Nieuwsbrief 14 maart 2016
Van de bestuurstafel
Herdenking Woeste Hoeve
Op dinsdag 8 maart 2016 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos, tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst “Herdenking Woeste Hoeve” bloemen gelegd bij het monument.
Het was ook dit jaar weer een indrukwekkende bijeenkomst waar de 117 mannen op 8 maart
1945 door de Duitse bezetter als represaille maatregel werden gefusilleerd. Goed was het, zo
werd door de heer Harry Blom (voorzitter van de stichting monument Woeste Hoeve) gesteld,
dat er ook dit jaar weer zoveel belangstellenden waren. Jong en oud gaf blijk van betrokkenheid
bij dit vreselijk gebeuren in de laatste maanden van de Duitse overheersing. De heer Blom
(voormalig directeur van de christelijke basisschool De Touwladder in Ugchelen) vertelde van
zijn betrokkenheid bij de jaarlijkse herdenking (binnen de kring van collega’s en kennissen twee
nabestaanden van de gefusilleerde mannen) en de drive om te blijven herdenken. De heer
Blom had zijn toespraak opgebouwd rond het jaarthema van het comité 4 en 5 mei. Voor het
jaar 2016 is dat “De vrijheid omarmd” geschreven door de politiek filosoof Tamar de Waal.
Enkele leerlingen van groep 7 van de Touwladder droegen, zowel in restaurant De Woeste
Hoeve als ook bij het monument, de door hen geschreven gedichten voor. Daarin legden zij de
nadruk op vrijheid (het hebben daarvan en het verlangen daarnaar) toen en nu. Tijdens de stille
tocht van het restaurant naar het monument werd de stoet begeleid door de kinderen van de
Touwladder. Namens de gemeente Apeldoorn legde loco-burgemeester Mark Sandmann een
krans. Tijdens het leggen van bloemen door een grote groep belangstellenden speelde de kapel
van de politie koraalmuziek. Het was een mooie en indrukwekkende herdenking.

Kort even de geschiedenis
De Apeldoornse ondergrondse had een tip gekregen dat in de nacht van 6 op 7 maart 1945 de
Wehrmacht bij een slachterij in Epe 3000 kilo vlees zou ophalen voor de Duitse troepen in en
rond Arnhem. Vanwege voedselschaarste bij onderduikers en de vele evacués zou dat vlees
ook in Apeldoorn zeer welkom zijn. Plan werd gemaakt om de auto van de Wehrmacht te
kapen. De groep beschikte over Duitse uniformen en een van de groepsleden sprak goed Duits.
Het personeel van de slachterij zou dus geen argwaan krijgen wanneer de leden van de
ondergrondse zich zouden melden. Ook had de groep voldoende munitie en geweren om een
eventueel vuurgevecht aan te gaan. Niets leek een geslaagde actie in de weg te staan. Toen de
verzetsgroep een auto vanuit de richting Arnhem hoorde naderen dacht men dat het de vrachtauto was. Het was echter een open BMW met daarin een chauffeur en twee officieren. In het
vuurgevecht dat ontstond werden de chauffeur en een van de officieren gedood. De derde
inzittende was zwaar gewond, maar leefde nog. Het was Rauter, de hoogste Duitse politiegeneraal en hoofd van de SS. Toen in de ochtend van 7 maart 1945 de Duitsers de overval te
horen kregen en -aan de hand van munitie- vaststelden dat het een daad van een verzetsgroep
was geweest, werd er een represaille met ongekende omvang in gang gezet. In Amsterdam,
Amersfoort, Fort De Bilt en op de Waalsdorpervlakte werden in totaal 146 mannen gefusilleerd.
Maar de grootste groep, afkomstig uit de gevangenissen van Assen, Zwolle, Almelo,
Colmschate, Doetinchem en Apeldoorn, in totaal 117 mannen werden op 8 maart 1945 bij de
Woeste Hoeve gefusilleerd. De jongste van deze groep was 17 jaar, de oudste 75.
Dat wordt jaarlijks op 8 maart door nabestaanden en andere belangstellenden herdacht.
Meer informatie op www.stichting monument woeste hoeve.nl.
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Ereveld vol leven
Graag attenderen wij u op een bijzondere bijeenkomst op Ereveld Loenen.
Naast de traditionele Dodenherdenking op 4 mei vindt op het Nationaal Ereveld Loenen dit jaar
nog een bijzondere herdenking plaats. Op maandag 2 mei 2016 staat het ereveld in het teken
van Ereveld Vol Leven. Tijdens deze herdenking komt bij (een deel van) de graven een
vrijwilliger te staan van dezelfde leeftijd als het oorlogsslachtoffer. Om daarmee zichtbaar te
maken dat er werkelijk bij iedere grafsteen levens hoorden. Op de website
www.ereveldvolleven.nl staat een film waarin u ziet hoe dit vorig jaar is geweest. Op de website
staat ook nadere informatie over de bijeenkomst. De initiatiefnemers van Ereveld Vol Leven
hebben het voornemen om dit jaar ook de bij monument De Woeste Hoeve gefusilleerde
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Nederlanders te herdenken. De bijeenkomst begint om 15.00 uur met een korte plechtigheid
voor genodigden. Aansluitend gaat men in een stille tocht naar de graven en stelt men zich op
achter een gedenksteen.

