N wsbrieff 13 se
Nieuw
eptemb
ber 20
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V de
Van
e Besttuursta
afel
W
World
Cleanup Day
D 2021
D GROO
DE
OTSTE WERELD
W
DWIJDE OPRUIMA
O
ACTIE VAN
VA HET JAAR!
Op zaterda
ag 18 septe
ember is he
et weer zover: World C
Cleanup Day
y 2021.
Tijdens dezze wereldwijde opruimactie geven
n we in heell Nederland
d en samen
met ruim 180 landen de
d planeet een
e grote scchoonmaakkbeurt. Ons doel? Het
opruimen van
v zoveel mogelijk
m
zw
werfafval in Apeldoorn
A
e
en in heel de
d wereld!
Meld je nu
u aan voor World Clea
anup Day in
n Apeldoorrn 2021!
Ga op 18 se
G
eptember, een
e rondje zwerfafval
z
ru
uimen in je straat/buurt en deel ee
en (of meerdere)
"zwerfie" me
et je buit & straatnaam
s
op je Facebook, Twitter en/of Insstagram acccount met de hashtags
#
#WCD21Ap
eldoorn en #HeelApeld
doornRein.
Via de link Aanmelden
V
A
Cleanup in je buurt kun je aangev
ven in welke
e straat of b
buurt je gaa
at opruimen.
J kunt ook aangeven of
Je
o je materialen (hesje, grijper en afvalzak) nodig hebt.
W bevelen deze actie natuurlijk van
Wij
v harte aa
an!

K
Kern
mett Pit
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Voorwaarden aan deelname











Deelname aan Kern met Pit kan alleen in groepsverband. Bijvoorbeeld mensen die in één
buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier een samenhangende groep vormen,
zoals ouders van kinderen van een school, leden van een sportvereniging et cetera;
De groep mag niet te klein zijn, er moet een zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in
de eigen omgeving;
Het aangemelde project dient nadrukkelijk gericht te zijn op de verbetering van de plaatselijke
(woon)omgeving;
De deelnemers voeren zelf hun projecten uit, al dan niet met ondersteuning van derden.
Een goed overleg met de (plaatselijke) overheid is daarbij van essentieel belang;
De uitvoering van het project valt (voor het grootste gedeelte) in de periode van januari tot en
met december;
Het project heeft een duidelijk begin en eind, zowel qua tijd als inhoud. Het project kan ook
een deel van een groter geheel zijn;
Per groep kun je slechts één project aanmelden;
Een project waarin twee of meer groepen samenwerken, wordt als één project beschouwd.
Je kunt dus maar één groep inschrijven;
Controversiële projecten worden niet toegelaten. KNHM is geen partij in een geschil rond een
project. Wanneer een geschil naar boven komt tijdens de wedstrijdperiode wordt geen prijs
toegekend.
Om aanspraak te maken op het predicaat Kern met Pit en de bijbehorende 1.000 euro is
deelname aan de start- en afsluitdag verplicht.
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In en om de dorpen
Een klein verslag van het Proathuus
Na een lange tijd, zo ongeveer 20 maanden, konden
we eindelijk, weer volgens de RIVM regels, bij elkaar
komen in het Hoogepad, in het Proathuus.
Wat hebben we er naar verlangd om bij elkaar te
komen, dinsdagmiddag 7 september was het zover
dat we als team weer vele oude en nieuwe gezichten
mochten verwelkomen.
Wat aandoenlijk wat een ieder vertelde hoe ze corona tijd hebben ervaren.
We stonden stil bij het overlijden van 5 leden van onze groep.
Wij als team hebben in de afgelopen tijd alle leden iedere maand kaarten
gestuurd ter bemoediging.
We waren blij dat er weer 26 personen waren en voor iedereen was er
koffie / thee met appeltaart en later een drankje.
Wij vonden het een zeer geslaagde middag, vooral door al die blijde
gezichten!
Graag tot dinsdagmiddag 14.00-16.00 uur in het Proathuus in Het Hoogepad
(Papenberg 5) in Beekbergen. De deur staat voor u open!
TOT ZIENS! namens het team; Rien van der Sijs.
055-5062608
06-29444582

Spaar mee voor onze club!
AH organiseert speciaal voor alle voetbalclubs de
actie Voetbalpassie.

Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen

En AH Westerik zet V.V. Beekbergen in de spotlight!
Met Voetbalpassie spaar je voor je lokale voetbalclub!
Daarnaast maak je óók nog kans op vette
voetbalprijzen! Dus kies je club en spaar mee van
13 september t/m 3 oktober 2021. Je spaart
Voetbalpassie punten bij iedere €1 aan deelnemende
merken, al het verse fruit, alle winkel afgebakken
broodjes en alle AH Goudse kaas van de
zelfbedieningsafdeling.

Zo doe je mee
1. Download de AH app als je deze nog niet hebt.
2. Ga naar de Voetbalpassie tegel onder 'Mijn Albert
Heijn' op het beginscherm van de AH app.
3. Bevestig je deelname aan Voetbalpassie en kies
Beekbergen.
4. Bevestig dat je mee wil doen aan de winactie.

U bent van harte welkom
V.V. Beekbergen
Veldhofweg 35
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4evergreen 2021, kunst en cultuur op de enk
Hieronder een foto-impressie van het goed bezochte evenement 4evergreen 2021
dat van 3 t/m 12 september werd gehouden op de enk aan het Spelderholt in
Beekbergen.
Hier kon men tien dagen genieten van beeldende kunst, muziekoptredens en
kleinkunst in de open lucht. De beeldende kunst werd in de vorm van een
‘graancirkel’ op de enk tentoongesteld.
Tijdens het evenement 4evergreen toonde Galerie De Ruimte het werk van
22 kunstenaars uit haar portefeuille.
Beelden van brons, steen, keramiek en cortenstaal sierden de spectaculaire tuin
en weide op het 1,4 ha. perceel van de gastgevers Martha Waijop en Jeannette
Groenink.
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Beelden van brons, steen, keramiek en cortenstaal sierden de spectaculaire tuin en weide op het 1,4 ha. perceel van de
gastgevers Martha Waijop en Jeannette Groenink.
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Foto-impressie Ladies Night, De Boerderij Beekbergen 11 september 2021

Invasie van naaktslakken
2021 is voor naaktslakken een topjaar.
Deze zomer was het erg vochtig in
vergelijking met afgelopen jaren, toen
de zomers droog waren. Om zich
voort te bewegen, maken slakken
gebruik van slijm. En om dat slijm te
produceren, is vocht nodig."
Eén slak produceert met gemak 600 eitjes per
jaar. Daar hebben ze niet eens een andere
slak voor nodig, want de meeste zijn
tweeslachtig.
Ze leggen hun eitjes in groepjes van 15 tot 50,
in de bodem of onder plantenafval.
De eitjes komen uit als het lekker warm en
Met een slakkengang bewegen de slakken in de Vlinderstraat in Beekbergen zich voort.
vochtig is. Maar tot het zover is kunnen ze een lange periode overleven.
Voorheen waren er per jaar gemiddeld 2 generaties slakken. Tijdens de natte zomers van de laatste 5 jaar zijn dat er
makkelijk 3 of 4.
Een slak is na 8 weken al volwassen is en legt dan zelf eitjes. Om zo hard te groeien eet hij
elke dag tot 50% van zijn eigen gewicht aan voeding.
Slakken kunnen dragers van ziektes en parasieten zijn. Hoe meer slakken, hoe meer ze die
kunnen verspreiden.
Dat is niet alleen schadelijk voor egels, maar ook voor honden en katten.
Slakken staan op het menu van egels, padden, kikkers, en veel vogelsoorten.
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Open Avond Buurtmoestuin Beekbergen
Sinds een paar jaar heeft Beekbergen aan de Hoeven/Achterste Kerkweg een

Dorpsmoestuin.
Dit initiatief van de Hervormde kerk Beekbergen staat open voor
iedereen uit het dorp.
In de moestuin wordt op biologische wijze groente verbouwd door
vrijwilligers.
De oogst wordt verdeeld onder de deelnemers en dorpsgenoten als
vriendelijk gebaar of hart onder de riem.
In het kader van de Zero Waste Week is er een open avond op

