
 
 

 

Nieuwsbrief 

Van de bestuurstafel

Vandaag, dinsdag 19 december 2017,
de laatste Nieuwsbrief

Op maandag 8 januari 2018

Bureau dorpsraad is van maandag 25 december 2017 tot dinsdag 2 januari 2018 gesloten.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren wenst u allen

Gezellige Kerstdagen en een 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraa

(leden en belangstellenden) uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die op 
woensdag 10 januari 2017
in de Wilmazaal 

De voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer, zal in een korte toespraak 
“terugblikken

Natuurlijk zorgen wij voor hapjes en drankjes.

Van de voorzitter 

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Afgelopen woensdag is onze secretaris Pieter de Mos 
ongelukkig ten val gekomen door de gladheid. Hij i
ambulance naar het Gelre Ziekenhuis vervoerd, alwaar 
werd geconstateerd dat zijn heup op 3 plaatsen 
is. Donderdag daarna is hij geopereerd en na zijn periode in 
het ziekenhuis zal hij verder mo
revalidatiecentrum. Voor hemzelf een vervelend ongemak, 
maar ook voor de dorpsraad.Bijna iedere werkdag is hij 
aanwezig op ons kantoor en verricht daar vele werkzaam
heden. Bovendien is hij de geestelijke vader van onze wekelijkse nieuwsbrief
voor de nieuwsbrief zult u het deze keer met mij moeten doen.
(trouwe) lezer een kaartje naar Pieter 

De adressering is: 
De Heer P. de Mos 
Afdeling 6B kamer 640 
Gelre Ziekenhuizen 
Postbus 9014 
7300 DS APELDOORN 

Nieuwsbrief 19 december 2017

Van de bestuurstafel 

daag, dinsdag 19 december 2017, ontvangt u  
de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2017. 

Op maandag 8 januari 2018 ontvangt u van ons de eerste Nieuwsbrief van het jaar 2018

Bureau dorpsraad is van maandag 25 december 2017 tot dinsdag 2 januari 2018 gesloten.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren wenst u allen

Gezellige Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond 2018

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren nodigt u

(leden en belangstellenden) uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die op 
sdag 10 januari 2017, aanvang 20.00 uur, wordt gehouden 

n de Wilmazaal in Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen).

De voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer, zal in een korte toespraak 
“terugblikken” (2017) en “vooruitkijken” (2018). 

U bent van harte uitgenodigd. 

Natuurlijk zorgen wij voor hapjes en drankjes. 

Een ongeluk zit in een klein hoekje 

Afgelopen woensdag is onze secretaris Pieter de Mos 
ongelukkig ten val gekomen door de gladheid. Hij is per 

iekenhuis vervoerd, alwaar 
werd geconstateerd dat zijn heup op 3 plaatsen gebroken 
is. Donderdag daarna is hij geopereerd en na zijn periode in 
het ziekenhuis zal hij verder moeten genezen in een 

centrum. Voor hemzelf een vervelend ongemak, 
Bijna iedere werkdag is hij 

en verricht daar vele werkzaam-
de geestelijke vader van onze wekelijkse nieuwsbrief

voor de nieuwsbrief zult u het deze keer met mij moeten doen. Het zou leuk zijn als u als 
(trouwe) lezer een kaartje naar Pieter kunt sturen. 
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te Nieuwsbrief van het jaar 2018. 

Bureau dorpsraad is van maandag 25 december 2017 tot dinsdag 2 januari 2018 gesloten. 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren wenst u allen 

ezond 2018. 

n en Lieren nodigt u 
(leden en belangstellenden) uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die op  

wordt gehouden  
Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen). 

De voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer, zal in een korte toespraak 
 

de geestelijke vader van onze wekelijkse nieuwsbrief. Als zijn vervanger 
Het zou leuk zijn als u als 
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In en om de dorpen 

Sluiting Horeb 

Vorige week kregen wij bericht van de heer Bert Westerhuis, locatiemanager van Horeb 
Beekbergen, namens de Raad van Bestuur van De Hoop ggz, dat de vestiging Beekbergen zal 
worden gesloten. Aangezien de zorg die Horeb verleent sinds enige jaren niet meer wordt 
gefinancierd door het Rijk maar door de lokale overheden, kunnen cliënten niet meer worden 
geplaatst uit heel Nederland. Daardoor is het aantal dan ook fors gedaald. En de kosten zijn 
door Horeb niet meer op te brengen. In overleg met de gemeente Apeldoorn en met collega-
zorginstellingen wordt gekeken naar een passende vervanging voor de cliënten, o.a. door 
kleinschalige woonvormen. Ook voor de medewerkers zullen andere werkplekken worden 
gezocht. Uiterlijk 1 april 2018 moet e.e.a. zijn beslag krijgen. Dergelijk nieuws komt uiteraard bij 
de dorpsraad hard aan, wij hadden steeds goede contacten met Horeb. Wij wensen hun sterkte 
en wijsheid toe in deze moeilijke tijden. 

