Nieuwsbrief 16 maart 2020
Van de bestuurstafel
Openbare Algemene Ledenvergadering
In een voorgaande Nieuwsbrief informeerden wij u over de datum waarop de Algemene
Ledenvergadering 2020 is gepland en waar het bestuur -conform de in de statuten vastgelegde
regels- verantwoording zal afleggen over de door haar gevoerde activiteiten in 2019.
In verband met het coronavirus is het op dit moment onduidelijk of dat door kan gaan.
Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen wij u informeren over de datum van de Algemene
Ledenvergadering.
Mochten er ontwikkelingen zijn die geen uitstel kunnen verdragen dan zullen wij u informeren
middels een (extra) Nieuwsbrief.
In de komende periode zal kantoor dorpsraad slechts beperkt geopend zijn.

Mededeling van onze dorpsagent Theo Simmelink:
Informatie i.v.m. mijn vertrek uit de wijk:
Donderdag 19 maart 2020 is mijn laatste werkdag als wijkagent.
Omdat er voorlopig nog geen nieuwe wijkagent zal zijn, zullen vanaf dat
moment twee collega’s, een beetje ruimte krijgen voor de noodzakelijke
opvang van terugbelnotities en verder contact met de wijk.
Dit zijn Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol.
Voor de instellingen is het eerste aanspreekpunt Frans Jan Derks, die al waarnam tijdens
vakanties e.d.
De definitieve vervanging zal naar alle waarschijnlijkheid niet eerder plaatsvinden dan
juli/augustus.
Ik krijg nog wel ruimte om de wijk aan hem of haar over te dragen.
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Sint Martinus School uit Bussloo op bezoek
Op dinsdag 10 maart 2020 waren de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Sint Martinus School
uit Bussloo op bezoek bij oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 van René en Germa Broere in
Beekbergen. Omdat de groep te groot was om in één keer het museum te bezoeken werd een
wissel van museum en filmvoorstelling in de Hoge Weye ingesteld. Een beproefd concept dat in
voorgaande jaren ook tot volle tevredenheid werd toegepast. De leerlingen en de leerkrachten
en begeleiders waren nieuwsgierig naar alle in het museum uitgestalde voorwerpen en vooral
de verhalen die er achter zaten.

De film over de bevrijding van Apeldoorn en omgeving gaf een mooi beeld van de facetten
oorlog en vrede, van verschrikking en vooral van vrijheid. Een leerling had wat vragen voorbereid en ging in gesprek met een aanwezige 81-jarige en kreeg zo antwoord op de vragen.
Mooi dat de Sint Martinus School deze wijze kiest om leerlingen bewust te maken van een stuk
geschiedenis. De dorpsraad en dan met name John Tanasale heeft met toewijding de opvang
van de leerlingen en de filmvoorstelling verzorgd.

Leerlingen van de Sint Martinus School uit Bussloo.

Het is al bijna 9 jaar geleden, op 18 april 2011, dat oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 officieel werd geopend.
(foto’s John Tanasale)
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De handdoek te snel in de ring gegooid?
Beslist niet !. In de afgelopen drie jaar heeft Joop van
der Meer elke gelegenheid aan gegrepen om het
realiseren van een openbaar toilet in Beekbergen
bespreekbaar te maken. Of het nu tijdens vergaderingen van het dorpenplatform was, of het gesprek met de
wethouder of de burgemeester het openbaar toilet
kwam ter sprake. Teleurstellend was steeds het
antwoord “ niet begroot”, “staat niet in de Meerjaren
Programma Begroting, past niet binnen de bezuinigingsoperatie”.

Fotobewerking John Tanasale

Soms werd er ook een sprankje hoop gegeven. Uiteindelijk heeft Joop van der Meer tijdens de
vergadering van het dorpenplatform van 18 februari 2020 de handdoek in de ring gegooid.
Naar nu blijkt komt de Apeldoornse politiek met een motie waarin argumenten worden aangedragen die - met als basis het VN verdrag - pleiten voor een aantal toiletten.
Laat u niet afschrikken door “Motie vreemd”. Dat gaat niet over het inhoudelijke van de motie
maar over het gegeven dat de motie niet gekoppeld is een geagendeerd overleg.
Ter informatie de volledige tekst van de motie overgenomen.
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In en om de dorpen
AFGELASTINGEN i.vm. het CORONAVIRUS

