Nieuwsbrief 28 juli 2022
Van de bestuurstafel
Informatie wegwerkzaamheden A50 tussen knooppunten Waterberg en
Beekbergen
Rijkswaterstaat start op vrijdag 5 augustus met het groot onderhoud aan de A50 tussen de
knooppunten Waterberg en Beekbergen in de richting van Apeldoorn. Vanwege de werkzaamheden is het 21 kilometer lange traject tot maandagochtend 22 augustus volledig afgesloten.
We verwachten forse verkeershinder. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van minimaal 30 minuten.
Deze afsluitingen zullen effect hebben op de bereikbaarheid van de regio.
Voor uw bezoekers, klanten, medewerkers en/of leveranciers betekent het dat dat zij er langer over
doen om bij u te komen. Ervaring leert dat als weggebruikers dit van tevoren weten en er rekening
mee (kunnen) houden, de hinder zo beperkt mogelijk blijft.

Planning van de werkzaamheden en verkeersmaatregelen
De A50 is afgesloten van vrijdagavond 5 augustus 20:00 uur tot en met maandagochtend
22 augustus 05:00 uur tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen in de richting van
Apeldoorn. Het verkeer wordt omgeleid via de A12, de A30 en de A1. De extra reistijd bedraagt
minimaal 30 minuten.
Van vrijdagavond 12 augustus 20:00 tot en met maandagochtend 15 augustus 06:00 uur is afrit 26
(Arnhem-Noord) op de A12 afgesloten komende vanaf knooppunt Velperbroek. Weggebruikers
worden doorverwezen naar afrit 25 (Oosterbeek).
Wij adviseren de weggebruikers nadrukkelijk gebruik te maken van de omleidingsroute via snelwegen. Echter, ervaring leert dat een deel van de weggebruikers de Veluwse wegen als alternatief wil
gebruiken. Om het sluipverkeer te ontmoedigen en de hinder te beperken nemen we daar extra
verkeersmaatregelen.

Waarom een afsluiting?
Met een volledige afsluiting van 16 dagen kunnen we in verhouding meer werk verzetten in minder
tijd. De hinder voor de weggebruiker en de omgeving is daardoor het kortst. Ook kunnen we tijdens
een langere afsluiting de veiligheid voor de weggebruiker én de wegwerker beter waarborgen dan bij
kortstondige afsluitingen.

Informatie delen
Op deze projectpagina https://www.rijkswaterstaat.nl/GOA50waterberg-beekbergen vindt u meer
informatie over de afsluiting. Op het kaartje staat de afsluiting en de omleidingsroute. Ik wil u vragen
kennis te nemen van deze informatie en het binnen en buiten uw organisatie verder te verspreiden
om zoveel mogelijk mensen (klanten, leveranciers, medewerkers etc.) op de hoogte te stellen en zo
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samen de hinder te beperken. En daardoor bij te dragen aan een betere bereikbaarheid van uw
organisatie/bedrijf tijdens de werkzaamheden.
Mogelijk is voor u niet direct duidelijk wat de afsluiting betekent voor de omleidingsroute naar uw
organisatie/bedrijf. In dat geval hoor ik dat graag, dan zal ik een maatwerk tekst aanleveren die u kunt
gebruiken om uw relaties te informeren.

U kunt ook onze social media kanalen volgen en desgewenst de berichtgeving over de A50 delen:
 Facebook

: https://www.facebook.com/Rijkswaterstaat/ (Achtergrondverhalen en -informatie)

 Twitter

: https://twitter.com/rijkswaterstaat (Actuele updates en achtergrond)

