Nieuwsbrief 28 augustus 2017
Van de bestuurstafel
Sterkte en voorspoedig herstel
Dat wensen wij -bestuur Dorpsraad Beekbergen Lieren- Wijnand Elfers (onze vroegere
penningmeester en thans lid van de commissie kascontrole) die op 17 augustus 2017 een niertransplantatie onderging.
Dat wensen wij ook Wim Smit (lid van de werkgroep “klompenpad”) die enkele weken geleden
een hartinfarct heeft gehad.

N786, van overleg naar overleg
Het wordt zo langzamerhand een onfatsoenlijke discussie, al 40 jaar wordt gediscussieerd over
de N786 en de doorsnijding van deze provinciale weg van de dorpen Loenen, Laag Soeren en
Beekbergen. Er wordt door de provincie totaal niet geluisterd, immers:
- de drie betrokken gemeenten (Rheden, Brummen en Apeldoorn)
- de dorpsraden van Beekbergen-Lieren, Oosterhuizen, Eerbeek, Laag Soeren en Loenen
- de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF)
- de industriekern Eerbeek Loenen (IKEL)
- de Loenense middenstandsvereniging (Lomive)
- de Beekbergense middenstandsvereniging (Bemivo)
allen hebben geruime tijd geleden een intentieverklaring getekend waarin wordt gepleit voor
een tracé waarbij de verkeersintensiteit door de dorpen (sterk) wordt verminderd. En wat is
daarmee door de provincie gedaan? Niets!
De provincie heeft aan Buck Consultants International opdracht gegeven voor een MKBA
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).Alles is weer terug bij af.
Op 22 augustus 2017 hebben een aantal dorpsraden en de gemeenten Brummen en Apeldoorn
de door bureau Buck opgestelde “probleemstellende notitie” besproken en zullen op korte
termijn reageren naar de provincie Gelderland.

Werkgroep “Beekbergen Lieren Oosterhuizen Energieneutraal Maken”
Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken.
Regelmatig zullen er stukjes geschreven worden om ervaringen te delen door leden
van het burgerinitiatief en andere inwoners die minder fossiele energie willen
gebruiken.
Deze keer: Ervaring van een dorpsgenoot.

Familie Wilbrink
Aan de Waterjufferstraat wonen wij, Femmy en Gert met onze 4 kinderen Joanne, Wim, Bas en
Joost.
Tijdens een gesprekje met buren ging het over energieverbruik. Toen ik aangaf dat wij iets meer
dan 5000 kWh/jaar verbruiken zag ik grote ogen bij de buren.
Waarbij werd aangeven dat voor een huishouden zoals wij en zij 3500 kWh/jaar meer gebruikelijk was. Dan ga je toch even inhoudelijk kijken waar de verschillen zitten.
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Na een gesprek met BLOEM heb ik een energiecoach gevraagd
of hij een advies wilde geven of een tip had. Dat is goed verlopen.
Hij kwam met een aantal suggesties. Het leek mij een goede
oplossing om PV panelen te gaan plaatsen als compensatie voor
het hoge verbruik. Maar waar vind je op het web een goede

aanbieder en betrouwbare installateur van PV panelen? Daar heb je minimaal enige (onafhankelijke) kennis voor nodig om beter beslagen ten ijs te komen.
Met wat meer kennis zijn we naar installateurs gegaan en hebben daar verschillende offertes
opgevraagd.
Bij zijn bezoek vroeg hij al direct in de bijkeuken hoe oud onze vrieskist is. Dat bleek een
enorme energietrekker te zijn. Circa een kwart van het totale verbruik! Die hebben we gelijk
vervangen en dat heeft een enorme besparing opgeleverd.
Daarna hebben we samen de halogeenspotjes geteld en hebben we deze vervangen door LED.
Het PV systeem is inmiddels geïnstalleerd en is per paneel te volgen qua opbrengsten.
Inmiddels kijken onze kinderen regelmatig hoe hard de meter achteruit draait, en er wordt ook
even sneller een lamp uitgedaan.
Overzicht opbrengst maand juni:
Week

Piekvermogen

Geproduceerde energie

01/06/2017 - 07/06/2017

2,90 kW

102 kWh

08/06/2017 - 14/06/2017

2,93 kW

98,4 kWh

15/06/2017 - 21/06/2017

2,91 kW

114 kWh

22/06/2017 - 28/06/2017

2,92 kW

80,7 kWh

29/06/2017 - 30/06/2017

2,61 kW

19,9 kWh

Totaal geproduceerd Juni

415 kWh

Jaar 2017 tot op heden

1390 kWh

Voor ons heeft het een besparing opgeleverd en ook meer bewust omgaan met het energie
verbruik in ons gezin.
Dit is een mooi voorbeeld van besparing op elektrische energie.
Heeft u vragen (kan ook over isolatie, verwarming o.i.d. gaan), uw eigen ervaringen willen
delen, of een gesprek willen met een van onze vrijwillige energiecoaches, neem dan s.v.p.
contact op via duurzaambloem@gmail.com.
Cor Westrik
Noot: Overigens kunt u voor wat diepgaandere onafhankelijke informatie ook terecht bij het energie loket van de
gemeente Apeldoorn “Energiek wonen”. De energiecoach kan u de weg wijzen.
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In en om de dorpen
De scholen zijn weer begonnen!