 Het concert van Fuse in de Hervormde kerk van zaterdag 14 maart was niet doorgegaan.
De betaalde entreegelden worden teruggestort. Mocht u kaartjes bij de Damper gekocht
hebben, neem dan even contact met ons op: info@beekbergenklassiek.nl. Wij betreuren een
en ander uiteraard zeer, maar hopen dat we u na deze pandemie weer mogen ontvangen.
Wellicht ook bij een concert van FUSE. Voor meer informatie: www.beekbergenklassiek.nl.
Bestuur Beekbergen Klassiek.
 Het Beekbergens Toneel van 27 en 28 maart is uitgesteld naar 30 en 31 oktober 2020.
We hopen u dan te ontmoeten! Voor meer informatie: http://www.hetbeekbergenstoneel.nl/.
Bestuur en leden HBT
 De uitvoering van het Oosterhuuzens Dialectkoor van zaterdag 4 april a.s. gaat niet door!
Voor meer informatie: www.dialectkoor.nl. Bestuur Oosterhuuzens Dialectkoor.
 De wekelijkse bijeenkomsten op de donderdagen van De Stamtafel in De Hoge Weye gaan
NIET door ! Het biljarten op de dinsdagochtend gaat gewoon door!
 Alle activiteiten van de Huiskamer van Lieren is tot nader order stop gezet!
Ook het plan om een Paascreatie te maken op 1 april gaat niet door!
 De jaarlijkse COLLECTEWEEK REUMANEDERLAND van16 tot en met 21 maart wordt door
het coronavirus verschoven naar een later tijdstip.
Voor meer informatie: www.reumanederland.nl/collecte
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Café Doodgewoon 24 maart geannuleerd
Vanwege het Coronavirus wordt café Doodgewoon van
dinsdag 24 maart 2020 geannuleerd.
Dit sluit aan op het landelijke voorschrift dat iedereen zoveel
mogelijk thuis blijft om verdere verspreiding te voorkomen.
We gaan ervan uit dat de komende bijeenkomsten in 2020
gewoon doorgang kunnen vinden.
Dit zijn:
 26 mei: Palliatieve sedatie en euthanasie
 28 juli: Rituelen
 22 september: Film met nabespreking bij Gigant
 24 november: Rouw na overlijden
Het thema emotionele dilemma’s plannen we opnieuw in 2021.
Met vriendelijke groeten,
Berdine Koekoek
Coördinator netwerk palliatieve zorg en Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn
tel: 06-36581651
www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe

Centrum voor Levensvragen

BESCHIKBAARHEID GEESTELIJK VERZORGERS
Ouderen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico's van het coronavirus. En na de
oproep van minister Bruno Bruins om kwetsbare ouderen niet te bezoeken, zijn veel ouderen
eenzaam. Geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen bieden daarom
telefonische ondersteuning aan voor thuiswonende ouderen.
Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die
kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het
leven, zoals een ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven, maar ook door isolement
vanwege het coronavirus. Vragen rond geloof en spiritualiteit kunnen hier onderdeel van zijn,
maar dat hoeft niet.
Aan het Centrum voor Levensvragen zijn elf geestelijk verzorgers verbonden met verschillende
levensbeschouwelijke achtergronden, ervaringen en speciale kennisgebieden. Zo zal er altijd
een geestelijk verzorger zijn die aansluit bij de vraag en behoefte.
Contact
Het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van
8.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan telefonisch via nummer 06 294 461 03. Na een telefonische
intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond.
De geestelijk verzorger neemt binnen twee werkdagen contact op met de hulpvrager.
Er mag op basis van een overheidsregeling voor Centra voor Levensvragen kosteloos gebruik
gemaakt worden van drie gesprekken van elk een uur.
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Supermaan was ook te zien vanuit Beekbergen
Hebt u de supermaan op maandagavond 9 maart ook gezien? Het ‘hoogtepunt’ van de supermaan vond tussen 18.15 uur en 20.15 uur plaats. Dat is het moment waarop de maan opkomt
en het grootst lijkt. Om de maan te zien moest je naar het oosten kijken.
Een supermaan is een volle maan die groter en helderder opkomt dan gewoonlijk.
Ten gevolge van de elliptische baan van de maan rond de aarde varieert de afstand van de
aarde tot de maan doorgaans tussen ongeveer 357.000 km en 406.000 km, gemiddeld
384.450 km.
De kortst mogelijke afstand bedraagt 356.400 km.

Vanwege de overtrekkende bewolking is deze foto’s precies om 20.21 uur gemaakt.

