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Nieuwsbrief 6 juli 2020 

Van de bestuurstafel 

Gloort er een sprankje hoop aan het eind van de participatietunnel? 

In de afgelopen maanden hebben besturen (voorzitters) van de dorpsraden gezamenlijk gestreden 
om de door een raadswerkgroep opgestelde nota burgerparticipatie zo om te buigen dat de rol van de 
dorpsraden, ook in de nieuwe structuur, die plek krijgt die recht doet aan hetgeen in de huidige 
verordening is beschreven. 

Tot vorige week leek uit reacties van de raadswerkgroep en de wethouder (de heer Willems) dat het 
een verloren race was. 

Voorstellen van de gezamenlijke dorpsraden werden niet op een voor de dorpsraden acceptabele 
wijze gehonoreerd. In voorgaande Nieuwsbrieven is daar aandacht gegeven. 

Op donderdag 2 juli 2020 werd tijdens de bespreking in de Politieke Markt door enkele raadsfracties 
nog een klein beetje hoop gegeven dat de dorpsraden de rol die zij tot nu toe vervullen, zullen 
behouden. Vanuit het voorzittersoverleg (voorzitters van de dorpsraden) was van de gelegenheid 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Objectief meetbaar is dat niet maar het heeft 
beslist een rol gespeeld bij de standpuntbepaling van de raadsfracties. Besluitvorming zal plaats-
vinden tijdens een raadsvergadering; dat worden dus nog spannende weken voor de dorpsraden. 
“Gaat de deur verder open of wordt die toch weer in het slot gegooid”. 

In en om de dorpen 

Nieuwbouw “De Beekvallei” Lieren 

   
Precies een jaar geleden stond men bij VSM station Beekbergen in de rij tijdens de start van de verkoop van woningen en 

vrije kavels van nieuwbouwproject “De Beekvallei” in Lieren. 
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Een jaar geleden stond men in de rij voor de verkoop van woningen en vrije kavels van nieuwbouwproject “De Beekvallei” 

in Lieren. Iedere week zie je dat er vorderingen gemaakt worden bij de nieuwbouw. 

. 
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Nieuwbouwproject “De Coöperatiehof” Lieren 

   
Bij het nieuwbouwproject “De Coöperatiehof” in Lieren zijn vorige week de buizen/leidingen afgeleverd voor de 

nutsvoorzieningen. 

   
Foto-impressie van de geplande nieuwbouwproject “De Coöperatiehof” in Lieren. © OGA Makelaars 

Onderhoud rieten dak 

   
Bij een villa in Beekbergen werd onderhoud gepleegd aan het rieten dak. 

Een rieten dak wordt gemaakt van eenjarig riet. Meerjarig riet is hiervoor niet geschikt. Riet wordt al eeuwenlang als 
dakbedekking gebruikt vooral bij steile daken van 45 graden of meer. Vroeger was het naast stro en heideplaggen de 
goedkoopste dakbedekking, tegenwoordig wordt het vooral toegepast bij huizen in het hogere marktsegment. Na zo'n 
twintig tot dertig jaar is vervanging van versleten natuurrieten dakbedekking noodzakelijk. Daken kunnen ook gedeeltelijk uit 
riet en gedeeltelijk uit dakpannen zijn opgebouwd. 

Het dekken van riet is een echt ambacht. Het is werk wat nog steeds hoofdzakelijk met de handen gedaan wordt. Daardoor 
is het maken van een rieten dak ook erg arbeidsintensief, elk bosje riet gaat door de handen van de rietdekker. Door de 
jaren heen hebben hulpmiddelen zoals een lift, heggenschaar en boormachine hun intrede gedaan maar nog steeds is en 
blijft het vakkundig handwerk. Het rietdekken wordt vooral in de praktijk geleerd, door het jaren te doen en zodoende 
ervaring op te bouwen. 
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Renovatie toren Dorpskerk Beekbergen 

   
De bouwvakkers zijn nog wel even bezig met onderhoud aan het voegwerk van de Dorpskerk in Beekbergen. 

