Nieuwsbrief 23 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.

In en om de dorpen
Bestrating rondom Exodus Monument
Nu het Exodus Monument en het tableau met verklarende tekst ook ’s avonds goed zichtbaar is
en leesbaar, heeft de Gemeente Apeldoorn afgelopen week ook nog bestrating aangelegd
rondom het monument.
Het Exodus monument verwijst naar september 1944 toen de geallieerden tot de Rijn bij
Arnhem gekomen waren. Reden voor de Duitse bevelvoerders om de bevolking van Arnhem te
evacueren. Een stoet evacués liep van Arnhem naar Beekbergen en daar splitste de stoet zich
naar de dorpen.
Dat symboliseert het monument en dat mag best in de schijnwerper staan en goed toegankelijk
zijn voor iedereen.
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Herdenking 73 Jaar Bevrijding van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, 17 april 2018

Tijdens de herdenking ’s ochtends werden Nederlandse en Canadese vlaggen gehesen door The 48th
Highlanders of Holland Pipes & Drums met 4 leerlingen van PCBO Prinses Juliana School met muziek van
Piper, onder het zingen van “Het Wilhelmus” en “Oh Canada”. Bloemen werden gelegd door de leerlingen en
daarna vond de overdracht plaats van het monument van groep 8 aan groep 7.
Na de plechtigheid mochten de leerlingen een ritje maken met de legervoertuigen van Old Army Cars.

Tijdens de herdenking ’s avonds werden bloemen gelegd. Na de Last Post werd er 1 minuut stilte gehouden.
Joop van der Meer, voorzitter van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren, hield een toespraak. Daarna werden de
Nederlandse en Canadese vlaggen gestreken onder het zingen van het “Het Wilhelmus” en “Oh Canada”.
Na de plechtigheid mochten de leerlingen een ritje maken met de legervoertuigen van Old Army Cars.
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Basisscholieren op bezoek bij Collectie ’40-’45 en Dorpsraad

Tijdens het tonen van een
granaathuls glipte die uit de
handen van René Broere.
Gelukkig dat hij klompen
aanhad.

Donderdag 19 april bracht OBS “De Marke” een bezoek aan Collectie ’40-’45 van René Broere en werd er bij
de Dorpsraad een film vertoont over Apeldoorn tijdens de Duitse bezetting (fotocollage boven).
Vrijdag 20 april was het de beurt voor de Eben Haezer Basisschool (fotocollage onder).
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Vrolijke en kleurige uitvoering van Oosterhuuzens Dialectkoor
KLARENBEEK – Zaterdag was de zaal van Het Boshuis in Klarenbeek geheel gevuld met
bezoekers voor de uitvoering van het Oosterhuuzens Dialectkoor. Zo’n 350 bezoekers gingen
rond elf uur tevreden huiswaarts. Zij kregen deze avond een gezellig muzikaal programma
aangeboden. Het koor verraste weer met een aantal nieuwe liedjes en daarbij ook wederom het
kleurige optreden van de vocalgroup Siloam met fraaie zang en vrolijke kleding.
Na het openingswoord van voorzitter Jan Muller kreeg speaker Gerrit Muller het woord voor de
aankondiging van het eerste lied Een daggien noar zee, gevolgd door Blief ie vanoavond bie
mien. Gerrit Oolman zong de solo in in het liedje Darp aan de rivier. De titelsong Mag d’r best
wèzen van de tweede CD mocht ook niet ontbreken. Muller liet weten dat de CD nog verkrijgbaar is bij het secretariaat.
Verrassend voor een koor is het zingen van canon. Dirigent Theo Uijttenboogaart durfde het
aan om dit met zijn koor te proberen. Het publiek zong gezellig mee met Zeuven dagen lang.
Nieuw was ook het liedje Wat oe diep treft met een wat droevige tekst over een hond. Vrolijker
was het liedje de Vrolijke köster dat door Wout Hulshof met veel verve werd gebracht. Het
publiek kwam in actie met het liedje Ut lèven dans sirtaki. De zangers hadden er ook veel
plezier in.
Na Loat maar weejen was het podium voor de vrouwen van de zanggroep Siloam uit Arnhem.
Acht fraai geklede vrouwen uit Indonesië zongen liedjes uit hun land en enkele bekende
engelse liedjes. Zij brachten een mooie versie van het bekende lied De Roos. De vrouwen
zongen met begeleiding van Rita op gitaar.
Ook na de pauze zong het koor enkele oude en nieuwe liedjes. Begonnen werd met Garstevelden van Normaal. Het koor zong over het mooie leven in de buurt van de Krommenhoek. Met
daldeejen en feesten worden de dagen afgesloten. Hierna zong het koor Ik bin zo blie, Ik wil
weer noar huus en Smiet de olde pruttel weg. Ook Umdatte zo mooi is werd gezellig meegezongen. Hannie Weijenberg zong solo in Doar bluujt mien eerdappelland van Ede Staal.
Zwarvende muzikanten was een vrolijk slotnummer van het Oosterhuuzens koor.
Een gezellige uitsmijter was het gezamenlijke optreden van het koor met de vrouwen van
Siloam. De dirigent bedacht dat het nummer De beken van Gelderland (op de melodie Rivers of
Babylon) zeer geschikt zou zijn voor een gezamenlijk optreden. Dit bleek zeker te zijn. Ook Een
nieuwe wereld en als afsluiter Adieu goodbye, auf Wiedersehen waren een succes.
Voorzitter Jan Muller verraste dirigenten, muzikanten en anderen met dankwoorden en
bloemen. De geslaagde verloting bracht het koor weer een paar extra centen in kas.
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Jubilarissen bij Christelijke Gemengde Zangvereniging “Hosanna”
Op maandag 16 april vond bij het Trefpunt in Lieren een feestelijke bijeenkomst plaats van
Christelijke Gemengde Zangvereniging “Hosanna”. Daar werden twee jubilarissen flink in het
zonnetje gezet.

