Nieuwsbrief 5 september 2022
Van de bestuurstafel

WERK MEE AAN DE TOEKOMST VAN BEEKBERGEN / LIEREN
De Gemeente Apeldoorn is een Vitaliteitsagenda voor de dorpen Beekbergen en Lieren aan het
maken. Dit doet zij samen met Dorpsraad Beekbergen-Lieren en Adviesbureau Spectrum.
In deze Vitaliteitsagenda staat wat Beekbergen-Lieren nodig heeft om een fijn dorp te zijn om in te
wonen en werken. Wat vind je belangrijk in je dorp? Waar moet aandacht voor zijn? Wat mis je in het
dorp.
Hiervoor heeft Adviesbureau Spectrum een onderzoek gedaan en is in gesprek gegaan met verschillende inwoners en organisaties. De uitkomsten van deze gesprekken willen we graag met je
bespreken.
We nodigen je van harte uit op de inloopavond op: Woensdag 14 september tussen
19.00-21.00 uur in De Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen.
We kijken uit naar je komst
Met vriendelijke groet,
Ook namens Dorpsraad Beekbergen-Lieren en Adviesbureau Spectrum
Harriët Althof
Gebiedsmanager Dorpen, Gemeente Apeldoorn
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Apeldoorn daagt lokale kunstmakers uit
22 stroomkasten in Apeldoorn krijgen een metamorfose;
zij wachten op een mooi ontwerp gemaakt door lokale
kunstmakers. Kunstschilders, graffiti-artists, dichters,
fotografen, illustrators, of andere vormgevers kunnen tot 16 september hiervoor een
ontwerp indienen. Met dit project ondersteunen de gemeente, Liander, CODA, ACEC
en Gigant culturele makers die wonen of werken in Apeldoorn. En de inwoners van
Apeldoorn? Die kunnen straks gratis genieten van dit buitenmuseum.
Ze staan overal, zijn grijs, hoekig en vaak beklad met graffiti, stickers of kauwgum: stroomkasten.
Geen kunstobjecten, maar wel heel noodzakelijk. 22 van deze stroomkasten krijgen in oktober een
nieuwe aankleding. Deze stroomkasten zijn uitgekozen vanwege hun locatie: ze staan op of in de
buurt van een plek met een interessant historisch verhaal. Wij vragen lokale kunstmakers zich
hierdoor te laten inspireren en om de oude verhalen een nieuw gezicht te geven.
Meedoen? Dien dan voor 16 september een ontwerp in via www.apeldoorn.nl/kunstkast. Uit de
ingestuurde ontwerpen maken een vakjury en bewonersjury een selectie. Wordt uw ontwerp
gekozen? Dan wordt uw ontwerp in oktober op een stroomkast gewrapt (gewikkeld met folie) en kan
heel Apeldoorn van uw werk genieten.
Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/kunstkast. Daar staat bijvoorbeeld alles over de
locaties van de stroomkasten, de historische plek, de spelregels en de vergoeding

Gratis WK-volleybalpakket voor uw buurt?
De gemeente Apeldoorn mag als Host City van het WK Volleybal 2022 een aantal gratis volleybalpakketten uitdelen aan buurten. De pakketten zijn samengesteld door de organisatie van
het WK Volleybal.
Het WK-Volleybalpakket bestaat onder andere uit een Mikasa volleybal, een volleybalnet, een afzetlint voor een veld, strandballen en een officieel WK spandoek.

WK Volleybalpakket aanvragen (op=op)
Wilt u zo’n gaaf WK Volleybalpakket voor uw buurt? Zodat u bijvoorbeeld op burendag (24 september) samen een volleybalfeestje kunt bouwen? Stuur dan voor donderdag 8 september 2022 een
e-mail met de naam van uw straat/buurt naar wkvolleybal2022@apeldoorn.nl. Geef daarbij aan hoe
en wanneer uw buurt dit pakket gaat inzetten.

