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Nieuwsbrief 4 april 2016 

Van de bestuurstafel 

Openbare Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 13 april 2016 

De Hoge Weye; Dorpstraat 34 Beekbergen 
Aanvang: 20.00 uur 

De agenda en het jaarverslag zijn te raadplegen op  
www.dorpsraadbeekbergen.nl 

 
Na de pauze zullen Masja Parlevliet (gemeente Apeldoorn) en Sander Diependaal 

(Ecoconsultancy) vertellen over het bodemonderzoek bouwlocatie Ruitersmolenweg 

 
U bent van harte uitgenodigd ! 

 

In en om de dorpen 

“EREDAG” Beekbergen 

Het is zo uniek dat een activiteit als de “Eredag” al 69 jaar wordt georganiseerd en dat steeds 
weer een grote groep vrijwilligers het jaarlijks mogelijk maakt dat de 65+ bewoners van de 
dorpen een onvergetelijke dag hebben, dat wij in deze Nieuwsbrief graag ruimte geven aan de 
Stichting “Eredag” om deze activiteit aan te kondigen. 
 
Aan de inwoners van Beekbergen,Lieren,Oosterhuizen en de Hooilanden. 
 
Het doet ons genoegen u mede te delen dat wij donderdag 16 juni 2016 het jaarlijkse uitstapje 
voor de oudere inwoners van onze dorpen willen houden. 
We willen hierbij iedereen, die in 2016 minimaal de leeftijd van 65 jaar heeft of hoopt te 
bereiken, of wanneer uw partner met wie u reist aan deze voorwaarde voldoet, van harte 
uitnodigen om u op te geven als deelnemer aan deze gezellige dag. Daarnaast is het belangrijk 
dat u in staat bent om met de bus te reizen. 
Doelstelling van de “Eredag” is om de oudere generatie te eren door hen een gezellige dag aan 
te bieden als dank voor wat ze voor de jongere generatie hebben gedaan. Als u in aanmerking 
komt om deel te nemen aan de “Eredag” aarzel dan niet en geef u op, want mede dank zij u en 
door uw deelname zijn wij in staat geweest om deze geweldige traditie al 69 jaar in stand te 
houden. 
 
Om deze dag mogelijk te maken heeft de stichting “Eredag” natuurlijk financiële middelen nodig. 
Daarvoor zijn wij vrijwel uitsluitend aangewezen op de jaarlijkse collecte en we hopen daarom 
dat u ook dit jaar weer gul zult bijdragen. 
Dit jaar zal de collecte plaatsvinden in de week van 11 t/m 16 april. 
U kunt dan weer een van onze medewerk(st)ers bij u aan de deur verwachten met een lijst waar 
u uw bijdrage op kunt vermelden en tevens het bedrag aan de collectant kunt meegeven. 
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De stichting “Eredag” bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die zich kosteloos inzetten om deze dag 
mogelijk te maken. Mede daarom willen wij u deze collecte van harte aanbevelen. 
 
U kunt zich op de volgende wijzen aanmelden om aan de “Eredag” deel te nemen: 

A. Schriftelijk voor 24 april a.s. bij: J. de Groot-Davelaar, Kalverwei 6, 7364 BW Lieren 
onder vermelding van de volgende gegevens: 
1. Naam, adres en postcode 
2. geboortedatum 
3. naam van de huisarts 
4. of u opgehaald wilt worden 
5. of u graag bij bepaalde personen in de bus wilt zitten 
6. of u geen suiker of zout mag gebruiken 
7. telefoonnummer van achterblijver in geval van nood 
 
B. Telefonisch tussen 18.00 uur en 19.30 uur van 18 april t/m 22 april bij J. de Groot-Davelaar, 
tel.: 055-5062406  
 
C. Persoonlijk en wel op donderdag 14 april of donderdag 21 april a.s. 
van 13.00 tot 14.00 uur in dorpshuis “De Hoge Weye” Dorpstraat 32, Beekbergen 
 
Met vriendelijke groeten namens de stichting “EREDAG”, 
 
P.J.G.W. Spölmink – voorzitter, Tel.: 055 – 533 3050 
J. de Groot-Davelaar – secretaresse, Tel.: 055 – 506 2406 
A.M.G. Tijhof - penningmeester 

Open dag Prinses Julianaschool 

Op woensdag 6 april 2016 is er op de PCBO Prinses Julianaschool in Lieren een Open Dag. 
U bent daar ’s morgens van harte welkom om kennis te nemen van de onderwijsmethodiek en 
de waarden waarvoor deze basisschool staat. 

