Nieuwsbrief 7 mei 2018
Nieuws van de bestuurstafel
Struikelstenen
In Beekbergen is recent de eerste struikelsteen in de gemeente Apeldoorn gelegd. Het was
tijdens die bijeenkomst dat Bert Huiskamp onderstaande toespraak hield voor zijn kinderen en
kleinkinderen om hen deelgenoot te maken van een stukje familiegeschiedenis. Het is met
toestemming van Bert Huiskamp dat wij de toespraak integraal in de Nieuwsbrief opnemen.
Welkom iedereen!
Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is en daarom zijn we vandaag hier bijeen om een
struikelsteen te plaatsen als herdenking voor Willem van Biene. Wim was mijn onbekende schoonvader,
Carry’s vader en jullie grootvader en overgrootvader. Hij was een Amsterdammer van 1902 en getrouwd
met Ina van Bosheide, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.
Wim en Ina woonden aanvankelijk in Amsterdam, maar werden zich in de loop van de dertiger jaren
bewust van de dreigingen van het opkomend Nazi-regime in Duitsland en meenden dat het buiten de
grote steden veiliger zou zijn dan in de grote stad. Zij verhuisden daarom naar Beekbergen waar Wim
een baan vond als boekhouder bij het Pluimvee-Onderzoeksinstituut alhier. In zijn vrije tijd was hij
enthousiast biljarter, speelde mee bij het Beekbergens Toneel en was ook scheidsrechter van de
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Voorzanger in de synagoge was hij enige tijd in Amsterdam maar
in Beekbergen niet meer. Wim was een gezelligheids- en familieman, wat o.a. tot uiting kwam in de vele
bezoekjes van familie en vrienden in hun destijds grote woning aan de Arnhemseweg in Beekbergen.
In de loop van 1941 werd Wim als gevolg van de anti-Joodse maatregelen ontslagen op het Pluimveeproefstation en verhuisde het gezin met inmiddels twee dochters naar een andere huurwoning hier aan
de Kerkweg. Een plaatselijke huisarts nam Wim in dienst om voor hem de boekhouding te verzorgen,
zodat er nog wat geld binnenkwam.
In datzelfde jaar kwam het verzet in Nederland goed op gang en in het najaar van 1941 pleegden
verzetsmensen een aantal overvallen op elektriciteitscentrales in het Oosten van ons land. De bezetter
vatte deze verzetsdaad zeer ernstig op en besloot tot een wraakactie die er uit bestond in een aantal
dorpen in Oost-Nederland joden op te pakken en weg te voeren. Zo kwam het dat de Beekbergense
Nederlandse politieagent op 9 oktober 1941 om 11.00 uur ’s avonds Wim van Biene, 38 jaar oud, bij zijn
gezin weghaalde en overdroeg aan de SS. Met nog 12 Apeldoornse joodse mannen zette deze Wim op
transport naar Mauthausen. Het concentratiekamp Mauthausen, bij Linz in Oostenrijk, was niet een
werkkamp, maar een vernietigingskamp en dus werden alle hier aangevoerde gevangenen altijd vrij snel
vermoord. Dat overkwam ook Wim en hij overleed op 17 oktober 1941.
Hier, waar Wim veel gelopen zal hebben, leggen we nu een Struikelsteen
met zijn naam opdat voorbijgangers even iets minder snel voorbij gaan aan
deze duistere vlek in de Europese geschiedenis. Deze Stolperstein is de
eerste die in de gemeente Apeldoorn wordt geplaatst; vandaar dat de
kunstenaar Gunter Demnig uit Berlijn de plaatsing hier zelf heeft uitgevoerd.
Laten we hopen dat er nog vele zullen volgen, niet alleen voor de vermoorde
joden uit Apeldoorn maar ook voor de herdenking van Roma, Sinti, Homo’s,
politiek vervolgden, dwangarbeiders en andere niet-militairen die door de
Nazi’s zijn vermoord.
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In en om de dorpen
Canadezen uit Burlington bezoeken Ford Museum in Beekbergen
Dinsdag 1 mei kwamen ze, na een vertraging van bijna 2 uur vanuit Schiphol,
Schiphol aan bij het Ford
Museum aan de Tullekensmolen
molenweg
weg in Beekbergen. Hier werden de Canadezen verwelkomt en
was er een ontmoeting en een gezamenlijke lunch met de gastgezinnen. Deze burgeruitwisseburgeruitwisse
ling benadrukt de vriendschapsbanden
dschapsbanden tussen inwoners van Apeldoorn en burgers van
Burlington, zoals ontstaan bij de herdenkingen van de bevrijding van Apeldoorn in 1945 door
het Canadese leger.
Stichting ABC
De stichting Apeldoorn Burlington Comité heeft zich
zich ten doel gesteld:
Het in stand houden en bevorderen van de vriendschapsbanden tussen inwoners van
Apeldoorn en inwoners van Burlington, zoals ontstaan bij de herdenkingen van de
bevrijding van Apeldoorn in 1945 door het Canadese leger.
De stichting tracht
tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren,
begeleiden en (financieel) ondersteunen van uitwisselingsprogramma’s tussen
inwoners van Apeldoorn en inwoners van Burlington op onder andere culturele,
sociale, sportieve, zakelijke en bestuurlijke
bestuurlijke terreinen. Inmiddels is op 6 mei 2005 een officiële partnerovereenkomst
gesloten tussen de gemeenten Apeldoorn en Burlington. Deze werd door beide burgemeesters Robert MacIsaac
van Burlington en Fred de Graaf van Apeldoorn ondertekend. Voor meer informatie”: http://apeldoornburlington.nl/.
http://apeldoornburlington.nl/

