Nieuwsbrief 29 augustus 2022
Van de voorzitter
Gestaag gaat de Dorpsraad verder met het werk.
Graag krijgen we uw medewerking.
*Ten aanzien van de vluchtelingen in het Fletcherhotel zijn we op
zoek naar: voetbaldoeltjes voor de kinderen, springtouwen, maar
vooral ook speelgoed voor oudere kinderen (9+)
Boeken voor de oudere kinderen, plaatjes met korte teksten.
*Ten aanzien van onze bijdrage aan het project Apeldoorn Rein:
mensen die willen helpen om ons dorp te verlossen van het straatvuil
en die een deel van Beekbergen voor hun rekening willen nemen, al is
het maar een stukje van 100 meter.
Gezamenlijk maken we Beekbergen mooier.
Jan Lammers

Van de bestuurstafel
Informatie wegwerkzaamheden A50
De A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen is weer open. Niet eerder vond zo’n
grootschalige afsluiting plaats in Oost-Nederland. In 16 dagen tijd is de weg over een lengte
van ruim 21 kilometer volledig opgeknapt en voorzien van nieuw asfalt, markeringen en vangrails. Ondanks de hitte zijn de werkzaamheden zó voorspoedig verlopen dat de weg eerder
opengesteld kon worden dan gepland.
Een van de grootste uitdagingen bij deze afsluiting was het omleiden van de 620.000 motorvoertuigen
die gebruik maken van de A50. Samen met de betrokken wegbeheerders en hulpdiensten zijn vooraf
en tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen getroffen, gemonitord en waar nodig aangepast,
waardoor de verkeershinder voor zowel de weggebruikers als de omgeving niet groter werd dan
vooraf ingeschat.

Bedankt!
Dat het gelukt is om de hinder te beperken komt mede doordat u, de organisaties en bedrijven in de
omgeving, de omleidingsroute met uw klanten en relaties heeft gedeeld. Onze dank daarvoor!

We zijn er bijna
In zuidelijke richting is het groot onderhoud aan de A50 bijna klaar: in drie weekendafsluitingen
leggen we aan dit wegvak de laatste hand. Daarom is de A50 tussen knooppunt Beekbergen en
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knooppunt Waterberg in de richting Arnhem afgesloten in de weekenden van 23 - 26 september,
30 september – 3 oktober, 7 oktober- 10 oktober. Daarna is de A50 tussen knooppunt Beekbergen en
knooppunt Waterberg in beide richtingen weer klaar voor de komende jaren.
U ontvangt binnenkort meer informatie over deze weekendafsluitingen en wij hopen ook dan weer op
uw begrip en medewerking te kunnen rekenen.
Afdeling Samenwerkende Landelijke Uitvoeringsdienst (SLU)
Rijkswaterstaat Oost-Nederland

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.
Via onderstaande website kunt u zich aanmelden:
https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/bomen_in_apeldoorn
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Wij kijken terug op een
geslaagd evenement,
waarmee meer bekendheid
over deze locatie en haar
bijzondere historie binnen
de gemeentegrens van
Apeldoorn tot stand is
gebracht!
Ben Mouw, voorzitter EPA.

4

Laatste Veluwse Avondmarkt 2022
De Veluwse Avondmarkt heeft, na twee corona jaren, erg veel toeristen en dorpsbewoners aangetrokken. Afgelopen donderdagavond was de laatste van de in totaal 8 markten.
De bezoekers hebben weer genoten van de oude ambachten, zoals het klompen maken, ouderwets
de was doen, touw slaan of stoelen matten. Anderen kwamen voor de mooie koopjes die er worden
aangeboden en een derde kwam voor alle lekkernijen die er werden verkocht. En wie dan nog niet
genoeg keus heeft, kon genieten van de optredens die er elke donderdagavond waren. Dit jaar was
ook de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij aanwezig met een mini stoomtreinbaan.
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Truckersdag 2022
De Stichting Truckersevenementen Apeldoorn en omstreken organiseert jaarlijks de Truckersdag c.q.
Kanjerdag Apeldoorn. Dit word georganiseerd om mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking een leuke dag te bezorgen.
Afgelopen zaterdag 27 augustus verzamelden de truckers zich op het terrein van Beekman Transport
Logistics & Warehousing aan de Europaweg in Apeldoorn.
Het truckers konvooi deed ook Beekbergen en Lieren aan.