Herdenking WOII Lieren, Oosterhuizen en Beekbergen 

De Stichting Bevrijdingscomité Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen houdt dit jaar op 

maandag 18 april 2016 de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van deze drie dorpen. 
Dit zal gehouden worden bij het monument aan de Lierderstraat naast de kerk. 
’s Morgens om 09.00 uur zal de herdenking zijn met de leerlingen van groep 7 en 8 van de 
basisschool Prinses Juliana uit Beekbergen, die het monument geadopteerd hebben. Hierbij zal 
ook loco-burgemeester Sandmann van de gemeente Apeldoorn aanwezig zijn en zal bloemen 
leggen namens de gemeente Apeldoorn. Verdere medewerking zal verleend worden door  
The 48e Highlanders of Holland, de heer Dirk Goudkuil met doedelzak en The Old Army Cars 
met hun legervoertuigen. ’s Avonds om 19.30 uur zal de herdenking zijn m.m.v.  
The 48e Highlanders of Holland Pipes and Drums, de heer Marten Hartgers met trompet en 
The Old Army Cars met hun legervoertuigen. Spreker zal zijn Mr. J.H.J. van Blommenstein,  
oud-burgemeester van Voorst en bestuurslid van Thank you Canada en Alleid Forces. 

Een avond voor mantelzorgers 

Donderdag 31 maart 2016 een avond, georganiseerd door Gemeente Apeldoorn, Dorpsraad 
Beekbergen-Lieren, De Kap en Stimenz, waar mantelzorgers werden geïnformeerd over de 
mogelijkheden die er zijn om bij “mantelzorgen” ondersteuning en advies te krijgen.  
Een uitnodigingsbrief was door de gemeente Apeldoorn in Beekbergen en Lieren huis aan huis 
verspreid.  
Het had rond de veertig aanmeldingen opgeleverd. Wanneer is men “mantelzorger”?  
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte en/of 
hulpbehoevende persoon uit haar/zijn directe omgeving. Dat kan zijn de partner, een ouder of 
een kind, maar ook een ander familielid of bekende. Mantelzorgers kiezen er niet voor, het 
overkomt hen. 
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Gestart werd om 18.00 uur met een door slagerij Wilbrink verzorgde boerenkoolmaaltijd. 
Vervolgens vertelde Marieke Born (beleidsmedewerker gemeente Apeldoorn) welke waardering 
de gemeente heeft voor datgene dat de mantelzorger doet in het sociaal maatschappelijke 
domein en welke ondersteuning vanuit de gemeente kan worden gegeven. Vervolgens was 
Karin Fennes (De Kap) die vertelde over ervaringen van mantelzorgers. Het waren voor velen 
herkenbare situaties en die vaak zichtbaar emoties opriepen. Verhalen zijn opgenomen in de 
documentatie die aan het einde van de avond werd uitgereikt. Het boek “Dit doe ik gewoon” en 
een informatiemap van De Kap. Daarin veel praktische tips voor ondersteuning van de mantel-
zorger. Wie goed voor zichzelf zorgt, kan de zorg voor een ander langer volhouden. Aansluitend 
aan de presentatie van Karin Fennes werd een door haar uitgekozen film vertoond. Ook daarin 
waren er voor de aanwezige mantelzorgers veel herkenbare situaties. De aandacht voor deze 
ruim een uur durende film was groot en de stilte in de zaal was voelbaar. Dat bleek eens te 
meer toen de film was afgelopen. Het bleef muisstil in de zaal.  
Pieter de Mos sloot, even ruimte gevend voor het verwerken van de emoties, de avond af met 
het bedanken van Karin Fennes voor haar mooie en ontroerende presentatie en de gekozen 
film. De dames van Het Hoogepad dank voor het verzorgen van de koffie en de thee.  
Een zeer geslaagde avond ! 

  

  
 

Het Beekbergens Toneel speelde vrijdag en zaterdag het blijspel Zwarte Droeven 

De druivenkweker Willem Kers (goed gespeeld door Jeroen Jochems) zoekt in het hoogseizoen 
extra personeel en heeft een kleine advertentie in de krant gezet, maar ook zonder die 
advertentie komen er van allerlei slag mensen (de hele leuke gebrekkig Nederlandssprekende 
gastarbeider Ali, een van de vrouwen van de gastarbeider, (die zonder dat hij het weet een kind 
van hem heeft) een toevallig langskomende vakantieganger, die haar tentje op wil slaan op het 
erf van Willem en een zwerver) op zijn pad om voor hem te werken. 
 
