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Van de bestuurstafel
Groot onderhoud snelweg A50
A50: 3 weekenden dicht tussen Apeldoorn en Arnhem; 23 september – 10 oktober 2022
Rijkswaterstaat is afgelopen weekend gestart met de laatste fase van het groot onderhoud aan de
snelweg A50 tussen knooppunt Beekbergen en Waterberg in de richting van Arnhem.
Vanaf het weekend van 23 september 2022 is dit deel van de A50 3 achtereenvolgende weekenden
afgesloten voor verkeer. Het verkeer moet rekening houden met forse hinder, omleidingen en extra
reistijd van meer dan 30 minuten.
We vervangen het asfalt op de A50 tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg. Daarnaast
voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan bermen en we vervangen of vernieuwen de vangrail.
Deze werkzaamheden combineren we met onderhoud en herinrichting van de verbindingsboog en
invoegstrook naar de snelweg A12 in knooppunt Waterberg.

Planning van de onderhoudswerkzaamheden A50
De A50 is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en Waterberg in de richting van Arnhem.
De afsluitingen gelden in de weekenden van 23-26 september, 30 september- 3 oktober en
7-10 oktober 2022, steeds van vrijdagavond 20.00 tot maandagochtend 05.00 uur.
Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Beekbergen via de snelweg A1, de snelweg A30 en de
A12. De extra reistijd bedraagt meer dan 30 minuten. De omleidingsroute staat met borden langs en
boven de weg aangegeven.

Advies aan weggebruikers
Vermijd tijdens de werkzaamheden de A50 tussen knooppunten Beekbergen en Waterberg.
Raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.
Houd rekening met extra reistijd.
Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de borden langs de weg.
Als deze werkzaamheden gereed zijn, is de A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen in
beide richtingen klaar voor de komende jaren.
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uit de Grondwet getoond: samen vormen ze de basis van de Nederlandse democratie. Op termijn
zullen we op meer plekken, ook in het Stadhuis, aandacht besteden aan Artikel 1 en andere artikelen
uit de Grondwet.

De Grondwet
De Grondwet is het fundament van de Nederlandse rechtsstaat. De Grondwet
bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de grondrechten, zoals het recht
van vrije meningsuiting.
In het tweede deel staan verschillende hoofdstukken over de staatsinstellingen en
hun functioneren, zoals de regering (Koning en ministers), de Staten-Generaal (de
Tweede en Eerste Kamer) en hoe die gezamenlijk wetten maken.

Grondwet in begrijpelijk Nederlands
We hebben voor deze tekst gekozen voor de versie van de Grondwet in begrijpelijk Nederlands.
Maar weinig mensen kennen de volledige tekst van de Grondwet. Voor veel mensen is de juridische
en wollige taal van de Grondwet moeilijk te begrijpen. Daarom heeft Bureau Taal de Grondwet in
begrijpelijk Nederlands herschreven en in een app gezet. U kunt deze app downloaden via de
appstore.

Subsidie gezond leven in Apeldoorn
Voor projecten die bijdragen aan gezond leven in Apeldoorn kunnen organisaties van 1 september tot en met 14 oktober subsidie aanvragen.
Dit zijn initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het lokaal preventieakkoord (LPA).
In Apeldoorn streven we naar een gezonde werk- en leefomgeving, door middel van preventie op
thema’s als alcohol, roken gezond gewicht.
U kunt deze subsidie online aanvragen. Lees ook de voorwaarden. En stuur bij het aanvragen de
ingevulde bijlage aanvraag Subsidieregeling Stimuleringsbudget Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn
in. Na het indienen krijgt u binnen 8 weken bericht over het besluit.

Hulp bij het aanvragen
Twijfelt u of u voor uw plan subsidie kunt aanvragen? Heeft u moeite met het opstellen van een
begroting? Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier via de website? Wilt u weten
of uw idee kans van slagen heeft? Stuur dan voor het indienen van de aanvraag een mail naar
lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl.
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Sommige vragen worden vooraf aan deskundigen uit een denktank voorgelegd.
Dit zijn professionals uit hetzelfde werkveld.
In dat geval organiseert LPA een online bijeenkomst tussen u en de denktank.

