Nieuwsbrief 22 augustus 2022
Van de bestuurstafel
De scholen zijn weer begonnen

Aan het begin van elk schooljaar zie je dat er een piek is in het aantal verkeersslachtoffers in de leeftijd van 5 - 14 jaar. Opmerkelijk is dat één op de drie slachtoffers op weg is naar school.
Om automobilisten en kinderen na de zomervakantie weer aan elkaar te laten wennen, organiseert
Veilig Verkeer Nederland (VVN) jaarlijks de campagne "De scholen zijn weer begonnen".
De campagne attendeert verkeersdeelnemers erop dat er weer schoolgaande kinderen aan het
verkeer deelnemen. Maar ook kinderen zelf en hun ouders worden bewust gemaakt van hun eigen
verkeersgedrag.
https://vvn.nl/onze-scholen-zijn-weer-begonnen
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Paardenspektakel Beekbergen
De 33e editie van het Paardenspektakel in Beekbergen zit erop. Voor bezoekers, deelnemers en
organisatie een evenement om niet snel te vergeten. De sport was van hoog niveau, het weer werkte
mee en een record aantal bezoekers kwam langs om het Paardenspektakel te beleven.

Een totaal van ongeveer 20.000 bezoekers kwam langs op de terreinen van Riant Equestrian Centre om het
Paardenspektakel te beleven. Onder hen liefhebbers van de mensport maar ook veel dagjesmensen en toeristen die hun
ogen uitkeken en zich vermaakten tijdens alle activiteiten op de Country Fair en in het Kidsdorp.

Op donderdag en vrijdag (28 en 29 juli) kwamen al veel mensen een kijkje nemen om de verrichtingen in de dressuurpiste
te zien.

De spectaculaire marathon op zaterdag bracht enorm veel mensen op de been. Rond de zeven hindernissen op het terrein
werd volop meegeleefd door het publiek. Bij de waterpartij en de hoogzit werden de rijders met een wave ontvangen door de
toeschouwers.

Er was veel animo voor het Kidsdorp en het gratis pony rijden.
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Hoewel het weer op de slotdag (zondag 31 juli) wat minder was, kwamen er die dag opnieuw veel mensen kijken naar de
ontknoping van de wedstrijd. Het was niet alleen genieten van de stuurmanskunsten in het vaardigheidsparcours.
Ook de show van de Veluwe Hunt met paarden en honden was bijzonder.

De sport was van hoog niveau. Bij de tweespan paarden won regerend wereldkampioen Martin Hölle.
Hij zette zijn nieuwe troef Juventus in en met succes! Voor het eerst was in Beekbergen het
Nederlands kampioenschap voor Paramenners. Hier ging de titel naar Ingmar Veneman. Zij heeft in
haar Lipizzaner Siglavy Linada een fijn paard waarmee ze ook in dressuur hoge ogen kan gooien.
Bij de vierspannen scoorde Bram Chardon een hattrick. Hij won alle drie de wedstrijdonderdelen en
werd voor het eerst in zijn carrière gekroond tot Nederlands kampioen bij de vierspan paarden.
“Het is kicken om in Beekbergen te rijden. Het publiek is hier fantastisch!” Hij won dus zowel de
internationale rubriek als het NK en gaf de organisatie een groot compliment: “Om na een paar jaar
van afwezigheid weer op deze manier te beginnen met het evenement vind ik geweldig van de
organisatie.”

