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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Tien over rood 
Met trots kondigen wij aan de 
tweede editie “Gerrit van 
Engeland Tien over rood toer-
nooi.” Dit evenement is door 
een aantal enthousiaste vrij 
willigers georganiseerd. Vier 
dagen lang strijden om de eeu-
wige roem, met de spannende 
finale op zaterdag 7 november.

Inschrijven kan per mail via: 
henrijochems@gmail.com
Telefoon: 0653784679

Maandag 2 november : Ladies 
Night. (Dames) Aanvang 19.00
Dinsdag 3 november t/m Vrij-
dag 6 november (Heren) Aan-
vang 19.00
Zaterdag 7 november de finale 
Aanvang 16.00

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

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

even naar.....

Actieperiode: van 12 oktober t/m 1 november 2015
Zie actievoorwaarden in de winkel

Wil je de komende 
herfstvakantie volop
genieten en ontspannen? 
Daar hoef je helemaal niet 
voor op vakantie!

VakantieBijbelFeest

In de herfstvakantie zijn op 
woensdag 21 oktober zijn alle 
jongens en meisjes in de basis-
schoolleeftijd welkom op het 
vakantiebijbelfeest in de Hoge 
Weye. Ook dit jaar wordt het 
weer één groot feest! We zijn 
dit jaar op de bouwplaats, waar 
ieder huis een bouwer heeft, 
maar God de bouwer van alles 
is. Samen zullen we weer luiste-
ren naar een mooi Bijbelverhaal, 
zingen, knutselen en spelletjes 
doen. Tussen de middag bou-
wen we ons eigen broodje ham-
burger! Bouw jij dit jaar mee aan 
de bouwplaats? Om 9.15 uur 
staan de deuren open en om 
9.30 uur gaan we beginnen. Om 
14.30 uur is het feest weer afge-
lopen. Toegang: Gratis

Koersbal
De koersbalvereniging Beek-
bergen wil graag nieuwe leden: 
er wordt om de week (oneven 
weken) op woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur koersbal 
gespeeld in Het Zonnehuis in 
Beekbergen. 
Koersbal is een leuke sport voor 
zowel mannen als vrouwen; 
Voor de kosten hoeft u het niet 
te laten: 10 euro per kwartaal  
(dit is inclusief koffie/thee)
De eerstvolgende middag is op 
woensdag 21 oktober, u bent 
van harte welkom om eens te 
komen kijken of meedoen. 

Afgelopen zaterdag is BWiBL sa-
men met bouwpartners op ex-
cursie geweest. Er is gekeken bij 
verschillende modelwoningen 
van Van Wijnen en Woonzo. De 
Vereniging Betaalbaar Wonen in 
Beekbergen en Lieren heeft tij-
dens verschillende vergaderingen 
uitgesproken welke huizen de le-
den willen. Tijdens de excursie 
werden vergelijkbare huizen be-
keken en kon de ruimte ervaren 
worden. De eerste tekeningen van 
de ‘BWiBL woning’ worden op dit 
moment gemaakt. 
De vereniging werft volop voor de 
eerste bouwfase van De Beekval-
lei voor woningen vanaf 150.000 
euro die volgend jaar zomer moet 
gaan starten. Het realiseren van 
een betaalbare prijs is geen een-
voudige opgave; want het zit in de 
lengte of in de breedte. Maar BWi-
BL ziet het als maatschappelijke 
opgave om betaalbare woningen 
te realiseren omdat verschillende 
starters moeizaam de financiering 
rond krijgen. En wie wel meer te 
besteden heeft, krijgt méér woon-
ruimte voor hetzelfde geld elders. 
Tijdens de zomervakantie is BWI-
BL begonnen met 10 leden die 

Op 7 oktober bij de opening van 
de Kinderboekenweek, probeer-
den een aantal onderzoekers 
erachter te komen waarom het 
zo belangrijk is, dat o.b.s. Ooster-
huizen een gezonde school is. Dit 
paste goed bij het thema van de 
Kinderboekenweek 'Raar maar 
waar'. Er werden allerlei proef-
jes gedaan en vraaggesprekken 
gevoerd en de uitkomst was, dat 
door veel te bewegen, veel buiten 
te spelen en gezond te eten, het 
leren beter gaat! Het onderzoeken 
en het maken van proefjes gaat 
de hele week door en ook wordt 
er nog een bezoek gebracht aan 
de boekwinkel in Beekbergen en 
worden er nieuwe boeken aange-
schaft. Als afsluiting volgt nog de 
voorleeswedstrijd en een nieuwe 
voorleeskampioen. We houden u 
op de hoogte!
Bent u geïnteresseerd in onze 
school en vindt u het leuk om eens 
een kijkje te nemen? Op woensdag 
14 oktober houden wij ‘Open Huis’. 
Iedereen is van harte welkom!