Samen anders Oud & Nieuw vieren? Vraag subsidie aan
Wilt u op een leuke manier samen met uw buurt, vereniging of anderen het
nieuwe jaar inluiden? De gemeente kan een financiële bijdrage doen en heeft
€ 75.000,- beschikbaar gesteld voor mooie initiatieven tijdens de jaarwisseling 2022-2023.
Tijdens Oud & Nieuw geldt er in Apeldoorn een vuurwerkverbod. Om samen het nieuwe jaar feestelijk in te gaan,
worden er verschillende grote aftelfeesten georganiseerd:
in het Zuiderpark, in Uddel en op het Zwitsalterrein. Daarnaast stelt de gemeente een budget beschikbaar voor
inwoners om ook op andere plekken samen het nieuwe
jaar in te luiden. Wellicht wilt u samen oliebollen bakken of
zelf een aftelfeest organiseren. Of heeft u nog een heel
ander goed idee! Het kan gaan om een klein initiatief voor
een paar honderd euro, maar ook groter. Het maximale
bedrag per aanvraag is € 10.000,-.
Aanvragen kan tot 1 december 2022. Let er wel op dat beoordeling op basis van datum van binnenkomst gebeurt. Dus wacht niet te lang met het indienen van uw aanvraag. Bekijk de voorwaarden op
de website van Gemeente Apeldoorn

Regels rondom vuurwerk
In juli 2021 heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat het
afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling in de gemeente Apeldoorn is verboden.
Iedereen vanaf 12 jaar mag wel fop- en schertsvuurwerk afsteken, zoals sterretjes, grondbloemen,
Bengaals vuur, knalerwten en trektouwtjes.
Als u tijdens de jaarwisseling professioneel vuurwerk wilt laten afsteken via een bedrijf, zoals een
vuurwerkshow, dan moet dat bedrijf daarvoor een vergunning aanvragen.
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In en om de dorpen
De kracht van stromend water
Donderdag 23 september kregen leerlingen van groep 7 van de basisschool uit Beekbergen een
informatieles in- en rondom de Ruitersmolen. Het was een geslaagde ochtend met 18 enthousiaste
kinderen in de leeftijd van 10 tot 11 jaar. Het zelf papier scheppen in de Ruitersmolen was een van de
grote successen, aldus vrijwilliger Gerrit Jansen. Deze ochtend was een initiatief en samenwerking
met IVN en de Bekenstichting.
De lessen bestonden uit drie onderdelen: sprengenbeken, molen en natuur.
Bij de Oude Beek werd slootjesonderzoek gedaan: wat leeft er in en rond het water?
Met behulp van schepnetten, zoekkaarten en loepjes gingen de leerlingen op zoek naar (water)diertjes en planten in en langs de Oude Beek. Ook werd er grondonderzoek gedaan. Met behulp van
een grondboor konden de leerlingen tot een bepaald diepte de bodemsamenstelling onderzoeken. In
de Ruitersmolen konden de leerlingen het mechanisme van de molen aanschouwen.
De Ruitersmolen is van oorsprong een papierwatermolen en gesticht door Marten Orges in 1606.
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Bootcamp in Beekbergen
Een Nieuwsbrief-lezer attendeerde de Dorpsraad op bootcamp-palen die onlangs in Beekbergen zijn
geplaatst en vroeg ons of we daar iets over kunnen vertellen

Langs het fiets-/wandelpad vanaf het Hietveld richting Veldhofweg staan deze bootcamp-paaltjes.
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Wat is bootcamp?
De bootcampmethode komt oorspronkelijk uit het Amerikaanse leger, waar het een middel is om
soldaten voor te bereiden op zware taken. De commerciële variant, die hiervan is afgekeken, is voor
alle sportniveaus toegankelijk. Als een bootcamptraining goed gegeven wordt, wordt er aandacht
geschonken aan het hele lichaam met een full body workout, geschikt voor zowel mannen als
vrouwen.
In België en Nederland wordt veel gebruikgemaakt van oefeningen met het lichaamseigen gewicht,
natuurlijke trainingsmaterialen zoals boomtakken en gemakkelijk te vervoeren fitnessmaterialen zoals
kettlebells.
De instructeur geeft korte, inspannende opdrachten die gemakkelijk uit te voeren zijn, maar die op
conditioneel gebied en op spierkracht veel vergen van de sporters. De trainingmethode begint met
dynamische rekoefeningen en hardlopen als opwarming. Daarna volgen verschillende intervaltrainingen. Ten slotte eindigt de groepssessie met yoga. De verschillende intervaltrainingen zijn o.a.
crossfit, gewichtheffen, opdrukken, planking, sit-ups, squatting, TRX suspension training.

