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Nieuwsbrief 22 augustus 2016 

Van de bestuurstafel 

Opvang asielzoekers 

Het bestuur van de dorpsraad heeft in de afgelopen maanden nogmaals en indringend in 
gesprekken met leden van de gemeenteraad en met burgemeester Berends het onderwerp 
“mogelijke vestiging van een AZC (satelliet vestiging) op locatie Immendaal” aan de orde 
gesteld. Gewezen werd op het gegeven dat met ca. 1000 zorgvragenden op een bevolking van 
ca. 4250 inwoners, de grens van de spankracht in het dorp is bereikt. 
Toen in de media berichten verschenen dat de toestroom van asielzoekers (sterk) afneemt, er 
AZC’s leeg blijven, was dat voor het bestuur aanleiding om op 27 juli 2016 in een brief het 
college van B&W te verzoeken daar met haar besluitvorming inzake mogelijke vestigingsplaats 
van AZC in Beekbergen, rekening mee te houden. 
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bericht dat het college van B&W na het zomerreces 
een besluit zal nemen over een eventuele satellietvestiging op het Immendaal of de Kleiberg 
voor opvang van asielzoekers. 
Bij die besluitvoering, zo werd ons meegedeeld, zullen de actuele ontwikkelingen die zich 
voordoen, zowel door het COA als door het college van B&W zullen worden meegenomen  
De gemeente heeft toegezegd dat, zodra de besluitvorming is afgerond, de dorpsraad zal 
worden geïnformeerd. Wij houden u op de hoogte. 

Laat je zien! 

Er was ooit een tijd dat het kantoor van de dorpsraad gehuisvest was in een porto-cabin waar 
nu de bushalte is voor het terras van IJstijd. Voor iedereen goed zichtbaar en bereikbaar en om 
het nog wat duidelijker te maken hing de vlag van de dorpsraad Beekbergen-Lieren aan de 
cabin (als het kantoor open was). Dat hebben we onlangs in ere hersteld. Wel is waar met een 
kleine aanpassing want de vlag hangt 24 uur per dag aan de gevel van De Hoge Weye. Het 
kantoor van de dorpsraad is op werkdagen geopend van 09.00-12.00 uur. U bent welkom! 
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Grijs en groen 

Wij hebben de gemeente geattendeerd op een tweetal situaties in het Freule Hartsenplantsoen  
die niet echt bijdragen aan een goede uitstraling voor een dorp dat het moet hebben van 
toeristen. De kapotte bank is razendsnel gerepareerd. 

     

    

Met betrekking tot de wateroverlast in de put in het plantsoen werd ons meegedeeld dat de 
capaciteit van het systeem door de vele hevige regenbuien niet toereikend is in deze natte 
zomer. Toegezegd werd dat wanneer het noodzakelijk is, zal er opnieuw gras worden 
ingezaaid. 

     

In en om de dorpen 

Zomer in Gelderland in Lieren 

Het programma van Omroep Gelderland dat in de maand augustus door de provincie trekt en in 
20 dorpen door de dorpsbewoners een dagvullend programma laat organiseren. Dit jaar had 
Lieren zich opgegeven. En dat bleek op 15 augustus aan het eind van de dag een groot succes 
te zijn geweest. Dit dankzij de enthousiaste en inventieve inzet van veel Lierenaren (en 
omliggende gebieden). Aan het eind van de dag kon worden vastgesteld dat, uit de door 
Omroep Gelderland gehanteerde puntentelling, bleek dat Lieren de hoogste score tot dan toe 
had. 11 van de 20 dorpen hadden zich al van hun beste kant laten zien en Lieren stond trots 
aan kop. Wat er de komende week nog gaat gebeuren in de andere dorpen (o.a. Klarenbeek) 
vast staat nu al dat Lieren in het linker rijtje zal staan. En de dorpen die nog een dag mogen 
organiseren zullen een zware dobber hebben om Lieren van de eerste plaats te stoten (oei; 
hoogmoed en val). Alle medewerkers -of het nu in de schijnwerper was of op de achtergrond- 
worden gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. 

Het prijzengeld is als volgt verdiend: €300 voor het publiek, €220 voor de scène, €43 voor het vlegelhangen,  
€100 voor de foto-opdracht, €100 voor de parade, €415,50 voor het shirt van Angelique. 
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2 en 3 september 2016 is er veel te doen in Beekbergen ! 

Overdag is er de Herfstfair op het Hoogeland….. 

Tuincentrum Het Hoogeland in Beekbergen vormt de prachtige locatie van deze gezellige fair. 
 
U kunt genieten van producten die in de vele 
kraampjes te koop worden aangeboden. 
Van tuinontwerp tot vrije tijdskleding en delicatessen 
en sieraden.  
 
Daarnaast is er muziek, zijn er proeverijen, 
demonstraties en roofvogelshow. 
 
