Nieuwsbrief 17 oktober 2022
Van de bestuurstafel
Het grote verhaal van Apeldoorn gaat live op Erfgoeddag
Apeldoorn kent een rijke geschiedenis die de stad, de omliggende
dorpen en de natuurlijke omgeving haar identiteit geeft. De
geschiedenis is tot op de dag van vandaag voelbaar en merkbaar in
verhalen, archieven en het landschap, op locaties, bij objecten, gebouwen en historische figuren.
Om de rijkdom en inspiratie uit het verleden ook in het heden een plek te geven, is Het grote verhaal
van Apeldoorn in historische thema’s en verhaallijnen samengebracht.
De website www.hetgroteverhaalvanapeldoorn.nl wordt tijdens de Erfgoeddag op zondag 23 oktober
in het auditorium van CODA gelanceerd door Peter Messerschmidt, wethouder Cultuur en CODA
directeur Carin Reinders.
Het Grote Verhaal van Apeldoorn vertelt over de stad en regio waarin we wonen, vanaf het moment
dat de eerste mensen het gebied bezochten en zich vestigden tot nu. Van de eerste jagers en
boeren, de opkomst van de ijzerindustrie tot beken, sprengen en papiermolens. En van de vestiging
van het koninklijk huis in Apeldoorn tot de ontwikkeling van dorp naar stad.
De website www.hetgroteverhaalvanapeldoorn.nl brengt de geschiedenis in beeld en nodigt
inwoners van Apeldoorn, leerlingen, liefhebbers en (amateur)historici uit online een bijdrage te
leveren. Zo is Het grote verhaal van Apeldoorn een levend verhaal van en voor ons allemaal.
De verhalen, objecten, gebouwen en historische figuren worden aaneen geregen door een aantal
thema’s die door de eeuwen heen voor Apeldoorn van belang zijn geweest en dat tot op de dag van
vandaag nog altijd zijn. Het zijn 10 + 1 thema’s die als lange lijnen door de geschiedenis van
Apeldoorn lopen. 10 + 1 omdat er één ‘nul-thema’ is waar de andere tien in geworteld zijn: het
Veluws landschap.

Erfgoeddag zondag 23 oktober 11:00-17:00 in CODA
De Erfgoeddag tijdens de Maand van de Geschiedenis staat in het teken van het Grote Verhaal van
Apeldoorn. In activiteiten voor alle leeftijden komen alle 10 + 1 thema’s aan bod.
Leer meer over de grafheuvels van de boeren die hier 5000 jaar geleden woonden. Kom sieraden
maken zoals ze dat in de vroege middeleeuwen deden, na de eerste ijzerwinning op de Veluwe.
Ontdek hoe je papier schept met het schone water uit onze beken. Conservator Hanna Klarenbeek
van Paleis Het Loo vertelt over de band van de Oranjes met Apeldoorn. Hoe de overheid vroeger
over onze veiligheid waakte wordt duidelijk aan de Verhalentafel, waar iedereen herinneringen kan
delen. Kunstenaar Bas Fontein neemt je mee op een bijzondere stadstour langs bomen. En zowel
het CODA Archief als de Vereniging Oud Apeldoorn (VOA) tonen de rijkdom van hun depots.
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D blad
De
dkorven staan er
e weer
Op verschillende loccaties in Ape
eldoorn zijn
n afgelopen week weerr bladkorven
n
geplaatstt. Hierin kun
nt u de bladeren weggo
ooien, die van de geme
eentelijke
bomen in
n uw tuin vallen. De bla
adkorven sta
aan op centtrale plekke
en in de
w
wijken
en do
orpen. Het is helaas nie
et mogelijk om een bla
adkorf aan te vragen.
D korven zijn
De
z alleen bedoeld voor bladafval. Doe geen ander (tuin))afval in de bladkorven
n. Dat levertt
p
problemen
o bij het op
op
pruimen en verwerken van het bla
adafval. And
der afval kunt u kwijt in uw
c
container
off in de milieu
ustraat. De groene con
ntainer word
dt gratis geleegd. Bent u benieuwd
d waar de
d
dichtstbijzijn
nde bladkorvven te vinde
en zijn? Kijkk dan op de
e website ww
ww.apeldoo
orn.nl/blada
afval.