Vrijdag 24 september 2021 tussen 18.00 en 20.00 uur.
Iedereen die een mok en lepel meeneemt, krijgt soep van groenten uit de tuin.
Vrijwilligers geven een rondleiding en er is een leuke speurtocht voor jong en oud door de
tuin met moestuinweetjes. Iedereen is van harte welkom!
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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.
Automobiliste
A
en kunnen zicch via Regellzorg Rijbewijskeuringen bij Dorpshu
uis “De Hoge
e Weye” in Beekbergen
B
n
m
medisch
laten
n keuren voo
or de verleng
ging van hun rijbewijs op o.a. de volge
ende datum (onder voorb
behoud van
w
wijzigingen):
maandag 13
3 september en woensd
dag 22 september 2021
1.
A
Automobiliste
en van 75 jaa
ar en ouder betalen
b
€ 50,,00.
V
Voor
houderss van rijbewijjs C/D/E tot 75
7 jaar is hett tarief € 70,0
00.
Afspraak ma
A
aken
E afspraakk voor het spreekuur kuntt u uitsluitend
Een
d maken via RegelZorg:
 Gemakkelijk en snel
s
via onze website: ww
ww.regelzorg
g.nl
0 2323 30
00.
 Tijdens kantoorurren via de afssprakenlijn: 088
De Procedurre
D
H
Houd
zelf de einddatum van
v uw rijbew
wijs in de gatten en begin 5 maanden voor deze da
atum met he
et verlengen
v uw rijbew
van
wijs, indien u ook medisch
h gekeurd moet worden.
D eerste sta
De
ap is het kope
en en invulle
en van een Gezondheidsv
G
verklaring. Dat
D kan online
e op mijn ww
ww.cbr.nl,
v DigiD mett SMS- of Ap
via
pp-verificatie. Een papiere
en Gezondheidsverklarin
ng kunt u kop
pen bij de me
eeste
g
gemeenten
o via RegelZorg.
of
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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.
EU Coulanceregeling groot rijbewijs en code 95
Eindigt het C/D/E rijbewijs en/of code 95 vóór 1 november 2021: dan is de code en/of het rijbewijs na einddatum nog 10 maanden geldig in de gehele EU. Er is voor overige rijbewijshouders geen coulanceregeling
meer omdat de doorlooptijden bij het CBR normaal zijn.

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.

De Geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
De schrijver van onderstaande 24 artikelen is Gerrit Muller.
Wilt u reageren op een artikel stuur dan een e-mail naar: g.j.muller@upcmail.nl.
Al een aantal jaren is onder auspiciën van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren de Werkgroep Oud BeekbergenLieren (WOBL) bezig met informatie over de historie van deze dorpen en de omgeving. Op de website van de
dorpsraad is nu een publicatie beschikbaar over de geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.
De publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van de WOBL en de auteur Gerrit Muller.
De volgende onderwerpen zijn via onderstaande link beschikbaar op de website van de dorpsraad:
1. De Veluwe 2. IJzerwinning op de Veluwe 3. Het leven in de Middeleeuwen 4. De oude kerk van
Beekbergen 5. De Oude Beek en de sprengen 6. Het kerspel Beekbergen en de marken 7. Molens in
Beekbergen en Lieren 8. Beekbergen in de 16e eeuw 9. De reformatie 10. Beekbergen in de 17e eeuw
11. Beekbergen in de Franse tijd 12. Herbergen in Beekbergen 13. Beekbergen in de 19e eeuw
14. Christelijk onderwijs in Lieren 15. Ontginning van het Beekbergerwoud 16. Het Hoogeland, een kolonie
voor bedelaars en landlopers 17. Het Spelderholt en Teixeira de Mattos 18. De Uniehuizen 19. Het Heethuys
en Rauwenhul 20. Eerste wereldoorlog en mobilisatie 21. Ziekenzorg in Beekbergen 22. Boerenleven in
vorige eeuw 23. Tweede Wereldoorlog 24. Veranderend straatbeeld begin 20e eeuw 25. Zwembad
De Hagenbrug