Ook complimenten aan de vele vrijwilligers
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Veluwse Avondmarkt
De Veluwse avondmarkt wordt altijd op donderdag in de maanden juli en augustus gehouden in het
centrum van Beekbergen. Naast de kraampjes met streekproducten treden verschillende dans- en
muziekgroepen op en zijn er demonstraties van oude Hollandse ambachten.
Zo staan er klompenmakers, wolspinners, manden en -korvenvlechters, midwinterhoornmakers,
mosterdmakers, tingieters en vrouwen die de was doen op grootmoeders manier. Ook de dorpskerk
was op de avondmarkt na twee jaar weer geopend voor bezichtiging. Deze week donderdagavond
25 augustus is alweer de laatste Veluwse Avondmarkt. Dus komt allen donderdagavond naar de
Veluwse Markt!!
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Kent u Stichting voor Elkaar?
Verdient uw lokale goede doel €1000,-? Dan is de Goed voor Elkaar-prijs iets voor u.
Goed voor elkaar!
Heeft de buurtspeeltuin een nieuwe schommel nodig? Of de lokale harmonie een nieuwe tuba? De
Stichting voor Elkaar steunt dit soort initiatieven met de Goed voor Elkaar-prijs van maximaal €1000,-.
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Kans maken?
Wilt u met uw project kans maken op de Goed voor Elkaar-prijs? Dan is het belangrijkste criterium:
‘we moeten het kunnen inpakken en weggeven’. In de maanden april, september en december vinden
de toekenningsmomenten plaats.
Stichting voor Elkaar is onderdeel van de Coöperatie Univé Stad en Land.
Doe mee voor alle informatie en uw aanmelding www.stichtingvoorelkaar.nl.
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Succesvolle open beeldentuin
Zondag 7 augustus was de beeldentuin van Martha Waijop geopend. Voor de twee ‘rondwandelingen’
langs haar werk, waarbij zij de inhoudelijkheid en ontwikkeling in 35 jaar als beeldhouwer aan de
hand van de beelden in de tuin toelichtte, was zoveel belangstelling dat zij er nog een derde aan
toevoegde.

Het weer hielp geweldig mee, zodat er door velen van de kunst en de omgeving genoten werd.

Lex Kemper op gitaar en Bert Smits op viool en mandoline sloten een prachtige, zonnige dag met veel blije mensen
op een sfeervolle wijze af.
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Zomer in Gelderland in Oosterhuizen
Een amfitheater hadden ze al in Oosterhuizen en daar wordt ook wel
opgetreden. Maar voor Zomer in Gelderland bouwden ze op donderdag 11 augustus het bekendste amfitheater ter wereld; het Colosseum
van Rome.
Zomer in Gelderland kwam die dag vanuit Oosterhuizen, een klein
dorpje dichtbij Apeldoorn aan het Apeldoorns kanaal met zo'n 850
inwoners. Oosterhuizen heeft nog een eigen dorpsschool, een dorpshuis en een heel actief Oranje comité. En Oosterhuizen heeft nog veel
meer. Wat te denken van een eigen volkslied, een dialectkoor, een
damestouwtrekvereniging en een damestrekkerstocht.
Oosterhuizen deed voor de eerste keer mee aan Zomer in Gelderland.
In elk dorp speelt een team van 10 personen om geld te verdienen
voor een goed doel. Oosterhuizen wilde geld verdienen voor het organiseren van een zeskamp voor
de openbare basisschool tijdens de pinksterkermis. De grootste opdracht die elke deelnemende
plaats krijgt is het bouwen van een decor dat gelinkt is aan het dorp. In Oosterhuizen werd dus het
Colosseum gebouwd worden. Er staat al wel een amfitheater waar ook regelmatig muzikale en
andere optredens gehouden worden. Maar nu krijgt het dorp dus tijdelijk een waar Colosseum met
gladiatoren en alles wat daar bij hoorde.
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Kindervakantiespel Beekbergen
De Boerderij is trots! Kindervakantiespel team super bedankt voor deze prachtige week bij ons.
Tot volgend jaar! Sponsoren SUPER BEDANKT!!!! Zonder jullie is dit niet mogelijk. De kids hebben
genoten!

Ondergrondse container “De Vier Dorpen”

In het kader van de verbouwing is op het terrein van De Vier Dorpen een aantal ondergrondse containers geplaatst.
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Wegwerkzaamheden A50
De A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen was
zondagavond kort voor 22.00 uur weer geopend voor al het verkeer.
De werkzaamheden van Rijkswaterstaat waren eerder klaar dan
verwacht.

