Nieuwsbrief 3 oktober 2022
Van de bestuurstafel
Vitaliteitsagenda
Op 14 september konden inwoners in de Hoge Weye kennis nemen van de concept vitaliteitsagenda voor Beekbergen-Lieren. In die vitaliteitsagenda is opgeschreven wat er de komende
3 tot 10 jaar nodig is voor de leefbaarheid van de dorpen Beekbergen en Lieren.
Tijdens de inloopavond konden inwoners vragen stellen en reageren op de plannen. Ook konden
inwoners zich aanmelden om een bijdrage te leveren aan verdere uitwerking en uitvoering van plannen. De opgehaalde input en prioritering is daarna door Spectrum en Gemeente weer verwerkt in de
conceptagenda.

Op donderdag 29 september was er een vervolgbijeenkomst met een aantal vertegenwoordigers van
verschillende betrokken partijen zoals BEMIVO, Pluryn, buurtcommissie Zomeroord/Hulleweg,
AH Westerik, de Boerderij, Iriszorg, Handhaving, wijkagent, Dorpsraad en Gemeente. Deze “stakeholders” zijn belangrijk om gezamenlijk de leefbaarheid in Beekbergen en Lieren te kunnen
verbeteren.
Tijdens deze vervolgbijeenkomst werden eerst kort de resultaten van de inloopavond gepresenteerd.
Met name overlast in de openbare ruimte, meer handhaving, eerder betrokken worden bij woningbouwplannen en het inzetten op verbinding tussen nieuwe (tijdelijke) inwoners en dorpelingen zijn
aandachtspunten voor de leefbaarheid.
In twee groepen werd verder gesproken over een aantal punten. Het is belangrijk dat we energie en
inzet richten op wat we kunnen doen en ook dat we aangeven hoe we dit gaan doen.
De nadruk ligt hierbij steeds op hoe we elkaar hierbij kunnen helpen en aanvullen. Dat heeft geleid tot
een aantal ideeën die verder worden uitgewerkt door betrokken partijen.
In de komende periode gaan we nog kijken hoe we de aangemelde inwoners in het vervolgtraject
kunnen betrekken.
Als Dorpsraad willen we een rol spelen in de informatievoorziening en verbinding tussen inwoners.
Hartelijke groet,
Jamone
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Van de Gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaand bericht.

Beste bewoner,
Binnen de bebouwde kom van Beekbergen is alcohol drinken in het openbaar verboden.
Dit betekent dat u geen alcohol mag drinken op straat en in het park. Zie onderstaande plattegrond
waar de maatregel geldt.

Bewoners mogen geen last hebben van mensen die alcohol drinken op straat.
De politie en handhavers kunnen hiervoor boetes uitschrijven. Afgelopen jaren is dit regelmatig
gebeurd.
Dit is tijdelijk tot januari 2023 zo geregeld in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Apeldoorn).
Vindt u dat politie en handhavers ook na dit jaar boetes moeten kunnen uitschrijven?
Ik hoor graag van u of u vindt dat handhaving op alcoholgebruik helpt en nodig is.
U kunt mij mailen via h.althof@apeldoorn.nl.
Wilt u overlast melden? Neem dan contact op met politie of handhaving,bel 0900 8844.
Alvast dank!
Met vriendelijke groet,
Harriët Althof, Gebiedsmanager Dorpen en Buitengebied van de Gemeente Apeldoorn
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Apeldoorn investeert in armoedebestrijding, duurzaamheid
en woningbouw
Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad
voor om de komende jaren te investeren in onder andere armoedebestrijding, duurzaamheid, bedrijventerreinen, welzijn en woningbouw.
Daarnaast stelt het college voor om de gemeentelijke woonlasten voor huishoudens en
ondernemers eenmalig te verlagen met € 75,- . Door deze tegemoetkoming dalen de
gemeentelijke woonlasten van Apeldoorners volgend jaar met gemiddeld 7 %.
Deze tegemoetkoming van € 75,- wordt betaald uit het geld dat de gemeente dit jaar gaat overhouden als gevolg van uitgestelde investeringen en een hogere uitkering van het Rijk. Wethouder
financiën Henk van den Berge licht toe: “De gemeente heeft zich altijd gesteund gevoeld door ondernemers en inwoners toen wij krap bij kas zaten. Het voelt dan ook ongemakkelijk om als gemeente
geld over te houden dit jaar, terwijl veel van onze inwoners moeite hebben om rond te komen.”
De wethouder benadrukt dat dit geld geen oplossing is voor de flinke kostenstijging waarmee
inwoners en bedrijven worden geconfronteerd. “Wij begrijpen ook dat als de energierekening
verviervoudigd is, dit geld de problemen niet oplost. Toch vonden wij wel dat we iets moesten doen
richting alle inwoners en ondernemers om ze toch een klein beetje tegemoet te komen. Immers raakt
deze inflatie iedereen.”

