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Nieuwsbrief dinsdag 31 oktober 2017 

Van de bestuurstafel 

Hoe inbraakgevoelig is uw woning? 

Een eerste reactie zal ongetwijfeld zijn: dat valt wel mee. Er zijn wat extra 
sloten aangebracht op deuren en ramen. In een aantal kozijnen zitten 
“dievenklauwen”. Dus er zijn voldoende maatregelen getroffen om ongenode 
gasten buiten de deur te houden. Dinsdag 24 oktober 2017 kwam voor veel 
bewoners uit Beekbergen, Lieren en Loenen de ontnuchtering hard aan. 
Want de voorzieningen zijn dan misschien wel in orde maar de slordigheid 

hoe we daar mee omgaan is groot. Natuurlijk sluiten we ’s avonds de deuren, ramen, de garage 
af. Maar overdag, nee dat hoeft toch niet in ons dorp. 
Wat is er beter dan de verhalen over inbraakpreventie - of juist het ontbreken van preventieve 
maatregelen - te laten vertellen en te tonen door een ervaringsdeskundige. Op dinsdag 
24 oktober 2017 was dat het geval. De gemeente Apeldoorn, de politie en Stimenz (en met 
ondersteuning door de dorpsraad) hadden in Het Trefpunt in Lieren een avond georganiseerd 
waar het onderwerp inbraak en inbraakpreventie centraal stond. 
Er waren ongeveer 100 belangstellenden, er waren 80 stoelen dus een twintigtal aanwezigen 
moest staan of op de rand van een van de tafels zitten. Het geboden programma was zo 
interessant dat men het er voor over had. Wat maakte het zo interessant? Het verhaal werd 
verteld door Evert. Gestart vanuit een slechte jeugd, verkeerde vrienden, vervolgens van boefje 
gegroeid naar boef en geëindigd als drank- en drugsverslaafde draaideur crimineel. Op zeker 
moment tot inzicht en inkeer gekomen, het vroegere leven achter zich gelaten en zet zich nu 
(vaak in samenwerking met de politie) in met voorlichtings- en preventiebijeenkomsten. 
Er was een filmpje dat een aantal jaren geleden door een omroep was vertoond en dat laat zien 
hoe een inbreker (Evert) te werk gaat. 
Allereerst viel op hoe gemakkelijk wij het een inbreker maken om onze woning binnen te 
komen. Enkele feiten: 

- een inbreker - en dan hebben we het over een “beroepsinbreker” en geen gelegenheids-
inbreker - verkent de locatie die hij op het oog heeft om een kraak te zetten. Hier ligt al een 
signaalfunctie voor de buurtbewoners. Zien zij een auto meerdere malen door de straat 
rijden, toont de bestuurder extra belangstelling voor een bepaalde woning? 
De Whats App groep kan hier een nuttige functie hebben. 

- zijn er teveel hindernissen (grendels, extra sloten bewegingsmelders) dan kiest de inbreker 
een ander object. Het klinkt heel asociaal maar het moet bij u net iets moeilijker zijn om 
binnen te komen dan bij de buren 

- de inbreker werkt van boven naar beneden en trekt - zo werd in het filmpje getoond - alle 
laden en rekken leeg om in een oogopslag te kunnen zien of er iets van zijn gading bij is 

- de inbreker heeft altijd een vluchtweg verkend. Een sleutel in de achterdeur vergemakkelijkt 
dat natuurlijk enorm! 

- de inbreker verzamelt de mee te nemen spullen en zet deze klaar bij de vluchtroute 
- het getoonde filmpje maakte duidelijk dat een professionele inbreker in vijf minuten een 

huis heeft doorzocht en een ontzettende chaos achterlaat 
Evert en Theo zijn een middag door de dorpen gereden en gelopen. Hebben veel situaties 
gezien die voor een inbreker zeer uitnodigend zijn. Zijn woningen binnen gedrongen zonder te 
worden opgemerkt. Daarom de vraag: maken wij het niet te gemakkelijk voor een inbreker? 
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Wij gaan er in onze dorpen nog steeds vanuit dat het zo’n vaart niet zal lopen. Het dorpse-
gevoel, je komt achterom en die door staat altijd los, geldt nog steeds. Zo was ook de ervaring 
van Evert en Theo. De garage, met fietsen (niet op slot) en (duur) tuingereedschap, staat open 
ook als we even niet thuis zijn en gaat pas ’s avonds - als zeker is dat niemand meer iets uit de 
schuur nodig heeft - op slot. Dat kon (?) misschien vroeger maar sinds de crimineel de weg 
naar het platteland heeft gevonden is dat over. Er werden zeer schokkende beelden getoond. 
 