BWiBL woning voor betaalbare prijs

getekend hebben voor deelname 
en investering. Vanaf de zomer-
vakantie is de vereniging al weer 
met 5 leden gegroeid. Tijdens de 
excursie is voor deelname voor de 

11 woning getekend en de volgen-
de staat ook op het punt te onder-
tekenen. Verreweg de meeste le-
den kiezen er voor om een jaar te 
wachten op een woning die meer 

dan 35.000 euro goedkoper is dan 
het huidige aanbod. Belangstellen-
den kunnen zich melden via www.
bwibl.nl

Kinderboekenweek o.b.s. Oosterhuizen

De Boerderij in Beekbergen is be-
gonnen met het opstarten van een 
dartvereniging genaamd: BOER’N 
DART dan haje wat!! Alleen de 
naam van de vereniging zegt al 
genoeg veel gezelligheid en plezi-
er. Wij zoeken dan ook gezellige en 
enthousiaste mensen die het leuk 

Start dartvereniging BOER’N DART dan haje wat!!
vinden om een pijltje te gooien. 
Het is elke donderdag avond voor 
de kinderen 8 t/m 12 jaar van 18.30 
tot 19.30 uur. Voor volwassennen 
is het vanaf: 20.00 tot 23.00 uur.
Ook al kun je niet darten je bent 
van harte welkom om het te leren. 
Begeleiding is aanwezig.

Inschrijfgeld voor volwassennen is 
15 euro per jaar en voor kinderen 
1 euro per keer inclusief drankje.
Opgeven  kan via boerderijbeek-
bergen@gmail.com  of via 055-
5062239. Heb je meer informatie 
nodig kun je contact opnemen met: 
Patrick Geeraets   06-55373587



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

De Gildeslager verrast je smaak©De Gildeslager verrast je smaak©

Gebraden gehaktballen
Uit eigen keuken

4 stuks 4,98
Shoarmapakket
Lekker makkelijk

Vlees, broodjes en saus, samen: 4,98
Boerenkoolstamppot
Uit eigen keuken

500 gram 4,98
Boerengebraad
Uit eigen worstmakerij

100 gram 1,49
Verse worst fijn of grof
ALLEEN OP WOENSDAG!

KG 6,00
maandag12 t/m zaterdag 24 oktober 2015

Gildeslager Wilbrink

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

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

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 12-10-2015 t/m 25-10-2015

Goblet
Jonge 

Graanjenever

BOURBON 
WHISKEY

APFELKORN

VSOP
COGNAC

VIEUX BERENBURG

TopVoordeel

BLENDED
SCOTCH
WHISKY

RUM
7 AÑOS

15,99
   100 cl

JONGE
JENEVER

OUDE
JENEVER

11.99
  100 cl

11,99
   100 cl

wk 42-43

11,99
   100 cl

13,99
   100 cl

14,99
     70 cl

   8,99
      70 cl

25,99
     70 cl

18,99
   100 cl

25,99
     70 cl

15,99
   100 cl

16,99
   100 cl

15,99
   100 cl

18,79
   100 cl

VERY OLD
SCOTCH 
WHISKY

Phebus
Mendoza, Argentinië
Chardonnay,
Torrontés, Syrah,
Malbec rosé, Malbec,
Cabernet Sauvignon

75 cl. Per fles 6,49

2E FLES
HALVE PRIJS
[=2e fles voor 3,24]

’t Keteltje
Dorpstraat 56
Beekbergen
T 055-5061031

    100% Vakmanschap 

www.uwtopslijter.nl

Voor een goed advies 
en persoonlijke service 
bent u bij úw topSlijter ‘t Keteltje 
aan het juiste adres!

Maak kans tot 31 oktober bij 
aankoop van

kinderschoenen.
 Ben jij de volgende winnaar???

Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!

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

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
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NAJAARSWEKEN
BIJ OPTIEKHUIS UGCHELEN

 

Dé tijd om eens bij ons te controleren hoe het met uw ogen en
gezichtsscherpte gesteld is!

       

                                          .        Ugchelseweg 56a
Ugchelen
055-7630563
www.optiekhuisugchelen

OPTIEKHUIS

UGCHELEN

Groep 6 van OBS Beekbergen 
adopteert sinds september 2015 
het Exodusmonument aan de 
Arnhemseweg. Het monument, 
een boom van cortenstaal met 
vijf pijlen,  is vorig jaar onthult. 
Het herinnert  aan de evacua-

Groep 6 van OBS Beekbergen adopteert het Exodusmonument

tie van 50.000 Arnhemmers in 
september 1944. Zij waren op 
de vlucht voor beschietingen tij-
dens de operatie Market Garden.  
Op maandagmiddag 28 septem-
ber heeft Dhr. Jan Heerze “het 
verhaal” achter het monument 

aan de kinderen in de klas verteld.  
Daarna heeft groep 6 een bezoek 
gebracht aan het monument. 
De gedichten van Kylie, Lynn en 
Mark zijn voorgelezen en de kin-
deren hebben bloemen gelegd.  

