Nieuwsbrief 22 januari 2018
Van de bestuurstafel
Op 21 maart a.s. mogen we weer naar de stembus voor de verkiezing van de
gemeenteraad. Zoals intussen al traditie is geworden organiseert de dorpsraad een
avond waarop de lijsttrekkers hun verhaal kunnen doen.

Lijsttrekkersdebat op 5 maart 2014 in Beekbergen.

Onze secretaris is zich al aan het voorbereiden
om hen met pittige vragen te bestoken.
Hij kan in de Winkewijert, alwaar hij revalideert,
via wifi zijn tablet gebruiken en de zaken
bijhouden: verscheidene politieke partijen
hebben hun programma reeds naar ons toe
gestuurd.

Pieter de Mos, secretaris van de Dorpsraad,
bezig op zijn tablet.

Het lijsttrekkersdebat vindt plaats op 20 februari om 20.00 uur in De Hoge Weye.
Reserveert u deze avond dus vast in uw agenda!
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In en om de dorpen
Januari storm treft ook Beekbergen
De januari storm heeft voor veel materiële schade gezorgd door omgevallen bomen, losgerukte
boomtakken en losgewaaide dakpannen in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Bij de Wipselberg werd zelfs een auto geplet door een boom en viel een iep dwars over de Wolterbeeklaan.
Op de gemeentelijke begraafplaats van Beekbergen vielen alleen al tien bomen om. Onderstaande foto’s geven goed weer hoe de storm te keer is gegaan.

Wolterbeeklaan

Arnhemseweg

2

Engeland

Engelanderweg

Oude Beek

Het Hoogeland
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Gemeentelijk Begraafplaats Beekbergen

Oosterhuizen

Molenvaart, Lieren

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
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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
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.

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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“De Schuur” na …..12½ jaar in het koper!
Dat is een feestje waard, zeker weten!
Dit jubileum wordt gevierd in
het kerkgebouw aan de Lierderstraat te Lieren,
op 6 maart a.s., 19.30 uur.
Al die jaren door zijn met succes gebruikte artikelen verkocht, van glaswerk tot
bloempotten, van kookboeken tot romans, van tuinboeken tot gedichten, van schoenen
tot avondkleding, van bestek tot tuinstoelen etc.
Ja, ook kleding. Vandaar dat we dat gaan vieren met een heel bijzondere en zeer
passende modeshow:
“Kerk op de Catwalk”
Een modeshow, die laat zien hoe de
predikanten aan hun toga gekomen
zijn. Het bijzondere hiervan is, dat
vanaf de Reformatie (16-de eeuw) de
predikanten helemaal geen toga’s
droegen. In de Reformatie werd de
tijdloze, maar kleurrijke liturgische
kleding van de RK-kerk ingeruild voor
eigentijdse kleding, een eenvoudig
burgerpak: in die tijd een pofbroek,
wambuis, hoge Spaanse kraag en een hoge taps toelopende hoed. Want er werd geen
onderscheid meer gemaakt tussen de eenvoudige gelovige (de leek) en de geestelijke
stand. Maar ook hier sloeg de mode toe.
De show laat een tocht door de geschiedenis zien; de tijd van de lange haardracht, later
de pruikentijd, de lange mantel en bef, kuitbroek en op het hoofd een driekantige steek.
En dan wordt vanaf 1854 geleidelijk de toga ingevoerd in de Nederlands Hervormde
Kerk. Wat daar precies de achtergrond van is en hoe de ontwikkeling op dit gebied
verder is gegaan van de zwarte toga tot de witte, de grijze en de beige albe met de
stola in weer de kleuren van het liturgische jaar in de kerk van nu, ja, dat is een
‘onthullend’ en ook een vermakelijk verhaal, dat we u hier niet gaan vertellen, het is niet
voor niets een ‘show’!
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze show,
was u al een trouwe bezoeker van “De Schuur”,
was u altijd al van plan “De Schuur” te bezoeken:
u bent van harte uitgenodigd dit met ons mee te maken.
Na afloop van de show kunt u wat met ons wat drinken en over de show en ook over
“De Schuur” napraten.
Toegang gratis.
Namens “De Schuur”
Anne Schiebaan
N.B. “De Schuur” is weer open vanaf donderdag, 1 februari
Openingstijden: donderdag 13.00 – 16.00 uur
zaterdag
10.00 – 15. 00 uur
adres: achter Molenvaart 5, te Lieren, bij fietsknooppunt 93
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Varia