De scholen zijn weer begonnen, dus matig uw snelheid!

Truckersdag

Een jaarlijks feest voor de bewoners van een aantal zorginstellingen in Beekbergen en
omgeving is de truckersdag. Wat is er mooier dan in zo’n “bakbeest” van een truck te
zitten en anderen (dorpsbewoners en toeristen) laten zien en vooral te laten horen dat jij
in de cabine zit. Het was weer een heel spektakel en de deelnemers (chauffeurs en
passagiers) hebben genoten.
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Veluwse Avondmarkt
Donderdag 31 augustus 2017 de laatste Veluwse Avondmarkt. Het weer was van alles wat.
Het was warm en zonnig, het was bewolkt en regenachtig, het heeft flink gewaaid en het was
vooral gezellig. Goed om standhouders te zien die al jaren op de Veluwse Avondmarkt komen.
Die in alle rust hun handvaardigheid (houtsnijwerk, klompenmaker, stoelenmatter, mandenvlechter, wolspinnen) laten zien of die luidruchtig hun waar aanprijzen. Belangrijk was de
aandacht die zij kregen van bezoekers. En die bezoekers zijn belangrijk voor het in stand
houden van de Veluwse Avondmarkt. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde serie
avonden. U gaat het missen? Volgend jaar (en de tijd gaat snel) is er weer een serie van
Veluwse Avondmarkten.
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Oude tijden herleven
Op 23 augustus 2017 konden de inwoners van Beekbergen en Lieren en de toeristen genieten
van een stukje landbouwhistorie. Gerben Jochems heeft met een combine, die in de zestiger
jaren van de vorige eeuw door landbouwcoöperaties veelvuldig werd gebruikt om het graan
(tarwe, rogge, gerst of haver) te maaien, te dorsen en pakjes stro te persen), in Beekbergen een
paar hectare geoogst. Gerben bedankt dat je jong en oud hebt laten zien hoe het vroeger op
het land ging.

Foto’s: Maarten Sprangh, de Stentor

Herfstfair “Het Hoogeland”
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Open monumentendagen “Boeren, Burgers & Buitenlui”
Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 wordt de Landelijke Open Monumentendag
gehouden. In Beekbergen nemen op zaterdag 9 september de Hervormde Kerk en Kasteel
Spelderholt deel aan dit evenement.
De gegevens:
Hervormde Kerk
- bezichtiging en rondleiding
- orgelspel
- verkoop boekje “In en rond de kerk van Beekbergen”
- zaterdag 9 september 2017 van 11.00 tot 17.00 uur
- Kerkweg 35, Beekbergen; parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk

Kasteel Spelderholt
- rondleidingen door het kasteel
- muzikaal intermezzo (12.00 – 13.00 uur) door Muziektheater Apeldoorn
- zaterdag 9 september 2017 van 11.00 tot 17.00 uur
- Spelderholt 9, Beekbergen; parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk
- Horeca aanwezig

VARIA
Amyotrofische Laterale Screlose (ALS)
Een vreselijke spierziekte waarvan de oorzaak nog niet exact
bekend is en er (dus) ook nog geen medicijnen zijn om deze
spierziekte te bestrijden en te voorkomen. Veel onderzoek en
dus geld is nodig om daaraan te werken.
Dit heeft een aantal betrokken bewoners en bedrijven van
Beekbergen en Lieren aangezet om het initiatief te nemen voor
het organiseren van een sponsoractie.
Op 2 en 3 september 2017 is er een 24-uurs fietsestafette en een
recreatieve fietstocht waar men zoveel mogelijk sponsorgeld wil
ophalen.
Voor nadere informatie even contact opnemen met Blom
schoenen en lederwaren (Dorpstraat 70). Die informeren u graag
over deze sponsoractie.
De organisatoren wensen wij een goede opbrengst en tot de
deelnemers zeggen we wees voorzichtig en behouden
aankomst.

