Nieuwsbrief 25 mei 2021
Van de Bestuurstafel
Beekbergen en de zorginstellingen; de zorginstellingen en Beekbergen
Dat was enkele jaren geleden de titel van een themabijeenkomst van de dorpsraad.
De zorginstellingen kregen de gelegenheid om de doelstellingen van hun instelling kenbaar te
maken en de doelgroep toe te lichten. En omgekeerd was er voor de dorpsbewoners ruim
voldoende gelegenheid om daarvan kennis te nemen.
Zowel de zorginstellingen als de dorpsbewoners waren positief over
deze bijeenkomst en maakten de afspraak over een paar jaar weer
zo’n bijeenkomst te organiseren. Dat tijdstip was vorig jaar aangebroken maar corona belemmerde dat en belemmert dat nog
steeds. Maar er is een aantal vooruitzichten die hoop geven dat er
over enige tijd weer wat mogelijk is. Dus voorzichtig gaan nadenken
kan geen kwaad. Er is in de afgelopen twee jaar het nodige
aangepast.
Stichting de Hoop (Horeb) aan de Kuiltjesweg is opgeheven.
Bij Pluryn is het management vervangen. Marken Haven is gestart
met vervangende bouw. Iriszorg heeft Ruiters Erve in de verkoop
staan. In de Nieuwsbrief van 10 mei heeft daar een stukje over
gestaan.
Reden genoeg om weer een themabijeenkomst te organiseren.
Hoe en wanneer we dat gaan doen is onderwerp van gesprek
binnen het bestuur van de Dorpsraad, maar er wordt over nagedacht
om zodra dat “van corona mag”, de zaak ter hand te nemen.
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E vitalliteitsage
Een
enda voo
or Beekb
bergen
De gemeente Apeldoorn
n vindt het belangrijk om te weten wat er
spe
eelt en leefft in de wijk
ken en dorp
pen. Om diie reden maken ze
om
m de paar ja
aar een vita
aliteitsagen
nda op.
Elke wijk en ieder dorp krijgt zijn eigen agend
E
da. Er staan onderwerp
pen in die
b
belangrijk
zijjn voor de wijk
w of het dorp.
d
De gemeente vra
aagt aan inw
woners en
p
partners
(zo
oals onderne
emers, polittie en een dorpsraad)
d
wat
w zij belangrijk
v
vinden
voor de komend
de periode. Zo ontstaatt er een age
enda met do
oelen op
k
korte,
midde
ellange en la
ange termijn. De agenda gaat ove
er een perio
ode van
o
ongeveer
10
0 jaar. Vaakk zijn het vo
ooral volwasssenen die een
e mening
g geven
o
over
wat er in de agend
da moet. Da
at is jammer, want ook jongeren weten
w
vaak
g
goed
wat be
elangrijk is voor
v
hun do
orp. Daarom
m willen we graag met jongeren
j
b
brainstorme
n waar zij aandacht
a
vo
oor willen in hun omgev
ving.
t met een aantal
We zijn beziig met voorbereidingen
W
n voor een bijeenkoms
b
a
jonge
eren (14 t/m
m 20 jaar).
In
n de komen
nde uitgaven van de Niieuwsbrief volgt
v
meer informatie.
i
Waarschijnliijk valt u, als lezer, niett in de geno
W
oemde leefttijdscategorie.
M
Maar
wellich
ht heeft u (kklein)kindere
en in Beekb
bergen of Liieren die wé
él tot deze d
doelgroep behoren.
b
M
Misschien
kunt u het on
nderwerp viitaliteit een keer ter sprrake brenge
en?
Gedurende het jaar willlen we mee
G
erdere bijeenkomsten gaan
g
organiiseren. We volgen hierrtoe de
o
ontwikkeling
gen en rege
els rondom corona.
c
We
e hopen sne
el een aanta
al momenten te kunnen
n plannen
o met u in gesprek te gaan!
om

