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Nieuwsbrief 15 januari 2018 

Van de bestuurstafel 

Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad 

Afgelopen woensdag 12 januari heeft de dorpsraad de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst 
georganiseerd. Het was gezellig in Het Hoogepad, de belangstelling was goed te noemen.  
Ook van de kant van de gemeente Apeldoorn hadden we de nodige gasten. De nieuwjaarsrede 
van de voorzitter, begeleid door plaatjes op een projectiescherm, bevatte een terugblik in vogel-
vlucht van de bezigheden van de dorpsraad in 2017 en een blik vooruit op de plannen voor 
2018. Daarin werd onder andere het lijsttrekkersdebat genoemd voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart a.s. Dit debat zal worden gehouden op 20 februari in De Hoge Weye. 
Het tweede onderdeel was de oprichting van een openbaar toilet in Beekbergen en wij hopen 
daartoe de nodige stappen te kunnen zetten in dit jaar. Na deze presentatie wensten de 
bezoekers elkaar een gelukkig nieuwjaar en zij hadden geanimeerde gesprekken onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

  

  

Van de voorzitter 

Onze secretaris Pieter de Mos is hard bezig met zijn revalidatie in De Winkewijert. Het gaat hem 
uiteraard lang niet snel genoeg, maar er is vooruitgang. Wellicht kan hij binnen afzienbare tijd 
een gedeelte van zijn werkzaamheden via de computer weer oppakken. Hij laat in ieder geval 
weten dat hij aangenaam verrast is door de belangstelling die hij krijgt. 
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Lijsttrekkersdebat 

Het is - dat mogen we terugkijkende op de door ons georganiseerde bijeenkomst bij de voor-
gaande gemeenteraadsverkiezingen wel stellen - traditie dat wij als Dorpsraad Beekbergen-
Lieren de lijsttrekkers uitnodigen voor een debat. Een debat (onder leiding van de dorpsraad) 
tussen de lijsttrekkers en de bewoners van Beekbergen en Lieren en een debat tussen de 
lijsttrekkers. 
Deze keer organiseren wij de bijeenkomst op dinsdag 20 februari 2018 in de grote zaal van  
De Hoge Weye. De aanvang is 20.00 uur. 

In en om de dorpen 

Nog eens de blikjes en de flesjes 

In onze vorige uitgave stond een stukje over de prestatie van het MilieuTeam. Mevrouw Anne 
van de Wal stuurde ons een email met een reactie daarop. We nemen de tekst daarvan hierna 
integraal op: 
 
In de nieuwsbrief van de dorpsraad stond een enthousiast bericht van Team Hietveld 
Beekbergen Schoon. Het is natuurlijk fantastisch dat er zo hard gewerkt wordt om Beekbergen 
schoon te houden, dit is een prachtig project. Maar beste mensen, waarom is dit toch nodig? 
In een jaar tijd zijn 20.000 blikjes en petflessen verzameld, alleen ‘In en rondom Beekbergen’ 
…dat is 55 blikjes en flesjes per dag! Ruim 4 per inwoner. Een winkelwagentje vol. En dan 
wordt het overige afval nog niet eens meegerekend, laat staan het vuil en plastic dat door 
buurtbewoners of de gemeente wordt verwijderd. 
Kunnen we er met zijn allen niet naar streven dat het team Beekbergen Schoon in 2018 tijd 
overhoudt voor iets anders? U als lezer van deze nieuwsbrief laat zelf natuurlijk geen blikjes of 
snoeppapiertjes achter. Dus laten we ook de volgende stap nemen, en indien we getuige zijn 
van dit ‘dumpen’ onze medemens erop aanspreken. Zodat we volgend jaar niet alleen de 
schoonste winkelstraat, maar ook het schoonste dorp en enk van Gelderland zijn. 