Cijfers op een rijtje
Voor wie dat interessant vindt, een aantal cijfers op een rijtje die
horen bij dit 'groot onderhoud':
- De snelweg wordt afgesloten over een traject van 21 kilometer
- Op dat traject wordt 400.000 m2 asfalt verwijderd, oftewel
50 voetbalvelden
- In totaal wordt ongeveer 70.000 meter aan lijnen op het wegdek
geschilderd
- Langs het traject komt 6000 meter nieuwe vangrail
- Daarvoor werken gemiddeld 150 mensen per dag op het traject
- Er wordt 24/7 doorgewerkt
- Er zijn 1000 vrachtwagens nodig voor deze klus
- Daarnaast ook nog 75 shovels en 90 mobiele kranen

Landgoed Engelanderholt

Op Landgoed Engelanderholt in Beekbergen worden de laatste werkzaamheden verricht aan de bosvilla’s.
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Oogstseizoen

In Beekbergen langs de Arnhemseweg/Tullekensmolenweg werd vorige week het rogge geoogst.

Kledingreparatie Ontmoetingsplek
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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 14 dagen op donderdagmiddag
tussen 14.00-15.30 uur is het mogelijk dit klein kledingherstelwerk op te lossen. De eerstvolgende
keer is op donderdag 1 september. 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 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.

Boomklever gespot

In het parkje aan de Vlinderstraat in Beekbergen werd deze boomklever gespot. Boomklevers lopen zowel omhoog als
omlaag over een boomstam, vandaar z'n naam. Het zijn holenbroeders die erom bekendstaan de opening van hun
broedholte te verkleinen door te 'metselen' met modder. Deze metseldrang is vaak zo sterk dat ook wanneer het gat al de
juiste grootte heeft, er in de omgeving toch nog een metselwerk gemaakt wordt.

Nieuwe fietsoversteekplaats Arnhemseweg

Sinds kort is de oversteekplaats voor fietsers bij de Dorpstraat-Arnhemseweg-Engelanderweg verplaatst.

16

Contrails boven de Veluwe
De witte condenssporen, ook wel vliegtuigstrepen of contrails (een samenvoeging van de Engelse
termen condensation en trails) genoemd, zijn kunstmatige wolken die ontstaan uit de uitlaatgassen
van vliegtuigmotoren.
De verbranding van vliegtuigbrandstof laat een spoor van uitlaatgassen met veel waterdamp en roetdeeltjes achter. Omdat het op grote hoogte zeer koud is condenseert en bevriest de waterdamp.
Er vindt wolkvorming plaats en het spoor wordt zodoende zichtbaar vanaf de aarde.
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Verkeersopstopping in de Dorpstraat
Woensdag 17 augustus aan het einde van de middag kwam er een
kermis exploitant tegen het verkeer in de Dorpstraat inrijden. Bij de
Smittenberg kwam hij de lijnbus tegen en kon er niemand meer
verder.
Uiteindelijk ging de bus achteruit de Arnhemseweg op en kon de
vrachtwagen zijn weg vervolgen richting Arnhem.

Maatjesproject start op Het Hoogeland
Wat was het fijn om deze zomer weer volop te kunnen
genieten van de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt,
nu Corona ons dagelijks leven niet langer belemmerd! Ook
op Het Hoogeland is iedereen blij dat er nu weer meer kan.
Het is voor ons de reden om de deuren verder open te
zetten voor vrijwilligers en te starten met ons maatjesproject ‘De Brug’.
Als maatje kun je voor een ander een brug zijn om weer
mee te doen in de maatschappij. Een maatje is meer dan
koffiedrinken en een wandeling alleen. Het betekent even
iets delen en verbinding maken met een ander, samen een
betekenisvol moment hebben.
De bewoners van Het Hoogeland leven vaak in een kleine wereld waarin sociale eenzaamheid soms
een rol speelt. En dat terwijl iedereen wel contacten nodig heeft. Verbinding met mensen uit de
omgeving kan iemand juist verder helpen! Een maatje is dan een goede manier om weer samen met
iemand contact te hebben en leuke dingen te doen. Daarom brengen we dit maatjesproject onder de
aandacht.
Het maatjesproject wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het Oranjefonds.