A
Achmea
en Geme
eente Ap
peldoorn
n samen in actie tegen
t
ee
enzaamhe
eid
P
Prijsvraag
m ideeën
met
n ván jonge
eren vóór ouderen,
o
dó
óór Apeldo
oornse ond
dernemers
Ee
enzaamheid
d bij ouderen is een gro
oeiend them
ma, ook in A
Apeldoorn. Daarom
D
org
ganiseert Achmea
A
sam
men met de Gemeente Apeldoorn op 24 juni dit
d jaar een
on
nline event ‘A
Apeldoorn samen
s
in ac
ctie tegen Eenzaamhe
E
eid’ waarin id
deeën van
jon
ngeren geko
oppeld word
den aan ondernemers in de stad. Jongeren met
m een
go
oed idee kun
nnen een fillmpje met hun
h idee inssturen. De o
ondernemerrs kunnen
op
p hun beurt dit idee ado
opteren. He
et beste idee
e wordt daa
adwerkelijk uitgevoerd
u
én
n wint een mooie
m
prijs.
Achmea divisievoorzitte
A
er Pensioen
n & Leven Maarten
M
Perrquin: “Doorr de combin
natie te mak
ken tussen
jo
ongeren, ou
uderen én het
h Apeldoo
ornse bedrijffsleven, zien we een mooie
m
kans vvoor Apeldo
oorn om
s
samen
eenzzaamheid te
e verminderren. Zeker in
n deze tijd is
i het heel belangrijk
b
o
om, ook als organisatie
e bijdrage
een
e te leveren aan maatsschappelijke
e thema’s diie onze klan
nten raken”.
Wethouder Nathan
W
N
Stukker: “Hoe kan je als jo
ongere het verschil ma
aken voor een bekende
e of
o
onbekend
oudere? Daa
ar laten we graag onze
e Apeldoorn
nse jongeren
n over nade
enken. Er ziijn natuurlijkk
in
n Apeldoorn
n ook een hoop
h
initiatie
even. Het zo
ou fantastis
sch zijn als we
w daar een aantal aa
an toe
k
kunnen
voeg
gen met deze prijsvraa
ag. Juist de verbinding van genera
aties en de koppeling met
m het
b
bedrijfsleven
n maakt ‘Ap
peldoorn samen in actie
e tegen Een
nzaamheid’’ zo sterk.”
Apeldoornse
A
e jongeren kunnen
k
meedoen doorr een kort fillmpje in te sturen.
s
De vvideo’s worrden
b
beoordeeld
door een de
eskundige jury.
j
En op 24 juni tijde
ens het onlin
ne event ‘A
Apeldoorn sa
amen in
a
actie
tegen Eenzaamhe
E
eid’ wordt de winnaar bekend
b
gem
maakt! De uitvoering va
an het idee ligt in
h
handen
van Apeldoornsse ondernemers. Zij ku
unnen zich op hun beu
urt aanmelde
en om aanw
wezig te zijn
n
b het eventt. Dus ben of
bij
o ken jij een Apeldoorn
nse jongere
e met een goed
g
idee om
m eenzaam
mheid onderr
o
ouderen
te verminderen
v
n? Dan horen wij graag
g van jou! Bekijk
B
deze video en sttuur je idee in voor
8 juni naar: apeldoornsamentegen
neenzaamhe
eid@gmail.com.
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In en om de dorpen
De vlaggen zijn weer opgerold…
We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen, kaartjes, app-berichten,
giften, briefjes, foto’s, mails… we hadden ze graag met u gedeeld, als het er niet
zoveel geweest waren!
Zonder uw medewerking was het Vlaggen Eerbetoon niet mogelijk geweest.
Daarvoor nogmaals onze dank!
We hebben als Stichting 4 en 5 mei overleg gehad en vinden het eigenlijk jammer,
om de vlaggen niet nog een volgende keer te gebruiken.
Wanneer het precies zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk, maar we gaan de
vlaggen nu op een goede manier opslaan, zodat ze in goede staat klaar liggen voor
die volgende gelegenheid.
Met vriendelijke groet namens de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen,
Ine Pennink

CODA Cultuurhuis – stap voor stap geopend
GOED NIEUWS! Vanaf donderdag 20 mei ontvangen we je graag weer in CODA Centrale
Bibliotheek, dok Zuid, De Maten en in de CODA Boekenbus. De openstelling van CODA Bibliotheek
volgt de richtlijnen van het landelijke bibliotheekprotocol en het RIVM. Dat betekent dat we werken
met reserveringen, een gezondheidscheck vooraf en een maximaal aantal bezoekers per vestiging en
in de bus. Voor meer informatie: https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/bibliotheek.
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In he
et kader van sociaal-maa
atschappelijkke betrokkenh
heid plaatsen we nog ee
en keer de op
proep
in he
et kader van
n “vakantiege
eld samen de
elen”.

