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Nieuwsbrief 29 juni 2015 

Van de bestuurstafel 
 

Nieuwsbrief met vakantie 

Van 13 juli tot en met 17 augustus 2015 verschijnt - tenzij de actualiteit daartoe aanleiding 
geeft- er geen Nieuwsbrief 

De toerist kan komen! 

In de afgelopen periode heeft druk overleg plaatsgevonden met de gemeente Apeldoorn over 
de update van de kaarten in het infobord bij de bushalte voor het terras van IJstijd. Er was 
overeenstemming over de aanpassingen -en dat waren er veel meer dan we hadden verwacht- 
maar de vraag bleef “wie zal dat betalen?”. 
Toen daar overeenstemming over was (de gemeente Apeldoorn) was het een kwestie van 
drukken (printen) en inhangen. Dat is allemaal vlot gegaan en de actuele kaarten hangen sinds 
kort in het frame. De kaarten zijn als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd (zijn te vergroten en 
dan goed leesbaar te maken) zodat niet alleen de toerist weet wie, wat en waar is gevestigd, 
maar ook u. 
Steven Gerritsen (stadsdeelmanager voor de dorpen en buitengebied) bedankt voor je mee-
denken. 

   

Vanuit Zorgteam Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen i.o. 

Tijdens het overleg van het Zorgteam Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen i.o. op 23 juni 2015 
werd onder andere aandacht besteed aan de rol van de mantelzorger in het zorgtraject. Er 
werd, omdat daarover bij veel mensen (zowel zorgvragers als zorgverleners) onduidelijkheid 
bestaat, ook aandacht besteed aan het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerszorg. 
 
Mantelzorg overkomt je 

- Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt hen omdat ze een 
emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 
24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleeg-
kundige handelingen 
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Voor vrijwilligerszorg kies je 

- Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten is er 
(nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en 
kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen 

 
Bastienne van der Zande (wijkgerichte preventie, wijkverpleegkundige voor de Apeldoornse 
dorpen) heeft tijdens de bijeenkomst het begrip mantelzorg ook toegelicht. 
 
Onderstaand de door haar aangereikte toelichting. 

Wanneer bent u mantelzorger? 

 “Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een 
hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorg-
verlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.” 
(Nationale Raad voor de Volksgezondheid) 

 
Mantelzorger bent u, als u onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulp-
behoevend persoon uit uw eigen sociale omgeving en meer dan 8 uur per week en/of langer 
dan 3 maanden zorg verleent. Dit kan verschillen van intensieve zorg met verpleegkundige 
handelingen als wondzorg tot meegaan naar het ziekenhuis en de administratie doen. 
 
Mensen zijn vaak mantelzorger zonder te weten dat ze dat zijn. De bekendste reactie is: 
”Het hoort er toch bij?” 
Gelukkig denken veel mensen zo. Echter kan het mantelzorgen best ingrijpend en intensief zijn. 
Van de 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland, geven 450.000 mensen aan zich zwaar belast 
of overbelast te voelen. Het mantelzorgen mag natuurlijk nooit ten koste gaan van uw eigen 
gezondheid. Daarom is het van belang om er bewust van te zijn dat u mantelzorger bent en dit 
in uw achterhoofd te houden als u voor uzelf naar een professionele zorgverlener gaat. 

Contracten BWiBL getekend voor project Beekvallei 

Wij hebben informeel begrepen dat de vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren 
afgelopen week een akkoord heeft bereikt voor project Beekvallei. Er zijn handtekeningen gezet 
onder verschillende contracten. De vereniging heeft eerder al laten weten bezig te zijn met een 
meerpartijen opzet voor een nieuwe start. De handtekeningen moesten voor de deadline van  
1 juli van de provincie gezet zijn. Dat is dus gehaald, waarmee een belangrijke mijlpaal behaald 
is. BWiBL wil over een jaar gaan bouwen aan de Nieuwe Voorweg in Lieren en zet alles op alles 
om dat te realiseren. Het officiële bericht van BWiBL moet nog komen; in de volgende nieuws-
brief berichten we daar uitgebreider over. 