(foto’s John Tanasale)

De supermaan komt een paar keer per jaar voor. Supermanen volgen elkaar altijd op, omdat de
maan de ene helft van het jaar dichtbij de aarde staat en de andere helft van het jaar veraf.
De volgende supermaan is op 8 april 2020.

LET OP !
Gezien de situatie rondom het coronavirus, heeft het bestuur van Volkssterrenwacht Bussloo
besloten om de sterrenwacht tot en met 31 maart te sluiten.
De publiekslezingen van 13, 20 en 27 maart 2020 zijn bij deze geannuleerd en komen mogelijk
op een latere datum weer op het programma. Wij hopen op uw begrip.
Bestuur Volkssterrenwacht Bussloo

Baggerwerkzaamheden Oude Beek Tullekensmolenweg

De Oude Beek langs de Tullekensmolenweg, tussen het Ford Museum en de Kruisweg, wordt geschoond en uitgediept in opdracht van Waterschap Vallei & Veluwe. Oktober vorig jaar was er al een begin gemaakt, maar wordt
deze maand afgerond. (foto’s John Tanasale)
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75 jaaar Vrijhheid – 75
7 km – 75 Raccefietseers
De bekende
D
e Wieler Kllassiekers zijn in april..
O zaterdag 2 mei org
Op
ganiseert Sttichting 4 en
n 5 mei
B
Beekbergen
n een (wiele
erklassiekerr) Fietstoch
ht van
7 km voorr 75 Racefie
75
etsers ter erre van75 jaar
V
Vrijheid
lan
ngs plaatsen gelieerd a
aan de oorlo
og op de
V
Veluwe.
De
eelname is gratis.
g

De bege
eleide rit be
egint en eind
digt bij het Monument
M
in het Teixe
eira de Matttos park aan
n de
Loenenseweg in Beekbergen.. We fietsen
n langs het Ereveld in Loenen
L
en h
het monument bij de
Woeste
e Hoeve. Da
aarna gaat de
d tocht verrder richting
g Oosterbee
ek waar de mogelijkheiid is voor
een korrte tussenstop met rusttpunt bij Airb
borne Muse
eum Harten
nstein in Oossterbeek. Ten
T slotte
fietsen we
w via de Ginkelse
G
He
eide weer te
erug naar Be
eekbergen. Daar moett de teller he
et mooie
getal va
an 75 km aangeven.
a
Bij terugkomst kun
nt u een kijkkje nemen in
n het Libertty Camp
en daar in de Libe
erty Cantee
en een hapje en een drrankje
gebruikken.
Aanme
elden kan tot
t 25 april via:
www.4e
en5meibeekbergen.nl
Vermeld: je naam
m, e-mail en 06 nummer
LET OP
P: maximaa
al 75 deelne
emers en V
VOL = VOL

Klassie
ekers Aprril 2020:
1
5
6-11
12
15
19
20-24
22
26

Dwars doorr Vlaandere
D
en (België)
R
Ronde
van Vlaanderen
n (België)
R
Ronde
van Baskenland
d (Spanje)
P
Parijs-Roub
baix (Frankrrijk)
B
Brabantse
P (België)
Pijl
A
Amstel
Gold
d Race (Ne
ederland)
R
Ronde
van de Alpen
W
Waalse
Pijl (België)
L
Luik-Basten
naken-Luik (België)

Taxatie
e boeken
Op dond
derdag 12 maart
m
kwam
m taxateur Arie
A Molend
dijk naar Hotel
Het Veluwse Bos om
o zeldzam
me boeken te taxeren. Oude
O
en
antieke boeken wo
orden alleen
n getaxeerd op veilingw
waarde dus
niet op een
e verkoopwaarde in een antiqu
uariaat. Bij het
h taxeren
komt ve
eel kijken. Iss het boek compleet,
c
de band of omslag
o
originee
el, boekblokk wel of niett afgesnede
en, wel of niet goed
gerestaureerd etc. Op deze da
ag kwamen
n ongeveer 40
4 mensen op
nomen boekken te taxerren. Voor he
et merendee
el
af om hun meegen
betroffe
en het oude bijbels. Taxxateur Mole
endijk kon tu
ussen de
aangeboden boeke
en geen bijzzondere boe
eken aantre
effen.

Ta
axateur Arie Molendijk
M

De volgende datum
m dat Arie Molendijk
M
we
eer naar Ho
otel Het Veluwse Bos kkomt is op:
vember 202
20. Voor me
eer informa
atie: http://w
www.molend
dijkboeken.n
nl/
donderrdag 19 nov
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Sloop kerkgebouw Gereformeerde Gemeente

Het eind van de sloop van de Eben-Haëzer Kerk in Beekbergen is al bijna in zicht.

