Nieuwsbrief 25 maart 2019
Van de bestuurstafel

ALGEMENE LEDENVERGADERING
9 april 2019, De Hoge Weye, Dorpstraat 34,
Beekbergen. Aanvang 20.00 uur.

College van B&W op bezoek in Beekbergen
Op dinsdag 19 maart 2019 was het College van burgemeester (mevrouw Van Wingerden) en
wethouders (de heren Joon, Willems, Stukker, Sandmann en Cziesso op werkbezoek in
Beekbergen. Namens de gemeente Apeldoorn waren ook de heer Gerritsen (stadsdeelmanager
voor de dorpen), mevrouw Reith (stadsdeelmanager voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen)
en mevrouw Van den Berg (relatiemanager bedrijven). Het programma voor dit werkbezoek was
door de dorpsraad in samenspraak met Bemivo opgesteld. Namens de Bemivo waren aanwezig
de heren Willemsen en Westerik en mevrouw Tromp. Namens de dorpsraad waren aanwezig
de heren Van der Meer, Lammers en De Mos en mevrouw Mollink. In totaal 15 personen die
werden ontvangen op kantoor dorpsraad. Aan de heer en mevrouw Tijhof was gevraagd iets te
vertellen over de seniorenbijeenkomsten (De Stamtafel) op donderdagmiddag in de Hoge
Weye. Aan de deelnemers werd verteld dat wekelijks (niet in de maanden juli en augustus)
gemiddeld 35 senioren aanwezig zijn en sjoelen, kaartspelletjes doen of alleen maar een
praatje maken. De stamtafel - zo werd aangegeven - voorziet duidelijk in een behoefte om
eenzaamheid te voorkomen of in ieder geval (iets) te verminderen. De bijeenkomsten worden
gerund door vrijwilligers.
Vervolgens ging het gezelschap naar AH. Daar werd door John Westerik aan de hand van de
SWOT-kwadranten (sterkte/zwakte analyse; uitdagingen/bedreigingen) inzicht gegeven in de
bedrijfsvoering. Als “bedreiging” werd genoemd het parkeerprobleem. Parkeerterrein achter AH
is een openbaar parkeerterrein hetgeen betekent dat mensen de auto parkeren, de fietsen
afladen een dagje gaan fietsen en de gehele dag een parkeerplaats bezet houden. Datzelfde
geldt voor mensen die deelnemen aan een bijeenkomst in De Hoge Weye. Gezocht wordt naar
een oplossing. Mogelijkheid is het parkeerterrein achter de kerk. Als sterk punt wordt door de
heer Westerik genoemd de inzet van het personeel, zowel de groep die in vaste dienst is maar
zeker ook de part-timers (“vakkenvullers” die klanten desgevraagd helpen bij het vinden van
producten).
Een ingelast kort bezoek aan de kerk. De heer Buitenhuis was zo vriendelijk om de gasten even
de gelegenheid te geven het oudste gebouw van Apeldoorn van binnen te bekijken. Waar dat gezien de beperkte tijd - mogelijk was werd verteld over de muurschildering die bij restauratiewerkzaamheden onder de pleisterlaag tevoorschijn kwam. Het orgel dat door koning Willem I te
klein bevonden werd voor de kerk aan de Loolaan en geschonken werd aan Beekbergen. De
“reis” werd - na kennis te hebben genomen van de GreenPee - vervolgd richting Het Hoogepad.
Daar werd door de heer Van der Sijs verteld welke activiteiten er iedere dinsdagmiddag (ook in
de maanden juli en augustus) worden georganiseerd. En daar bleef het niet bij. Het college van
B&W mengde zich al snel onder de aanwezigen en sjoelden fanatiek mee. De heer Van der Sijs
vertelde nog dat om de twee weken er of een broodmaaltijd of een warme maaltijd wordt
verzorgd (tegen een vrijwillige vergoeding). Deelnemers aan ’t Praothuus hebben aangegeven
deze bijeenkomsten zeer op prijs te stellen en waarderen de inzet van de vrijwilligers.
Via de Kerk-Allee (karakteristiek beeld in het dorp) en de Dorpstraat (100 jaar schoenhandel
Blom) en hofleverancier slagerij Wilbrink) ging het richting De Hoge Weye. Daar werd een korte
evaluatie gehouden. Deelnemers dankten de dorpsraad en Bemivo voor het organiseren van
deze middag.
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Ton en Dinie Tijhof van de Stamtafel vertelden dat wekelijks (niet in de maanden juli en augustus) gemiddeld
35 senioren aanwezig zijn en sjoelen, kaartspelletjes doen of alleen maar een praatje maken.