 RWS_ON

: www.twitter.com/rws_on

 RWS Verkeersinfo : https://twitter.com/rwsverkeersinfo

In en om de dorpen
Heb je boeken over?
We zijn verhuisd !
Alles staat in de nieuwe kasten aan de Kerkweg 1 in Beekbergen.
Tijd voor inname. Wij kunnen weer boeken gebruiken en meestal
levert het ook wat op.
Wil je je oude boeken komen brengen: maak een afspraak.
mail-app-bel eerst a.j.b., want we zijn er niet elke dag.
06 43 61 54 80, info@mooiboek.nu.
Met vriendelijke groet,
Marije
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Hierbij willen we graag een bedankje schrijven ter plaatsing in uw Nieuwsbrief van de
Dorpsraad Beekbergen-Lieren:
19 juli – 23 juli 2022 gaan we de 5-daagse fietsrondreis VELUWE Klavertje Vier fietsen waar we erg naar
uitzien.
Dag 1 stappen we in de auto richting Garderen en daar beginnen we met het bezichtigen van de fantastisch
mooie Zandsculpturen.
Dag 2 gaan we 54 km fietsen van Garderen naar Apeldoorn, echter: in Beekbergen een lekke achterband.
Helaas in Beekbergen géén fietsenmaker om de band te plakken of te vernieuwen.
We zijn na enige tijd ten einde raad: geen goede plakspullen om het
vrij grote gat te dichten. Maar dan komt opeens de redder in nood:
John (van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren).
Hij is bijzonder vriendelijk en erg behulpzaam en doet werkelijk alles
om met zijn eigen plakspullen de lekke band te maken. Ondertussen
krijgen we zelfs koffie aangeboden.
Dit kenmerkt de Beekbergenaar blijkbaar !
Onder het toeziend oog van Bert en Marianne lukt het helaas na
enkele uren en 3 bandenpleisters niet het te grote lek te dichten.
Dan maar hotel de Bilderberg, waar we overnachten, gebeld met de
vraag of men ons kan ophalen. Een personeelslid zou dat wel
willen, maar dat kan ongeveer 2 uur duren voor haar dienst er op zit.
Dat wordt dan wel erg laat en we besluiten de ANWB te bellen.
Deze arriveert vrij snel en de monteur gaat een behoorlijk grote
bandenpleister aanbrengen en daarmee moet volgens hem het
probleem opgelost zijn.
Wij en uw vrijwilligers (John, Bert, Marianne) zijn erg opgelucht en
na vele bedankjes stappen na een dikke 3 uur oponthoud weer op
de fiets.
Maar hoe dichter we in de buurt komen van Apeldoorn, hoe zachter
de achterband wordt. Hij loopt weer langzaam leeg…
Dus de volgende morgen toch maar even naar Bongers Bikes in
Apeldoorn om een nieuwe binnenband te laten installeren, maar hier
is van de behulpzaamheid die we in Beekbergen kregen niets meer
over: “bijna vakantie en géén tijd zegt de medewerker”.
Ook na aandringen en “smeken” is hij onverbiddelijk. Het enige wat
hij wil doen is vloeibare solutie in de band spuiten (maar dat is voor
kleine gaatjes…).
Dag 3 op de fiets van Apeldoorn naar Garderen. Onderweg krijgen
we een regenbui en moeten we regelmatig de langzaam weer
leeglopende band oppompen. Om moedeloos van te worden, maar
we laten onze vakantieweek niet bederven.
Dag 4 toch maar weer de ANWB gebeld en deze zeer vriendelijke
en behulpzame man zegt dat deze band niet te plakken is en hij
heeft een perfekte oplossing : hij heeft een binnenband met 2 einden die je –zonder het achterwiel er uit te
halen- kunt installeren.
Hij wil de band natuurlijk t.z.t. wel graag weer terugkrijgen, maar dat is voor ons geen enkel probleem. Met deze
“thuiskomer” kunnen we zonder problemen onze fietsvakantie voortzetten.
Bij deze willen we dan ook graag een grote pluim geven aan uw medewerker John (en Bert en
Marianne).
We hopen dat u dit stukje (of misschien ingekort als het te lang is) wilt plaatsen in uw Nieuwsbrief van de
Dorpsraad Beekbergen-Lieren.
Bij voorbaat dank en we komen graag nog eens naar Beekbergen.
Met vriendelijke groet,
(dhr.) Bep en (mevr.) Paulien Beld uit Denekamp
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De Aanschuiftafels gaan per 1 augustus weer starten! Er zijn vrijwilligers bereid
gevonden voor en met u deze activiteit tot een succes te maken.
De Aanschuiftafel is een activiteit waarbij elkaar ontmoeten belangrijk is.
De Aanschuiftafel vinden plaats in de Ontmoetingsplek ruimte aan de zijkant van “de Hoge Weye”,
Dorpstraat 34 te Beekbergen. Onze eigen ingang vindt u tegenover de dierenwinkel Via Natura en de
Geldmaat. We hebben daar een gezellige ruimte ingericht en niet onbelangrijk voor deze activiteit,
een keukentje.
We hebben er zin in u (weer) te kunnen ontmoeten maar nog meer dat u elkaar weer kunt ontmoeten.
Samen aan tafel zitten, een praatje vooraf en tijdens het eten, wat meehelpen bij de bereiding of
tafeldekken; dit maakt het geheel tot een Ontmoetingsplek activiteit.

