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Nieuwsbrief 25 november 2019 

Van de bestuurstafel 

Open dag archeologische opgraving Econsultancy Veldbrugweg Lieren 

2000 jaar bewoning aan de Veldbrugweg; een open dag op de archeologische opgraving. 
Le Clercq planontwikkeling en Nikkels hebben gezamenlijk een woningbouwplan van 
33 woningen ontwikkeld aan de Veldbrugweg in Lieren. Naar verwachting zal de bouw in het 
voorjaar van 2020 beginnen. Wie het grasland op de planlocatie ziet, zal niet snel vermoeden 
dat hier meer dan 2000 jaar geleden ook al gewoond werd. Toch zijn sporen van bewoning 
aanwezig uit de ijzertijd, middeleeuwen en de nieuwe tijd. 

     

Om de resten van deze oude bewoning veilig te stellen, en om meer inzicht te krijgen in het 
verleden van dit gebied, voert Econsultancy BV een archeologische opgraving uit, met mede-
werking van de vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA). De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. Wil je weten,en vooral zien, wat hier aangetroffen is? 
Kom langs tijdens de open dag op de opgraving op 

woensdagmiddag 27 november 2019 van 13.00 tot 16.00 uur. 

Iedereen is dan van harte welkom om de opgraving te bezoeken. 

Wat is er te zien tijdens de open dag? In ieder geval een deel van de aangetroffen sporen en 
vondsten, waaronder sporen van boerderijen en 
schuurtjes (spiekers) uit de ijzertijd en sporen van een 
woonerf uit de middeleeuwen (1200-1300). Ook zal 
toegelicht worden hoe een opgraving in zijn werk gaat, 
wat het doel is van de opgraving en waar de resultaten 
voor worden gebruikt. Een unieke kans om een 
archeologische opgraving in bedrijf te bezoeken en om 
meer te weten te komen over de geschiedenis van 
Lieren en omgeving. De opgravingslocatie is gelegen op 
de hoek van de Veldbrugweg en de Nieuwe Voorweg te 
Lieren en zal tijdens de open dag te bereiken zijn via de 
ingang aan de Veldbrugweg. 

Tijdens de opgraving worden de sporen van een ijzertijdboerderij zichtbaar 
(de ronde grijze vlekken in het gele zand centraal op de foto), evenals enkele jongere greppelstructuren. 
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Verordening Zorg voor Jeugd gemeente Apeldoorn 

(de oorspronkelijke bekendmaking is op 27 december 2018 in het 
gemeenteblad, met kenmerk 2018-277648, geplaatst) 

Recent kwamen wij in het bezit van bovengenoemd document. Een document dat op inzichte-
lijke wijze beschrijft hoe in Apeldoorn de Jeugdzorg (de zorg voor de jeugd) is opgebouwd. Wie 
wanneer verantwoordelijk is en bevoegd is om, waar dat noodzakelijk is, in te grijpen, bij te 
sturen en richting te geven aan de ontwikkeling van een jongere. 

De openingstekst van de verordening laat geen twijfel bestaan wie primair verantwoordelijk is: 

“overwegende dat de jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en 
toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft gelegd, waarbij het uitgangspunt is dat de 
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders 
en de jeugdige zelf ligt” 

Waar dit, om welke reden ook, ontoereikend is kan een beroep worden gedaan op de jeugd-
wet. Om een beetje richting te geven aan wat dan zoal aan ondersteuning kan worden 
gevraagd is in de verordening in een artikel (paragraaf) een nadere toelichting gegeven en zijn 
criteria beschreven voor een individuele voorziening. 

In de voorziening wordt ook ruim aandacht besteed aan het persoonsgebonden budget (de 
aanvraag, het gebruik en eventueel misbruik en de wijziging van de omstandigheden). 

Een belangrijke “speler” in het proces is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De profes-
sionals van dit Centrum kunnen u wegwijs maken in de verordening, waar heeft u recht op, 
waar moet u rekening mee houden bij een aanvraag. Wat zijn uw plichten. 