Door John Westerik van AH werd aan de hand van de SWOT-kwadranten (sterkte/zwakte analyse; uitdagingen/
bedreigingen) inzicht gegeven in de bedrijfsvoering.

De heer Buitenhuis was zo vriendelijk om de gasten even de gelegenheid te geven het oudste gebouw
(de Nederlands Hervormde Kerk) van Apeldoorn van binnen te bekijken.

De GreenPee stond ook op het programma.

Wethouders Stukker en Joon lieten zich verleiden voor
een partijtje voetbal met de OBS-leerlingen.
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In het Hoogepad werd door de heer Van der Sijs verteld welke activiteiten er iedere dinsdagmiddag (óók in de
maanden juli en augustus) worden georganiseerd.

Kiezen voor nieuwe burgemeester

De burger heeft gesproken
In totaal 852 inwoners van de gemeente Apeldoorn hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de profielschets van de nieuwe burgemeester.
De vragenlijst was opgebouwd rond een tiental items.
- op wie moet de nieuwe burgemeester lijken? De top 10 van antwoorden vermeldt:
John Berends via Barack Obama naar Koningin Maxima
- welk vraagstuk moet de burgemeester op de eerste werkdag oppakken? Dan scoort zo snel
mogelijk kennismaken met de bevolking verre weg het hoogst
- de nieuwe burgemeester moet zich vooral bezig houden met Apeldoornse zaken
- de nieuwe burgemeester moet zich vooral bezig houden met? Hier scoort zichtbaar en
benaderbaar voor alle Apeldoorners hoog bij de bewoners die de enquête hebben ingevuld
- welke Apeldoornse eigenschap moet de nieuwe burgemeester hebben? Geantwoord wordt
“nuchterheid”
- daadkracht of mensenmens? Beide is noodzakelijk afhankelijk van de situatie
- ervaren of nieuwkomer? Geen uitgesproken voorkeur.
- jong of oud? Duidelijke voorkeur voor “ergens in het midden”
- wat hoeft de nieuwe burgemeester niet perse te kunnen? Meer dan de helft van de
respondenten geeft aan “moet een alleskunner zijn”
- welke vraag moet de vertrouwenscommissie zeker stellen? Waarom wilt u burgemeester van
Apeldoorn worden wordt door veel respondenten genoemd.
Aan de vertrouwenscommissie de taak om uit de 42 bladzijden antwoorden een profielschets te
formuleren. Zij doet dat rond een vijftal thema’s
- er voor alle inwoners moet zijn
- een ervaren, verbindende bestuurder is
- een natuurlijke voortrekkersrol in netwerken pakt
- boven de partijen staat
- een mensenmens met lef is
Benieuwd wat we straks in de nieuwe burgemeester herkennen van wat in de profielschets
werd genoemd.
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Oefenen met het reizen in het openbaar vervoer!

