Nieuwsbrief 29 januari 2018
Van de voorzitter
Goed nieuws! Afgelopen week vernam onze secretaris Pieter de Mos van de revalidatiearts dat
hij 2 februari a.s. naar huis mag om aldaar verder te revalideren. Wij houden u op de hoogte
van zijn vooruitgang.

Van de bestuurstafel
Feestje voor de WOBL
Afgelopen dinsdag 23 januari kwam langjarig lid van onze dorpsraad Wim Hali op bezoek.
De aanleiding van zijn komst was dat hij ons een aantal foto’s wilde overhandigen. Hij bracht
twee volle mappen met afbeeldingen mee. Deze foto’s waren gemaakt door zijn vader en
hemzelf. De gelijknamige drogisterij Hali die hij van zijn vader overnam had jarenlang een
afdeling fotografie en men kon daar ook zijn filmrolletjes inleveren om te laten ontwikkelen.
Omdat deze foto’s hier en daar aardig oud zijn vormen deze 2 albums een welkome aanwinst
voor de WOBL (Werkgroep Oud Beekbergen en Lieren). Wim, hartelijk dank voor deze gift.

Wim Hali (links op de foto) en Joop van der Meer (voorzitter van de dorpsraad).
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Bijeenkomst Atlant
Op dinsdag 23 januari vond er een overleg plaats in de Markenhof. Daar werd een voorlichting
gehouden door Atlant Zorggroep van hun plannen voor de nieuwbouw Coolvest op het terrein
van het Immendaal aan de Loenenseweg. Naast 2 medewerkers van Atlant waren daarbij aanwezig een familielid van een cliënt, een medewerker van het team “Omgevingsrecht & Advies”
van de gemeente Apeldoorn, omwonenden van het Immendaal en namens de dorpsraad Ria
Mollink en Joop van der Meer.

Ingang Het Immendaal vanaf de Loenenseweg in Beekbergen.

Uit de presentatie bleek dat er een tijdelijke huisvesting wordt opgezet voor de bewoners van
Coolsingel. Zij verhuizen op 1 mei naar het pand, dat nu gebruiksklaar wordt gemaakt. In 2021
moet het pand Coolvest worden opgeleverd. Wij kregen een uiteenzetting hoe de nieuwbouw er
uit zal zien. De gemeente heeft toestemming voor deze plannen gegeven. Afgesproken is dat
wij op nader te bepalen tijdstippen opnieuw bij elkaar komen om zo de voortgang te kunnen
volgen.

In 2021 moet het pand Coolvest worden opgeleverd.

Bijeenkomst Omnisport
Op woensdag 24 januari vond er een overleg plaats in het clubhuis van de Voetbalvereniging
Beekbergen over de plannen voor een nieuw te bouwen sportcentrum op het terrein aan de
Veldhofweg dat nu wordt gebruikt door resp. de voetbalvereniging, de tennisvereniging en de
BSV. Een gezelschap van ca. 15 mensen, bestaande uit bestuursleden van de sportverenigingen, medewerkers van de instellingen Pluryn, Atlant en Iriszorg, vertegenwoordigers van de
gemeente Apeldoorn, en namens de dorpsraad Jamone Wagner en Joop van der Meer,
woonden de “Workshop” bij.
De presentatie was in handen van Jan Blom, voorzitter van de Stichting Omnisport. Hij legde in
het kort nog even uit wat de opzet is: de drie sportverenigingen met alle hun eigen accommodatie willen komen tot een gezamenlijk sportcentrum omdat dit de enige wijze is waarop de sportvoorziening toekomstbestendig kan blijven. Deze bijeenkomst was met name georganiseerd om
de instellingen in de zorg gelegenheid te geven duidelijk te maken hoe hun cliënten gebruik
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kunnen maken van de nieuw te bouwen accommodatie. Daarin kwamen veel aspecten aan de
orde, zoals aan de toestand van de cliënt
cli
aangepaste
aste sportbeoefening, het creëren van blokblok
tijden waarin bezoekers in het sportcentrum terecht kunnen, en nog veel meer aspecten
passeerden de revue. Al met al een constructieve bijeenkomst, die nog wel tot vervolgafspraken
zal leiden.