Wat kunnen wij doen zonder onszelf in een bunker op te sluiten? 

- afsluiten van deuren en ramen wanneer je daar geen direct zicht op hebt 
- plaats de afvalcontainers zodanig dat het niet als “trap” gebruikt kan worden en koppel de 

containers vast, dan wordt verplaatsen bemoeilijkt 
- bij schuttingen de planken verticaal in plaats van horizontaal 
- beslist geen sleutels in niet afgesloten deuren laten zitten 

 
En zo waren er nog veel meer leerzame voorbeelden. Het was Frenk van THOR (team toezicht 
en handhaving openbare ruimte) van de gemeente Apeldoorn die een flyer beschikbaar had 
waar een aantal tips in staan die een veilige woonomgeving tot resultaat zullen hebben. Vraag 
via de gemeente Apeldoorn een preventieadvies aan. Een gediplomeerd adviseur van de 
gemeente bekijkt met u wat nodig is om uw woning en de directe omgeving veiliger te maken. 
Goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk en sleutel discipline is een belangrijke factor.  
Wilt u een gratis preventieadvies? Stuur een bericht (naam, adres, postcode, woonplaats en 
telefoonnummer) naar: 
 
Gemeente Apeldoorn 
t.a.v. team THOR 
Antwoordnummer 56 
7300 WB Apeldoorn 
 
Er was informatie over Whats App groepen. Maar Evert en Theo hebben op geen enkele wijze 
bij hun “rooftocht” door de dorpen ook maar iets gemerkt dat men elkaar via Whats app infor-
meerde. Ook is er dinsdagmiddag geen enkel signaal richting politie gegaan (we zien twee 
mannen via het dakraam een huis binnen gaan). 

   

   
 
Evert sloot af met de volgende regels waar duidelijk werd dat wanneer we allemaal denken 
“een ander zal de verdachte situatie wel gemeld hebben, er dus niets gebeurd”. 
 
 



 
 

 

 

Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld
IEDEREEN

En hoewel 

Omdat het de taak van 
IEDEREEN

NIEMAND had zich gerealiseerd dat niet 
Aan het ei

omdat NIEMAND

 
Op een vraag van een van de aanwezigen “welk telefoonnumme
0900 – 8844” wanneer we iets verdachts zien, werd door Theo 
slogan was met 112 daar red je levens mee” maar is nu ook “met 112 daar vang je ook boeven 
mee”. 

De algehele leiding van de avond wa

In en om de dorpen

Whats App groepen 

Het werkt, maar werkt men er
In het verslag in deze Nieuwsbrief van de bijeenkomst van 24 oktober 2017 is 
aangegeven dat er weliswaar een aantal Whats App groepen in Beekbergen 
bestaan mar dat er geen enkele melding is gedaan van de twee verdachte 
personen die een middag op 

Of men heeft niets gezien, of men dacht dat het onderhoudsmonteurs waren die op het dak van 
de woning van de overburen bezig waren, of men heeft gedacht als het niet in de haak is dan 
zal een van de buren vast wel actie hebben ondernomen en gebeld hebben met de politie. 
De iemand-iedereen-niemand situatie. 
tussen de 12 Whats App groepen te coördineren. In onderstaand bericht van de Whats App 
groep Zomeroord Signalering is daartoe een voorstel gedaan.
 

WhatsApp preventiegroepen

 
Afgelopen dinsdag bleek tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ter voorkoming van inbraak en diefstal in 
Lieren, dat de alertheid van inwoners van Beekbergen, Lieren en Loenen
behoorlijk mag worden aangescherpt. Helaas is de tijd van de plattelandsmentaliteit, dat je de deur of 
raam open kon laten staan als je even weg was, voorbij!
 
Een bewezen middel om elkaar onderling op de hoogte te houden v
bewonersgroepen die een preventie whatsapp zijn opgestart. Snel, goedkoop, en door het zeer hoge 
percentage gebruikers van smartphones een werkbare oplossing. Daarbij blijft de burger bij onraad nog 
steeds 112 bellen, maar ook een melding in een preventie
en alert zijn. 
 