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html
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DORPS
SKERK BEEKB
BERGEN
N
De dorpskerrk is al eeuw
D
wen een huis van God in het hart van
v ons dorp.
H is een huis
Het
h
van God voor iedereen in Bee
ekbergen, Lieren,
L
O
Oosterhuize
en of waar dan
d ook van
ndaan.
De kerkdienssten zijn gelu
D
ukkig weer toegankelijk vo
oor kerkgang
gers (10.00 en
e 19.00 uur)
r). Hiervoor dient
d
u
k
klachtenvrij
te
e zijn, te rese
erveren via de
d www.hgbb
b.nl en zich te
t houden aa
an de veilighe
eidsvoorschrriften die
in
n de kerk wo
orden aangeg
geven. De diiensten kunn
nen ook via www.kerkdien
w
nstgemist.nl (dorpskerk
B
Beekbergen)
live of later worden beke
eken en mee
ebeleefd.
 Elke zond
dag is er om
m 10.00 uur en
e 19.00 uurr een live uittzending.
 Eens per 14 dagen is
s op woensd
dagmiddag om 15.00 uu
ur een live uitzending.
u
O
Om de eenza
aamheid
en de lang
ge week te onderbreken.
o
. De ene kee
er zal er orge
elspel klinken
n, de andere keer een bemoediging
vanuit de Bijbel door ds.
d Lammerss of ds. Theunisse, dan weer
w
een CD met geestelijke liederen.
Ook deze uitzendinge
en zijn te volg
gen via de ke
erkradio of via www.kerkd
dienstgemistt.nl. De uitzending is
steeds op
p de oneven weken,
w
dus: woensdag 15 septemb
ber, 29 septe
ember, 13 ok
ktober enzo
ovoort.
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.hervo
ormdegeme
eentebeekbe
ergen.nl of www.hgbb..nl

Graatis adviies van vvrijwilliggers
Wilt u duurzame energie, m
maar u wee
et niet goed
n? Vraag daan de vrijwillligers van
hoe te beginnen
h
ww.duurzaam
mbloem.nl
bLoEEm. Kijk op https://ww
of stuur uw e‐m
mail naar
info@
@duurzaam
mbloem.nl.
bLoEEm werkt saamen met d
de duurzame energie‐
coöp
peratie de A (https://w
www.de‐a.nll) en met
het initiatief van
n de gemeeente Energie
e Apeldoorn
n
(http
ps://www.energiekapeld
doorn.nl/). Ook
O bij hen
kuntt u terecht voor
v
inform
matie en advvies.

Energ
giek wo
onen
doe je zo
o!

voor uw portem
monnee,
uw comfo
ort en de
d wereld
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V
Varia
E
Eindelijk
weer za
aalsporte
en!
Na anderhalf jaar gedw
N
wongen pauze is er afgelopen woe
ensdag en donderdag
d
w
weer gespo
ort in de
g
gymzalen
va
an Agricolasstraat, King
gelbeek en Gentiaanstr
G
raat. De Corona-period
de heeft onz
ze verenig
ging
geen goed gedaan
n. We willen
n graag sam
men sporten
n en bewegen en dat m
mocht niet. Ook
O zijn
e
enkele
leden
n vertrokken
n. Gelukkig was het we
eerzien van
n de overgebleven lede
en goed en plezierig.
E er is wee
En
er fijn gespo
ort. Nog niett heel fanattiek, want we
w moeten weer
w
wenne
en.
Zaalsport Ap
Z
peldoorn be
estaat inmid
ddels 41 jaa
ar. Ons 40stte verenigin
ngsjaar verliiep dus zon
nder zaals
sport.
Maar nu sporten we weer wekelijks
w
in drie
d verschillende gymzzalen, twee
e in Zevenhu
uizen en éé
én
in
n Ugchelen. Met trimm
men, conditie
e, volleybal en Zumba. Op de web
bsite van de
e vereniging
g
(w
www.zaalsp
portapeldoo
orn.nl) staa
at precies wanneer we wat doen. Nieuwe
N
lede
en zijn van harte
w
welkom.
We
e sporten in gemoedelijjke en ontsp
pannen sfeer. Het acce
ent ligt op b
bewegen en
n het op
v
verantwoord
de wijze geb
bruiken van
n allerlei spie
eren die je makkelijk vergeet als je je normale dagelijkse
e
d
dingen
doet. De contrib
butie die we
e betalen is laag. Als we de zaalhu
uur en traine
ers kunnen betalen dan
z we tevre
zijn
eden.
Kom gewoon een keer meedoen. Dat mag tw
K
wee keer vrijjblijvend. Je
e kunt dan e
even ervare
en hoe het iss
o bij onze vereniging te sporten. En je zult merken
om
m
dat bewegen goed
g
voor je
e is. En hop
pelijk verloop
pt
d jaar norm
dit
maal. Wij do
oen in elk ge
eval allemaa
al ons best om de Coro
ona buiten de deur te houden.
h
W weet zie
Wie
en we je ee
en keer versschijnen in één
é van de drie zalen.
J
Jaap
de Gro
oot (bestuurrslid)