In onderstaand schema is de combinatie tussen duur en intensiteit weergegeven die kunnen 
gelden voor individuele cliënten en voor groepen. 

 

De verordening zal worden besproken tijdens een bijeenkomst van het Zorgteam Beekbergen, 
Lieren Oosterhuizen. Een team waarin alle 1ste lijns vakgebieden in de gezondheidszorg zijn 
vertegenwoordigd. 

Tot slot. Het is te hopen dat u nooit een beroep hoeft te doen op de Verordening Zorg voor 
Jeugd, maar mocht het onverhoopt toch noodzakelijk zijn, dan weet u dat de gemeente 
Apeldoorn via CJG en de regels vastgelegd in een verordening hulp kan worden geboden. 

De verordening is in te zien op de website van de gemeente Apeldoorn. 
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In en om de dorpen 

EEN EN AL GEZELLIGHEID OP DE VELUWSE AVOND MARKT IN BEEKBERGEN 

Op vrijdag 22 november van 17.00 tot 21.00 uur werd in Beekbergen de Veluwse Avond markt 
gehouden op de Dorpstraat en de Kerk-Allee met gevarieerde kramen met lekkernijen, kleding, 
(woning)accessoires en allerlei sint- en kerstcadeautjes. Er werd volop genoten bij vuurkorven 
van een lekker kop soep of warme glühwein en live optredens van Ons Koor, Pianola en hoofd-
act Senna Willems, bekend van The Voice Kids. Na haar optreden was er een meet&greet en 
konden de kids een handtekening van Senna scoren. 

 

 
Een en al gezelligheid op de Veluwse Avond Markt in Beekbergen. 
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Wegwerkzaamheden in Beekbergen 

   

   
Op de Loenenseweg is men begonnen met het asfalteren. 

   

   
Op de Koningspage werd de riolering aangepakt. 
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Openbare laadpaal Herman Koertsweg 

   
Op de parkeerplaats aan de Herman Coertsweg in Beekbergen staat sinds kort een openbare laadpaal voor 

elektrische voertuigen. 

Reparatie glasbakcontainer 

      
Zo nu en dan moet er door Circulus Berkel reparatie worden verricht aan een van de afvalcontainers, in dit geval de 
ondergrondse glasbakcontainer op de parkeerplaats achter de supermarkt in Beekbergen. 

Tuinonderhoud NH-kerk 

     
Het is al een bekend verschijnsel geworden: 

de vrijwilligers die tuinonderhoud plegen rondom de Hervormde Kerk en de Pastorie in Beekbergen. 

Herfstpracht 

     
Men kan nu nog volop genieten van de prachtige herfstkleuren. 
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Locatie: ‘De Huiskamer’ in Lieren 

Lierderstraat 7 (ingang achter de kerk) 

Gezellige workshop 

• Ervaring niet nodig, hulp op maat 

• Voor oasis en draad wordt gezorgd 

Aanmelden kan bij ‘De Huiskamer’: 

• Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur 

• Bellen: 06 1272 7392 of 

• Mailen: HuiskamervanLieren@outlook.com 

Zelf meenemen: 

• Scherp mesje en een allesknipper 

• Groen en mooie takjes zijn altijd welkom 
(alleen als je hebt) 

De koffie met wat lekkers staat klaar ! 

 

 

 

 

 

 

 

SCHUURVERKOOP  WINTERSTOP 

 Zaterdag 14 december 2019 om 15.00 uur sluiten we 

 “De Schuur” tot donderdag 6 februari 2020 om 13.00 uur 
 

De medewerkers van “De Schuur” wensen u een Gezegend Kerstfeest en een Goed Nieuwjaar 

WWWWORKSHOP ORKSHOP ORKSHOP ORKSHOP     

KKKKERSTSTUK ERSTSTUK ERSTSTUK ERSTSTUK MMMMAKENAKENAKENAKEN    

Woensdag 11 december 2019 

om 10.00 uur 

Kosten: 

