Nieuwsbrief 14 september 2020
Van de bestuurstafel
Vluchteling in eigen land
Dat is de titel van het boek - geschreven door Ineke Inklaar - waarvan op 25 september 2020 door
Ben Mouw in de Grote Kerk van Apeldoorn het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan
burgemeester Heerts.
Wat wordt in het boek beschreven?
In september 1944 gaven de Duitsers 97.500 Arnhemmers het
bevel de stad (Arnhem) te verlaten. Hoe kinderen de
gedwongen vlucht en het maandenlange verblijf elders
ervoeren, is nooit eerder zo gedetailleerd beschreven als in dit
boek, aldus de schrijfster.
Ineke Inklaar, dochter van evacués, tekende de aangrijpende
verhalen op van vijftien oorlogskinderen. “Als wij er niet meer
zijn, kan niemand meer vertellen hoe erg het was.” Ze vertellen
wat hun generatie meemaakte en wat hen voor het leven
tekende: de angst tijdens de Slag, de uittocht, de barre winter
verdreven van huis en haard, de honger. De rol van Apeldoorn
komt ruim aan bod, net als de bureaucratie en de problemen bij
de terugkeer. Maar vooral beschrijft dit boek de evacuatie door
de ogen van burgers die toen kind waren.
De bijeenkomst op 25 september 2020 voor oud-evacués
Arnhem en opvanggezinnen vindt plaats in de Grote Kerk
(Loolaan) aanvang 14.00 uur.
Vooraf aanmelden via B.mouw@outlook.com.
Boek in de kerk verkrijgbaar voor 20.00 euro en vanaf 26 september in de boekwinkel voor € 24,95.

Het Exodus Monument aan de Arnhemseweg in Beekbergen herinnert ons aan de evacués.
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Corona zit ons nog steeds dwars
Wij hadden aan het begin van het jaar het voornemen om na de zomervakantie een themabijeenkomst te organiseren met en over de zorginstellingen. Daar kan nu geen sprake van zijn. Wij hebben
ons zorgteam omgedoopt tot crisisteam. Dit voor het geval er een tweede corona uitbraak mocht
optreden met alle consequenties van dien. Wij ervaren dat veel senioren uit Beekbergen, Lieren en
Oosterhuizen de sociale activiteiten missen. Reden waarom wij, in overleg met de gemeente
Apeldoorn, zullen nagaan wat wellicht wel mogelijk is. Helaas ziet het er niet naar uit dat versoepeling
in aantocht is. Zodra er aanpassing van de maatregelen mogelijk is zullen wij daarop reageren.

’t Proathuus

Huiskamer van Lieren

De Stamtafel

In en om de dorpen
De telefooncellen verdwijnen uit het straatbeeld
Ben je op pad en moet je een belletje plegen, dan pak je simpelweg je mobieltje. Maar dat was een
paar decennia geleden nog wel anders. Toen moest je naar de dichtstbijzijnde telefooncel.
De telefooncellen waar tegen betaling gebeld kon worden stonden op centrale plekken.
Door het gebruik van de mobiele telefoon worden ook deze laatste telefooncellen niet of nauwelijks
meer gebruikt. Het gaat overigens wel over reclamezuilen met telefoons. De klassieke telefooncellen
(van KPN) zijn tien jaar geleden door deze met reclame beplakte hokken vervangen. Zo zijn ze
schijnbaar nog wel rendabel. (Tot 2008 was in Nederland nog een wet waarin stond dat er minimaal
één cel per 5.000 inwoners moest zijn, maar tijden veranderen!).
In Apeldoorn stonden tot voor kort nog dertien werkende telefooncellen waarvan één telefooncel in
Beekbergen, maar die is vrijdagmiddag 11 september verwijderd.
De andere telefooncellen in Apeldoorn zijn of waren: Imkersplaats 1, Eendrachtstraat 39, Korianderplein 6, Koning Lodewijklaan 152, Koninginnelaan 212, Schimmelpennickstaat 138, Tannhauserstraat
24 Aristotelesstraat 416, Maasstraat 20, Schubertplein 2, Nieuwstraat 3, De Eglantierstraat 311.

Ben je op pad en moet je een belletje plegen, dan pak je simpelweg je mobieltje.

