Nieuwsbrief 10 oktober 2022
Van de voorzitter
Meet & Eat: geef vluchtelingen een warm welkom
Om elkaar beter te leren kennen en de vluchtelingen uit het AZC welkom te heten organiseert
Stichting Present een ‘Meet&Eat’. Tijdens dit evenement halen Apeldoornse gastgezinnen
vluchtelingen op bij de vluchtelingenopvang om een avond bij hen thuis te eten.
‘Meet & Eat’ wordt op donderdag 13 oktober georganiseerd voor bewoners van het AZC in
Beekbergen (Fletcher hotel, Schalterdalweg 18).

Hoe werkt het?
Als je als gezin een paar vluchtelingen thuis wilt ontvangen
aan tafel is dat fijn! Misschien vind je het als gastadres ook
een beetje spannend. Houd het laagdrempelig, ook voor je
zelf. Ga wandelen of doe spelletjes. Of organiseer dit
samen met een aantal andere adressen.
We gaan uit van een minimum van twee vluchtelingen per gastadres, voor de vluchtelingen is dit
prettiger, vooral als ze geen Engels spreken. Dat doen ze niet allemaal, soms moet je dus een
beetje met ‘handen en voeten’ communiceren. Het is ook prima, als je met een grotere groep
bent, om meer dan drie vluchtelingen te ontvangen.
Houd er rekening mee dat je als gastadres de mensen zelf ophaalt (tussen 17.30 en 18.00 uur)
en terugbrengt naar de opvang (uiterlijk rond 21.30 uur).

Hoe melden vluchtelingen zich aan?
In het AZC werken we met een intekenlijst, maar deze groep vluchtelingen is niet altijd even
afspraakvast. Het kan zijn dat mensen opeens niet meegaan of dat er minder mensen meegaan
dan je had gehoopt. Daarin vragen we je als gastadres om een beetje flexibel te zijn.

Het eten
Kook vooral wat je lekker vindt, het is mooi als de mensen kennis maken met Nederland en wat
wij eten. Houd er wel rekening mee dat een groot deel van de mensen moslim is, en dus geen
varkensvlees eet of alcohol drinkt.
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Regels en tips
We gaan ervan uit dat je als gastadres de richtlijnen leest. Present Apeldoorn is op geen enkele
wijze aansprakelijk te houden voor de inhoud van de maaltijd en het verloop van de eetontmoeting.

Aanmelden
Meld je aan door als contactpersoon van je gastadres dit formulier in te vullen. Wij nemen dan
contact met je op voor de details. We wensen jullie mooie ontmoetingen en plezier!
En heb je vragen, neem contact met celine.van.oosterhout@presentapeldoorn.nl.

Van de bestuurstafel
Van de Gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaand bericht.
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Inspraakavonden verkeersveiligheid Oosterhuizen 4 t/m 14 oktober
Er ligt een plan om de verkeersveiligheid te verbeteren in Oosterhuizen. Tijdens de afgelopen
Dorpsraadvergadering heeft de Dorpsraad dit plan toegelicht. Bekijk de presentatie van die
avond via www.OnsOosterhuizen.nl.
De volgende stap is een inspraakavond per straat. Praat mee over de plannen voor jouw
straat op de volgende avonden:
Dinsdag 4 oktober :
Woensdag 5 oktober :
Maandag 10 oktober :
Dinsdag 11 oktober :
Vrijdag 14 oktober :

Het Oude Veen en Molenberg
Wittekruisweg
Achterste Kerkweg
Het Pompje en Veendijk
Algemene inloop

Woon je in een zijstraat van 1 van deze wegen? Kies dan de avond van de weg waar jouw
straat aan grenst.
De avonden starten om 20.00 uur in het Dorpshuis.
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Digitale Ondernemerspeiling 2022 gemeente Apeldoorn van start!
Deze week ontvangen ondernemers in Apeldoorn per brief of e-mail een
link naar de digitale Ondernemerspeiling 2022.
Als gemeente voeren wij periodiek een Ondernemerspeiling uit. Dit doen wij om een goed beeld te
krijgen van de stand van onze economie en om met de uitkomsten het ondernemersklimaat in
Apeldoorn te verbeteren. Daarom is het van groot belang dat de peiling door zoveel mogelijk ondernemers wordt ingevuld. Alle bedrijven met 2 of meer medewerkers en ongeveer 4000 ZZP’ers krijgen
een uitnodiging.

