Nieuwsbrief 9 maart 2020
Van de bestuurstafel
Ik vertrek en zal jullie missen !
Beste inwoners van Beekbergen en Lieren,
De wijkagent gaat jullie weer verlaten!
1 januari 2013 mocht ik aan het werk in het mooie buitengebied met als wijk
Loenen, Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik ervan heb genoten. Van het werk, van zijn
diversiteit aan mensen en van het feit dat het vaak lekker in het dialect kon!
Na ruim 20 jaar wijkagent te zijn geweest in verschillende wijken van de gemeenten Brummen
en Apeldoorn, keek ik wat om mij heen om te ontdekken of er voor mij elders in politieland ook
leuk werk te vinden was.
In de huidige wijk had ik het nog wel een paar jaar vol kunnen houden, maar tot mijn 67e zou ik
het denk ik op straat niet volgehouden hebben. Vooral ook omdat er ook nog steeds noodhulpdiensten gedaan moeten worden. Ik zal het nooit weten omdat er een vacature voorbij kwam,
waarvan ik vond dat ik erop moest solliciteren. En toen ging het erg snel! Vanaf eind maart ga
ik mij nu bezig houden met vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de tak jachtaktehouders, (wapen-)verlofhouders en beveiligers bij HoReCa en evenementen.
Ik weet zeker dat ik het werk als wijkagent (in de dorpen) ga missen, maar zeker is ook dat ik
er mooi werk voor terug ga krijgen!
Helaas moet ik u melden dat er enige tijd overheen zal gaan voor er een nieuwe wijkagent zal
zijn voor u. Dit heeft te maken met de openstelling, sollicitatieprocedure et cetera. Er zal in die
tijd GEEN SPREEKUUR open gesteld worden. Het is aan de nieuwe wijkagent of deze ook
weer een spreekuur zal houden. Dit is namelijk niet verplicht, maar ik ben van mening dat het
bij een dorp hoort om zomaar even binnen te kunnen lopen bij de wijkagent.

Als de nieuwe wijkagent bekend wordt, zal ik nog wel mijn best doen hem of haar een goede
rondleiding te geven.
Voor zover ik u niet meer tegen mocht komen, wens ik u allen het allerbeste en bedankt dat ik
in uw dorp mocht werken!
Vriendelijke groeten
Theo Simmelink
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Schone lucht
Steeds vaker vragen wij - bewoners op deze planeet - ons af “kan de lucht die wij inademen en
die de basis vormt van de zo belangrijke zuurstof als brandstof voor ons lichaam”, nog wel die
functie kan vervullen die het moet vervullen.
Een vraag die ook binnen de gemeenteraad van Apeldoorn recent werd gesteld. De fractie van
D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over dit onderwerp. Deze
gemeenteraadsfractie heeft het ondertekenen van het Schoon Lucht Akkoord op het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat op 2 juli 2019 aangegrepen als uitgangspunt voor de vragen
aan het college van B&W. In de hierboven genoemde nota is, als antwoord op de vragen,
nadrukkelijk aangegeven dat Apeldoorn - ondanks dat zij bij eerder uitgevoerde monitoring
gunstig afstak bij andere gemeenten - haar verantwoordelijkheid blijft nakomen en dit ook in
documenten heeft vastgelegd. Onder andere in de MPB (Meerjaren Programma Begroting). Uit
de antwoorden op de geformuleerde vragen blijkt ook de bevoorrechte positie waarin bewoners
van Apeldoorn zich bevinden. De lucht in bijvoorbeeld het Botlek gebied is van een totaal
andere (ongezondere) kwaliteit (samenstelling) dan in Apeldoorn, de agrarische gebieden en de
bossen. Wat zijn de conclusies in de notitie Luchtkwaliteit Apeldoorn 2017.
- In de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit zijn grenswaarden opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de Europese landen moet voldoen. Alle landen in Europa moeten jaarlijks aan de
Europese Commissie rapporteren of aan die grenswaarden wordt voldaan
- In december 2018 is door Nederland de rapportage over 2017 ingediend.
- In Apeldoorn werd aan alle grenswaarden (bleek uit het monitoringsysteem) voldaan.

