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geschraapt is, heeft men hem toch, samen met zijn dochter (want zo’n oude broze man van 93 
laat je niet alleen deze vermoeiende en emotionele reis maken; was de uitleg van Ine), naar 
Nederland kunnen laten komen. (NL11RABO 0155187732, o.v.v. Clinton Riddle. Rekening van 
stichting 4&5 mei Beekbergen). 

Even wat gegevens op een rijtje: 
Clinton E. Riddle heeft gediend in de 82 nd Airborn Division. Hij heeft gevochten in Noord-Afrika, 
Sicilië, D-day+1 (7 juni 1944 Normandië), de Ardennen en tenslotte Market Garden. In totaal 
dus ruim 30 maanden. 
Van zijn groep 195 man die deelnamen aan Market Garden waren er na de gevechten nog 
maar 68 in leven (2/3 was dus gesneuveld). Zal dus zeer emotioneel zijn wanneer hij deze 
plekken bezoekt. De begeleiders houden hem goed in de gaten en zullen hem helpen wanneer 
de emoties te groot worden. Op dit moment is hij de enige nog in leven zijnde van zijn groep. 
Aan de kinderen (groep 7 en 8) van OBS Beekbergen heeft Clinton maandagochtend (met Ine 
Pennink als tolk) zijn verhaal verteld (Lest we forget) en de vragen van de kinderen 
beantwoord. De kinderen waren zeer onder de indruk en de schoolbel van 12.00 uur kwam 
voor hen veel te snel. Een kleine maar zo’n dappere man die weet welke offers er gebracht zijn 
voor onze vrijheid. Die de verschrikkingen van oorlog aan den lijve heeft ervaren en er nu over 
verteld en ook eigenlijk waarschuwt. Wat een geweldige ontmoeting op deze maandagochtend. 
Thank you, thank you Clinton. Have a good time in Holland. 

De laatste regel van een gedicht van Clinton luidt: 

Thanks, mr. Veteran, for what you have done for me. 

Beter kan ik het niet zeggen. 

 

     
               Riddle met de schoolkinderen                    Geflankeerd door dochter Connie en Pieter de Mos                Samen met Ine Pennink 

Meer lezen over deze kleine dappere man uit Sweetwater Tennessee? 
Even naar Google en zoeken naar clinton e riddle en u kunt kennisnemen van zijn levens-
verhaal. 
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Daar is ook een interview te lezen dat Clinton E. Riddle heeft gegeven op de University of 
Tennessee. Aanleiding voor dit interview (interviewers G. Kurt Piekler en Seth M. Womack; 

19 maart 2002 was "For the veteran’s oral history project, Center for the study and society 
department of history". 

In en om de dorpen 
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. 

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Gerrit Vriezekolk. 
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Sinterklaas bezoekt OBS Beekbergen en Kinderopvang Doomijn 

     

     
5 december donderdagochtend vroeg bezochten 2 Pieten, zonder Sinterklaas, de Openbare Basisschool en Kinder-
opvang Doomijn in Beekbergen. Maar waar was Sinterklaas gebleven? Na veel speurwerk kwamen de Pieten 
erachter dat de Sint zich verslapen had op zijn tijdelijk logeeradres in de gymlokaal van de school. Daar mochten de 
kinderen van de onderbouw zich presenteren bij de nog slapende Sint. Daarna bezocht hij ook nog de kinderen van 
Kinderopvang Doomijn. 

Wegwerkzaamheden in Beekbergen 

     
Sinds eind vorige week kon het verkeer weer over de Loenenseweg rijden. 

     
Wegwerkzaamheden bij De Hoeven. 

     
Bij de Achterste Kerkweg werd eerst de riolering aangepakt. 
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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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Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 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. 

Varia 

Apeldoorn reanimeert 2019 

Op 19, 20 en 21 december houdt het Rode Kruis, 
afdeling Apeldoorn weer een Reanimatiemarathon. Dit 
jaar alweer voor de zesde keer. In de afgelopen vijf jaar 
hebben we honderden mensen geleerd hoe zij moeten 
reanimeren, om moeten gaan met de AED en hoe te 
handelen bij (ernstige) verslikking. 

Ook dit jaar willen we weer zoveel mogelijk mensen 
bewust maken van het belang van snelle reanimatie. In 
Nederland zijn er 7.000 - 8.000 reanimaties per jaar 
buiten het ziekenhuis. Dat zijn er dus gemiddeld 20 per dag. In Nederland kunnen nu al zo’n 
170.000 mensen reanimeren. Dat is een aardig aantal, maar nog lang niet genoeg. 

Binnen Apeldoorn Reanimeert, bieden we iedereen een cursus aan voor € 35,- per persoon, de 
normale prijs ligt rond de € 55,-. De opbrengst hiervan gaat naar 3FM SeriousRequest:  
De Lifeline. Hierbij is inbegrepen 4 uur les, een cursusboek en een certificaat welke twee jaar 
geldig blijft.  

Naast de gewone reanimatiecursus hebben we ook de cursus reanimatie bij baby’s en 
kinderen. Deze wordt gekoppeld aan een reguliere cursus (duur 6 uur) en deze kost € 50,-,  
de normale prijs ligt rond de € 85,-. In veel gevallen is dit bedrag (voor beide cursussen) terug 
te krijgen via uw zorgverzekering. 

Onze deelnemers komen vaak in actie in groepen. Dit kan via het werk, de vereniging, de 
school, de buurt of een vriendengroep. Er zijn veel mogelijkheden voor data en tijden voor het 
volgen van de cursus. Is dit iets voor uw organisatie? Neem contact met ons op. Een mooi 
moment om het jaar nuttig af te sluiten. Wellicht komen er bij uw organisatie ook veel mensen 
voor wie zo’n cursus interessant kan zijn. Dan kunt u bij ons een poster of flyers aanvragen om 
deze mensen hierop te attenderen. Dat kan door een mailtje te sturen naar 
apeldoorn.reanimeert@rodekruis.nl. 

