aan dat besef”.

Social media
Theo is actief op Twitter. Via @
POL_Beekbergen informeert hij 
bijna 1.350 volgers over wat hij als 
wijkagent zoal meemaakt. “Maar 
het helpt ook bij het oplossen van 
zaken en overlast, zoals bijvoor-
beeld een tijdje geleden bij illega-
le straatraces in Loenen. Burgers 
kunnen veel meer doen dan men 
zich misschien realiseert. Ik juich 
het vormen van ‘Whatsapp-groe-
pen’ enorm toe. Via Whatsapp-be-
richtjes kun je elkaar in de buurt zo 
goed op de hoogte houden over 

wat er speelt. Een soort digitaal 
noaberschap, zeg maar. Als er iets 
in jouw buurt gesignaleerd wordt, 
meld je dat bij de politie en kun je er 
samen met een paar mensen ook 
naar toe lopen om te kijken wat er 
aan de hand is. Staat er ’s avonds 
laat een onbekende auto, lopen er 
onbekende mensen rond, laat dan 
merken dat ze gezien worden door 
er bijvoorbeeld met een zaklamp 
op te schijnen”. Enthousiast vertelt 
hij hoe je als burger en politie kunt 
samenwerken: “daar waar het 
werkt, voelt het prettig voor men-
sen en ik spoor iedereen graag aan 
om deel te nemen”. Deelnemen 
kan door contact op te nemen met 
Theo Simmelink via 0900-8844 en 
vragen naar de wijkagent of door 
te mailen met theo.simmelink@
politie.nl

Contact
“Ik voel mij verbonden met mijn 
wijk, met ‘mijn’ dorpen”, glimlacht 
Theo. “Ik heb het hier erg naar 
mijn zin en geloof dat ik prima op 
mijn plek zit. Natuurlijk zal het voor 
sommigen best wennen zijn, een 
andere wijkagent. Misschien dat 
zij verwachten dat ik even aanbel 
om een kop koffie te drinken, om-
dat men dat wellicht gewend was. 
Ik ben goed benaderbaar. Iedere 
donderdagavond ben ik van 19.00  
tot 20.00 uur te vinden in het kan-
toor naast de brandweerkazerne 
in Beekbergen. Iedereen is wel-
kom en het hoeft echt niet altijd 
over een problematiek te gaan. 
Natuurlijk kan men mij ook altijd 
bellen”. Of Theo over een jaar of 6 
nog steeds onze wijkagent is, weet 
hij niet. “Het meest belangrijke is 
dat de dorpsbewoners het met 
mij zien zitten en willen dat ik blijf, 
want ik ben er tenslotte voor hen!”. 

Herinnering
Hoe hij uiteindelijk als wijkagent 
herinnerd wil worden, vindt Theo 
een lastige vraag. “Ik zou het mooi 
vinden als ik herinnerd word als 
een betrokken wijkagent en men 
later, als ik met pensioen ben, nog 
lachend vraagt wanneer ik weer 
terug kom. Ik denk dat ik dan een 
goede en waardevolle bijdrage 
heb geleverd”.

Reageren
Wilt u reageren op dit interview of 
is er een dorpsgenoot die u graag 
geïnterviewd ziet? Uw reacties 
en tips zijn welkom via onno@
wenz-uitvaart.nl

Zowel in de winkel als in de wagen
     bieden wij het volgende assortiment:

  v brood&banket van bakker Broer

  v verse groente en fruit

  v zuivel en kruidenierswaren

  v voldoende parkeergelegenheid

Zuivelservice
W. Hofman

Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen - tel : 055-5061207

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
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We l ko m  b i j
V V  B e e k b e r g e n