De Aanschuiftafels zijn er op de volgende momenten:
Maandagen
Woensdagen
Donderdagen
Zondagen

:
:
:
:

16.30 uur inloop en warme maaltijd (2 “gangen”). Kosten: €6,11.30 uur inloop en lunch. Kosten €3,16.30 uur inloop en warme maaltijd (2 “gangen”). Kosten: €6,1 x per 14 dagen 11.30 uur inloop en lunch. Kosten: €3,-

Omdat we voedselverspilling willen voorkomen, is het belangrijk dat u zich inschrijft voor deze
activiteit. Er zijn nog plekken vrij dus laat ons gerust weten of u wilt deelnemen aan één of
meerdere Aanschuiftafels? Hieronder ziet u de mogelijkheden en de wijze van aanmelden. We
hopen dat u Aanschuift!
Met vriendelijke groeten,
namens het team van de Aanschuiftafels,
Jeanet Reuvekamp en Ingrid Klomp
Ontmoetingsplek De Hoge Weye Beekbergen
06 82 3019 63
Mail: Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl

Veluwse Avondmarkt donderdag 21 juli 2022
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Carel Velthoen exposeert in De Verborgen Tuinen in Voorst
Een paar jaar geleden besloot Bert Loman om zijn Verborgen Tuinen te sluiten
voor publiek. Hij heeft inmiddels de tuin vereenvoudigd, zodat die nu prachtig kan
dienen als achtergrond voor exposities en zijn eigen objecten.
In 2022 is de tuin weer open als expositietuin. Het thema is dit jaar "inclusiviteit",
elk mens heeft recht op een veilig bestaan.
Vandaar dat € 2 van het entreebedrag van € 5 ten goede komt aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Tot eind augustus zijn 3-D werken van Wouter Bloemendaal
en schilderijen van Carel Velthoen te zien.
Kunstenaar Carel Velthoen exposeert tot en met woensdag 31 augustus in de
Verborgen Tuinen. Hij is sinds 2001 werkzaam in de creatieve sector. Na een
oriënterend jaar aan de kunstacademie in Kampen en enkele jaren beeldhouwen
aan de Vrije Academie Nunspeet is hij autodidact.
De onderwerpen van zijn schilderijen zijn divers, van landschap tot abstract, vaak kleurrijk en verschillend van
formaat.
In zijn atelier pART2u in Lieren geeft hij schilderlessen. Aan het eind van elk seizoen wordt het atelier omgetoverd tot galerie en is er een expositie van het werk van de cursisten. Hij exposeerde in eigen atelier/galerie
en op verschillende plekken in Apeldoorn en omgeving; ook enkele keren in de Ruitersmolen in Beekbergen,
een voor hem vertrouwde plek in de omgeving waar de kunstenaar opgroeide en die hem ook inspireert in zijn
werk. Hij werkt voornamelijk met acrylverf op doek en papier.
Openingstijden
De tuin met expositie is dit jaar nog te bezoeken t/m woensdag 31 augustus 2022.
Wekelijks op woensdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Op vertoon van
uw entreebewijs ontvangt u bij het koffie- en theehuis 't MOMENTJE, Kerkstraat in Voorst een gratis kopje koffie
of thee.