Mocht uw team al volledig opgeleid zijn, dan is dat geweldig. Als dit langer dan 1 jaar geleden 
is, adviseren wij een herhalingscursus te doen. Wij bieden deze binnen onze actie aan voor 
€25,-. 
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Wij zien u ontzettend graag op 1 van bovengenoemde data of een ander afgesproken tijdstip.  
Wilt u zich direct aanmelden, dat kan hier :https://shop.rodekruis.nl/apeldoorn-reanimeert. 

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust via: apeldoorn.reanimeert@rodekruis.nl. 

Als wij u niet gaan zien, willen we u nu al een heel veilig, gezond en succesvol 2020 wensen. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectteam Apeldoorn Reanimeert 

 

 
 
 

UFO’s: zijn de aliens onder ons? 

13 december, 20:00 – 22:00 uur 

In de afgelopen tientallen jaren zijn regelmatig 
meldingen gemaakt van UFO’s; ongeïdentifi-
ceerde vliegende objecten. Wat hebben we in die 
jaren aan verklaringen voor deze verschijnselen 
gevonden en is het logisch dat vaak een relatie 
werd gelegd met buitenaards leven? 

Frank Vermeulen (uit Lieren) geeft een overzicht. 

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 
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14e Veluwe Midwienterkuiertòch 

Datum: Zondag 15 december 2019 

Klank midwinterhoorn begeleidt wandelaars 

Je wandelt over de Veluwse heide. Misschien is het nevelig, waardoor struiken opduiken als 
waren het witte wieven. Wellicht ligt er een laagje sneeuw op je pad. En dan klinkt een sonore 
bromtoon over de heide, het geluid van een midwinterhoorn. 

Dat kun je ervaren op zondag 15 december tijdens de 14e Veluwse Midwienterkuiertòch in 
Epe/Wissel. En na de wandeling van 5, 10 of 15 kilometer kun je lekker bijkomen met een glas 
Glühwein, een beker warme chocolademelk of een kom erwtensoep, in de in kerstsfeer 
ingerichte kampeerboerderij De Berghoeve. 

Advent 
Langs de wandelroutes staan op bepaalde punten leden van de Veluwse Midwienterhoorn-
bloazers, die bij toerbeurt op hun hoorns blazen en tussendoor de geïnteresseerde wandelaars 
graag vertellen over hun instrument. 

Midwinterhoornblazers zijn vooral in het oosten van ons land 
actief, maar alleen vanaf de eerste adventszondag tot en met 
Drie Koningen (6 januari), dus in de periode rond de winter-
zonnewende op 21/22 december. Van oudsher wordt geblazen 
om het donker te verdrijven en het licht op te roepen of later ook 
wel om de geboorte van Jezus aan te kondigen. 

 

Over de wandeling 

De wandelingen gaan door het bos- en heidegebied van Geldersch Landschap en het landgoed 
Tongeren. Het hoogste punt van het gebied is de Tongerense Berg, 32 meter boven NAP; van 
hieraf heeft de wandelaar een fraai uitzicht. Met wat geluk kan daar wild worden ontdekt. 

Afhankelijk van de gekozen afstand voeren de routes over de loopbrug door het veengebied 
Wisselse Veen, langs een monument ter herinnering aan de mkz-crisis in 2001 en door land-
goed Het Feithenhof, dat voor het eerst doorkruist mag worden. 

Startplaats: 
Kampeerboerderij "de Berghoeve" 
Veenweg 9, 
8162 RJ Wissel/Epe (Gld) 

Organisatie: 
Wandelcommissie, 
Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn. 

Starttijden: 
15 km 12.00-12.45 uur 
10 km 12.00-13.00 uur 
5 km 12.00-14.00 uur (geen rust) 
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Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Dorpstraat 35-37, Beekbergen het plaatsen van 3 doorbraken restaurant 02-12-2019 

Lage Bergweg 31D6, 7361 GT Beekbergen het kappen van een boom 02-12-2019 

Immenbergweg 30, 7361 GP Beekbergen het aanleggen van een gasleiding 02-12-2019 

Loenenseweg 89, 7361 GD Beekbergen het plaatsen van een in-uitrit 04-12-2019 

De Hoeven 14 en 16, 7361 AL Beekbergen het plaatsen van een gezamelijke in- en 
uitrit 

04-12-2019 

Molenakker 2, 7364 BM Lieren het vestigen van een kleinschalige honden-
club (2 dagdelen per week) 

04-12-2019 

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. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

De Els 23, 7361ED, Beekbergen oprichten van een nieuw woonhuis 02-12-2019 

Tullekensmolenweg 38, 7361 EN Beekbergen het vergroten van een woning 04-12-2019 

Ruitersmolenweg (voorkant) 11C, Beekbergen het kappen van 1 eik 05-12-2019 

Engelanderweg 22A , 7361 CT Beekbergen het kappen van 3 bomen 05-12-2019 

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 

Tullekensmolenweg 33, Beekbergen Brocante markt Beekbergen d.d. 2 en 3 mei 2019 02-12-2019 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evene-
ment bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij 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 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 maatschappe-
lijk 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. 
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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! 

 

 
 
 

 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 12 december langs bij 
Ontmoetingsactiviteit KOM d’r IN en de Stamtafel, beide gevestigd in dorpshuis de Hoge 
Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen. 
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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 
 