V
Vakantie
geld Sam
men Dele
en 2021
‘Ik wist niett dat er nog
g mensen waren,
w
die
zomaar ietts geven voo
or een ande
er’ zei een
alleenstaan
nde vrouw vorig
v
jaar, met
m tranen in
i de
ogen. Door de gift van
n Vakantieg
geld Samen
Delen kon ze haar zuss bezoeken
n in het westen
van het lan
nd. Daar wa
as ze al jare
en niet gewe
eest, maar n
nu kon ze een
e
treinkaartje
e betalen. Met
M haar gew
wone budget is daar geen ruimte voor.
Leven van een minimuminkomen
n brengt me
ensen nogall eens in ee
en sociaal
isolement. Dat geldt ook
o voor gez
zinnen. In Apeldoorn
A
g
groeien ongeveer
2
2100
kinderen op in arm
moede. Datt beperkt he
en in hun on
ntwikkeling. Een sportcclub of muziiekles, alless
k
kost
geld. En langdurige armoede betekent helaas vaak ook een sle
echtere gezzondheid.
Het zijn som
H
ms twee gesscheiden we
erelden: de mensen die
e het financcieel goed h
hebben en de
d mensen
d leven va
die
an heel wein
nig. In de ke
erk geloven we in verbo
ondenheid tussen men
nsen, in de waardigh
heid
van ied
der mens en
n in samen delen. De actie
a
Vakantiegeld Sam
men Delen g
geeft daar handen
h
en
v
voeten
aan. De vrijwillig
gers die hett geld bij de
e mensen brrengen, maken vaak m
mee dat ontv
vangers
o
ontroerd
zijn
n en dankba
aar. Dat is waar
w
we hett voor doen. Tegelijk willen
w
we door de actie mensen de
e
k
kans
bieden
n met anderre hulpvrage
en de weg te
t vinden na
aar de kerke
en.
Wie het financieel goed
W
d heeft, en in mei welliccht een moo
oi bedrag ontvangt als vakantiege
eld, nodigen
n
w uit om te
we
e delen met een plaatsg
genoot via deze
d
actie van
v de kerkken in Apeld
doorn en om
mgeving.
D jaar doen
Dit
n Beekberg
gen en Loen
nen voor het eerst ook mee. Zo grroeit het aan
ntal kerken dat zich bij
d
deze
actie aansluit.
a
En dat is mooii, want ook het aantal aanvragen
a
neemt iede
er jaar toe. De
D langd
durige
coron
nacrisis raakt mensen met een kra
appe portem
monnee harrd. Vorig jaa
ar konden we
w met deze
e
a
actie
1600 mensen
m
blij maken. We
e verwachte
en dat het aantal aanvrragen ook d
dit jaar weerr fors zal
s
stijgen.
U vindt de complete
c
infformatie ove
er geven en
n aanvragen
n op de web
bsite:
w
www.vakant
tiegeldsame
endelenape
eldoorn.nl.
D
Daar
en op de website www.hgbb.nl is de fold
der met alle
e informatie te downloa
aden.
B
Beekbergen
n beoordeeld de aanvra
agen uit Beekbergen, Lieren
L
en Oosterhuizen
O
n.
Aanvragen en
A
e giften zijn welkom t//m 3 juni. Giften
G
kunne
en worden overgemaak
o
kt op rekeningnummer
N
NL69
RABO
O 037 37 40
0 298 t.n.v. de
d Diaconie
e Protestanttse Gemeen
nte Apeldoo
orn o.v.v. Vakantiegeld
d
S
Samen
Dele
en. U kunt ook
o een gift geven via de
d QR-code
e. Dat maakkt geven no
og gemakke
elijker!
H
Helpt
u mee
e om deze tiiende editie
e van Vakan
ntiegeld Sam
men Delen tot een succces te maken?
J Vijfhuize
Jan
en, mail: jan
n.vijfhuizen@
@hgbb.nl

VSD: beek
kbergen@vvsdapeldoorrn.nl

A
Apeldoor
rnse Spo
ortweek 2021:
2
… in bewegin
b
ng!
Van 31 mei t/m 6 juni vindt
V
v
de Ape
eldoornse Sportweek
S
plaats.
p
Er is een
g
gevarieerd
a
aanbod
doo
or 25 sportclubs die gra
atis lessen aanbieden.
a
E overzicht van alle aangebode
Een
a
n activiteite
en is te vinden op:
h
https://www.
.sportstimullering.accre
es.nl/apeldo
oornse-sporrtweek
O in Beekkbergen kun
Ook
n je tijdens deze
d
week gratis meed
doen aan vo
oetbal,
g
gym
en turnactiviteiten.. Aanmelden mag, maa
ar hoeft niet.
V.V. Beekbergen
Website
Info/aanm
melden