Weekend van 19 en 20 september

Jeugd
Datum  Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 19-09 08:45 Beekbergen E1  Teuge SP E2
Za. 19-09 08:45 Beekbergen E2  Albatross E2
Za. 19-09 08:45 Beekbergen E4  Robur et Velocitas E13
Za. 19-09 08:45 Beekbergen F1  CSV Apeldoorn F5
Za. 19-09 10:00 Beekbergen D2  Columbia D3
Za. 19-09 10:00 Beekbergen D3  WSV D4
Za. 19-09 11:15 Beekbergen B1  Robur et Velocitas B2
Za. 19-09 11:30 Beekbergen C2  SV Orderbos C2
Za. 19-09 12:55  Beekbergen B2  Teuge SP B2
Senioren
Za. 19-09 14:30 Beekbergen 2  Diepenveen 2
Zo. 20-09 11:30 Beekbergen 2  WWNA 2

Weekend van 26 en 27 September

Jeugd
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen  Team tegenstander
Za. 26-09 09:00 Beekbergen F2  KCVO F3
Za. 26-09 09:00 Beekbergen F3  CSV Apeldoorn F10
Za. 26-09 09:55 Beekbergen D1  Columbia D2
Za. 26-09 11:15 Beekbergen C1  Vios Vaassen C1
Za. 26-09 14:30 Beekbergen A1  Victoria Boys A1
Senioren
Za. 26-09 14:30  Beekbergen 3   SV Orderbos 2
Zo. 27-09 09:30 Beekbergen 3  Anadolu ’90 1
Zo. 27-09 11:30 Beekbergen 4  WWNA 4
Zo. 27-09 14:00 Beekbergen 1  Overwetering 1

Entree 2,50

19.30 uur tot 23.00 uur
Vrijdag 2 oktober

Van 12 jaar tot 17 jaar

TEENAGE PARTY

Ka n s  o p  s t a g e  b i j
V i te ss e  e n  p l e k  i n
j o n g e r  O ra n j e

TEENAGE PARTY
BEEKBERGEN - "BAM'' de tweede 
editie alweer van de teenage party 
in de Boerderij!
Hoe gaaf om met al je vrienden 
te chillen en voor wie van dansen 
houd, de dansvloer onveilig ma-
ken? We kunnen jullie zo wie zo 
vertellen ''dat het dak er af gaat ''!!

BEEKBERGEN - Maandag 19 okto-
ber a.s. (herfstvakantie) zal orga-
nisator SportsGen met de scouts 
van partnerclub Vitesse tijdens de 
Jonger Oranje Talentendagen op 
zoek gaan naar voetbaltalent in de 
regio Stedendriehoek. Plaats van 
handeling is het complex van vv 
Beekbergen.
De Jonger Oranje Talentendagen 
staan voor plezier, nieuwe voet-
balvriendjes ontmoeten en je ta-
lent ontwikkelen. Alle kinderen 
die geboren zijn in 2004 t/m 2010 
kunnen meedoen. Tijdens de voet-
baldag in Beekbergen maken alle 
kids kans om hun droom te vervul-
len: kans op een stage bij Vitesse 
en spelen in één van de drie Jonger 
Oranje teams (Onder 9 jaar, Onder 
11 en Onder 13). Dit seizoen zijn 
er in totaal 20 Jonger Oranje Ta-
lentendagen door heel Nederland 
m.m.v. 10 profclubs.
Jonger Oranje is het talententeam 
dat enkele oefenwedstrijden te-
gen profclubs speelt. De afgelo-
pen jaren zijn inmiddels meer dan 
70 spelers van Jonger Oranje naar 
een profclub overgestapt!
De beste spelers van de dag zul-
len het selectieteam Jonger Oranje 
Stedendriehoek vormen en mee-
doen aan de grote finale op 4&5 
juni 2015 in Zaanstad. Tijdens de 
Jonger Oranje Talentendagen 
wordt de hele dag een groot 4 te-
gen 4 toernooi gespeeld. Keepers 
krijgen de JO Keeperzclass van 
professionele keeperstrainers.
Alle informatie en inschrijven: 
www.jongeroranje.nl