Dus: diep in ademen en genieten van de frisse lucht.

(foto’s: John Tanasale).
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Woeste Hoeve Herdenking
Op zaterdag 7 maart 2020 werd bij het monument De Woeste Hoeve herdacht dat op 8 maart
1945 daar door de Duitse bezetter 117 mannen, als represaille voor de door een verzetsgroep
uitgevoerde aanslag op Rauter werden gefusilleerd. Een aanslag die - zo is in een voorgaande
Nieuwsbrief aangegeven - niet gepland was. Bedoeling was een vleestransport voor de bij
Arnhem gelegerde Duitse troepen te onderscheppen. Ieder jaar op of rond 8 maart wordt dit
herdacht bij het monument waarop alle 117 namen zijn aangebracht. Zo ook dit jaar.
In het restaurant “De Woeste Hoeve” werden de genodigden, waaronder burgemeester Ton
Heerts, welkom geheten door de voorzitter Harry Blom. Ingrid Bos-Misker, een nabestaande,
hield een toespraak. In aansluiting op de toespraak zong Wanda de Gruyl uit Zutphen met
gitaarbegeleiding Gezang 390 ‘k wil U, o God, mijn dank betalen. De toespraak van Ingrid BosMisker is te lezen op de website van de dorpsraad, zie onderstaande link. Daarna droeg een
leerling van basisschool “De Touwladder” een gedicht voor. Hierna liepen de deelnemers in een
stille tocht naar het monument voor een korte plechtigheid. Na het voorlezen van een gedicht
door leerlingen van de basisschool De Touwladder, het in acht nemen van twee minuten stilte
en het zingen van het Wilhelmus werden bij het monument kransen en bloemstukken gelegd.
Onder andere namens de gemeente Apeldoorn (burgemeester Ton Heerts), vertegenwoordiging van nabestaanden en namens de Vereniging Dorpsraad Beekbergen Lieren, de kinderen
van de Touwladder en de grote groep bezoekers. Dit alles werd begeleid door de door de
muziekkapel van de politie gespeelde koraalmuziek.
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/Toespraak%20Ingrid%20Bos%20Woeste%20Hoeve%20herdenking%20maart%202020.pdf
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Het was
w ook dit jaarr weer een mo
ooie herdenkin
ng die recht do
oet aan het im
mmens grote o
offer dat - allee
en al bij de
Woeste
e Hoeve zo korrt voor de bevvrijding van on
ns land - zij mo
oesten brenge
en voor onze vvrijheid. (foto’s: John
J
Tanasale)

