Nieuwsbrief 30 november 2020
Van de bestuurstafel
Van DELTA Fiber Netwerk ontvingen wij het volgende persbericht:

Glasvezel in Beekbergen, Hoenderloo, Klarenbeek, Lieren, Loenen en Uddel
Goed nieuws voor de inwoners van Beekbergen, Hoenderloo, Klarenbeek,
Lieren, Loenen en Uddel! Tijdens de verlengde glasvezelcampagne van
DELTA Fiber Netwerk zijn alsnog voldoende aanmeldingen binnengekomen om glasvezel aan te leggen in deze dorpen! Naar verwachting
start de aanleg begin 2021.

Inzet van ambassadeurs en lokale partijen onmisbaar
Kees Zwaan, stakeholder coördinator bij DELTA Fiber Netwerk: “Tijdens de campagne in
Beekbergen, Hoenderloo, Klarenbeek, Lieren, Loenen en Uddel is er veel werk verzet om ervoor te
zorgen dat er daadwerkelijk glasvezel komt. Ambassadeurs en lokale verkopers hebben, zelfs in
deze coronatijd, alles op alles gezet om buurtbewoners te overtuigen van het belang van glasvezel.
En met succes, want mede daardoor zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen. We zijn dan
ook erg verheugd dat we kunnen melden dat er glasvezel komt!”

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben
aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede
nieuws. Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld, maar
alsnog mee willen doen, kunnen zich nu nog aanmelden voor
aanleg zonder extra kosten via een van de telecomaanbieders.
Kijk voor meer informatie op www.gavoorglasvezel.nl.

Zonneparken
Op donderdag 3 december 2020 staat tijdens de PMA (Politieke Markt
Apeldoorn) onder andere het onderwerp zonneparken op de agenda. Een
onderwerp dat ruim voor de verwoestende werking van het coronavirus
tijdens door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten onderwerp van
gesprek is geweest. Dorpsraden hebben de gelegenheid gehad hun visie
over dit onderwerp kenbaar te maken. Tijdens die bijeenkomsten bleek
dat - evenals dat bij het onderwerp windenergie het geval is - de noodzaak wordt ingezien maar de
discussie over de locatie taai is.
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De bespreking op 3 december a.s. zal gaan over: Evaluatie afwegingskader zonneparken
U kunt deze, en de andere digitale vergaderingen van de gemeenteraad live volgen via www.apeldoorn.parlaeus.nl.
Inspreken is niet mogelijk.
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In en om de dorpen
Eén van de laatste bevrijders is overleden
In de Stentor van 24 november 2020 lazen wij het bericht dat Herb Pike (een van de laatste bevrijders
van Apeldoorn) aan de gevolgen van corona op 96-jarige leeftijd is overleden. Herb Pike is een aantal
keren terug geweest in Apeldoorn en had mooie herinneringen aan de periode dat hij ingekwartierd
was in Paleis Het Loo. Het was Jan Hogeweij die bij die bezoeken aan Nederland en Apeldoorn in het
bijzonder, de gids voor Herbert Pike was. Wij kunnen Herbert Pike het beste danken voor zijn inzet
door het plaatsen van zijn bevrijdingsverhaal en enkele foto’s

Aankomst van de Canadese veteranen, waaronder Herb Pike, op 2 mei 2015.
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Uit: ApeldoornDirect, 13 april 2020