De parkeerplaatsen en de oprit vanaf de boerderij zijn gereed. (foto’s John Tanasale)

De Brillenkamer

Op de basisschool en kinderopvang in Beekbergen weten ze het ook al!
Op 1 mei opent “De Brillenkamer” aan de Dorpstraat 46a in Beekbergen haar deuren.
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Nieuwbouw De Hoeven

De nieuwbouw aan De Hoeven krijgt al enige vorm. De eerste twee woningen zijn al opgeleverd.
Er worden nu nog twee woningen gebouwd. (foto’s John Tanasale)

“Vooral blije mensen”

In de week van maandag 23 tot en met donderdag 26 maart zijn o.a. Willem en Willemien van Zuivelservice Hofman
uit Beekbergen te zien bij de EO-documentaire-serie “Typisch Apeldoorn”. De filmploeg volgde Willem Hofman de
afgelopen maanden tijdens zijn dagelijkse routine door Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, De Hooilanden en
Klarenbeek. Ook zijn vrouw Willemien, die de winkel aan de Dorpstraat bestiert komt in beeld. “Typisch Apeldoorn”
wordt van 23 tot en met 26 maart uitgezonden door NPO2 om 19.20 uur.

In het televisieprogramma komt ook “kruidenvrouwtje” Marry Foelkel uit Beekbergen voorbij.

(foto’s John Tanasale)

Naast de Beekbergenaren komen onder andere ook voorbij: sigarenhandelaar Hans van
Werven, kunstenaar Bert Diks, zendamateur Jan-Willem en zijn vrouw Lenoa, royalty-twins
Jolanda en Linda en Tai chi-docent Edmong Ang.
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Zonnehuis muurtje

Het omver gereden muurtje van Het Zonnehuis aan de kant van de Dorpstraat was de stille getuige toen op
zaterdagnacht 7 maart een auto er tegenaan reed. Het vermoeden is dat er lachgas in het spel was. Gelukkig dat het
niet overdag gebeurde, omdat op die plek wel eens patiënten van Het Zonnehuis of cliënten van Het Hoogeland
zitten. (foto’s John Tanasale).

Markt Kerk-Allee

De groente&fruit- en de kaasboer op de Kerk-Allee heeft iedere woensdag zijn vaste klanten

(foto’s John Tanasale).

Charles & Joke Tamboer
Misschien kunt u zich het nog herinneren: de patatkar van Charles Tamboer aan de Arnhemseweg nabij de A1-viaduct. Charles en zijn vrouw Joke hebben de patatkar 20 jaar gerund tot juli
2013. Het stel stond bekend met hun eigen gemaakte patat. Ze hadden er ‘genoeg van’, ‘te
druk’. Charles wilde zijn oude beroep als internationaal vrachtwagenchauffeur weer oppakken,
nu de kans zich voordeed en niet nog eens 5 jaar mee wachten. In 2013 nam Jan van de Zon
de patatkar over dat tot 2019 duurde, want hij vertrok toen naar de Hoenderloo Groep van
Pluryn. Vanaf die tijd bestierde Abi Groenendijk, een ondernemer uit Rijssen, de patatkar tot
eind 2019. Er is tot nu toe nog geen gegadigde gevonden die de patatkar wil overnemen.
Nu genieten Charles en Joke volop van hun pensioen.

Een toevallige ontmoeting met Charles en Joke Tamboer op de Apeldoornse zaterdagmarkt.
Charles en Joke genieten nu volop van hun pensioen. Foto’s John Tanasale
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Bekbergerpad favoriet bij klompenpadlopers

Klompenpad “Bekbergerpad” blijkt favoriet te zijn bij vele wandelaars die Beekbergen aandoen.
Hier op de enk op de Achterste Kerkweg (foto’s John Tanasale)

“Van Dorpstraat naar Hoofdstraat”
Viel het u wel eens op als u vanaf de Hofstraat in Apeldoorn de Hoofdstraat in
loopt. De tegeltekst die aan het begin van de winkelstraat geplaatst is met de
tekst: “– Hoofdstraat – Tot 1917 was dit de Dorpstraat, vanouds de belangrijkste straat van Apeldoorn. De straat was onderdeel van de oude handelsroute vanuit Duitsland via Dieren, Beekbergen naar Harderwijk en Elburg.”
In Beekbergen is de Dorpstraat vanouds de belangrijkste straat in
Beekbergen en nog steeds!