Vitesse luchtreclame 

 

 
Vrijdag 3 juli vlogen drie reclamevliegtuigen over Beekbergen-Lieren met de opschrift: “Klaar voor de Eredivisie – Samen 
Geel Swert. Motten ze dan! – Waterontharder.com  Vitesse”. Waterontharder.com is een Amsterdams bedrijf. De firma 
zette de sponsordeal afgelopen vrijdag kracht bij met een actie. De term ‘Motten Ze Dan’ wordt als slogan gebruikt bij de 

actie om seizoenkaarten te verkopen. Waterontharder.com is de komende twee jaar de hoofdsponsor van Vitesse. 

Ooievaarskuikens Tullekensbocht 

   
De twee ooievaarskuikens van het nest aan de Tullekensbocht in Beekbergen groeien als kool. 
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DORPSKERK BEEKBERGEN 

De dorpskerk is al eeuwen een huis van God in het hart van ons 
dorp. Het is een huis van God voor iedereen in Beekbergen, 
Lieren, Oosterhuizen of waar dan ook vandaan. 

Door het coronavirus was de kerk de afgelopen drie maanden helaas niet geopend. 
Hoewel begrijpelijk en verstandig, voelde het voor velen als een gemis. 

Met ingang van 19 juli zijn de morgendiensten (9.30 uur) weer toegankelijk voor 
kerkgangers. Hiervoor dient u klachtenvrij te zijn, te reserveren via de 
www.pknbeekbergen.nl en zich strikt te houden aan alle veiligheidsvoorschriften die in 
de kerk worden aangegeven. Het voelt onwennig om op deze manier kerkdiensten te 
houden, maar we rekenen op ieders begrip en medewerking. Het gaat immers om ieders 
gezondheid. 

Elke zondag is er om 9.30 uur en 19.00 uur een live uitzending. 
Op www.kerkdienstgemist.nl kan je zoeken op ‘dorpskerk Beekbergen’ en de diensten 
live of later bekijken en meebeleven. 

Elke woensdagmiddag is er om 15.00 uur een live uitzending. Om de eenzaamheid 
en de lange week te onderbreken. De ene keer zal er orgelspel klinken, de andere keer 
een bemoediging vanuit de Bijbel door ds. Lammers of ds. Theunisse, dan weer een CD 
met geestelijke liederen. De uitzendingen zijn te volgen via de kerkradio of via 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Ben je eenzaam, heb je behoefte aan een gesprek of aan praktische hulp? 
Neem gerust contact met ons op. We bieden graag een luisterend oor of schakelen ons 
netwerk in. 

 

Ds. Adriaan Theunisse 
awjtheunisse@kliksafe.nl 

055 843 69 88 

 

Ds. Jan Lammers 
jan@jrlammers.nl 

055 844 16 79 

Meer info: www.pknbeekbergen.nl  

N.B. Woensdag 8 juli 2020 vervalt het bemoedigingsuurtje omdat in de kerk een trouwdienst van de 
Gereformeerde Gemeente wordt gehouden. 
Woensdag 15 juli 2020 is er weer van 15.00 tot 16.00 uur een bemoedigingsuurtje. 

 
Orgelconcerten 2020 Beekbergen 
Dit jaar zou er voor het 45ste jaar orgelconcerten gehouden in de Hervormde kerk van Beekbergen. Helaas zijn alle 
concerten vanwege de coronavirus geannuleerd. 

Maar er is voor de muziekliefhebbers goed nieuws te melden! Want 2 concerten worden online uitgezonden. 

Maandag 6 juli 2020 
Het eerste online concert op 6 juli door Martin Zonnenberg (orgel) en Marjolein de Wit (fluit). Aanvang Live Stream  
20:00 uur. Open Facebook en ga naar Martin Zonnenberg. 
U kunt er dan helaas niet lijfelijk bij zijn maar wel “live” volgen via Facebook. Hopelijk kunnen velen van u op deze manier 
toch van het concert genieten, een concert met een zomers programma. 