Over IrisZorg
Het Hoogeland is een onderdeel van IrisZorg. IrisZorg is er voor jong (18-) en oud en uit alle lagen
van de bevolking. We behandelen een verslaving, soms in combinatie met maatschappelijke
begeleiding. Ook bieden we trajecten in opvang, wonen, werk, activiteiten & leren, preventie en
verslavingsreclassering. We richten ons op het persoonlijke en maatschappelijke herstel, zodat
iemand zijn eigen identiteit hervindt en opbouwt, samen met de omgeving. We zijn betrokken bij
naasten. En we zetten ervaringskennis in, zodat mensen (h)erkenning vinden in wat zij doormaken.
We bieden zorg thuis of op een van onze locaties in Gelderland, een deel van Overijssel en
Flevoland. Wij geloven in de kracht van de ontmoeting.
Wil jij maatje worden? Of wil meer weten over het maatjesproject of andere vormen vrijwilligerswerk
bij IrisZorg? Neem contact op met Marieke Dijkstra, coördinator maatjes en vrijwilligerswerk
Apeldoorn/Beekbergen: m.dijkstra@iriszorg.nl of 088-606 2104.
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Buurtbusvereniging Oosterhuizen
Buurtbusvereniging Oosterhuizen verzorgt al bijna 14 jaar een
busverbinding tussen het station Apeldoorn en Loenen
(Voorsterweg, Boterweg, Hoofdweg) via Lieren en
Oosterhuizen v.v. In die 14 jaar zijn meer dan 120.000 passagiers vervoerd.
Onze vrijwillige chauffeurs rijden met een 8-persoonsbus een
uurdienst van 7.30 uur tot 18.30 uur in delen van 3 uur per
chauffeur. Onze vereniging is op zoek naar nieuwe chauffeurs.

Wij bieden:
• Werkuren op vaste tijd en/of dag.
• Lidmaatschap Buurtbusvereniging.
• Een fijn team van collega’s.
• Tweemaal per jaar een ledenvergadering.
• Enkele keren per jaar bijeenkomsten met leden en hun partners.
• Gratis vervoer op alle buurtbussen in Nederland.

Wij vragen:
• Enthousiasme en creativiteit.
• Klantgerichtheid.
• Een geldig rijbewijs B.
• Communicatieve vaardigheid.
• Beschikbaarheid voor 3-4 uren per week, eventueel op een vaste tijd/dag.
Interesse? kijk op onze website: www.buurtbusoosterhuizenlieren.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris per email:
secretaris@buurtbusoosterhuizenlieren.nl.
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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

De Aanschuiftafels zijn weer gestart!
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
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DE STAMTAFEL

ZOEKT VRIJWILLIGERS

De Stamtafel zoekt vrijwilligers om éénmaal per maand koffie te zetten en te schenken in
Dorpshuis De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen
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.
Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar
ook voor het maken van een praatje met elkaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof,
mailadres: a.tijhof9@upcmail.nl

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 via 06 20 69 28 98
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!
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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!

Orgelconcert Evert van de Veen
Maandagavond 22 augustus is alweer het laatste
concert van een reeks Orgelconcerten in de
Dorpskerk van Beekbergen.
Aanvang concert: 20.00 uur
Kerk open vanaf 19.30 uur
Entree: € 10,00
Kinderen tot en met 12 jaar: € 2,50

Reparatiekamer bij de Ontmoetingsplek in De Hoge Weye
In de Hoge Weye in Beekbergen is er om de 14 dagen op
donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een Reparatiekamer.
Op donderdag 1 september 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.
Heb je spullen ter reparatie of ben jij die vrijwilliger die ons komt helpen de spullen te
repareren? 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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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 vrij toegankelijk voor kerkgangers (10.00 en
19.00 uur). Hiervoor dient u klachtenvrij te zijn. U hoeft u niet meer aan te melden.
De diensten kunnen ook via www.kerkdienstgemist.nl (dorpskerk Beekbergen) live
of later worden meebeleefd.
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