Inflatie
Naast deze eenmalige tegemoetkoming, maakt de gemeente ook geld vrij voor armoedebestrijding,
welzijn, duurzaamheid en preventie op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid. Zo stelt het college
voor extra geld uit te trekken om mensen met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook trekt het college miljoenen uit voor een armoede-aanvalsplan.
Op deze manier wil het college de mensen helpen die dat nodig hebben.
De gemeente zelf krijgt ook te maken met de gevolgen van de stijgende prijzen. “Denk alleen al aan
de energiekosten, de materialen die we nodig hebben en alle andere uitgaven die we doen. Bijna
alles wordt duurder en daar moeten we rekening mee houden als gemeente. Wij hebben daarom ook
een bedrag gereserveerd in de begroting om deze stijgende kosten op te vangen.”

Apeldoorn 2030 en verder
Begroten is ook vooruitkijken. Het college stelt voor om in deze begroting geld te reserveren voor
Apeldoorn 2030 en verder. “We hebben een grote ambitie als het gaat om woningbouw. En daar
hoort ook bij dat er gezorgd wordt voor de natuur, er voldoende ruimte is voor bedrijven, nieuwe
infrastructuur en andere voorzieningen zoals speelplaatsen. Dat kost veel geld en in deze begroting
trekken we dan ook de portemonnee”, blikt Van den Berge vooruit.

Financieel gezond
De reden dat de gemeente nu kan investeren, komt vooral doordat er eenmalig geld is. Zo konden
veel investeringen niet doorgaan vanwege onder andere personeelstekorten. Het is de komende
jaren afwachten wat de gevolgen zijn van de plannen van het kabinet voor de gemeentelijke
begroting. De zorgen als het gaat om uitgaven die elk jaar terugkomen blijven. Met name als het gaat
om het jaar 2026 en verder. Dat komt omdat gemeenten vanaf dat jaar minder geld krijgen van het
Rijk. “Na jaren staan we er nu financieel goed voor. Het is aan ons de taak om dat ook zo te houden
ondanks alle onzekerheden. Niemand wil terug naar de tijden van forse bezuinigen. We blijven
daarom kritisch op onze uitgaven. Zeker met het oog op 2026 en verder.”

Brede welvaart
Het coalitieakkoord is gebouwd op de principes van de brede welvaart, waarbij gekeken wordt naar
alles wat van invloed is op het welzijn van inwoners. Met deze begroting wordt invulling gegeven aan
de acties en doelstellingen uit het coalitieakkoord. De wethouder kijkt dan ook uit naar de bespreking
met de raad. “Wij denken dat we met deze begroting een goede mix gevonden hebben tussen het
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helpen van onze inwoners in het hier en nu en investeringen in de gemeente van morgen. Dat had
niet gekund zonder de hulp van inwoners, bedrijven en partners die ons de laatste jaren geholpen
hebben om financieel gezond te worden.”
De meerjarenbegroting is te vinden via https://apeldoorn.begroting-2023.nl/.