Het goed functioneren van zo'n groep wordt mede bepaald door de beheerder, die ook op de discipline 
let dat de berichten alleen preventie betreffen. De beheerder is ook het aanspreekpunt voor politie en 
voor andere beheerders, vooral in aangrenzende gebied
zogenaamde Helicopter-groep. 

In de nabije toekomst kan er hopelijk ook sprake zijn van tweerichtingsverkeer. Tot heden informeerden 
de burgers en beheerders de politie, maar als er op eenvoudige en beheerste wijze met 
groep kan worden gecommuniceerd, kan de Politie en Burgernet ook preventie
gaan geven.  
 

Er waren eens drie mensen 
IEDEREEN, IEMAND en NIEMAND 

Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld
IEDEREEN dacht echter dat IEMAND het wel zou doen

En hoewel IEDEREEN het kon, deed NIEMAND het
Hierdoor werd IEDEREEN boos 

Omdat het de taak van IEDEREEN was en nu NIEMAND het had gedaan
IEDEREEN dacht dat IEMAND het had kunnen doen, maar

had zich gerealiseerd dat niet IEDEREEN het wilde doen
Aan het eind beschuldigde IEDEREEN IEMAND 

NIEMAND deed wat IEDEREEN had kunnen doen

Op een vraag van een van de aanwezigen “welk telefoonnummer moeten we bellen; 112 of 
8844” wanneer we iets verdachts zien, werd door Theo Simmelink geantwoord “de 

slogan was met 112 daar red je levens mee” maar is nu ook “met 112 daar vang je ook boeven 

De algehele leiding van de avond was in handen van Karin (politie). 

In en om de dorpen 

Het werkt, maar werkt men er ook mee? 
In het verslag in deze Nieuwsbrief van de bijeenkomst van 24 oktober 2017 is 
aangegeven dat er weliswaar een aantal Whats App groepen in Beekbergen 
bestaan mar dat er geen enkele melding is gedaan van de twee verdachte 
personen die een middag op strooptocht in de dorpen actief zijn geweest.

Of men heeft niets gezien, of men dacht dat het onderhoudsmonteurs waren die op het dak van 
de woning van de overburen bezig waren, of men heeft gedacht als het niet in de haak is dan 

wel actie hebben ondernomen en gebeld hebben met de politie. 
niemand situatie. Er is een initiatief om in ieder geval de communicatie 

tussen de 12 Whats App groepen te coördineren. In onderstaand bericht van de Whats App 
rd Signalering is daartoe een voorstel gedaan. 

WhatsApp preventiegroepen 

Afgelopen dinsdag bleek tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ter voorkoming van inbraak en diefstal in 
Lieren, dat de alertheid van inwoners van Beekbergen, Lieren en Loenen aangaande verdachte situaties 
behoorlijk mag worden aangescherpt. Helaas is de tijd van de plattelandsmentaliteit, dat je de deur of 
raam open kon laten staan als je even weg was, voorbij! 

Een bewezen middel om elkaar onderling op de hoogte te houden van verdachte situaties zijn de vele 
bewonersgroepen die een preventie whatsapp zijn opgestart. Snel, goedkoop, en door het zeer hoge 
percentage gebruikers van smartphones een werkbare oplossing. Daarbij blijft de burger bij onraad nog 

ar ook een melding in een preventie-app doen, zodat anderen snel geïnformeerd 

Het goed functioneren van zo'n groep wordt mede bepaald door de beheerder, die ook op de discipline 
let dat de berichten alleen preventie betreffen. De beheerder is ook het aanspreekpunt voor politie en 
voor andere beheerders, vooral in aangrenzende gebieden. Dit gebeurd onder andere via een 

In de nabije toekomst kan er hopelijk ook sprake zijn van tweerichtingsverkeer. Tot heden informeerden 
de burgers en beheerders de politie, maar als er op eenvoudige en beheerste wijze met 
groep kan worden gecommuniceerd, kan de Politie en Burgernet ook preventie- en terugmeldingen door 
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Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld 
het wel zou doen 

het 

het had gedaan 
het had kunnen doen, maar 

et wilde doen 
 

had kunnen doen 

r moeten we bellen; 112 of 
Simmelink geantwoord “de 

slogan was met 112 daar red je levens mee” maar is nu ook “met 112 daar vang je ook boeven 