Bevrijdingsverhaal: ‘Ze waren al tulpenbollen aan het eten’
In de serie ‘Bevrijdingsverhalen’ gaan we op zoek naar de mensen achter de
geschiedenis, zij die erbij waren toen Apeldoorn op 17 april 1945 bevrijd
werd. Hoe kwamen ze daar, wat deden ze en hoe voelden ze zich? Vandaag,
maandag 13 april, ontmoeten we Herbert ‘Herb’ Pike, 48th Highlanders, een
Canadese veteraan die ons bevrijdde van de bezetter én van de honger.
‘Vernietiging van den tiran’
In zomer van 1944, terwijl de Canadees Herbert Pike als onderdeel van de
48th Highlanders optrok richting de zogeheten ‘Hitlerlijn’ in Italië, begon Nederland
steeds meer in jubelstemming te komen. De verhalen van de optrekkende
Canadezen verspreidden zich door steden en over het platteland; ‘De bevrijder
komt eraan!’
De geallieerden behaalden succes na succes, Herbert Pike was erbij toen
de 1st en 5th Canadian Infantry Divisions eindelijk de Hitlerlijn, de Duitse
defensieve linie in Zuid-Europa, braken en natuurlijk kwam daar op 6 juni
het overtuigende succes van D-day bij. Het kon niet lang meer duren, dat
leek de overtuiging bij het Nederlandse volk. Op 5 september kwam de
bevrijdende boodschap over de radio en Minister-President Gerbrandy
riep het volk op de bevrijder met open armen te verwelkomen: ,,Nu de
geallieerde legers op onweerstaanbare wijze de Nederlandsche grenzen
overschreden hebben, ben ik er van overtuigd dat gij hen een hartelijke en
waardige ontvangst zult bereiden, welke zij verdienen als bevrijders van
ons land en de vernietiging van den tiran.”
Hordes mensen stroomde feestend de straten op, wachtend op de
Canadezen, Amerikanen en Britten die elk moment de straat in konden
rollen. Niemand kwam en Dolle Dinsdag ging de boeken in als een tragedie. De geallieerden bleven in België
steken en door grote logistieke problemen zou hun opmars in 1944 niet verder komen dan de Maas.
Een ramp voor de bevolking in het nog bezette noorden, want de winter kwam eraan, rantsoenen raakten op
en de Duitse overheerser werd steeds wreder. Terwijl Apeldoorn de zwaarste winter uit haar geschiedenis
tegemoet ging waren de bevrijders verder weg dan ooit. Zo was Herbert Pike nog steeds in Italië.
‘De Nederlanders zijn fantastisch’
Herbert ‘Herb’ Pike ging naar alle waarschijnlijkheid bij het leger, omdat al zijn vrienden hetzelfde deden. De
Canadese jongens waren op zoek naar avontuur en wilden ontsnappen aan de armoede die de economische
crisis van 1929 had veroorzaakt. De Tweede Wereldoorlog bood een nieuwe kans. Herb schreef zich in en
werd uitgezonden. Het duurde niet lang voor de oorlog voor Herb losbarstte: ,,In de Straat van Gibraltar werd
ons konvooi aangevallen. Gelukkig werd onze boot niet geraakt. Al hadden de jongens in het schip naast ons
minder geluk.”
Herb werd naar Italië gezonden waar hij vocht voor de 48th Highlanders, onder andere nabij Cassino, waar de
strijd om de zogeheten ‘Hitlerlijn’ woede: ,,Het leek erop dat niemand de ‘Hitlerlijn’ kon breken, tot de 1ste
en 5de divisie kwamen. Met wat geluk en hulp van de Almachtige konden we in drie dagen bijna 150 kilometer
optrekken. We stonden klaar om Rome in te nemen, tot het Amerikaanse Vijfde Leger besloot ons af te lossen.
Daar waren we, om het netjes te houden, niet blij mee.”
Wegkwijnen
Uiteindelijk werden de 48th Highlanders van Italië naar het strijdveld in Noord-Europa verplaatst. Herb kwam in
het voorjaar van ’45 aan in Nederland en de mensen waren er slecht aan toe, na de Hongerwinter: ,,Ze waren
daar gewoonweg aan het wegkwijnen”, herinnert Herb zich. ,,Wij waren Apeldoorn ingetrokken en trokken
nadat we het bevrijdde nog zo’n 30 kilometer door naar het noorden, tot we werden afgelost. We gingen terug
naar Apeldoorn en de mensen daar waren zo opgelucht. We hielpen hen zoveel mogelijk met ons eigen
rantsoenen, maar er werden ook voorraden vanuit vliegtuigen gedropt. Want die mensen daar, die waren al
tulpenbollen aan het eten.”
Herb bevrijdde Apeldoorn van de bezetter en de mensen van hun honger. Net als alle Canadezen gaven ze
alles om ons te helpen. Niet vreemd dat, jaren later, tijdens de defilés, Herb nog steeds onze dankbaarheid
voelde: ,,Zelfs vandaag, zoveel jaar later, blijven de mensen emotioneel. Ik zeg je, het lijkt alsof we pas net
vertrokken zijn. De Nederlanders zijn fantastisch, die vergeten nooit wat de Canadezen voor ze hebben
gedaan.”