6

7 augustus 2022 – Welkom in de beeldentuin van Martha Waijop
We hadden gedacht op 7 augustus met 2 buurtuinen weer
ensembles van de Muziekzomer te ontvangen. En dat in de
vorm van een minifestival.
Onverwachts werden wij ermee geconfronteerd dat de
beoogde doelgroep van 5 tot 105 jaar, dus iedereen, was
veranderd naar 15 tot 40 jaar. Daar werden wij als seniore
tuineigenaren én ons eigen publiek kennend niet heel blij van.
Uiteindelijk heeft het NJO onder andere daarom besloten dat
het festival dit jaar niet doorgaat.
Maar... omdat wij weten dat velen 7 augustus al in de agenda
hebben gezet, bent u van harte welkom in onze beeldentuin op
Spelderholt 3 in Beekbergen.
Vanaf 12 tot 17 uur kunt u rustig rondkijken en desgewenst
een kopje koffie of thee of anderszins nuttigen.
Entree € 5, inclusief 1 consumptie.
Om 13 en 15 uur is er een 'rondwandeling' langs de sculpturen
van Martha Waijop, waarbij zij de inhoudelijkheid en
ontwikkeling in 35 jaar als beeldhouwer aan de hand van de
beelden in de tuin zal toelichten.
Hiervoor graag aanmelden, want de groep kan niet te groot zijn. Stuur een mailtje naar
martha@waijop.n waarin u aangeeft op welke tijd u wilt meelopen en met hoeveel personen.
Om 16.00 uur zullen Lex Kemper op gitaar en Bert Smits op viool en mandoline nog een muzikaal
optreden verzorgen!
Wij hopen u te ontvangen op 7 augustus!
Beeldentuin open: 12.00 - 17.00 uur
Spelderholt 3, Beekbergen
Entree € 5,-- inclusief 1 consumptie

Klein kledingherstel mogelijk bij Ontmoetingsplek De Hoge Weye
Het gebeurt ons allemaal wel eens; knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte
het prima deze zelf opnieuw aan te zetten maar nu lukt het niet meer de draad in
de naald te krijgen of het knoopje is zoek of je weet überhaupt niet hoe je klein
kleding herstel moet aanpakken. Of soms werken de eigen vingers niet (meer)
mee. Voor kleine kleding herstelwerkzaamheden hebben we een handige,
hulpvaardige dorpsbewoner bereid gevonden, deze klusjes te willen doen. Knopen
aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken in kleding, een rits inzetten,
broek korter maken etc. Vanaf augustus iedere 1ste en 3de donderdag van de
maand tussen 14.00-15.30 uur is het mogelijk dit klein kledingherstelwerk op te lossen. Kom gerust
met de kleding langs en afhankelijk van het herstelwerk wordt de prijs bepaald. De kosten houden
we zo laag mogelijk. Schroom niet en kom gerust langs bij deze activiteit vanuit de Ontmoetingsplek
aan de zijkant van de Hoge Weye (ingang tegenover de diervoederwinkel Via Natura en de Geldmaat) Dorpstraat 34 te Beekbergen.
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Meer bewegen voor ouderen
Na de zomervakantie, starten we op maandagochtend
5 september 2022, bij voldoende belangstelling (minimaal
10 deelnemers), een nieuwe groep op voor de
Gymnastiek in de Hoge Weye (zaal 5 achteringang).
Deze les start om 10.30 uur en duurt tot 11.30 uur.
Lilian Jans geeft deze les.

Wat doet u in zo’n les:
U begint de les met een kwartiertje bewegen op muziek,
waarbij iedereen zoveel mogelijk staat (soms gaat iemand even zitten, omdat dat dan nodig is).
Daarna komt een rustiger deel met oefeningen op de stoel; vervolgens wordt er zowel op als bij de
stoel bewogen.
Na de les drinken we samen koffie € 0,50 per kopje.
De leskosten bedragen: € 2,95 per les, waarbij u betaalt voor de periode september tot en met
december (N.B. dit mag ook met de stadspas betaald worden).
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij Annemarie Heinink 06 2069 2898
Aanmelden kan tot 26 augustus a.s.