In en om de dorpen
Oproep
proep aan oud medewerkers en bezoekers van “De Vier Dorpen”
In februari is het 47 jaar geleden dat De Vier Dorpen te Beekbergen officieel is geopend. Wat
zijn er in die 47 jaar veel bewoners, familieleden en personeelsleden voorbij gekomen. Bij het
opruimen van een
en archiefkast kwamen we ook veel
ve foto’s tegen. Foto’s uit de beginjaren van
D4D van oud-bewoners,
bewoners, medewerkers, kerstdiners, dagtochtjes,…. Het lijkt ons leuk om
zondagmiddag 25 februari vanaf 14.30 uur tot 16.15 uur de foto’s op tafel te leggen en
samen met belangstellenden de kiekjes uit de oude
oude doos nog eens na te kijken. Bent u oudmedewerker of was u als bezoeker bekend op De Vier Dorpen, dan bent u/je van harte welkom!
Gezellig om jullie weer eens te ontmoeten en/of de verhalen van toen te horen. Laat u op
telefoonnummer 055-5066870
5066870 even weten als u van plan bent 25 februari van de partij te zijn in
De Vier Dorpen, (nog steeds op adres) Loenenseweg 39, Beekbergen.

Sporten op de woensdagochtend
Elke woensdagochtend van september tot eind mei is err in sporthal “De Hiethof” van 09.30 tot
ongeveer 10.30 uur gelegenheid voor senioren om te komen sporten. We besluiten met een
kopje thee of koffie.
In overleg met elkaar kiezen
iezen we, per keer, een of meerdere spellen, te denken valt aan:
zaalvoetbal
volleybal
basketbal
badminton
zaalhockey
ringhockey
ringbal
matbal
korfbal
andere wensen.

Heb je geen ervaring met een of meerdere van bovenstaande spellen dan is dat geen
probleem. Er is geen lidmaatschap aan verbonden je betaalt € 3,- per keer of koopt een
10- rittenkaart voor € 30,-.
Heb je zin in een gezellig uurtje sportief bewegen of wil je meer informatie dan kun je contact op
nemen met: Gien Fortuin, Telefoon:
efoon: 055-5062245, Mail: gienfortuin@gmail.com.
gienfortuin@gmail.com
Graag tot ziens, Gien Fortuin
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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
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Leden gezocht voor de gezellige Koersbalclub in Het Zonnehuis
Wij zoeken leden voor onze gezellige “Koersbalclub”
Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u uit, om te komen
kijken. Wij spelen op vrijdag van 14.00 t/m 17.00 uur, om de
14 dagen, in de oneven weken, vanaf januari 2018!
Bij eventuele deelname, zijn de eerste 4 lessen gratis.
De contributie is 15 euro per kwartaal.
Adres: Het Zonnehuis, Dorpstraat 49, 7361 AR Beekbergen.

“De Schuur” gaat weer open
Verkoop van tweedehands artikelen ten bate van de PKN kerk te Lieren en kleinschalige
projecten
“De Schuur” is weer open vanaf donderdag 1 februari 2018
Openingstijden: donderdag 13.00 – 16.00 uur
zaterdag 10.00 – 15. 00 uur
adres: achter Molenvaart 5, te Lieren, bij fietsknooppunt 93

Varia
Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken.
Regelmatig zullen er stukjes geschreven worden om ervaringen
te delen door leden van het burgerinitiatief en andere inwoners
die minder fossiele energie willen gebruiken. Deze keer:

Levensduur LED lampen
Naast de indrukwekkende energiebesparing (tot wel 85%), die u kunt realiseren met LED
lampen in vergelijking met gewone gloeilampen is ook de lange levensduur van 15000 uur of
meer van LED lampen een belangrijk argument om tot aanschaf over te gaan. Dit betekent dat
een lamp 13 jaar zal meegaan als hij gemiddeld 3 uur per dag brand. Helaas is inmiddels
gebleken dat dit in veel gevallen niet gehaald wordt.
De oorzaak zit in de constructie van de LED lamp. Een LED lamp bestaat grofweg uit 2 onderdelen: de LED’s en een driver. Bij 230V LED lampen zijn deze in dezelfde behuizing geplaatst.
Er zijn in principe 2 oorzaken dat lampen minder lang meegaan dan verwacht. LED’s zijn erg
gevoelig voor verhoogde temperaturen en drivers zijn erg gevoelig voor rimpelspanningen en
piekspanningen. De drivers geven wat warmte af, waar de LED’s niet zo goed tegen kunnen.
Rimpel- en piekspanningen zijn in ons elektriciteitsnet onvermijdelijk. Woont u in de buurt van
een industrieterrein of een winkelcentrum dan zult u er waarschijnlijk wat meer last van hebben.
Is dit een reden om geen LED lampen aan te schaffen? Zeker niet! Een gewone gloeilamp gaat
ongeveer 1500 uur mee. In die 1500 uur verbruikt een 40W lamp 60 kWh. Dat kost ongeveer
€ 12,-. Een LED lamp van 5W met dezelfde lichtopbrengst verbruikt in 1500 uur 7,5 kWh.
Dat kost ongeveer € 1,50. Uitgaande van 5000 tot 8000 branduren voor een LED lamp is de
financiële- en milieubesparing evident.
Spreken leveranciers dan niet de waarheid als ze 15000 of meer branduren op de verpakking
zetten? Dat nu ook weer niet. Een LED heeft zeker 15000 of meer branduren. Echter de
combinatie van driver en LED’s en de omstandigheden waaronder ze worden gebruikt kan de
levensduur beperken.
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Het is mogelijk om lampen te maken waarbij
waarbij deze problemen zich niet voordoen. De prijs wordt
dan echter te hoog, waardoor de lampen niet worden verkocht. De lampen, die worden
verkocht, zijn dus een prijs/kwaliteit compromis. Lampen van de bekendere merken gaan over
het algemeen langer mee. 5000
5000 tot 8000 branduren moeten ze minimaal kunnen halen. Bij veel
lampenwinkels krijgt u als de lamp korter dan 5 jaar meegaat gratis een nieuwe lamp.
Zoals hierboven beschreven gaan LED lampen stuk. De vraag is dan hoe ze moeten worden
afgevoerd? Het meest praktische is om ze in te leveren bij een lampenwinkel of DHZ. Dan
worden ze gerecycled. In een LED lamp zitten wel wat elektronische onderdelen maar in
principe geen gevaarlijke chemische stoffen. Je zou ze in principe in de glasbak af kunnen
voeren, dat is echter zonde.
Mocht u vragen hebben, uw eigen ervaringen willen delen, van gedachten willen wisselen met
een van onze vrijwillige energiecoaches, neem dan svp contact op via
duurzaambloem@gmail.com..
Cor Westrik
bLoEm

Korte berichten

Op verzoek van de bewoners van de Jan Hendrik Persijnweg is door de gemeente een RVV-verkeersbord
RVV
doodlopende weg geplaatst.

Tijdens werkzaamheden in de Dorpstraat door Liander zaten de supermarkt, enkele appartementen en de geldautomaat maandagochtend even zonder stroom, doordat er kennelijk een verkeerde kabel is losgekoppeld.
losgekoppeld
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Ook dit jaar zet het MilieuTeam van Pluryn “Het Hietveld” zich weer in met het verzamelen van zwerfvuil en
blikjes/petflessen.

Voorjaar !?

Gemeentenieuws

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Berg en Dalweg 22, Beekbergen

het veranderen van een woning

2018-01-23

Engelanderweg (71), Beekbergen

het bouwen van een villa

2018-01-26

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.
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 9, Beekbergen

Terrasvergunning

2018-01-24

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van
dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de
eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl.
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Onherroepelijk bestemmingsplan Zonnegloren 19 Beekbergen
Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Zonnegloren 19,
Beekbergen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1321-vas1 is op 5 januari 2018
onherroepelijk geworden.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage,
onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het bestemmingsplan ligt ook in het stadhuis ter inzage. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u
ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het
Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Apeldoorn, 24 januari 2018

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) – Donderdag 1 februari 2018
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV)

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Vervolg ontwikkelstrategie Apeldoorn West

22.15 uur

Sluiting
De Rode Leeuw

19.00 uur

Strategisch kader casino's

21.00 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Voorbereiding aanvraag Vangnetuitkering BUIG 2017

20.30 uur

Pauze

21.15 uur

Werkgroep Modernisering Begroting

22.15

Sluiting
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Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op
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.

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).
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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 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.
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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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