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

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

Nieuwe optiekzaak in Ugchelen
Optiekhuis Ugchelen heet ook de inwoners van Beekbergen en omstreken welkom 

UGCHELEN - Sinds mei is Ugche-
len een nieuwe optiekzaak rijker, 
gevestigd op een mooie bereikba-
re locatie in het het hart van Ug-
chelen in het pand van voormalig 
Huis 56 op de Ugchelseweg 56.
Gerund door Marcel en Cora, de 
gezichten in de winkel, die als 
doel hebben iedereen naar tevre-
denheid te helpen met zijn of haar 
visuele handicap, gebruikmakend 
van uitsluitend kwaliteit in optiek.
Wij zijn de ouders van in totaal 6 
kinderen en houden van gezel-
ligheid van mensen en kinderen, 
gastvrijheid en openheid staan bij 
ons hoog aangeschreven.
Voor degene die Marcel en Op-
tiekhuis Ugchelen nog niet kennen
Ruim 30 jaar werkzaam in de op-
tiek, zowel de particuliere sector 
en filiaalmanager en franchisene-
mer in een optiekketen. De wens 
om optimale oogzorg én kwaliteit 
te kunnen bieden was de drive om 
met een nieuwe particuliere op-
tiekzaak in Ugchelen te starten, na
het stoppen van de bestaande op-
tiekzaak in Ugchelen.
Wij zijn gedreven om mensen met 
een visuele handicap, hoe groot 
of hoe klein ook, alle hulp aan te 

bieden die mogelijk is. Wij streven 
van begin tot eind naar de bes-
te kwaliteit; dat begint al met de 
oogmeting, die gebeurt niet "even 
vlug", maar uiterst secuur wordt 
door middel van de juiste testen en 
vraagstelling de exacte correctie 
van uw oogafwijking vastgesteld 
door uitsluitend een gediplomeerd 
opticiën/optometrist. Juist daarom 
zijn wij geen doorsnee optiekbe-
drijf. Wij zijn veel breder georiën-
teerd, gefocust en gespecialiseerd 
op alle facetten van het corrigeren 
van oogafwijkingen.
Dat is wat wij noemen met “Hart 
voor úw ogen”
U staat centraal
Het gaat bij ons niet alleen om 
het verkopen van een bril of con-
tactlenzen, het gaat om de juiste, 
exacte correctie van uw oogafwij-
king. Kortom: het gaat om u, om úw 
ogen, om uw zicht! U kunt hiervoor 
gebruik maken van onze uitgebrei-
de know-how, opgebouwd in ruim
30 jaar optiekervaring.
Specialisatie
Onze aanpak en ervaring onder-
scheid zich van de grote massa 
en ketens. Wij zijn ook gespeciali-
seerd in oogonderzoek en correc-

Winnaar Snurkdekbedden

De winnaars van de trekking van 
10 oktober zijn: Ronan  Plant en 
Lotte Keus. Je maakt nog kans, 
want er zijn nog twee trekkingen.  
24 oktober .de laatste trekking is 
31  oktober.  

tie van o.a. kinderen met leer- en
studieproblemen evenals in het 
corrigeren van prisma afwijkingen. 
Juist deze 2 visuele problemen 
worden bij andere optiekbedrijven 
vaak niet met de benodigde kennis 
en aandacht behandeld. Vanzelf-
sprekend is hierom het verrichten 
van een zorgvuldig en uitgebreid 
oogonderzoek bij ons standaard!
Kwaliteit garantie 
Wij streven naar de hoogste kwa-
liteit, service en nazorg simpelweg 
omdat uw ogen dat verdienen. 
Vanzelfsprekend bieden wij uit-
sluitend kwaliteits brillen, bril-
lenglazen en contactlenzen. Als 
zelfstandig optiekbedrijf kopen 
wij zelf alles in, waardoor wij u de 
mooiste brillen en de beste glazen 
en contactlenzen kunnen aanbie-
den. Helder en voor elk wat wils; of 
het nu gaat om een simpele lees- 
of reservebril, modieuze merkbril 
of contactlenzen.
Via deze weg nodigen wij iedereen 
uit om eens een kijkje te nemen in 
onze nieuwe optiekzaak in Ugche-
len, waar we heel trots op zijn, en 
heten u bij deze van harte welkom!