7

Mossen en korstmossen zeggen waar het op staat
Aan een van de bomen langs de Loenenseweg in Beekbergen wordt door de Radboud Universiteit uit
Wageningen, in samenwerking met Floron en Naturalis, onderzoek gedaan aan korstmossen
Door de directe afhankelijkheid van het substraat waarop ze groeien, zijn mossen en korstmossen
goede indicatoren voor luchtkwaliteit en klimaatverandering.

Korstmossen op bomen zijn een goede graadmeter voor stikstof afkomstig uit landbouw, autoverkeer en industrie. In
Nederland is de lucht op veel plaatsen zo sterk verontreinigd met stikstofverbindingen dat de korstmossenbegroeiing op
bomen daar bijna geheel door bepaald wordt. Vervuilde gebieden zijn te herkennen aan gele korstmossen op laanbomen;
in bossen zijn de bomen vaak bedekt met algenslijm. Door de vervuiling komen gevoelige korstmossen, zoals eikenmos en
baardmossen, steeds minder vaak voor.

Het Zonnehuis Beekbergen doet mee aan bijzonder fotoproject
Afgelopen weekend was de lancering van www.insideoud.nl. Een website waar eerlijke beeldverhalen uit de
ouderenzorg te vinden zijn. Fotograaf Romi Tweebeeke bezocht 13 verschillende locaties in het land. Ook
Zorggroep Apeldoorn locatie Het Zonnehuis in Beekbergen werd in beeld gebracht.
'Weet de buitenwereld hoe wij 24/7 klaar staan voor onze bewoners? Niet alleen zorgmedewerkers voor ze
zijn, maar ook beste vrienden, een luisterend oor, een pilaar om tegen
te leunen wanneer alles even te zwaar wordt. En het allerbelangrijkste;
een warm thuis?’ Dat is de reden dat wij hebben meegedaan,’ aldus
afdelingscoördinator Christine Jettkandt. ‘Dit alles wat wij voor onze
bewoners doen en betekenen heeft fotografe Romi Tweebeeke,
iemand met een gouden hart, prachtig in foto’s uitgedrukt. Zo kan de
buitenwereld toch iets meer zien van al het mooie wat wij betekenen
voor elkaar. Hier willen wij haar dan ook voor bedanken en aangeven
hoe fijn wij als afdeling dit hebben gevonden.’
Fotograaf Romi Tweebeeke (Stichting Beeldzorg) fotografeerde 24 uur
lang op 13 verschillende woon-zorglocaties voor ouderen. Van regulier, tot high comfort. Ze sliep in logeerkamers, op de gang of in de vergaderruimte. Draaide nachtdiensten, at mee, bracht mensen naar het toilet en
legde tijdens die 24 uur vast wat ethisch gezien mogelijk was. Het dagelijkse leven, ontdaan van de slingers.
‘Geen makkelijk project omdat de deur binnen veel instellingen voor fotografen vaak gesloten blijft.
De afdeling Ruitersmolen van Het Zonnehuis had net een zware tijd achter de rug toen ik kwam fotograferen.
Het was voelbaar dat corona heel heftig was geweest. Bijzonder dat ik toch mocht komen fotograferen.
Wat mij vooral opviel was dat mensen zo geduldig naar elkaar waren, zo liefdevol. Mensen nemen echt de tijd
voor elkaar. Dat zie je ook terug in de foto’s.’
De opgehaalde beeldverhalen zijn te zien op: www.insideoud.nl.
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e erbij
Net als vo
orig jaar deellt de gemeen
nte Apeldoorrn ook dit jaa
ar weer 200 b
boompjes
uit voor in
n Apeldoornsse tuinen in het
h kader van
n de actie “Boompje erbijj”.
Zo wordt naast de ope
enbare ruimtte ook de Ap
peldoornse tu
uin een stukje
e
groener. Want
W
wat is er
e mooier da
an wat tegels
s eruit halen en een boom
mpje in
d plaats te planten?
de
p
Vanaf 10 t/m 12 novembe
V
er konden allle Apeldoorn
ners zich aan
nmelden voorr een boomp
pje. Bij het ins
schrijven kon
n
je
e kiezen uit een
e lijst van 10 boomsoo
orten (o.a. Zu
uilbeuk, Siera
appel en Lijstterbes).
N
Naast
het boo
ompje krijg je
e ook een bo
oompaal en een
e zak tuina
aarde, aange
eboden doorr IVN Apeldoorn.
D
Daarnaast
ge
even wij ook nog bij een aantal
a
boompjes nestkas
stjes mee. De
eze kan je in
n de buurt van de boom
o
ophangen.
Da
an genieten niet alleen mensen
m
maarr ook dieren van de nieuw
we bomen.
Na de inschrijving wordt door
N
d
loting be
epaald in we
elke tuinen de
e boompjes belanden.
b
De
e uitslag van de loting
w
werd
al op woensdag
w
18
8 novemberr (nationale boomfeestd
b
dag) bekend
dgemaakt. Ie
edereen die zich
in
ngeschreve
en heeft krijg
gt dan een mail.
m
Op zaterdag 28 novemb
O
ber, zaterdag
g 5 decembe
er en zaterd
dag 12 decem
mber worde
en de boomp
pjes
rondgebrach
ht. In welk stadsdeel je woont bepa
aalt op welke zaterdag wij
w langskom
men.
Een mooie acctie met een belangrijke boodschap:
E
b
elk beetje ex
xtra groen maakt Apeldoo
orn nóg moo
oier. Hoe
k
klein
dat ook is.