Geen brief of e-mail ontvangen?
Heeft u eind van deze week geen brief of e-mail ontvangen en wilt u toch deelnemen? Stuur dan een
e-mail naar bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl met vermelding van uw naam en postcode, dan krijgt
u van ons een e-mail met een persoonlijke link.
De peiling is nu geopend en invullen kan tot 1 november aanstaande. De gegevens worden anoniem
verwerkt.
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In en om de dorpen
EINDELIJK, WE MOGEN WEER !
Vijf keer is de voorstelling door corona niet door gegaan, twee
en een half jaar bleef het gordijn gesloten. Maar we zijn nu al
weer volop aan het oefenen en gaan u in de laatste weekend van
oktober weer ouderwets vermaken zoals u dat van ons gewend
bent. Om precies te zijn vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober.
We spelen dan voor u het stuk “’t is maar tijdelijk” van J. Hemmink-Kamp. Een heerlijke plattelands
komedie vol aanstekelijke humor.
We hopen u weer in goede gezondheid te mogen begroeten in De Hoge Weye in Beekbergen.
Aanvang 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.00 uur geopend.

Kaartjes
Kaartjes voor de voorstelling worden verkocht aan de deur en kosten €5,-.
U kunt de kaartjes ook in de voorverkoop halen, vanaf twee weken voor de voorstelling.
Deze zijn te verkrijgen bij:
De Echte Bakker Gerrits in Lieren en Primera “de Damper” in Beekbergen.
Uiteraard is uw donateurskaart nog steeds geldig in 2022 !!!
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Voor meer informatie zie vorige Nieuwsbrief van 3 oktober of op https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022/

Kinderboekenweek op o.b.s. Oosterhuizen
Woensdag 5 oktober is op o.b.s. Oosterhuizen de Kinderboekenweek geopend. Alle leerkrachten
waren verkleed als biologen die iets bijzonders hadden ontdekt op het schoolplein en alle kinderen
mochten verkleed komen in het thema Gi-ga-groen.
De komende periode staan kinderboeken, voorlezen én zelf lezen binnen het thema ‘Gi-ga-groen’
extra in de belangstelling op onze school.
Als afsluiting is er weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd om de nieuwe voorleeskampioen van
Oosterhuizen te vinden!
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HUISKAMER van LIEREN
Geslaagde verkoop kaarsen voor goede doel

De zelfgemaakte kaarsen van Evelien Poppen (zij komt regelmatig voor gezelligheid en kopje koffie naar
De Huiskamer in Lieren) vonden gretig aftrek. De mooie opbrengst gaat volledig naar KiKa (Stichting Kinderen
Kankervrij) en naar Maag Lever Darm Stichting.

Week tegen Eenzaamheid

De lunch van 5 oktober in de Huiskamer van Lieren viel dit keer precies in de Week tegen Eenzaamheid.
Supermarkt JUMBO (Eglantier) gaf broodjes, melk, karnemelk en beleg met veel fruit en café De Heksenketel bracht een
heerlijke warme kroket.
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Nu de bomen volop beginnen met kleuren, komt iedereen in de herfstmodus. Bij herfst denk je ook
direct aan paddenstoelen. Paddenstoelen zijn er in veel kleuren en maten. Op dit moment zijn er
wereldwijd ongeveer 14.000 soorten beschreven. Maar er zijn er nog vele malen meer niet ontdekt.
In Nederland leven ongeveer 5250 soorten paddenstoelen.