DorpsVizier
Adverteren in DorpsVizier

al vanaf € 25,=
(ex. btw)
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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

Aanvang: 20.30 uur • Locatie: Clubhuis V.V. Beekbergen • 
Prijs: Entreebewijs € 5,- •  Organisatie: Ons-Koor.nl i.s.m. V.V. Beekbergen

kaarten à 5 euro te koop bij de leden van Ons-Koor.nl of aan de zaal.

6 november 2015

A & A Keukens • AH Westerik Beekbergen • Ad Barendregt Auto’s B.V. • B & R Installatietechniek •  
Blom Schoenen Sport en Lederwaren • Boekhandel Beekbergen • Dentallux Tandtechniek • 

Driessen Makelaars en Taxateurs • Eeterij Lierderhoeve • Hans Jansen schilderwerken • Herman de Boer 
installatietechniek • Installatiebedrijf A. Tromp • Konink etalagepoppen • Luth Rijwielen • Neuteboom Garage en 

Bergingsbedrijf • PK Sloopwerken • Primera de Damper • Prins cafetaria • R. Bos & Zn. Transportbedrijf • 
Reinder Meijerink schilderwerken • Restaurant Het Ei van Columbus • Fordmuseum en tuincentrum Tullekensmolen • 

VANWAARDE • Voetbalschool Messi Moves • Wilbrink Makelaardij • Willemsen Bloemen Apeldoorn B.V. • WVO Advocaten

Mede mogelijk gemaakt door:

Friday 
  Night 

        Fever!

VOL = VOL

m.m.v. The Beatbrothers
5e editie

“Spelt”
Wat is spelt eigenlijk en waarom 
wordt het steeds populairder? 
Waarschijnlijk komt dat omdat we 
steeds meer naar oorspronkelijk 
voedsel verlangen. En dat is eigen-
lijk heel logisch…

Ons eten verandert

Net als alles in onze moderne we-
reld is ook ons voedsel de laatste 
decennia flink veranderd. Op basis 
van economische motieven is ons 
vlees veranderd omdat de dieren 
minder bewegen en ander voed-
sel krijgen. Verschillende groen-
tesoorten komen niet meer uit de 
grond maar groeien op piepschuim 
en de inhoud van veel pakjes, blik-
ken en dozen bevatten allerlei on-
herkenbare ingrediënten zodat de 
fabrikant niet de echte (schaarse/
dure) grondstoffen hoeft te gebru-
iken.

Maar veranderen wij ook?

In tegenstelling tot de mees-
te planten- en diersoorten evo-
lueert de mens erg langzaam. 
Micro-organismen zoals bacteriën 
en schimmels veranderen zelfs 
razendsnel. Elk jaar zijn er weer 
nieuwe virussen en bacteriën, ni-
euwe appelrassen en aangepaste 
graansoorten maar wij passen ons 
daar maar moeizaam op aan. Hier-
door kunnen er problemen ontsta-
an zoals allergieën of voedselinto-
lerantie.

Wat is de oplossing?

De grote multinationals laten ons 
geloven dat de oplossing zit in hun 
vernieuwende producten en toe-
voegingen maar dat is

Oktoberfest

Gratis entree
Vanaf 20.30 uur
Zaterdag 24 oktober

De Smittenberg
★ ★ ★ Hotel - Restaurant

Wisselend maandmenu - Seizoensspecialiteiten
Groepen - Buffetten - Vergaderen

Arnhemseweg 537 - Beekbergen  - 055 - 506 1331 - www.desmittenberg.nl

BEEKBERGEN - Bier en T....n 
ooooo neee het is bier en worst. 
(Veeeel bier en worst.)
Dit jaar ook weer bij ons in de 
Boerderij. Oktoberfest 2015 is bij-
na aan! 
24 Oktober vanaf 20.30 gaan we 
weer op de dijen kletsen en zakken 
we door onze knieën op de muziek 
van onze buuren. Deutsland jaah. 
Bist du da bij?? 
Door onze Jaapie samengesteld. 
Wij zeggen alvast proost op dit 
fantastische feest. 
Er zullen weer van allerlei leuke 
spellen bij zijn zoals spijkerslaan 
en boomstam zagen.
 !!En vooral niet te vergeten grote 
pullen BIER.!!

What’s new bij Ons-Koor.nl?