Anne van der Wal 

Nieuwjaarsbijeenkomst De Stamtafel 

Donderdag 4 januari hield De Stamtafel in  
De Hoge Weye te Beekbergen een Nieuwjaars-
bijeenkomst voor de Stamtafelgenoten. Onder 
het genot van koffie/thee en oliebollen en 
hapjes en drankjes werd de Stamtafel muzikaal 
onderhouden door Ben Wissink “Sax on Tour”. 
Ben speelde afwisselend op zijn saxofoons, 
xylofoon, anklung, wasbord en tussendoor 
vertelde hij moppen en anekdotes. Ben Wissink 
is niet te stuiten in zijn pogingen geld bijeen te 
sprokkelen voor Het Rode Kruis, KiKa (Kinderen Kankervrij), De Zonnebloem en het 
KWF. Dat doet hij met inzet van zijn muzikale kunnen op de saxofoon. 
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 Christelijke Gemengde Zangvereniging 
“Hosanna” uit Lieren 

geeft samen met 

Christelijke Gemengde Zangvereniging 
“Zingt den Heer” uit Voorst 

een concert op zaterdag 24 Maart 2018 
in de dorpskerk in Beekbergen. 

 

Het concert staat in het teken van  
het Paas Evangelie en ze 
zullen samen The Crucifixion  
van John Stainer uitvoeren,  
 
o.l.v. dirigent  
Bart van den Brink. 

 
 
 

m.m.v. Marcel van Os - tenor 
            Jaap Roos - bas 
            Gert Oldenbeuving - orgel 
            Roel Praas - Piano 

Het concert begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. 

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 
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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 

 

Oude schoolspullen gezocht 

Onze dorpsschool bestaat in 2018 200 jaar. In week 15 (de week van 
9 april) 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 
vóór het jaar 2000. Aangezien de archiefkast van de school, die terug-
ging 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 2hansvandeven@gmail.com of belt: 055-5062550 (bij geen gehoor graag 
inspreken). Kijk ook op: https://www.facebook.com/obsbeekbergen200jaar/. 
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 

Varia 

Begeleider Creatieve Groep 

Van de instelling Markenhaven (Atlant) kregen wij het volgende bericht: 

Op locatie Markenhaven zetten we voor een groep enthousiaste cliënten op dinsdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur verschillende activiteiten op. Naast een 'natuur' groep komt er ook een 
creatieve groep die zich voornamelijk gaat bezighouden met knutselen, schilderen, kleien, 
mozaïeken maken. Het belangrijkste van deze functie is echter het goed kunnen omgaan met 
onze cliënten, respectvol, gelijkwaardig en bewust van normen en waarden van anderen. Een 
leuke manier om op een creatieve manier bezig te zijn met mensen die daar anders niet snel 



 
 

 5 

aan toekomen. Wekelijks maken we ruimte om nieuwe projecten op te zetten met allerlei 
verschillende mensen, en daardoor is er dus afwisseling genoeg! 
Voor meer informatie of aanmelding neemt u contact op met:  
Mariëlle Alberts, Kuiltjesweg 1, 7361TC Beekbergen, m.alberts@atlant.nl.  
 
Ik hoop dat u de ruimte en mogelijkheid heeft wat aandacht aan ons vrijwilligerswerk te geven. 
Met vriendelijke groeten, 
 
M. de Haan 
Ondersteuner Vrijwilligerswerk 

m.de.haan@atlant.nl  

Gemeentenieuws 

 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Keizersmantel 17, Beekbergen het vergroten van een woning (dakkapel) 2018-01-08 

Atalanta 19, Beekbergen het vergroten van een woning 2018-01-10 

Molenberg 14, Lieren het vergroten van een woning 2018-01-10 

Amerikaweg 12, Beekbergen het gebruik mogen maken van een gedeelte 
van de bijgebouwen als bed en breakfast 

2018-01-11 

Wilmalaan (1), Lieren het bouwen van een dependance 2018-01-12 

 
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. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Koningspage voor nr 7D, Beekbergen het kappen van een esdoorn 2018-01-08 

Lierderstraat 4B, Lieren het kappen van een linde 2018-01-08 

Hoge Bergweg 16 205 en 16 E923, 
Beekbergen 

het oprichten van twee recreatiebungalows 2018-01-11 

 
Het besluit en 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 een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De 
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.  
 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie 
datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.  
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Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl 
(digitaal loket). 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 21.00 uur Woondialoog Apeldoorn 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Concept opgaven Groenplan 

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.00 uur Bestemmingsplan Krimweg 140 Hoenderloo 

20.00 – 21.00 uur Hoorzitting Ontwikkelstrategie Apeldoorn West 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Big Data 

 De Rode Leeuw 

21.15 – 22.15 uur Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2018-2021 

 

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. 
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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 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 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 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 
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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 
 
 
 


