Nieuwsbrief 3 juni 2019
Van de bestuurstafel
“Meten is weten”
Al geruime tijd heeft een aantal belanghebbenden het
gevoel (en gebaseerd op waarnemingen de indruk) dat in
het centrum van Beekbergen (het gebied rond Albert Heijn)
er een tekort aan parkeerplaatsen is en dat parkeerplaatsen
worden gebruikt (bezet) door langparkeerders. Denk daarbij
aan mensen die de auto parkeren achter Albert Heijn, de
fietsen afladen en een dagje gaan fietsen. Tot nu toe gaat
het om waarnemingen en “een gevoel”, dus subjectief en
dat is niet voldoende om maatregelen te nemen. Reden dus
om naar objectieve feiten over te gaan.
In een aantal gesprekken (gesprekspartners gemeente Apeldoorn, Bemivo en de dorpsraad) is
een voorstel uitgewerkt om het parkeergedrag op het parkeerterrein achter Albert Heijn in kaart
te brengen.
In het kort komt het voorstel neer op:
- dat gedurende een aantal weken (niet in de vakantiepiek) door een door de overheid erkend
bedrijf dat voldoet aan alle regels van de privacy en dat werkt met een camerasysteem dat
- zonder tussenkomst van menselijke handelingen - op basis van tijdstip van “inrijden” en
tijdstip van “uitrijden” de aanwezigheid op het parkterrein bepaalt. Er wordt dus een
geanonimiseerd overzicht gegenereerd. Zichtbaar wordt dan bijvoorbeeld de auto’s die
direct na het “inrijden” ook weer “uitrijden” en dus kennelijk geen parkeerplaats hebben
kunnen vinden en de langparkeerders
- Albert Heijn past het bord waarop aangegeven “gratis parkeren” aan (is te uitnodigend)
- zodra de “telgegevens” beschikbaar zijn wordt een vervolggesprek gepland.
Dan zal ook duidelijk worden hoe subjectief en objectief verschillen of overeenkomen.

In en om de dorpen
De eerste stap is gezet !

Aan de Nieuwe Voorweg/Veldbrugweg in Lieren is sinds kort het bord van het woningbouwproject “De Beekvallei”
geplaatst, het woningbouwproject waar de Vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) vele
jaren aan gewerkt heeft (foto: Gerrit Stufken).
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Schaakclub VDS (Vriendschap door Strijd) stopt ermee per 1 juni 2019
De afgelopen jaren verloor de club door diverse oorzaken veel leden.
Vers bloed was nauwelijks meer te verwachten.
Bestuur en leden moesten met lede ogen aanzien dat het ledental onder de
kritische grens kwam om nog een bloeiende schaakclub te kunnen zijn.
Daarom werd onlangs besloten er per 1 juni 2019 mee te stoppen en de
83-jarige club op te heffen.
VDS werd opgericht als dam- en schaakvereniging op de avond van maandag 8 maart 1936
tijdens een bijeenkomst in het lokaal achter de oude Gereformeerde Kerk in Lieren. De
initiatiefnemers hierbij aanwezig waren de heren van Munster, schoolhoofd te Oosterhuizen, Jo
de Hollander en zijn broer Theo, beiden tuinders aan het Oude Veen en Dirk van 't Land,
tuinder aan het Kanaal-Zuid. Verder waren aanwezig Piet van Twillert, André van Tekelenburg,
Jo Pulle en Willem Hartgers.
Die avond werd er meteen al gespeeld. Later werd het dammen geschrapt en ging men verder
als schaakvereniging.
Enkele bekende namen van Beekbergenaren die bij VDS hebben geschaakt: de broers
Dolman, Egbert van Herk, Chris Plante, Sander van Westreenen, Frits Wilbrink, Harry Mulder.
In de bloeitijd (de jaren '50 en '60) telde de club meer dan 30 leden. Nu zijn er nog maar iets
meer dan 10, van wie de meesten niet in Beekbergen wonen.
De club speelde de afgelopen jaren zomer en winter op donderdagavond in het MFC aan de
Dorpstraat. Daarvoor ook in het oude Dorpshuis, in de voetbalkantine van VV Beekbergen, op
het Zonnehuis, in café het Zwaantje en in hotel/restaurant Luctor et Emergo, tegenover de
kerk.
Jo de Hollander, een van de oprichters, was tot op hoge leeftijd (102) lid van VDS. Hij stond
enige tijd bekend als de oudste actieve wedstrijdsporter van Nederland.
Het oudste huidige lid is Hans Hertgers. Hij is al vanaf 1956 lid en denkt er nu over te gaan
schaken bij de schaakclub van Twello, net als enkele andere leden.
Teams van VDS speelden in regionale competities en hebben daar diverse mooie resultaten
behaald.
De opheffing van deze club is een verlies voor het dorp. Schakers uit Beekbergen die willen
spelen in clubverband zullen zich moeten aansluiten bij grotere verenigingen in de omgeving.