Gezocht
Zoals reeds genoemd in de digitale Nieuwsbrief van 29 februari 2016 is er een “werkclub”
opgericht om Beekbergen en Lieren energieneutraler te maken. Hiervoor zoeken we
enthousiastelingen! We denken met minimaal een groep van 8 tot 10 personen van start te
gaan met het nadenken over hoe dat te organiseren en uit te voeren. Op dit moment zijn er vijf
aanmeldingen. We hebben, om de tijdbesteding van de deelnemers binnen de perken te
houden en de input zo breed mogelijk te verkrijgen, dus nog dringend behoefte aan enkele
personen die zich willen inzetten voor het voornemen Beekbergen en Lieren energieneutraler
worden.
Reageren kan via de dorpsraad Beekbergen-Lieren (post@dorpsraadbeekbergen.nl) of bij Roel
van Swam (rm.vanswam@gmail.com of telefoon 0620541253), of Gerard Brugman
(g.brugman1@gmail.com) of kantoor dorpsraad(post@dorpsraadbeekbergen.nl).

Beekbergsebroek en windmolens
Op zaterdag 12 maart jl. werd, op uitnodiging van deA (duurzame energiecoöperatie
Apeldoorn), deelgenomen aan een bezoek aan de locatie in Deventer waar een tweetal
windmolens in bedrijf is. Andere deelnemers waren bewoners uit het gebied Beekbergsebroek
en direct daaraan grenzend, enkele leden van de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de
vereniging Klarenbeeks Belang. Vertrekpunt was Ecofactorij 18. Daar werden de deelnemers
welkom geheten door Arien Scholtens, voorzitter van deA en Michael Boddeke van deA. Daar
werd ook, onder het genot van koffie, een korte toelichting gegeven op de uitnodiging.
Omstreeks 09.30 uur vertrokken de ca. 40 deelnemers per bus naar de locatie in Deventer. Aan
de voet van een van de twee daar in bedrijf zijnde windmolens werd door Jan de Vries
(Deventer Energie) verteld dat op de locatie Deventer twee molens staan met een mastlengte
van 85 meter en een wiek lengte van 46 meter en de molen 3,25 megawatt aan elektrisch
vermogen levert. Energie levering aan ca. 2700 huishoudens. De locatie Deventer ligt dicht bij
de rijksweg A1 en dat zorgt voor zoveel achtergrond geluid dat over eventueel geluidsoverlast
door het zoevend geluid wanneer de wiek het mastlichaam passeert op deze locatie niets kan
worden gezegd. Wel was al goed waarneembaar (de zon scheen gelukkig) dat er slagschaduw
optreedt. We mochten ook even in de molen kijken.
Toen op naar een tweetal locaties verder van de snelweg en dus de mogelijkheid om vast te
stellen of op een afstand tussen de 500 en 700 meter geluidshinder wordt ervaren. Dat viel
mee, niet of nauwelijks hoorbaar. Wel weer de slagschaduw in de ruiten van de ter plaatse
gevestigde kantoorruimten. Dat kan niet anders of dat moet hinderlijk zijn voor de werknemers.
Terug naar de Ecofactorij waar de excursie werd afgesloten met wat napraten en een broodje.
Belangrijk is om te bedenken dat deA voor het plan Beekbergsebroek uitgaat van windmolens
die aanzienlijk hoger zijn dan de molens in Deventer. Dat de effecten op slagschaduw naar
verhouding eveneens zullen toenemen en dat ook het geluid -zeker bij maximaal toerental- ook
in een “stilte gebied” als het Beekbergsebroek zijn effect zal hebben. Bestuur van de dorpsraad
heeft indertijd aan de gemeente Apeldoorn laten weten geen voorstander te zijn van het
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plaatsen van windmolens in het gebied Beekbergsebroek. De ingediende zienswijze werd niet
gehonoreerd door de gemeente.
N.B. Beekbergsebroek ligt in het verzorgingsgebied van Klarenbeeks Belang. De dorpsraad
overlegt daarom met deze vereniging.