Inloopavond Loenenseweg 

Op dinsdag 12 december werd door de Provincie Gelderland een inloopavond gehouden in de 
Hoge Weye. Aanleiding was het voorgenomen onderhoud aan de Loenenseweg tussen de A50 
en de bebouwde kom van Beekbergen. Ook een vertegenwoordiger van de gemeente 
Apeldoorn was aanwezig. Aan de hand van grote overzichtskaarten konden de bezoekers (het 
waren er zo’n 30) de ontwerpen van de provincie bekijken. Zo waren diverse minder veilige 
situaties bij de zijwegen, zoals de Hulleweg en Zomeroord, onder de loep genomen met 
optische aanpassingen. Negatief punt van de Loenenseweg is volgens de deskundigen dat 
deze door de eentonigheid niet door iedereen even behoedzaam wordt bereden. Om dat te 
verbeteren stelt de provincie voor de maximum snelheid terug te brengen van 80 naar 60 km 
per uur. De dorpsraad dringt er op aan binnen de bebouwde kom (dus het gedeelte tussen de 
Koningsweg en de Dorpstraat) de maximale snelheid van 50 naar 30 km per uur te verlagen. 
Hiermede wordt de situatie voor bewoners van de Vier Dorpen eveneens veiliger. Voor het 
gehele traject geldt natuurlijk: de maximum snelheid verminderen heeft uitsluitend zin indien er 
ook wordt gecontroleerd of weggebruikers zich daaraan houden. 

   

    

CRK keurt plan BWiBL goed 

Afgelopen week heeft de CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) van de Gemeente Apeldoorn 
de bouw van starterswoningen in de nieuwe wijk “Beekvallei” in Lieren goedgekeurd. Na de 
afwijzing van het eerste plan door de CRK zijn er aanpassingen gedaan om het project een 
meer open uitstraling te geven. De opzet is nu meer in lijn met de rest van het buitengebied. 
De bouw van de 33 woningen kan eind volgend jaar van start gaan. Komendemaanden moet 
eerst een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Na meer dan 10 jaar is er dan eindelijk 
duidelijkheid! U leest er alles over op de website van BWiBL:https://bwibl.weebly.com/. 
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De Volkskerstzang 2017 

In optocht gingen de bewoners van Het Zonnehuis naar de dorpskerk in Beekbergen. Het 
trottoir was veel te glad, dus dan maar over de straat. Een hele file auto’s achter hen. Eenmaal 
bij de kerk was de file gelijk opgelost en werd ieder opgenomen in de warme sfeer van de 
verlichte kerk met voorin de kerstboom met de honderden lichtjes. Altijd een geweldig iets: even 
uit de sleur van een tehuis en dan naar zo’n prachtig kerkgebouw, met muziek van het koper-
kwartet van P.J.B., het orgelspel van Jaap Ouwehand en de koorzang van de Gemengde Zang-
vereniging Toonkunst. 
Vrijwilligers en medewerkers van het Rode Kruis Apeldoorn waren hard nodig om alles in goede 
banen te leiden naar de kerk, in de kerk en weer terug. 
Dank aan de kosters, die voor in de kerk rijen stoelen verwijderd hadden om plaats te maken 
voor zo veel rolstoelen. Dubbel werk, want die stoelen moesten ook weer teruggezet worden na 
afloop. 
De meditatie zou door de predikante van Het Zonnehuis gedaan worden, Christine van Dijk, 
maar zij was door ziekte verhinderd; gelukkig was er een predikant standby. Het thema was 
“Verwondert u over het Licht in de duisternis”. En zo kwam ook deze 46ste Volkskerstzang weer 
helemaal op z’n pootjes terecht en was het zoals altijd een blij gebeuren, vooral voor de tehuis-
bewoners, die ook weer veilig terug kwamen zonder glijpartijen in de verijsde buitenwereld. 
Fijn, dat er ondanks de sneeuw heel wat dorpsbewoners gekomen waren; dat is direct te horen 
bij de samenzang en dat doet de tehuisbewoners, van wie een aantal niet meer zingen kan, 
heel veel goed om er naar te luisteren. 
Al met al een heel geslaagd gebeuren. Tot volgend jaar! 

  

125 jarig bestaan van het Hoogeland 

Afgelopen dinsdag was er feest wegens het 125-jarig bestaan van het Hoogeland, onderdeel 
van de organisatie IrisZorg. Medewerkers waren uitgenodigd in de kas van het Hoogeland, waar 
een kerstmarkt voor hen was georganiseerd. De Beekbergse middenstand had vele en mooie 
kramen verzorgd. 



 
 

 4 

De kerstmarkt werd druk bezocht en bood ook een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en bij te praten. Er heerste een vrolijke feest-sfeer. 
De Dorpsraad feliciteert het Hoogeland met dit 125 jarig jubileum. 

    

    

Varia 

Zo kan de winter ook mooi zijn 

  

  

StukTV in De Boerderij Beekbergen 

Op vrijdag 2 februari 2018 komt StukTV optreden in De Boerderij Beekbergen! We zijn apetrots 
dat we StukTV kunnen neerzetten in De Boerderij! De kaarten zijn in de voorverkoop via de link 
op de facebook van de Boerderij: Facebook/boerderijbeekbergen! 
 