Geldzorgen? Centenkwesties opent telefoonlijn
Centenkwesties is vanaf woensdag 28 september, telefonisch te
bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur,
via 055 580 1140. Er zitten mensen klaar die de vele regelingen kennen om geldzorgen en
armoede te bestrijden.
Centenkwesties was voorheen bereikbaar door naar inloopspreekuren te komen of te mailen naar
centenkwesties@apeldoorn.nl. Maar omdat de geldzorgen zo groot zijn, breiden we de bereikbaarheid nu uit met een telefoonnummer.
Wethouder Werk & Inkomen Sunita Biharie is er blij mee. “Er zijn ook mensen die het moeilijk vinden
om regelingen aan te vragen. Dat snap ik heel goed. En daardoor lopen er veel mensen rond, die
recht hebben op geld van de overheid, maar het niet krijgen. Daar wil ik écht vanaf! We maken nu
serieus werk van armoedebestrijding en willen dat álle Apeldoorners het hoofd goed boven water
kunnen houden.”

Meer dan energietoeslag
Ook voor de energiekosten is er bijvoorbeeld meer beschikbaar dan alleen de energietoeslag.
De gemeente heeft meer regelingen die kunnen helpen om de kosten te drukken, maar die zijn
minder bekend. Daarbij zijn er ook veel meer soorten geldzorgen dan alleen energie. Centenkwesties kijkt naar het hele plaatje.
Dat mensen wel recht hebben op regelingen maar er onvoldoende gebruik van maken is een landelijk probleem. De gemeente Apeldoorn zet samen met Centenkwesties maximaal in op het bereiken
van mensen. Wethouder Biharie: “We kunnen de mensen letterlijk en figuurlijk niet in de kou laten
staan. We gaan de komende maanden ook de wijken in om te proberen dichterbij de mensen te
komen. We doen en leren wat werkt en wat niet."

Gratis waterton voor Apeldoornse sportverenigingen
Tijdens de Nationale Kraanwaterdag, woensdag 28 september, heeft
sportvereniging Groen-Wit '62 als eerste sportvereniging in Apeldoorn
een gratis drinkwaterton ontvangen. Deze is uitgereikt door wethouder
Anja Prins. De voorzitter van de Sportraad, Henk Dijkgraaf, tapte het eerste bekertje water en
na een feestelijke proost met de aanwezigen vonden er wateractiviteiten plaats voor de
kinderen.
Niet alleen sportvereniging Groen-Wit '62 ontvangt een
waterton, alle 57 sportverenigingen in Apeldoorn met
een eigen accommodatie krijgen er een. De waterton
kan makkelijk worden ingezet tijdens wedstrijden en
activiteiten, maar ook tijdens de training.

De gezonde keus maken
Wethouder Gezondheid Anja Prins: “Nergens ter wereld
is de kwaliteit van het drinkwater zo goed als hier in
Nederland. Tegelijk is het ook hier in Nederland voor jongeren en volwassenen best moeilijk om de
gezonde keus te maken, als er zoveel aanbod is van ongezonde snacks en drankjes vol suikers en
kleurstoffen. Door het neerzetten van drinkwatertonnen aan de zijlijn maken we het drinken van
water makkelijk en aantrekkelijk. Dat helpt hopelijk om toch die gezonde keuze te maken’’.
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Realisatie door samenwerking
De gemeente wil met deze drinkwateractie het belang van gezond leven benadrukken en stimuleren
dat er meer water wordt gedronken in plaats van drankjes met veel suiker. Om dit te realiseren, is de
gemeente de samenwerking aangegaan met JOGG-TeamFit, Stimenz en Sportservice Apeldoorn.
Verder wordt ook aandacht besteed aan andere thema’s rondom een gezonde sportomgeving, zoals
de thema's rookvrij en verantwoord alcoholgebruik.