BEEKBERGEN - Misschien was het 
u al opgevallen tijdens onze optre-
dens op de Veluwse Markt in Beek-
bergen: Ons-Koor.nl heeft een 
aantal vernieuwingen ondergaan. 
Zo is daar onze nieuwe dirigent 
Lex van Diepen. Een enthousiaste 
duizendpoot met  30 jaar ervaring, 
die Ons-Koor.nl een nieuwe impuls 
geeft. Daarbij een nieuw repertoi-
re met nu ook Engelstalige liedjes 
van Nederlandse bodem. 
Inmiddels gewend aan elkaar 
en de nieuwe liedjes, zijn we nu 
weer klaar voor nieuwe (Kerst) 
optredens. Bent u nieuwsgierig 
geworden en wilt u meer van ons 
zien en vooral horen? Boek dan 
nu een (Kerst)optreden. Wilt u 
zelf meezingen? Kom dan naar 
onze repetitie voornamelijk op de 
vrijdagavond om 19.45 uur in de 
voetbalkantine van V.V. Beekber-
gen. Het zou vooral erg leuk zijn 
als meer mannen ons koor zouden 
komen versterken. 
Op vrijdag 6 november is er geen 
repetitie, maar organiseerd Ons-
Koor.nl in samenwerking met V.V. 
Beekbergen het altijd verrassende 
discofeest Friday Night Fever. Dus 
de voetjes van de vloer! Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij de leden en 
aan de zaal voor 5 euro. 
Voor verdere informatie en boe-
kingen kunt u een mail sturen naar 
info@ons-koor.nl of kijk op onze 
site www.ons-koor.nl.

Pannenkoeken eten bij OMA

BEEKBERGEN - OMA beekbergen 
heeft een leuke en lekkere activi-
teit voor in de herfst vakantie: een 
pannenkoekenlunch. We gaan sa-
men beslag maken en pannenkoe-
ken bakken.Daarna gaan we sa-
men pannenkoeken versieren en 
opeten. Ook kun je lekker ravotten 
in de speeltuin.

Je bent welkom op woensdag 21 
oktober van 11.00 tot 13.00 uur bij 
de Ruitersmolen in Beekbergen 
(Tullekenmolenweg 47).

De kosten zijn drie euro per kind; 
voor (groot)ouders is het gratis.

Je kunt je aanmelden via 06 – 16 74 
24 98 of info@omabeekbergen.nl

natuurlijk niet zo. Zij verkopen 
geen oplossingen maar spelen in 
op het sentiment of een hype. Deze 
‘grote jongens’ gaat het niet om 
onze gezondheid maar om geld. 
De oplossing ligt natuurlijk niet in 
nieuwe toevoegingen of drankjes 
maar juist in de oorsprong. Voed-
sel zoals dat 100 jaar geleden ook 
werd gegeten, daar is ons lichaam 
op gebouwd!

We eten al 30.000 jaar brood dus 
dat kunnen we gelukkig gewoon 
blijven eten maar de tarwe waar 
het mee gemaakt wordt is wel 
aangepast aan deze tijd. Grotere 
korrels, meer opbrengst en luch-
tiger brood. Spelt daarentegen 
is een oergraan dat al honderden 
jaren vrijwel onveranderd is. Spelt-
brood past daarom nog beter in 
een ‘terug naar de basis filosofie’ 
dan gewoon tarwebrood.

Iedereen aan de spelt?

Dat zal helaas niet gaan. Spelt is 
schaars en de wereld is te klein 
voor grootschalige teelt. Van 1m2 
tarwe kunnen we 2 broden maken. 
Van dezelfde m2 spelt minder dan 
1 brood. Iedereen spelt eten gaat 
dus niet maar voor wie bewust zijn 
voedsel kiest is het een geweldig 
lekker en gezond product.

 Peter van der Wal

info@waljolink.nl

www.waljolink.nl/spelt
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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 17 en 18 oktober

Jeugd
Datum  Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 17-10 09:00 Beekbergen E1  SC Klarenbeek E1
Za. 17-10 09:00 Beekbergen E2  WWNA E1
Za. 17-10 09:00 Beekbergen E3  Voorst E1
Za. 17-10 09:00 Beekbergen F1  ZVV F2
Za. 17-10 10:00 Beekbergen D2  Eerbeekse Boys D3
Za. 17-10 11:30 Beekbergen B1  Groen Wit B1
Za. 17-10 11:30 Beekbergen C2  Victoria Boys C2
Za. 17-10 13:20 Beekbergen B2  Deventer B2

Senioren
Za. 17-10 14:30 Beekbergen 2  CSV Apeldoorn 9
Zo. 18-10 09:30 Beekbergen 3   Voorwaarts Twello 11
Zo. 18-10 11:30 Beekbergen 4  Vaassen 4
Zo. 18-10 14:00 Beekbergen 1  Heeten 1

Weekend van 24 en 25 oktober (inhaalweekend)

Jeugd
Datum  Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 24-10 13:00 Beekbergen C1  Dierense Boys C1
Za. 24-10 09:00 Beekbergen A1  ZVV A1

Senioren
Zo. 11-10 09:30 Beekbergen 3  Groen Wit 8
Zo. 11-10 11:30 Beekbergen 2  Helios 2