Open ‘Pitch&Putt in het donker’ toernooi 
BUSSLOO - Zaterdagavond 26 
september wordt ons 10e Open 
‘Pitch&Putt in het donker’ toernooi 
gehouden. Een absolute aanrader 
voor een geweldige avond!
Op het licht van de sterren en de 
maan na, speelt u op een verder 
pikdonkere baan. We hebben deze 
avond speciale golfballen waar 
glowsticks in kunnen. Ook zijn de 
vlaggen en afslagplaatsen verlicht 
met grotere glowsticks. Meld u 
aan met uw familie en/of, vrienden 

voor dit spannende, hilarische en 
reuzegezellige toernooi!
Het is niet verplicht, maar wij ra-
den aan om minimaal 1 keer van te 
voren gespeeld te hebben.
U kunt zich telefonisch/per e-mail 
opgeven per groepje van 3 of 4 
personen. Bent u met minder, dan 
zorgen wij voor leuke teamgeno-
ten. De ontvangst is om 20.00 uur. 
De avond wordt afgesloten om-
streeks 23.00/23.30 uur met een 
prijsuitreiking. 

Met DJ Thijs Eggen achter de 
draaitafels gaat dat helemaal goed 
komen. Hij zal de hits draaien uit 
de top 40 die voor jullie allemaal 
herkenbaar zullen zijn.
Ook groep 8 is welkom van de 
bassischolen.

See you! 2 Oktober in de
Boerderij Beekbergen

Spelletjesdag ponyclub De Bosruiters

BEEKBERGEN - Als opening van 
het winterseizoen organiseert 
ponyclub de Bosruiters op zondag 
27 september een Spelletjesdag.
Op het terrein van de Bosruiters 
zal er een groot aantal spelletjes 
met en zonder pony worden ge-
speeld. Op het programma staan 
o.a. estafettes, ringsteken, koek-
happen, stoelendans en een cross.
Ook kinderen die nog niet lid zijn, 
maar wel een eigen of verzorgpo-

ny hebben, worden door het be-
stuur van de Bosruiters van harte 
uitgenodigd om mee te doen. 
Deelname is gratis.
Aanvang 10.00 uur, einde om on-
geveer 15.00 uur.
Het terrein van de Bosruiters ligt 
aan de Zr. Meyboomlaan tegen-
over de ingang van verpleeghuis 
Randerode. Aanmelden via info@
bosruiters.nl. Voor meer info over 
de Bosruiters:  www.bosruiters.nl

Start teken-  en schilderles 

BEEKBERGEN - Vanaf september 
starten weer  goedkope teken- 
en schilder cursussen bij de 
kleine academie van Elly Bos in  
Beekbergen.

Kindertekenles:  Veel kinderen 
houden van tekenen en ze vinden 
het fijn om het nog beter leren! Op 
tekenles werken we in een kleine 
gemotiveerde groep met allerlei 
mooie technieken en nieuwe 
materialen. Er wordt getekend 
en geschilderd op dinsdag of 
donderdag van 18.00-19.30 uur 
elke week (behalve vakanties)

Cursus voor volwassenen:

Je krijgt veel aandacht en hebt 
een keuze uit allerlei verschillende 
technieken. en materialen. Ook 
gevorderden zijn welkom om en 
nieuwe uitdaging aan te gaan. De 
hele cursus is zorgvuldig opgezet 
en wordt enthousiast en vakkundig 
begeleid.

Jong en oud zijn welkom onder het 
motto: Iedereen kan het leren!  

Cursussen voor volwassenen( 
beginners en gevorderden): 
woensdag of donderdag `s 
morgens of `s avonds 1 x per 14 
dagen, Papenberg 5,  in het Hooge 
Pad.

Meer informatie: Elly Bos: 06 230 
41 449 of 06 23041449 of www.
ellybos.nl email: kleineacademie-
bos@kpnplanet.nl

In verband met het grote aanbod aan
artikelen en wij iedereen volledige

aandacht willen geven is de uitslag van de 
Fotowedstrijd met 2 weken uitgesteld.

Wij houden jullie dus nog
even in spanning!!!
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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

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

Denkt u dat er iets te verbeteren is aan de gezondheid van de 
darmen van uw hond of kat? Kom dan naar Via Natura,
krijg uitgebreid gezondheidsadvies op maat.