Apeldoorn zoekt een nieuwe stadsdichter
Eind 2022 eindigt het stadsdichterschap van Herman Kattemölle.
Daarom is de gemeente op zoek naar een nieuwe poëtisch ambassadeur
voor Apeldoorn. Solliciteren kan nog tot en met 14 oktober.
Apeldoorn, ik wil verzen voor je schrijven
Mijn kinderen zijn hier niet geboren, wel getogen
Ik ben van buiten, mis wellicht een oorspronkelijk gen
Ik kijk dan misschien met andere ogen
Maar de liefde voor Apeldoorn vloeit uit mijn pen.
Met deze woorden startte Herman Kattemölle in 2020 als stadsdichter van Apeldoorn. Eind dit jaar
en veel prachtige woorden later, geeft hij ‘zijn pen’ door. Tijdens de Week van de Poëzie in januari
wordt volgens traditie de nieuwe stadsdichter bekendgemaakt.

Wordt u de nieuwe stadsdichter?
De stadsdichter is de ‘poëtisch ambassadeur’ van Apeldoorn. Iemand die met een speciale blik naar
de stad kijkt, ziet wat anderen niet zien en zegt wat anderen niet zeggen. Maatschappelijke thema’s,
actuele en historische gebeurtenissen en Apeldoornse items vormen de bron van de gedichten.
De stadsdichter dicht, schrijft en draagt voor in beeldtaal die bijblijft.
Een deel van de gedichten wordt op ansichtkaart uitgebracht, via social media gedeeld of op een
passende locatie voorgedragen. De stadsdichter ontvangt voor deze rol een jaarlijkse bijdrage.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor deze rol, voldoet u aan de volgende criteria:






U heeft aantoonbare ervaring in het schrijven van poëzie;
U woont of werkt in de gemeente Apeldoorn;
U heeft een brede interesse in onderwerpen/actualiteiten die spelen in Apeldoorn en de regio;
U bent flexibel en kan over verschillende onderwerpen schrijven;
U bent bereid om de stadsgedichten voor te dragen bij diverse gelegenheden.

Hoe kunt u solliciteren?
Bent u onze nieuwe stadsdichter? Dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren. Graag
ontvangen wij uw motivatiebrief, voorzien van enkele gedichten die een goed beeld geven van uw
werk. Een commissie zal de geanonimiseerde gedichten lezen. Hierna worden enkele dichters
uitgenodigd voor een gesprek en een proefopdracht.
Solliciteren kan tot 14 oktober via stadsdichter@apeldoorn.nl. Heeft u vragen, dan kunt u deze
mailen naar dit mailadres of bellen met Lizz Tulk, adviseur Cultuur en Erfgoed via telefoonnummer
14 055.
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“De Dansplaat” De Boerderij
Bezoekers van “De Dansplaat” in De Boerderij in Beekbergen werden afgelopen zaterdag getrakteerd
op dansplaten waar je helemaal los op kunt gaan. Er kwamen platen voorbij uit de jaren ‘70, maar ook
zeker uit de jaren ’80 waar je gewoon niet op kunt blijven staan. Natuurlijk kwamen er ook platen
voorbij van onze eigen bodem, laten we deze vooral niet vergeten, want er zitten juweeltjes tussen.
DJ Chiel pompte ook wat jaren ’90 platen doorheen, waardoor de moves terugkwamen zoals toen.
Bedankt voor een onwijs leuke avond, jullie waren geweldig!
Hieronder een foto-impressie van “De Dansplaat”.
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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 16 oktober!

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.
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Cursus herhaling reanimatie
Afgelopen maandag heeft de jaarlijkse herhalingscursus reanimatie Hartveilig
Lieren weer plaatsgevonden.
14 personen uit Lieren hebben de noodzakelijke handelingen weer geoefend en zijn
weer voor een jaar gediplomeerd.
Naast het oefenen en toepassen hebben we ook het afgelopen jaar geëvalueerd, kijkend naar de
oproepen die we hebben ontvangen.
We kunnen terug kijken op een succesvolle reanimatie in Lieren. Het heeft impact gehad op verschillende deelnemers maar ook een goed gevoel dat we elkaar zo kunnen helpen in Lieren.
Omdat we jaarlijks zien dat de groep kleiner wordt zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers die een
cursus reanimatie willen volgen.
De cursus wordt gegeven eind 2022 of begin 2023 in de school te Lieren. Het omvat 2 avonden van
19.00-21.30 uur waarna je een Diploma Reanimatie ontvangt