Locatie : Het Hoogeland in 
   Beekbergen 
 
Openingstijden : 10.00 17.00 uur 
 
Entree (volw.) : 3 euro; kinderen van 
   4-14 jaar 1,50 euro 
 
Parkeren : 2 euro 

 
 
 

 

…..En ’s avonds is er het Beekbergens 
Darpsfeest 2016 
Het is een goede traditie geworden dat De 
Lierderhoeve, de Heksenketel en AH Westerik in de 
eerste week van september een grandioos 
Darpsfeest organiseren. Zo ook dit jaar weer. 
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september 2016 zal 
weer een aantal artiesten optreden die met naam en 
faam bekend zijn bij zowel jong als oud. Stef Ekkel 
en Pascal Redeker, Papa di Grazzi en de 
Snollebollekes en een geweldige zeskamp. 
Het zal een onvergetelijke dag worden! 
 

VSM “Terug naar Toen” 
3 & 4 september 2016 

In het eerste volle weekeinde 
van september organiseert 
de VSM traditioneel het 
grootste stoomtreinfestival 
van Nederland onder de 
naam “Terug naar Toen”. 
Een groot aantal gerestaureerde stoomlocomotieven is op beide dagen 
actief. Met een lengte van 23 meter en een dienstgewicht van 130 ton 
en meer behoren deze machines tot de grootste die in Europa hebben 
rondgereden. Verder zijn deze dagen vele activiteiten en beziens-
waardigheden voor jong en oud te vinden op de stations Beekbergen en 
Loenen. 
Meer informatie is te vinden op www.stoomtrein.org. 
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Zomerconcert Urker Mans Formatie 
 
Op zaterdag 3 september wordt er een zomer-
concert gegeven door de Urker Mans Formatie onder 
leiding van Martin Mans in de Hervormde Kerk in 
Beekbergen.  
 
Dertien mannen in traditionele Urker kleding zingen 
het repertoire van de diverse cd's die zij inmiddels 
uitbrachten. Op gevoelige wijze zingen zij over heim-
wee en vertrouwen en vullen zij met hun stoere 
stemmen deze mooie kerk. Er komt ook klassiek en 
populair repertoire aan bod. Jong talent Mark 
Brandwijk verzorgt het orgelspel. 
 
Toegang: € 17,50. Online en bij reserveren € 16,=. 
Kinderen t/m 11 jaar € 5,= ANBO/KBO/PCOB-leden 
betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 13,=. 
Aanvang: 19.30 uur. 
 
Voor informatie en reserveren: www.martinmans.nl of 
bel 06 25391903. 

 
 
Voortgang nieuwbouw De Ruiterij 

    

    

Wereldwinkel in het nieuw 
Op zaterdag 17 september 2016 wordt de verbouwde Wereldwinkel feestelijk geopend. 
Aanpassingen die zijn uitgevoerd maken het nog leuker om eens rond te kijken, te genieten van 
geuren uit verre landen en thuis te genieten van de te koop aangeboden lekkernijen. 
De vrijwilligers zullen u met evenveel hartelijkheid ontvangen als u dat voor de verbouwing van 
hen gewend was. De heropening is op zaterdag 17 september 2016 om 11.00 uur en zal 
worden verricht door de heer Joop van der Meer, voorzitter dorpsraad Beekbergen-Lieren. 
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Varia 

De scholen zijn weer begonnen ! 

 

Enken tussen Beekbergen en Lieren 

Op 13 juni 2016 kwam Rina Hoiting op het kantoor van de dorpsraad met vragen en 
opmerkingen over de teloorgang van de enken op de grens tussen Beekbergen en Lieren. 
Op 3 augustus 2016 heeft het dagelijks bestuur een vervolggesprek met Rina Hoiting gehad. 
Tijdens dat gesprek gaf zij met onderstaand gedicht nogmaals uiting aan haar gevoelens en 
verontrusting. 
 

 
 
Zou het niet veel mooier zijn, 
als de enken weer vol zouden staan met graan 
Zou het niet veel mooier zijn, 
als de maïs verdween en het was als voorheen 
 
Zou het niet veel mooier zijn 
als we uit konden kijken over het veld, 
en verder kijken dan een jaartje geld 
 
Planners, pachters, boeren, kerken, 
houd de maïs binnen de perken 
landbouwers en investeerders 
dit gedicht is aan u gericht 
pleit ik voor meer verscheidenheid 
in 2017 een ander beleid 
 
Een stukje haver, een stukje rogge nee het is er niet 
Spelt, boekweit, aardappel of biet 
Zou het niet veel mooier zijn. 
 