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u

tot 1 oktober 2,50 euro korting op een

pot Puur Probiotica 50 gram.

Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!

Brandweerwedstrijden

APELDOORN / BEEKBERGEN-
Zaterdag 26 september strijden 
de brandweerkorpsen uit cluster 
Epe-Voorst-Apeldoorn om de eer 
tijdens de jaarlijkse brandweer-
wedstrijden. Traditiegetrouw or-
ganiseert telkens een ander korps 
de wedstrijd, dit jaar is dat de Lo-
gistieke Eenheid. Ook dit jaar ho-
ren de deelnemende korpsen op  
de dag zelf waar precies de wed-
strijdlocatie is. De wedstrijden zijn 
voor het publiek zeer interessant 
en iedereen is dan ook van harte 
uitgenodigd een kijkje te komen 
nemen.
De korpsen trainen deze dag een 
zo realistisch mogelijk scenario. 
Dit scenario heeft te maken met 
een van de risico’s zoals die zijn 
benoemd in het clusterrisicopro-

fiel voor deze regio. Tijdens de 
wedstrijd kunnen alle kerntaken 
(Brand, Technische hulpverlening, 
Ongeval gevaarlijke stoffen en 
Waterongeval) aan bod komen. De 
wedstrijd begint om 8.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur.

Om ervoor te zorgen dat de korp-
sen zich niet al te veel kunnen 
voorbereiden (het is immers een 
wedstrijd) wordt de exacte loca-
tie in Apeldoorn-Noord nog even 
geheim gehouden. Geïnteresseer-
den die op 26 september een kijkje 
willen nemen kunnen zich melden 
bij Finstral BV aan de Tweelingen-
laan 68 in Apeldoorn. Hier krijgt 
men informatie waar precies in 
Apeldoorn-Noord de korpsen de 
strijd aan gaan.

Houd de oudere mond gezond
BEEKBERGEN - Gratis voorlich-
ting over mondzorg voor ouderen 
bij Centrum voor tandheelkunde 
Beekbergen.
Een gezonde mond is veel be-
langrijker dan de meeste mensen 
denken. Je praat, eet, lacht en 
zoent niet alleen met je mond. Je 
mond vertelt je ook veel over hoe 
het met je gezondheid is gesteld. 
Helaas raakt mondzorg bij oude-
ren makkelijk op de achtergrond. 
Waardoor ongemerkt serieuze 
klachten ontstaan. In 2014 is bij-
na 60 procent van de 75-plussers 
een jaar lang niet bij de tandarts 
geweest. Dat vinden tandarts de 
Jong en tandarts van Sambeek 
zorgwekkend. En daar willen ze 
graag iets aan doen.
Daarom nodigt tandartspraktijk 
van Sambeek en Swinkels & de 
Jong ouderen uit Beekbergen en 
omgeving uit voor gratis voorlich-
ting op Nationale Ouderendag op 
2 oktober. Ze geven antwoord op 
vragen als: Wat is goede mond-
zorg? Wat is de relatie tussen 
mondgezondheid en algehele  

gezondheid? En vooral: Hoe kun 
je ervoor zorgen dat de oudere 
mond gezond blijft? U kunt om 
10 uur gewoon binnenlopen in de 
praktijk aan de Arnhemseweg 507 
te Beekbergen ; aanmelden is niet 
nodig. Ook mantelzorgers en zorg-
verleners zijn van harte welkom.
Een matige tot slechte mondge-
zondheid kan leiden tot pijn in de 
mond waardoor het eten moeilij-
ker gaat,
voedingstekorten ontstaan en 
zelfs ziekten optreden zoals dia-
betes, longontsteking of hart- en 
vaatziekten. Maar een gezonde 
mond is ook in sociaal opzicht van 
belang. Want door een onfrisse 
adem kunnen de sociale contac-
ten verminderen.  De tandartsen 
willen er met hun voorlichting dan 
ook voor zorgen dat ouderen een 
gezonde mond houden. Want hoe 
gezonder de mond, hoe beter het 
leven.
www.swinkelsdejong.nl
www.tandartsvansambeek.nl

