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Nieuwsbrief 6 juni 2016 

Van de bestuurstafel 

Gesprek met wethouder Stukker 

Op vrijdag 3 juni 2016 had het bestuur van de dorpsraad een gesprek met wethouder Stukker, 
onder andere wethouder voor de dorpen. De afspraak was gemaakt tijdens het overleg dorpen-
platform op 9 mei 2016. Doel van het bezoek en het gesprek was het uitwisselen van informatie 
die van belang is voor het leefklimaat in Beekbergen en Lieren. En dan komen onderwerpen als 
woningbouw, overlast door jongeren en drankmisbruik in de openbare ruimte door cliënten van 
zorginstellingen aan de orde. Maar ook de door de jongeren gewenste speelvoorzieningen, een 
alternatief voor een hangplek (de jongerenbus), de activiteiten die De Boerderij voor jongeren 
ontwikkelt. En natuurlijk het milieuteam van Pluryn om nog maar eens wat te noemen. Zo’n ruim 
vier jaar geleden was het wethouder Stukker die aan de mannen van Pluryn een hesje uitreikte 
met de tekst “Beekbergen-Lieren schoon” en daarmee het milieuteam actief was. Het was deze 
morgen een hernieuwde kennismaking van de wethouder met het milieuteam. Aansluitend een 
(klein) rondje door het dorp gelopen. De situatie bij het Slagerspaadje in ogenschouw genomen 
en de verkeerssituatie kruispunt Dorpstraat-Kerkweg-Van Schaffelaarweg. Goed om zo van tijd 
tot tijd met elkaar te praten over zaken die van belang zijn voor onze dorpen. 

   

In en om de dorpen 

Trainingen voor de jeugd voor het Straatvolleybaltoernooi 

Van de organisatie Straatvolleybaltoernooi Beekbergen ontvingen wij onderstaand bericht. 
Waar in veel andere gemeenten het straatvolleybaltoernooi al jaren niet meer wordt 
georganiseerd omdat er of te weinig belangstelling is of omdat er geen vrijwilligers meer zijn die 
het willen organiseren, is er in Beekbergen -gelukkig- nog steeds voldoende belangstelling en 
zijn er ook nog voldoende vrijwilligers die het willen organiseren. Dank voor jullie inzet! 
 
Onderstaand de tekst van het bericht dat wij ontvingen: 
 
“Zoals inmiddels algemeen bekend wordt geacht vindt van maandag 27 juni tot en met zaterdag 
2 juli 2016 het jaarlijkse Straatvolleybaltoernooi plaats. Dit jaar wordt het toernooi maar liefst 
voor de 41e keer gehouden. 
Voor de jeugd zijn er op vrijdag 10 juni, vrijdag 17 juni en vrijdag 24 juni trainingen 
georganiseerd om alvast het spelletje weer een beetje onder de knie te krijgen. 
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Deze trainingen worden gehouden in sporthal De Hiethof. 
De groep van4-5 jaar en de groep van 6-7 jaar zijn welkom van 17.00 – 17.45 uur. 
De groep van 8-9-10 jaar en 11-12-13 jaar zijn welkom van 18.00 – 19.00 uur. 
De trainingen worden verzorgd door trainers van de BSV met medewerking van vrijwilligers. 
Alle kinderen van 4 tot en met 13 jaar die deelnemen aan het toernooi mogen vrij inlopen. 
Er hebben zich gelukkig weer veel kinderen opgegeven, dus hopen we ook dat er veel kinderen 
komen trainen. 
We zien jullie graag in de sporthal en wensen iedereen veel plezier en succes tijdens het 
toernooi”. 

Uitgelopen! 

Dat geldt voor de grote groep geregistreerde wandelaars. In groepsverband (vereniging) of als 
gezin, het was ook dit jaar weer een glorieuze intocht. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers (van 
de Boerderij), routeverkenners en verkeersregelaars kon de avondvierdaagse ook dit jaar weer 
worden gehouden. 
Uitgelopen geldt ook voor de vele belangstellenden langs de route. En die vervullen een 
belangrijke rol. Zij “dragen” vooral de jongste lopertjes als het ware naar de finish. 
De foto’s geven een goed beeld van de sfeer. 