In het verslag in deze Nieuwsbrief van de bijeenkomst van 24 oktober 2017 is 
aangegeven dat er weliswaar een aantal Whats App groepen in Beekbergen 
bestaan mar dat er geen enkele melding is gedaan van de twee verdachte 

de dorpen actief zijn geweest. 
Of men heeft niets gezien, of men dacht dat het onderhoudsmonteurs waren die op het dak van 
de woning van de overburen bezig waren, of men heeft gedacht als het niet in de haak is dan 

wel actie hebben ondernomen en gebeld hebben met de politie.  
Er is een initiatief om in ieder geval de communicatie 

tussen de 12 Whats App groepen te coördineren. In onderstaand bericht van de Whats App 

Afgelopen dinsdag bleek tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ter voorkoming van inbraak en diefstal in 
aangaande verdachte situaties 

behoorlijk mag worden aangescherpt. Helaas is de tijd van de plattelandsmentaliteit, dat je de deur of 

an verdachte situaties zijn de vele 
bewonersgroepen die een preventie whatsapp zijn opgestart. Snel, goedkoop, en door het zeer hoge 
percentage gebruikers van smartphones een werkbare oplossing. Daarbij blijft de burger bij onraad nog 

app doen, zodat anderen snel geïnformeerd 

Het goed functioneren van zo'n groep wordt mede bepaald door de beheerder, die ook op de discipline 
let dat de berichten alleen preventie betreffen. De beheerder is ook het aanspreekpunt voor politie en 

en. Dit gebeurd onder andere via een 

In de nabije toekomst kan er hopelijk ook sprake zijn van tweerichtingsverkeer. Tot heden informeerden 
de burgers en beheerders de politie, maar als er op eenvoudige en beheerste wijze met een Helicopter-

en terugmeldingen door 
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Momenteel bestaan er in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen al 12 groepen, maar vele inwoners weten 
niet van het bestaan van deze groepen of hoe ze de beheerder moeten bereiken om zich aan te sluiten. 
Hieronder staan de groepen en hun gebiedsomvang. Er is nog geen aaneengesloten dekking, dus 
mogelijk moeten er nog nieuwe groepen worden opgericht, want te grote groepen zijn minder effectief en 
hebben minder sociale cohesie. 
 
Inwoners welke zich willen aanmelden bij een groep kunnen zich in eerste instantie richten tot de 
beheerder van de Helicoptergroep (voorzitter@zomeroord-buurt.nl), die de beheerder van de relevante 
whatsappgroep zal informeren. Ook voor het opzetten van een nieuwe groep kunt u zicht tot de 
Helicoptergroep wenden. 

 

WhatsApp-groep 
 
Gebiedsomvang 

BEEKBERGEN 

Zomeroord Signalering Zomeroord, Hulleweg, Hulhorstweg 

Alert Berg en Dalweg Berg en Dalweg, Zonnegloren 

Buurtalarm Engeland Engeland 

Buurtpreventie Engelanderenk Engelanderweg, Konijnenkamp en de Engelanderholt 

Bemivo Dorpstraat Beekbergen 

Beekbergen Oost Tussen Arnhemseweg en Wolterbeeklaan 

Beekbergen Zuid Tussen Dorpstraat en Koningsweg 

Reeënbergweg Reeënbergweg 

OOSTERHUIZEN 

Buurtpreventie 1 Oosterhuizen-Lieren 

Buurtpreventie 2 Oosterhuizen-Lieren 

LIEREN 

Lieren Buiten Alert Kanaal Zuid-Wolfskuilen-Veldbrugweg 

Lieren Dorp Alert Veldbrugweg-Dorp-Molenberg 

Stamtafel doet rondje Veluwe 

Op donderdagmiddag 26 oktober 2017 was het feest voor de vaste deelnemers aan de Stam-
tafelbijeenkomsten in de Hoge Weye. Deze middag geen bijeenkomst in de zaal maar een door 
Ton Tijhof en zijn trouwe mede organisatoren georganiseerde rondrit over de Veluwe. Genieten 
van de mooie herfstkleuren, van de schoonheid van het landschap en van de karakteristieke 
punten in de dorpen rond Apeldoorn. Hoog Soeren (met de rustieke woonlocaties), Assel 
(Asselse Heide), Kootwijk (Kootwijkerzand), Harskamp, Otterlo (pareltje van buurgemeente 
Ede) en Hoenderloo (daar werd een Veluwse pannenkoek gegeten). Het was genieten. 
De deelnemers danken de chauffeurs en de organisatoren voor deze prachtige middag! 
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De belangrijkste plek van Gelderland in de Middeleeuwen 