Houd de oudere mond gezond

Open avond jeugdorkest Mondolia
OOSTERHUIZEN - Op dinsdag 22 
september houdt muziek- en amu-
sementsvereniging Mondolia uit 
Oosterhuizen een open avond voor 
kinderen, die muziek willen leren 
maken en interesse hebben in de 
vereniging. Vanzelfsprekend zijn 
ouders ook van harte welkom om 
een kijkje te nemen. Deze avond 
begint om 19.00 uur en wordt ge-
houden in de peuterspeelzaal van 
het dorpshuis te Oosterhuizen. 
Kan uw kind nog geen bladmuziek 
lezen of een instrument bespelen? 
Geen probleem, ook dan kun je bij 
de vereniging terecht.
 
Jeugdorkest
Het orkest bestaat uit een groep 
kinderen, die het leuk vinden om 
samen muziek te maken. De in-
strumenten, die in het jeugdorkest 
worden gebruikt, zijn: melodica’s, 
accordeons, keyboard, piano, gi-
taar en een drumstel. Ze spelen 
zang- en instrumentale nummers, 
die ze zelf uitgezocht hebben. 
Daarnaast wordt er voor de jaar-
lijkse uitvoering een showelement 
van enkele nummers toegevoegd. 
Denk daarbij aan dansen (mini)to-
neelstukje en verkleden. Om een 
indruk te krijgen van wat ze op een 
uitvoering brengen, kun je op de 
website een compilatie video van 
verschillende uitvoeringen vinden.
 
Wat is Mondolia
Mondolia is een muziek- en amu-
sementsvereniging uit Ooster-
huizen en is opgericht in 1947 en 
bestaat uit een jeugdorkest en een 
A-orkest. Daarnaast geven ze ook 
les aan jeugdleden, die nog geen 

instrument kunnen bespelen en/of 
noten kunnen lezen.
 
Interesse
Heb je interesse en wilt u of uw 
kind eens weten, hoe zo’n oefen-
avond er aan toe gaat? Kom dan 
naar de open avond op dinsdag 
22 september om 19.00 uur in de 
peuterspeelzaal van het dorpshuis 
te Oosterhuizen (oude Veen 19).

Meer weten?
Wilt u meer weten over het jeug-
dorkest of de open avond, neem 
dan contact op met Annet van 
Wijngeeren 055 - 301 2074 annet-
vanwijngeeren@hotmail.com.
Wilt u meer over de vereniging 
weten kijk dan op de website 
www.mondolia.nl  of bel met het 
secretariaat Tina Wassink op 06-
12189061 e-mail: 
mavmondolia@gmail.com.

Concert Sweelinck Kamerkoor 

APELDOORN - Op 10 oktober 
hoopt het Sweelinck Kamerkoor 
uit Apeldoorn een concert te ge-
ven in de Tabernakelkerk te Vaas-
sen. Het is een z.g. 'English con-
cert' met werken uit de Engelse 
Romantiek, geschreven door com-
ponisten, vaak met de dagelijkse 
Evensong als aanleiding. Deze rij-
ke traditie van de Evensong is nog 
steeds in veel prachtige kathedra-
len in Engeland te vinden. Niet alle 
componisten van dit concert zijn 
van Engelse origine. Mendelssohn 
was een Duitse componist die 
Engeland diverse keren heeft be-
zocht. Andersom reisden Parry en 
Stanford naar Duitsland voor hun 
eigen muzikale verdieping. Het 
gaat in dit concert om composi-
ties die weliswaar in Engeland zijn 
ontstaan, maar gecomponeerd 
zijn door een breed palet aan com-
ponisten. Uiteraard ontbreekt de 
samenzang niet en we beginnen 
de avond samen met het majes-
tueuze 'Praise to the Holiest in the 
height'.
Gerben Budding bespeelt het 
mooie Engelse Forster & Andrews 
orgel van deze kerk. De muzikale 
leiding ligt in handen van Marjon 
van der Linden.
De avond begint om 20:00 uur 
en er is een pauze, waarbij u een 
kopje koffie/thee kunt gebruiken. 
Voor meer informatie zie:
www.sweelinck-kamerkoor.nl