 

Beekbergen op z’ n kop 

Op zaterdag 18 juni 2016 wordt tussen 10.00 en 16.00 uur door de Bemivo en de OBS 
Beekbergen een kleedjesmarkt georganiseerd.  
Alle kinderen en inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen zijn van harte welkom om 
deel te nemen. 
Een gezellige dag vol activiteiten, dus aanmelden en de zolder op voor de verkoopwaar. 
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Inschrijving kan door onderstaand formulier in te vullen en dat vervolgens in leveren bij de juf of 
meester, of bij Primera De Damper of Hubo. Ook kan een e-mail worden gezonden naar 
marc.burggraaf@gmail.com 
Er wordt geen geld gevraagd voor het kleedje maar wel moeten de aanwijzingen van de markt-
meester worden opgevolgd. 
 
 
� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AANMELDINGSFORMULIER KLEEDJESMARKT ZATERDAG 18 JUNI 2016 
“Beekbergen op z’n Kop 

 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Adres: ……………………………………………………………………………….……………………… 
 
 
 
Postcode ……………………………. Woonplaats: ………………………………….…………………. 
 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vogelschieten De Boerderij – Koning en Jeugd Koningin 

Het vogelschieten bij de boerderij Beekbergen was 
zaterdag 28 mei een prachtige belevenis! De Junioren 
schoten zo goed, dat ze veel eerder klaar waren dan de 
volwassenen! Stephan van de Berg haalde de kop naar 
beneden en Anouk van Huffelen schoot zowel de staart 
als de de hele vogel van zijn stok. Daarmee werd 
Anouk Schutterskoningin bij de Jeugd! 
 
Bij de volwassenen schoot Jeroen Jochems de kop 
eraf, Erik Oosterkamp schoot de staart en een vleugel, 
Ab boks schoot de tweede vleugel en Wiljo Jochems 
werd Schutterskoning bij de volwassenen. Ten finale 
heeft wijkagent Theo Simmelink het overlijden van de 
vogel wereldkundig gemaakt via twitter.  
 
Op de foto de Schutterskoning en de Jeugd Koningin. 
 
 

Harmonieorkest PJB en Fanfarekorps Voorst 
Wie er niet was, heeft wat gemist! En dat is niet alleen de logica, het is echt waar. 
Op zaterdag 4 juni 2016 was er in de Hoge Weye het duo concert van het Harmonieorkest 
Prinses Juliana Beekbergen (dirigent René Bos) en Fanfarekorps Voorst (dirigent Alfred 
Willering). Het was een zeer gevarieerd programma. Fanfarekorps Voorst startte met Pearl 
Harbor in een bewerking van Frank Bernaerts. Daarmee werd meteen duidelijk dat het fanfare-
korps onder de gedegen en inspirerende leiding van Alfred Willering tot veel in staat is. 
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Mooi was ook de uitvoering van het door Alfred Willering gecomponeerde stuk “Tussen Veluwe 
en IJssel”. De muziek werd ondersteund door een diareeks die de schoonheid van Voorst en 
omstreken liet zien. 
Het door Fanfarekorps Voorst verzorgde deel werd -na Aida the musical (Elton John; Tim Rice; 
Grevenbroek) en The Blues Factory (Jacob de Haan)- afgesloten met “Make my day”van Ron 
Gilmore. Na de pauze was het de beurt aan Harmonieorkest Prinses Juliana om het publiek te 
laten horen welke muzikale kwaliteiten zij in huis hebben. Geopend werd met een mooie 
uitvoering van Agüero van José Franco/R. Foster. Het tweede nummer Pinnochio van Alex 
Poelman werd ondersteund door een diavoorstelling. Dat geldt ook voor de uitvoering van 
Reunion and finale from Gettysburg van R. Edelman. Dit werd uitgevoerd door de kopergroep 
van PJB. Zeer indrukwekkend. Aanwezigen hadden ook al kunnen luisteren naar een uitvoering 
van de Overture for Woodwinds door de houtgroep van PJB. Als afsluiting speelde PJB in een 
uitvoering van P. Kleine Schaars “Briljant Beatles”. 
Het was een avond waar twee muziek verenigingen hebben laten horen waar ze toe in staat 
zijn. En dat is niet gering. Goed ook om te zien dat bij beide verenigingen enkele jongeren deel 
uit maken van het orkest/de fanfare. 