Door de activiteitenbegeleidsters van De Vier Dorpen werden wij attent gemaakt op de onderstaande informatie.
Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste jaren het één en ander veranderd.
Voor het reizen met het openbaar vervoer heeft men een OV-chipkaart nodig of men moet een
kaartje kopen bij de kaartautomaat. We merken dat het voor senioren soms lastig is om hier
mee om te gaan omdat ze niet weten hoe dit werkt.
Daarom organiseren we, in opdracht van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel
proefreisjes voor senioren waarbij er onder begeleiding van OV-ambassadeurs geoefend kan
worden met het reizen in het openbaar vervoer.
De OV-ambassadeurs kiezen een traject waarbij u met zowel de trein als met de bus reist. Op
de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart en hoe
de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen u met het laden van reissaldo en het ophalen van
verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.
Wanneer, waar, kosten?
Datum
: Dinsdag 16 april 2019
Startplaats en -tijd : Dit proefreisje vindt plaats vanuit Apeldoorn.
Na aanmelding ontvangt u de exacte opstapplaats en aanvangstijd.
Meenemen
: Eigen OV-chipkaart of als u niet in bezit bent van een geldige OV-chipkaart kunt u een eenmalig kaartje kopen. Er wordt op eigen kosten gereisd.
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden voor dit proefreisje op ov-ambassadeur@ervaarhetOV.nl
Of door te bellen naar OV-ambassadeurs 038-4540130, o.v.v. naam, telefoonnummer, datum
en plaats proefreisje.
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.
Graag tot ziens tijdens het proefreisje. We helpen u graag op weg!
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle
tel: 038-4540130
mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

“Hemelwater” niet in het riool
In de afgelopen weken hebben we - na een extreem droge periode - te maken
gehad met forse regenbuien. Zoveel dat het riool het nauwelijks kon verwerken.
Daarbij komt nog dat het ook schone regenwater via het riool bij de waterzuiveringsinstallatie komt. En ook daar is er overbelasting. Alle reden dus om
en scheiding te maken tussen “hwa” (hemelwater afvoer) en “vwa” (vuilwater
afvoer); kort gezegd “afkoppelen”. Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij
op 20 maart 2019 onderstaande informatie.
Help jij de natuur ook een handje?
Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en
schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks
terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In
Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven
aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het
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riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en
sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan
leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.
Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het riool.
Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater
van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone
regenwater.
De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het
riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor
minder kans op wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter.
Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en
helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater
natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur om ons
heen. Kortom, mens en natuur worden beter van afkoppelen.
Help jij mee?
Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren.
Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt
en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier
het meest geschikt is.
We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak
valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen of het
opvangen in een regenton en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor
kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer
informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op
www.apeldoorn.nl/regenwater.
Subsidie
Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie.
Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente:
www.apeldoorn.nl/regenwater. Doet dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je
precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke
gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.
Persbericht van de gemeente Apeldoorn met betrekking tot kappen van bomen van de
Gemeente Apeldoorn ontvingen wij op 20 maart 2019 het onderstaande persbericht.

Kap fijnsparren noodzakelijk door schorskever
Schorskevers hebben in Apeldoorn zo’n vierhonderd fijnsparren zodanig aangetast dat de
bomen gekapt moeten worden. De meeste aangetaste bomen staan in het Orderbos en op de
begraafplaatsen Heidehof en Soerenseweg. De fijnsparren zullen vervangen worden door
nieuwe loofbomen.
Voor deze aangetaste fijnsparren is inmiddels een aanvraag omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Omdat afgestorven bomen een gevaar vormen en omdat de voortplanting van de kevers gestopt moet worden, is er gebruik gemaakt van een spoedprocedure.
Naar verwachting worden de bomen vanaf volgende week geveld.

5

Letterzetter
De schorskever die zo huis heeft gehouden in Apeldoorn draagt de naam letterzetter
(Ips typographus). Het is maar een klein kevertje, maar het richt op dit moment op meerdere
plekken in Nederland grote schade aan. De letterzetter heeft het voorzien op (bij voorkeur
oudere) fijnsparren. Veel fijnsparren zijn door de droogte van vorige zomer en de zachte winter
extra gevoelig voor de letterzetter. Keverpaartjes nestelen zich achter de schors en wanneer
eitjes uitkomen vreten de larven zich een weg door het hout. Op deze manier wordt de sapstroom in de boom afgebroken en sterft de boom langzaam af.
Als de boom is afgestorven kan hij breken of omvallen, met alle risico’s van dien. Om dat te
voorkomen is besloten de aangetaste bomen te vellen. Maar de aangetaste bomen moeten ook
geveld worden om te voorkomen dat de kever aan de tweede cyclus kan beginnen en zich
opnieuw voortplant.
Schade in onze gemeente
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat op dit moment circa 400 fijnsparren door de letterzetter
zijn aangetast. Deze bomen moeten we als verloren beschouwen. Het merendeel (circa 200
stuks) van de aangetaste fijnsparren bevindt zich in het Orderbos, vooral in de omgeving van
het sportpark Orderbos. Ook in de bosgebieden Dennenheuvel en Berg en Bos (incl. het park)
zijn de eerste aangetaste bomen aangetroffen. Verder zijn aangetaste bomen gesignaleerd op
de begraafplaatsen Heidehof (ruim 100), Soerenseweg (30) en
Beekbergen (5). De genoemde aantallen zijn niet definitief. Door de snelle
verspreiding van de letterzetter is de verwachting dat er nog meer bomen
worden aangetast.
Na de velling geldt een herplantplicht. Er zullen voornamelijk loofbomen worden geplant op de
plaats van de sparren. Door voor gevarieerde beplanting te kiezen, proberen we ervoor te
zorgen dat ziekten en boomkevers als de letterzetter in de toekomst minder vat op het bos
krijgen.