Wat te doen op zondag?
In de week lekker bezig maar dan wordt het zondag….
Veel actieve (jongere :-) ) ouderen lopen daar wel tegenaan. Ze vinden de zondag een lastige
dag of vinden het gewoon fijn om samen met een groepje anderen eens een stuk te gaan
fietsen of wandelen of met anderen naar de film te gaan of te lunchen of een ijsje te eten of….
Noem het maar! ’t Hoeft allemaal niet duur, ver of spectaculair te zijn maar gewoon de sleur van
de soms saaie zondag doorbreken.
Als je of u zich aangesproken voelt door dit bericht, mail dan naar Ingrid Klomp van
Ontmoetingsplek Beekbergen: Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl. Bellen kan eventueel ook via
telefoonnummer 055-5066870. Samen met de andere belangstellenden kunnen er dan
plannetjes gemaakt worden. We horen graag van je! Groeten Ria, Elly en Ingrid.

Vanaf 1 juli 2019 Prikpost “De Hoge Weye” Beekbergen op maandag gesloten
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Varia
Veel belangstelling Parkconcert Park Zuidbroek
Zondagmiddag 2 juni vond in Park Zuidbroek het eerste parkconcert
van het seizoen plaats. Het Deventer Symfonisch Orkest onder
leiding van Alike Jonkman trad als eerste op. Het orkest speelde een
licht klassiek programma met bekende werken van o.a. Fauré,
Piazolla en een Slavische Dans van Dvorak. Het programma werd
afgesloten met het bekende Berliner Luft van Paul Lincke (Reisje
langs de Rijn). Tussendoor was er nog een verrassingsintermezzo
van de blazersgroep.
Vanaf 16.00 uur trad het Pop & Rock Koor uit Apeldoorn, onder
leiding van Karen Peterson, op met een totaal andere repertoire. Van
een swingende gospel tot een pittige rocksong en van vrolijke uptempo Top 40 hit tot een prachtige ballad Soms uit “de vorige eeuw”.
De volgende concerten zijn:
7 juli: 15.00 uur: The Quinet; 16.00 uur: Musicalgroep Colours
11 augustus: 15.00 uur en 16.00 uur: twee optredens van het koperkwintet PentaQ
8 september: 15.00 uur: ParbraBand; 16.00 uur: Tabula Rasa
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Ervaar het openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur
in Apeldoorn.
Wanneer : maandag 17 juni 2019
Hoe laat : 14.00 – 15.30 uur
Waar
: CODA Apeldoorn, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde
vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten
op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen seniorenuitleg over de OV-chipkaart,
tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen
kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.
Meer informatie:
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs
gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten.
Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen.
Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten.
Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar:
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.
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Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 6 juni 2019

Tijd

Omschrijving
De Ontmoeting – Startpunt: Stationsplein

19.00 uur

Comfortabele gezinsstad

21.30 uur

Sluiting
De Ontmoeting – Startpunt: Agrifirm - Landgoedlaan 20

19.00 uur

Economisch profiel Apeldoorn

21.30 uur

Sluiting

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Fietsvierdaagse Oosterhuizen d.d. 2 t/m 5
juli 2019

Fietsvierdaagse Oosterhuizen d.d. 2 t/m 5
juli 2019,

2019-05-27

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).