Open Huis
s Stichtin
ng ‘kLEE
EF!
Ve
eel mensen
n kennen onze stichting maar weten
w
niet w
wat er gebe
eurt achter
de
e voordeur..
Tijdens ons open
T
o
huis op
p woensdag
g 29 september, geven we
w iedereen de gelegenh
heid om kenn
nis te maken
m het inloophuis en staa
met
an de deuren
n open voor alle belangs
stellenden.
U bent van ha
arte welkom tussen 10.00 tot 15.00 uur.
u
G
Gastheren
en
n gastvrouwe
en staan klaa
ar om uw vra
agen te beantwoorden en
n u rond te le
eiden door he
et huis.
Stichting ‘kLE
S
EEF! is een la
aagdrempelig inloophuis aan Vosselm
manstraat 4 in Apeldoorn
n voor mense
en die met
k
kanker
worde
en geconfron
nteerd en/of hun
h naasten of nabestaa
anden.
Tijdens de op
T
peningsuren kunt u binne
en lopen en met
m al uw vra
agen terecht: deskundige
e gastvrouwe
en en
g
gastheren
he
ebben ruim de tijd voor u in een veilige
e omgeving. Maar in het huis kunt u o
ook kennism
maken met
v
verschillende
e activiteiten, gespreksgro
oepen en spreekuren (me
et o.a. geesttelijk begeleid
der, financieel adviseur,
(o
oud)notaris, kindertherap
peut, (oud) huisarts, diëtiste en bedrijfsarts).
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Zero Waste Week Apeldoorn
Van zaterdag 18 september tot en met vrijdag
24 september 2021 organiseert burgerinitiatief Zero
Waste Apeldoorn, in samenwerking met gemeente
Apeldoorn en onder andere CODA en Foenix, de
eerste editie van de ‘Zero Waste Week Apeldoorn’.
Tijdens deze week zijn er elke dag diverse
activiteiten voor jong en oud, door de hele stad en
zowel online als offline. De activiteiten hebben
betrekking op thema’s als duurzaamheid, afvalvrij en
verspillingvrij. Zo zijn er o.a. opschoonacties in de
wijken, lezingen van Elisah Pals (Zero Waste
Nederland) en Jessie Kroon (Het Zero Waste
Project), diverse workshops zoals groenten
fermenteren, een Vega Vrijdag diner, een fashion
show en een duurzame markt. Ook bieden verschillende Apeldoornse ondernemers kortingen aan op
duurzame producten. Met deze diverse programmering richt Zero Waste Apeldoorn zich op het
informeren, inspireren en enthousiasmeren van Apeldoorners om in hun eigen dagelijks leven kleine
en leuke stappen te zetten naar een meer duurzame leefstijl. Het hele weekprogramma is te vinden
op https://zerowasteapeldoorn.com/Zero-waste-week-2021/.

LIVESTREAM! Rosetta: onderzoek van een komeet
Vrijdag 17 september 2021, 20.00 – 22.00 uur
Vijf jaar geleden kwam er een einde aan de bijzondere missie van de
Europese ruimtesonde Rosetta. Enkele jaren onderzocht hij van
nabij de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Er werd zelfs een
poging ondernomen om een lander te plaatsen. Jaap van ’t Leven
geeft aan de hand van de vele opnamen een overzicht van de
resultaten die deze missie heeft opgeleverd.
Vanwege de situatie rondom het coronavirus is deze lezing alleen via een live stream te volgen:
http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.

