Nieuwsbrief 2 december 2019
Van de bestuurstafel
10 jaar STAMTAFEL
Afgelopen donderdag 28 november vierde de Stamtafel zijn 10-jarig
jubileum. En dat was zeker een mijlpaal. Als je bedenkt dat alle
bezigheden daar door vrijwilligers worden uitgevoerd, dan kun je
alleen maar onder de indruk zijn. De bijeenkomst waar men dit
heugelijke feit vierde werd namens de dorpsraad bijgewoond door
Ria Mollink (portefeuille zorg) en Joop van der Meer (voorzitter).
Om terug te kunnen blikken waren foto’s van de afgelopen 10 jaren
te bekijken. Bewondering gaat uit naar Ton en Diny Tijhof die van
begin af aan de organisatie van de wekelijks bijeenkomsten op zich hebben genomen. Maar
natuurlijk ook naar alle vrijwilligers die voor koffie, thee, etc. zorgen. Het was een gezellige
middag en de dorpsraad wenst de Stamtafel nog vele van deze bijeenkomsten toe.
Joop van der Meer

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
- 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)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof,mailadres: a.tijhof9@upcmail.nl
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Plan van aanpak implementatie Wet Verplichte Gezondheidszorg en de Wet Zorg
en Dwang in de regio’s Midden IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek
Op donderdag 28 november 2019 stonden beide documenten op de agenda van de Politieke
Markt Apeldoorn. Alles bij elkaar een lijvig document over een onderwerp dat zich niet makkelijk
laat lezen en - veel belangrijker wellicht - bij implementatie zal stuiten op de privacy wet. De rol
van de gemeente zal (ingrijpend) veranderen. Het college van B&W krijgt in de nieuwe situatie
(dus na de implementatie) zo lezen we in de toelichting in de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg een rol in de vroeg signalering en voorbereiding van de niet acute gedwongen zorg.
Ook de rol van de burgemeester in crisissituaties verandert. Verder is in de Wvggz bepaald dat
gemeenten moeten zorg dragen voor de voorwaarden die nodig zijn voor cliënten die nodig zijn
om deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer.
De nota zal worden besproken in het clusteroverleg van het zorgteam Beekbergen, Lieren en
Oosterhuizen.

In en om de dorpen
De archeologische opgraving de Beekvallei in Lieren
werd druk bezocht woensdagmiddag. Vier lange
sleuven met hoge zandbergen ernaast werden aan
het publiek uitgelegd. Veel mensen trotseerden de
regen en de modder. De professioneel archeologen
hadden samen met de archeologische werkgroep
Apeldoorn (AWA) een boeiende rondleiding voorbereid.
Circa 60 cm onder het oppervlak ligt de gele bodem
van stuifzanden. Daarin zijn sporen gevonden van
bewoning. Het is bijzonder moeilijk om ze te duiden
en te dateren, want restanten uit verschillende
perioden worden gevonden in dezelfde grondlaag.

Foto van de twee rechtse uitgegraven banen, waarvan
een tussenstuk (wit op de kaart) al is blootgelegd.
De voorste bruine stukken worden nog verder onderzocht, de achterste zijn uitgegraven.

Klein groepje van de vele belangstellenden.

Kaart van de tot dusver opgegraven delen,
de witte stroken worden nog uitgegraven.

De oudste sporen (potscherven) dateren uit de ijzertijd van ca. 800 jaar voor Christus. Men ziet
donker gekleurde vlakken in het gele zand, min of meer ronde sporen van palen duiden op een
hek of een paalwoning. Er is een woning gevonden van 16 m lang en 6 m breed, die dateert
van ca. 300 jaar voor Christus. De dieren verbleven vermoedelijk niet in het huis, maar buiten.
In het huis werd een stapeltje stenen gevonden, die werden gebruikt om met vuur te verhitten
en ze dan in een pan met bijvoorbeeld soep te leggen om die op te warmen.
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Er is niets gevonden uit de periode 300 voor Christus tot 1200 erna. Pas uit de late middeleeuwen vanaf 1200 – 1650 zijn vele scherven en andere restanten gevonden.

Voorbeelden van het type middeleeuwse potten die gevonden zijn.

Een middeleeuwse boerderij ligt dicht langs de Veldbrugweg. Welke voorouder van de
Lierenaren heeft daar gewoond? De kinderen konden zoeken naar scherven in een berg zand.
Er is nog een deel van een paalwoning opgegraven,
maar slechts het deel waar straks de nieuwe huizen
worden gebouwd. De andere helft van de vroegere
woning wordt niet uitgegraven, omdat daarop niet
gebouwd gaat worden en de bewoningsrestanten in de
bodem bewaard blijven. Zo moet een archeoloog
voortdurend zijn nieuwgierigheid op de proef stellen,
want veel moet onaangetast onder de grond blijven
liggen, zodat volgende generaties met nieuwe technieken de resterende sporen kunnen opgraven.
Plaats van de paalwoning met zakje met kook- en andere stenen. De bruine strepen die dwars door het huis heen
lopen zijn van later datum en worden geduid als greppels, b.v. aan weerszijden van een middeleeuwse weg.

