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Nieuwsbrief 20 juni 2016 

Van de bestuurstafel 

AED: daar red je levens mee! 

Dan moet er wel antwoord worden gegeven op een paar vragen. 
- wie is gecertificeerd en dus bevoegd om een AED te bedienen? 

- waar hangt (hangen) een AED? 

- hoe weet je als gecertificeerde AED-er dat er een oproep is? 

Eerst maar even waar is AED de afkorting van. AED staat voor Automatische Externe 
Defibrillator. 
Om in een noodsituatie een AED op de juiste wijze te gebruiken en toegelaten te worden om 
het apparaat te bedienen, is het vereist een instructie bij een erkend opleidingsinstituut te 
hebben gevolgd en een vaardigheidsproef te hebben afgelegd. 
Belangrijk is ook dat de AED-bevoegden weten waar een AED beschikbaar is. En tenslotte de 
oproep voor hulp. Belt iemand 112 en geeft daarbij aan dat het om hartproblemen gaat dan 
ontvangen de AED-bevoegden een SMS bericht dat hun inzet is vereist en krijgen de locatie en 
de code voor ontgrendeling van de beschermkast door. 
Tot zover de algemene landelijke regels. 
Maar, zo vroeg een inwoner van Lieren zich af: is er een AED apparaat in Lieren en zijn er 
gecertificeerde bedieners van een AED? Contact werd opgenomen met de dorpsraad 
Beekbergen-Lieren. Al snel werd duidelijk dat er geen overzicht van bevoegde AED-ers is en 
dat ook niet bekend is of er een of meer AED apparaten in Lieren voorhanden is (zijn). 
Tijdens een gesprek heeft de dorpsraad, omdat zij het beschikbaar hebben van een AED in 
Lieren belangrijk vindt, toegezegd dat zij de aanschaf van een AED apparaat voor een deel wil 
sponsoren. Waar iedere minuut telt is de afstand naar Beekbergen geen optie. 
Dan de vraag: wie is in Lieren bevoegd (gecertificeerd) om een AED te bedienen? Een over-
zicht is niet beschikbaar. Afgesproken werd dat de dorpsraad in de Nieuwsbrief een oproep zal 
plaatsen met het verzoek aan AED-bevoegden om zich kenbaar te maken. U kunt dat doen 
door een mailbericht aan de dorpsraad te zenden (post@dorpsraadbeekbergen.nl)  
De dorpsraad zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en voor geen ander doel gebruiken 
dan voor registratie van AED-bevoegden. 
 
Natuurlijk kunnen bedrijven/organisaties/instellingen ook contact opnemen om de aanschaf van 
een AED apparaat en beschermkast te sponsoren. 
 
Wat zou het mooi zijn wanneer in Lieren ook een AED netwerk operationeel is. 
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Aanschaf en inzetbaarheid AED 
 

 
 
 

 Ik ben AED gecertificeerd 
 
 
 Ik wil de opleiding gaan volgen om AED gecertificeerd te worden 
 
 
 Ik wil de aanschaf van een AED apparaat voor Lieren sponsoren 
 
 Bedrag: …………………….euro 
 

Overmaken op bankrekening van de dorpsraad,  
rekeningnummer NL27 RABO 0306061341 en met vermelding sponsoring AED 

 
Naam: ………………………………………………………….… 
 
 
 
Adres: ………………………………………………………….... 
 
 
 
Mailadres: ……………………………………………………….. 
 
 
 
Telefoonnummer: …………………………………………........ 
 