€ 5,00 
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VOLKSKERSTZANG …. Een traditie! Dinsdag 10 december 2019 

De Volkskerstzang in Beekbergen staat weer gepland in december.  
“Een gedateerd gebeuren; kan dat nu niet eens een beetje moderner, 
wat meer aangepast aan deze tijd?” Dat hoor je wel eens zeggen, 
wanneer op de één of andere manier de Volkskerstzang ter sprake komt. 
Ja, het is wel wat traditioneel en ja, het is elk jaar zo ongeveer precies 
het zelfde. En dus zou het onder de hand wel zo’n beetje achterhaald 
zijn, rijp voor iets nieuws, iets totaal anders. 
Of …. toch? De Volkskerstzang is een traditie in Beekbergen, al bijna 
50 jaar. Echter ‘traditie’ alleen, is geen reden om het te organiseren. 
Er speelt iets heel anders, want wie komen daar, al dan niet met hulp 
van vrijwilligers en het Rode Kruis? 

Het zijn immers die bewoners van Beekbergen, die in de verschillende 
tehuizen van ons dorp wonen of opgenomen zijn, die misschien wekelijks een kerkdienst meemaken in 
de recreatiezaal van het tehuis, dat wel, maar die zich enorm verheugen op de Volkskerstzang in de 
schitterende dorpskerk. 

Bij sommigen is het geheugen ontregeld, maar de ‘traditionele’ kerstliederen resoneren toch nog ergens. 
Voor anderen is ‘zelf nog zingen’ al net een brug te ver, maar de gezichten lichten op bij de overbekende 
kerstliederen uit de rooms-katholieke en de protestantse 
traditie; ze worden blij bij het horen van het orgel, de 
koorzang en het zingen van zoveel mensen samen. Ze 
worden blij van het overweldigende geluid van de 
muziekinstrumenten van PJB. Het voorste stuk van de 
kerk wordt helemaal leeg gemaakt, plaats voor de 
rolstoelen. 
Na afloop moet alles weer op z’n plek. Heel wat mensen 
zijn in de weer voor dit uur, waar veel tehuisbewoners 
lang op teren. 

U wordt als dorpsbewoners van harte uitgenodigd dit 
dankbare en warme, traditionele gebeuren mee inhoud 
te geven door de kerk binnen te lopen en mee te vieren 
en te zingen, ook dit jaar weer. 

 “Comité Volkskerstzang Beekbergen” 

Medewerking verlenen: 
Ds. Chr. van Dijk lezingen en kerstboodschap 
“His Voice” koor 
De heer Jaap Ouwehand organist 
Koperkwartet "P.J.B." muzikale begeleiding 
Rode Kruis medewerkers assistentie bewoners 

Dinsdag, 10 december 2019 om 19.30 uur, Dorpskerk Beekbergen 

 

Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 4 december en 
18 december in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34, medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. 
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. 
Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E 

tot 75 jaar is het tarief € 60,00. 

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze datum. 

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal 
te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op www.mijn.cbr.nl. 

Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. 
Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren 
alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt. 

Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) 
kan invullen. 
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Ontmoetingsbijeenkomst vrouwen met borstkanker 

Inloophuis Stichting ‘kLEEF! - voor iedereen die met kanker wordt geconfronteerd 
- organiseert een ontmoetingsbijeenkomst voor vrouwen met borstkanker op 
donderdag 28 november 2019 van 13.30 tot 15.00 uur met als thema: 
uitwendige prothese. 

Medewerkers van Pavette en Qup prothese zullen uitleg geven en verschillende 
mogelijkheden laten zien. Mammacare verpleegkundige Jeannet Ramaker is hierbij aanwezig. 

Veel vrouwen worden met borstkanker geconfronteerd en hebben in deze periode behoefte om 
ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en te beantwoorden. Bij Stichting ‘kLEEF! is dat mogelijk, 
onder andere tijdens deze ontmoetingsbijeenkomst. 