Een paddenstoel is het vruchtlichaam van veel soorten van schimmels. Paddenstoelen vormen maar
een klein deel van de schimmel, waarvan het grootste deel zich in de bodem bevindt in de vorm van
schimmeldraden. De meeste paddenstoelen worden gevormd door de basidiomyceten, met name de
orde Agaricales.
Paddenstoelen hebben de herfst dus niet nodig om te groeien en je vind ze dus ook in de lente en de
zomer. De winter is over het algemeen wel te koud voor paddenstoelen. De afgelopen jaren waren er
zeer veel paddenstoelen te zien, vanaf de lente tot en met de herfst.

Deze vliegenzwam werd gespot aan de Arnhemseweg (Zuid). De vliegenzwam is een van de bekendste paddenstoelen met
zijn rode hoed met witte stippen. Hij is hartstikke giftig. De paddenstoel dankt zijn naam aan een oud gebruik.
De vliegenzwam werd vroeger gebruikt als vliegenverdelger, door kleine stukjes van de zwam in de melk te leggen.

Gespot langs het fietspad bij Bruggelen.

Familie-uitje met 3 rijtuigen bij Bruggelen.
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Vanwege het mooie herfstweer was er bij Het Leesten in Ugchelen topdrukte.
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TopParken breidt uit

Na 33 jaar besloten Gerard en Francis Janson Camping Berkenrode in Beekbergen te verkopen. Alle voorkomende
werkzaamheden deden ze met z’n tweeën, van de reserveringen, animatie, tot het schoonmaken van de toiletten. Het
echtpaar besloot in 2020 de camping te verkopen aan het naastgelegen TopParken. Met deze overname wilde TopParken
extra ruimte gaan gebruiken om meer faciliteiten en vakantiewoningen te plaatsen. En het resultaat ziet er goed uit.

Snoeiwerk bomen

Afgelopen week is gemeente Apeldoorn bezig geweest met het snoeien van bomen, waaronder deze knotwilgen aan de
Dorpstraat in Beekbergen.
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Alcoholverbod binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom van Beekbergen is alcohol drinken in het openbaar verboden. Dit betekent dat je geen alcohol
mag drinken op straat en in het park. Bewoners, maar vooral (school)kinderen, mogen geen last hebben van mensen die
alcohol drinken op straat. Bij de boombank vlak bij de hoofdingang van OBS Beekbergen wordt veelvuldig alcohol genuttigd,
daarom dat de school deze zelfgemaakte bordjes heeft opgehangen. De politie en handhavers hebben de laatste tijd bij
deze boombank al diverse boetes uitgeschreven.

Formatie (stunt)vliegers

Afgelopen dinsdag 4 oktober kon men boven het luchtruim van Beekbergen en Lieren deze formatie kunstvliegers
(‘stuntvliegers’) aanschouwen die vanaf Vliegtuig Teuge waren opgestegen.
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Laatste weekend afsluiting A50

Afgelopen weekend was het de laatste weekendafsluiting van de A50. Het had te maken met onderhoudswerkzaamheden
aan bermen, vervangen of vernieuwen van de vangrails tussen knooppunt Beekbergen en Waterberg.
Deze werkzaamheden werden gecombineerd met onderhoud en herinrichting van de verbindingsboog en invoegstrook naar
de snelweg A12 in knooppunt Waterberg. Foto boven: files op de Arnhemseweg in Beekbergen.

Sarah gezien hebben!