gastgezin
Dinsdagavond hadden de Canadese gasten een vrije avond en een maaltijd bij de gastgezinnen. Woensdag werden
rden ze welkom geheten op het stadhuis met een lunch voor de gasten en
gastgezinnen. De aktiviteiten die voor hen georganiseerd waren zijn. o.a. een stadswandeling
met een bezoek aan CODA, maaltijd in ’t Pannekoekhuis in Ugchelen, Concert door de 48th
Highlanders of Holland Pipes and Drums en het Sokkenbuurtkoor. Donderdag werd een bezoek
gebracht aan het Openluchtmuseum in Arnhem. Hierna zijn er nog meer aktiviteiten gepland.
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Gedenken op 4 mei 2018 en vieren op 5 mei 2018
Zoals ieder jaar organiseerde de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen weer het programma voor de
herdenking van de gevallenen tijden de 2e wereldoorlog. Het begin vond plaats in de N.H. Kerk
aan de Dorpstraat, met verscheidene sprekers. Het jaarlijkse thema was deze keer: “2018 is het
jaar van verzet”. Na deze bijeenkomst ging de stille tocht naar het Teixeira de Mattospark aan
de Loenenseweg. Daar werd het taptoe signaal gespeeld en om 8 uur werden 2 minuten stilte
betracht. Vervolgens legde men kransen en boeketten bij het monument.
Veel indruk maakte de wijze waarop jongeren van “De Boerderij” deze plechtigheid invulden.