Maandag 10 augustus 2020 
Het 2e online orgelconcert is maandag 10 augustus 2020 door Evert van de Veen met een mooi gevarieerd programma. 
Dit concert wordt uitgezonden om 20:00 uur via kerkdienstgemist: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1811-Dorpskerk-Beekbergen.  
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LET OP ! : Aangepaste route en haltetijden CODA Boekenbus 

Varia 

Weer rondwandelingen bij de Herenboeren in Loenen 

Ben jij een liefhebber van lekker, vers en gezond voedsel uit je eigen streek?  

Wil  je zien hoe de leden van Herenboeren Groote Modderkolk in Loenen dat voedsel gezamenlijk 
kweken? In juli en augustus kun je deelnemen aan diverse rondwandelingen. Je krijgt daarbij uitleg 
over de werkwijze, de organisatie van de Herenboeren en 
de gezonde producten van deze nieuwe boerderij.  

De leden van de Herenboeren en hun boerin Marleen 
zorgen samen voor gezonde groentenen fruit en gebruiken 
daarbij geen gif of kunstmest. De dieren hebben een goed 
leven op de Groote Modderkolk: de kippen pikken naar 
wormen en insecten in het gras. De koeien voelen zich veilig 
in hun familie kudde en zijn buiten in de de wei. De kalfjes 
lopen en drinken gewoon bij hun moeder. En de varkens 
struinen door het weiland en liggen te knorren in hun 
modderpoel.  

Elke week halen de 170 leden van de Herenboeren hun 
groenten en eieren op bij de boerderij. Ongeveer 350 
mensen eten elke week verse groenten en eieren van hun 
boerderij. Dat voedsel is niet door heel Nederland of over de 
halve wereld gesleept: nee, je haalt het gewoon zelf uit Loenen. 

De leden wonen in de driehoek Apeldoorn-Zutphen-Arnhem en hebben samen de investeringen voor 
de boerderij betaald. Daarnaast betalen ze elke week een abonnement voor elk gezinslid dat eet van 
de Herenboerderij. Het motto is Samen Duurzaam Voedsel produceren. Het meeste werk wordt 
gedaan door boerin Marleen en de leden mogen meehelpen. Dat geeft extra verbondenheid met de 
producten, met het land en met elkaar.  
 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en 
omdat de Jeugd- en Buurtbibliotheken 

vooralsnog gesloten zijn, rijdt de CODA 
Boekenbus een aangepaste route die ook deze 

locaties aandoet. 

Dinsdag 
10.30-11.30 uur: OBS Dorpsschool, Dorpstraat, Beekbergen 
Woensdag 
10.00-10.45 uur: OBS Oosterhuizen, Het Oude Veen, Oosterhuizen/Lieren 
11.00-11.45 uur: PCBO Prinses Juliana, Tullekensmolenweg, Lieren 
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De afgelopen maanden waren er alleen online rondleidingen via de computer, maar nu mag iedereen 
weer mee in een rondwandeling op de boerderij. Je ziet de akker, de boomgaarden de dieren en je 
krijgt alle uitleg die je wilt. 

De rondwandelingen in juli en augustus: 
dinsdag 14 juli 19.30 tot 21.00 uur 
zaterdag 1 augustus 10.00 tot 11.30 uur 
donderdag 20 augustus 19.30 tot 21.00 uur. 

Meld je aan op grootemodderkolk@herenboeren.nl en schrijf erbij: de datum en het aantal personen. 