Open Monumentendag
Ook Parc Spelderholt in Beekbergen heeft tijdens de open monumentendagen op zaterdag 12 en
zondag 13 september 2020 zijn deuren geopend, maar men moest wel vooraf reserveren. Zo waren
er rondleidingen in Kasteel Spelderholt en kon men luisteren naar verhalen van het Vertelgenootschap. Vanaf het Stationsplein in Apeldoorn reden pendelbussen naar Beekbergen, maar vanwege
het mooie weer wisten de meeste mensen op de fiets Parc Spelderholt te vinden.
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Vanaf het Stationsplein in Apeldoorn reden pendelbussen naar Parc Spelderholt in Beekbergen.

Zo waren er rondleidingen in Kasteel Spelderholt en kon men luisteren naar verhalen van het Vertelgenootschap.

Eben-Haëzer Kerk

De nieuwbouw van de Eben-Haëzer Kerk van de Gereformeerde Gemeente in Beekbergen krijgt al enige vorm.

Landgoed Engelanderholt

De bouw van de bosvilla’s op “Landgoed Engelanderholt” in Beekbergen op kavel 11 en kavel 5 gaat voorspoedig.
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Grote Clubactie
Apeldoorn - Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 2020.
Ruim 260.000 lotenverkopers van meer dan 5.000 verenigingen in heel Nederland gaan aan de slag
om extra inkomsten te werven voor hun club. Zo ook de Boerderij in Beekbergen.
Hallo daar! Wilt u misschien loten kopen? Dat kan over 10 dagen!
Dan start namelijk De Grote Clubactie, en wij doen mee! Door (online) loten te kopen steun je ons
én maak je kans op vele toffe prijzen! We komen misschien wel bij u langs de deur, en anders kunt u
online loten kopen.
P.S. Mocht je namens De Boerderij ONLINE loten willen verkopen voor ons? Stuur dan gerust een
berichtje voor meer info!
https://www.facebook.com/boerderijbeekbergen/

De Boerderij doet ook mee aan de Grote Clubactie !

Wandelen tussen de maisvelden

Nog even en dan wordt de mais, hier op de Konijnenkamp, ook geoogst.
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Aanleg kabels en leidingen nutsvoorzieningen bouwproject “Coöperatiehof”

Bij de “Coöperatiehof” in Lieren is men nog druk bezig met het aanleggen van kabels en leidingen voor de
nutsvoorzieningen.

Kort nieuws

De green-pee wordt nu ook gebruikt als afvalbak.

Afgelopen weekend zaten de terrassen in Beekbergen
weer vol.

Afgelopen week zijn bermmaaiers in Beekbergen Lieren ijverig
bezig geweest. Op de Arnhemseweg zorgde het af en toe
tot lange files.

Cafetaria Prins & Restaurant La Parilla: de samenvoeging
van de beide ruimtes zorgt voor een gezellige frisse blik.
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Mededeling Concert Intercontinental Ensemble op zaterdag 10 oktober 2020
Vanwege de corona-maatregelen die ook in de Oude Kerk
gelden, hebben we gezocht naar een oplossing om het
concert wel door te laten gaan én u als bezoeker niet teleur
te stellen. In plaats van 1 concert worden er daarom twee
gegeven! Eén om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur) en
één om 16.00 uur (zaal open om 15.30 uur).
10 oktober 2020 treden maar liefst negen musici voor u op.
Het Intercontinental Ensemble gaat ongetwijfeld zorgen
voor een geweldig concert.
BEIDE CONCERTEN OP 10 OKTOBER ZIJN INMIDDELS
UITVERKOCHT !
U kunt zich alleen nog op de wachtlijst laten plaatsen.
Meld u voor het gewenste concert aan. Een paar dagen
voor het concert ontvangt u per e-mail de passende
‘corona-instructies’.
Voor meer informatie: https://www.beekbergenklassiek.nl/.

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.
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Ds. Ad
driaan Theu
unisse
awjthe
eunisse@kliksafe.nl
055 84
43 69 88

Ds. Jan La
ammers
jan@jrlamm
mers.nl
055 844 16
6 79

Meer info: www.pknbe
eekbergen.nl

Gratis advies va
an vrijwilligers
Wilt u duurzame energie, m
maar u weet niet goed
nen? Vraag da
an de vrijwilligers van
hoe te beginn
bLoEm. Stuu
ur een e-mail.
www.duurzaa
internet:
ambloem.nl
e-mail:
info@duurzaa
ambloem.nl

Energiek wonen
w
doe
e je zo !