 
 
 
 
Versturen naar: 
Dorpsraad Beekbergen – Lieren 
Dorpstraat 34 
7361 AV Beekbergen 
Telefoon 055 506 10 10 
Mailadres: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Bankrekening: NL27 RABO 0306061341 
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In en om de dorpen 

Eredag 2016 

Ze waren er al vroeg bij, de deelnemers aan de Eredag. Om half tien “busgewijs” aan lange 
tafels aan een dampende bak koffie en een plak krentenbrood. Alles was keurig georganiseerd 
en verzorgd door een groep vrijwilligers waarvoor alle hulde. Na een welkomstwoord door de 
voorzitter van het comité “Eredag”, Paul Spölmink en een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan 
hen die in het afgelopen jaar zijn overleden, was het wethouder Detlev Cziesso die namens de 
gemeente Apeldoorn wees op de uniciteit van de Eredag. Dit jaar voor de 69ste keer is iets om 
als dorpen trots op te zijn. Zoals gebruikelijk volgde toen het appel. Want je moet er niet aan 
denken dat er een verstekeling meegaat of, erger nog, er een deelnemer gemist wordt. 
Omstreeks 10.15 uur vertrokken, uitgezwaaid door wethouder Cziesso en Pieter de Mos 
namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren en een groep belangstellenden, de drie bussen 
richting ’t Leersumseveld. Er was natuurlijk de gebruikelijke stop bij de OBS Beekbergen waar 
de leerlingen en de peuters van OOK klaar stonden om uit te zwaaien. Niet te vergeten de 
bananen, ook een traditie, werden bij de school afgegeven De rest van de reis onttrok zich aan 
de waarneming van de achterblijvende dorpsbewoners. Maar de andere traditionele plaatsen 
(scholen) zijn zeker vereerd met een korte stop. Maar de verhalen aan het eind van de dag 
maakten duidelijk dat de koffiemaaltijd, de rit met de huifkar en de stop in Hoenderloo van prima 
kwaliteit waren. Omstreeks 19.00 uur stond fanfareorkest Prins Bernhard bij de Hagenbrug 
opgesteld om voor de bussen een rondgang door het dorp te maken. In Het Hoogepad was er 
nog koffie met een plak cake, verzorgde OBS Oosterhuizen een muzikale bijdrage en dankte de 
voorzitter van de dorpsraad Beekbergen-Lieren (Joop van der Meer) alle vrijwilligers die deze 
dag weer mogelijk hadden gemaakt en waarvoor geen moeite te veel was om het de deel-
nemers naar de zin te maken. Traditie getrouw werd de Eredag afgesloten met het zingen van 
het 1ste en 6de couplet van het Wilhelmus. 
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Seniorenorkest klinkt verrassend jong 

Op woensdag 15 juni 2016 gaf het Seniorenorkest Oost Veluwe & IJsselstreek “De Vrienden-
kring” een concert in het A Ford museum aan de Tullekensmolenweg. Gepland was een concert 
op het terrein rond het museum maar dat was vanwege de slechte weersomstandigheden niet 
mogelijk. Maar ook binnen klonk het goed en straalde het orkest, ondanks dat het bestaat uit 
senioren, een frisheid uit waar je jaloers op kan worden. Het orkest bestaat sinds 1984, heeft  
50 leden en staat onder leiding van Willy Beudel. Het harmonieorkest treedt zo’n 10 keer per 
jaar op, neemt deel aan festivals zoals het interprovinciaalseniorenblaasorkestenherfstfestival in 
Eibergen. 
Jammer dat het niet buiten kon plaatsvinden, maar dan komen ze toch gewoon nog een keer 
terug en komen wij allemaal luisteren. 

 

Kinderopvang OOK onderdeel van andere organisatie 

Onze buren, kinderopvang OOK, is onderdeel geworden van Stichting Travers te Zwolle. 
Travers heeft ook welzijnswerk, vrijwilligerswerk en het popodium Hedon als onderdeel van de 
organisatie. 
In de mededeling aan ouders en verzorgers en aan de dorpsraad stelt OOK dat er voor de 
kinderen niets verandert en bestaande contracten met OOK gehandhaafd blijven. 
Geruststellend is ook dat OOK gewoon OOK blijft heten. 
Wij als dorpsraad en buren van OOK hoeven dus niet te wennen aan nieuwe buren. Wij vinden 
het best gezellig zo als het nu is. 