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden, deze wordt betaald door Stichting Fonds Beekbergen.
Heb je interesse of wil je meer weten laat het weten op mailadres e.oosterkamp@upcmail.nl.
Het gaat specifiek om inwoners van Lieren, en we vragen als tegenprestatie dat je je aanmeld (na
behalen van diploma) bij de hartveiligapp voor Reanimatie oproepen in de omgeving
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DE LOOP
Zowel de start als de finish zijn op het terrein van Parc
Spelderholt. De 500 meter en de 2 kilometerloop gaan over
het terrein van Parc Spelderholt. De 5 en de 10 kilometerloop gaan door het bos. Iedere afstand heeft zijn eigen starttijd. Die kun je hieronder vinden. Houd er rekening mee dat
je zeker een half uur van tevoren aanwezig bent, zodat je
tijdig jouw startbewijs kunt ophalen. Kom je met de auto of
op de fiets? Deze kun je aan het begin van het terrein
parkeren. Verderop het terrein is er de mogelijkheid om op
te warmen of andere lopers aan te moedigen.
STARTTIJDEN
500 m - starttijd 11:00 uur
2 km - starttijd 11:15 uur
5 km - starttijd 11:45 uur
10 km - starttijd 11:45 uur
PRAKTISCHE ZAKEN
Doe je mee met de Spelderholtloop? Leuk! Nadat je het
inschrijfformulier hebt ingevuld ben je direct verzekerd van
deelname. Je hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Als je
twijfelt kun je ook zondag nog beslissen. Daarnaast
hanteren we geen minimale leeftijdseis om mee te doen met
de loop. De Spelderholtloop is dus echt voor jong en oud!
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan
contact met ons op via de mail of telefonisch met de
receptie via 055 506 88 05.
GENIETEN VAN EEN HEERLIJKE LUNCH
Zin in wat lekkers na de loop? Ook op zondag 16 oktober
kun je genieten van een lekkere kop koffie of lunch in ons
restaurant of op ons terras. Je kunt net als andere dagen
een keuze maken van onze menukaart. Zo kun je napraten
en bijkomen van de loop terwijl je geniet van wat lekkers.
Voor meer informatie en inschrijving ga naar:
https://www.parcspelderholt.nl/nieuws/spelderholtloop/

Reserveren voor deze zondag kan maar is niet noodzakelijk.
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Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35

Verkeerscontrole op N788 Arnhemseweg

Zaterdagochtend- en -middag werd een grote verkeerscontrole gehouden op de N788 Arnhemseweg,
ter hoogte van de A1-viaduct.
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Donderdag 6 oktober
Zaterdag 8 oktober

20.30 uur
20.30 uur
14.30 uur

De Lange Slag Wijhe
De Lange Slag Wijhe
De Jachtlust Twello

Rood-Wit HS 1 - BSV Heren 2
Rood-Wit XR 1 - BSV Recreanten Mix
Voorwaarts DS 5 - BSV Dames 2

15.45 uur

Hoogerheyne Heino

Hevo DS 2 - BSV Dames 1

14.00 uur

De Hiethof Beekbergen

BSV Heren 3 - DIAVO HS 5

16.00 uur

De Hiethof Beekbergen

BSV Heren 1 - DIAVO HS 3

DONDERDAGMIDDAG 13 OKTOBER zijn er weer vrijwilligers aanwezig bij de
ONTMOETINGSPLEK voor KLEIN KLEDINGHERSTEL en REPARATIEKAMER
Meer informatie op pagina 26 en 27.
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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.

James Webb Space Telescope: de eerste resultaten
Vrijdag 7 oktober 2022, 20.00 – 22.00 uur
Op 12 juli jl. werden de eerste resultaten van de James Webb
Space Telescope (JWST) aan de wereld gepresenteerd.
De opnamen waren boven verwachting en beloven veel voor het
onderzoek de komende jaren. Alex Scholten zal de eerste
resultaten van dit grensverleggende instrument bespreken.
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.