Leerlingen van groep 8 van de Openbare Basisschool Beekbergen droegen de zorg voor het
monument over aan de leerlingen van groep 7. Aan het eind van de plechtigheid defileerden
belangstellenden langs de bloemenweelde.
De dag erna werd het bevrijdingsvuur, dat de lopers vanuit Wageningen naar Beekbergen
hadden gebracht, ontstoken in het Teixeira de Mattospark. Na enige toespraken kon het
bevrijdingsfeest worden ingezet. Alles vond plaats bij goede weersomstandigheden.
Als je dit alles leest, bekruipt je de gedachte: alles was dus hetzelfde als voorafgaande jaren, je
hoeft alleen maar het jaartal te wijzigen. En toch moeten wij ieder jaar weer blij zijn dat we dit
alles kunnen organiseren. Het lijkt wel of het aantal bezoekers van de plechtigheden ieder jaar
toeneemt. Lof gaat uit naar de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen voor de vlekkeloze en
ingetogen wijze waarop de bijeenkomsten zijn georganiseerd.
Alle foto’s op 4 en 5 mei, gemaakt door onze ‘hoffotograaf’ John Tanasale van de Dorpsraad
staan op de website van de Stichting 4 en 5 Mei Beekbergen: http://4en5meibeekbergen.nl/.
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Varia
Open Ateliers Apeldoorn - 10 t/m 13 en 18 t/m 20 mei 2018
Ieder voorjaar opnieuw openen een groot aantal aangesloten en niet aangesloten kunstenaars
hun atelier, zodat u er een blik achter de schermen kunt werpen. Dit weekend in mei is inmiddels tot ver buiten Apeldoorn bekend onder de titel “Open Atelierroute”.
In de Loolaan Galerie is er het weekend vóór en tijdens de Open Atelierroute een overzichtstentoonstelling te zien van alle deelnemende kunstenaars.

Open atelier en tuin Spelderholt 3, Beekbergen
U bent van 11.00 tot 17.00 uur van harte welkom in mijn tuin en atelier:
Spelderholt 3, Beekbergen, Meer informatie: www.waijop.nl.
In de sculpturen van Martha Waijop draait alles om compositie, lijnenspel, beleving, intensivering van ervaringen en versteviging en vervorming van de werkelijkheid. Zij is continu bezig met
vormen zoeken die nog niet bestaan. Construeren en deconstrueren. Met openingen creëren,
zowel letterlijk als figuurlijk. Zij tracht steeds nieuwe, andere, ongebruikelijke invalshoeken te
openbaren. Dit neemt niet weg dat haar beelden een duidelijke mensvisie onthullen. Steeds
weer ziet men in haar werk mensfiguren die zich van elkaar losmaken of juist weer elkaar
opzoeken. Lichaamstaal die als tolk fungeert voor universele en tijdloze gevoelens en
gedachten. De universele mens in als zijn inspirerende hoedanigheden en verschijningsvormen.

Meimaand muziekmaand bij 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 van Neck
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geoefend en wordt er geleerd om in het orkest samen spelen. Op 2 juni volgt een workshop
onder leiding van Anke van
n der Hoek. Het resultaat van wat is geleerd op de repetities en
tijdens de workshop zal aansluitend ten gehore worden gebracht
gebracht tijdens het slotoptreden.
Bij dit optreden zijn belangstellenden
belangst
van
harte uitgenodigd.
De woensdagse repetities beginnen om
18:30
: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 workshop als
het slotoptreden
den vinden plaats in
Het Hoogepad,
pad, 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
0 5412859 of door te mailen naar:
secretaris@harmonie-pjb.nl.

Kort nieuws

Misschien was het u al opgevallen!? Het
et uurwerk aan de zuidzijde van
de NH-kerk
kerk (links op de foto) in Beekbergen loopt een kwartier achter.

Genieten van het mooie weer en de voorbij komende stoomtreinen.
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Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis)
Op 10 mei is er geen vergadering van de gemeenteraad.
Op 17 mei vergadert de raad wel weer.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Lierderstraat 14, Lieren

het veranderen van de draagconstructie
woning

2018-05-02

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,
R
postbus
9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Mededeling vergunningsvrije activiteit
Locatie

Omschrijving

Datum

Lierderstraat 4A in Lieren

het kappen van een berk

2018-05-03

De mededeling vergunningsvrije activiteit met bijbehorende tekeningen ligt ter inzage in het stadhuis.
De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
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 afdeling Juridische Zaken en Veiligheid,
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
maatschap
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
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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.
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!

8

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.

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.

9

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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