Volkssterrenwacht Bussloo

Open Monumentendagen Apeldoorn, 11 en 12 september 2021
Apeldoorn nam dit jaar voor de 35e keer deel aan de
Open Monumentendagen. Op 11 en 12 september waren op
20 plekken, die normaal niet zomaar te bezichtigen zijn, geopend
voor publiek.
Thema van dit jaar was “Mijn monument is jouw monument”.
De Open Monumentendagen zijn het grootste evenement op het
gebied van cultuurhistorie van ons land. Hieronder een kleine foto-impressie:
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Politie Academie, Arnhemseweg 346-348, Apeldoorn

De Boschvijver, Theehuis Stadspark Berg & Bos, J.C. Wilslaan 21, Apeldoorn
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Onze lieve Vrouwe Kerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn
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Ontmoetingsbijeenkomst Vermoeidheid en werk
Vermoeidheid is tijdens en na de behandeling van kanker een bekend verschijnsel.
Het is anders dan een "normale" vermoeidheid. Het kan je zomaar overvallen en is
daarmee bepalend voor de levenskwaliteit op dat moment.
Verschillende factoren spelen daarbij een rol.
Het moeilijkst is misschien nog dat het gevoel aan je omgeving niet is uit te leggen.
Het kan ook invloed hebben op je werkomgeving en de omgang met je collega's.
Ervaart u dit ook en zou u graag andere mensen willen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen?

Donderdag 30 september 2021 organiseren wij een bijeenkomst van 13.30 tot 15.00 uur.
Onze professionele gesprekspartner en een vertrouwenspersoon met ervaring op het gebied van werk en
re-integratie zijn hierbij aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelden kan via mailadresinfo@stichtingkleef.nl of telefoonnummer (055) 576 26 76On
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Atalanta 43, 7361 EW, Beekbergen

Het plaatsen van een dakkapel.

07-09-2021

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).
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Seniorenbijeenkomsten
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.
De Stamtafel is nog niet van start gegaan!

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.
De Huiskamer van Lieren is sinds woensdag 28 juli al van start gegaan!

WEES WELKOM in De Huiskamer van Lieren
De vrijwilligers van de Huiskamer in Lieren zetten iedere woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur
de deur weer open!
De tafels en stoelen staan zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand geen enkel probleem is.
Dat kan zeker in de royale, ruime Huiskamer van Lieren met veel loopruimte en daglicht!
Wilt u er ook graag even uit?
Wees welkom vanaf 10.00 uur en neem je buurvrouw en/of buurman mee!

Voor WIE?




Alle senioren
Voorbijgangers
Vakantiegangers

Iedereen die zin heeft in:




een kop koffie of thee met wat lekkers
een fijn gesprek
gezelligheid, gewoon samen zijn, elkaar
ontmoeten, andere mensen ontmoeten, even uit de dagelijkse sleur zijn.

En wil je ook graag 1x per maand of vaker meedraaien in ons enthousiaste team vrijwilligers?
Alle hulp is welkom. Kom vooral langs om de sfeer te proeven en kennis te maken of mail naar
HuiskamervanLieren@outlook.com dan nemen wij contact met je op.

TOT ZIENS! Het Trefpunt, Lierderstraat 7 te Lieren (achter de kerk).
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’t Proathuus
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, het gehele jaar door, bent u welkom in ’t Proathuus.
Een groep vrijwilligers heet u van harte welkom voor een gezellig samen zijn, een bakkie doen, lekker
bijpraten en spelletjes spelen met elkaar. Een hapje en een drankje horen daar natuurlijk ook bij
Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen.
’t Proathuus gaat dinsdagmiddag 7 september alweer van starten!
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De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055 506 68 70.

KOM d’r IN
KOM d’r IN is een wekelijks inloopmoment bedoeld voor inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, die
het fijn vinden activiteiten te ondernemen maar die het om welke reden dan ook lastig vinden dit op te pakken.
Tijdens een kop koffie of soep, kunnen we het er eens over hebben.
Ook de Sociaal Raadslieden van Stimenz zijn aanwezig voor wie vragen heeft over bijvoorbeeld toeslagen,
inkomen en voorzieningen.
Het is op de donderdag van 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”, Dorpstraat 34,
Beekbergen.
Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!

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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