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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Wandelingen Bomen in Apeldoorn
Apeldoorn is een groene gemeente, onder andere
door de vele bomen. Daar zijn we trots op. Naast
de bossen op de Veluwe telt Apeldoorn ook
binnen de bebouwde kom van de stad en de
dorpen een groot aantal bomen. Hiervan zijn er
zo’n 85.000 in beheer bij de gemeente. Voor wie
hier meer over wil weten organiseert de gemeente
een vijftal wandelingen.

Belang van bomen
Bomen in Apeldoorn spelen een belangrijke rol als het gaat om het leefbaar houden van de
versteende omgeving. Zo helpen bomen de stad te verkoelen bij hitte. De bomen bieden ook
leefruimte voor veel dieren. Denk aan zangvogels en eekhoorns.

Bomenbeleid
Om het aantal bomen in Apeldoorn goed op orde te houden, hebben we bomenbeleid. Hierin regelen
we het beheer en de bescherming van bomen, en ook de aanplant van nieuwe bomen. Denk aan
onderhoud van bomen in de openbare ruimte, maar ook aan regels voor het kappen van bomen. De
gemeente werkt in 2022 aan vernieuwing van dit beleid.

Wandelingen
Voor inwoners van Apeldoorn die meer willen weten over hoe Apeldoorn met de bomen in de
bebouwde omgeving omgaat, organiseren we een vijftal bijeenkomsten met wandelingen. Tijdens
deze wandelingen gaan we in op het belang van bomen in Apeldoorn, wat er allemaal bij komt kijken
om goed voor de bomen te zorgen, en tegen welke dilemma’s we aanlopen bij het maken van nieuw
beleid. Iedere wandeling is toegespitst op het deel van Apeldoorn waar de wandeling is.
 Stadsdeel Noord West + Centrum, donderdagavond 1 september, 19.00 – 21.30 uur, Gebouw
ACEC, Roggestraat 44
 Stadsdeel Noord Oost, vrijdagmiddag 2 september, 14.00 – 16.30 uur, St. Jeugd- en
Jongerenwerk Don Bosco, Sluisoordlaan 200
 Dorpen, maandagavond 5 september, 19.00 – 21.30 uur, Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34,
Beekbergen
 Stadsdeel Zuid Oost, woensdagavond 7 september van 19.00 – 21.30 uur, Wijkcentrum De Stolp,
Violierenplein 101
 Stadsdeel Zuid West, woensdagmiddag 21 september van 14.00 – 16.30 uur, Kerk De Hofstad,
Hofveld 52

Programma
Ontvangst en korte uitleg over Bomen in Apeldoorn.
Wandeling door de wijk met uitleg van een boomspecialist van de gemeente over de specifieke
opgaves en/of dilemma’s die spelen in de wijk.
Afronding met koffie/thee en ruimte voor vragen.

Deelnemen
Wilt u mee? Meldt u zich dan aan. Per wandeling kunnen maximaal 20 personen deelnemen.
Aanmelden kan tot dinsdag 30 augustus 12:00 uur.

26

D
Deelver
rvoer GO
O Sharing ook beschikbaar in
n Beekb
bergen
Vanaf vrijdag 19 augusstus kunnen
V
n inwoners van
v
B
Beekbergen
n gebruik ma
aken van he
et deelvervo
oer van
G Sharing. Het bedrijff voegt Bee
GO
ekbergen toe aan het
s
service
gebiied en plaatts 10 deelsccooters in het
h dorp.
D deelscoo
De
oters bieden
n een duurzzamer altern
natief voor
a
autoritten
in het centrum
m en van en
n naar Apelldoorn.
De deelscoo
D
oters zijn via
a de GO Sh
haring app terug
t
te
v
vinden
en te
e reserveren
n. De gebru
uiker betaaltt een
s
starttarief
en
n vervolgens per minuu
ut voor het gebruik
g
v de deelsscooters. Ook
van
O is het mogelijk
m
om het
v
voertuig
in de
d parkeerstand te zettten, zodat het
h tot de
blijft na een
b
beschikking
n pauze. De
e accu’s van de
d
deelscooters
s worden do
oor medewerkers van GO
S
Sharing
vervvangen zod
dra ze leeg dreigen
d
te raken.
r