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 donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur in De Hoge Weye (ingang tegenover Geldmaat),
Dorpstraat 34, Beekbergen.

Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!

Inloopspreekuur
In de Hoge Weye (ingang tegenover Geldmaat) is er een inloopspreekuur voor personen die kampen
met verslavingsproblematiek en/of naasten die mensen kennen die hulp nodig hebben.
De tijden zijn op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Josien Broer van het Leger des Heils is aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Mocht er een groep ontstaan van mensen die wekelijks van een
groepssessie gebruik willen maken, kan dit worden opgestart.
Schroom niet en kom langs!
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Repair Café bij de Ontmoetingsplek in De Hoge Weye
In de Hoge Weye in Beekbergen is er op de 3de
donderdagmiddag van de maand tussen 14.00 en
16.00 uur een Repair Café. Op donderdag 18 augustus
is vrijwilliger met 3 rechter handen Jan van Bellen
aanwezig om de reparatie klusjes op te lossen. Ter plaatse of korte tijd later. U kunt
Jan vinden in de ruimte van de Ontmoetingsplek; ingang tegenover de geldmaat en
Via Natura. Kom gerust langs. Onze vrijwilliger helpt u graag!
We willen de inwoners van Beekbergen zo veel mogelijk stimuleren om kleingoed met een
stekker een nieuw leven te geven i.p.v. het weg te gooien. Samen met de inwoner
onderzoek je of het apparaat gerepareerd kan worden. Je zoekt samen uit waardoor het
defect ontstaan is of er nieuwe onderdelen besteld moeten worden door de inwoner.
Als het onderdeel binnen is repareer je zo mogelijk samen het apparaat..
Ben jij die vrijwillliger die ons nu 1 x per maand komt versterken?
Neem dan contact op met vrijwilliger Ton Tijhof: 06 28 94 67 25 of Ingrid Klomp:
06 82 30 19 63.
Mail je liever? Dan kan dat via : VrijwilligerswerkVD@zgapeldoorn.nl
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Zomer in Gelderland wordt weer een groot feest!
Zomer in Gelderland trekt er weer op uit in augustus!
Drie weken lang gaan presentatoren Frank Oosterwegel
en Lisanne Halleriet de provincie in om een heleboel
leuke dorpen, steden en buurtschappen op de kaart te
zetten. Met de grote vraag: wat is de Mooiste plaats van
Gelderland? Die ‘eretitel’ is nu nog in handen van
Kerkwijk. Zij wonnen vorig jaar.
Ieder dorp, stadje of buurtschap staat gedurende een hele dag in de schijnwerpers. Zo is er
overdag ook een radioverslaggever en doen we op de verschillende social-media-kanalen
verslag vanuit de plaatsen waar we komen. Zomer in Gelderland heeft een eigen Facebookpagina waar alles te volgen is. We beginnen de dag met het uitdelen van de dagopdracht.
Dat gebeurt om 9.30 uur op de plek waar in de avond de uitzending is. Om 18.15 uur sluiten
we de dag af met die live-uitzending op TV Gelderland, waarin onder meer het opgehaalde
geldbedrag en de tussenstand in de strijd om de titel ‘Mooiste plaats van Gelderland’ worden
onthuld.