Tot 1917 heette De Hoofdstraat “Dorpstraat”.

(foto’s John Tanasale)

Stichting CvB Fonds opgericht
Vorig jaar is vanuit een nalatenschap de Stichting Cornelis van Beek Fonds opgericht.
Het betreft een steunfonds dat als doelstelling heeft het periodiek of incidenteel verstrekken van
donaties, giften of leningen aan personen, instellingen of organisaties die woonachtig, werkzaam of actief zijn in de regio Beekbergen of Apeldoorn en omgeving. Het moet, bij voorkeur,
gaan om incidentele of periodieke ondersteuning en hulp aan die personen in de gevallen waarin de reguliere zorg- en vergoedingsinstanties niet kunnen of mogen voorzien. Hier kunnen ook
onder begrepen zijn studiebijdragen en/of leningen voor het volgen van een opleiding of voor
scholing. Nadere informatie is te vinden op de website van de Stichting:
www.cornelisvanbeekfonds.nl.
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Rijbew
wijskeuring
gen in Bee
ekbergen
Automo
obilisten kun
nnen zich viia Regelzorrg Rijbewijsk
keuringen in
n Dorpshuiss de Hoge Weye,
W
Dorpstra
aat 34 in Be
eekbergen, medisch la
aten keuren voor de verlenging van hun rijbew
wijs op de
volgend
de data:
 Dinsdag 24
4 maart
 Dinsdag 7 april
 Dinsdag 21
1 april

Automo
obilisten van
n 75 jaar en
n ouder beta
alen € 50,00
0.
Voor ho
ouders van rijbewijs C/D
D/E tot 75 jaar is het ta
arief € 60,00
0.
Plan zelf makkelijkk en snel een afspraak in via www.regelzorg.n
nl. Of bel de
e afspraken
nlijn op
088 23 23 300.
De Proc
cedure:
Voordatt u een afsp
praak maakkt koopt u ee
erst een Ge
ezondheidsvverklaring. A
Aangeraden
n wordt dit
digitaal te kopen met
m behulp van
v uw DigiD met SMS
S code op www.mijn.cb
w
br.nl.
Een pap
pieren gezo
ondheidsverrklaring is verkrijgbaar
v
bij de meesste gemeen
nten, het CB
BR of
Regelzo
org.
Deze ve
erklaring mo
oet u eerst invullen en opsturen naar het CBR
R. Het kan een paar weken
w
duren alvorens
a
u de
d papieren die de arts moet invulllen, het Keu
uringsversla
ag, thuisges
stuurd
krijgt. Op
O dat mome
ent kunt u pas
p een afspraak make
en voor de keuring.
k
Aangera
aden wordt een afspra
aak te make
en bij een arrts die uw fo
ormulier op de compute
er (digitaal))
kan invu
ullen.
Begin op
o tijd
Houd ze
elf de eindd
datum van uw
u rijbewijs in de gaten
n, ondanks de
d coulance
eregeling ad
dviseert
Regelzo
org toch een
n gezondhe
eidsverklarin
ng te kopen
n minimaal 4 maanden voor einddatum van
Uw rijbe
ewijs. Deze regeling maakt het 75
5 plussers mogelijk
m
om een jaar met een verlo
open
rijbewijss te rijden. Meer
M
inform
matie over de regeling vindt
v
u op www.regelzo
w
org.nl.

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
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De Geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
De schrijver van onderstaande 24 artikelen is Gerrit Muller.
Wilt u reageren op een artikel stuur dan een e-mail naar: g.j.muller@upcmail.nl.
Al een aantal jaren is onder auspiciën van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren de Werkgroep Oud Beekbergen-Lieren
(WOBL) bezig met informatie over de historie van deze dorpen en de omgeving. Op de website van de dorpsraad is
nu een publicatie beschikbaar over de geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. De publicatie is tot
stand gekomen door een samenwerking van de WOBL en de auteur Gerrit Muller.
De volgende onderwerpen zijn via onderstaande link beschikbaar op de website van de dorpsraad:
1. De Veluwe 2. IJzerwinning op de Veluwe 3. Het leven in de Middeleeuwen 4. De oude kerk van Beekbergen
5. De Oude Beek en de sprengen 6. Het kerspel Beekbergen en de marken 7. Molens in Beekbergen en Lieren
8. Beekbergen in de 16e eeuw 9. De reformatie 10. Beekbergen in de 17e eeuw 11. Beekbergen in de Franse tijd
12. Herbergen in Beekbergen 13. Beekbergen in de 19e eeuw 14. Christelijk onderwijs in Lieren 15. Ontginning
van het Beekbergerwoud 16. Het Hoogeland, een kolonie voor bedelaars en landlopers 17. Het Spelderholt en
Teixeira de Mattos 18. De Uniehuizen 19. Het Heethuys en Rauwenhul 20. Eerste wereldoorlog en mobilisatie
21. Ziekenzorg in Beekbergen 22. Boerenleven in vorige eeuw 23. Tweede Wereldoorlog 24. Veranderend
straatbeeld begin 20e eeuw