In en om de dorpen
Parc Spelderholt in tv-programma 'Down met Johnny'
Recentelijk hebben op Parc Spelderholt opnames plaatsgevonden voor het programma “Down
met Johnny”. De eerste uitzending van dit programma was op maandag 18 maart te zien op
SBS6.
De tweede en derde aflevering op maandag 25 maart en maandag 1 april a.s. (21.30 uur,
SBS6) spelen zich af op Parc Spelderholt en dan komen een aantal van onze studenten
in beeld en aan het woord. Kijken dus!
Op 5 september 2012 onthulde voormalig hockeykeepster
Joyce Sombroek op het grasveld voor het nieuwe Academiegebouw het beeld “Trots” (van kunstenaar Alex den Hoed),
waarin een mensfiguur die heeft leren hoepelen, en die met
die vaardigheid de wijde wereld kan intrekken, net als de
studenten van Parc Spelderholt.
Het gebouw waar de studenten gehuisvest zijn bestaat uit
twee naast elkaar gelegen delen, met een ontmoetingsstraat
ertussen. Aan de achterzijde, het Boshuis, beschikken
55 studenten over hun eigen kamer en gezamenlijke woonkamers. In het voorste deel (Academiegebouw) zitten lesruimtes en kantoren voor onderwijzend personeel.

Johnny de Mol komt in het voorjaar van 2019 met een nieuw seizoen van Down met Johnny.
Opnieuw laat hij dromen en wensen van mensen met een beperking in vervulling gaan, maar
de insteek is dit keer: de wens moet voor een ánder zijn. Alle wensen zijn welkom, en alles
kan. Mooie, leuke of ontroerende wensen, geen droom of wens is te groot, te klein of onmogelijk: ‘anything is possible’ in Down met Johnny!
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Achter elke wens gaat een bijzonder verhaal schuil. De ene keer is de wens voor een vriend,
huisgenoot of collega die zelf ook een beperking heeft, zoals de jongen die ervan droomt om
met een beroemde DJ naar het buitenland te vliegen om daar een set te draaien. Maar er zijn
ook wensen voor een opa en oma die altijd klaar staan, of voor een begeleidster die door haar
ziekte nog nooit naar een concert van haar favoriete artiest is geweest.
Down met Johnny is geen ‘surpriseshow’ waarin alles door het productieteam is geregeld.
Nee, degene die de wens doet, moet zélf actief meehelpen, want jongeren met een beperking
kunnen vaak veel meer dan ze zelf denken. De geweldige verrassing geheim houden, is
misschien wel de grootste uitdaging… Met hulp van Johnny bereiden ze de verrassing tot in de
puntjes voor en zetten ze alles op alles om de wens uit te laten komen.
https://www.parcspelderholt.nl/nieuws/