: Veldhofweg
g 35
: https://www
w.vvbeekbe
ergen.nl/155
5/agenda
: info@vvbeekbergen.n
nl
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Datum

Tijd

Voor

Activite
eit

Dinsdag 1 juni

20.00 - 21.3
30

Damess/meiden van
naf 16 jr

voetbaltraining

Donderdag
g 3 juni

20.00 - 21.3
30

Damess/meiden van
naf 16 jr

voetbaltraining

Zaterdag 5 juni

9.00 - 10.30
0

jongen
ns en meisjes
s van 6 tot en
n met 11 jaar

voetbaltoernooitje*

* Dit toernoo
oitje is ook voo
or leden. Alle deelnemers
d
wo
orden verdeelld in teams en
n voetballen da
an een aantal wedstrijdjes.
De trainerss van de JO8 tot
t en met JO1
11 teams zijn als
a begeleidin
ng aanwezig.

B.S.V. Bee
ekbergen : Veldhofweg
g 33
: https://www
Website
w.bsv-beekb
bergen.nl/apeldoornse
e-sportweekk
Info/aanm
melden
: gymbsv@g
gmail.com
Datum

Tijd

Voor

Activite
eit

Maandag 31
3 mei

15.30 - 16.3
30

peuterss en kleuters
s (3 t/m 6 jr)

gymles

Dinsdag 1 juni

16.30 - 18.0
00

meiden
n van 6 t/m 11 jaar

turntrain
ning

Dinsdag 1 juni

18.00 - 19.3
30

meiden
n vanaf 12 ja
aar

turntrain
ning

Woensdag
g 2 juni

16.00 - 17.0
00

jongens en meisjes
sgroep 3 en 4

gymles

Woensdag
g 2 juni

17.00 - 18.0
00

jongens en meisjes
s vanaf groep
p5

gymles

N
NLDoet
Het Oranje Fonds
H
F
organ
niseert op 28
2 en 29 me
ei 2021, sam
men met du
uizenden
o
organisaties
s in het land, weer NLdoet; de groo
otste vrijwillligersactie van
v
N
Nederland.
N
NLdoet
zet vrijwilligerswerk in de spotlights
s
e
en nodigt ied
dereen uit
o een dagjje de hande
om
en uit de mo
ouwen te steken.
Vrijwilligers zijn
V
z het klop
ppend hart van
v vele
sociale initia
atieven. Het Oranje Fon
nds laat
d
daarom
met NLdoet zie
en hoe belangrijk
a
actieve
burg
gers voor de
e samenleviing zijn.
N geen vrrijwilliger? Dan
Nog
D kun je tijdens
t
NLdo
oet ervaren
n hoe
le
euk vrijwillig
gerswerk ka
an zijn. Voor organisatiies is het ee
en mooie
k
kans
om nie
euwe vrijwilligers aan te
e trekken en
n natuurlijk om
k
klussen
gekklaard te krijgen!
Voor vrijwillligers
V
W je een dagje de han
Wil
nden uit de mouwen stteken voor een
e stichting, verenigin
ng, of zorgin
nstelling?
D dan op 28 & 29 me
Doe
ei 2021 mee
e met NLdo
oet, de groo
otste vrijwilligersactie va
an Nederland.
J maakt ke
Je
ennis met vrrijwilligerswerk en helpt een organ
nisatie een klus
k
te klare
en. En het is
s nog
g
gezellig
ookk! Jouw inze
et is zeer we
elkom!
V ondersta
Via
aande link worden
w
de klussen
k
in Beekbergen
B
n getoond.
h
https://www.
.nldoet.nl/Beekbergen