RABO-bank deelt uit
Medewerkers van de RABO-bank mochten per persoon namens de RABO-bank €115,- ter
beschikking stellen aan een goed doel. Dit ter gelegenheid van het 115 jarig bestaan. Ingrid
Bos heeft nog 3 medewerkers bereid gevonden “hun” bedrag te schenken aan de cliënten
van ZGA e.o. locatie De Vier Dorpen.
Vorige week overhandigden de medewerkers de symbolische cheque á € 460,-.
De activiteitenbegeleiders weten al
hoe ze dit bedrag gaan besteden. Er
worden enkele ballen aangeschaft
voor de beweegactiviteiten en ook
gereedschappen voor de activiteiten
op de mannenmorgen.
Op de foto is ook de nieuwe bewoner
van de Vier Dorpen te zien namelijk
kater: Poemel. Dankzij de gulle gift
van de RABO-bank medewerkers kon
deze robotkat aangeschaft worden.
Voor al deze cadeaus bijzonder veel
dank!
Wat attent dat zij op deze manier de
jubileum bedragen wilden uitgeven.
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Succesvolle afsluiting project “Muziek op School”
De kinderen uit groep 5 van de OBS Beekbergen en de Julianaschool in Lieren hebben onlangs
hun muzikale kunnen getoond in een muziekuitvoering in De Hoge Weye. In het kader van het
project “Muziek op School” hebben de kinderen 10 weken muzieklessen in de klas gevolgd. De
lessen werden verzorgd door de docenten, samen met leden van harmonieorkest Prinses
Juliana Beekbergen. De kinderen lieten per school hun eigen ingestudeerde muziek horen.
Samen met het onlangs opgerichte jeugdorkest van Prinses Juliana Beekbergen werden voor
een volle zaal met ouders en opa’s en oma’s een aantal muziekstukjes uitgevoerd.

Kinderen die belangstelling hebben om in groepsverband muziek te maken zijn op woensdagavond van 18.15-19.15 uur van harte welkom in Het Hoogepad bij de repetitie van het jeugdorkest. Alle instrumenten zijn welkom!

Wegwerkzaamheden in Beekbergen

Loenenseweg

Keizersmantel
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Gezellige workshop
• Ervaring niet nodig, hulp op maat
• Voor oasis en draad wordt gezorgd

WORKSHOP
KERSTSTUK MAKEN
Woensdag 11 december 2019
om 10.00 uur

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 !

Kosten:
€ 5,00
Locatie: ‘De Huiskamer’ in Lieren
Lierderstraat 7 (ingang achter de kerk)

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
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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:
lezingen en kerstboodschap
Ds. Chr. van Dijk
“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

Maaltijd rond Kerst!
Op dinsdag17 december 2019 zal in het Verenigingsgebouw ‘De Akker’ van de
Gereformeerde Gemeente in Beekbergen weer een maaltijd worden georganiseerd rond het
thema ‘Kerst’. Dit is alweer het vijfde jaar dat de maaltijd wordt georganiseerd door vrijwilligers
voor dorpsgenoten en wij hopen dat het ook dit jaar weer een goed en gezellig samenzijn
mag zijn.
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Wij nodigen u (iedereen is welkom!) van
harte uit om aan deze maaltijd deel te nemen.
Bent u minder mobiel of heeft u geen vervoer?
Onze vrijwilligers verzorgen graag het vervoer
voor u van- en naar huis.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?
Neem dan even contact met ons op.
Contactpersoon:
Naam
: Cornelis van Kralingen
Adres
: Zwarte Bergweg 10
Telefoon
: 06-553 48 982
Mail
: Cornelis@Control4MKB.nl
Locatie

: Gereformeerde Gemeente te Beekbergen
Ruitersmolenweg 29 in Beekbergen

Datum en tijd : Dinsdag17 december 2019, aanvang 17:00 uur
Kosten
: Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

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.

Gratis advies van vrijwilligers
Wilt u duurzame energie, maar u weet niet goed hoe
te beginnen? Vraag dan de vrijwilligers van bLoEm.
Stuur een e-mail.
internet:
e-mail:

www.duurzaambloem.nl
info@duurzaambloem.nl

Energiek wonen doe je zo !

Uw voorbeeld

Meer vrijwilligers gevraagd

Help de wereld en uw portemonnee.
Kom eens langs om te bespreken wat u
aan uw huis kunt (laten) verbeteren.