Opknapbeurt voor Hospice de Spreng in Beekbergen
In de periode van eind maart tot eind juni vindt in Hospice de Spreng in Beekbergen groot
onderhoud plaats. Dit betekent dat de Spreng tijdelijk verhuist naar een andere locatie van
Zorggroep Apeldoorn e.o.
Van dinsdag 26 maart tot dinsdag 2 juli is het hospice gehuisvest in Casa Bonita in Apeldoorn.
Hier heeft het hospice een eigen vleugel op de 4e verdieping met 10 gastenkamers en een
huiskamer.
Het pand van de Spreng is inmiddels 20 jaar oud en het
interieur is toe aan een opfrisbeurt. Het hospice wordt aan
de binnenkant helemaal opgeknapt en aangepast aan de
huidige tijd. Alle ruimtes krijgen een frisse nieuwe kleur,
nieuwe vloerbedekking en nieuwe gordijnen. Ook de lift en
de twee gastenkamers, die voorheen in gebruik waren als
logeerkamer, worden aangepast.
Alle personeelsleden, artsen, verpleegkundigen/ziekenverzorgenden, maatschappelijk werk en
geestelijke verzorging én alle vrijwilligers verhuizen mee naar de tijdelijke locatie. De zorg voor
onze gasten blijft ook op de tijdelijke locatie in Casa Bonita gewaarborgd, zoals van ons
gewend.
Op dinsdag 2 juli verhuist Hospice de Spreng weer terug naar Beekbergen, waar we onze
gasten in een vernieuwde Spreng weer welkom heten.

Inloopmiddag Hospice Apeldoorn
Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice?
Kom dan op zaterdag 13 april a.s. naar het Hospice Apeldoorn, Polkastraat 5.
We organiseren er een inloopmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!Tijdens de inloopmiddag worden de bezoekers ontvangen
met een kop thee of koffie. Onze medewerkers vertellen tijdens een rondleiding door het
hospice over de dagelijkse gang van zaken en beantwoorden graag al uw vragen.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij. Mensen die overwegen om als vrijwilliger bij
ons aan de slag te gaan zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Website: www.hospiceapeldoorn.nl.

Open dag basisscholen in Apeldoorn
De schoolkeuze: een belangrijk moment
Het kiezen van een basisschool die past bij u en uw kind is belangrijk. De basisschoolperiode
is een periode die zo leuk en leerzaam mogelijk moet zijn. Overwegingen om te kiezen voor
een school zijn heel persoonlijk. Wilt u een blokje om rijden of liever een school in de buurt?
Welke opvangmogelijkheden zijn er? Hoe wordt de lesstof aangeboden? Hoe is de sfeer op
school? Wat biedt een school kinderen die extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig
hebben?
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Kom naar de open dag
Twee keer per jaar bieden basisscholen in Apeldoorn ook een laagdrempelige manier om
kennis te maken met scholen.
De volgende open dag is op woensdagochtend 10 april 2019 van
9.00 tot 12.00 uur. Voor nieuwe ouders worden rondleidingen door
leerlingen verzorgd en wordt door de directeur van de school informatie
gegeven over ons onderwijs. We vertellen u dan graag wat The Leader In
Me betekent voor onze school en onze leerlingen. Ook onze bestaande
ouders zijn die dag van harte welkom om een kijkje in de klassen te komen
nemen.

OBS Beekbergen – PCBO Prinses Juliana – OBS Oosterhuizen
Tijdrede SGP
Op woensdag 10 april 2019 hoopt ds. Schreuder van de
Gereformeerde Gemeente te Beekbergen op verzoek van
de plaatselijke afdeling van de SGP een tijdrede
(de dikke Van Dale omschrijft dat als “rede verband
houdende met de tijdsomstandigheden) te houden.
Locatie: kerkgebouw Gereformeerde Gemeente
Beekbergen, Ruitersmolenweg 29; aanvang 19.30 uur.
Iedereen hartelijk welkom !