Het programma begint met THRAX, eerder bekend als DJ Thijz, die de warming up draait! 
Daarna volgen de jongens van StukTV! 
Bestel snel je kaarten! We verloten een T-shirt op 1 januari 2018, op de voorverkoop kaarten! 
 
Waar :  De Boerderij Beekbergen, Tullekensmolenweg 22a, 7361 EN Beekbergen 
Wie : Iedereen, NIX18 beleid, op vertoon van legitimatie verstrekken we een bandje18+ 
Entree : € 10,00 per stuk excl. reserveringskosten via yourtickerprovider/StukTV 
Wanneer : vrijdag 2 februari 2018, zaal open 20.30 uur 
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Gemeentenieuws 

 

       

De gemeenteraad heeft kerstreces tot 11 januari 2018. 
De raad wenst u mooie feestdagen en een goed 2018 toe! 

 

Sociaal maatschappelijk werker 

Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op 
14 december 2017; wel op 28 december 2017 en 4 januari 2018)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. 

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 op 28 december 2017) 

- 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. 
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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 (niet op 28 december 2017) 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 (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te regelen. 

 

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 
 
Donderdagavond (niet op 21 en 28 december 2017) van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost 
Van Schaffelaarweg (naast de brandweerkazerne). 

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 

“Kaart klaar terwijl u wacht” 
Op maandag 25 december 2017 en maandag 1 januari 2018 is er in De Vier Dorpen geen 
“Kaart terwijl u wacht”.  

“Aanschuiftafel” 

Op maandag 25 december 2017 en maandag 1 januari 2018 is er ij De Vier Dorpen geen 
“Aanschuiftafel” 

“Klein-kleding herstelatelier” 

Op maandag 1 januari 2018 is er in  De Vier Dorpen geen gelegenheid voor het inleveren van 
klein-kleding herstelwerk 
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De Vier Dorpen vraagt: 

“Klaverjassers” 

Om de klaverjastafel compleet te maken, zijn we op zoek naar dorpsbewoners die het leuk 
vinden om te klaverjassen. Wie wil bijvoorbeeld op zondagmiddag dit kaartspel, samen met 
enkele van onze bewoners spelen. In overleg is het ook mogelijk om tot een ander tijdstip of 
andere dag te komen. Heeft u interesse in het klaverjassen of wellicht een ander kaartspel kom 
dan gerust eens binnen lopen in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, 
Beekbergen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 19.30 uur. Telefonisch contact opnemen kan 
natuurlijk ook. Op telefoonnummer 055-506870 zijn we te bereiken en kunnen we overleggen 
wanneer u het kaartspel wilt spelen. Aan het kaarten zijn voor u geen kosten verbonden. We 
vragen wel een vergoeding voor het eventuele gebruik van consumpties. We hopen u binnen-
kort aan de kaarttafel te mogen ontmoeten. 

“Kookhulpen voor de aanschuiftafel” 

Welke dorpsbewoner/-bewoonster vind het leuk om voor ouderen te koken. Voor onze succes-
volle aanschuiftafels zijn we op zoek naar uitbreiding van het team kookhulpen. Bij de aan-
schuiftafel komt een groep, voornamelijk ouderen uit Beekbergen, Lieren en omgeving om 
gezamenlijk een warme maaltijd te gebruiken. En wat is er gezelliger dan samen te eten. Het 
sociale contact rond de maaltijd is ook zeker zo belangrijk als de maaltijd zelf. De maaltijden 
worden vers bereid om rond de klok van 17.30 uur geserveerd te kunnen worden. Om het team 
van kokers en kookhulpen te verlichten, zijn we op zoek naar mensen die handig zijn in alle 
voorkomende werkzaamheden die het bereiden van een maaltijd met zich mee brengt. 
U/jij hoeft geen sterrenkok te zijn. We doen het met elkaar. 

Boodschappen doen, groenten en vlees snijden, aardappelen schillen, tafeldekken en afruimen, 
vaatwasser inruimen, afwassen, zijn onder andere de taken die nodig zijn om de “aanschuivers” 
tevreden van de tafel te laten vertrekken. Vanzelfsprekend moet het bereiden van de maaltijd 
hygiënisch verlopen. U/jij mag ook mee eten van de bereide maaltijd. Vind(t) u/jij het leuk om te 
helpen een lekkere maaltijd te bereiden voor de “aanschuiftafel”?  

Ook als u/jij 1x in de maand of 14 dagen wil(t) helpen vragen we contact op te nemen met 
Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp, telefoon 055-5066870. 

Op dit moment heeft de aanschuiftafel in De Vier Dorpen (Loenenseweg 39, Beekbergen) 
plaats op maandag en woensdag van 16.00 – 20.00 uur. We horen graag van u/je. 

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: 055-5066870. 
 
 
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 
 
 
 