Wedstrijdtickets winnen
Buurten die voor woensdag 5 oktober een foto opsturen van het volleybalfeestje waarbij het pakket
wordt gebruikt, maken ook nog eens kans op gratis kaarten voor een WK wedstrijd in het Omnisport.

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 en Apeldoorn is één van de speelsteden. Een waanzinnig
mooi sportevenement dat drie weken duurt en waar 24 landen, van vijf verschillende continenten aan
meedoen. Twee kwartfinales, één halve finale, de troostfinale en de finale worden gespeeld in
Omnisport Apeldoorn. De overige wedstijden worden gespeeld in Gelredome Arnhem en Ahoy
Rotterdam.
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I en om
In
o de dorpe
en

Yesss
ss, we ku
unnen ga
aan aftelllen!! ZA
ATERDA
AG 10 SEPTEM
MBER,
gaat het
h BEEK
KBERGENS DARPSFEES
ST namelijk weer plaatsvinden!
Dit jaar is er
D
e alleen wel een loca
atie verand
dering: omd
dat wij colllega onderrnemers uit de
D
Dorpstraat
niet tot lasst willen zijn, hebben wij beslote
en om het Darpsfeesst te verpla
aatsen naar
h Teixeirra de Matto
het
ospark aa
an de Loen
nenseweg
g.
Zaterdag sttart het pro
Z
ogramma om
o 18:00 uur
u met veel vertier voor
v
de kinderen (sprringkuss
sens,
storm
mbaan etc.). Ook kun
n je vanaf 18:00
1
uur o.a.
o saté, hamburger
h
s, sparerib
bs en
g
gamba’s
ve
erkrijgen!

HIKE Co
overband

Dennis
D
Wilttink

Ronnie Ruysdael
R

Vanaf 19::30 uur gaa
at de live m
muziek van
n start en
gaan we los met he
et avondpro
ogramma!

Wij he
ebben err zin in! … Tot za
aterdag 10 septem
mber!
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Veluwsc
V
che Sto
oomtrein
n Maats
schappijj
“
“Terug
n
naar
To
oen”
Vroegere tijjden herleeffden tussen
V
n Apeldoorn
n en Dieren! Afgelopen
n zaterdag en
e zondag
k
konden
de liefhebbers van stoomtreinen hun
n hart ophale
en. Het wass een drukte
e van
b
belang
in en rondom het
h stoomtre
eindepot. Da
at er interna
ationale belangstelling was kon
m zien aa
men
an de vele buitenlands
b
se autokente
ekenplaten. De parkee
erplaatsen stonden
s
vol
m auto’s en
met
e motoren
n.
De Veluwscche Stoomtrein Maatscchappij orga
aniseerde trraditioneel h
het grootste
e stoomt
treinenfestiv
val van Ned
derland ond
der de naam
m: “Terug na
aar Toen”.
Een groot aa
E
antal geresttaureerde stoomlocom
s
motieven was op beide dagen actie
ef. Met een lengte van
b
bijna
23 metter en een dienstgewic
d
cht van 130 ton en mee
er behoren deze machines tot de grootste die
e
in
n Europa he
ebben rondgereden.

In
n Beekberg
gen waren in
n de locomo
otievenlood
ds een aanta
al modelban
nen opgeste
eld. Ook wa
as er een
s
spoormarkt
waar van alles op het gebied van spoorwege
en en mode
elbanen verkkrijgbaar wa
as. Het
m
museumstoo
omdepot wa
as opengessteld, en de bezoeker kreeg
k
een in
ndruk van h
het werk op een stoom-d
depot.
Er we
erden kolen
n geladen, water
w
genom
men, gedraa
aid op de drraaischijf en
n nog veel meer.
m
Naasst
d
diverse
oude
e auto s wa
aren er ook prachtige gerestauree
g
rde vrachta
auto’s te zien. Acteurs en
e actrices
liiepen rond in kleding uit
u die tijd.
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Nieuwbouwproject Cooperatiehof Lieren voltooid

Afgelopen dagen is de laatste hand gelegd aan de voltooiing van nieuwbouwproject Coöperatiehof in Lieren.
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Kort nieuws

De hooimijt die in het voorjaar van 2021 op Het Hoogeland in Beekbergen was ingestort is weer in ere hersteld.