UIT-WEDSTRIJDEN:
15-10: 21.00 uur -  Devolco `88 XR1 – BSV  XR1 - Keizerslande Deventer
16-10: 21.15 uur   - VV Alterno DS7 - BSV Dames 1 - Alternohal Apeldoorn
17-10: 12.30 uur  - Volvera HS3 – BSV Heren 1 - Sporthal Omnibus Arnhem
17-10: 19.00 uur  - BSV Heren 2 –WSV HS1 - de Voorwaarts Apeldoorn 

Het wedstrijdprogramma van de thuis-wedstrijden in Sporthal de Hiethof.  
Zaterdag 17 oktober:
10.00 uur  BSV JA 1  –  ABS JA 1
12.00 uur  BSV Dames 2  –  ABS DA 4
14.00 uur  BSV Heren 3  –  ABS HS2

UITWEDSTRIJDEN: Vrijdag 23 oktober:
19.15 uur ABS JA 1    -  BSV Heren 3 – De Uutvlog Bathmen
20.15 uur Auto v. Oord DS 3 - BSV Dames 2 – Theothorne Dieren
20.15 uur Auto v. Oord HS 4 - BSV Heren 3 – Theothorne Dieren

Vo l l e y b a l

BEEKBERGEN - Bij de afdeling 
volleybal van BSV is een nieuwe 
activiteit gestart. Sinds deze 
zomer is er op vrijdagmiddag van 
15.30 tot 17.00 uur in sporthal 
Hiethof volleybaltraining voor 
kinderen vanaf 6 jaar en dat heet  
minivolleybal. 

De trainingen hebben een heel 
speels karakter en worden 
gegeven door Marga de Pater 
met hulp van Esmée Bos en Daan 
van de Brink. De kinderen leren 
spelenderwijs hoe het volleybalspel 
gaat. Eerst door de bal te gooien 
en te vangen  en langzamerhand 
zal dat uitgebouwd worden via 
serveren en onderhands stoppen 
en bovenhands spelen tot echt 
volleybal. Halverwege de training 
is er een korte pauze met limonade 
en iets lekkers.  

Momenteel hebben zich al 11 
kinderen ingeschreven maar er 
is absoluut nog ruimte voor meer 
enthousiaste teamgenootjes.  

Voor de ouders die blijven 
wachten tijdens de training is er 
koffie of thee te verkrijgen. Ben jij 
op zoek naar een leuke teamsport 
en spreekt al het bovenstaande 
je aan? Kom dan gerust een 
keertje kijken of meedoen met ons 
gezellige team! Misschien speel jij 

Nieuwe volleybaltalenten in Beekbergen

Geachte Biljarters; 
Boerderij Beekbergen presenteert, 

Het tweede 
Gerrit van Engeland 

 tien over rood toernooi. 

De organisatie heeft zich weer ingespannen om een mooi toernooi te 
organiseren. 
Wie doen mee: Enthousiaste biljarters. 
Wanneer:          Van 2  t/m  7 november 2015. 
Waar:                 Boerderij Beekbergen Tullekensmolenweg 22. 
Voorrondes:     2 nov(Ladies Night)-3-4-5-6 nov(Heren) 2015. 
Finale:                Zaterdag 7 november aanvang 16.00 uur 
Hoe laat:            Er wordt gespeeld op de avonden aanvang 19.00 uur. 
Inschrijfgeld:     Deelname kosten slechts € 5.00 per persoon. 

Inschrijven kan op het onderstaande adres: Per mail of per tel. 

Henri Jochems Tel nr.: 06-53784679. 
Email:  henrijochems@gmail.com 

Graag tot ziens op de tweede editie tien over rood te Beekbergen. 
Biljart groet van: Michel-Gerrit-Ab-Henri. 

    Gerrit van Engeland 

 TIEN OVER ROOD TOERNOOI 
     2e Editie 

Chemène Telgen wint met 
Makelele de Gouden Cap

Afgelopen weekend organiseerde 
ponyclub de Bosruiters voor de 5e 
keer Jumping Ugchelen.
Onder grote publieke belang-
stelling werden de verschillende 
springrubrieken afgewerkt.
Het parcours in de ochtend om 
de Herman Bos Trofee werd ge-
wonnen door Olivia Braaksma met 
Apache..
Spectaculair voor deelnemers en 
publiek was het onderdeel Hoog 
Springen. 
Met een hoogte van 120 cm werd 
deze rubriek gewonnen door Lisa 
Klopman met Ice. Mitchy Mus-
see maakte met Belezza de bes-
te sprong omdat zij 65 cm hoger 
sprong dan haar uitgangswaarde.
De Grote prijs van Ugchelen waar-
mee de dag werd afgesloten werd 
gewonnen door Chemène Telgen 
met Makelele.
Aan het eind van de dag werd er 
een totaal klassement op gemaakt 
van de verschillende onderdelen 

en dat leverde de volgende win-
naars op:

Klasse Licht Groen:
Tanja Hogenkamp met Gamba
Klasse Groen:
Sarina Brummel met Aristo
Klasse B:
Chemène Telgen met Makelele

Klasse L/M:
Melody van Deventer met Mose

De beste combinatie van de dag 
was Chemène Telgen met haar 
pony Makelele. Zij ontving de 
hoofdprijs: de Gouden Cap.
Voor meer info over de Bosruiters: 
www.bosruiters.nl

dan over een jaar of 12 wel mee 
in het Nederlands volleybalteam. 
Mochten er nog vragen zijn dan 
kun je altijd contact opnemen 
via ons e-mailadres  info@bsv-
beekbergen.nl of via de website 
www.bsv-beekbergen.nl

Tuinontwerp • Tuinaanleg
Tuinonderhoud • Straatwerk

Lierderstraat 23c • 7364 BJ Lieren • Beekbergen
Tel: 055 - 506 12 16 • Fax: 055 - 506 35 16

tclieren@planet.nl • www.tclieren.nl



woensdag 14 oktober 9.45 - 12.00 uur Lopathon   OBS Beekbergen 

                                                          9.00 - 12.00 uur Open huis   OBS Oosterhuizen

    14.30 - 17.00 uur Stamtafel   in de Vier dorpen 

donderdag 15 oktober 13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

    14.00 - 16.00 uur  Herfsttoertocht start vanaf de Hoge Weye

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij   

zaterdag 17 oktober 10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

dinsdag 20 oktober  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus Het HoogePad, Papenberg 5

woensdag 21 oktober 9.30 - 14.30 uur VakantieBijbelFeest   in de Hoge Weye 

                                                     11.00 - 13.00 uur           Pannenkoeken eten  in de Ruitersmolen

    14.30 - 17.00 uur Stamtafel   in de Vier dorpen 

donderdag 22 oktober 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

vrijdag 23 oktober  20.00 uur   Najaarsuitvoering HBT  de Hoge Weye

zaterdag 24 oktober 10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren      

    14.00 - 17.00 uur Fordmuseum Tullekensmolenweg, open

    20.00 uur   Najaarsuitvoering HBT  de Hoge Weye

                                                     20.30 uur   Oktoberfest  de Boerderij

dinsdag 27 oktober  14.00 - 16.00 uur ‘t Proathuus Het HoogePad, Papenberg 5

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

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

SEI-erkend
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Onno en Vera van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

ook als u verzekerd 
bent, kunt u bij ons 

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

maandag 26 oktober

 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.

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 

 

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

Expositie
In de Sprengenhof, Dr. Piekema-
laan in Ugchelen, exposeert tot 
eind november, de schilder Sjaak 
Terbeek. Hij schildert meestal met 
olieverf. Zijn onderwerpen zijn 
zeer divers: portretten, stillevens 
en vakantie-impressies maakt 
deze expositie tot een heel geva-
rieerd beeld. Vrijwilligerswerk bij 
het Nationaal Park de Hoge Velu-
we, als rondleider bij het Jachthuis 
Sint Hubertus, inspireerde hem om 
de daar te bewonderen beelden te 
schilderen. 

De Sprengenhof is dagelijks geo-

pend van 9.00 uur tot 18.00 uur.

 

Na de zeer succesvolle expositie 
van schilderijen van Thea Schot-
man is nu Mariska van Leeuwen 
Koch aan de beurt. Deze beschei-
den 41 jarige jonge dame heeft een 
opleiding Realistisch Fijnschilde-
ren gedaan aan de academie Art 
Partout te Deventer.  
Ze exposeert van oktober tot be-
gin januari op Marken Haven, Kuil-
tjesweg 1a te Beekbergen met 
verschillende technieken en ver-
schillende onderwerpen. 
“De ogen van mijn oma” is het 
doek wat mij het meest dierbaar is, 
aldus Mariska. 
“Het zijn de ogen van een tot late 
leeftijd trotse vrouw die de laat-
ste fase van haar leven zoveel los 
moest laten en almaar verwarder 
werd. Die verwarring heb ik ge-
tracht neer te zetten. Haar blik, zo 
oneindig ver…..Toch nog alert en 
scherp soms. Zo was mijn oma en 
precies zo staat ze op het doek”. 
“Het schilderij met de penselen 
heeft me geleerd fouten te herstel-
len door keer op keer tegen mijn 
ongeduld aan te lopen, de rust te 
bewaren en focus te houden. Dit 

was een van mijn eerste werken, 
een eigen compositie”. 
 