In en
n om de dorp
pen
Muzika
aal Herden
nkingsmoment 75 ja
aar Vrijheid
In aanlo
oop naar de
e viering van
n 75 jaar be
evrijding sto
ond Prinses Juliana Beekbergen op
o vrijdag
6 maartt in de Dorp
pskerk in Be
eekbergen met
m een muzikaal herdenkingsmoment stil bijj 75 jaar
vrijheid.. Het progra
amma besto
ond uit een afwisseling
g van muziek, verhalen en gedichtten.
PJB spe
eelde voor een
e vol bezzette kerk.
Het leve
en van Anne
e Frank sto
ond, onder andere
a
doorr het spelen
n van het on
nlangs geco
omponeerde muziekwerk ‘The storyy of Anne Frank’, tijden
ns het herde
enkingsmom
ment centra
aal. Anne
Frank lo
ogeerde in de
d zomer va
an 1941 een aantal we
eken in Bee
ekbergen. O
Op het leven
n van Anne
Frank in
n Beekberge
en werd tijd
dens het con
ncert verder ingegaan.. Tijdens he
et spelen va
an ‘The
uit het leve
story of Anne Frank’ werden filmbeelden
f
en van Anne
e Frank als achtergrond getoond.
Naast de
d muziek over
o
Anne Frank
F
speeld
de PJB, ond
der leiding van
v Marten van der Wa
al, andere
herdenkkingsmuziekk zoals ‘Sch
hindler’s Lisst’, waarbij Inge van Eg
gmond de vvioolsolo voo
or haar
rekening
g nam. Daa
arnaast speelde PJB ‘T
The wind be
eneath my wings’,
w
met Marjolein Stapelbroek
S
als trom
mbonesoliste
e.
René Broere van oorlogsmuse
o
eum Collecctie ’40-’45 uit
u Beekberg
gen had een hoekje in de kerk
ht met voorw
werpen uit WOII.
W
ingerich
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15-jarig Jubileum Oosterhuuzens Dialectkoor
Zondag 8 maart kwamen de koorleden van het Oosterhuuzens Dialectkoor en hun aanhang
bijeen in De Hoge Weye in Beekbergen om hun 3e lustrum in besloten kring te vieren. Het koor
werd opgericht op 8 maart 2005.
Burgemeester Ton Heerts werd hierbij uitgenodigd om het jubileumfeest bij te wonen. Ton
Heerts, opgegroeid in het Twentse Tubbergen, sprak de muziek goed aan en zong zo nu en
dan mee uit het boek die voorzitter Jan Muller hem voorschotelde. Als verrassing zongen de
vrouwen van het dialectkoor het lied “Lied veur de mannen van het Oosterhuuzens Dialectkoor”,
gecomponeerd door Annie Wonnink. Daarna bedankte de burgemeester, in het Twents dialect,
de aanwezigen voor de uitnodiging en grapte nog dat het “vrouwenkoor” zéker niet slechter
deden dan het mannenkoor, waarop gelach uit de zaal klonk. De burgemeester kreeg onder
andere nog 2 CD’s mee van het Oosterhuuzens Dialectkoor.
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Foto’s: John Tanasale

Het Oosterhuuzens Dialectkoor is een mannenkoor dat
populaire liedjes zingt in het Oost-Veluws dialect.
De thuisbasis van het koor is het dorp Oosterhuizen,
een dorp aan het Apeldoorns kanaal.
Alle liedjes worden in de streektaal gezongen en zijn
dialectbewerkingen van bekende Nederlandse of
buitenlandse liedjes. Bij sommige liedjes is de tekst
en/of de muziek door eigen leden gemaakt.
Door het zingen in het dialect laat het koor een geheel
eigen geluid horen en neemt het een unieke plaats in bij
de mannenkoren.
Het koor heeft ruim 60 leden en wordt begeleid door drie
accordeonisten, een gitarist, een mondharmonicaspeler,
een keyboard-speler en een drummer.
Bij het koor voert de gezelligheid de boventoon. Het
enthousiasme en de uitstraling bij het zingen van vrolijke
en soms gevoelige liedjes staan borg voor een gezellig
optreden. Uiteraard heeft het koor ook een aantal fijne
meezingers opgenomen in het gevarieerde repertoire,
zodat het publiek kan genieten van een gezellig en
muzikaal festijn. Het koor treedt ongeveer 20 keer per
jaar op.

Jaarlijkse uitvoering 4 april 2020
De jaarlijkse uitvoering van het Oosterhuuzens
Dialectkoor wordt gehouden op 4 april 2020.
Het optreden vindt -zoals gebruikelijk de laatste
jaren - plaats in Het Boshuis in Klarenbeek.
De aanvang is 20.00 uur.
Vorig jaar waren er in Het Boshuis 400 bezoekers.
Ook dit jaar verwachten we weer een volle zaal.
Bestel dus tijdig een toegangskaartje !
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Het Beekbe
ergens Tone
eel geeft haa
ar voorjaarsu
uitvoering op
vrijdag 27 en
e zaterdag 28 maart 20
020 in “de Hoge Weye “ ,Dorpstraat
34 in Beekb
bergen.
We spelen een
e blijspel van
v J. Hemm
mink-Kamp “’t Is maar tijd
delijk”. Als
gevolg van een brand worden
w
de tw
wee boertjes E
Evert en Harrm dakloos.
Ze kunnen elkaar nie
et luchten of zien en hebb
ben voortdurrend ruzie. De
D pastoor en
n de dominee
e
bemoeie
en zich met hun
h lot en zo komen ze te
erecht bij de nicht Anna, die zich hun lot ook aanttrekt en
waar ze ”tijdelijk” ond
derdak kunne
en krijgen. Maar
M
“tijdelijk” kan soms wel
w heel lang
g duren…. Ko
omt U
kijken ho
oe dit aflooptt ? We beginnen om 20.0
00 uur. Er zijn
n vanaf 14 maart
m
kaarten
n te koop à € 5,00 bij
Drogiste
erij Beekbergen in Beekbe
ergen en bij de echte Bakker Gerrits in Lieren en ’s avonds aa
an de zaal.
Dus, zett het in uw agenda:
a
vrijd
dag 27 en za
aterdag 28 maart
m
2020 !!