Vragen over energiebesparing of duurzame energie
en u weet niet goed waar te beginnen?
Kom dan naar het inloopspreekuur van uw vrijwillige energiecoach
of vraag om een bezoek bij u thuis met warmtebeeldcamera.
Voor wie
Door wie
Wanneer
Hoe laat
Waar






:
:
:
:
:

Inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
Vrijwillige energiecoaches bLoEm
Iedere eerste dinsdagavond van de maand
18.30u tot 20.00u
De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen

Energiezuinig bouwen, isoleren.
Isolerende beglazing.
Zuinige apparaten en verlichting.
Zonnepanelen.
Uw huis duurzaam verwarmen met bijv. een warmtepomp.

Burgerinitiatief bLoEm
De informatieavonden worden georganiseerd door burgerinitiatief bLoEm, een werkgroep
bestaande uit inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Door onafhankelijke
informatie te geven over energiebesparing en duurzame energie willen we bereiken dat in onze
dorpen minder fossiele energie wordt gebruikt.
mailadres: duurzaambloem@gmail.com
website: www.duurzaambloem.nl

Dit jaar komt “Cultuur bij je buur” er letterlijk aan!
Op 14 en 15 april organiseren we voor de 5e keer op rij het evenement Cultuur bij je buur in
Apeldoorn.
Even in het kort:
Op deze zaterdag- en zondagmiddag zijn allerlei optredens, exposities en voorstellingen op
onverwachte plekken in Apeldoorn (stad, wijken en dorpen). Om een artiest te zien hoeft het
publiek niet naar een optreden toe, maar komt de artiest naar het publiek. Koren, verhalenvertellers, bands, schilders, fotografen, singer-songwriters en dansers treden in dat weekend
op, op plaatsen die de inwoners van Apeldoorn zelf aanbieden. Zij zijn hun gastheer/vrouw in
huiskamers, galeries, wijkcentra, achtertuinen, dorpshuizen, verzorgingshuizen, enz. De korte
optredens en exposities zijn openbaar en gratis toegankelijk; ze bieden Apeldoorn de gelegenheid te laten zien hoe gastvrij de stad is! Voor meer informatie: http://www.cultuurbijjebuur.nl.

7

De snelheidsdisplay staat nu aan de Lierderstraat,
in Lieren, ook hier geldt de 30-km zone !

Aan de Ruggeweg in Beekbergen werd dit bankstel
gedumpt. De dorpsraad werd getipt door een wandelaar.

De verbouwing bij Rustpunt Bloem in Lieren.

Net als het bord op de Konijnenkamp is ook dit bord aan de Ruggeweg vervangen.
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Gemeentenieuws

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Immenbergweg 34-41 en 34-42
(tussen) Beekbergen,

het kappen van een dennenboom

2018-01-15

Atalanta 19, Beekbergen

het vergroten van een woning

2018-01-15

Wolterbeeklaan 49, Beekbergen

het kappen van een esdoorn

2018-01-15

Kanaal Zuid (t.h.v. nr. 444), Lieren

het aanleggen van een glasvezelkabel

2018-01-16

Notaris Feithpad (op grens nr. 25 met
Loenenseweg 6), Beekbergen

het kappen van 1 amerikaanse eik

2018-01-17

Kuiltjesweg 44, Beekbergen

het plaatsen van een in-uitrit

2018-01-19

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.

Gemeenteraad 25 januari 2018
Op donderdag 25 januari presenteert de Raadswerkgroep Burgerparticipatie het rapport
"Samen voor Apeldoorn". Er is ook raadsvergadering met besluitvorming. U bent van harte
welkom in het Stadhuis, Marktplein 1! Starttijd: 19.00 uur.
Voor uitgebreide informatie:
https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/vergadering/467228/In%20gesprek%20met%20de%20Raa
d%20en%20Raadsvergadering%2025-01-2018

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op
25 januari, 1 februari en 8 februari) 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)
- 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 (055-5062608) 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
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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 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
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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