Varia 

“NEE – NEE” wordt “JA – JA” 

Tenminste als het voorstel van de PvdD door het college van B&W wordt overgenomen en een 
meerderheid en de gemeenteraad instemt met het voorstel. Het gaat om de stickers op de 
brievenbus waarmee men aangeeft of drukwerk en reclamefolders wel of niet gewenst zijn. Nu 
is het zo dat -tenzij men door middel van een sticker aangeeft daar geen prijs op te stellen- de 
folders in de brievenbus worden gedaan. Dus ook brievenbussen zonder sticker. In het voorstel 
is dat dus niet meer het geval. Alleen wanneer de “Ja – Ja” sticker op de brievenbus geplakt is 
wordt reclame en dergelijke bezorgd. Dat geeft -zo is op basis van ervaring/voorstel in andere 
gemeenten- een aanzienlijke besparing aan onnodig papier op. 

  

Ooievaarsnest Tullekensbocht 

 
Ook dat jong heeft binnenkort behoefte aan een “starterswoning”. 
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Gemeentenieuws 

Afgekeurd speeltoestel 

De gemeente heeft ons laten weten dat een aantal speeltoestellen op het veldje aan het Notaris 
Feithpad, vanwege de slechte staat waarin de speeltoestellen zich bevinden is afgekeurd en 
verwijderd zullen worden. De gemeente heeft toegezegd een vervangend combitoestel te 
plaatsen. 

 

Agenda Raadsvergadering donderdag 9 juni 2016, aanvang 19.00 uur 

Tijd Vergaderzaal 

 Raadzaal 

19.00 uur   1  Vaststelling raadsagenda 

  2. a Eerste begrotingswijziging MPB 2016 – 2019 (Jaarschijf 2016) 

  2. b Actualisatie verordening behandeling bezwaarschriften 

  3  Basismobiliteit, bedrijfsplan 2.1 vervoerscentrale Stedendriehoek 

  4  Zienswijzebrief aan college Oprichting Stichting Veilig Thuis NO Gelderland 

  5  VNOG jaarstukken en wijziging gemeenschappelijke regelingen 

  6  Zienswijze programmering begroting GGD 

  7  Felua-groep jaarrekening 2015 en meerjaren begroting 2017 – 2020 

  8  Zienswijze ontwerp jaarverslag 2015 Leerplein 055 

9 “Doorjaarsnota” 2016 

       a. Algemene beschouwingen 

       b.Raadsdebat 

10   Sluiting met drankje in de Burgerzaal 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving 

De Hoeven 9A Kappen van een boom (24 mei 2016) 

Engelanderweg 23 Kappen van een conifeer en hulst 

Dorpstraat Oprichten van een woning 
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Het betreft de kennisgevingen van een aanvraag. De aanvragen liggen niet ter inzage en er 
kunnen geen reacties/zienswijzen worden ingediend. 

Terrasvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Arnhemseweg 520 Terras wijziging  26 mei 2016 

 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken gerekend vanaf de in het overzicht 
genoemde datum gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn t.a.v. de eenheid 
Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier 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) 
Iedere donderdagmiddagkunt 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 
- vrijdagmiddag, 13.00 tot 17.00 uur, ontmoeting en ondersteuning 

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 6 Juni 
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 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
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Dinsdag 7 Juni 
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 8 Juni 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
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 
14.30 tot 16.00 uur Themamiddag  
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
 
Donderdag 9 Juni 
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 
 
Vrijdag 10 Juni 
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 
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
 
Zaterdag 11 Juni 
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 16.30 uur Muziekactiviteit 
 
Zondag 12 Juni 
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. 
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Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink) 
Donderdagavond (niet op 9 en 16 juni 2016) van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost 
Van Schaffelaarweg(naast de brandweerkazerne). 
Politie nodig? Bel 0900 8844 en bij spoed 112. 
 
 
 
 
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 
 
 