R
Rijbewijs
skeuringen CBR in Beekb
bergen
Een med
dische keurring voor het
h verleng
gen van uw
w rijbewijs is
s nodig wa
anneer u
75 jaar of
o ouder bent of wann
neer u een zgn.
z
groot rijbewijs (C
C/D/E) gaat halen of
vernieuw
wen, of wan
nneer u om
m medische
e reden een
n arts moett bezoeken
n van het
CBR.
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Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen bij Dorpshuis “De Hoge Weye”
in Beekbergen medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op o.a. de volgende
datum (onder voorbehoud van wijzigingen): vrijdag 28 mei, woensdag 9 juni, zaterdag 12 juni en
woensdag 23 juni.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.
Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
 Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl
 Tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.
De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn
www.cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u
kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.
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 dát 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: www.regelzorg.nl.
Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders
Verloopt het rijbewijs tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw rijbewijs is in de hele EU nog
10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs.
De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich tijdig laat informeren en u zich
goed voorbereidt op de keuring zult u geen gebruik hoeven maken van deze regeling.

Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Apeldoorn
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope
Keuringen op 4 juni en vervolgens eens per maand in Regus Business Park, Het
Rietveld 55A. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website:
www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E en Taxipas € 60,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op www.mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal
weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per
post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.
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Mark Pop Upt!
Zoals eerder vermeld in de vorige Nieuwsbrief is er een nieuw terras geopend vanaf 15 mei op de
hoek Loenenseweg/Henk Vullinkweg: Mark Popt Up!. De plannen voor dit terras bestond al 2 jaar,
maar is wat vertraagd door de Corona. Als je de Loenenseweg oversteekt, komend uit het bos, kun
je het niet missen.

Als je de Loenenseweg oversteekt, komend uit het bos, kun je het gezellige terras van Mark Popt Up! niet missen.
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Gra
atis adviies van vrijwillig
gers
Wilt u duurzame
e energie, m
maar u weet niet goed
hoe te beginnen? Vraag dan de vrijwilligers van
bLoE
Em. Stuur ee
en e-mail off maak een afspraak
met een
e van de energie-coa
aches.
interne
et:
e-mail:
kuur:
spreek

Energ
giek wonen
w
doe je zo
o!

www
w.duurzaambloem.nl
info@
@duurzaam
mbloem.nl
telefo
onisch of diigitaal (met computer)
mail ons voor ee
en afspraak
k

voor
v
de wereld,
mfort en
uw com
uw
u portemonnee
e

of help alss
vrijwilliger
n bLoEm
m
van

D Gesch
De
hiedenis
s van Bee
ekbergen
n, Lieren
n en Oostterhuizen
De schrijve
er van onderrstaande 24 artikelen is
s Gerrit Mulller.
Wilt u reage
eren op een
n artikel stuu
ur dan een e-mail
e
naar: g.j.muller@
@upcmail.nl..
Al een aantal jaren is ond
A
der auspiciën
n van de Dorpsraad Beek
kbergen-Liere
en de Werkg
groep Oud Be
eekbergenL
Lieren
(WOBL) bezig mett informatie over
o
de histo
orie van deze
e dorpen en de
d omgeving
g. Op de web
bsite van de
d
dorpsraad
is nu een publiicatie beschikbaar over de
d geschiede
enis van Beekbergen, Lie
eren en Oosterhuizen.
D publicatie is tot stand gekomen do
De
oor een same
enwerking va
an de WOBL
L en de auteu
ur Gerrit Mulller.
De volgende onderwerpen zijn via ond
D
derstaande link
l
beschikb
baar op de website
w
van d
de dorpsraad
d:
1. De Veluwe
e 2. IJzerwin
nning op de Veluwe
V
3. Het leven in de Middeleeu
uwen 4. De o
oude kerk va
an
B
Beekbergen
5. De Oude Beek en de sprengen 6.
6 Het kerspe
el Beekbergen en de marken 7. Mole
ens in
B
Beekbergen
e Lieren 8. Beekbergen
en
n in de 16e eeuw
e
9. De reformatie
r
10. Beekberg
gen in de 17e eeuw
11. Beekberg
gen in de Fra
anse tijd 12. Herbergen in Beekberge
en 13. Beekbergen in de
e 19e eeuw
14. Christelijkk onderwijs in
n Lieren 15. Ontginning van het Beekbergerwoud
d 16. Het Ho
oogeland, ee
en kolonie
v
voor
bedelaars en landlop
pers 17. Hett Spelderholtt en Teixeira de Mattos 18.
1 De Unieh
huizen 19. Het
H Heethuyss
e Rauwenhu
en
ul 20. Eerste
e wereldoorlo
og en mobilissatie 21. Zie
ekenzorg in Beekbergen
B
22. Boerenleven in
v
vorige
eeuw 23. Tweede Wereldoorlo
og 24. Veran
nderend stra
aatbeeld begiin 20e eeuw 25. Zwemba
ad
D Hagenbru
De
ug