Kleedjesmarkt 

Zaterdag 18 juni 2016 waren de eerste “kleedjeshouders” er al vroeg bij. Belangrijk want een 
goed plekje kan de verkoop behoorlijk stimuleren. Dat gold trouwens ook voor de verkoop op de 
Kerk-Allee. Even voor 9.00 uur waren de eerste kleedjes uitgerold en werd de te verkopen waar 
uitgestald. Rond 10.00 uur werden de eerste transacties gesloten en dankzij het toen nog 
goede weer begon de loop er goed in te komen. En er was weer van alles te koop. Maar zoals 
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dat vaak het geval is, meer kijkers dan kopers en afdingen blijft een kunst. Maar het was 
gezellig. Voor de (jonge) jeugd was er een springkussen en dat doet heeft altijd veel belang-
stelling. Toen aan het begin van de middag donkere wolken zich samenpakten boven 
Beekbergen, vreesden veel “kleedjeshouders” dat het wel eens vroeg afgelopen kon zijn met de 
verkoop. En toen het omstreeks 13.30 uur begon te regenen pakten de meesten hun spulletjes 
in en vertrokken. Tijdens het schuilen voor de regen kwam het gesprek met een mede “schuiler” 
al snel op het onderwerp “wat jammer nou dat de regen de kleedjesmarkt zo verstoort. Zijn 
antwoord was: denk nou even aan de situatie van vanochtend. Dan valt het toch allemaal wel 
mee. Duidelijk een discussie op het niveau of het glas nou half vol of half leeg was. 

 

Varia 

Geslaagd ! 

  

Nieuwbouw “De Ruiterij” 
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Gemeentenieuws 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engelanderweg 23 Kappen van een es 20160608 

Veldbrugweg 3 Kappen van een boom 20160611 

 
Het betreft kennisgevingen van een ingediende aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage.  
Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Lierderstraat 55 en 57 Veranderen van een woning in twee woningen 20160609 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis. 
 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na bovengenoemde datum 
gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Apeldoorn t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 

Verleende evenementenvergunning 

Locatie Evenement Datum 

Schoolplein en Dorpstraat (Kinder-) kleedjesmarktop 18 juni 2016 20160608 

 
De datum waarop de verleende vergunning werd gepubliceerd (13 juni 2016)en de datum 
waarop het evenement wordt gehouden 18 juni 2016 maakt het niet meer mogelijk om te 
reageren ((indienen van bezwaarschrift). 

Agenda Raadsvergadering donderdag 23 juni 2016 

Tijd Omschrijving/onderwerp 

15.30 uur   1 Vaststellen raadsagenda 

  2 Vragenuurtje 

  3 Actualiteitsvragen 

  4.a Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan  

        Amersfoortseweg  287 - 291  

  4.b Vaststelling bestemmingsplan Arnhemseweg – Radiumweg 

  5 Besluitvorming Theehuis park Berg en Bos 

  6 Concept begroting 2017 Tribuut belastingsamenwerking 

  7 Concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 Regio 

     Stedendriehoek 

  8 Jaarstukken 2015 en conceptbegroting 2017 Omgevingsdienst 

     Veluwe – IJssel 

  9 Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijke Regeling 

     Gezondheidsdienst  Noord Oost Gelderland  

10 Regionale transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

11 Invoeren reclamebelasting binnenstad Apeldoorn t.b.v. binnenstadfonds 

12 Welkom in Apeldoorn op de Veluwe 
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17.45 uur Schorsing van de raadsvergadering 

19.00 uur  Heropening raadsvergadering 

 13 Doorjaarsnota! 

24.00 uur Sluiting met drankje en hapje in de Burgerzaal van het stadhuis 

 

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. 
 
 

In de maanden juli en augustus is het infopunt van de Woon Service Groep 
gesloten 
 

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 
 

In de maanden juli en augustus is er geen biljarten, is de Stamtafel met vakantie. 
 
 
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 20 juni 
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 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
15.45 tot 16.45 uur Zingen liedjes van de oude doos 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
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Dinsdag 21 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 22 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 23 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 24 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 25 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 26 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 meerdere bijeenkomsten voor senioren bezoekt. 
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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 
 
 