We maken graag
foto’svan uw huis voor
de website

Heeft u leuke ideeën of wilt u helpen?
Neem dan contact op, want we willen
graag meer bLoEm-vrijwilligers
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Terugblik 5/6 december 2013:
Vele stormen doorstaan, deze was te zwaar
De zware storm en de nog zwaardere rukwinden zijn de boom voor de kerk fataal geworden.
Een karakteristieke boom (linde) op een karakteristieke plek is gevallen. Ooit geplant aan een
stille landweg en geëindigd aan een drukke verkeersader met een wortelstructuur die overdekt
was met asfalt. Alles en iedereen overleefd, maar nu gebogen voor de wind. In de val steun
gezocht bij de toren van de kerk. Vrijdag 6 december 2013 hebben kettingzagen hun werk
gedaan en is de boom afgevoerd. Het vertrouwde beeld is verstoord, een stukje historie is
verdwenen. Op het oog valt de schade aan de toren gelukkig erg mee.
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Varia
Bouw ‘Koningsmast’
Bij de carpoolplaats langs de Kayersdijk en A1-viaduct is
men begonnen met de opbouw van de reclamemast die
60 m hoog moet reiken. De commissie ruimtelijke kwaliteit
(crk), die de gemeente adviseert over bouwplannen, gaf een
positief advies om de bouw te laten beginnen. De ‘Koningsmast’ zal op drie pijlers van gepolijst rvs rusten. Hierdoor
komt straks de bekende gele M van het nabij gelegen
McDonald’s filiaal van franchise-ondernemer Henk Koning
prominent in beeld bij het verkeer op de snelweg A1.
12 december moet deze klus volbracht zijn.
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Veranderingen in de dienstregeling van Syntus regio Apeldoorn
vanaf 15 december
•

•

•

•

•

•

•

•

Algemeen
De vertrektijden kunnen met enkele minuten t.o.v.
nu wijzigen. Dat heeft er mee te maken dat we ook
dit jaar hebben gekeken op welke momenten de
bussen te weinig (of juist teveel) tijd hebben. Dat is
in de dienstregeling meegenomen.
Lijn 1 Station – Ziekenhuis
Op zaterdag wijzigen de vertrektijden. Overdag
gaat de bus elke 20 minuten rijden in plaats van
elke 15 minuten. In de vroege ochtend en avond rijdt de bus zoals nu iedere
30 minuten.
Lijn 4 Station - De Maten
Na 21.00 uur wijzigen de vertrektijden. De bussen rijden weer om 9 en 39 minuten over
het uur. Hierdoor rijdt er weer ieder kwartier een bus naar De Maten en wordt de aansluiting op de Intercity van en naar Berlijn verbeterd.
Lijn 11 Station – Stadhoudersmolen
Lijn 11 rijdt de ochtendritten tot de Boerhavestraat rechtsom. Hierdoor stappen
scholieren voor het Aventus en Hoornbeeck College uit en hoeven zij de weg niet over
te steken.
Lijn 15 Station – Twello
De kolibrie start in de avonduren eerder. De eerste Kolibrie rit vindt voortaan plaatst om
18.53 uur. Hierdoor vervallen de ritten van lijn 15 van 19.06 uur uit Apeldoorn en
19.27 uur uit Twello. De Kolibrie is een bus op reservering en is online te boeken via
www.reserveren.syntus.nl.
Lijn 231 Apeldoorn – De Maten – Arnhem
Deze lijn rijdt voortaan ook op zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 uur tussen Apeldoorn
en Arnhem.
Lijn 293 Apeldoorn – De Maten – Kleefse Waard
De vertrek- en aankomsttijden wijzigen om beter aan te sluiten op de schooltijden van
de HAN in Arnhem.
Indeling Busstation
Bus 5, 16 en 17 wijzigen van perron. Bus 17 staat vanaf 15 december op halte C
(was D), nummer 16 op D (was E) en de 5 op E (was C).

Reis plannen
Syntus Gelderland verzorgt het busvervoer op de Veluwe in opdracht van de provincie
Gelderland. Alle aanpassingen in de nieuwe dienstregeling en de nieuwe folders en lijnennetkaarten zijn beschikbaar op www.syntusgelderland.nl/dienstregeling. Ook zijn de lijnen en
dienstregeling via de interactieve reisplanner te bekijken. Daarnaast worden reizigers
geattendeerd op de nieuwe dienstregeling via de beeldschermen in de bussen en treinen, de
dynamische borden bij diverse haltes en via social media.
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Gemeentenieuws

Op donderdag 5 december 2019 is er geen Politieke Markt Apeldoorn.