Donderdag 11 augustus komen ze in Oosterhuizen

Hopelijk wordt het weer een feest als vanouds! Iedereen is
welkom om bij de uitzending te komen kijken en de teams aan
te moedigen. Wil je bij de uitzending zijn? Kom dan vanaf
17.30 uur naar het plein/veld om jouw team te steunen!
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Wilt u duurzame energie, maaar u weet nieet goed hoe te
W
e beginnen?
Vrraag dan de vrrijwilligers van
n bLoEm. Kijk op
htttps://www.du
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uw e‐mail naaar
inffo@duurzaam
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Energ
giek wo
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doe je zo
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voor uw portem
monnee,
uw comfo
ort en de
d wereld
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Varia
East meets West bij Jong Metropole
Zomertournee met Arabische invloeden o.l.v Tom Cohen
Op 5 en 6 augustus speelt Jong Metropole met een programma waarin
de muziek uit de Westerse muziekbibliotheek samensmelt met de
muziek uit o.a. de Arabische traditie. De leden van Jong Metropole, de beste studenten van de
Nederlandse en Belgische Conservatoria, staan in augustus onder leiding van Tom Cohen.

Tom Cohen
De Israëlische dirigent Tom Cohen is klassiek opgeleid, maar doordrenkt van de muziek uit NoordAfrika en Arabische landen. Hij combineert westerse musici met Arabische instrumentalisten om zo
een nieuwe muziektaal ‘Levant Music’ te creëren. In Jong Metropole komen conservatoriumtalenten
van zowel de klassieke als de jazzafdelingen bij elkaar. Deze zomer worden zij aangevuld met
studenten van de afdeling wereldmuziek van Codarts Conservatorium Rotterdam op ud, tar, zurna en
duduk voor een echt East meets West-gevoel. Verwacht een spannende mix van oosterse en
westerse muziek, geladen met de energie van het jonge toptalent van Nederlandse bodem onder
leiding van de uitvinder van een nieuwe muziektaal 'Levant Music'!

Kika Sprangers
Tijdens Jong Metropole 2021 won saxofonist Kika Sprangers de Rogier van Otterloo Award. Een
stimuleringsprijs met als beloning o.a. een compositie opdracht voor Jong Metropole. Tijdens East
meets West gaat de nieuwe compositie van Sprangers, genaamd Lamías, in première.

Programma
De concerten van Jong Metropole vinden plaats op bijzondere buitenlocaties. Op vrijdagavond in een
prachtig openluchttheater en op zaterdagavond middenin het bijzondere Veluwse landschap in het
Voormalig Zendstation in Radio Kootwijk.
Vrijdag 5 augustus 20.30 uur Caprera Bloemendaal
Zaterdag 6 augustus 20.00 uur Voormalig Zendstation Radio Kootwijk (Muziekzomer Gelderland)

Jong Metropole
Jong Metropole is een unieke samenwerking tussen het Nationaal Jeugdorkest (NJO), het Nationaal
Jeugd Jazz Orkest (NJJO) en het Metropole Orkest (MO). Voor studenten is meedoen aan Jong
Metropole een unieke kans om via een buitengewoon talentontwikkelingsprogramma praktijkervaring
op te doen. Het is de enige plek waar symfonische pop en jazz door studenten beoefend wordt.
Studenten doen ervaring op in de unieke Metropole-formatie en op bijzondere podia. In de huidige
muziekwereld vervagen de genres en van musici wordt steeds meer flexibiliteit in speelstijl verwacht.
Deze ervaring doen studenten op bij Jong Metropole. Naast deze springplank voor hun muzikale cv,
brengt Jong Metropole vriendschappen voor het leven.
Jong Metropole wordt mogelijk gemaakt dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Keep an Eye
Foundation.
Meer informatie en kaartverkoop via: www.jongmetropole.nl.
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IVN fotowedstrijd over de Boomklever
Er zijn schitterende foto's van de Boomklever te
zien in het stadhuis van Apeldoorn. Op vrijdag
15 juli maakte wethouder Danny Huijzer de
prijswinnaars bekend van de IVN fotowedstrijd
over de Boomklever. De eerste prijs ging naar
Marianne Veen. De jury gaf op deze foto als
commentaar: "Mooie compositie, mooie kleuren
en goede scherpte. De vogel is gefotografeerd in
een typerende houding en omgeving. Goed is te
zien hoe de vogel zichzelf in evenwicht houdt."
Ook over de tweede en derde prijswinnende foto's
had de jury lovende woorden.
Foto: Michiel Visch

De prijswinnende foto's, boomklever foto's van de fotowerkgroep van IVN Apeldoorn
en een interessante boomklever quiz zijn tot en met 24 augustus te zien op de eerste
verdieping van het gemeentehuis. Ook is een leuke podcast over dit levendige
vogeltje te beluisteren op www.ivn-apeldoorn.nl/boomklever.