Vorige week donderdag werden bij één van de ondergrondse containers op de parkeerplaats achter de supermarkt in
Beekbergen reparatie-werkzaamheden verricht.

Afgelopen donderdag werden er snoeiwerkzaamheden verricht aan de bomen aan de Dorpstraat in Beekbergen
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O
Open
Monu
umentenda
agen 2022
2
T
Thema
‘DUURZA
AAMHEIID’

Z
Zaterda
g 10 en
n zondag
g 11 sep
ptembe
er 2022
““Duurzaam
mheid duu
urt het lang
gst.” Met dit actuele
e thema vinden
v
op 10 en 11 septembe
s
r
d Vriende
de
en Loterij Open Mon
numenten
ndagen pla
aats. Loca
aties die normaal niet
(zomaar) te
e bezichtigen zijn, openen
o
diit weekend
d gratis hu
un deuren
n voor pub
bliek.
A
Apeldoorn
n neemt diit jaar voo
or de 36eke
eer deel aan
a het gro
ootste cultuurhistorrische
e
evenemen
t van Ned
derland.

V werk
Van
kgebouw
w tot woo
onhuis
Bijna 20 loca
B
aties opene
en hun deurren. Denk aan vroegere
e werklocatties zoals he
et kantoor van
v de
G
Gasfabriek,
de Wenum
mse Watermolen, De Middelste Mo
olen en het ACEC
A
complex. Maar ook drie
w
woonhuizen
n zijn open voor
v
publiekk; de Zeeuw
wsche Knoo
op, de Nordiica woning aan de Marria Stuartla
aan en het voormalig
v
1
10KV
station
n. In Kersch
hoten worde
en rondleidingen gegeven door he
et Koningsp
park
en kunnen bezoekkers terechtt voor duurzzaamheidsa
advies. De Onze
O
Lieve Vrouwekerrk met
s
schatkamer,
, de Politie Academie
A
e Radio Ko
en
ootwijk doen ook dit jaa
ar mee.
Verheugd iss de organissatie dat tevvens het nie
V
euwe lesgeb
bouw van de Koning W
Willem III kaz
zerne en
L
Landgoed
D
Deelerwoud
in Hoenderrloo dit jaar zijn openge
esteld. Op beide
b
locaties worden rondle
eidingen ge
egeven. In Hoenderloo
H
zijn ook de
e Heldringke
erk en Muse
eum Kleine Arckete be
ezichtigen.
D locaties in Hoenderloo en Radiio Kootwijk zijn bereikb
De
baar met gra
atis oldtime
er-bussen va
an Stichting
g
V
Veteraan
Au
utobussen, vanaf het Stationsplein
S
n.

G
Gevariee
erd progrramma
Op diverse locaties
O
l
vind
den muziekkoptredens plaats, o.a. van Nation
naal Jeugdo
orkest, Veluw
wse
C
Cantorij
en Big
B Band Apeldoorn. Het
H Gidsenccollectief verzorgt rondlleidingen, h
het Vertelge
enootschap
n
neemt
bezoekers mee naar vroege
er tijden en de Veteraa
an Autobusssen rijden n
naar de verd
der gelegen
n
lo
ocaties. Tijd
dens het we
eekend kunnen bezoekkers voor vrragen terecht bij het ce
entrale inforrmatiepunt
in
n stationsge
ebouw “Stattion Royaall”, dat ook open
o
is voorr een hapje en drankje
e.