Aanvankelijk wil hij ze voor heel weinig geld laten werken, maar zijn vrouw en dochter Jelly 
weten het steeds weer voor elkaar te krijgen, dat ze net zoveel verdienen als de vaste 
medewerkers, maar natuurlijk wel “zwart”. 
 
De tante (tante Margje, zeer goed en hilarisch gespeeld door Gerda de Groot) van zijn vrouw 
Janny komt zoals elk jaar weer logeren geheel tegen de zin in van Willem. 
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Willem wil eigenlijk wel uitbreiden met zijn kwekerij, maar daarvoor moet hij bij de bank veel 
geld lenen. 
 

In een vertrouwelijk gesprek van Janny Kers 
met haar tante komt dit ter sprake en tante 
wil wel bijspringen in de financiering, maar 
als ze hoort, dat Willem haar niet mag, trekt 
ze dit weer in. 
 
Ondertussen is Willem al begonnen om te 
proberen zijn tante uit de weg te ruimen, 
door haar appelsap met vergif te laten 
drinken (een idee van Geert de zwerver 
gespeeld door de altijd weer komisch 
spelende Tonny v.d. Beld). 
 

De appelsap staat wel op tafel, maar door allerlei omstandigheden (een agent op bezoek om 
een bekeuring uit te schrijven voor de dochter des huizes voor veel te hard rijden met de motor 
en een inval door een ambtenaar van het FIOD, die er lucht van had gekregen i.v.m. de 
zwartwerkers) komt het er gelukkig niet van om tante daarvan te laten drinken. 
 

  

En dat is maar goed ook, want als Willem hoort van de evt. plannen om hem wel financieel te 
willen steunen, weet hij niet hoe snel hij de situatie van de appelsap weer moet zien te redden 
(met natuurlijk weer de nodige hilarische momenten). 
 
Willem is ook helemaal van zijn stuk gebracht als blijkt, dat zijn dochter in de tussentijd ook nog 
eens een verhouding blijkt te hebben met de agent. 
 
Maar zoals altijd, loopt alles weer goed af en kwam er een eind aan een zeer leuke avond met 
een goed gespeeld toneelstuk. 

Snelheidsdisplay staat nu op de Lierderstraat in Lieren, komende vanaf het kanaal 
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Gemeentenieuws 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Dorpsfeest en Super Zeskamp op 2 en 3 september 2016. Locatie Dorpstraat Beekbergen. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken -nadat het besluit is genomen- op grond van 
artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de burgemeester 
indienen. 
 
Herdenking en viering 4 en 5 mei. Locatie: Teixeira de Mattospark. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken -nadat het besluit is genomen- op grond van 
artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de burgemeester 
indienen. 
 
Openlucht kerkdienst op 15 mei 2016. Locatie: Freule Hartsenplantsoen. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken -nadat het besluit is genomen op grond van artikel 
7.1 van de Algemene wet bestuursrecht- een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen. 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Kalverwei 18, Lieren. 
Veranderen van een bedrijfsgebouw (aanvraag is gedateerd 23 maart 2016). 
De aanvraag ligt niet ter inzage en er kunnen geen reacties worden ingediend. 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 7 april 2016 

 Raadzaal 

19.00 – 21.00 uur Toekomst beschermd wonen 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Vaststelling bestemmingsplan Handelstraat (vervolg overleg) 

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.00 uur Advies aan GS van Gelderland over luchthaven Teuge 

20.00 – 21.00 uur Tussenstand 10 jaar Beek herstel in Apeldoorn 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Evaluatie direct actief 2014 – 2015 

 Zwitsal locatie 

19.00 – 21.00 uur Gebiedsprofiel Zwitsal Apeldoorn 
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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 
 

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 
Maandag 4 april 
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 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
15.45 tot 16.45 uur Zingen 
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 5 april 
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 
 
Woensdag 6 april 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom (stemmen) 
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 
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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 7 april 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur 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 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Vrijdag 8 april 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur 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 Jeu de Boules 
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 9 april 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffieochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
15.00 tot 17.00 uur Met de mantel aan de wandel 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Zondag 10 april 
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/ 
 
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 

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). 
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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 
 
 
 

 
Lekker genieten van het mooie voorjaarsweer. 
 

    
Ooievaarsnest Tullekensbocht, Beekbergen. 

 