Uw vo
oorbeeld

Mee
er vrijwillige
ers gevraagd

Help de wereld
d en uw portemo
onnee.
Kom eens lang
gs om te bespre
eken wat u
aan uw huis ku
unt (laten) verbe
eteren.

We makken graag
foto’svan
n uw huis voor
de webssite

Heeft u leuke ideeën of wilt u helpen?
Neem dan contact op
p, want we willen
n
graag meer bLoEm-vrijwilligers

D Gesch
De
hiedenis
s van Bee
ekbergen
n, Lieren
n en Oostterhuizen
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n door een samenwerking van
v de WOBL en de auteur Gerrit Muller.
De volgende onderwerpen zijn
D
z via ondersstaande link be
eschikbaar op de website va
an de dorpsraad:
1. De Veluwe 2. IJzerwinnin
ng op de Veluw
we 3. Het leven in de Middeleeuwen 4. De oude kerk van Beekberg
gen
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et Spelderholt en
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og en mobilisa
atie
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g in Beekberge
en 22. Boeren
nleven in vorig
ge eeuw 23. Tweede
T
Were
eldoorlog 24. V
Veranderend
s
straatbeeld
beg
gin 20e eeuw
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raadbeekbe
ergen.nl/wob
bl.html
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Varia
Ontmoetingsbijeenkomst Corona en borstkanker
Nu in het nieuws “corona” al maanden centraal staat, zou je bijna vergeten dat
er dagelijks heel veel mensen door kanker of andere ernstige ziektes getroffen
worden. Welke rol speelt corona als je de diagnose borstkanker te horen krijgt of
als je midden in diverse behandelingstrajecten zit? Wat betekent het voor je
sociale leven? Daarover gaat het tijdens de bijeenkomst die door Stichting
‘kLEEF! wordt georganiseerd op donderdag 24 september 2020. Deze is van 13.30 tot 15.00 uur in
ons Inloophuis.
Deze middag kunnen vrouwen met borstkanker samenkomen om ervaringen uit te wisselen, vragen
te stellen en te beantwoorden. Namens ‘kLEEF! is Helene Enthoven aanwezig samen met
Mammacare verpleegkundige Jeannet Ramaker.
U bent van harte uitgenodigd. Graag aanmelden via info@stichtingkleef.nl of telefoonnummer
055 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF!.
Samenvatting:
Wat
: ontmoetingsbijeenkomst
Wie
: voor vrouwen met borstkanker
Wanneer
: donderdag 24 september 2020 van 13.30 tot 15.00 uur
Waar
: inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn
Kosten
: geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Aanmelden : mail naar info@stichtingkleef.nl of bel met telefoonnummer 055 576 26 76.