Debby en Rona uit Beekbergen hebben Sara gezien !
Vroeger werden vrouwen die de leeftijd van 50 jaar bereikten ook ‘Abraham’ genoemd. Op 30 april 1959 kreeg koningin
Juliana daarom voor haar 50e verjaardag een grote Abraham. In die tijd werd ‘Sarah’ nog niet gebruikt. Dat kwam pas later.
Het spreekwoord “Sarah gezien hebben” stond in het jaar 1992 voor het eerst in het woordenboek de Dikke Van Dale. De
betekenis van dit spreekwoord was toentertijd: ‘Een pop met brooddeeg, banket, vlees of stof in de vorm van een oude
vrouw, die een vrouw op haar vijftigste verjaardag ten geschenke wordt gegeven’. Het is niet het eerste spreekwoord over
Sarah dat in een woordenboek voorkwam. In 1950 kwam in het woordenboek Nederlandse spreekwoorden, spreuken en
zegswijzen ook al een spreekwoord over Sarah voor: “Zij is de Sarah”. Dit spreekwoord had de betekenis: ‘Een vrouw op
vergevorderde leeftijd die nog moeder wordt’. Dat is heel wat anders dan de betekenis van “Sarah gezien hebben”!
In de tweede helft van de twintigste eeuw deed ‘Sarah’ haar intrede. Sindsdien worden zowel ‘Abraham’ als ‘Sarah’ gebruikt
voor mensen die 50 jaar geworden zijn, ‘Abraham’ voor de mannen en ‘Sarah’ voor de vrouwen.
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DONDERDAGMIDDAG 13 OKTOBER zijn er weer vrijwilligers aanwezig bij de
ONTMOETINGSPLEK voor KLEIN KLEDINGHERSTEL en REPARATIEKAMER
Meer informatie op pagina 28 en 29.

“Gezellig op zondag” is steeds op de zondag van de oneven weken.
De eerstvolgende ”gezellig op zondag” is op 16 oktober!
Meer informatie is te vinden op pagina 30.
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Taxatiemiddag in Beekbergen
Op dinsdag 11 oktober vindt er een taxatiemiddag plaats in Hotel Het
Veluwse Bos in Beekbergen. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar oude
boeken zoals oude (staten) bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en
reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en
prenten. “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente
opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen”, legt Molendijk uit.
De kosten voor een taxatie zijn 5 euro voor één tot ongeveer tien boeken
of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die
meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro. Molendijk belooft
zijn bezoekers alle aandacht en uitleg. Bezoekers zijn van 14.30 tot 17.00 uur welkom in het
restaurant van het hotel. Er is een vrije inloop zonder afspraak. Voor meer informatie:
www.Molendijkboeken.nl.

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 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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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.

Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35
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Dinsdag 11 oktober

21.00 uur Matenpark Apeldoorn

Woensdag 12 oktober 21.00 uur De Hiethof

DIAVO HS 4 - BSV Heren 3
BSV Dames 1 - Spiker Dames 1

Dit is een bekerwedstrijd Spiker Dames 1 speelt een klasse hoger in de competitie

Vrijdag 14 oktober

19.30 uur De Hiethof

BSV Recreanten Mix - SDS Haarle XR1

Zaterdag 15 oktober

14.00 uur De Hiethof

BSV Dames 2 - Voorwaarts DS 3

16.00 uur De Hiethof

BSV Dames 1 - SV Dynamo Apeldoorn DS 9

18.00 uur Het Hooge Wessel Steenderen WIK Steenderen DS 6 - BSV Dames 3
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Varia
PERSBERICHT HERENBOERDERIJ DE GROOTE MODDERKOLK

Samenwerken op het land op de Herenboerderij in Loenen
Je (klein)kinderen laten zien waar het eten vandaan komt. Dat is één van de redenen
voor de leden van De Groote Modderkolk om Herenboer te worden.
Lekker met je voeten in de klei samen uien rapen met je vader, moeder of je opa of oma.
Én samen met de boer, die je tijdens het werken van alles vertelt over hoe de groente groeit
en over de dieren op boerderij. Daarna naar de jonge kalfjes kijken en een boerenspel doen
bij de stal.
Dat was vorige week een leuke kindermiddag op Herenboerderij de Groote Modderkolk. Veel
ouders en grootouders vinden het belangrijk dat kinderen zien waar hun eten vandaan komt
en ervaren wat daar voor nodig is. Dan smaakt groente ineens nog beter. Daarom
organiseren de Herenboeren ook kinderactiviteiten.