https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html

Terugblik
“Van Kruispunt naar Rotonde naar Kruispunt”

In maart 2012 werd aan de Arnhemseweg-Laan van Malkenschoten/Westenk
begonnen aan de transformatie van de rotonde naar een kruispunt.
Foto’s John Tanasale
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Geme
eenteniieuws

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) Donderdag 19 maart 202
20

Tijd

Oms
schrijving
Raad
dzaal

19.00 uu
ur

Sluiting De Hoen
nderloo Groe
ep

21.00 uu
ur

Sluiting
De Moriaen
M

19.00 uu
ur

Conssultatie regio
ovisie Samen
n tegen huise
elijk geweld 2020-2023
2

20.00 uu
ur

Meerjarenperspe
ectief Vastgo
oed (MPV) 20
019-2020

21.00 uu
ur

Sluiting
Het Rode
R
Hert

19.00 uu
ur

Coörrdinatie en grondexploita
atie winkelcen
ntrum Kersch
hoten

20.00 uu
ur

Besttemmingspla
an Imkersplaa
ats 38

21.00 uu
ur

Sluiting

Verleende omge
evingsverg
gunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstra
aat 105, 7361
1 AT, Beekbe
ergen

het kapp
pen van een boom

09-03-2020
0

Dorpstra
aat 35-37, Be
eekbergen

het plaa
atsen van 3 doorbraken
d
rrestaurant

13-03-2020
0

Het bessluit en bijbe
ehorende te
ekeningen liiggen ter inz
zage in het stadhuis, u kunt het be
esluit
inzien na
n het make
en van een afspraak met het Omg
gevingslokett of kan op vverzoek dig
gitaal
worden toegezonden door een
n mail te stu
uren aan inffoomgeving
gsloket@ap
peldoorn.nl. De
opening
gstijden van
n het stadhu
uis en het Omgevingslo
O
oket vindt u op www.ap
peldoorn.nl//stadhuis.
Belangh
hebbenden kunnen op grond van de Algemene wet besttuursrecht ttegen dit be
esluit
bezwaa
ar maken.
Een bezzwaarschrifft dient binnen zes wekken na verze
ending van het besluit (zie datum
verzend
ding) gestuu
urd te worde
en naar hett college van
n burgemee
ester en we
ethouders va
an
Apeldoo
orn, t.a.v. de
e eenheid Veiligheid
V
& Recht, pos
stbus 9033, 7300 ES in
n Apeldoorn
n.
Een bezzwaarschrifft kan ook digitaal inged
diend worde
en via het fo
ormulier op www.apeld
doorn.nl
(digitaal loket).
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Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Tullekensmolenweg 33 in Beekbergen

Oldtimer toertocht d.d. 16 mei 2020 met start
en finish aan de Tullekensmolenweg 33
in Beekbergen

09-03-2020

Spoekweg 49 in Beekbergen

Playbackshow & Musical Het Liederholt
d.d. 1 augustus 2020

09-03-2020

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

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 – LET OP WIJZINGEN IN VERBAND CORONAVIRUS
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!

Mededeling van onze dorpsagent Theo Simmelink:
Informatie i.v.m. mijn vertrek uit de wijk:
Omdat er voorlopig nog geen nieuwe wijkagent zal zijn, zullen vanaf dat
moment twee collega’s, een beetje ruimte krijgen voor de noodzakelijke
opvang van terugbelnotities en verder contact met de wijk.
Dit zijn Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol.
Voor de instellingen is het eerste aanspreekpunt Frans Jan Derks, die al
waarnam tijdens vakanties e.d.
De definitieve vervanging zal naar alle waarschijnlijkheid niet eerder plaatsvinden dan
juli/augustus.
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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