Bijeenkomst voor mantelzorgers
Van de sociaal werker van Stimenz, Hélène Mook, ontvingen wij de mededeling dat Stimenz -in
samenwerking met de gemeente Apeldoorn- op donderdag 31 maart 2016 in Het Hoogepad
(Papenberg 5 in Beekbergen) een bijeenkomst organiseert voor mantelzorgers. De gemeente
Apeldoorn heeft een brief, met daarin nadere uitleg voor wie deze bijeenkomst is bedoeld en
wat het programma van de bijeenkomst is, aan mantelzorgers verzonden.
Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte
en/of hulpbehoevende persoon uit zijn/haar naaste omgeving zorgt. Zij kiezen er niet voor om te
gaan zorgen, het overkomt hen. Omdat ze een emotionele band hebben met diegene die zorg
nodig heeft. Mantelzorgers kunnen er ook niet zomaar mee stoppen en zorgen soms 24 uur per
dag. Voor deze mensen is de bijeenkomst bedoeld. Wat kunt u verwachten.
18.00 uur: Start van de bijeenkomst met maaltijd (wordt verzorgd door slagerij Wilbrink)
18.45 uur: Inleiding door een medewerker van de gemeente Apeldoorn
19.00 uur: “Dit doe ik gewoon”, door Karin Fennes (consulent stedelijk knooppunt mantelzorg)
19.45 uur: Pauze
20.00 uur: Documentaire (film)
20.45 uur: Afsluiting

U kunt alleen deelnemen als u zich heeft opgegeven bij Hélène Mook, mail:
h.mook@stimenz.nlof telefoon 06 25009728
De avond is uitsluitend bedoeld voor mantelzorgers (zie eerdere omschrijving van het begrip
mantelzorger) uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.
Mocht het zo zijn dat er meer aanmeldingen zijn dan er ruimte beschikbaar is, dan wordt
mogelijk een tweede bijeenkomst georganiseerd.

In en om de dorpen
Van harte !
Het bestuur van de dorpsraad Beekbergen-Lieren feliciteert het bestuur en de vrijwilligers van
De Boerderij met het 45 jarig jubileum. Op zaterdag 2 april 2016 wordt dit feestelijk gevierd met
de band 69 come back en Hans Dulfer. Het feest begint om 20.00 uur, de toegang is gratis.
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Straatvolleybaltoernooi Beekbergen
In de week van 27 juni tot en met 2 juli 2016 wordt het straatvolleybaltoernooi gehouden. Het is
dit jaar de 41e keer dat dit wordt georganiseerd. Er doen jaarlijks maximaal 48 seniorenteams
en ongeveer 35 jeugdteams deel aan dit evenement. De inschrijving start vanaf begin april
2016. Alle organisatoren en deelnemers wensen wij een goed en sportief toernooi.

Gemeentenieuws
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen die betrekking hebben op locaties in Beekbergen en Lieren.
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt
aangegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt.
Locatie

Omschrijving

Code

Berg en Dalweg 28A

Maken van een in- en uitrit (8 maart 2016)

1

Veldbrugweg 21

Vergroten van een woning (7 maart 2016)

2

Lierdererf 30

Plaatsen van een schuur (7 maart 2016)

2

Verklaring code
1. Ingekomen aanvraag
Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en
kan niet worden ingezien.
2. Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen
haakjes achter de omschrijving van de vergunningaanvraag te worden gestuurd naar het
college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. het team Advies, Verweer &
Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook ingediend worden
via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.
Stukken inzien
Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen kunnen tijdens openingstijden van het stadhuis 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
Met afspraak
Maandag

08.30 – 16.00 uur

Dinsdag

08.30 – 16.00 uur
17.30 – 19.30 uur

Woensdag

08.30 – 16.00 uur

Donderdag

08.30 – 16.00 uur
17.30 – 19.30 uur

Vrijdag

08.30 – 12.30 uur
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Politieke Markt Apeldoorn en Raadsvergadering 17 maart 2016
Het Rode Hert
19.00 – 19.45 uur

Presentatie Jaarverslag 2015 en plannen 2016 Erfgoedplatform
De Moriaen

19.00 – 19.45 uur

Presentatie project “InHuis”
De Rode Leeuw

19.00 – 19.45 uur

Presentatie organisatieverandering (door mevr. Sjerps)
Raadzaal

20.00 uur

1. Vaststelling Raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
4. Herbenoemen lid van de Raad van Toezicht leerplein 055
5. Voorstellen (voorgenomen) kaderwijzigingen projecten grondbedrijf
6. Sluiting met drankje in de Burgerzaal

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)
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
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)
- 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
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Maandag 14 maart
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
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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 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Dinsdag 15 maart
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
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
19.30 tot 21.00 uur Bingo-avond
Woensdag 16 maart
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Donderdag 17 maart
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
10.00 tot 11.30 uur Creatief
10.00 tot 11.30 uur H&A mode
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
14.30 tot 16.00 uur Soos
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Vrijdag 18 maart
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
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 Filmmiddag – Herken de vogels in uw tuin
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Zaterdag 19 maart
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
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10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffieochtend
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
15.00 tot 16.30 uur Muziekactiviteit
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie-inloop
Zondag 20 maart
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
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Info: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplekken/de-vier-dorpen/
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten.
Spreekuur dorpsagent (de heer 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

8