B
Buitenlijn
n gemeente Apelldoorn
Bij de Buitenlijn kunt u problemen
n op het ge
ebied van w
wegen, gro
oen, milieu,
atmeubilair, verlichtin
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Voortgang nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk, Beekbergen
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Nieuwbouwproject “De Ruiterij”

Marjon ” ’t Keteltje ” vindt het erg fijn 50 te zijn !
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Rijbewijskeuringen CBR in Beekbergen
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar
of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen,
of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen zaterdag 5 en vrijdag
18 december in Dorpshuis De Hoge Weye medisch laten keuren voor de verlenging
van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.
De Procedure
Houd zelf ook de einddatum van uw rijbewijs in de gaten.
Begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch
gekeurd moet worden.
De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen.
Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein.
Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie
over de procedure leest u op de website van Regelzorg.
Afspraak maken
Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke
afsprakenbureau 088 23 23 300.
Coulanceregeling 75 plus
Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden met een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden
echter alleen in Nederland.
De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk verbeterd.
De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden voor de einddatum van uw rijbewijs.

Sinterklaas

Activiteiten

SINT EN PIET
Online en de pakjespiet aan huis
Maak van je pakjesavond juist ook dit jaar een feest!
Sint en Piet komen, coronaproof, online bij u in de
huiskamer op bezoek.
Ook aan de pakjes wordt gedacht.
De pakjespieten kloppen op deuren en ramen en
brengen de zak van Sinterklaas (omgeving
Apeldoorn-Beekbergen)
15 minuten € 25
Zonder de pakjespieten: € 20
Interesse? Pietenorkest-beekbergen@hotmail.com
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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?
p, want we willen
n
Neem dan contact op
graag meer bLoEm-vrijwilligers