W kunt u doen?
Wat
U kunt helpe
en door de stoep en op
prit te vegen
n. Om de na
atuur een handje
te
e helpen is het beter om in uw tuin
n het blad te laten ligge
en om zo een
p
plek
bieden aan overwiinterende dieren. Moch
ht u toch bla
adafval kwijt
w
willen,
dan kan
k dat in de groene co
ontainer of in de bladko
orven.

Door u verzam
D
meld afgevalle
en blad - en alllleen dat (dus géén tuinafva
al) - kan in de bladkorven
b
aa
an de Papenbe
erg en aan de
e
Wolterbeeklaa
an in Beekberrgen worden gestort.
g
Voor zover
z
bekend is er in Lieren geen bladkorrf geplaatst, maar
m
vorig jaarr
stortten de Lierenaren hu
un herfstblade
eren aan beide
e uiteinden va
an het parkje bij
b het monume
ent aan de Lie
erderstraat.

M
Meer
inform
matie is te vin
nden via de
e website ww
ww.apeldoo
orn.nl/blada
afval.

F
Fietsver
rlichting
g

De donkere
e tijd is weer aangebroken!
De politie
e gaat daar aa
andacht aan be
esteden d.m.v
v. controles (prreventief en re
epressief).
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I en om
In
o de dorpe
en
S
SPELDE
ERHOLT
TLOOP in BEEK
KBERGE
EN
Het moch
ht weer! Afg
gelopen zon
ndag 16 okto
ober kon je
aan diverrse afstande
en deelnem
men aan de Spelderholt
S
tloop in Be
eekbergen. De start en
n finish was op landgoed Spe
elderholt.
De 500 meter
m
en twe
ee kilometer gingen ov
ver het
terrein ze
elf, de vijf en
n tien kilome
eter was ee
en bosloop.
Onder ee
en stralende
e zon begon
nnen de lopers, aangemoedig
gd door fam
milie en vrien
nden, aan deze
d
uitputtingsslag.. En de zon zorgde voo
or vrolijke en
e blije
gezichten
n onder de lopers en de
e toeschouw
wers.

UITSL
LAGENLIJ
JST SPELD
DERHOLT
TLOOP
Beek
kbergen - Zondag 16 oktober 2022
Plaats
P
1
2
3
Plaats
P
1
2
3
17
2
23
2
24
Plaats
P
1
2
3
12
2
27
4
41
Plaats
P
1
2
3
9
2
28
2
29
3
32

M 500 metter
M/V,
Naam
Woonplaats / Vereniging
Menno Pap
pegaaij
Deventer
Femke Pap
pegaaij
Deventer
Lucas Pee
et
Apeldoorn / AV '34
M//V, 2 kilometer
Naam
Woonplaats/Vereniging
Maquinho Vorst
Holten
Lize van de
en Heuvel
Ugchelen / AV
A '34
Benthe de Vries
Apeldoorn / AV '34
Viggo Leum
mmens
Beekbergen
n
Steve Grim
mmelikhuyzen
Beekbergen
n
Emma Perra
Beekbergen
n
M//V, 5 kilometer
Naam
Woonplaats / Vereniging
Roy Sterlin
ng
Arnhem
Cas Janse
en
Zevenaar / De Liemers
Hans de Wit
W
Apeldoorn / AV '34
Efrem Stifa
anos
Beekbergen
n
Max de Bru
uin
Beekbergen
n
Britt Swinkkels
Beekbergen
n
M/V
V, 10 kilome
eter
Naam
Woonplaats / Vereniging
Emond Papegaaij
Deventer / Daventria
D
Bas Mekking
Heerde / Cia
alfo
Henk-Jan Dorgelo
D
Kampen / Issala '96
Elbert Voogt
Beekbergen
n / Veluwe
Marc Kolle
er
Lieren
Kristiaan Tijs
T
Beekbergen
n
Evelien Ste
eenland
Beekbergen
n / AV '34

Tijd
2:01
2:15
2:20
Tijd
7:01
7:50
7:56
16:10
17:42
17:59
Tijd
20:43
20:55
21:42
27:08
30:42
36:25
Tijd
38:27
39:19
39:32
48.09
58:10
58:30
1:00:22

V
Voor
de comp
plete uitslage
en ga naar: https://uitslag
h
gen.nl/
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Start van de 500 meter.