P
Program
ma overzzicht
Benieuwd naar het tota
B
ale programma? Kijk da
an op www..monumentendagenap
peldoorn.nl.
L
Liever
een programmab
p
boekje? De
eze zijn grattis op te halen bij CODA
A (alle vesttigingen), ve
erschillende
e
b
boeken tijd
dschriftenwinkels en divverse horeccagelegenheden.
O volg het laatste
Of
l
nieu
uws op facebook, instag
gram@epa.apeldoorn of op
w
www.erfgoe
dplatformap
peldoorn.nl.
H Mystery
Het
y Monumen
nt Diner op
p 9, 10 en 11
1 septemb
ber is inmid
ddels uitve
erkocht!
G
Geïnteresse
eerden kun
nnen zich wel
w op de wachtlijst
w
la
aten plaats
sen.
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O
Openin
ngshan
ndeling
g Open Monumenten
ndagen
n
1 septem
10
mber Sta
adsbeiaa
ardier lan
ngs Kana
aal
Stadssbeiaardier Boudewijn Zwart verru
uilt
zaterrdag 10 sep
ptember de toren
t
van het
Raad
dhuis voor een
e optrede
en in de
buitenlucht. Vanaf 10 uur sp
peelt hij op zijn
mobie
el carillon la
angs het Ap
peldoorns
Kana
aal. Hij neem
mt zijn muziekvriend
Reinier Sijpkenss mee voor een
e ochtendc
concert
lang
gs en óp hett water!
Het optreden vormt de start van de
H
e Open Mon
numenten
D
Dagen
op 10
0 en 11 sep
ptember. In heel Nederrland zijn
b
beiaardiers
t horen om
te
m dit monum
mentenweekkend muzik
kaal
in
n te luiden. Na deze muzikale
m
starrt openen bijna
b
20 mon
num
mentale
loca
aties in Ape
eldoorn hun deuren voo
or publiek.
E daarvan
Eén
n is het voo
ormalig kanttoor van de Gasfabriek
k,
d langs he
die
et kanaal he
eeft gestaan
n. Kijk voor het totale
p
programma
van de Ope
en Monume
entendagen
n op
w
www.monum
mentendage
enapeldoorn
n.nl.
Het concert duurt tot on
H
ngeveer kwart voor 11 en vindt pla
aats ter hoo
ogte van de aanlegsteig
ger bij het
P
Potlood/
Wie
epkingstraa
at. Iedereen is van hartte welkom.

W
Wekelijks
se repetiitie Harm
monieork
kest Prins
ses Julia
ana weerr van sta
art
De vakkanties lopen
n ten einde, de
d scholen ziijn begonnen
n en ook het verenigings-leven gaat
g
na een lange warme
e zomer weer van start. H
Het harmonie
eorkest
Prinsess Juliana beg
gint woensda
ag weer met haar wekelijkse repetities in het
Hoogep
pad. Het jeug
gdorkest volg
gt een week later. Het orrkest Klein PJB heeft
vorige week
w
alvast vooruitlopen
nd weer van zich
z
laten ho
oren tijdens een
e tweetal
o
optredens
in ons dorp. Ee
erst verzorgd
den ze de mu
uziek tijdens een welkom
m avondje uit voor de bew
woners van de
M
Marken
Have
en aan de Ku
uiltjesweg. Do
onderdagavo
ond waren de
e muzikanten met hun vrrolijke klanke
en present
tiijdens de laa
atste Veluwse
e Avondmarkkt van dit jaa
ar.

Wie belangstelling heeft om
W
o in een va
an de orkeste
en mee te sp
pelen is van harte
h
welkom
m tijdens de wekelijkse
w
re
epetitie avon
nd op woensd
dag in Het Hoogepad.
H
He
et jeugdorke
est repeteert van 18.15-19
9.15 uur. He
et harmonieo
orkest
van 19
9.45-22.00 uu
ur. Ook voorr muzieklesse
en kun je bij PJB terecht.. Wil je eerstt even sfeer proeven?
p
Va
an
h
harte
welkom
m! Voor nadere informatie
e: kijk op de website
w
www
w.harmonie-p
pjb.nl.
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Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35
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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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STICHTING