DORPS
SKERK BEEKB
BERGEN
N
De dorpskkerk is al eeuwen een huis
h
van Go
od in het hart van ons dorp.
d
Het is een huis van God
G voor ied
dereen in Be
eekbergen, Lieren,
Oosterhuizzen of waarr dan ook va
andaan.
Door het co
oronavirus was
w de kerk de
d afgelopen drie maande
en helaas nie
et geopend. Hoewel begrrijpelijk en
verstandig, voelde het voor
v
velen alls een gemiss.
Met ingang
g van 19 juli zijn
z de morge
endiensten (9
9.30 uur) we
eer toegankelijk voor kerkkgangers. Hie
ervoor
dient u klacchtenvrij te zijijn, te reserve
eren via de www.pknbee
w
ekbergen.nl en
e zich strikt te houden aan
a alle
veiligheidsvvoorschriften
n die in de ke
erk worden aa
angegeven. Het voelt on
nwennig om o
op deze man
nier
kerkdienste
en te houden
n, maar we re
ekenen op ie
eders begrip en medewerrking. Het ga
aat immers om
m ieders
gezondheid
d.
Elke zonda
ag is er om 9.30
9
uur en 19.00 uur ee
en live uitze
ending.
Op www.ke
erkdienstgem
mist.nl kan je zoeken op ‘d
dorpskerk Be
eekbergen’ en
e de dienste
en live of late
er bekijken
en meebele
even.
Elke woens
sdagmiddag
g is er om 15.00 uur een
n live uitzen
nding. Om de eenzaamh
heid en de lan
nge week
te onderbre
eken. De ene
e keer zal er orgelspel klinken, de and
dere keer ee
en bemoedigiing vanuit de
e Bijbel
door ds. La
ammers of dss. Theunisse, dan weer een
e CD met geestelijke
g
lie
ederen. De u
uitzendingen zijn te
volgen via de
d kerkradio of via www.kerkdienstge
emist.nl.
Ben je eenzzaam, heb je
e behoefte aa
an een gesprek of aan prraktische hullp?
Neem gerust contact met ons op. We
W bieden gra
aag een luistterend oor off schakelen o
ons netwerk in.

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
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Terugblik
“Horrorwinterdag” 15 jaar geleden
De sneeuwstorm van vrijdag 25 november 2005 was een bijzondere gebeurtenis in de Nederlandse
weergeschiedenis. Door een sneeuwstorm ontstond de langste avondspits in Nederland tot dat
moment: om 18.00 uur stond er meer dan 800 kilometer file. Omstreeks 05.00 uur, de volgende
ochtend, waren alle files opgelost. Honderden reizigers (ook per trein) brachten de nacht door in
opvangcentra, o.a. hotel.
Mede door de wind en zware (vrij natte) sneeuwval kwamen 65.000 huishoudens zonder stroom te
zitten doordat hoogspanningskabels knapte. In o.a. Haaksbergen zaten ze ruim 3 dagen zonder
stroom.

25 november 2015, honderden kilometers file tijdens de avondspits, hier op de Laan van Westenenk (toen nog rotonde)
richting Arnhemseweg naar Beekbergen. Hier liepen enkele auto’s vast in de sneeuw. Het fietspad richting Beekbergen was
opvallend goed sneeuwvrij gemaakt. Op de Arnhemseweg tot de A50 ontstond een kilometerslange file, terwijl je op de weg
langs het Apeldoornse Kanaal gewoon door kon rijden.

Pony in weiland Holleweg.

Super de Boer.

Bushalte Dorpstraat
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26 november 2015, ‘the day after’ bij Super de Boer aan de Dorpstraat in Beekbergen.
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Varia
Spreekuur kindertherapeut ‘kLEEF!
Kanker treft mensen van alle leeftijden. Niet alleen degene die ziek zijn maar
iedereen erom heen. Wanneer een ouder kanker heeft, nemen de ouders soms
de kinderen in bescherming en de kinderen de ouders. Bij kinderen kan dat
gevoelens als boosheid, verdriet, angst, jaloezie veroorzaken en dat uit zich in
bepaald gedrag. Dan kan het fijn zijn om met een buitenstaander te praten.
Spelenderwijs kan misschien een weg worden gevonden naar een nieuw evenwicht.
Maar ook ouders hebben vragen: doe ik het wel goed, wat vertel ik, hoe ga ik om met het gedrag van
mijn kind, zijn er boekjes om samen te lezen, enz. Ook kan het prettig zijn om hier met andere
ouders over te praten. Herkennen en delen van vragen en twijfels kan al de nodige rust geven.
Inloophuis Stichting ‘kLEEF! heeft tweemaal per maand een spreekuur met kindertherapeut Linda
Vosbeek. Voor ouders en voor kinderen. Het spreekuur is bedoeld als een laagdrempelige manier
om vragen die bij deze ingewikkelde tijd te horen, te stellen.
Wilt u meer informatie? Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel naar telefoonnummer
(055) 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF!.
Samenvatting:
Wat
: spreekuur kindertherapeut
Wie
: voor kinderen en hun ouders
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) 5762676.