In Apeldoorn kun je je aansluiten bij verschillende clubs of verenigingen.

Veel mensen vinden de zondagen wat saai. Eén keer in de 14 dagen maken we samen de zondagen
iets gezelliger. Eerst eten we samen wat. Niet teveel hoor; een lekker broodje of soep of iets anders
wat we met elkaar bedacht hebben. Tijdens en na de lunch kunnen we met elkaar afspreken wat je
op de zondagmiddag wilt gaan doen. Misschien wil je een stukje fietsen of een gezelschapsspel te
spelen of naar de bioscoop te gaan of een wandeling maken of ergens een tuin te bezichtigen of
een ijsje gaan eten of met iemand een goed gesprek voeren of ergens een taartje eten of noem het
maar op.
Soms is het lastig om een ander te vragen mee te gaan of vind je het moeilijk te zeggen dat je niet
alleen wilt gaan. Bij deze activiteit proberen we ter plekke af te spreken hoe we ieders zondagmiddag
minder saai maken en in te vullen. Het is wel fijn dat we weten hoeveel gasten er komen.
Uiterlijk donderdagavond voorafgaand aan de “Gezellig op zondag” lunch willen we weten op
hoeveel gasten we kunnen rekenen. De kosten bedragen 3 euro, inclusief de lunch.
Graag aanmelden via : 06-82301963 of via email: Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl.

“Gezellig op zondag” is steeds op de zondag van de oneven weken.
De eerstvolgende ”gezellig op zondag” is op 2 oktober!
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Op woensdagochtend 5 oktober is er tussen 10.00 en 12.00 uur
verkoop van zelfgemaakte kaarsen door één van de vaste
gasten. De prijs is €2 per stuk en de opbrengst is voor KiKa en
de Maag Lever Darm stichting.

HUISKAMER van LIEREN
Lierderstraat 7 te Lieren (achter de kerk).

Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Apeldoorn
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope
Keuringen op vrijdag 7 oktober, vrijdag 4 november en vervolgens eens per maand
in Regus Business Park, Het Rietveld 55A. Voor informatie en een afspraak belt u
naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan
via de website: www.goedkopekeuringen.nl. De artsen waar wij mee samenwerken zijn aangesloten
bij het ZorgDomein.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00, C/D/E en Taxipas € 60,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op www.mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal
weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR
(per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.

Voortgang nieuwbouw Loenenseweg/Notaris Feithpad

Aan de Loenenseweg 6 wordt 1 vrijstaande woning
gebouwd.

Bij de Notaris Feithpad wordt 1 vrijstaande woning en
2 half vrijstaande woningen gebouwd.
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Kom dan op zaterdag 8 oktober a.s. naar het Hospice Apeldoorn,
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nze website: www.hospiceapeldoorn.n
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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STICHTING

BEEKBERGEN
KLASSIEK
HERINNERING
Ons JUBILEUMCONCERT op 15 oktober nadert met rasse schreden.
Er zijn al heel veel kaarten verkocht, maar er zijn nog enkele kaarten te
koop!
En bent u lid van de RaboBank? U kunt nog t/m 27 september op ons
stemmen via de Rabo App of via www.rabobank.nl/clubsupport.
Ook daarmee helpt u ons!