w
www.dorpsr
raadbeekbe
ergen.nl/wob
bl.html

B
Biljarters
s De Stam
mtafel we
eer bijee
en

Sinds va
andaag, dinsd
dag 25 mei, zijn
n de biljarters van De Stam
mtafel weer acttief bezig.
Voorr ieder biljarter heeft Henk Bos
B (rechts op
p de foto) deze
e “trofee” gem
maakt.
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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.
De kerkdiensten zijn gelukkig weer toegankelijk voor kerkgangers (10.00 en 19.00 uur). Hiervoor dient u
klachtenvrij te zijn, te reserveren via de www.hgbb.nl en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften die
in de kerk worden aangegeven. De diensten kunnen ook via www.kerkdienstgemist.nl (dorpskerk
Beekbergen) live of later worden bekeken en meebeleefd.
 Elke zondag is er om 10.00 uur en 19.00 uur een live uitzending.
 Eens per 14 dagen is op woensdagmiddag 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.
Ook deze uitzendingen zijn te volgen via de kerkradio of via www.kerkdienstgemist.nl. De uitzending is
steeds op de oneven weken, dus: woensdag 26 mei, woensdag 9 juni, woensdag 23 juni, enzovoort.
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.hervormdegemeentebeekbergen.nl of www.hgbb.nl
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Varia
Stel uw vragen aan een gespecialiseerde gesprekspartner
Heeft u vragen over fysieke, sociale, financiële of werk gerelateerde gevolgen van
kanker?
Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Diverse adviseurs zijn aan Stichting
‘kLEEF! verbonden. Zij hebben ruime ervaring, ieder op zijn of haar vakgebied.
U kunt uw vragen voorleggen aan onze notaris, bedrijfsarts, diëtiste, financieel adviseur,
kindertherapeut of oud-huisarts gespecialiseerd in re-integratie. Onze adviseurs zijn niet gebonden aan een
instantie of bedrijf. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.
Heeft u interesse? Laat het ons weten. Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel naar telefoonnummer (055)
576 26 76 van Stichting ‘kLEEF!.
Samenvatting:
Wat
: spreekuren van adviseurs
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

Bent u rond de dertig en heeft u kanker of gehad?
Bij Stichting ‘kLEEF! - inloophuis voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) of met
deze ziekte worden geconfronteerd - komt regelmatig de vraag binnen of er meer
mensen rond de dertig zijn met kanker of dit hebben gehad. Mensen geven aan behoefte
te hebben aan het uitwisselen van ervaringen. Denk aan vragen over bijvoorbeeld het
gezin, relatie, werk of emoties. Misschien heeft u ook de behoefte om anderen te
ontmoeten die in dezelfde situatie zitten. Dan bent u meer dan welkom.
Binnenkort starten we bij Stichting ‘kLEEF! een gespreksgroep voor mensen tussen de 25 jaar en 35 jaar om
onder professionele begeleiding met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Heeft u interesse? Laat het ons weten. Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel naar telefoonnummer
(055) 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF!.
Samenvatting:
Wat
: ontmoetingsbijeenkomst voor mensen tussen de 25 en 35 jaar
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