De oerknal: naar het begin van het heelal – gastspreker
Vrijdag 29 juli 2022, 20.00 – 22.00 uur
Stap voor stap hebben sterrenkundigen door de eeuwen
heen niet alleen geleerd hoe ze afstanden tot de sterren
kunnen meten, maar ontstond ook het beeld van een
uitdijend heelal. Henri Bosveld, publieksvoorlichter bij de
Publiekssterrenwacht Phoenix in Lochem, legt uit wat dit
betekent en neemt de bezoeker mee naar de oerknal, het
ontstaan van ons heelal.
Volkssterrenwacht Bussloo
Adres: Bussloselaan 4
7383 RP Bussloo (gem. Voorst)
Coördinaten: 52.196880 N / 6.119408 O
Telefoon: 0571-262006
Email: info@volkssterrenwachtbussloo.nl
Tijdens de vakantieperiode staan er nog meer interessante onderwerpen op het programma:
Vrijdag 5 augustus :
Vrijdag 12 augustus :
Vrijdag 19 augustus :
Vrijdag 26 augustus :

De Maan: onze buur
Vuurwerk aan de zomerhemel
Sterrenbeelden en hun verhalen
Navigatie in de ruimtevaart

Voor meer informatie zie https://volkssterrenwachtbussloo.nl/
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8 juni start kaartverkoop Muziekzomer Gelderland 2022
Van vrijdag 29 juli tot en met zondag 14 augustus 2022 is het publiek welkom op de mooiste
binnen- en buitenlocaties in Gelderland om te genieten van concerten en voorstellingen met
muziek, theater, opera en spektakel. Getalenteerde musici – conservatoriumstudenten en
young professionals - zorgen voor een inspirerende mix aan muzikale ervaringen voor een
breed publiek. Van relaxed luisteren in het gras tot opera, intieme avonden en nieuwe
composities voor orkest: het zit allemaal in dit zomerse festival. De kaartverkoop start op
8 juni om 12:00 uur via www.muziekzomer.nl.

Het festival
De Muziekzomer Gelderland is uitgegroeid tot een groot, 17-daags
festival met een keur aan verschillende muzikale programma’s op
bijzondere locaties verspreid door de provincie. Het festival is dé
gelegenheid waar muzikaal toptalent eigen voorstellingen kan
maken en tonen aan het publiek. De jonge makers en het publiek
hebben elkaar gemist. Daarom biedt het festival dit jaar meer dan
ooit de gelegenheid voor bijzondere muzikale ontmoetingen tussen
musici en bezoekers, musici onderling en bezoekers onderling.

Young artist in residence
Young artist in residence van het festival dit jaar is violiste Coraline Groen. Zij is te zien en horen in
vier programma’s: Passacaglia waarin zij aan de hand van het vioolconcert van Benjamin Britten het
publiek laat ervaren hoe het is om middenin het orkest te zitten, een persoonlijke theatrale voorstelling waarin zij met haar vader in gesprek gaat over haar religieuze opvoeding en de rol van muziek,
een strijkkwintet van Schubert in het park en Late night waarin zij diverse muziekstijlen samenbrengt.

Voor elk wat wils
Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON), de organisatie achter het festival, biedt
culturele hoogstandjes, try-outs en actieve muziekbeleving voor zowel de levensgenieter, de actieve
mens als de avontuurlijke kunst- en cultuurliefhebber. Maar ook voor families en de doorgewinterde
muziekliefhebber is er genoeg te beleven. Het festival biedt muziektheater, orkestmuziek, actieve
muzikale evenementen, kleine en grote ensembles en combinaties met andere kunstvormen.
De voorstellingen vinden plaats op zo’n dertig locaties door de hele provincie Gelderland, variërend
van parken, rauwe industriële locaties, particuliere tuinen, een piano-atelier, kastelen, musea en een
wijngaard.