E
Elektrische
e deelfiets
sen, -scoo
oters en -a
auto’s
De elektrische deelvoertuigen zijn onderdeel van het mu
D
ultimodale aanbod - ele
ektrische scooters,
e
e-bikes
en auto’s
a
- waa
armee GO Sharing
S
de reis
r
van deu
ur tot deur, ook tussen regio’s, will onders
steunen
mett deelvervoer.
GO Sharing CEO Raym
G
mon Pouwels legt uit: “Eigen vervo
oer is in de meeste gevvallen nog milieum
v
vervuilend
e staat vaa
en
ak stil, waardoor het on
nnodig veel openbare ruimte
r
in be
eslag neemtt. Het is
o
onze
missie om een ge
edragsveran
ndering teweeg te bren
ngen van eig
gendom van
n een voerttuig naar
g
gebruik
wan
nneer je het nodig hebtt. Onze dee
elvoertuigen zijn voor ie
edereen besschikbaar, particulier
p
e zakelijk. Allemaal
en
A
via
a één app en
e tegen ee
en tarief dat concurreerrt met het bezit van een auto.”
D klantenservice van GO Sharing
De
g is te bereiiken via sup
pport@go-ssharing.nl o
of 085 90 22
2 901.

2
27

Varia
Herenboeren De Groote Modderkolk organiseren weer rondleidingen!
Betty uit Ellecom en Els uit Dieren zijn Herenboer in
Loenen. "Met alle berichtgeving rondom de stikstofproblematiek ga je toch steeds meer nadenken of je
zelf ook iets kunt doen" zeggen ze. Je vraagt je af
waarom die sperziebonen uit Egypte moeten komen
en waarom er zo gesleept moet worden met de
dieren. Kan het allemaal niet lokaal en dichtbij?
Vraag jij je dat ook af? Kom dan eens kijken op onze
Herenboerderij in Loenen. Daar haal je wekelijks je
groenten en eieren, vlees voor wie wil, en straks ook
fruit als de boomgaard er klaar voor is. Alles van je
eigen boerderij, woon je wat verder van Loenen, dan
zijn er vast herenboeren bij jou in de buurt, waarmee
je kunt afspreken om voor elkaar de ‘oogst’ te halen.
‘Herenburen’ noemen wij dat.
Op Herenboerderij De Groote Modderkolk bewijzen we samen dat het dus ook anders kan. Op het
prachtige terrein van Natuurmonumenten dat gedeeld wordt met zorgboerderij Verdandi, is onze
coöperatieve boerderij waar lokaal lekker voedsel wordt verbouwd met aandacht voor een gezonde
bodem en de biodiversiteit.
De leden van een Herenboerderij hebben allemaal hun eigen reden om lid te zijn. En in het motto van
Herenboeren: samen duurzaam voedsel produceren vindt iedereen een eigen antwoord om mee te
doen samen met huishoudens uit de omgeving.
Wil je meer weten en kijken of het Herenboeren iets voor je is? Meld je dan via onze website
grootemodderkolk.herenboeren.nl aan voor een van onze rondleidingen.
We organiseren rondleidingen op 20 en 27 augustus, 3 en 17 september en 1 oktober. Ze beginnen
allemaal om 10 uur en duren ongeveer anderhalf uur.
We ontvangen je graag!

