Nieuwsbrief 16 april 2018
Nieuws van de bestuurstafel
UITNODIGING
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren nodigt haar leden uit voor
de statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op
dinsdag 24 april 2018 in Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen) aanvang 20.00 uur
Voor de pauze zullen de statutair voorgeschreven jaarstukken worden behandeld.
Na de pauze zal de heer Mulderij van de gemeente Apeldoorn een presentatie verzorgen over
.
U bent van harte uitgenodigd.
De jaarstukken zijn vanaf 16 april 2018 te raadplegen op de website van de
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren of kunnen vanaf vijf werkdagen voor de dag
van de vergadering op kantoor dorpsraad worden afgehaald.

Stichting Monument Woeste Hoeve
Van de Stichting Monument Woeste Hoeve kregen wij het volgende bericht:

Het bestuur van Stichting Monument Woeste Hoeve deelt u met droefheid mede dat ons voormalig bestuurslid Han van Breugel op 3 april j.l. geheel onverwacht in haar slaap is overleden.
Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen en kleinkinderen en wij wensen hen veel sterkte
toe in deze moeilijke periode.
Ook voor de Stichting is het overlijden van Han een groot verlies. Samen met haar man Henk
was zij jarenlang de drijvende kracht van de Stichting. En samen met Henk heeft zij diverse
jaren besteed aan het uitzoeken van de juiste lijst van slachtoffers en het achterhalen van hun
levensgeschiedenis, hetgeen resulteerde in het boek “Woeste Hoeve, 8 maart 1945". Vorig jaar
vond zij de tijd gekomen om wat afstand te nemen tot de Stichting, maar zij bleef zeer
belangrijk voor ons als vraagbaak en aanspreekpunt. Bovendien deed ze vorig jaar en dit jaar
nog twee publicaties het licht zien: “Sta eens even stil, 25 jaar Stichting Monument Woeste
Hoeve” en “Woeste Hoeve, twintig jaar herdenken”. Wij zijn als nabestaanden Han heel veel
dank verschuldigd.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Het correspondentieadres luidt:
Lindenhoevestraat 301, 1096 DV Amsterdam.
Het bestuur
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Glasvezel buitenaf
In het afgelopen jaar is er in de Stentor (maar ook in deze Nieuwsbrief
naar aanleiding van de discussie in het dorpenplatform) aandacht
besteed aan de plannen voor glasvezelnetwerk in het buitengebied.
In de digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad hebben wij
w onze zorg
uitgesproken over voorgenomen plan van aanpak, de voortgang van
gemaakte afspraken en de acceptatie. De laatste maanden is er een
wending ten goede. Zo worden er bijeenkomsten georganiseerd waar de ambassadeurs
(zij zijn het die de gesprekken over de aansluitingen gaan houden met bewoners) en er zullen
bewonersbijeenkomsten worden gehouden. Kortom, er zit vaart en structuur in het project.
Belangrijk is een antwoord op de vraag: wie doet er mee en is dat uiteindelijk een voldoende
dekkingsgraad. De tijd zal
al het leren.
Lelystad Airport
Er wordt wat af gedebatteerd over de samenstelling van de MERMER
commissie. Wie mag/moet er wel of juist niet in de Commissie die
de MER (Milieu Effect Rapportage) gaat evalueren, beoordelen
b
op
juistheid. Zijn er nu wel of geen harde afspraken over het aantal
vliegbewegingen en op welke hoogte dan? Waarom niet eerst het
luchtruim opnieuw indelen en dan het aantal vliegbewegingen
vaststellen.
Het college van B&W van Apeldoorn heeft in reactie op de Project
Nieuwsbrief van 9 april 2018 een
e duidelijk signaal afgegeven. Veel zal er nog vergaderd
moeten worden, veel zal nog ter discussie gesteld worden, lang zal het nog duren - zo is de
verwachting - voordat er duidelijkheid wordt verkregen. Wij blijven het volgen.
volg

In en om de dorpen
OBS Beekbergen 200 jaar
Op zaterdag 14 april 2018 werd het centrale feest gevierd door de Openbare Basisschool
Beekbergen. Centrale feest, want het was al ruim een week een feestelijke stemming in en rond
de school. Wat is er veel veranderd in die tweehonderd jaar. Maar tijdens deze dagen stonden
de laatste jaren centraal. En in die periode was de verandering (ontwikkeling) op het gebied van
lesgeven gigantisch. De computer deed zijn intrede in de school, van strikt klassikaal naar
groepen en individueel. Als de leraar daar
daa de tijd voor beschikbaar had.