Kijken op de boerderij dichtbij
In de tijd waarin er wordt gerijmd en gezelligheid centraal staat, zijn er weer
kijkmomenten op de Herenboerderij De Groote Modderkolk! Wil je graag
weten hoe de boerderij eruit ziet, welke dieren er zijn en welke groenten er
verbouwd worden? Ben je benieuwd hoe je kan meedoen met de boerderij?
Kom dan kijken op zaterdag 5 of 19 december om 09:30 uur.
De boerin Marleen of leden van de boerderij zou je zo maar op het land aan
het werk kunnen zien. Zo kan je kijken hoe de groenten als boerenkool erbij
staat. De boerderij heeft ook veel soorten fruitbomen die misschien nog wel
in blad staan met mooie herfstkleuren. De leden van de boerderij kunnen
alles vertellen over het meedoen met de boerderij en wat er zoal op de
boerderij gebeurt.
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Als je meedoet is de boerderij ook een beetje van jou. Zo kan je meedenken over welke groenten er
verbouwd worden of hoe het beste met het land kan worden omgegaan. Je kan elke week groente,
eieren en in het seizoen fruit en vlees (als je dat wilt) ophalen op de boerderij.
Wil je graag kijken? Geef je dan op via grootemodderkolk@herenboeren.nl Ook als je meer
informatie wilt kan je je vragen naar dit adres sturen. De start van rondleidingen is om 09.30 uur en
het adres is Herenboerderij De Groote Modderkolk (Vrijenbergweg 24-B Loenen).

3 decemberJubileumconcert

Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn: 30 jaar!
Het laatste concert van het jubileumjaar van de Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn is op
3 december in Orpheus.
Uitvoerende musici zijn het Animato Strijkkwartet, Jelmer de Moed, klarinet, (voormalige deelnemers
van de masterclass), Laetitia Gerards, zang en Ramon van Engelenhoven, piano.

Programma:
J. Haydn, Strijkkwartet op.71 nr. 2
J. Brahms, Clarinet Quintet op.115
Tijdens het jubileumconcert zal ook de première van de nieuwe compositie 'Site Seeing'
plaatsvinden. Dit werk is gecomponeerd in opdracht van Masterclass Apeldoorn. De componist, Arie
Verheul van de Ven (Canada), is winnaar van de Young Composers Meeting 2019.
Het concert wordt live gestreamed vanaf 19.30 uur. U kunt dan inloggen via de website
www.masterclass-apeldoorn.nl.
Leden van het Animato Kwartet en Jelmer de Moed
namen eerder deel aan de masterclass en het kwartet
en Jelmer zijn onlangs geselecteerd als laureaten door
de vakjury van het Dutch Classical Talent. Zij werken de
komende tijd met coaches aan hun programma,
waarmee ze in seizoen 2021/2022 langs dertien
concertzalen in Nederland touren. Hieronder het
commentaar van de jury.

Animato Kwartet strijkkwartet
Vier topspelers met een bruisende energie, ze pakken je in vanaf de eerste noot! Het kwartet staat in
dienst van elkaar en de muziek en is de grote belofte van de Nederlandse strijkkwartetten.

Jelmer de Moed klarinet
Een geraffineerde performer met een gedurfd en
hypnotiserend programma. Een programma dat helemaal
inspeelt op de huidige tijd. Hij beheerst zijn instrument volledig
en laat het hele kleurenpalet van de klarinet horen.
Het Animato Kwartet is bovendien uitgekozen als talent van
het jaar voor AVROTROS Klassiek presenteert!. In dit
talenttraject geeft AVROTROS jonge klassieke muziektalenten
een flinke boost bij de start van hun professionele carrière.
Ook Laetitia Gerards en Jelmer de Moed krijgen de steun van
AvroTros Klassiek presenteert.
Donderdag 3 december: Jubileumconcert
Strijkkwartet Animato & Jelmer de Moed, klarinet | Orpheus
Voor meer informatie:
www.masterclass-apeldoorn.nl
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Hoge Bergweg 16 in Beekbergen

het veranderen van kavels van 2 recreatiewoningen
(wijziging verleende vergunning d19/023948)

27-11-2020

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).

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan voor ruimtelijke
ontwikkeling Lierderstraat 43 Lieren
Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee
dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor Liederstraat 43 in Lieren.
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage,
kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de
gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen.
Te zijner tijd zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te
reageren. In het Gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren.
Apeldoorn, 25 november 2020
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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.

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!

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
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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
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