Mooi Wark
W
!!
Tijdenss dit schrijve
en zijn we in
n de afrondiingsfase
van de Keizersmantel en de Koningspag
K
ge in
Beekbe
ergen. Vana
af half septe
ember 2019
9 zijn we
hier aan
n het werk geweest
g
sa
amen met Ja
ansen
Infra om
m een nieuw
w infiltratieriiool en een nieuw
wegdekk te maken.
Net als vorig jaar aan
a de Wes
stenenkerwe
eg en de Be
eethovenlaa
an hebben
we hierr ook weer met
m plezier gewerkt en leuk contact met de bewoners.
b
We willen dan ookk op deze manier
m
al onzze tijdelijke buren beda
anken
voor alle aangebod
den dranken, hapjes, koeken
k
e.d., te veel om
m op te
noemen
n.
Het wass een plezie
erige tijd en
n wij wensen
n jullie allen
n veel plezie
er in jullie
vernieu
uwde straat..
Hartelijkke groeten,
Mark en
n Teunis
Panneko
oek GWW Vaa
asen

Tuinon
nderhoud plantsoen
nen in Bee
ekbergen

Op hett Freule Hartse
enplantsoen zijn
z de hovenie
ers bezig gewe
eest met het planten
p
van ka
attenkruid en zonnehoed.
z
Dit stukje op
o de foto is men
m bezig mett het planten van
v zonnehoed
d.
Op de heuvel
h
langs de
d Papenberg
g is nog niet be
ekend wat voo
or beplantingen er komen.
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In het plantsoentje aan de Vlinderstraat heeft men de beplantingen verwijderd.
Daarvoor in de plaats zijn dwergkornoelje, Sint Janskruid en vlinderstruik gekomen.

Aan de Ruitersmolenweg/Dokter Ponthof zijn kamperfoeliestruiken ingeplant. (foto’s: John Tanasale)

Sloop kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Beekbergen
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De sloop van de Eben-Haëzerkerk in Beekbergen vordert snel.

De oprit vanaf de parkeerplaats van De Boerderij naar “De Akker” is bijna gereed. (foto’s: John Tanasale)

Volleybalveld een modderpoel

Hopelijk ziet het volleybalveld er over een poosje zo uit !?

Straat Volleybal Beekbergen vindt dit jaar plaats van 6 t/m 11 juli.
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Snelhe
eidsdispla
ay Engelan
nd

De snelheidssdisplay staat nu op Engela
and.

Z
Zaterdag
14 maart 2020: Fuse
e
va
an15.30 tot ca.
c 17.00 uur (geen pauzze)
E
Entree:
€ 25,--- volwassenen, € 10,-- je
eugd tot 19 ja
aar
O
Oude
Kerk, Dorpstraat
D
35
5, Beekberge
en
U kunt kaarten bestellen via
v de websitte:

Fo

w
www.beekber
rgenklassiek.nl

Foto: Andreas Terlaak

Het Nattionaal Com
mité heeft Ha
are Koninklijke Hooghe
eid Prinses Mabel gevrraagd om de
d
jaarthem
matekst te schrijven
s
‘V
Verhalen om
m nooit te ve
ergeten’.
Kom
m vanavond
d met verha
alen
Hoe
e de oorlog
g is verdwen
nen,
En herhaal ze honderd malen:
m
Alle
e malen zal ik wenen.
Prinses Mabel: “Elkke keer wan
nneer ik dezze prachtige
e, laatste re
egels uit hett gedicht Vrrede van
oman lees, realiseer
r
ik me weer ho
oeveel bete
ekenis verha
alen in mijn
n leven hebb
ben.”
Leo Vro
(De volledige tekstt staat op de
e website: www.4en5m
w
meibeekberg
gen.nl/algem
meen/jaarth
hema).
De Werrkgroep Ou
ud-Beekberrgen-Lieren
n en de Stichting 4 en
n 5 mei Bee
ekbergen zijn
z op
zoek na
aar foto’s en
e uw verhalen achter de foto’s, verhalen om nooit te
e vergeten
n.
Foto’s uit Beekbe
ergen en om
mgeving uiit de Tweed
de Wereldo
oorlog en d
de wederop
pbouw
erna.
alen die wij mogen
m
gebruiken?
Heeft u zulke foto’ss met verha
Mail onss: post@do
orpsraadbee
ekbergen.nl of info@4e
en5meibeekkbergen.nl.
Of bel ons:
o
055 506
6 10 10.
Wij kom
men graag bij
b u kijken en
e luisteren.
Tijdens het Bevrijdingsfestivall van 2 t/m 5 mei in Beekbergen organiseren
o
L
wij in het Liberty
Camp aan
a de Loen
nenseweg dan
d met uw foto’s de Foto-exposittie “Verhalen om nooit te
vergeten”.
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Herkent u deze foto’s? Kent u het verhaal van deze foto’s?

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34
in Beekbergen, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de volgende data:
 Vrijdag 13 maart
 Dinsdag 24 maart
 Dinsdag 7 april
 Dinsdag 21 april
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.
Plan zelf makkelijk en snel een afspraak in via www.regelzorg.nl. Of bel de afsprakenlijn op
088 23 23 300.
De Procedure:
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, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u
pas een afspraak maken voor de keuring.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan
invullen.
Begin op tijd
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert Regelzorg
toch een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4 maanden voor einddatum van Uw rijbewijs. Deze
regeling maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te rijden. Meer informatie
over de regeling vindt u op www.regelzorg.nl.
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Gratis advies
a
v
van vrijwiilligers
Wilt u duurzzame energie,, maar u weet niet goed
hoe te begin
nnen? Vraag d
dan de vrijwilligers van
bLoEm. Stu
uur een e-mail.
internet:
www.duurza
aambloem.nl
info@duurzzaambloem.nl
e-mail:

Energ
giek wonen
n doe je zo
o!

Uw voorbee
eld

M
Meer
vrijwillligers gevrraagd

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

We
e maken graag
fotto’svan uw huis voor
de
e website

He
eeft u leuke idee
eën of wilt u helpen?
Ne
eem dan contacct op, want we willen
w
gra
aag meer bLoEm-vrijwilligers