De dochter van Mariska, inmiddels 
vijftien jaar, is ook geboren met 
een potlood in haar handen.  
Op een leeftijd van ongeveer ze-
ven jaar schilderde ze het stilleven 
met de fles en het fruit. 
Ook dit werk hangt op de exposi-
tie. 
Kortom, het is een zeer gevarieer-
de expositie met echte pareltjes. 
U kunt de tentoonstelling dagelijks 
gratis bezoeken. Als u wilt kunt u in 
het gastenboekje uw mening, op- 
en aanmerkingen achterlaten: dat 
wordt altijd gewaardeerd. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
bezoek!

Nieuwe expositie Marken Haven

527 euro opgehaald voor ‘Against Cancer’ !

BEEKBERGEN - Een enorm bedrag 
is het geworden! Zaterdagmiddag 
hebben Amber, Milou, Louna, San-
ne en Fleur 527,- euro verdiend 
met het verkopen van cupcakes 
en brownies. Een initiatief dat 1 ½ 
maand geleden startte met een 
idee van Sanne. Al gauw wilde ze 
dat samen gaan doen met haar 
zusje en 3 vriendinnetjes. Het goe-
de doel dat OBS Beekbergen ie-
der jaar ondersteund zou dit jaar 
‘Against Cancer’ worden. Sanne 
opperde meteen om daar dan zelf 
ook nog iets extra’s voor te gaan 
doen. 
Toen de groep van 5 meiden een 
feit was werd er meteen druk ver-
gaderd over hoe dit aan te gaan 
pakken. Er moest natuurlijk een 
goede locatie gezocht worden. 
“Bij de Albert Heijn voor” was het 
mooiste voorstel en ze waren dan 
ook reuze blij toen John Westerik 

daar heel graag zijn medewerking 
aan wilde verlenen. 
Om de cakes en brownies super-
vers te kunnen verkopen werd er 
ter plekke – onder het toeziend 
oog van de ouders van de meiden 
- gebakken. Daarna was het even 
af laten koelen en konden ze, door 
henzelf of door de aspirant-koper-
tjes, versierd worden en daarna 
zeer professioneel ingepakt wor-
den m.b.v. echte gebaksdoosjes, 
welke door de lokale bakkers uit 
Beekbergen en Lieren voor het 
goede doel gratis geleverd waren, 
zodat de cupcake en/of brownie in 
nagenoeg originele staat thuis op-
gegeten kon worden.
Dat ze zoveel geld op zouden ha-
len hadden ze van te voren niet 
durven dromen en ze waren dan 
ook terecht heel erg trots toen ze 
op de foto gezet werden met de 
reuzencheque in hun handen.

Zoete aardappel wortel soep
Zelf soep maken is zo makkelijk en 
geeft zoveel voldoening. Heerlijk 
hoe je in dit jaargetijde kunt ge-
nieten van een kom verse warme 
soep!
Ik maakte deze zoete aardappel 
wortelsoep, samen met wat gem-
ber en ras el hanout kruiden. Door 
de ras el hanout had ik geen peper 
en zout meer nodig. De smaak die 
dit meegeeft is echt heel lekker bij 
de zoete aardappel. Een superlek-
kere combinatie en een mooi oran-
je soepje! Wil je hem vegetarisch, 
gebruik dan groentebouillon in 
plaats van de kippenbouillon.
Wat heb je nodig? (voor 4 perso-
nen)
- 400 gram zoete aardappel
- 400 gram wortelen

- 1 rode ui
- 2 sjalotten
- 2 tenen knoflook
- 1 stukje gember (1cm)
- 1 liter kippenbouillon
- 1 eetlepel ras el hanout
Snijd de aardappels en wortels 
in kleine stukjes (1 tot 1,5 cm) en 
snipper de ui, sjalotten, knoflook 
en gember fijn.
Zet een soep(pan) op het vuur en 
verwarm hierin wat olie. Voeg de 
ui, sjalot, knoflook en gember toe. 
Laat dit smoren tot de ui glazig is. 
Voeg vervolgens een flinke eetle-
pel ras el hanout kruiden toe. Nu 
gaat het heerlijk herfstig ruiken in 
je keuken! Laat dit even mee ga-
ren zodat de smaken goed vrijko-
men en voeg dan de zoete aard-
appel en wortel toe. Smoor dit nog 
even 5 minuten mee en voeg dan 
de kippenbouillon toe. Laat dit een 
goed half uur met de deksel op de 
pan doorkoken.
Vervolgens blender je de soep 
met een staafmixer. Proef goed of 
de soep nog peper en zout nodig 
heeft. Bij mij was dit zeker niet no-
dig.
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



nieuwbouwwoningen
Prachtig

gelegen
in Beekbergen

Voor meer informatie bel 055-8431249

Start verkoop: 
15 oktober 

16.00 uur – 19.30 uur 
de Hoge Weye 
Dorpstraat 34 
te Beekbergen

vanaf  € 185.000,–
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