17

•
•
•
•

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.

18

G
Gemee
entenie
euws

Politie
eke Markt Apeld
doorn 6 oktobe
er 2022
Vanaf 19.00
V
0 uur start de
d digitale ra
aadsvergad
dering.
U kunt de ve
ergadering live volgen via www.ap
peldoorn.pa
arlaeus.nl.
T
Tijd

Omschrijving
Raadzaa
al - Uitzendiing gepland
d

19.00 uur

PMA Verrdieping haallbaarheidson
nderzoek herrhuisvesting brandweerka
azernes en hoofdkantoor
h
r
VNOG

T
Tijd

Omschrijving
CODA

19.00 uur

Kennismaking Erfgoe
edplatform en
n Commissie
e Omgevingsskwaliteit

T
Tijd

Omschrijving
Uddel

19.00 uur

Dorpsbezzoek Uddel

A
Aangevraa
agde omgevingsverrgunning
L
Locatie

Om
mschrijving

Datum

A
Arnhemsewe
eg 453, 7361 CH, Beekbe
ergen

het kappen van 4 dennen

30-09-2022
2

V
Veldbrugweg
2, 7364 AE Lieren

het vervangen van
v de voord
deur en comp
posiet
atdelen aanb
brengen naast de voorde
eur
raba

30-09-2022
2

Het gaat hier om een inge
H
ediende aanvvraag. Deze kennisgevin
ng is bedoeld
d om u te info
ormeren.
A er een be
Als
esluit is genomen wordt dit
d opnieuw gepubliceerd
g
en kunt u ditt besluit inzie
en.
P dan kuntt u eventueell een bezwaa
Pas
arschrift indie
enen. Naderre informatie hierover vind
dt u t.z.t. bij de
d publicatie
e
v de verlee
van
ende vergunn
ning.

V
Verleende
omgeving
gsvergunn
ning
L
Locatie

Om
mschrijving

Datum

Nieuwe Voorw
N
weg 21A en 21B, 7364 AD
A
L
Lieren

het oprichten va
an twee woniingen (type 2 onder
ap)
1 ka

30-09-2022
2

Het besluit en
H
n bijbehorend
de tekeninge
en liggen ter inzage in he
et stadhuis, u kunt het besluit inzien na
n het maken
n
v een afspraak met hett Omgevingssloket of kan op verzoek digitaal
van
d
word
den toegezon
nden door ee
en mail te
s
sturen
aan infoomgevingssloket@apeld
doorn.nl.
D openingsttijden van he
De
et stadhuis en
n het Omgevvingsloket vin
ndt u op www
w.apeldoorn..nl/stadhuis.
B
Belanghebbe
enden kunnen op grond van
v de Algem
mene wet bes
stuursrecht tegen
t
dit bessluit bezwaarr maken.

1
19

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te
worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht,
postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Geweigerde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 97, 7361 AT Beekbergen

het kappen van een kastanjeboom

26-09-2022

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na
het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden
door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en
het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar
maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de
afdeling Juridische Zaken, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal
loket).
Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de
rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie
over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening.

