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Nieuwsbrief 3 februari 2020 

Van de bestuurstafel 

Nieuwbouw Coöperatiehof 

Mede naar aanleiding van een vraag van één van de bewoners van de Pastoriestraat in Lieren, 
heeft de dorpsraad bij de gemeente geïnformeerd naar de stand van zaken nieuwbouw 
Coöperatiehof in Lieren. Wij kregen geen direct antwoord op onze vraag maar wel de toezeg-
ging dat - na nader overleg binnen de gemeente - wij zullen worden geïnformeerd. Uiteraard 
zullen wij de informatie doorgeven. 

   

Laten we het schoon en netjes houden 

De speeltoestellen in het Wolterbeekpark en het Freule Hartsenplantsoen zijn geplaatst en door 
de jeugd in gebruik genomen, maar de eerste vervuiling heeft al plaatsgevonden. Toen de 
leiding van het kinderdagverblijf met de kleintjes de speeltoestellen gingen bekijken en natuurlijk 
meteen even uitprobeerden, lag er bij een van de speeltoestellen een grote hondendrol. Ook 
voor deze locaties geldt voor de eigenaren van honden een opruimplicht en/of gebruik maken 
van de HUP (honden uitlaat plaats). 

   
Mogen de kinderen er op rekenen dat het speelveld “poepvrij” is !? 
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Wat in Kerschoten kan, kan dat ook in Beekbergen/Lieren? 

Dat was de inhoud van een vraag die recent door een 
dorpbewoonster aan ons werd gesteld. 

Waar gaat het over. In de wijken Kerschoten en De Naald 
hebben wijkraad Kerschoten, wijkraad De Naald, de 
groep Kerschoten Energie Neutraal, Stimenz en Riwis, 
enige tijd geleden de “koppen bij elkaar gestoken” omdat 
ook daar de vergrijzing zichtbaar wordt en behoefte bleek 
te bestaan aan kleinschalig vervoer binnen de wijk. Dat 
heeft geresulteerd in een op afroep beschikbare vervoers-
mogelijkheid - binnen de wijk - die wordt verzorgd door 
vrijwilligers en het format heeft van Mobuur. 

Op de vraag “kan dat ook in Beekbergen/Lieren?” hebben wij geantwoord dat de dorpsraad 
geen busmaatschappij is of wordt maar dat wel een oproep in de Nieuwsbrief zal worden 
geplaatst om te peilen of er behoefte is voor deze voorziening. Ter indicatie, in Kerschoten 
wordt 1,50 euro per rit gerekend. 

Alvast vanaf deze plaats een waarschuwing het zal - veel - organisatie vereisen, er moet 
continuïteit zijn gegarandeerd. 

Heeft u belangstelling om mee te werken aan deze van deur tot deur voorziening, laat dat dan 
even weten. Zullen wij zorgen dat het op de juiste plek komt. 

N.B. Voor meer informatie kijk op de website van Wijkvereniging Kerschoten. 

 

Verplaatsing bushalte 

In het kader reconstructie Loenenseweg is ook de bushalte “Loenenseweg 7” verplaatst. Naar 
“Dorpstraat Zonnehuis/makelaar Wilbrink”. Het is even wennen maar verkeerstechnisch is het 
een goede oplossing. 

   
Sinds kort is de Bushalte aan de Loenenseweg 7 ter hoogte van de Evert Jan Boksweg verplaatst naar de 

Dorpstraat ter hoogte van Zonnehuis/Makelaar Wilbrink. 

 

Voetgangersoversteek Loenenseweg 

Nu op de Loenenseweg ter hoogte van de 
Hietveldweg een stukje heg dat de schei-
ding tussen voetpad en fietspad maakte, is 
verwijderd, kunnen voetgangers ook daar 
oversteken en hoeven niet meer via het 
fietspad te lopen. 

Blijft opletten bij het oversteken van de 
Loenenseweg. 
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Herdenking Woeste Hoeve 

Dit jaar wordt - omdat 8 maart een zondag is - de herdenking bij de Woeste Hoeve gehouden 
op zaterdag 7 maart 2020. We herdenken dan dat op 8 maart 1945 bij de Woeste Hoeve als 
vergelding voor de aanslag op Rauter (Hitlers hoogste politiebaas in Nederland) 117 mannen 
werden gefusilleerd. De aanslag op Rauter was niet gepland. Bedoeling was een Duits voedsel-
transport (vlees voor de Duitse troepen die bij Arnhem aan de noordkant van de Rijn waren 
gelegerd) te onderscheppen. In een volgende Nieuwsbrief zal nadere informatie worden op-
genomen. Namens de Vereniging Dorpsraad Beekbergen Lieren zal op 7 maart een bloemstuk 
worden gelegd. 

    
Laten wij niet vergeten welk offer velen hebben moeten brengen voor onze vrijheid! 

De herdenkingsplechtigheid voor nabestaanden en genodigden is om 12.00 uur en omstreeks 
12.45 uur is er bij het monument gelegenheid om bloemen te leggen. 

In en om de dorpen 

Boerenkoolmiddag 

Op woensdag 29 januari organiseerde de Stamtafel in de Hoge Weye een feestelijke middag 
met zang van het Oosterhuuzens Dialectkoor en een boerenkoolmaaltijd. Ton Tijhof heette 
iedereen van harte welkom. Jan Muller praatte op een humoristische manier de liedjes aan 
elkaar. Sinds kort maakt het dialectkoor gebruik van een autocue (een display waarop 
songteksten worden weergegeven) zodat de koorleden niet meer met een boek in hun handen 
staan. De zang en de boerenkool waren beide voortreffelijk. Deze middag was zeer de moeite 
waard en voor herhaling, volgend jaar, vatbaar. Vóórdat het dialectkoor het laatste liedje aan-
kondigde bedankte Ton Tijhof het dialektkoor en de vrijwilligers van de Stamtafel. 
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De Schuur op 6 februari wéér ópen ! 