Mevrouw Hermien Uenk-Ruijsch (rechts op de foto) is 70 jaar lid van het koor en heeft naast bloemen
een muzieksleutel van het koor ontvangen.
Mevrouw Lien van der Wilt-Fillekes is 35 jaar lid en heeft een bloemetje ontvangen.

5

Gemeentenieuws

Donderdag 26 april is er geen Politieke Markt Apeldoorn

Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Hoge Bergweg 21, Beekbergen

het kappen van een douglas

2018-04-20

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
rgunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Henk Vulinkweg, Beekbergen

het kappen van 5 bomen

2018-04-17

Het Teixeira de Mattospark in Beekbergen

Herdenking en viering van de bevrijding van
Beekbergen, 4 en 5 mei 2018

2018-04-18

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.
infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het
Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
www.apeldoorn.nl/stadhuis
Belanghebbenden kunnen op grond
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
d 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).

Kennisgeving gesloten grondexploitatie-overeenkomst
grondexploitatie
eenkomst en voorbereiding
bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Lage Bergweg
35 Beekbergen
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 21 maart 2018 een overeenkomst over
grondexploitatie hebben gesloten voor het perceel Lage Bergweg
Bergweg 35 Beekbergen, kadastraal bekend
gemeente Beekbergen, sectie B, nummer 5552. De overeenkomst betreft het wijzigen van de
bestemming van de bedrijfswoning naar een woonbestemming op het perceel Lage Bergweg 35 te
Beekbergen.
Met ingang van 19 april 2018ligt een afschrift van de overeenkomst voor iedereen ter inzage bij het
Omgevingsloket in het stadhuis aan het Marktplein 1. Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen
worden ingediend. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op
www.apeldoorn.nl/stadhuis.
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Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening delen burgemeester en wethouders
verder mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeenkomst het voornemen hebben een
bestemmingsplan voor te bereiden voor het genoemde perceel.
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage,
kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
gesteld een advies over het voornemen uit te brengen.
Te zijner tijd zal het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen ter inzage worden
gelegd. Hierin wordt deze ontwikkeling meegenomen. Dan is het mogelijk om te reageren. In het
Gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren.
Apeldoorn, 18 april 2018

Kennisgeving gesloten grondexploitatie-overeenkomst en voorbereiding
bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Hoge Bergweg
14 Beekbergen
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 12 maart 2018 een overeenkomst over
grondexploitatie hebben gesloten voor het perceel Hoge Bergweg 14 Beekbergen, kadastraal bekend
gemeente Beekbergen, sectie B, nummer 5457. De overeenkomst betreft het wijzigen van de
bestemming van de bedrijfswoning naar een woonbestemming op het perceel Hoge Bergweg 14 te
Beekbergen.
Met ingang van 19 april 2018ligt een afschrift van de overeenkomst voor iedereen ter inzage bij het
Omgevingsloket in het stadhuis aan het Marktplein 1. Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen
worden ingediend. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op
www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening delen burgemeester en wethouders
verder mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeenkomst het voornemen hebben een
bestemmingsplan voor te bereiden voor het genoemde perceel.
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage,
kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
gesteld een advies over het voornemen uit te brengen.
Te zijner tijd zal het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen ter inzage worden
gelegd. Hierin wordt deze ontwikkeling meegenomen. Dan is het mogelijk om te reageren. In het
Gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren.
Apeldoorn, 18 april 2018

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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