Start van de 2 kilometer.

Start van de 5 en 10 kilometer

Onder een stralende zon begonnen de lopers, aangemoedigd door familie en vrienden, aan deze uitputtingsslag.
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Op de 10 kilometer kwam Emond Papegaaij van Daventria uit Deventer
als eerste over de finish.

Voorleeswedstrijd o.b.s. Oosterhuizen
Als afsluiting van de Kinderboekenweek hield openbare basisschool Oosterhuizen haar jaarlijkse voorleeswedstrijd. Vier
kinderen hadden zich geplaatst voor de finale en mochten
voor de hele school voorlezen uit hun lievelingsboek.
De jury, bestaande uit (oud-)leerkracht een ouder en de
directeur, had de moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen.
Uit de juryrapportage bleek dat de keuze van de boeken en
het gebruik van een heldere voorleesstem doorslaggevend
was.
Er was lef voor nodig en een goede voorbereiding was noodzakelijk. Het niveauverschil was klein, maar toch was Lizz van
Dalen nét iets beter dan Dilana van Beek, Luc Stuurmans en
Aletta Zwart.
De gelukkige winnares mag de wisselbeker mee naar huis
nemen. Hij zal het komende jaar pronken in huize van Dalen.
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20 jaar Beekbergen Klassiek een groot succes
Afgelopen zaterdag vierde de Stichting Beekbergen Klassiek haar twintigjarig bestaan met een
speciaal concert.
Niek Baar, Ben Kim, Ella van Poucke, Lena ter Schegget en Kanako Inoue speelden allemaal stukken
van Beethoven.
Een vrijwel uitverkochte zaal genoot van de muziek van deze - stuk voor stuk - topmusici.
Voor deze speciale gelegenheid werd er een pauzedrankje geschonken wat het geheel een extra
feestelijk tintje gaf.
Bovendien gingen de gasten naar huis met een DVD, speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd,
van de vioolsonate van Fauré gespeeld door Lena ter Schegget en Kanako Inoue.

De voorzitter refereerde in zijn toespraak aan de initiatiefnemers van onze stichting die nu, 20 jaar
later, nog steeds een volle kerk trekt met prachtige concerten.
De Stichting Beekbergen Klassiek organiseert twee maal per jaar een concert uitgevoerd door
topmusici.
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Herfst op het Spelderholt

De geschubde inktzwam is een gemakkelijk herkenbare paddestoel die vaak voorkomt. Vanaf mei tot in november is de
geschubde inktzwam vaak in groepen te vinden op grond die pas is omgewerkt op akkers, weilanden, parken en
wegbermen. Ook in de stad is deze paddenstoel veel gezien op bemest gras.
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Elfenbankjes, zijn gewoon paddenstoelen, oftewel: het vruchtlichaam van een zwam. Ze groeien bijvoorbeeld op dood hout,
en onder de oppervlakte van dat hout zit de zwam.

In een weiland op het Spelderholt staat dit insectenhotel.

Voordat een blad afvalt wordt het bladgroen afgebroken en naar de plant teruggevoerd, wat overblijft is het
geel-bruine herfstblad.
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Landgoed Engelanderholt

Op 1 kavel na (met zicht op de Konijnenkamp) zijn praktisch alle 11 bosvilla’s op Landgoed Engelanderholt in Beekbergen
gebouwd.
Voor zover bekend zijn nagenoeg alle 16 luxueuze appartementen van het centraal gelegen nog te bouwen Landhuis
Engelanderholt verkocht. De 16 appartementen variëren in grootte van 180 – 230 m2 met onder het appartementengebouw
een parkeergarage.
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Taxatie boeken
Op dinsdag 11 oktober kwam taxateur Arie Molendijk naar Hotel
Het Veluwse Bos om zeldzame boeken te taxeren. Oude en
antieke boeken worden alleen getaxeerd op veilingwaarde dus
niet op een verkoopwaarde in een antiquariaat. Bij het taxeren
komt veel kijken. Is het boek compleet, de band of omslag
origineel, boekblok wel of niet afgesneden, wel of niet goed
gerestaureerd etc. Taxateur Molendijk kon tussen de aangeboden
boeken geen bijzondere boeken aantreffen.