Op donderdagavond 28 maart, 11 en 18 april is er
géén spreekuur in de Politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne) van onze dorpsagent,
de heer T. Simmelink.
112 voor spoed en verdachte situaties op
heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 29 maart en
17 april in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34, in Beekbergen medisch
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen.
Telefonisch: 088-2323300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring.
Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp met uw DigiD op www.mijn.cbr.nl.
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of via
Regelzorg.
U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een paar weken krijgt u
dan het Keuringsverslag dat de arts moet invullen.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot
75 jaar is het tarief € 60,00.
Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier en kunt u snel een afspraak maken bij de
keuringsarts dan is uw nieuwe rijbewijs snel geregeld.
Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of 4 maanden duren. Maak op tijd de afspraak.
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PJB Beekbergen en OLTO Loenen geven concert in Spaanse sferen
Zaterdag 13april geven harmonieorkest Prinses
Juliana Beekbergen (PJB) en harmonieorkest OLTO
Loenen een Spanjeconcert in Beekbergen. Vanwege
het 110-jarig bestaan van PJB wordt dit concert in
samenwerking met OLTO, onder het thema ‘Viva
España’, gegeven. Speciale gast tijdens het concert is
gitarist Pim Weierink.
Onder leiding van dirigent Willem van Zee begint
OLTO Loenen het concert met het nummer‘La
Leyenda del Beso’. OLTO speelt vervolgens een aantal typisch Spaanse werken, waaronder: ‘Symphonic
dance no. 3: "Fiesta”, ‘Ritual Fire Dance’ en ‘Olé
Guapa’.
PJB, onder leiding van dirigent Marten van der Wal,
vervolgt het concert na de pauze met typisch Spaanse
nummers als de paso doble ‘ConsueloCiscar’, ‘Sway’,
‘Latin Gold’ en de Spaanse mars ‘Triunfa la Paz’.
Twee nummers verdienen speciale aandacht: Bij ‘El
artistesaxofonico’ soleert Inge van Leeuwenkamp op
de altsaxofoon. Tijdens het overbekende ‘Concerto
d’Aranjuez’ komt het publiek helemaal in Spaanse
sferen door het samenspel van orkest en gitarist Pim
Weierink. Daarnaast soleert Weierink nog met een
ander typisch Spaans nummer.
Het concert ‘Viva España’ begint 13 april om 20:00
uur in de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen.
De entree bedraagt € 5,-. Na afloop is er gelegenheid
om onder het genot van een Spaans hapje en een
drankje met elkaar na te praten over het concert. Voor
meer informatie over het concert en over PJB kunt u
terecht op de website: www.harmonie-pjb.nl.
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KOM d’r IN
KOM d’r IN is een wekelijks
inloopmoment bedoeld
voor inwoners van
Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen, die het fijn
vinden activiteiten te ondernemen maar die het
om welke reden dan ook lastig vinden dit op te
pakken. Tijdens een kop koffie of soep, kunnen we
het er eens over hebben.
Ook de Sociaal Raadslieden van Stimenz zijn
aanwezig voor wie vragen heeft over bijvoorbeeld
toeslagen, inkomen en voorzieningen.
Het is op de donderdag van 12.00-14.00uur in zaal
1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”,
Dorpstraat 34, Beekbergen.
Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!

DV. Zaterdag 30 maart 2019
17.00 tot 17.45 uur
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Varia
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Je eigen telescoop
Vrijdag 29 maart van 20:00 tot 22:00 uur
Waar moet je op letten als je zelf een telescoop
wilt kopen? Jaap van ’t Leven geeft een
presentatie over de verschillende soorten
telescopen, opstellingen en accessoires en
diverse tips en trucs waarmee je de kwaliteit
van een instrument kunt beoordelen.
Tevens is er deze avond een ‘Astromarkt’
waarbij nieuwe en gebruikte telescopen, verrekijkers, accessoires en onderdelen ter verkoop
worden aangeboden. Tevens is er een verkoop van talrijke 2e hands boeken.

Volkssterrenwacht Bussloo
Bussloselaan 4, Bussloo (gem. Voorst)
Informatie: tel. 0571-262006
e-mail: info@volkssterrenwachtbussloo.nl
www.volkssterrenwachtbussloo.nl
Elke vrijdagavond geopend vanaf 19.30 uur
Entree: volwassenen € 5,00 ; t/m 14 jaar € 2,50