20 JAAR BEEKBERGEN KLASSIEK
Er zijn nog enkele kaarten!
Foto: Neda Navaee
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 voor u 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 een bijzondere concert met ons wilt gaan vieren!
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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Varia
Fotografie bij ‘kLEEF!
Onder leiding van onze bevlogen fotograaf Adrie ga je al fotograferend wandelen.
Leer op een leuke manier fotograferen in de natuur. Plezier en ontspanning staan
bovenaan.
We starten op vrijdag 7 oktober om 10.30 uur in ons inloophuis. Voordat je erop uit gaat,
wordt eerst de werking van de camera uitgelegd.
Daarna is er een korte wandeling om het geleerde uit te proberen en in de praktijk te brengen.
We zijn rond 12 uur weer terug bij ‘kLEEF!
Iedereen is welkom en een dure camera is niet nodig. Zelfs met een mobieltje kunnen de mooiste
foto's gemaakt worden!
Geïnteresseerd? Kijk op onze website www.stichtingkleef.nl voor meer informatie.
Aanmelden kan door te mailen naar info@stichtingkleef.nl of bel naar 055 576 26 76.

Leven op een magneet – gastspreker
Vrijdag 30 september 2022, 20.00 – 22.00 uur
De aarde wordt omringd door het geomagnetisch veld.
Maar ook Mars heeft vroeger een magneetveld gehad,
en er zijn zelfs kometen die een magneetveld bezitten.
Hoe ontstaat zo’n veld eigenlijk? En is het van belang
voor het leven op aarde en mogelijk daarbuiten? Dit en
meer zal Rosa de Boer, aardwetenschapper van de
Universiteit Utrecht, bespreken tijdens het Weekend
van de Wetenschap.
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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8 oktober: Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
Aandacht voor palliatieve zorg
Internationale dag van de palliatieve zorg
Apeldoorn, 19 september 2022 – De 'Internationale Dag van de
Palliatieve Zorg' (World Hospice and Palliative Care Day) valt
ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober.
Op deze dag wordt aandacht besteed aan zorg voor mensen die
niet meer kunnen genezen.
Er worden veel activiteiten georganiseerd in het land om mensen bekend te maken met de
mogelijkheden die er zijn om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden, tot het
einde. Ook in Oost-Veluwe zijn een drietal evenementen in het kader van deze dag.

6 oktober: Film Pink Moon in Filmhuis Gigant met nabespreking
Dood, sterven en verdriet zijn onafscheidelijk. Goede palliatieve zorg omvat ook rouw en rouwverwerking voor volwassenen en kinderen. Deze film over een zelfverkozen levenseinde gaat niet
over palliatieve zorg die meestal wordt geboden bij een normaal sterfbed. Maar de emoties bij het
proces van afscheidnemen en de acceptatie van de keuze van de stervende zijn vergelijkbaar.
Sterven is een relationeel proces en heeft veel impact op naasten. Geestelijk verzorger Eline
Verbruggen, verbonden aan het Centrum voor Levensvragen in Oost-Veluwe verzorgt een
nabespreking.
•
•
•
•
•
•

Datum: 06-10-2022
Tijd: 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Gigant, Nieuwstraat 377 7311 BR Apeldoorn
Doelgroep: Belangstellenden
Kosten: €7 incl. koffie of thee
Meer informatie en kaartverkoop: www.gigant.nl/film/pink-moon

8 oktober: Inloopmiddag hospice Apeldoorn van 13-15 uur
Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice? Kom dan op zaterdag 8 oktober a.s. naar de inloopmiddag bij Hospice Apeldoorn. Iedereen is van harte welkom! Tijdens de inloopmiddag worden
bezoekers ontvangen met een kop thee of koffie. Medewerkers vertellen tijdens een rondleiding over
de dagelijkse gang van zaken en beantwoorden graag uw vragen
•
•
•
•
•
•

Datum: 08-10-2022
Tijd:13.00 -15.00 uur
Locatie: Polkastraat 5, 7523 KZ Apeldoorn
Doelgroep: Belangstellenden.
Kosten: gratis. Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij
Meer informatie: www.hospiceapeldoorn.nl