Navigatie in de ruimtevaart
Vrijdag 26 augustus 2022, 20.00 – 22.00 uur
We zijn tegenwoordig gewend eenvoudig te navigeren op
aarde met apparatuur die gebruikmaakt van GPS. Maar hoe
ging dat bij de Apollo-missies naar de maan en hoe navigeert
de rover Perseverance op Mars? Joris Robijn is voor de
hobby actief bij een voetbalteam met autonome robots die
ook navigatie nodig hebben en geen GPS kunnen gebruiken.
Enkele navigatietechnieken uit verleden en heden worden behandeld.
Volkssterrenwacht Bussloo
Adres: Bussloselaan 4
7383 RP Bussloo (gem. Voorst)
Coördinaten: 52.196880 N / 6.119408 O
Telefoon: 0571-262006
Email: info@volkssterrenwachtbussloo.nl
Voor meer informatie zie https://volkssterrenwachtbussloo.nl/
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Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn
Er zijn weer Masterclasses van 5 t/m 9 september!
Van maandag 5 t/m vrijdag 9 september ontvangt de Stichting Masterclass een drietal musici als
masters.
De volgende Masters kunt u dan ontmoeten en horen:
- Philippe Graffin, viool
- Dimitry Ferschtman, cello
- Charles Neidich, klarinet
Dit keer krijgen ruim 20 jonge talentvolle beroepsmusici lessen van deze masters. Verheugend is dat
Charles Neidich, nadat hij twee jaar alleen online zijn inspirerende lessen kon geven vanuit New York,
nu ook weer ‘live’ aanwezig is. Behalve dat u al deze ‘leerlingen’ kunt beluisteren, gaan deze drie
heren u op donderdagavond trakteren op een concert dat het Concertgebouw niet zou misstaan!
Kortom, dit belooft weer een prachtig programma te worden, waar amateurmusici ongetwijfeld van
kunnen leren en dat voor alle muziekliefhebbers interessant zal zijn.

Programma
Op woensdagmiddag 7 september om 14.00 uur kunnen openbare lessen bijgewoond worden in de
Altioszaal in Orpheus, met na afloop een concertje.
Belangstellenden kunnen daar van alle drie de Masters een les bijwonen, maar u kunt ook drie lessen
van één Master/instrument bijwonen.
Openbare Masterclasses: Theater & Concert Orpheus | € 20,-Op donderdagavond 8 september om 20.00 uur zullen de Masters een concert geven in de Altioszaal.
Concert Masters: Theater & Concert Orpheus | € 30,-Passepartout (voor toegang openbare masterclasses en mastersconcert) | € 40,-Kaarten zijn te verkrijgen via Theater & Concert Orpheus: https://www.orpheus.nl/voorstellingen.
Vrijdagavond 9 september om 20.00 uur wordt het slotconcert door de leerlingen gegeven in de
Regentessekerk, Regentesselaan 14 A.
Het slotconcert is vrij toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
U bent van harte welkom.

Philippe Graffin

Foto: Gerard Oltmans
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engeland 42, 7361 CS Beekbergen

het kappen van een appelboom

29-07-2022

Heideroosweg 1, 7361 GG Beekbergen

het kappen van een fijnspar

29-07-2022

Notaris Feithpad (kavel 1) in Beekbergen

het kappen van een den

02-08-2022

Klein Canada 40, 7361 CG, Beekbergen

het wijzigen van het gebruik van de recreatiewoning

16-08-2022

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).

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Loenenseweg (Teixeira de Mattospark) in Beekbergen

Darpsfeest d.d. 10 september 2022

03-08-2022

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is
ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Het Oude Veen in Lieren

Winterfair Oosterhuizen 2022 d.d. 26 november 2022

05-08-2022

Stations Beekbergen en Loenen

Terug naar toen – open dagen Veluwse Stoomtrein
Maatschappij d.d. 3 en 4 september 2022

08-08-2022

Living History d.d. 27 en 28 augustus
2022, Het Herenhul

Living History d.d. 27 en 28 augustus 2022,
Het Herenhul

10-08-2022

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit
besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datum)
gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl.
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.
Vragen?
Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het team
Persooninformatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.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
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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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