Open workshop theateratelier
Voor de Week van de Psychiatrie, organiseert de Stichting Levenskunst
een open theateratelier op 29 maart om 10.00 uur. Iedereen kan en
mag meedoen. Je mag komen kijken en koffie drinken. Je hoeft niet
persé creatief te zijn om mee te doen.
We gaan theatertechnieken inzetten om te kijken
hoe je bij de buurman op een feestje over je
(psychiatrische) achtergrond vertellen kunt.
Wat zijn dan de reacties? Positief of negatief?
Hoe ga je hiermee om als verteller maar ook als
luisteraar?
Kortom: we gaan spelen met het thema “hoe
vertel ik het de buren” en in gesprek met elkaar.
Kom mee doen! Kom lachen! Wij verheugen ons
je te zien!
Foto: Rudolf Rump

Meer informatie: info@levenskunst.nl of telefoonnummer. 06-10592761
Opgeven (gewenst) info@levenskunst.nl of telefoonnummer. 06-10592761
Wanneer: 29 maart 2019 van 10.30 uur tot ongeveer 12.30 uur
Zaal open voor info, koffie en een koekje: 10.00 uur
Waar: Duivensportcentrum - Prinses Beatrixlaan nr. 240, Apeldoorn

Kanker en toch zo fit mogelijk!
Wanneer u hoort dat u kanker heeft, voelt u zich vaak nog niet ziek.
U denkt wellicht “dit gaat niet over mij!”. Sommige mensen voelen zich
ontredderd, anderen willen graag de regie blijven houden door zelf ‘iets’ te
doen. Bij Stichting ‘kLEEF! worden verschillende mogelijkheden aangeboden in
het programma ‘Kanker en toch zo fit mogelijk!’.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat een goede conditie mee helpt aan het herstel
tijdens en na de behandeling.
Over fysieke fitheid kunt u een gesprek hebben met een van de professionele beweegcoaches of
deelnemen aan het beweegprogramma.
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Ook een gesprek met een diëtiste over algemene voedingsvragen en fitheid is mogelijk.
Mentale fitheid kunt u trainen met Mindfulness. Mindfulness neemt de vragen en gevoelens niet weg,
maar kan u helpen anders om te gaan met dingen die er zijn. Dit kan leiden tot ontspanning en meer
mentale of geestelijke fitheid.
Neem voor informatie en inschrijving contact op met Stichting ‘kLEEF! via telefoonnummer 055-5762676
of e-mailadres info@stichtingkleef.nl. Het aanbod geldt alleen voor mensen met kanker.

Plek gezocht voor drie nieuwe Tiny Forests
In november 2018 werd in de wijk Zevenhuizen een eerste Tiny Forest geplant: een
minibos ter grootte van een tennisbaan, midden in de stad. In 2019 komen er in
Apeldoorn drie Tiny Forests bij. Gemeente Apeldoorn en IVN Natuureducatie zoeken
scholen of buurtbewoners die een fijne plek voor een Tiny Forest weten in hun buurt,
die het minibos willen aanplanten én verzorgen.
Wat is een Tiny Forest?
2
Een Tiny Forest is een inheems bos van 250 tot 400 m . Dit bos is een prettige plek voor insecten,
vogels, kleine zoogdieren én mensen. Buurtbewoners ontmoeten elkaar in deze groene en gezonde plek
in de buurt en kinderen krijgen les in het buitenlokaal dat er naast wordt aangelegd.
Bijzonder stukje natuur
De komende weken gaan de gemeente en IVN Natuureducatie op zoek naar scholen en buurtbewoners
die enthousiast worden van het idee en die een geschikte locatie weten. Samen met de buurt, leerlingen
en de gemeente verzorgen en planten zij de Tiny Forest.
Aanmelden
Scholen en buurtbewoners kunnen zich tot en met 4 mei 2019 aanmelden om een bijzonder stukje
natuur in hun buurt te helpen realiseren. De gemeente kiest uit alle aanmeldingen de drie meest
geschikte locaties. Eind mei worden de drie locaties voor de Tiny Forests bekend gemaakt.
Bos in een woonwijk
Volgens wethouder Mark Sandmann is meer groen in de stad in meerdere opzichten goed:
“De verschillende soorten bomen trekken insecten en vogels aan. Ook krijgen kinderen de kans om de
natuur in de buurt te ontdekken en daarover te leren. En een bos in een woonwijk zorgt voor een
schonere lucht, voor verkoeling in de zomer, en het kan een opslagplek voor regenwater zijn.”
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl/tinyforest.