In de Dorpstraat werden de truckers en hun passagiers welkom geheten door Erik Huisman met zijn F1-bus, de vrijwillige
brandweer van Beekbergen en bellenblazers bij Museum Collectie ’40-’45.
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OOSTERHUIZEN is winnaar geworden van Zomer in Gelderland
2022 en mag zich een jaar lang Mooiste plaats van Gelderland
noemen
Feest was het al eerder, op de uitzenddag in Oosterhuizen. Dat werd nog eens
dunnetjes overgedaan toen duidelijk werd dat het plaatsje bij Beekbergen en
Apeldoorn de 13e editie van Zomer in Gelderland gewonnen had. Alleen Groenlo kon
Oosterhuizen in de laatste aflevering nog van de winst afhouden. Maar al snel in het
programma bleek dat de Achterhoekse stad Oosterhuizen niet kon bedreigen.
"Ongelofelijk, dit hadden we echt nooit verwacht, we gaan echt een heel mooi feestje
bouwen nu!" Aanvoerder Hartger-Jan Kruimer kon het nauwelijks bevatten en nam vol trots
de officieuze eretitel van Mooiste plaats van Gelderland in ontvangst.
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Korte berichten

De nieuwe tuinkas bij Tuincentrum Tullekensmolen
krijgt al enige vorm

GO Sharing heeft anderhalve week geleden Beekbergen
toegevoegd aan het service gebied en plaatste 10 deelscooters in het dorp. De deelscooters bieden een duurzamer alternatief voor autoritten in het centrum en van
en naar Apeldoorn.

Bij sporthal de Hiethof is door Gemeente Apeldoorn een nieuwe
(volley)bal speelgelegenheid geplaatst..

Gespot boven het luchtruim van Beekbergen-Lieren.

In de woon- en leefomgeving van Beekbergen en Lieren zijn veel paarden, die niet alleen in de wei of stal verblijven, maar ook met enige regelmaat op de weg of in het bos te vinden zijn.
KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) geeft aan dat
de mest vooral binnen de bebouwde kom overlast geeft voor omwonenden en andere weggebruikers, zoals wandelaars en fietsers.
Ze adviseert dan ook om mest binnen 24 uur op te ruimen. Ze stelt:
“In sommige gemeenten moet je de mest al verplicht opruimen via de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Andere gemeenten overwegen om mestzakken verplicht te stellen, maar daar kleven nadelen
aan. Weer andere gemeenten zetten speciaal voor ruiters en menners
afvalemmers neer. Door de bebouwde kom schoon te houden kunnen
we met z’n allen mogelijke (verdere) verplichtingen of boetes voorkomen.
Dat kan simpelweg door binnen 24 uur de mest op te ruimen, gewoon
met een schep en/of bezem.”
Op woensdag 24 augustus werd deze hoopje paardenmest aangetroffen
op het troittoir aan de Kerkweg vlak bij de ingang van de Dorpskerk.
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Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35

Wekelijkse repetitie Harmonieorkest Prinses Juliana weer van start
De vakanties lopen ten einde, de scholen zijn begonnen en ook het verenigingsleven gaat na een
lange warme zomer weer van start. Het harmonieorkest Prinses Juliana begint woensdag weer met
haar wekelijkse repetities in het Hoogepad. Het jeugdorkest volgt een week later. Het orkest Klein
PJB heeft vorige week alvast vooruitlopend weer van zich laten horen tijdens een tweetal optredens
in ons dorp. Eerst verzorgden ze de muziek tijdens een welkom avondje uit voor de bewoners van de
Marken Haven aan de Kuiltjesweg. Donderdagavond waren de muzikanten met hun vrolijke klanken
present tijdens de laatste Veluwse Avondmarkt van dit jaar.
Wie belangstelling heeft om in een van de orkesten mee te spelen is van harte welkom tijdens de
wekelijkse repetitie avond op woensdag in Het Hoogepad. Het jeugdorkest repeteert van 18.1519.15 uur. Het harmonieorkest van 19.45-22.00 uur. Ook voor muzieklessen kun je bij PJB terecht.
Wil je eerst even sfeer proeven? Van harte welkom! Voor nadere informatie: kijk op de website
www.harmonie-pjb.nl.
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De Rabobank heeft als coöperatieve bank geen aandeelhouders maar leden. Samen met haar leden maken zij
maatschappelijke impact. Met Rabo ClubSupport investeren zij met kennis, netwerk en geld in verenigingen.
Iedereen verdient een club, want daar maken we elkaar sterker. Daarom helpt de Rabobank via Rabo
ClubSupport het hele jaar door tienduizenden clubs en verenigingen met bijvoorbeeld inclusiviteit, talentontwikkeling en duurzaamheid. Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving.