12 oktober: Symposium in Gelre ziekenhuizen voor zorgverleners van 13.45- 16.45 uur
Op 12 oktober geeft het symposium ‘Adembenemende zorg’ het startschot voor palliatieve zorg aan
COPD-patiënten. Inspirerende sprekers delen hun visie op en hun ervaring met de zorg voor deze
patiëntengroep. COPD - chronicobstructivepulmonarydisease - is een vaak voorkomende ziekte die
gekenmerkt wordt door aanhoudende klachten van de luchtwegen en luchtwegvernauwing. Het is
een ongeneeslijke ziekte en in Nederland is COPD de zesde oorzaak van sterfte. Ondanks de hoge
ziektelast en de lage kwaliteit van leven, wordt palliatieve zorg bij patiënten met gevorderde COPD
later ingezet dan bij mensen met longkanker, terwijl de patiëntengroep zeker niet minder klachten of
problemen ervaart. In Gelre ziekenhuizen gaan longartsen eerder in gesprek met mensen met
ernstige en levensbedreigende COPD over de mogelijkheid van palliatieve zorg. Mensen krijgen hierdoor tijd om na te denken over wensen en grenzen in de laatste fase van hun leven.
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•
•
•
•

Datum: 12-10-2022
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: auditorium Gelre ziekenhuizen, Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn
Doelgroep: alle zorgverleners en netwerkpartners in de regio (die werken met palliatieve en/of
COPD-patiënten)
• Kosten: €10 voor leden van het netwerk, €35 voor niet-leden
• Meer informatie en kaartverkoop: https://tinyurl.com/3wuuwnds

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is een benadering in zorg en welzijn die gericht is op het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen die niet meer beter worden, en aan hun naasten. De zorg is niet gericht op
genezing, maar op het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven aan patiënten en
naasten, zodat zij kunnen leven tot het einde en een waardig stervensproces hebben. Naast het
lichamelijke aspect omvat palliatieve zorg ook de sociale, psychische en spirituele dimensies van het
leven. De zorg kan onder meer thuis plaatsvinden, maar ook in hospices of verpleeghuizen.
Meer informatie is te vinden via de website: www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe.

Wat is het Centrum voor Levensvragen?
Centra voor Levensvragen bieden in het hele land geestelijke verzorging aan mensen thuis en geven
onderwijs en training aan professionals en vrijwilligers. Geestelijke verzorging is er voor iedereen die
behoefte heeft aan ondersteuning bij levensvragen. Welke levens- of geloofsovertuiging je ook hebt.
Geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en geven aandacht en ruimte voor het bespreekbaar
maken van je vragen.
Meer informatie is te vinden via de website: www.centrumvoorlevensvragenoostveluwe.nl.
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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).

25

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

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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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

Yoga
Bij Yoga gaat het om de verbinding tussen lichaam
en geest. Yoga is naast een filosofie ook een leefwijze en een oefen methode, die gaat over de verbinding en in evenwicht brengen van ons lichaam en
geest. De laatste jaren is iedereen steeds drukker
en wordt er meer van ons verwacht, waardoor ons
lichaam en geest soms uit balans raken. Yoga biedt
oefeningen om dit te herstellen en ons weer in evenwicht te brengen.
Yoga is niet prestatiegericht, je hoeft er niet lenig
voor te zijn maar het bevordert wel de soepelheid van het lichaam. In elke yogales doe je een aantal
yogahoudingen. Alle houdingen hebben als doel de organen, de klieren, de gewrichten, het zenuwstelsel, de bloedvaten, het evenwicht, etc. beter te laten functioneren. Tijdens de yogahoudingen,
rek, strek en span je allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde doorbloeding van het
hele lichaam.
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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

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 29 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.

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 29 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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h
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o verlangen
n
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g
va
an Jezus Chrristus voor u, voor jou besschikbaar te zijn.
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die best
b
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?
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g 5) zijn hulph
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d
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h uitzetten van hulpvrag
gen.
Het hulphuusske is er voorr u en voor jo
H
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W gerust ook anderen op
Wijs
o dit initiatie
ef.
JJezus was met ontferming
g over menssen bewogen
n. Wij hopen in onze
o
omgeving
ietss van Zijn ba
armhartigheid
d en liefde uiit te stralen.
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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

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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