Taxateur Arie Molendijk

De volgende datum dat Arie Molendijk weer naar Hotel Het Veluwse Bos komt wordt nog
bekend gemaakt in de Nieuwsbrief.
Voor meer informatie: http://www.molendijkboeken.nl/

DONDERDAGMIDDAG 27 OKTOBER zijn er weer vrijwilligers aanwezig bij de
ONTMOETINGSPLEK voor KLEIN KLEDINGHERSTEL en REPARATIEKAMER
Meer informatie op pagina 23 en 24.
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“Gezellig op zondag” is steeds op de zondag van de oneven weken.
De eerstvolgende ”gezellig op zondag” is op 30 oktober!
Meer informatie is te vinden op pagina 26.

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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Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35

Vrijdag 21 oktober

De Hiethof in Beekbergen

19.30 uur

Recreanten Mix - Avior XR1

Zaterdag 22 oktober

De Hiethof in Beekbergen

12.00 uur

BSV dames 3 - ABS Dames 4

De Hiethof in Beekbergen

14.00 uur

BSV heren 2 - BSV Heren 3

De Achterberg in Luttenberg

16.00 uur

Luttenberg Dames 1 - BSV Dames 2
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ZET HET ALVAST IN UW AGENDA !
SINT
TERKLAA
ASINTO
OCHT
Zaterdag
g 12 novem
mber om 15
5.30 uur

Aankomst Sinterklaas
A
S
s per stoom
mtrein op
V
VSM-station
n Beekberg
gen/Lieren
n.
Verlich
hte rijtoer naar
n
centrum
m Beekberrgen.
Gezelliige kinders
spelletjes.

1
13

Varia
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!

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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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.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.

Planeten aan de najaarshemel
Vrijdag 21 oktober 2022, 20.00 – 22.00 uur
Dit jaar zijn in het najaar maar liefst vijf planeten goed
zichtbaar aan de avondhemel. Alex Scholten neemt de
bezoeker mee langs de herfststerrenhemel naar de planeten
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Deze
presentatie is ook geschikt voor kinderen.
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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G
Gemee
entenie
euws

Politiek
ke Mark
kt Apeld
doorn 20
0 oktob
ber 2022
2
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 – Uitzend
ding gepland
d

19.00 uur

Hoorzittin
ng en bespre
eking Meerjaren Program
mma Begrotin
ng 2023-2026
6

2
21.00
uur

Pauze

2
21.15
uur

Vervolg bespreking
b
M
Meerjaren
Programma Be
egroting 2023
3-2026

2
22.15
uur

Sluiting

A
Aangevraa
agde omgevingsverrgunning
L
Locatie

Om
mschrijving

Datum

Meester Van Der Kampw
M
weg 25, 7361 AD
B
Beekbergen

v een erke
er
het vervangen van

10-10-2022
2

S
Slagerspaadj
e in Beekbergen

het oprichten va
an 2 woninge
en (type 2/1 kkap)

10-10-2022
2

S
Schalterbergw
weg 54, 7361 TK Beekbe
ergen

het kappen van 3 bomen

12-10-2022
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

O
Omschrijvin
ng

Datum

R
Reeënbergwe
eg 18(78), 73
361 GR Beekbergen

h kappen van
het
v een conifeer

14-10-2022
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.
E bezwaarrschrift dient binnen zes weken
Een
w
na ve
erzending van
n het besluit (zie datum vverzending) gestuurd
g
te
w
worden
naar het college van
v burgeme
eester en we
ethouders van
n Apeldoorn,, t.a.v. de ee
enheid Veiligh
heid & Rechtt,
p
postbus
9033
3, 7300 ES in
n Apeldoorn.
E bezwaarrschrift kan ook
Een
o digitaal in
ngediend worden via het formulier op www.apeldo
oorn.nl (digita
aal loket).
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Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spelderholt 9 in Beekbergen

Kerstmis op Kasteel Spelderholt
d.d. 3 en 4 december 2022

12-10-2022

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.
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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
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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).

20

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 27 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 27 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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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 30 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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