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

maandag 28 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

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

 

Dorps
Vizier

Adverteren in 
DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)

Mexicaanse Taco’s
Mexicaanse Taco's. Lekker ge-
nieten zonder pakjes en echt niet 
moeilijk op deze manier! Pimen-
ton, gerookt paprikapoeder is een 
ideale specerij om Mexicaanse 
gerechten mee op smaak te bren-
gen. Veel voller dan gewoon papri-
kapoeder, ik raad je dan ook aan 
om een potje in je kast te hebben 
staan!
Wat heb je nodig? (voor 4 perso-
nen)
- 500 gram gehakt
- 125 gram spekjes
- blik gepelde tomaten
- pimenton of paprikapoeder
- komijnzaad
- chilipeper
- ui
- knoflook
- paprika
On the side
- guacamole
- geraspte kaas
- sla
- tomatensalsa

Bak de spekjes samen met de ge-
snipperde ui en knoflook in een 
pan. Voeg na een paar minuten de 
gehakt en de gesneden paprika 
toe en bak dit rul. Voeg vervolgens 
de specerijen toe, de pimenton, 
komijnzaad en wat chilipeper. Na 
ongeveer 2 minuutjes voeg je het 
blik gepelde tomaten toe en laat 
je dit voor minimaal 15 minuten in-
koken. Voeg naar smaak nog wat 
zout toe.
Bereid de taco's volgens gebruiks-
aanwijzing. Het leukste bij dit ge-
recht is om allemaal schaaltjes te 
maken zodat iedereen zijn eigen 
taco kan vullen!
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!

Liefs Irene & Joyce

StarDust Jubileum
BEEKBERGEN - Eind september is 
het 25 jaar geleden dat StarDust 
als een Duo-formatie voor het 
eerst optrad. Kort daarna heeft 
StarDust zich ook ontwikkeld tot 
een Trio- en een Combo-formatie.
Om dit feit niet ongemerkt voorbij 
te laten gaan, geeft het StarDust 
Combo een benefit  optreden op 
zaterdag 26 september in ver-
pleeghuis Het Zonnehuis in Beek-
bergen. Het optreden is van 14.00 
tot 16.30 uur en ook toegankelijk 
voor belangstellenden. Het combo 
speelt Jazz-, Swing- en Dixieland-

muziek uit de periode rond Wereld 
Oorlog II. 
In het repertoire o.a. nummers be-
kend van Louis Armstrong, Benny 
Goodman en The  Dutch Swing 
College Band. De naam van de for-
matie is ontleend aan een tophit uit 
de Swing periode die ook bij hun 
een plaats heeft gekregen: Star-
Dust.U bent van harte welkom, de 
toegang is gratis. Het Zonnehuis 
sluit bij het optreden aan met de 
themaweek Bewegen en nodigt 
ook de buurt uit voor het optreden 
op deze Burendag.

Laatste optreden Emmy Verhey in kerk van Beekbergen

Op zaterdag  10 oktober heeft 
Beekbergen Klassiek een heel 
bijzonder (en uniek) concert dat 
u niet mag missen! Vlak voor 
haar definitieve afscheid van het 
concertpodium zal Emmy Verhey 
nog een keer optreden  in de Oude 
Kerk in Beekbergen! Zij laat zich 
vergezellen door Giles Francis 
(altviool),  Amparo Lacruz (cello) 
en Paul Komen (piano) 

In het najaar van 2015 neemt 
deze internationaal gelauwerde 
violiste afscheid. Emmy Verhey’s 
carrière bestrijkt meer dan vijftig 
jaar. Vioolles kreeg ze vanaf haar 
zevende en binnen een jaar speelde 
ze al concerten van Bach. Ze werd 
als wonderkind onthaald. Op haar 
twaalfde maakte ze haar debuut 
als solist bij het Frysk Orkest. 
Op haar zeventiende won ze het  
wereldberoemde Tschaikovsky 
Concours in Moskou, waarna ze 
al snel haar eerste platencontract 
kreeg.