Zaterdag 14 april kon men de vroegere klasgenoten ontmoeten, verhalen delen en missen van
va
zij die er niet meer zijn. Maandag 9 april was minister Slob op school en zaterdag 14 april was
burgemeester Berends aanwezig. Bijgaande foto’s geven een goed beeld van het circus,
opgevoerd door de leerlingen, en de feestelijke bijeenkomst op zaterdag 14
1 april 2018.
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Meimaand muziekmaand bij opleidingsorkest
opleidingsorkest Prinses Juliana Beekbergen
Het opleidingsorkest van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) biedt kinderen,
jongeren en volwassenen een unieke kans door hen gedurende drie repetities, een workshop
en een concert de mogelijkheid te geven om kosteloos mee te spelen en op te treden.
Voor ieder die minimaal een jaar een blaasinstrument
bespeelt is er een plekje in het orkest. Ook slagwerkers
met een jaar ervaring zijn van harte uitgenodigd. Tijdens
de repetities op woensdag 16, 23 en 30 mei worden de
muziekstukken onder leiding van Harald
Har
van Neck
geoefend en wordt er geleerd om in het orkest samen
spelen. Op 2 juni volgt een workshop onder leiding van
Anke van der Hoek. Het resultaat van wat is geleerd op
de repetities en tijdens de workshop zal aansluitend ten
gehore worden gebracht tijdens
ijdens het slotoptreden. Bij dit
optreden zijn belangstellenden van harte uitgenodigd.
De woensdagse repetities beginnen om 18:30 uur en duren tot 19:30 uur. De workshop voor
het afsluitende optreden op 2 juni begint om 14:00 uur en duurt tot 16:00 uur. Het afsluitende
concertje begint om 16:15 uur en duurt ongeveer een half uur. Zowel de repetities, de workwork
shop als het slotoptreden vinden plaats in Het Hoogepad, Papenberg 5 te Beekbergen.
Deelname is gratis.
Meer informatie is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl. Aanmelden kan vanaf vandaag door
contact op te nemen met Saskia van Andel: 055-5412859
055 5412859 of door te mailen naar:
secretaris@harmonie-pjb.nl.

Kampioenen!

Een ereronde door het dorp hoort er zeker bij voor de kampioenen van het Volleybal Mix Jeugdteam van BSV.
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Varia
Fietsinformatiedag
ag voor senioren in Gelderland
De fietsersbond organiseert in samenwerking met vele gemeengemeen
tes in grote delen van Gelderland de komende periode fietsfiets
informatiedagen voor senioren (65 plus). Deze fietsinformatiedag
is een unieke eendaagse cursus rond het thema ‘veilig blijven fietsen’. Zo wordt er ook een
fietsinformatiedag gehouden in Apeldoorn. Dit is op woensdag 30 mei in het denksportcentrum,
Dubbelbeek 24, 7333 NJ Apeldoorn.
De organisatoren vinden het belangrijk dat senioren plezierig en veilig kunnen blijven fietsen.
Fietsen is gezond voor lichaam en geest, maar het fietsen wordt voor sommigen ook lastiger.
Er verandert veel, op wegen en fietspaden, het is druk op de weg. En als we ouder worden,
vinden we het soms moeilijker om op de fiets te stappen.
stappen. Daarover gaat deze
dez cursusdag!
Hoe ziet de Fietsinformatiedag er uit? U neemt uw eigen fiets of
o e-bike
bike mee naar de locatie.
Vanaf 09.15
9.15 uur kunt u komen en om 9.30 uur starten we. De dag duurt tot 15.30 uur.
De kosten bedragen 5 euro per persoon en dat is inclusief koffie/thee
koffie/thee en de lunch.
Het is een heel divers programma. Zo is er een presentatie over verkeersregels en de lokale
situatie. Ook komt er een fietsenmaker die uw fiets kan keuren, die info geeft over fietsen (o.a.
over e-bikes).
bikes). Op een fietsparcours kunt u uw behendigheid testen. Een bewegingsdocent doet
oefeningen met u en geeft tips over hoe u fit blijft. Na de lunch maken we een korte fietstocht.
Tot slot komt de wethouder of ambtenaar die u info geeft
ge over het lokale verkeersbeleid. U kunt
dan ook vragen stellen.
ellen. Om 15.30 uur eindigt de dag. Een leuke, actieve, leerzame en vooral
ook gezellige dag. De dag wordt geleid door
fietsdocenten van de Fietsersbond.
Meer informatie of aanmelden; U kunt zich
aanmelden via de
e website van de Fietsersbond,
www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen
www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen.
Voor meer informatie kunt u bellen met
De Fietsersbond, tel. nr. is 030-2918171.
030
Graag zien we u op 30 mei. Indien
Ind
u niet in
Apeldoorn woont, maar toch graag wilt komen,
dan bent u ook van harte welkom.