Gespreksgroep voor jonge vaders met een partner met kanker
Je hebt een gezin en je krijgt te horen dat je partner kanker heeft.
Je wereld staat op zijn kop; er komt heel veel op je af. Je wilt er zijn voor je partner, maar
je hebt zelf ook veel vragen.
Hoe ga je om met de impact op je zelf, je werk, je vrienden? Wat bespreek je met de
kinderen? Hoe ga je om met de spanning? Opeens sta je op de tweede plaats en gaat
alle aandacht uit naar je “zieke” partner. En wie zorgt er voor jou?
Ervaringen delen met andere jonge vaders die hetzelfde meemaken, kan een enorme steun zijn. Bij Stichting
‘kLEEF! hebben we ervaring met gespreksgroepen. Op korte termijn willen we een nieuwe groep starten voor
jonge vaders met een partner die kanker heeft.
Ben je geïnteresseerd of wil je op de hoogte gehouden worden, neem dan contact met ons op via
info@stichtingkleef.nl of telefonisch (055) 5762676. Bij ons binnenlopen kan natuurlijk ook: Vosselmanstraat 4
in Apeldoorn.
Voor meer informatie over Stichting ‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nl.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram.
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De tunnelkassen van de Herenboeren de Groote Modderkolk
Als je vanuit de Hoofdweg richting het kanaal rijdt valt je misschien op dat je iets
glimmends door de bomen ziet. Wat is dat toch? Nou, dat is een deel van een tunnelkas, onderdeel van de Herenboerderij de Groote Modderkolk. Er is er niet een, maar er
zijn twee van deze lange brede kassen midden op de akker van de boerderij.
In deze kassen is het windstil, schijnt de zon lekker naar binnen, waardoor het warmer
is dan daarbuiten. Op dit moment groeit er in de tunnelkassen sla, wortel, knoflook en
rucola. In de kassen is het soms erg druk met hard werkende Herenboeren. Ze zaaien,
wieden onkruid en oogsten de groenten. Naast al dit boerenwerk, worden er ook andere
activiteiten georganiseerd, zo is er de Winterschool geweest, met allerlei workshops
over inmaken, vegetarisch koken en een interessante lezing van de smaakprofessor.
De eerste oogst is al van het land gekomen. Raapstelen, lekker, lokaal en vers!
De geoogste groenten worden elke week door de leden opgehaald, samen met de
eieren, die de kippen elke dag trouw leggen.
Deze groenten, vlees (optie) en eieren worden zonder tussenkomst van een supermarkt, tussenhandelaren en transport, gegeten door de Herenboeren. Wil je ook lekkere verse eieren en groente,
doe mee als Herenboer(in)! Meld je aan voor meer informatie voor een rondleiding.
Email naar rondleiding@hbgm.nl. Er wordt contact met je opgenomen voor een individuele
rondleiding.

LIVESTREAM! De planeet Mercurius
Vrijdag 28 mei 2021, 20.00 – 22.00 uur

De planeet Mercurius draait zijn rondje nabij de zon en is
daardoor één van de onbekendste planeten van ons
zonnestelsel. Alex Scholten laat zien wat we er inmiddels
dankzij de ruimtevaart van weten en welke verrassingen
dit heeft opgeleverd. Ook blikt hij vooruit op de missie
van de Europees/Japanse ruimtesonde BeppiColombo
die onderweg is naar deze kleine planeet.
Vanwege de situatie rondom het coronavirus is deze lezing alleen via een live stream te
volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.
Volkssterrenwacht Bussloo
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Terugblik

24 juni 2018 Dames Beekbergen op Drakenbootfestival in Apeldoorn

Ook Beekbergen was afgelopen zondag 24 juni vertegenwoordigd op deze “spetterende” drakenbootraces tijdens het
Drakenbootfestival in Apeldoorn. Enkele dames van BSV met een aantal vriendinnen waagden zich, zonder enige ervaring,
voor deze klus. Het kon de (water)pret niet drukken dat ze tweede of derde werden tijdens de 3 heats. Er werd serieus
gestreden, maar ook ontzettend veel gelachen. De dames hadden als herkenningsteken allemaal een rode boerenzakdoek
om het hoofd gebonden. Andere ploegen hadden zich op ludieke wijze vermakelijk uitgedost. Voor jong en oud waren er
diverse (muzikale) activiteiten georganiseerd.
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dat er op 11 januari 2021 een besluit is genomen over een vrachtwagenverbod op een deel van de
weg Groot Panorama met nummer 2020-455691 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-20211116.html);
dat er een bezwaar is binnengekomen over dit besluit;
dat in het kader van de bezwarenprocedure een volledige heroverweging van het besluit dient plaats
te vinden;
dat daarover met de belanghebbenden in het gebied rondom Groot Panorama contact is
opgenomen;
dat de grootste problemen niet vastlopende vrachtwagens blijken te zijn;
dat de problemen die worden ervaren vooral te maken hebben met andere vormen van overlast, die
niet te verhelpen zijn met een verkeersmaatregel;
dat voor de levering van goederen en diensten aan omwonenden het wenselijk is dat er vrachtwagens mogen rijden op Groot Panorama;
dat een algeheel vrachtwagenverbod daarom in heroverweging onwenselijk wordt geacht;
dat om deze redenen het genomen besluit met nummer nr. 2020-455691 niet wordt uitgevoerd en
wordt ingetrokken;
dat er een vervolgonderzoek komt naar vastlopende vrachtwagens op de weg Groot Panorama;
dat op het moment dat er een verkeersprobleem op deze weg wordt geconstateerd het college graag
blijft meedenken over een geschikte (verkeers)oplossing.
BESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders besluit, gelet op het al het bovenstaande en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht:
1. Het verkeersbesluit met nummer 2020-455691 van 11 januari 2021 in te trekken en daarmee
geen vrachtwagenverbod in te stellen op de weg Groot Panorama in Beekbergen.
Apeldoorn, 17 mei 2021
Namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
Chris Lagendijk
Afdelingshoofd Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie
Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook
digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u
uw bezwaarschrift per post verstuurt, raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.
Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht hebben reeds ingediende bezwaarschriften van rechtswege mede betrekking op dit intrekkingsbesluit, tenzij daarbij onvoldoende
belang bestaat.