Ze studeerde bij de vermaarde 
pedagoog Oskar Back en bij 
topviolisten als Herman Krebbers 
en David Oistrach in Moskou. 
Decennialang was zij een van de 
boegbeelden van de klassieke 
muziek in Nederland. Haar spel 
heeft een prachtige rijpe diepgang 
bereikt. 

De opmerkelijke diversiteit van 
het repertoire is illustratief voor 
haar muzikale veelzijdigheid en 
technisch vakmanschap. Daarbij 
geeft zij een grote viooltraditie 
door die zij op haar beurt 
ontleent aan een aantal roemrijke 
voorgangers. Emmy is een van de 
grote Nederlandse violisten van 
onze tijd. 

Niet alleen op de Nederlandse 
muziekpodia maar ook in de 

concertzalen van internationale 
allure is haar vioolspel regelmatig 
te horen. Als soliste trad zij op met 
dirigenten als Jansons, Chailly, 
Haitink, Marriner, Vonk, De Waart, 
Fournet, Benzi, Entremont en 
Spanjaard. 

Zij concerteerde onder meer met 
Yehudi Menuhin, Igor Oistrach, 
Misha Maisky, Antonio Meneses, 
Youri Egorov, Janos Starker en 
Maria João Pires. Ze heeft meer 
dan vijftig plaat- en cd-opnames 
op haar naam staan. Emmy Verhey 
bespeelt een Guarneri uit 1676. 

Emmy Verhey ontpopte zich 
bovendien tot een belangrijke 
inspirator voor jonge musici. Nog 
altijd geeft ze masterclasses, 
en doet ze er alles aan om haar 
rijke ervaring met aankomende 
generaties te delen. Zo begeleidde 
ze onlangs drie jonge talenten 
tijdens het Peter de Grote Festival 
dat plaatsvond van 15 – 25 juli 2015 
in Groningen. Het zondagmiddag 
programma ‘Podium on Tour’ 
besteedde hier  uitgebreid 
aandacht aan in de uitzending van 
zondagmiddag 19 juli jl.

 
Regisseur Pamela Sturhoofd 
gaat een documentaire maken 

over deze ‘grande dame van de 
viool’ en volgt haar gedurende 
de laatste maanden van haar 
carrière met een camera.  
 
Meer informatie vindt u op onze 
website www.beekbergenklassiek.
nl of op http://www.emmyverhey.nl 
 
Zaterdag 10 oktober van 15.30 tot 
17.00 uur, Oude Kerk, Dorpstraat 
35, Beekbergen

Entree: 20 euro volwassenen, 
10 euro jeugd tot 19 jaar 

U kunt kaarten bestellen 
via de website: www.
beekbergenklassiek.nl

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij:

Primera De Damper en 
Boekhandel Mooiboek 
In de kerk: vanaf een uur vóór 
aanvang van het concert

Foto: Jikke van Loon



woensdag 16 september 14.00 - 16.00 uur Stamtafel   in de Vier dorpen 

    14.00 - 16.00 uur Oma’s appelmoesfabriek  in de Ruitersmolen aan de Tullekensmolenweg 47

donderdag 17 september 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 - 15.00 uur  Spreekuur Sprengenland Wonen in de Hoge Weye

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel in de Hoge Weye

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij   

zaterdag 19 september 10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

    10.00 - 17.00 uur  Oorlogsmuseum  Dorpstraat open

dinsdag 22 september  14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

donderdag 24 september 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 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

zaterdag 26 september 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

    14.00 - 16.30 uur Jubileum StarDust  Het Zonnehuis

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

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

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

je GRATIS
wenskaart

Nog een reden om te sparen bij Primera:
iedere 8e Hallmark wenskaart gratis

*twv max €2.50. Kijk voor meer informatie op www.primera.nl/spaarpas