   
Foto’s: Omroep Gelderland 

 
Afgelopen zaterdag 28 oktober nam Omroep Gelderland-verslaggever René Arendsen van het 
programma “Ridders van Gelre” de luisteraars mee naar een van de belangrijkste plekken van 
het middeleeuwse Gelderland: Engelanderholt bij Beekbergen. Op deze schitterende plek, 
midden in de natuur, kwam de hertog van Gelre met zijn edellieden samen om recht te spreken. 
 
Van 10.00 tot 12.00 uur kon men dit historische plek bezoeken in het mooie gebied van het 
Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). 
Foyer Riant aan de Bruggelerweg 4 was het startpunt van deze historische ontdekkingstocht 
door de natuur. Daar kon men archeologische vondsten uit het gebied bewonderen, zelfs een 
kruik waar de hertog misschien wel uit gedronken heeft. 
GLK-deskundige Ciska van der Genugten gaf een korte inleiding over het historische belang 
van het Herenhul en over de rechtspraak in de middeleeuwen. Daarna kon men zelfstandig het 
Engelanderholt ontdekken, maar je kon ook meedoen aan een vijftal wandelingen onder leiding 
van een enthousiaste gids. 
 
Vanaf de 13e eeuw is de Hoge Bank van het Veluws landgericht gevestigd op het Herenhul, nu 
is het een mooie open plek in het bos. De hertog kwam hier samen met zijn edelen om recht te 
spreken oftewel klaringen te houden. De plek is in heel Gelre bekend, Engelanderholt is 
eeuwenlang synoniem voor deze rechtspraak en dus niet alleen de naam van het bos. 
 
Voor een zitting van het gerecht aan het eind van de 16e eeuw werd een klaarbank gebouwd. 
Dat was een geheel van enorme houten banken, een paar verdiepingen hoog, met op de 
hoogste plek de zetel van de hertog. 
 
Er is een oude tekening van bewaard gebleven en speciaal voor de Gelredag ging het Thomas-
gilde iets van die oude glorie in ere herstellen. Zodat men, op de plek waar eeuwenlang recht 
gesproken is, kan ervaren hoe het moet zijn geweest om in vroeger tijden voor hertog en zijn 
edelen te moeten staan. 
 
 
 
 
 



 
 

 

BLOEM - Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal M

Burgerinitiatief 

mat

inwoners die minder fossiele 

Deze keer: fotowedstrijd.

Oosterhuizen zijn al bezig met hun huis te verduurzamen? 

Weet u waar/bij wie deze foto is gemaakt? Stuur uw antwoord binnen 

2 weken naar duurzaambloem@gmail.com

wordt 1 winnaar getrokken. Deze krijgt een gratis scan met een 

warmtebeeldcamera van zijn/haar woning door een energiecoach. 

Hiermee ziet u direct waar de warmte uit uw huis lekt, wat u kunt 

isoleren om te besparen op uw energie

Mocht u vragen hebben, uw eigen ervaringen willen delen, van 

gedachten willen wisselen met een van onze vrijw

neem dan svp contact op via duurzaambloem@gmail.com

 

Oude schoolspullen gezocht

Aangezien de archiefkast van de school, die terugging tot 1945, sinds de verhuizing naar de 
nieuwe school spoorloos is, zijn wij naarstig o
Bij foto's denken we aan klassenfoto's, liefst voorzien van jaartal en namen, en foto's van 
bijzondere gebeurtenissen zoals koninginnedag oude stijl, vossenjacht in het dorp en 
bevrijdingsfeesten en de school. Bij boekjes wo
Denkt u een bijdrage aan de expositie te kunnen leveren, mailt u dan naar 
2hansvandeven@gmail.com of belt: 055
Na de feestweek krijgt u de spullen weer retour. Is dat niet nodig, dan gaan de spullen naar 
CODA, zodat ze bewaard blijven.
Alvast onze dank! 