DE DANS
SPLAAT BIJ BOERDERIJ
B
BEEKBERGE
EN
Zin om evven helemaal los te gaan op
p de grootste
hits uit de
e jaren '70 '80 en '90? De Bo
oerderij
Beekberg
gen organiseert zaterdag 4 april de eerstte
editie van
n 'De Dansplaa
at'. Een avond
d waarin je wo
ordt
verrast met
m dansplaten
n waar je niet op
o stil kunt
blijven sta
aan! Ieder uurr een ander jaa
artal of genre..
James Brrown, Kool & The
T Gang en De Dijk; geen
enkele da
ansplaat is te gek
g voor op de dansvloer! Dit
D
18+ even
nement vindt plaats
p
op 4 aprril en start om
20:30.
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Varia
Uitnodiging prijsuitreiking energiewedstrijd 17 maart
Bij deze wil ik u graag uitnodigen voor de prijsuitreiking van de energiewedstrijd van Apeldoorn
‘ontwerp samen je eigen energiecentrale’ op 17 maart 2020 van 19:30 – 21:30 uur (inloop
19:00 uur).
In oktober heeft de gemeente Apeldoorn bewoners uitgedaagd om een ‘virtuele energiecentrale’ te ontwerpen. In de afgelopen maanden hebben meerdere teams ontzettend hun best
gedaan om samen met hun gemeenschap zo’n ontwerp te schrijven.
Een virtuele energiecentrale koppelt de opwek van duurzame energie aan een smart management systeem, waardoor de opgewekte energie lokaal blijft en de gemeenschap de voordelen
heeft.
Vier teams hebben een ontwerp ingediend en maken kans op de prijzen. Op 17 maart wordt
onthuld wie de winnaars zijn en hoe hun ontwerpen eruit zien. Het zou leuk zijn als u hier bij
bent!
Zou u zich vooraf willen aanmelden door een mail te sturen naar R.Hanegraaf@ovij.nl.
Tijdens de avond lichten de vier deelnemende teams hun ontwerp toe en worden de prijzen
uitgereikt. Het belooft een leuke avond te worden.
De avond ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
19:00 uur Inloop
19:30 uur Welkomstwoord van de wethouder
19:35 uur Toelichting energiewedstrijd
19:40 uur Voorstellen juryleden
19:45 uur Presentaties van de vier deelnemende teams
20:20 uur Korte pauze
20:35 uur Prijsuitreiking
20:50 uur Afsluiting
21:00 uur Borrel
Wat: Prijsuitreiking energiewedstrijd ‘ontwerp samen je eigen energiecentrale’
Tijd: 17 Maart 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Werkgebouw Zuid (Aruba 4, 7332 BK Apeldoorn)

Collecteweek ReumaNederland van start
In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse
Collecteweek van ReumaNederland. Ook dit jaar kunt u de
collectant aan de deur verwachten. Ondanks de onzichtbaarheid
van de ziekte, kampen meer dan 2 miljoen Nederlanders met de grote impact die reuma heeft
op hun dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek naar betere
behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen met reuma mee kunnen doen in de
maatschappij.
Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een QR-code op
hun legitimatiebewijs staan. Hiermee kunt u
eenvoudig met uw smartphone een donatie
aan de deur doen. Natuurlijk is het ook
mogelijk om contant geld in de collectebus
te doneren.
Meer weten over de impact van reuma?
Kijk op www.reumanederland.nl/collecte
voor zes filmpjes die u meenemen in het
leven met reuma.
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Datum
Thema
Locatie
Tijd

Dinsdag 24 maart 2020
Emotionele dilemma’s
Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn
Het programma begint om 19.30 uur en eindigt
rond 21.00 uur

Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom
Deze keer wordt aandacht besteed aan de moeilijke periode die veel mensen beleven als ze
het nieuws krijgen dat ze niet meer beter kunnen worden en alleen de symptomen van de
ziekte nog behandeld kunnen worden. Gevoelens van angst, onzekerheid of hoop kunnen op
de voorgrond treden. Dilemma’s als boosheid, verdriet en wanhoop kunnen een rol spelen.
Hoe dit een plaats te geven? Hoe vertelt u het aan uw kinderen/naasten en wat betekent dit
voor hen? Er is gelegenheid om na te praten.
GastsprekersDanny Bastings, GGZ psycholoog en klinisch psycholoog in opleiding bij Gelre
ziekenhuizen en Gerrit Heuver, geestelijk verzorger bij het Centrum voor Levensvragen OostVeluwe.
Wat is Café Doodgewoon?
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over
palliatieve zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie,
vrienden en andere belangstellendenvoor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk
palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd
meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers aanwezig van de Kap en Hospice Apeldoorn.
Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.
Meer informatie
Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.
Website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe
Telefoon: 06 3658 1651
Bijeenkomsten in 2020
 26 mei
: Palliatieve sedatie en euthanasie
 28 juli
: Rituelen
 22 september : Film met nabespreking bij Gigant
 24 november : Rouw na overlijden