BEEKBERGEN
KLASSIEK
En de tijd vliegt... We begonnen Beekbergen Klassiek in 2002
met een concert door Ronald Brautigam, vele concerten
volgden. Met musici van naam, maar ook aanstormend talent.
Blazers, piano, strijkers... het was een feest en dat vieren we.
Met een heel speciaal concert. Maar liefst 5 geweldige musici
gaan een speciaal programma verzorgen.
Niek Baar, Ben Kim, Ella van Poucke, Lena ter Schegget en
Kanako Inoue gaan u verrassen!
Wij hopen dat u dit jubileum en bijzondere concert met ons wilt
gaan vieren!
Foto: Neda Navaee

PROGRAMMA
Niek Baar, Ben Kim, Ella van Poucke
• Beethoven, Sonate voor piano en viool, op.12 nr.3 in Es-groot
• Beethoven, Variaties voor cello en piano in Es, WOO 46
• Beethoven, Sonate voor piano solo, opus 27, nr.2 ‘Mondschein’

PAUZE
Lena ter Schegget en Kanako Inoue
• Oistrakh/Oborin – Beethoven, Violin Sonata no.2, op.12 no.2
Niek Baar, Ben Kim, Ella van Poucke
• Beethoven, Trio, opus 70, nr.2

Zaterdag 15 oktober 2022
Van 15.30 tot ca. 17.30 uur (incl. pauze)
Entree: € 25,-- volwassenen, € 10,-- jeugd tot 19 jaar
Oude Kerk, Dorpstraat 35, Beekbergen
U kunt kaarten bestellen via de website:
www.beekbergenklassiek.nl
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij:
Primera De Damper, Dorpstraat 54, Beekbergen
In de kerk: vanaf een uur vóór aanvang van het concert, mits niet uitverkocht
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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 15 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.

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
E STA
AMT
TAFE
EL

ZO
OEKT VRIJW
V
WILLIGE
ERS

De Stamtaffel zoekt vrrijwilligers om éénma
D
aal per maand koffie te zetten e
en te schen
nken in
D
Dorpshuis
De Hoge Weye
W
– Do
orpstraat 34
4, Beekberrgen
Ie
edere dond
derdagmid
ddag van 14.00 tot 16
6.00 uur ve
erzorgen de vrijwillige
ers van de
e Stamtafell
e inloopm
een
middag voo
or IEDERE
EEN die ee
en kopje ko
offie of thee wil kome
en drinken..
Er zijn dive
E
erse mogelijkheden to
ot spellen zoals
z
sjoelen, kaarten, biljarten
n, rummikub, maar
o voor he
ook
et maken van
v een prraatje met elkaar.
e
Voor meer informatie
V
e kunt u con
ntact opne
emen met Ton
T en Din
nie Tijhof,
m
mailadres:
a.tijhof9@
@upcmail.nll

Y
Yoga
Bij Yoga gaa
B
at het om de verbinding tussen licchaam
e geest. Yo
en
oga is naast een filosoffie ook een
le
eefwijze en een oefen methode, die
d gaat ove
er de
v
verbinding
e in evenw
en
wicht brenge
en van ons lichaam
l
e geest. De
en
e laatste jarren is iedere
een steeds
d
drukker
en wordt
w
er me
eer van ons verwacht,
w
waardoor
on
ns lichaam en
e geest so
oms uit bala
ans
ra
aken. Yoga
a biedt oefen
ningen om dit te herste
ellen en
o weer in evenwicht te
ons
t brengen..
Yoga is niet prestatiege
Y
ericht, je hoeft er niet le
enig
v
voor
te zijn maar
m
het be
evordert we
el de soepelheid van he
et lichaam. In elke yoga
ales doe je een aantal
y
yogahouding
gen. Alle ho
oudingen he
ebben als doel
d
de orga
anen, de klie
eren, de ge
ewrichten, het
z
zenuwstelse
el, de bloedvvaten, het evenwicht,
e
e beter te
etc.
e laten functioneren. Tiijdens de
y
yogahouding
gen, rek, strek en span
n je allerlei spieren.
s
De
e houdingen
n zorgen voor een verb
beterde
d
doorbloeding
g van het hele lichaam
m.
De lessen worden
D
w
gege
even op don
nderdagoch
htend van 9.30 tot 11.0
00 uur. De ccursus vindtt plaats bij
O
Ontmoetings
splek De Ho
oge Weye, Dorpstraat 34, Beekbe
ergen.
Er is ruimte voor nieuw
E
we deelneme
ers.
K
Kosten
€ 4,9
90 per les (1,5 uur). De
e kosten wo
orden per ha
alf jaar achtteraf rekening gebrach
ht.
U kunt ook betalen
b
mett de Stadspas.
M
Meld
u aan bij Annema
arie Heinink (Sociaal Werker)
W
06 20
2 69 28 98