Hans van de Ven 

Uitwisseling PJB en Juliana Marken

namelijk lichte muziek. Tenslotte vormen beide verenigingen een groot orkest om de dag muzi
kaal af te sluiten met Make my Day. Op 2 juni 2018 brengt Juliana Marken een tegenbezoek 
aan Beekbergen. Bijzonder aan de Ma
optreden. 

Meer informatie over PJB is te vinden op: www.harmonie

Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal Maken 

Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken. 

matig worden er stukjes geschreven om ervaringen te delen door 

inwoners die minder fossiele energie willen gebruiken.

Deze keer: fotowedstrijd. Welke inwoners van Beekbergen, Lieren en 

Oosterhuizen zijn al bezig met hun huis te verduurzamen? 

Weet u waar/bij wie deze foto is gemaakt? Stuur uw antwoord binnen 

duurzaambloem@gmail.com. Uit de goede antwoorden 

wordt 1 winnaar getrokken. Deze krijgt een gratis scan met een 

warmtebeeldcamera van zijn/haar woning door een energiecoach. 

de warmte uit uw huis lekt, wat u kunt 

isoleren om te besparen op uw energierekening. 

Mocht u vragen hebben, uw eigen ervaringen willen delen, van 

gedachten willen wisselen met een van onze vrijwillige energiecoaches, 

duurzaambloem@gmail.com. 

Oude schoolspullen gezocht 

Onze dorpsschool bestaat in 2018 200 jaar.
In week 15 viert o.b.s. Beekbergen zijn 200 jarig bestaan. 
Onderdeel van deze viering is een expositie van 
schoolboekjes, rapporten, schoolkranten, schoolplaten, 
schoolbankjes en andere zaken van voor het jaar 2000. 

Aangezien de archiefkast van de school, die terugging tot 1945, sinds de verhuizing naar de 
nieuwe school spoorloos is, zijn wij naarstig op zoek naar dergelijke spullen.
Bij foto's denken we aan klassenfoto's, liefst voorzien van jaartal en namen, en foto's van 
bijzondere gebeurtenissen zoals koninginnedag oude stijl, vossenjacht in het dorp en 
bevrijdingsfeesten en de school. Bij boekjes wordt vooral gedacht aan methodeboekjes.
Denkt u een bijdrage aan de expositie te kunnen leveren, mailt u dan naar 

of belt: 055 – 506 25 50 (bij geen gehoor graag inspreken).
k krijgt u de spullen weer retour. Is dat niet nodig, dan gaan de spullen naar 

CODA, zodat ze bewaard blijven. 

Uitwisseling PJB en Juliana Marken 

In het kader van een onderlinge uitwisseling 
tussen twee muziekverenigingen bezoekt 
harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen 
op 5 november muziekvereniging Juliana in 
Marken. Juliana is een fanfareorkest en heeft 
naast een malletband ook een leerlingen
orkest. Na de ontvangst 's ochtends brengen 
de orkestleden een bezoek aan het Marker 
museum en krijgen ze een rondleiding door het 
dorp Marken. Om 16.00 uur treden het jeugd
en opleidingsorkest gezamenlijk op in Het 
Trefpunt in Marken. Aansluitend spelen PJB
Juliana Marken een programma met voor

lijk lichte muziek. Tenslotte vormen beide verenigingen een groot orkest om de dag muzi
kaal af te sluiten met Make my Day. Op 2 juni 2018 brengt Juliana Marken een tegenbezoek 
aan Beekbergen. Bijzonder aan de Marker muziekvereniging is dat zij in originele klederdracht 

Meer informatie over PJB is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl of op de Facebook-pagina van PJB.
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e dorpen energieneutraal maken. Regel-

ig worden er stukjes geschreven om ervaringen te delen door 

energie willen gebruiken. 

Welke inwoners van Beekbergen, Lieren en 

Oosterhuizen zijn al bezig met hun huis te verduurzamen?  

Onze dorpsschool bestaat in 2018 200 jaar. 
In week 15 viert o.b.s. Beekbergen zijn 200 jarig bestaan. 
Onderdeel van deze viering is een expositie van foto's, 
schoolboekjes, rapporten, schoolkranten, schoolplaten, 
schoolbankjes en andere zaken van voor het jaar 2000. 

Aangezien de archiefkast van de school, die terugging tot 1945, sinds de verhuizing naar de 
p zoek naar dergelijke spullen. 