In en om de dorpen 

Zomeravondzang Dorpskerk Beekbergen 

In de maanden juli en augustus 2015 is er op de woensdagavonden zomeravondzang. 
Aanvang 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur). 
 
Datum Spreker Organist Instrumentale medewerking Zang 

15 juli Willem Wilbrink Wilbert Magré Erica Vogel Marion van Iwaarden 

22 juli Annemarie v/d Grift Jan van der Poel Corine Bossenbroek 
Johanneke Wilbrink 

 

29 juli  Ds. Jan Lammers Barend van Kooten Sanne van Blijderveen 
Joline Jochems 

 

5 aug. Ds. Adriaan Theunisse Ben van Gils Jacoline Hietbrink 
Eric Klomp 

 

12 aug.  Henk van Gils Jaap Ouwehand  Anke ter Riet 

19 aug. Gert Timmer Bea Dijkgraaf  Rianne Blankestijn 

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in Het Hoogepad. 
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Orgelconcerten Dorpskerk Beekbergen 

Dat we in de dorpskerk in Beekbergen een prachtig orgel hebben, is bij veel mensen -zowel 
inwoners als toeristen- bekend. Landelijk bekende organisten komen graag naar Beekbergen 
om een concert te geven. 
In enkele regels de geschiedenis van dit orgel. In 1779 schonken stadhouder Willem V en zijn 
echtgenote Wilhelmina van Pruisen aan de kerk van Apeldoorn een orgel dat gebouwd werd 
door de uit Duitsland afkomstige orgelbouwer Johann Gustav Schilling. Toen in 1842 de zoon 
van stadhouder Willem V (koning Willem I) besloot dat in de nieuw te bouwen kerk in Apeldoorn 
(de Grote Kerk) ook een groter orgel moest komen, waren het de toenmalige kerkrentmeesters 
van de kerk in Beekbergen die aan de koning gevraagd hebben het bestaande orgel aan 
Beekbergen te schenken. Zo staat het Schilling orgel sinds 1842 in Beekbergen. Op het orgel 
prijken de wapenschilden van Oranje-Nassau en van Pruisen. 

 
 
De orgelconcerten (op maandagavond) in de maanden juli en augustus worden gegeven door 
de organisten: 
 

Datum Organist Instrumentale medewerking 

6 juli 2015 Martin Zonnenberg Marjolein de Wit 

13 juli 2015 Gert van Hoef  

20 juli 2015 Minne Veldman  

27 juli 2015 Sander van Marion  

3 augustus 2015 Evert van de Veen  

10 augustus 2015 André Knevel (Canada)  

17 augustus 2015 Wim Magré  

24 augustus 2015 Harm Hoeve  Noortje van Middelkoop 

 
Aanvang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur. 

Stamtafel met vakantie 

Donderdagmiddag 25 juni jl. werd het seizoen met een videopresentatie afgesloten. 
John Tanasale liet het door hem gemaakte filmverslag van de bijeenkomsten (festiviteiten) in 
het kader van 70 jaar vrijheid zien. Zo zagen we allereerst de herdenking op 17 april 2015 bij 
het monument in Lieren (kranslegging en toespraak door de heer Beelaerts van Blokland). Op 
18 april was er de rondrit met de Old Army Cars en de veteranen uit Bronbeek en de Wapen 
Broeders (vertrekpunt de Boerderij en daar ook aansluitend een optreden van muziek- en 
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zangverenigingen. Een prima herdenkingsfeest). De bijeenkomsten op 4 en 5 mei. Herdenking 
in de kerk, stille tocht, bijeenkomst Teixeira de Mattospark en Liberty Camp. Maar ook in 
ontvangst nemen van het vrijheidsvuur in Wageningen, de estafetteloop van Wageningen naar 
Beekbergen in de vroege ochtend van 5 mei en de toespraak op 5 mei door de heer Moen (uit 
Australië). We kregen het allemaal te zien. Ook nog een deel van de manifestatie in het kader 
van 200 jaar Koninkrijk op het voorterrein van paleis Het Loo (14 juni 2014). De vertoonde 
beelden werden door Jan Hogeweij helder en duidelijk toegelicht. Natuurlijk ontbraken de 
drankjes en de hapjes niet. Ton en Dini Tijhof en alle andere “helpende handen” bedankt voor 
deze middag en natuurlijk alle andere stamtafelmiddagen. 
Donderdag 3 september 2015 opent de Stamtafel haar deuren weer en zijn de senioren weer 
van harte welkom. 