Fotowandeling bij Stichting ‘kLEEF!
Onder leiding van bevlogen fotograaf José van der Werf gaat u al
fotograferend wandelen. Het wordt een wandeling met de focus op
“méér zien en anders kijken”. Door de lens van uw fototoestel of
mobieltje ziet de wereld er anders uit. Deze wandeling is voor mensen
die kanker hebben (gehad), naasten en nabestaanden. Plezier en
ontspanning staan bovenaan.
De wandeling vindt plaats op dinsdag 24 maart 2020 van 14.00 tot 15.00 uur. De middag
wordt gezamenlijk afgesloten onder genot van een kopje koffie of thee in ons inloophuis.
Heeft u zin om lekker naar buiten te gaan en de wereld op de gevoelige plaat te leggen? Meld
u dan aan. Misschien handig om te weten: op dinsdag 12 mei en 16 juni 2020 wordt deze
wandeling ook georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.stichtingkleef.nl.
Interesse? Aanmelden kan via telefoonnummer 055 576 26 76, mail info@stichtingkleef.nl of
loop binnen aan Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.
De kosten bedragen € 4,- per keer.
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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).

Verleende omgevingsvergunning Hoge Bergweg 16 in Beekbergen, het uitvoeren
van werkzaamheden (kappen van ca. 1.25 ha bos)
Datum verzending: 28-02-2020
Wabonummer: D19/022411
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
bezwaarmaken. 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
(digitaalloket).
Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat
de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden.
Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op
www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening.

Inspraak programma Vrijheid
In 2019 en 2020 herdenken we de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en vieren we
dat we al 75 jaar in vrijheid leven! Voor veel mensen van na de oorlog is vrijheid heel vanzelfsprekend. Iets waarbij je nooit echt stilstaat. Maar is vrijheid wel zo vanzelfsprekend? Of
moeten we iets doen om dat besef levend te houden, zodat we met elkaar in vrijheid kunnen
blijven leven?
De provincie Gelderland vindt van wel. Vrijheid is van onschatbare waarde. Daarom wil ze
investeren in activiteiten die kunnen bijdragen aan het besef van het enorme belang van
vrijheid. Zij wil hiervoor een beleidsplan maken. Als eerste aanzet hebben Gedeputeerde Staten
een Uitgangspuntennotitie programma Vrijheid vastgesteld. Daarover wil zij graag uw mening
horen.
Denkt u mee over Vrijheid?
De provincie Gelderland nodigt u uit om mee te denken over het nieuwe beleid voor het
herdenken van de vrijheid.
Dat kan tijdens de inspraakavond op 16 maart in het Huis der Provincie, Markt 11 Arnhem.
U bent welkom vanaf 18.30 uur. Het programma start om 19.00 uur en eindigt om 21.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 11 maart via vrijheid@gelderland.nl.
Schriftelijke inspraak is ook mogelijk. U kunt uw reactie t/m 23 maart 2020 op de volgende wijze
indienen:
 via de website van de provincie: https://www.gelderland.nl/Gelderland-herdenkt
 per e-mail: vrijheid@gelderland.nl.
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 per brief: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX
Arnhem onder vermelding van ‘Inspraak programma Vrijheid, zaaknummer 2019-013180’.
In verband met verdere correspondentie ontvangen wij graag uw naam en adres.
Waar kunt u Uitgangspuntennotitie programma Vrijheid vinden ?
U kunt de Uitgangspuntennotitie programma Vrijheid downloaden via
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8467455/1#search=%22vrijheid%22.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem contact op met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, of
stuur een e-mail aan vrijheid@gelderland.nl. Vermeld hierbij altijd het zaaknummer 2019013180.
Gedeputeerde Staten van Gelderland

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.
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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.
IN VERBAND MET VERTREK VAN DE HEER SIMMELINK VOORLOPIG LAATSTE SPREEKUUR!

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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