15

S
Sociaal
maatsc
chappellijk werk
ker
S
Spreekuu
ur Stimenz
Van Stimenz
S
onttvingen wij bericht
b
dat als
a resultaa
at van overle
eg met doktter Peters iss
overe
eengekomen
n dat het Sttimenz-spre
eekuur in ge
ezondheidsccentrum Pa
apenberg
weer op inloopba
asis kan pla
aatsvinden. Het is dus niet meer p
per sé noodz
zakelijk een
n
afspra
aak te make
en. Uiteraarrd komt u alleen naar het
h spreeku
uur als u “co
orona vrij”
b
bent
en natu
uurlijk dient u zich aan de richtlijne
en van de Rijksoverhei
R
id en het RIIVM te houd
den.
Het inloopsp
H
preekuur is op dinsdag
gochtend va
an 10.00 tot 12.00 uur in Gezondheidscentrum
m
Loenensew
P
Papenberg,
weg 1, Beekkbergen. Ee
en maatschappelijk we
erker (088 7
784 6464) is
s dan
b
beschikbaar
r om u te he
elpen wanne
eer u hulp nodig
n
heeft op gebiede
en die vallen
n binnen he
et sociaal
m
maatschapp
pelijk kader.
Of het nu ga
O
aat om vrag
gen op het gebied
g
van hulp
h
die uw
w leefomstan
ndigheden kkunnen
v
veraangena
men of om welke activviteiten voorr u geschiktt zouden zijn
n om uw we
elzijn te vergroten of
w
welke
moge
elijkheden er voor u zijn
n om deel te
e nemen aa
an vrijwillige
erswerk? Err is vaak me
eer mogelijkk
d u denkt.
dan

S
Seniore
enbijeen
nkomste
en
In verba
and met de
e coronav
virus gaan alle senio
orenbijeen
nkomsten in Beekbergen en
Lie
eren, tot nader
n
orde
er, niet door !

D STA
DE
AMTAF
FEL
Ie
edere dond
derdagmidd
dag van 14
4.00 tot 16.0
00 uur verz
zorgen de vrijwilligers
v
vvan de Stam
mtafel een
in
nloopmidda
ag voor IEDEREEN die
e een kopje koffie of the
ee wil kome
en drinken ttegen betaling van
1 euro voor 2 kopjes. Voor
V
de man
nnen/vrouw
wen die wille
en biljarten is daarnaasst ook nog de
d gelegenh
heid
om dit op
o dinsdagm
morgen van
n 10.00 tot 12.00
1
uur te
e doen. Er zijn
z diverse mogelijkhe
eden tot
s
spellen
zoals sjoelen, kaarten,
k
bilja
arten, rumm
mikub, maarr ook voor het
h maken vvan een pra
aatje met
e
elkaar.
Dorp
pshuis De Hoge
H
Weye
e, Dorpstra
aat 34, Bee
ekbergen.

H
HUISKA
AMER va
an LIER
REN
Elke woens
E
sdagochten
nd van 10.0
00-12.00 uu
ur. Iedereen
n die graag een praatje
e wil. Bij een
n kopje
k
koffie/thee
m wat lekkkers. Vanuitt Lieren of daar
met
d
buiten.. Gezellighe
eid, wat han
ndwerken, een
e spelletje
e.
H Trefpun
Het
nt, Lierders
straat 7, Lie
eren, achte
er de Kerk.

1
16

’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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Terugblik

14 juni 2014 200 JAAR KONINKRIJK, APELDOORN

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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