20

S
Stimenz
in Beekb
bergen en Lieren
n
Heeft u weleenss het gevoe
el dat u er niet
n meer uittkomt? Zit u even niet zo
z lekker
in uw
w vel en hee
eft u een luisterend oo
or nodig, of behoefte
b
aa
an informatiie?
Heinink, ou
Bel Annemarie
A
uderenadvis
seur/maatscchappelijk w
werker van Stimenz
S
06 20
2 69 28 98 voor een afspraak
a
voo
or een perso
oonlijke gessprek bij u thuis.
t
Dit iss kosteloos en geheel vrijblijvend..
De ouderenadviseur/maatschappe
D
elijk werker biedt inform
matie, advie
es en onderssteuning vo
oor jong en
o
oud.
Als u er even niet meer uit ko
omt, dan kan
n het soms heel prettig
g zijn om me
et iemand in gesprek
te
e gaan. Sch
hroom dan niet om con
ntact met mij op te nem
men. Ik denkk graag mett u mee en probeer uw
w
v
vraag
zo goed mogelijkk in kaart te brengen en
n aan te pak
kken.
Denk bijvoorbeeld aan de volgend
D
de zaken: Aa
an welke za
aken kunt u denken:
- Energietoeslag, to
oeslagen, financiële prroblemen
- Aanvra
aag o.a. huishoudelijke
e hulp, scoo
otmobiel, tra
aplift bij de Gemeente Apeldoorn om zo lang
mogelijk thuis te kunnen
k
blijvven wonen
- Daginvvulling in de
e breedste zin
z van het woord, watt is er te doe
en in Beekb
bergen, Lierren,
Oosterhuizen, wa
at past bij mij.
m
- Huisve
esting, voorr jong en ou
ud.
- Relatie
es en scheidingen.
- Ideeën
n over geza
amenlijke acctiviteiten.
- Opvoe
eding van uw
w kinderen.
- Mante
elzorg onderrsteuning.
- Verliess dierbare.
Elke vraag en
E
e elk perso
oon is uniekk. Samen ga
aan we op zoek
z
naar op
o welke ma
anier u het beste uw
v
vraag
kunt oplossen.
o
N
Neem
gerusst contact op
p!
actgegevenss:
Conta
Annem
marie Heinin
nk
a.hein
nink@stimenz.nl
06 20 69 28 98

2
21

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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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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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!

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 : 16.30 uur inloop en warme maaltijd (2 “gangen”). Kosten: €6,Donderdagen : 16.30 uur inloop en warme maaltijd (2 “gangen”). Kosten: €6,Zondagen
: 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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Weggeefkast in de Ontmoetingsplek
In heel Gelderland staan op verschillende plekken weggeefkasten. Nu ook in
Ontmoetingsplek De Hoge Weye. De weggeefkast is een initiatief van “Gelderland
helpt” (radio/tv Gelderland) en is bedoelt om mensen bij elkaar te brengen. Het idee
achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in kunnen zetten, waar iemand
anders blij van wordt. Bent u bv. uit gepuzzeld? Passen uw boeken niet meer op de
plank? Of zoekt u een nieuwe bestemming voor uw bijzondere verzameling? Plaats
het dan in de weggeefkast! Behalve spullen kunt u ook niet materialistische bon
aanbieden in de Weggeefkast. U vult op de Deelbon in wat u met plezier met of voor
een ander zou willen doen. Mensen die deze bon zien liggen kunnen vervolgens
contact met u opnemen. Kookt u graag bijvoorbeeld voor een ander? Heeft u zelf
geen hond, maar wilt u graag de hond van een ander uitlaten? Of heeft u geen tuin,
maar lijkt het u leuk om iemand anders te helpen in de tuin? Vul dan deze bon in en
wie weet wat voor mooie contacten of ontmoetingen er ontstaan. De bonnen kunt u
ook vinden in onze weggeefkast.

Voor de weggeefkast gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•

Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen.
Er mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst worden.
Het voorwerp moet nog in goede staat zijn
Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan
Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen iets
meenemen mag ook!
• Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, ga niet aan de kast hangen

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. 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 13 oktober. 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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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 13 oktober zij er vrijwilliger met 3 rechter handen
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 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

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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Wilt u duurzame energie, maaar u weet nieet goed hoe te
W
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htttps://www.du
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uw e‐mail naaar
inffo@duurzaam
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Gemeente Apeldoorn
Wijkagent Beekbergen, Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Fatma Tepeli
Contact met uw wijkagent?
Fatma is wijkagent van Beekbergen, Loenen,
Groenendaal, Lieren en Oosterhuizen

Spreekuur en lokatie

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.

Loenen:
Dinsdag van 16.00 – 17.00 uur
in De Tweede Stee

Beekbergen:
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur
Tullekensmolenweg 22a
(in de Boerderij)
Telefoon : 0900 – 8844
E-mail : fatma.tepeli@politie.nl
Twitter : POL_Beekbergen

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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