Gemeentenieuws

Tijdelijke verhuizing Publieksbalies
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli 2018 zijn de Publieksbalies tijdelijk verhuisd naar
het Werkplein Activerium (Deventerstraat 46).
Uw fiets kan u daar makkelijk kwijt. Toch met de auto? Zet uw auto dan in de parkeergarage Marktplein
en wandel binnen vijf minuten naar het Activerium.

Tijdelijke verhuizing Omgevingsloket
De overige loketten van het stadhuis verhuizen vanaf 6 augustus 2018 naar Stationsplein 50,
het voormalig Belastingkantoor.
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Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 25 maart 2019
Gemeenteraad 21 maart
Op 21 maart houdt de raad een debat over de financiële tekorten bij de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland. U bent van harte welkom in het stadhuis, Marktplein 1!

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Woonagenda 2018-2021 ‘Iedereen een thuis’

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Vervolg Woonagenda 2018-2021 'Iedereen een thuis'

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Inspraakbijeenkomst profielschets nieuwe burgemeester

20.00 uur

Ontwikkelingen Jeugdhulp

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Vervolg Ontwikkelingen Jeugdhulp

22.15 uur

Sluiting
De Moriaen

21.15 uur

Concept Plan van Aanpak – ‘Meerjaren Perspectief Vastgoed (2019-2022)’

22.15 uur

Sluiting
Bijeenkomst op locatie: Orpheus

19.00 uur

Bijeenkomst Culturele Partijen over nieuwe festival

20.00 uur

Pauze

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Libellestraat 30, Beekbergen

het plaatsen van een dakkapel voorzijde
woning

2019-03-18

Koningsweg 20, Beekbergen

het kappen van 2 fijnsparren

2019-03-20

Engelanderweg 47, Beekbergen

het verbouwen van een bijgebouw, activiteit
bouwen toegevoegd

2019-03-21

De Hoeven 3A, Beekbergen

het plaatsen van een tijdelijke woonunit

2019-03-21

Immenbergweg (3), Beekbergen

het oprichten van een woning

2019-03-22

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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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.

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.

FORMULIERENSPREEKUUR
Spreekuur Sociaal Raadslieden Stimenz
U hebt er in het dagelijkse leven mee te maken: belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen,
subsidies, wetten, regelingen, enzovoort. Soms gaat er wat fout en komt u er niet meer uit. Het
is dan vaak lastig om te bepalen hoe u uw probleem het beste kunt aanpakken. Daarnaast is
het ook vaak moeilijk uit te zoeken bij welke instantie u moet aankloppen. U kunt dan met uw
vraag terecht bij de Sociaal Raadslieden van Stimenz. De hulp van Sociaal Raadslieden is
kosteloos.

Vanaf donderdag 14 maart zijn er van 12:00 uur tot 14:00 uur voor al uw vragen
Sociaal Raadslieden in De Hoge Weye (zaal 1) aanwezig.
Waarvoor kunt u bij de Sociaal Raadslieden terecht?
Op de meeste vragen hebben de Sociaal Raadslieden een antwoord. Zij weten veel van wetten
en regels en kunnen zo nodig opzoeken hoe het precies zit. Als zij zelf geen oplossing kunnen
vinden voor uw probleem, dan weten zij bijna altijd wel een instantie waar u heen kunt.
U kunt bij de Sociaal Raadslieden onder meer terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

het vinden van de weg in het doolhof van instellingen
het bemiddelen bij het maken van afspraken
uitleg over wetten en regels
hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift of brief
hulp bij het invullen van formulieren
het doen van navraag bij instanties hoe uw zaken ervoor staan
het meedenken in het vinden van oplossingen voor problemen met uw werkgever, met de
overheid en andere instanties

Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats in De Hoge Weye, zaal 1 (svp achteringang nemen !).
Adres: Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen
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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.

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.
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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!

Op donderdag 28 maart, 11 en 18 april is er géén spreekuur !
112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie

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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