Voor wie niet mee kan op deze dagen:  
Woensdag 12 augustus 2020 20.00 tot21.00 uur is er een online sessie  
Via https://zoom.us/j/98436280946  
Meld je aan op grootemodderkolk@herenboeren.nl  

 
 

Café Doodgewoon gaat weer starten! 
Op 28 juli gaat café Doodgewoon weer starten bij Wilde Pieters. Vanwege de 
corona-aanpak en de 1,5 meter maatregel wel in een iets aangepaste vorm. 
Er is plek voor maximaal 18 bezoekers, waardoor vooraf aanmelden nood-

zakelijk is. Dit kan via de pagina café doodgewoon op de website: 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe. 

Thema: Palliatieve sedatie en euthanasie 
Palliatieve sedatie en euthanasie worden vaak in één adem genoemd. Dat wekt de suggestie dat het 
ongeveer om hetzelfde gaat. Toch zijn er belangrijke verschillen. Kaderhuisarts palliatieve zorg  
Joke Breugem zal vanuit haar praktijkervaring en kennis helderheid verschaffen in deze verschillen. 
Welke overwegingen spelen een rol? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?  
Na de inleiding is er de mogelijkheid uw eigen vragen te stellen. 

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 
belangstellenden voor 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: 
Datum   Dinsdag 28 juli 2020 
Thema  Palliatieve sedatie en euthanasie 
Locatie  Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn 
Tijd  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  

Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de avond niet door. Wij hanteren het protocol van het RIVM. 

Blijf thuis bij griepklachten en verkoudheid. 

Volgende bijeenkomsten in 2020 
 22 september: Film met nabespreking bij Gigant 
 24 november: emotionele dilemma’s 
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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 

Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen het plaatsen van een stretch tent 29-06-2020 

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

30-06-2020 

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). 

Gemeente Apeldoorn, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Arnhemseweg te 
Apeldoorn 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 17 april 2020 een melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor een standplaats voor de verkoop van warme snacks 
aan de Arnhemseweg (nabij viaduct A1) te Apeldoorn. 

Zaaknummer: DOS-2020-046978 

Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via  
(055) 58017 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier"DOS-2020-046978" vermelden? 

Terrasvergunning: Dorpstraat 38 in Beekbergen 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke 
verordening 2014 de volgende vergunning heeft verleend: 

Omschrijving : Tijdelijke terrasvergunning tot 1 september 2020 

Naam onderneming : VOF IJstijd 

Locatie : Dorpstraat 38 

Oppervlakte : m2 

Datum vergunning : 30 juni 2020 

Vergunningnummer : cte/65762 

Bezwaar 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit 
besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid 
Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u 
uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen. 
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Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 1 juli 2020 

Zie: https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/NoodverordeningCOVID-19_VNOG_1jul2020.pdf 

 

Sociaal maatschappelijk werker 

LET OP !  Bezoek aan sociaal maatschappelijk werker  ALLEEN OP AFSPRAAK 

Wij, Anne Snellebrand, nieuwe sociaal werker en Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van 
Stimenz zijn iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum 
Papenberg (Loenenseweg 1, Beekbergen) 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? 

Momenteel is er nog geen inloop mogelijk i.v.m de corona-maatregelen; 
ALLEEN OP AFSPRAAK ! 

Voor afspraken kan men bellen naar: 
Hélène Mook: 06-25009728 of Anne Snellebrand: 06-12792809. 

Seniorenbijeenkomsten 

In verband met de coronavirus gaan alle seniorenbijeenkomsten in Beekbergen en 
Lieren, tot nader order, niet door ! 

 
 

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 gelegen-
heid 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. 
 
 

LET OP ! In verband met de coronavirus gaan vele ontmoetingen in Beekbergen en 
Lieren, tot nader order, niet door ! 

 
 

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! 

 
 

 
 

Bereikbaarheid wijkagent 

Sinds het vertrek van Theo Simmelink nemen Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol waar. 

Voor de zorginstellingen is Frans Jan Derks het eerste aanspreekpunt. 

Onbekend is wanneer de definitieve opvolging zal zijn geregeld. 

112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900 88 44 = geen spoed; wel politie 
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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 
 
 