Wij doen ook mee, stem op ons!
Als lid van de Rabobank kun je via de Rabo App of via www.rabobank.nl/clubsupport van 5 september t/m
27 september 2022 stemmen op jouw favoriete club of vereniging.

Ons doel
Voor het project Muziek op School gebruiken wij blokfluiten, klarinetten, trompetten en kleine trom. De leerlingen in groep 5 en 6 van de basisscholen in Beekbergen en Lieren krijgen op deze instrumenten een aantal
weken per jaar les. Aangezien wij dit al een aantal jaren doen, moeten sommige instrumenten worden
vervangen en/of op enig moment een groot onderhoudsbeurt krijgen om deze lessen te kunnen blijven geven.
Wie wil dat nou niet, kennis maken met muziek met echte muziekinstrumenten!
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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.

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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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.
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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

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
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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 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!

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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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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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!

De collectioneur en de conservator – gastsprekers
Vrijdag 2 september 2022, 20.00 – 22.00 uur
Tim Huisman, conservator van Rijksmuseum Boerhaave, in gesprek
met Bert Degenaar, verzamelaar van wetenschappelijke instrumenten
en beheerder van het Planetarium Zuylenburgh. Wat vertelt de
collectie van Degenaar over de rijke Nederlandse historie van de
natuurwetenschappen? En hoe ontstaat een verzameling van oude en
veelal unieke instrumenten?
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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Open Huis Stichting ‘kLEEF!
Woensdag14 september 2022 tussen 10.00 en 15.00 uur
Veel mensen kennen onze stichting maar weten niet wat er gebeurt achter de
voordeur.
Tijdens ons open huis op woensdag 14 september, geven we iedereen de
gelegenheid om kennis te maken met het inloophuis en staan de deuren open voor alle
belangstellenden.
U bent van harte welkom tussen10.00 tot 15.00 uur.
Gastheren en gastvrouwen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u rond te leiden door het
huis.
Stichting ‘kLEEF! is een laagdrempelig inloophuis aan Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn voor mensen
die met kanker worden geconfronteerd en/of hun naasten of nabestaanden.
Tijdens de openingsuren kunt u binnen lopen en met al uw vragen terecht: deskundige gastvrouwen
en gastheren hebben ruim de tijd voor u in een veilige omgeving. Maar in het huis kunt u ook
kennismaken met verschillende activiteiten, gespreksgroepen en spreekuren (zoalsgeestelijk
begeleider, financieel adviseur, (oud)notaris, (oud) huisarts en diëtiste).

FIVB WK Volleybal Vrouwen
Van 23 september t/m 15 oktober 2022 vindt het
WK Volleybal Vrouwen in Nederland plaats.
Samen met Polen organiseert Nederland het WK.
Apeldoorn is met Arnhem en Rotterdam een van
de speelsteden. Het WK duurt drie weken en er
nemen 24 landen, van vijf verschillende
continenten deel. De kwart en halve finale zullen
plaatsvinden bij Omnisport.

Maximaal €2000 subsidie voor uw eigen WK-evenement
De gemeente Apeldoorn stelt een tweede ronde subsidie beschikbaar voor evenementen en
activiteiten die in het teken staan van het WK Volleybal 2022. Daarmee juicht de gemeente
initiatieven toe van inwoners, scholen, buurten of sportverenigingen in aanloop naar het WK
Volleybal.
De subsidie kan tot 16 september worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op
apeldoorn.nl/wkvolleybal-subsidie. Daar staat ook aan welke voorwaarden de aanvraag moet
voldoen. We hebben het aanvragen zo makkelijk mogelijk gemaakt.
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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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