Open Huis Stichting ‘kLEEF!
Zaterdag 9 september 2017 tussen 10.00 en 15.00 uur
Stichting ‘kLEEF! is een laagdrempelig inloophuis aan de
Vosselmanstraat in Apeldoorn voor mensen die kanker hebben of
hebben gehad en/of hun naasten of nabestaanden.
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Tijdens onze normale openingsuren kunt u bij ons binnen lopen en met al uw vragen terecht:
deskundige gastvrouwen en gastheren hebben ruim de tijd voor u in een veilige omgeving.
Maar in ons huis kunt u ook meedoen aan verschillende activiteiten, gespreksgroepen en
spreekuren (met o.a. een raadsvrouw of financieel adviseur).
Heeft u ons Inloophuis (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn) altijd al eens van binnen willen
bekijken en de sfeer willen proeven? Dat kan tijdens ons OPEN HUIS op

zaterdag 9 september 2017 tussen 10.00 en 15.00 uur.
Onze gastvrouwen en gastheren ontvangen u met koffie, thee en iets lekkers en staan klaar om
uw vragen te beantwoorden en u rond te leiden door ons huis.
Iedereen is welkom!

Samenvatting:
Wat
Voor wie
Wanneer
Tijd
Waar
Contact

:
:
:
:
:
:

Open Huis
iedereen
zaterdag 9 september 2017
van 10.00 tot 15.00 uur
Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn.
telefoonnummer (055) 576 26 76 of mail info@stichtingkleef.nl.
www.stichtingkleef.nl* www.facebook.com/stichtingkleef

Gemeentenieuws

De gemeenteraad vergadert de komende week nog niet.

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.
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Seniorenbijeenkomsten
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34)
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten(niet in juli en augustus)
- 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)
Velen hebben de afgelopen periode de wekelijkse bijeenkomsten op donderdagmiddag
in de Hoge Weye gemist. Voor hen is er goed nieuws want op donderdag 31 augustus
2017 start de Stamtafel weer met de middagbijeenkomst voor senioren. Wij wensen de
deelnemers gezellige middagen en organisatoren en vrijwilligers bij voorbaat dank voor
de inzet.
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres
a.tijhof9@upcmail.nl
RepairCafé
Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!?
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of
schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet?
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren
Ben Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden.
Er zijn een paar voorwaarden:
- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen
naar de Hoge Weye
- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis
en handigheid zijn gratis)
Dus: Laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur Hoge Weye.
Niet in juli en augustus.
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 T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg (naast de
brandweerkazerne).

Bijeenkomsten en hulp in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen Loenenseweg 39
Op de website van De Vier Dorpen een compleet weekprogramma van activiteiten die worden
georganiseerd.
Een drietal ondersteunende diensten wordt onderstaand nader toegelicht.

Formulierenspreekuur
Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal.
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u
terecht bij het formulierenspreekuur op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
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U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.:
- Aanvragen en activeren van een DigiD
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong)
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget)
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen
- Het schrijven van bezwaarschriften
- Het opstellen van betalingsregelingen
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten.
Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf.
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen

“Kaart klaar terwijl u wacht”
Iedere maandagmiddag van 14.15 tot 16.00 uur is Ria van Eck in de ontmoetingsplek in De Vier
Dorpen (Loenenseweg 39, Beekbergen) aanwezig om een wenskaart op bestelling te maken.
Ria heeft vele jaren als hobby wenskaarten maken en maakt daarbij gebruik van verschillende
technieken. Ook heeft ze vele exemplaren -als voorbeeld- klaar zodat u/je kan kiezen hoe de
wenskaart eruit moet zien. Vindt u/je het lastig de kaart te schrijven? Ook daarbij is hulp van de
aanwezige medewerkers/vrijwilligers mogelijk. Schroom niet en kom gerust binnen lopen om te
kijken of te kopen. U/je bent natuurlijk ook welkom wanneer u/je wilt leren kaarten te maken of
Ria van Eck behulpzaam te zijn en de collectie uit te breiden.
U bent van harte welkom!
Help, mijn computer doet niet wat ik wil!
U kunt in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen, ook terecht voor
hulp of uitleg op het gebied van computers en het gebruik van I-Pad of mobiele telefoon. Er is
een enthousiaste vrijwilliger in de Ontmoeting aanwezig die het heel fijn vindt u/jou te helpen de
computer problemen op te lossen of aan te geven wat er nodig is om die problemen op te
lossen. Ook uitleg over gebruiksmogelijkheden is mogelijk. Heeft u/heb jij je vragen kom dan
gerust eens langs. Neem de computer of I-Pad mee. Wees welkom en stel de vragen.
En bedenk: domme vragen zijn er niet!
Computer hulp op:
- maandag 10.30 – 13.30 uur
- dinsdag
10.30 – 13.30 uur
- woensdag 10.30 – 13.30 uur

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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