Herenboeren Loenen is een coöperatie waar zo’n 200 huishoudens, samen met een boer,
voedsel produceren in een gemend kleinschalig boerenbedrijf.
Groente, voor wie wil vlees en als de boomgaard voldoende gegroeid is ook fruit.
Lijkt jou dat ook wat? Loop dan eens mee met een rondleiding op:
22 oktober, 5 november of 19 november van 10.00-11:30 uur.
Er is nog plek. Aanmelden kan via onze website: www.grootemodderkolk.herenboeren.nl.
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IVN paddenstoelenactiviteiten 23 oktober in de herfstvakantie
Paddenstoelenroute
Paddenstoelen zijn er in vele vormen en maten. Wat dacht je van het
mooie roze elfenschermpje, de grote sponszwam, of de gekraagde
aardster. En natuurlijk de bekendste van alle paddenstoelen: de
vliegenzwam, rood met witte stippen. Deze soorten kun je zien in het
park Berg en Bos.
Vanaf zondag 23 oktober en tijdens de herfstvakantie tot en met
30 oktober 2022, kun je speuren naar paddenstoelen. IVN-natuurgidsen zetten dan een met infobordjes gemarkeerde route uit van
ongeveer 2,5 km die iedereen individueel kan lopen. Het startpunt van de route is het Theehuis.

Paddenstoelexcursie
Tijdens de paddenstoelexcursies op zondag 23 oktober om 11.00 uur
of 14.00 uur, wordt ingegaan op de functies van de zwammen en wat
hun relatie is met betrekking tot bomen. Zijn paddenstoelen een goede
buur of een valse vriend?
Beide twee uur durende paddenstoelexcursies onder leiding van IVN gidsen zijn geschikt voor
kinderen vanaf 12 jaar. Startpunt van de excursies is de IVN promotiekraam bij het Theehuis.
Voor deze gegidste excursies, met maximaal 20 deelnemers per excursie, dien je je aan te melden
op: aanmelden-paddenstoelentocht@ivn-apeldoorn.nl onder vermelding van tijd en excursie.
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!

Zonsverduisteringen
Vrijdag 14 oktober 2022, 20.00 – 22.00 uur
Bij helder weer kan op dinsdag 25 oktober tussen 11.10 en 13.00
uur een gedeeltelijke zonsverduistering worden waargenomen.
Jaap van ’t Leven legt uit hoe een zonsverduistering wordt veroorzaakt en geeft tips en trucs om deze verduistering te kunnen waarnemen of fotograferen. Uiteraard met talloze fraaie opnamen van
eerdere gedeeltelijke en totale zonsverduisteringen.
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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IVN kinderspeurtocht 26 oktober2022
De scharrelkidsgidsen van IVN Apeldoorn organiseren op woensdag 26 oktober
een kinderspeurtocht en herfstbingo met leuke prijsjes voor de deelnemers
(tot 10 jaar).
Zowel bij de kinderspeurtocht als herfstbingo kunnen kinderen
opdrachten volbrengen.
Deze activiteit vindt plaats op de speelweide vanaf 10.00 uur tot
12.00 uur.
Aanmelden op:
Aanmelden-paddenstoelentocht@ivn-apldoorn.nl
onder vermelding van kinderspeurtocht.
De kosten voor de excursie en de kinderactiviteit is € 2,- pp,
liefst gepast betalen, IVN leden gratis.
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen

het plaatsen van een dakkapel en dakterras

05-10-2022

Heideroosweg 4, 7361 GG Beekbergen

het kappen van een eik

07-10-2022

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken
van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te
sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.
De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te
worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht,
postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Geweigerde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Arnhemseweg 447, 7361 CH Beekbergen

het veranderen van een uitrit en het kappen
van 2 eiken en 83 naaldbomen

04-10-2022

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.

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Station Beekbergen, Kerkallee en Papenberg
5 in Beekbergen

Sinterklaasintocht Bemivo Beekbergen
d.d. 12 november 2022

04-10-2022

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

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spelderholt 9 in Beekbergen

Spelderholtloop d.d. 16 oktober 2022, Start en
Finish op het terrein van Hotel Spelderholt

04-10-2022

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

Cursus Reanimatie Hartveilig 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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uw comfo
ort en de
d wereld
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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!

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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