Op donderdag 6 februari opent (vernieuwde) de Schuur weer haar deuren. In de afgelopen 
periode was met man (vrouw) en macht gewerkt aan het doorvoeren van de veranderingen in 
De Schuur. Noodzakelijke veranderingen, maar zonder gevolgen voor onze doelstelling. 
Die bleef ongewijzigd! Zoals u bekend is moest De Schuur inkrimpen. De ‘Unit’ - de bekende 
inname- en snuffelplek - was opgeheven en de artikelen en activiteiten daarvan zijn in kleinere 
vorm verplaatst naar de tent voor de grote ingang. Ook in de Schuur zelf - de winkel - zijn 
hierdoor en in combinatie met andere ideeën en wensen van de nieuwe ‘leiders’ Ans en Mariët 
veranderingen aangebracht. 

   

   

Want wat niet verandert zijn de openingstijden: 

donderdag van 13.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur 

N.B. Alleen gedurende de openingstijden kunt u spullen aanleveren. 
Let wel: alleen klein goed, geen grote spullen zoals meubels en witgoed. 
Aanlevering buiten die tijden en ophalen van spullen aan huis kan in telefonisch overleg. 

Tot ziens 

Ans (055 5410389), Mariët (055 5060013), Roelof (055 5062690) en Henk (055 3660375) 
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Bronzen Award voor Veluwsche Stoomtrein Maatschappij 

Nederlands Bakkerijmuseum Hattem is het ‘Leukste uitje van Gelderland’. Dat blijkt uit de 
ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje van Gelderland 2020’. Vertegenwoordigers van het uitje 
ontvingen op 28 januari de Gouden Award. De Zilveren Award ging naar ’t Veluws Zandsculp-
turenfestijn, tevens de locatie waar de awards vandaag werden uitgereikt. De Bronzen Award 
was voor de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. 
ANWB-leden brachten in totaal ruim 80.000 stemmen uit op het uitje dat zij het meeste 
waarderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
De Bronzen Award was voor de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. 
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Varia 

IVN Natuureducatie Apeldoorn zoekt Schoolgidsen! 
Lekker scharrelen in de natuur! Dat is goed voor kinderen, 
maakt kinderen creatiever, zelfverzekerder, fitter en slimmer. 

Zaterdag 28 maart a.s. kun je van ‘s morgens 10.00 uur tot 
12.00 uur geheel vrijblijvend deelnemen aan een buiten-

activiteit georganiseerd door IVN Schoolgidsen. 
Vanaf 9.30 uur: inloop met koffie, thee en iets lekkers. 
Locatie: Campus Woudhuis, Woldhuis 13, Apeldoorn (naast het Woldhuis). 

Wij zijn een groep van twaalf enthousiaste IVN vrijwilligers die onder schooltijd met 
basisschoolleerlingen op stap gaan in de natuur en daar net als de kinderen, enorm 
van genieten. In onze activiteiten staan verwondering, ontdekking en onderzoek, 
centraal. 

Steeds meer scholen doen een beroep op ons; wij zoeken versterking! 

De activiteiten zijn door de week, tijdens school-
tijden. Schoolvakanties zijn vrij en van december 
t/m maart zijn er weinig activiteiten. 

Heb je affiniteit met kinderen? Vind je het belang-
rijk dat kinderen in aanraking komen met natuur? 
Kom zaterdagochtend 28 maart a.s. geheel 
vrijblijvend naar Campus Woudhuis. Kennis van 
natuur is geen voorwaarde voor deelname! 
Verhinderd? Neem contact op via onderstaand 
adres. 

Voor vragen en opgave: Marieke Sprey, tel. 06 572 392 21, 
e-mail: scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl  
Kijk ook op https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn. 

 

Zorggroep Apeldoorn doet oproep: LIEVERDS GEZOCHT! 
Het UIT-bureau van Zorggroep Apeldoorn wil cliënten van hun drie grote locaties, Randerode, Het 
Zonnehuis en Casa Bonita, graag in de watten leggen voor Valentijn op donderdag 13 februari. ‘We 
willen cliënten nét dat beetje extra aandacht geven rondom deze romantische dag. Daarom zijn we op 
zoek naar lieve, enthousiaste mensen die ons daarbij willen helpen!”, aldus een medewerker van het 
UIT-bureau. 

   
Wil jij helpen met beauty- of creatieve activiteiten, bloemschikken of gezellig met een cliënt langs de 
activiteiten lopen? Je bent van harte welkom tussen 10:00-12:00 uur (en bij Casa Bonita óók tussen 
13:00 en 15:00 uur). Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar UITbureau@zgapeldoorn.nl.  
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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). 

 

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. 

LET OP: Hélène Mook is afwezig van maandag 27 januari tot en met vrijdag 14 februari. 

Voor vragen die niet kunnen wachten, kan contact opgenomen worden met Stimenz, tel. 088 784 64 64. 

Dinsdag 18 februari ben ik weer op het spreekuur in Beekbergen van 10.00 tot 12.00 uur. 

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. 
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’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! 

 

 
 

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 
 
 