Zorggroep Apeldoorn ontvangt drie koppelbedden van Roparun
Medewerkers van Hospice de Spreng, onderdeel van Zorggroep Apeldoorn, namen onlangs de drie
koppelbedden in ontvangst die geschonken werden door Stichting Roparun.
Via het Netwerk Palliatieve zorg Oost Veluwe deed Hospice de
Spreng een tijdje geleden een aanvraag voor de koppelbedden.
Het koppelbed bestaat uit een frame met een speciaal
koppelmatras. Dit matras heeft een verbreding, waardoor hij
naadloos aansluit. Het koppelbed is een logeerbed voor
mensen die graag samen willen zijn in een zorgomgeving. Door
middel van het aanschuiven en op de juiste hoogte stellen van
het koppelbed, wordt een eenpersoons hoog-laag zorgbed in
een handomdraai een volwaardig tweepersoonsbed. Hierdoor
wordt het mogelijk dat mensen in de laatste fase van het leven
letterlijk elkaars warmte kunnen voelen. Geliefden kunnen
intiem samen zijn, kinderen bij hun ouders of ouders bij hun
kind. 'We zijn super blij dat Roparun onze aanvraag heeft
goedgekeurd en we van deze bedden gebruik kunnen gaan
maken. Ze zijn niet alleen voor Hospice de Spreng, maar ook
voor algemeen gebruik op de andere locaties van Zorggroep
Apeldoorn. Mooi dat door dit logeerbed een eenpersoons
zorgbed in een handomdraai een volwaardig tweepersoonsbed
kan worden en mensen samen kunnen zijn!'
Medewerkers van Hospice de Spreng (Ingrid en Debbie)
nemen namens het team de koppelbedden in ontvangst.
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RUIMTEPUIN – EEN DREIGING VOOR ONZE AARDE??
Presentatie in St. Martinuskerk te Bussloo:
Vrijdag 18 september, 20:00 - 22:00 uur
In hoog tempo is de mensheid bezig om sommige ruimtegebieden rond de aarde ontoegankelijk te maken voor lange
ruimtemissies door talloze voorwerpen achter te laten.
Door hun grote snelheden kunnen zelfs kleine brokstukken
al grote schade aanrichten. Gastspreker Paul Wesselius
beschrijft de huidige situatie met het ruimtepuin en - helaas
nog nauwelijks uitvoerbare - ideeën over grootscheepse
opruimacties. Ook de verplichtingen bij lanceringen om geen ruimtepuin te creëren worden
besproken.
De presentatie in de St. Martinuskerk in Bussloo kan alleen bijgewoond worden op
reservering! Reserveren is mogelijk via een mail naar reservering@volkssterrenwachtbussloo.nl;
graag opgeven met hoeveel personen u komt. Toegang € 5,-p.p., kinderen (<14 jaar) gratis.

Volkssterrenwacht Bussloo
Bussloselaan 4, Bussloo (gem. Voorst)
Informatie: tel. 0571 26 20 06
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

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseerteen opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van
de gemeente Apeldoorn. In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe
typen vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen
en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij aan kruispunten, turborotondes,
spitsstroken, nieuwe belijningen enz. In 2 bijeenkomsten van 2 uur worden senioren onder leiding
van een gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waardoor
senioren langer mobiel blijven en ook in de toekomst veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Er is
alle ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. De cursus wordt uitgevoerd op
verzoek van de gemeente Apeldoorn in opdracht van ROV Oost-Nederland.
- 1e bijeenkomst: donderdag 12 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur
- 2e bijeenkomst: donderdag 26 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Irenegebouw (naast de Grote Kerk), Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn
De cursus heeft een informatief karakter en is dus geen examen. Deelname is gratis. Neem gerust
uw buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee. Wel vooraf aanmelden! Voor uw en onze eigen
veiligheid heeft VVN maatregelen getroffen om de cursus coronaproof uit te voeren. In verband met
COVID-19 is het dit jaar niet mogelijk om deel te nemen aan een individuele praktijkrit.
Aanmelden
Vanwege de grote belangstelling en beperkte capaciteit adviseert VVN u
direct aan te melden via www.vvn.nl/opfriscursussen of door een e-mail
te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Opfriscursus
Apeldoorn. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens,
geboortejaar en telefoonnummer.
Bel voor meer informatie naar: 0575 510 144.
U ontvangt 1 week vóór aanvang van de cursus een bevestigingsbrief.
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o
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oefent de Koninklijke
K
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de gemeen
nte Apeldoo
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h
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el mogelijk gegevens
g
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s
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G
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entenie
euws

Poliitieke Ma
arkt Apelldoorn donderda
ag 17 sep
ptember 2020
A
Agenda
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emeentera
aad 17 sep
ptember
De raad worrdt jaarlijks bijgepraat over
D
o
het wo
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O op dond
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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 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.

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!
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Gemeente Apeldoorn
Wijkagent Beekbergen, Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Fatma Tepeli
Contact met uw wijkagent?
Fatma is wijkagent van Beekbergen,
Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Spreekuur en lokatie
Loenen:
Donderdag van 17.00 – 18.00 uur
in De Bruisbeek aan de Loenerdrift

Beekbergen:
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur
Tullekensmolenweg 22a
(in de Boerderij)

Heeft u een smartphone?
Scan dan bovenstaande QR-code

Telefoon : 0900 - 8844
E-mail : fatma.tepeli@politie.nl
Twitter : POL_Beekbergen

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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