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 11 tot en 17 juni 2015 en die betrekking hebben op 
locaties in Beekbergen en Lieren. 
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Molenakker 4 Starten van bed&breakfast in een woning (planologisch strijdig 
gebruik) 12 juni 2015 

1 

 

Verklaring code 

1. Ingekomen aanvraag 

Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en 
kan niet worden ingezien. 
 
Stukken inzien  

Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen kunnen tijdens openingstijden van het stad-
huis worden ingezien. Als u verleende vergunningen tijdens de avondopenstelling wilt inzien, 
dan wordt er geadviseerd om dat overdag aan te geven. Deze stukken worden opgeslagen in 
het archief en daar is ’s avonds niemand aanwezig (telefoon14055 tot 15.00 uur). 
 
Openingstijden stadhuis 

 Zonder afspraak Met afspraak 

Maandag 08.30 – 12.00 uur 08.30 - 16.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 - 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Woensdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 16.00 uur 

Donderdag 06.30 – 12.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

08.30 – 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.30 uur 
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Aangevraagde evenementenvergunningen 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van grote 
evenementen bij hem zijn ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 
 

Omschrijving Datum evenement Locatie 

Clubkampioenschappen 31 augustus 2015 Kerkeveld  Beekbergen 

Dorpsfeest in Beekbergen 4 september 2015 Dorpstraat Beekbergen 

 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op 
grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrechten bezwaarschrift bij de burgemeester 
indienen. 

Verleende evenementenvergunningen 

De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementenvergunning heeft verleend voor het 
houden van de volgende evenementen. 
 

Omschrijving Datum evenement Locatie Datum vergunning 

Boerenavond 18 juli 2015 Centrum Beekbergen 12 juni 2015 

Muziek in de tuinen 9 augustus 2015 Engelanderweg 22 en 32, 
Spelderholt 3 

17 juni 2015 

Nederlandse jeugd kampioen-
schappen IJslandse paarden 

19 en 20 september 2015 Vinkenkamp 9 Lieren 17 juni 2015 

 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op 
grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrechten een bezwaarschrift bij de 
burgemeester indien. 
 
 

N.B. Op donderdag 2 juli 2015 is er geen Politieke Markt Apeldoorn 
 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

Donderdagmiddag 25 juni 2015 was de laatste Stamtafelmiddag. 

Op donderdag 3 september 2015 gaat het nieuwe seizoen van start en bent u weer van harte 
welkom (14.00 tot 16.00 uur in de Hoge Weye) 

Vanaf 3 september 2015 kunt u weer terecht bij het info punt met al uw vragen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis 

Op de even weken, uitgezonderd de maanden juli en augustus, houdt Sprengenland Wonen 
van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Hoge Weye. 
 
Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz is iedere donderdagochtend van 09.30 – 11.30 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. 
 
N.B. Op donderdagochtend 2 juli 2015 is er geen spreekuur. Op donderdagochtend  
 23 juli 2015 is er wel spreekuur maar zal een andere sociaal werker (Floor Lieshout) 
 van Stimenz u te woord staan. 
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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 
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