Gemeentenieuws

Donderdag 19 april is er geen Politieke Markt Apeldoorn
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Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Solleweg 50, Beekbergen

het plaatsen van een natuurvijver

2018-04-09

Solleweg 50, Beekbergen

het verplaatsen van een bijgebouw

2018-04-10

Molenberg 36, Lieren

het herbouwen van een dierenverblijf en
opslag materialen

2018-04-11

Veldbrugweg (14) Lieren

het oprichten van een woning

2018-04-11

Lierderstraat 4A, Lieren

het kappen van een berk

2018-04-12

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

Kaapbergweg 45, Beekbergen

Nomenrace 15 april 2018, Start en Finish
Kaapbergweg 45, Beekbergen

2018-04-11

Lage Bergweg 31K4, Beekbergen

het kappen van een Amerikaanse eik

2018-04-12

Bosjeslaan 11, Beekbergen

het kappen van 2 coniferen

2018-04-13

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.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal
loket).

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.
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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.

Groene vingers en/of meedenkers gezocht
Heb jij of heeft u altijd graag in de (moes)tuin gewerkt of doet u dat
nog graag? Dan zijn we op zoek naar u en naar jou! Voor de
ontmoetingsplek op de Vier Dorpen in Beekbergen zijn we op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om samen een
moestuintje/kruidentuintje op te starten en te onderhouden.
We zoeken mensen die graag willen meedenken hoe we dit vorm
kunnen geven en hun kennis, talent of groene vingers voor onze
Ontmoetingsplek bij De Vier Dorpen, in willen zetten. Schroom niet en meldt je aan!
Voor meer informatie of je aanmelding, kan contact worden opgenomen met Ingrid Klomp op
telefoonnummer: 055-5066870.

Kookhulp voor ouderen gezocht
Welke dorpsbewoner vindt 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 én
kookhulpen te verlichten, zijn op zoek naar mensen die handig zijn in
alle voorkomende werkzaamheden die het bereiden van een maaltijd
met zich mee brengt. U hoeft geen sterrenkok te zijn. We doen het
met elkaar.
Boodschappen doen, groenten en vlees snijden, aardappelen schillen, tafel dekken en afruimen, vaatwasser inruimen, afwassen, zijn o.a. de taken die nodig zijn om “de aanschuivers” tevreden van de tafel
te willen laten vertrekken. Vanzelfsprekend moet het bereiden van de maaltijd hygiënisch verlopen.
U mag ook mee eten van de bereide maaltijd. Vindt u het leuk om te helpen een lekkere maaltijd te
bereiden voor “de aanschuiftafel”? Ook als u 1 x in de maand of 14 dagen wilt helpen, vragen we contact
op te nemen met Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp; 055-5066870. Op dit moment heeft de aanschuiftafel in de Vier Dorpen, Loenenseweg 39, te Beekbergen, plaats op maandag en woensdag van 16.0020.00 uur. Op vrijdag willen we graag tussen 10.00-14.00 uur een aanschuiftafel starten. We horen
graag van u!
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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 – 506 6870.

Seniorenbijeenkomsten
“De Stamtafel”
Dorpshuis De Hoge Weye
(Dorpstraat 34, Beekbergen)

- 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 in juli en augustus)
- voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ton en Dinie Tijhof,
mailadres a.tijhof9@upcmail.nl

’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor
senioren van alle
gezindten uit
Beekbergen en de
omliggende dorpen.
De mogelijkheid om
zonder afspraak in- en uit te lopen, of
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en
16.00 uur, elke dinsdagmiddag.
U wordt ontvangen door een
enthousiaste groep vrijwilligers.
Op deze tijden kan men een
“bakkie” drinken, een praatje
maken, een spelletje doen.
Af en toe worden extra
activiteiten georganiseerd.
Praten en breien is ook een optie, terwijl
de koffie en thee rond gaat.
Als u slecht ter been
bent kan zo nodig
vervoer voor worden
geregeld.
U komt niet alleen
voor u zelf, maar ook voor de ander
Onderlinge contacten worden hier
verstrekt. Het percentage van ouderen
die bijna niet meer op straat komen is
sterk gestegen.

Er is duidelijk een ontmoetingsplek
nodig. Niemand wordt tot iets
verplicht. We genieten samen van
de “kleine dingen”.
Ideeën en voorstellen van uw kant
worden heel erg op prijs gesteld,
zodat wij samen mogelijkheden
kunnen bekijken om met elkaar
deze gezellige middag te
organiseren.

Tot dinsdagmiddag !

’t Proathuus Team
Er zijn voor u geen kosten aan
verbonden, maar een bijdrage in
de onkosten wordt op prijs
gesteld.
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Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne).
Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt.
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis.
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag!

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

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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