Waar en wanneer
Gedurende de ruim twee weken van het festival zijn, naast young artist in residence Coraline Groen,
ook het Nationaal Jeugdorkest (NJO), Jeugdorkest Nederland (JON) en Jong Metropole van de
partij, de laatste met de tour East meets West. Het NJO voert dit jaar onder andere de opera
Blauwbaards burcht van Bartók uit in de rauwe, maar hiervoor zeer geschikte Melkfabriek in Arnhem
én verzorgt het muzikale deel van de familievoorstelling Het Kansrijk in samenwerking met Theater
Gajes en het Theaterschip. Jonge musici verrassen in kleiner verband met uiteenlopende voorstellingen, zoals van het Dianto Reed Quintet met een Spaans programma en met de hoornblazers van
het Korpus Hoornkwartet met de natuur als onderdeel van de voorstelling. Het festival vindt plaats op
favoriete locaties zoals het Voormalig Zendstation in Radio Kootwijk, Brebl in Nijmegen en het
Kröller-Müller Museum, maar ook op nieuwe plekken zoals de Zwitsalfabriek in Apeldoorn, Tuin de
Lage Oorsprong in Oosterbeek en wijngaard Gravendael in Voorst. Op diverse locaties kan de
bezoeker genieten van een hapje of drankje. Het festival eindigt zoals altijd groots met het symfonisch programma van het NJO, dit jaar getiteld Mahler & Britten, in Theater Orpheus in Apeldoorn.
Informatie over de Muziekzomer Gelderland incl. kaartverkoop zie www.muziekzomer.nl.
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gedicht Op reis van Wim Hofman
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menz.nl
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Hulphuuske

- een helpende hand en een luisterend oor -

De hervormde gemeente Beekbergen wil er zijn voor haar omgeving. Het is ons verlangen
als gemeente van Jezus Christus voor u, voor jou beschikbaar te zijn.
Bent u of ben jij iemand die best een helpende hand of een luisterend oor kan gebruiken?
Bij de kerk (ingang Dorpstraat) en aan het Hoogepad (Papenberg 5) zijn hulphuuskes
geplaatst.
Het zijn brievenbussen waarin – met vermelding van
een telefoonnummer - een concrete hulpvraag of een
verzoek tot contact kan worden gedeponeerd.
De diaconie zorgt voor het contact leggen met de
vraagsteller en het uitzetten van hulpvragen.
Het hulphuuske is er voor u en voor jou!
Wijs gerust ook anderen op dit initiatief.
Jezus was met ontferming over mensen bewogen. Wij hopen in onze
omgeving iets van Zijn barmhartigheid en liefde uit te stralen.

Seniorenbijeenkomsten

24

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 er ruimte genoeg is voor allerlei activiteiten.
Wees welkom vanaf 10.00 uur en neem gerust je buurvrouw en/of
buurman mee!
Voor WIE?
 Dorpsgenoten
 Voorbijgangers
 Vakantiegangers
Iedereen die zin heeft in:
 een kop koffie of thee met wat lekkers
 een fijn gesprek of het spelen van een spel (bijvoorbeeld
Rummikub, sjoelen)

gezelligheid, gewoon samen zijn, elkaar ontmoeten, andere
mensen ontmoeten, even uit de dagelijkse sleur zijn.

Lunch:
Iedere eerste woensdag van de maand is er na de koffie om 12.00 uur een lunch tegen een kleine
vergoeding. Graag wel even apart opgeven zodat we hier met de boodschappen rekening mee
kunnen houden.
En lijkt het je leuk om 1x per maand of vaker mee te draaien 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. Een keer meedraaien kan altijd.
TOT ZIENS in de Huiskamer! Lierderstraat 7 te Lieren (achter de kerk).
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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 via
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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