Rina Hoiting 
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Cursus Hebreeuws in Beekbergen 

Vanaf maandag 5 september a.s. start ds. Jan Lammers in Beekbergen een wekelijkse cursus 
bijbels Hebreeuws. Allereerst drie avonden (van 20.00 – 21.30 uur) ter kennismaking. De lessen 
vinden plaats in het kerkelijk centrum “Het Hoogepad”. (Papenberg 5, 7361 BR, Beekbergen). In 
die drie kennismakingslessen leren we de Hebreeuwse letters schrijven en herkennen, maken 
we kennis met het karakter van de Hebreeuwse taal, ontdekken we de invloed van het 
Hebreeuws op het Nederlands en bouwen we een kleine Hebreeuwse woordenschat op. Het 
modern Hebreeuws is eigenlijk een rechtstreekse voortzetting van het bijbels Hebreeuws. Het 
modern Hebreeuws wordt het Ivriet genoemd. Ivriet is in principe exact hetzelfde woord als 
Hebreeuws. Maar uiteraard staat de cursus open voor iedereen die kennis wil maken met het 
Hebreeuws. 
Na de drie kennismakingslessen kan ieder zelf beslissen of hij/zij wil verder gaan met een 
nieuwe serie van steeds drie lessen. Na elke serie kan ieder beslissen of hij/zij intekent voor 
weer een nieuwe serie. 
Kosten €7,50 aan het begin van elke serie (dus €2,50 per les). Elke avond wordt er rond kwart 
voor negen gepauzeerd en heeft ieder gelegenheid om een kop koffie of thee te nuttigen (€1,-). 
Ds. Jan Lammers is emeritus predikant en momenteel pastoraal werker in Beekbergen. In zijn 
loopbaan was hij onder meer leraar Hebreeuws op het Streeklyceum in Ede. 
 
Aanmelden: 
Jan Lammers 
Van Schaffelaarweg 38, 7361 AG Beekbergen 
055 8441679 / 06 40327109 
jan@jrlammers.nl 

Noord West Veluwe Groep bracht zaterdag 20 augustus een bezoek aan 
Beekbergen 
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Gemeentenieuws 
Er is, in verband met het zomerreces, nog geen Politieke Markt Apeldoorn of Raads-
vergadering. 
 
Aanvraag omgevingsvergunning 

Engeland 1 Aanleggen voederplaats voor paarden 2016-08-14 

Koningspage 54 Vergroten woning (dakkapel) 2016-08-10 

 
De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan 
gepubliceerd. Op dat moment kunt u de gehele aanvraag en het besluit op verzoek inzien. 
Ook kunt u dan eventueel een bezwaar of zienswijze indienen. Zolang de gemeente nog geen 
besluit heeft genomen over de ingediende aanvraag worden geen nadere details over de 
aanvraag of over de aanvrager verstrekt, omdat de gemeente de privacy van de aanvrager 
respecteren. 
 
Onherroepelijk bestemmingsplan 

Arnhemseweg 445-449 Van bedrijfswoning naar woning 2016-07-22 

 
Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bovengenoemd bestemmingsplan is op  
22 juli 2016 onherroepelijk geworden. 
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de website van de gemeente Apeldoorn 
onder het kopje “ter inzage”. 
Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het omgevings-
loket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u 
ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het 
omgevingsloket staan vermeld op de website van de gemeente Apeldoorn. 
 

Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz, is iedere donderdagmiddag van 
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te 
helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal-maatschappelijk 
kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt 
u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG)  (Niet in juli en augustus) 
Iedere donderdagmiddag kunt u van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Hoge Weye 
(Dorpstraat 34) terecht bij het infopunt WSG met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis. 
 

Seniorenbijeenkomsten  (Niet in juli en augustus) 
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) 

- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten 
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 

ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 

a.tijhof9@upcmail.nl 
Het Hoogepad (Papenberg 5) (Ook in juli en augustus) 

- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur ’t Proathuus, inloopmiddag en u kunt meedoen aan 
spellen. Slecht ter been en toch graag naar de  bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem 
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te regelen 
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Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

Programma voor week 34 

Maandag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
15.45 tot 16.45 uur Zanguurtje 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
 
Dinsdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
 
Woensdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 uur oneven week themamiddag 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
 
Donderdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
 
Vrijdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur even week Mannenochtend 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
13.00 tot 16.30 uur Bakken 
14.30 tot 16.00 uur even week Jeu de Boules 
14.30 tot 16.00 uur oneven week Filmmiddag 
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
 

Zaterdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffieochtend 
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12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
15.00 tot 17.00 uur Met de mantel aan de wandel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Zondag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.30 uur Weet je nog van toen 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
15.00 tot 16.00 uur Luisteren vanuit je luie stoel 
 

Info: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplek 
        https://dagbesteding.apeldoorn.nl/dagbestedingsplek 
 
Voor informatie kunt u bellen: 
Activiteitenbegeleiding De Vier Dorpen telefoonnummer 055-5066870 
 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 
 
Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 
 
 
 
 
Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij 
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl) 
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 
 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 
 