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Kattenkuule in Oosterhuizen

Pinksterkermis Oosterhuizen, d.d. 29 en
30 mei 2020 en 1 juni 2020

25-11-2019

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij haar is ingediend. Binnenkort zal zij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Intrekkingsbesluit uitbreidingparkeerverbodszone Kerk-Allee,Beekbergen t.b.v.
de markt
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;
gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement
Verkeersregelsen Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve
Bepalingen inzake hetWegverkeer (hierna: BABW).
Nr. 2019-562944 (Dos-2019-091747)
Overwegende dat:
de Kerk-Allee gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn;
de Kerk-Allee in beheer is bij de gemeente Apeldoorn;
de Kerk-Allee een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;
gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd
isverkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;
de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en
wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer &
Onderhoud d.d. 14 januari2019 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;
de wegencategorisering van het wegennet in gemeente Apeldoorn is opgenomen in de
mobiliteitsvisie2016-2020;
de Kerk-Allee is gecategoriseerd als erftoegangsweg (30 km/u);
de Kerk-Allee gelegen is binnen Beekbergen;
de verblijfsfunctie de voornaamste functie van een erftoegangsweg is en deze boven de
verkeersfunctie gaat
diverse bezwaarschriften zijn ingediend tegen het bovengenoemde besluit van 11 april 2019;
in het kader van de bezwarenprocedure een volledige heroverweging dient plaats te vinden;
uit de bezwaarschriften blijkt dat omwonenden en andere belanghebbenden zoals de omliggende ondernemers van de betreffende locatie een structurele verkeersproblematiek in hun
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omgeving ervaren en als gevolg van het genomen besluit vrezen voor meer parkeeroverlast in
hun eigen directe omgeving,aantasting van hun woongenot en omzetderving door verlies van
parkeergelegenheid op de Kerk-Allee;
het pas na ontvangst van de bezwaarschriften duidelijk is geworden dat ook andere belanghebbenden en omwonenden rondom de betreffende locatie een (structurelere) verkeers- dan wel
parkeerproblematiek ervaren;
dat gebleken is dat enkel op de woensdag één marktkoopman hinder ondervindt van
geparkeerde auto’s op de Kerk-Allee;
dat voorgaande niet is meegenomen in de voorbereiding van het bovengenoemde besluit;
dat na overleg met de uitbater van de marktkraam de standplaats van de marktkraam is verplaatst zodat deze uitgestald wordt in de lengte van de Kerk-Allee in plaats van over de breedte
en dat de gemeente daarnaast is overgaan tot het plaatsen van bord ter attentie teneinde de
problematiek op de woensdagen te verminderen;
na inventarisatie bij de uitbater van de marktkraam blijkt dat de eerdere problematiek met
betrekking tot het opbouwen en afbreken van de marktkraam hiermee grotendeels is opgelost;
het college van burgemeester en wethouders om deze reden bereid is het huidige besluit in te
trekken,om eventueel in het geval dat er opnieuw problematiek wordt geconstateerd inzake de
opbouw en het afbreken van de marktkramen, een nieuw besluit te nemen waarbij alle verschillende belangen integraal worden meegewogen om dan alsnog te komen tot een geschikte en
zo breed mogelijk gedragen oplossing.
dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het opheffen van een parkeerverbodszone een
verkeersbesluit is vereist;
dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 bovengenoemde maatregel strekt tot het in stand
houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie, Eenheid Oost Nederland;
dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.
Het besluit:
Gelet op al het bovenstaande besluit het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, het eerdere
besluit van 11 april2019 door het verplaatsen van de verkeersborden E1zb en E1ze volgens
bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeerverbodszone in te stellen op de Kerk-Allee in
Beekbergen tot aan Kerk-Allee huisnummer 2, in te trekken;
29 november 2019
namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
Erwin Knijnenburg
Teammanager
Bezwaarclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt
ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.
Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te
sturen.

12

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
10 jaar STAMTAFEL
Eenzaamheid is steeds meer voor velen een vijand. In tijdschriften en kranten staan de laatste
tijd opvallend vaak verhalen over het woekerende effect van eenzaamheid op zowel het
fysieke als de geestelijke welbevinden van de mens.
Wat mogen wij ons dan gelukkig prijzen met een drietal wekelijkse bijeenkomsten voor onze
bejaarden.
Op dinsdagmiddag in het Hoogepad (’t Proathuus), op woensdagochtend in Trefpunt in Lieren
(de huiskamer van Lieren)en op donderdagmiddag in de Hogeweye de Stamtafel.
En die laatste bestond donderdag 28 november 10 jaar.
10 jaar onder leiding van Ton en Diny Tijhof en hun helpende handen van een aantal trouwe
bezoekers, zonder die gaat het niet. Ton en Diny en helpende dames hartelijk dank voor de
initiatieven, het regelen en de persoonlijke aandacht voor de bezoekers.

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.
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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.

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
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

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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