I
Inloopsp
preekuu
ur
In
n de Hoge Weye
W
(ingan
ng tegenover Geldmaat)) is er een in
nloopspreek
kuur voor pe
ersonen die
e kampen
m verslavingsproblem
met
matiek en/of naasten die
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Meer bewegen voor ouderen
Na de zomervakantie, zijn we op de maandagochtend
een nieuwe groep voor de Gymnastiek gestart in
De Hoge Weye (zaal 5 achteringang). Er is nog plek!
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/thee € 0,50 per kopje.
De leskosten bedragen: € 2,95 per les, waarbij u tot eind december achteraf betaald voor het aantal
keren dat u deel heeft genomen. (nb dit mag ook met de stadspas betaald worden).
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij Annemarie Heinink 06 20 69 28 98

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 15 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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Varia
Zuiderpark Festival Apeldoorn
Na drie jaar afwezigheid keerde het Zuiderpark Festival terug in Apeldoorn. Het eendaagse Multiculturele evenement werd afgelopen zaterdag 3 september gehouden door Buurthuis Maasstraat.
Zo stond er onder meer optredens van Danny and the Wildcats, en de Apeldoornse zanger Andy
Buitenhuis en Marc Floor op het programma, verzorgde dansschool Wensink een demonstratie
streetdance en werden er verschillende activiteiten voor kinderen gehouden.
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IVN wandeling op 11 september 2022
De geheimen van het bos
Een bos is meer dan zomaar wat bomen bij elkaar. Er gebeurt van
alles! De prachtige beuk zorgt bijvoorbeeld goed voor zijn nageslacht.
Hoe? Dat gaan de gidsen van IVN Apeldoorn laten zien en uitleggen.
En waarom en hoe communiceren bomen met elkaar? Wat hebben
ze elkaar te vertellen? En wist u dat bomen vijanden, maar ook vrienden hebben?

Wandel mee met de natuurgidsen van IVN Apeldoorn en ontdek de geheimen van het bos en
betoverend mooie plekjes. De excursie start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2 uur.
Het startpunt is de parkeerplaats bij het Lammertspad aan de Soerenseweg.
na de J.C. Wilslaan links, 7313. Aanmelden verplicht via: aanmelden-bosgeheimen@ivn-apeldoorn.nl.
De kosten zijn € 2,- per persoon. Gratis voor IVN leden. Geschikt voor volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar. Voor meer informatie: kijk op www.ivn-apeldoorn.nl of bel met Margot Klein, tel.
0642178198

Over IVN
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en
oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals,
25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes.
Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en
Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur,
duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Open Huis Stichting ‘kLEEF!

Woensdag14 september 2022

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).
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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!

Bedekkingen door Maan en planeten
Vrijdag 9 september 2022, 20.00 – 22.00 uur
Tijdens hun bewegingen langs de sterrenhemel kunnen hemellichamen
soms elkaar bedekken. Een enkele keer spectaculair zoals bij een zonsverduistering, een andere keer een verschijnsel waarbij een telescoop
nodig is om dit te kunnen waarnemen. Jaap van ’t Leven toont in deze
presentatie, die ook geschikt is voor beginnende amateurs, welke
bedekkingen er in de komende maanden zichtbaar zijn, zoals bedekkingen van Uranus en Mars door
de Maan in september en december en de gedeeltelijke zonsverduistering van 25 oktober. Hij geeft
diverse tips en trucs voor het waarnemen en fotograferen van deze hemelverschijnselen.
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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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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