U bent van harte uitgenodigd. Graag aanmelden via info@stichtingkleef.nl of telefoonnummer  
055 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF! 
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Terugblik 2005: Horrorwinter 

     

    
Dit was Beekbergen “the day after” op 26 november 2005. De ellende begon de 25e november al vroeg. 

Rond 09.00 uur 's ochtends ontstonden de eerste files door plotseling noodweer dat de hele dag aanhield. Auto’s 
liepen vast in de sneeuw, wegen werden ijsbanen en daar had iedereen last van. Er stonden gedurende de hele dag 

honderden kilometers file, automobilisten raakten onderkoeld en auto's raakten oververhit. Geen enkele snelweg 
bleef gespaard. Op de A1, A50 en A12 heerste chaos. In Apeldoorn werden op verschillende accomodaties, o.a. in 

Stayokay, slaapplekken ingericht voor automobilisten die onderweg vast kwamen te zitten. 

Varia 

Oranjerie Apeldoorn al in kerstsfeer 

     

16 november was Apeldoorn even een “vestingstad” 
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Gemeentenieuws 

 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 28 november 2019 

 

Tijd Omschrijving 

 Het Rode Hert 

19.00 uur Uitvoeringsagenda Samen055 (CMO) 

20.00 uur Pazue 

 De Moriaen 

19.00 uur Plan van aanpak implementatie Wet verplichte gezondheidszorg en de Wet zorg en 
dwang regio’s Midden IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek 

20.00 uur Pauze 

 Raadzaal 

19.00 uur Ontwikkelingen sport, sportagenda en lokaal sportakkoord 

20.00 uur Pauze 

20.15 uur   1. Vaststelling raadsagenda 

  2. Debat 

Besluiten raad:  

  3.  Rechtstreeks:  

 a. Wijziging Reglement van orde van de raad, de Verordening op het presidium van 
 de raad, het Reglement politieke markt, de Verordening fractie-assistentie 
 (108-2019)  

 b. Aansluiting bij werkgeversvereniging Lucrato, OVIJ, PlusOV en Tribuut (103-2019)  

 c. Coördinatiebesluit Ugchelseweg 201/ Molecatenlaan 15 (109-2019)  

  4. Benoeming lid Rekenkamercommissie (N.J. Slikker – D66) (111-2019)  

  5. Bestemmingsplan Gemzenstraat 9 (104-2019)  

  6. Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein (105-2019)  

  7. Visie en strategie Smart City Apeldoorn (106-2019)  

  8. 11e wijziging APV 2014 (107-2019)  

  9. Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door GroenLinks over Megastallen  

10. Vragenuurtje  

11. Actualiteitsvragen  

22.00 uur Sluiting met drankje in Burgerzaal 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kanaal Zuid 186, 7364 AH, Lieren het plaatsen van een garage 22-11-2019 

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 dinsdagochtend 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. 

Seniorenbijeenkomsten 

DE STAMTAFEL 

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. Dorpshuis 
De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen. 

 

 

HUISKAMER van LIEREN 
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Iedereen die graag een praatje wil. Bij een kopje 
koffie/thee met wat lekkers. Vanuit Lieren of daar buiten. Gezelligheid, wat handwerken, een spelletje. 
Het Trefpunt, Lierderstraat 7, Lieren, achter de Kerk. 

 
 

’t Proathuus 
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, het gehele jaar door, bent u welkom in  
’t Proathuus. Een groep vrijwilligers heet u van harte welkom voor een gezellig samen zijn, een bakkie 
doen, lekker bijpraten en spelletjes spelen met elkaar. Een hapje en een drankje horen daar natuurlijk 
ook bij. Het Hoogepad, Papenberg 5, 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: 055 506 68 70. 
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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 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”, 

Dorpstraat 34, Beekbergen. 

Je bent van harte welkom. KOM d'r IN! 

 

 

 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 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. 

 
 

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 

Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 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 88 44 = geen spoed; wel politie 
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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 
 


