Nieuwsbrief 8 januari 2018
Van de bestuurstafel
Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren nodigt u
(leden en belangstellenden) uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die op
woensdag 10 januari 2017, aanvang 20.00 uur, wordt gehouden
in 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.

Van de voorzitter
Hier zijn wij dan weer met de eerste nieuwsbrief van het jaar. Om te beginnen wil ik alle lezers
namens de dorpsraad een voorspoedig 2018 toe wensen. Wij zullen weer ons best doen om de
belangen van de inwoners van Beekbergen en Lieren zo goed mogelijk te behartigen. Onze
secretaris is intussen verhuisd van het Gelre ziekenhuis naar Randerode om te revalideren. Hij
laat merken dat hij onverminderd belangstelling heeft voor het wel en wee van de dorpsraad.
Wij houden hem uiteraard nauwgezet op de hoogte. Mocht u hem een kaart willen sturen, zijn
adres is:
De heer P. de Mos
De Winkewijert
Afdeling Grift A – kamer 03
Zr. Meyboomlaan 10
7334 DV Apeldoorn

In en om de dorpen
Verrassing voor MilieuTeam Beekbergen Schoon
De begeleider van het team, de heer Willem Altena, stuurde ons het volgende bericht:
Afgelopen dinsdag 19 december werden we aangenaam verrast door het krijgen van een kerstgeschenk. Nico Willemsen kwam ons, als voorzitter van de Bemivo winkeliersvereniging, het
kerstgeschenk overhandigen. Dit kwam mede omdat we voor de 3e achtereenvolgende keer
genomineerd waren voor de schoonste straat van Gelderland. Zelfs 12e van de in totaal 574
bezochte winkelstraten van Nederland. Dit is toch een prestatie welke wij samen met de
winkeliers en Sjoerd de Boer van de Gemeente Apeldoorn hebben bereikt.
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Het is ook nog leuk om te vermelden dat wij dit jaar
jaar maar liefst 20.000 blikjes/petflesjes in en
rondom
ndom Beekbergen hebben verzameld.
verzameld. Nogmaals bedankt voor het kerstgeschenk.
Team Hietveld Beekbergen Schoon

Elly Corstjens:: ontwerpster Freule Hartsen beeldje
In de nieuwsbrief van 11 december 2017 stond een artikel overr de huldiging van Herman Bos.
Hij kreeg op 7 december het Freule Hartsen beeldje uitgereikt. Helaas is verzuimd te vermelden
wie dit beeldje heeft ontworpen. Welnu, dat is de kunstenares Elly Corstjens.
Corstjens. Daarom hierbij
alsnog een toelichting.
Corstjens volgde de opleiding aan de
Kunstacademie Artibus te Utrecht. Zij is
als beeldend kunstenaar gevestigd
geweest in Hattem en heeft een atelier
in Apeldoorn. Corstjens is deelneemster
aan de Stichting Ateliers Apeldoorn.
Haar werk is figuratief, meestal mensen
en/of dieren. Beelden van haar in de
publieke ruimte zijn onder meer een
standbeeld van twee kinderen, dat
geplaatst werd ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan van een protestantschristelijke school in Lieren.
In Beekbergen staat het door haar
gemaakte beeld van freule Hartsen,
een evangeliste en drankbestrijdster. Naast beelden vervaardigt zij ook wandkleden. Diverse
van haar werken zijn gekocht door publieke instellingen als ziekenhuizen en kerken, waaronder
de Protestantse Kerk in Klarenbeek.
enbeek. Met haar zoon, de goudgoud en edelsmid Remy Verzantvoort,
exposeerde zij bronzen beelden en sieraden.

Kinderopvang OOK overgenomen door Doomijn
Vorig jaar december zijn de nieuwe borden geplaatst van kinderkinder
opvang Doomijn. Doomijn, de kinderopvang van Travers, heeft per
7 juni alle activiteiten van Kinderopvang OOK overgenomen. DaarDaar
mee wordt kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor alle
kinderen en hun ouders in Apeldoorn en omstreken versterkt.
Doomijn ziet evenals Kinderopvang OOK de kinderopvang
kinderopva als een
maatschappelijke voorziening die toegankelijk moet zijn voor alle
kinderen.
Voor kinderen en hun ouders in Apeldoorn verandert er niets. Zij
houden dezelfde locatie en de voor hen vertrouwde pedagogisch
medewerkers.
Voor de medewerkers van Kinderopvang
Kinderopvang OOK eindigt een lastige
periode van onduidelijkheid over de toekomst.
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Met deze samenvoeging van activiteiten ontstaat een krachtige speler in het sociale domein in
de noordelijke regio’s. Travers is van mening dat al haar activiteiten, waaronder kinderopvang,
bijdragen aan versterking van de leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen. Travers beoogt
samenwerking met andere partijen waaronder het onderwijs. Een doorgaande lijn voor nul tot
12-jarigen is een van de doelstellingen die zowel Doomijn als kinderopvang OOK nastreven.
RECTIFICATIE: “125 jarig bestaan van Het Hoogeland”, resp. Atlant
In de nieuwsbrief van 19 december 2017 is een fout in geslopen. Het Hoogeland bestaat
inderdaad 125 jaar. Maar de foto’s onder de tekst van “125 jaar bestaan van het Hoogeland”
zijn van de kerstmarkt van Atlant, die zij bij het Hoogeland organiseren. En daar waren dan ook
de medewerkers en de vrijwilligers van Atlant aanwezig en deze mensen staan ook op de foto’s.
Niet de medewerkers van het Hoogeland staan daar op foto’s.

Boerenkoolmiddag

31 januari 2018

Het begint inmiddels al een traditie te worden.
Op woensdag 31 januari 2018 wordt er een gezellige
BOERENKOOLMIDDAG gehouden voor 50+ in
de Hoge Weye te Beekbergen
Programma:
 Opening met koffie of thee met een plak cake
 Optreden van Oosterhuuzens Dialectkoor
 Pauze
 Nogmaals het Oosterhuuzens Dialectkoor
 De Boerenkoolmaaltijd
De middag duurt van 14.00 tot circa 17.30 uur.
Per persoon wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd.
Kaarten voor deze middag zijn te koop bij
- Primera “De Damper”, Dorpstraat 54, Beekbergen
- Bakkerij Gerrits, Tullekensmolenweg 82, Lieren
- Ton en Dinie Tijhof, Dorpstraat 30-A, Beekbergen, tel. 055-5062289
- Tonnie Bos, Juffrouw Oosterweg 16, Beekbergen, tel. 055-5061459

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!
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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Varia
Vrijwillige brandweerman René Vos stand-by tijdens jaarwisseling
Bron: De Telegraaf, zaterdag 30 december 2017

Gemeentenieuws

De gemeenteraad heeft kerstreces tot 11 januari 2018.
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Henk Vulinkweg, Beekbergen

het bouwen van een woning

2017-12-28

Berg en Dalweg 22, Beekbergen

het veranderen van een woning

2017-12-29

Wolfskuilen 13, Lieren

het plaatsen van een schuur

2018-01-02

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren.
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas
dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de
publicatie van de verleende vergunning.

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.

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)
- 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.
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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 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

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 binnenkort aan de kaarttafel te mogen ontmoeten.

“Kookhulpen voor de aanschuiftafel”
Welke dorpsbewoner/-bewoonster vind het leuk om voor ouderen te koken. Voor onze succesvolle aanschuiftafels zijn we op zoek naar uitbreiding van het team kookhulpen. Bij de aanschuiftafel 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
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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
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