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Park de Wolterbeeklaan en de Keizersmantel in Beekbergen

Straten Volleybal d.d. 8 t/m 13 juli 2019

2019-05-28

Tullekensmolenweg 22 in Beekbergen

Kindervakantiespel Beekbergen d.d. 20 t/m
25 augustus 2019

2019-05-28

Engelanderweg 22 en 32, Spelderholt in
Beekbergen

Muziek in de Beekbergse Tuinen
d.d. 11 augustus 2019

2019-05-28

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal zij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.
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Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagmiddag van
10.00 tot 12.00 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.

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.

Iedere donderdag van 12:00 uur tot 14:00 uur zijn Sociaal Raadslieden aanwezig
voor al uw vragen
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
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• 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:
Spreekuur Sociaal Raadslieden vindt plaats in De Hoge Weye, zaal 1 (svp achteringang nemen !).
Adres: Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen

Seniorenbijeenkomsten

HUISKAMER van LIEREN
VOOR WIE:
• Iedereen die graag een praatje wil
• Bij een kopje koffie/thee met wat lekkers
• Vanuit Lieren of daar buiten
OM WAT TE DOEN:
• Gezelligheid, wat handwerken, een spelletje
• Eventueel een gezamenlijke lunch (tegen een kleine vergoeding)
• Eventueel wat creatiefs als daar behoefte aan
bestaat
• Het belangrijkste is het contact
EN WAAR DAN WEL:
• In het Trefpunt
• Lierderstraat 7, achter de Kerk
WANNEER ?
• Elke woensdag van 10.00-12.00 uur

’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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DE STAMTAFEL

Dorpshuis De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel
een inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken tegen
betaling van 1 euro voor 2 kopjes.
Voor de mannen/vrouwen die willen biljarten is daarnaast ook nog de gelegenheid om dit op
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te doen.
Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook
voor het maken van een praatje met elkaar.
Ook organiseren we af en toe een lezing of demonstratie van diverse onderwerpen, zoals o.a.
een presentatie van Zorgsaam, Beter Horen, Brandpreventie e.d.
De afgelopen jaren hebben we zelfs nog enkele tochtjes kunnen maken, soms met een
bezoekje aan een tuin, een tocht door de bossen in de herfstkleuren. Het vervoer wordt dan
geregeld door de vrijwilligers en de bezoekers van de Stamtafel.
Mocht iemand andere activiteiten willen ondernemen, neem dan even contact op met één van
de vrijwilligers, dan zullen wij zien of dit te realiseren is.

Zelf vrijwilliger worden ???, meld je dan aan bij ons.
- 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

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 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”,
Dorpstraat 34, Beekbergen.

Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!
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Klein kledingherstel mogelijk bij KOM d’r IN/Stamtafel
Het gebeurt ons allemaal wel eens; knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte het prima
deze zelf opnieuw aan te zetten maar nu lukt het niet meer de draad in de naald te krijgen of
het knoopje is zoek of je weet überhaupt niet hoe je klein kleding herstel moet aanpakken. Of
soms werken de eigen vingers niet (meer) mee. Voor kleine kleding herstelwerkzaamheden
hebben we een handige, hulpvaardige dorpsbewoner bereid gevonden, deze klusjes te willen
doen. Knopen aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken in kleding, een rits inzetten,
broek korter maken etc. Eens in de vier weken, op donderdagen tussen 13.00-15.00 uur is het
mogelijk dit klein-kledingherstelwerk op te lossen. Kom gerust met de kleding langs en
afhankelijk van het herstelwerk wordt de prijs bepaald. De kosten houden we zo laag mogelijk.
Schroom niet en kom gerust op donderdag 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 september,
17 oktober, 14 november of 12 december langs bij Ontmoetingsactiviteit KOM d’r IN en de
Stamtafel, beide gevestigd in dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen.

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.

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Ten gevolge van de verhuisperikelen, de komende kermissen in Loenen en
Oosterhuizen en aansluitend mijn vakantie, zal het spreekuur op de donderdag tijdelijk
geen doorgang vinden.
Op donderdag 27 juni 2019 is er weer normaal spreekuur tussen 19.00 en 20.00 uur,
maar dan dus in De Boerderij (Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen)
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!
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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