Bij foto's denken we aan klassenfoto's, liefst voorzien van jaartal en namen, en foto's van 
bijzondere gebeurtenissen zoals koninginnedag oude stijl, vossenjacht in het dorp en 

rdt vooral gedacht aan methodeboekjes. 
Denkt u een bijdrage aan de expositie te kunnen leveren, mailt u dan naar 

50 (bij geen gehoor graag inspreken). 
k krijgt u de spullen weer retour. Is dat niet nodig, dan gaan de spullen naar 

In het kader van een onderlinge uitwisseling 
tussen twee muziekverenigingen bezoekt 
harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen 
op 5 november muziekvereniging Juliana in 
Marken. Juliana is een fanfareorkest en heeft 
naast een malletband ook een leerlingen-

est. Na de ontvangst 's ochtends brengen 
de orkestleden een bezoek aan het Marker 
museum en krijgen ze een rondleiding door het 
dorp Marken. Om 16.00 uur treden het jeugd- 
en opleidingsorkest gezamenlijk op in Het 
Trefpunt in Marken. Aansluitend spelen PJB en 
Juliana Marken een programma met voor-

lijk lichte muziek. Tenslotte vormen beide verenigingen een groot orkest om de dag muzi-
kaal af te sluiten met Make my Day. Op 2 juni 2018 brengt Juliana Marken een tegenbezoek 

riginele klederdracht 

pagina van PJB. 



 
 

 

Aktiviteiten bij De Boerderij

Old Ni-js in De Boerderij 

Op vrijdag 17 november 2017 komt Old Ni
De Boerderij. De aanvang is 20.30 uur. De toegang bedraagt: 12,50 euro in de voorverkoop 
(stopt donderdagavond 16 november); entree op de avond zelf 15,00 euro.
Voorverkoopadressen: 

- Primera De Damper 
- Cafetaria De Meerpaal Apeldoorn Zuid
- https://www.yourticketprovider.nl/events/22891

De Boerderij heeft NIX18++ beleid

Varia 

e Boerderij 

 

Op vrijdag 17 november 2017 komt Old Ni-js een hartverwarmend concert geven in
De Boerderij. De aanvang is 20.30 uur. De toegang bedraagt: 12,50 euro in de voorverkoop 
(stopt donderdagavond 16 november); entree op de avond zelf 15,00 euro.

al Apeldoorn Zuid 
https://www.yourticketprovider.nl/events/22891-old-ni-js/ 

De Boerderij heeft NIX18++ beleid. 

 
 
 
 
 

Week 46 wordt de week van de fietsverlichting
 
De donkere tijd is weer aangebroken 
 
De politie gaat daar aandacht aan besteden d.m.v. controles 
(preventief en repressief). 
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Gemeentenieuws 

 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Immenbergweg 3 Plaatsen van een in- uitrit 2017-10-24 

 
Het besluit en de bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit 
inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal 
worden toegezonden door het sturen van een mail naar infoomgevingsloket@apeldoorn.nl 
 
De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 
 
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 Apeldoorn t.a.v. de 
eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. 
 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op www.apeldoorn.nl 
(digitaal loket).  
 
 
 

Agenda Politieke Markt donderdag 2 november 2017 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 20.00 uur Gemeentelijk ontwikkelingskader voormalig Centraal Beheer 

20.00 – 21.00 uur Vaststelling bestemmingsplan De Voorwaarts (tegenover nr. 9) 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15  22.15 uur Nadeelcompensatie 

 Het Rode hert 

19.00 – 20.00 uur Jaaroverzicht Openbare Bezwarencommissie 2016 

20.00 – 21.00 uur 7
e
 wijziging APV 2014 

2100- - 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Audit Comite 

 De Moriaen 

19.00 – 20.00 uur Vernieuwing openbare ruimte (toelichting i.v.m. MPB) 

 De Rode Leeuw 

21.15 – 22.15 uur Voortgang energietransitie  MPB 2018 - 2021 
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Sociaal maatschappelijk werker 

Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op 
23 november en 14 december 2017) 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 activitei-
ten 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 moge-
lijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 

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) 
(niet in juli en augustus) 

- 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 in de Hoge Weye. 
 
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 – 506 26 08) en er wordt geprobeerd vervoer te regelen. 

 

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 
 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg (naast de 
brandweerkazerne). 
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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 woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 
16.00 uur. 
 
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 

De Ontmoeting 

Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van 
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen. 
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055 – 506 68 70. 

 
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 
 
 


