Nieuwsbrief 24 oktober 2022
Van de bestuurstafel
Van de Hervormde Gemeente van Beekbergen ontvingen wij onderstaand bericht:
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Op vrijdag 28 oktober start de Week van de Dialoog officieel. Dit wil wij vieren door middel van een
feestelijke opening. Wil jij hier bij zijn? Dat kan nog door je aan te melden via onderstaande mailadres
en graag vóór 26 oktober!: info@samenspraakapeldoorn.nl.
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In en om de dorpen
Open Atelier bij Karla Kassenaar
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022 hield Apeldoorn weer haar vertrouwde Open Atelierroute.
25 professionele kunstenaars openden de deuren van hun atelier in Apeldoorn en Beekbergen.
De Open Atelierroute is al jaren een beproefd concept; zonder vaste route. Iedere bezoeker kiest zelf
welke ateliers bezocht worden. Voor de één de kunstenaar die hem of haar het meeste aanspreekt;
de ander kiest juist onbekende kunstenaars. Door het mooie weer kwamen veel mensen op de fiets.

In atelier "Het Blauwe Huis" in Beekbergen werkt Karla Kassenaar bijna dagelijks voor zichzelf. Ook geeft ze daar
workshops en wekelijkse schilder- en tekenlessen aan kleine groepen en werken met diverse schildertechnieken. Zoals het
werken met acrylverf, olieverf, aquarelverf, het toepassen van diverse hulpmiddelen en mediums bij de diverse verfsoorten,
kennis van papier, ondergronden om op te schilderen, penselen enz.
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Een groot gedeelte van haar jeugd woonde Karla Kassenaar aan de kust. Maar al sinds jaren woont ze in het karakteristieke
blauwe huis midden in het bos aan de Stoppelbergweg in Beekbergen.

Herfstrit Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

Ook tijdens de herfstvakantie was het een drukte van belang op het VSM-station van Beekbergen/Lieren.
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Hij komt...hij komt....
Weten jullie het nog? De intocht met de trein.
Het is alweer even geleden, maar eindelijk
gaat het dit jaar dan weer gebeuren. Houd
deze pagina goed in de gaten, meer informatie
volgt in de komende weken.
Uiteraard willen we zo veel mogelijk mensen
bereiken, je zou ons helpen door dit bericht te
delen. Alvast heel erg bedankt!

Route
Vanaf station Beekbergen direct links richting
Beekbergen. De Sint zou het heel erg leuk
vinden als jij met hem mee loopt naar
Beekbergen. Neem dan ook je lampion of een
ander kleurrijk lampje mee???

Winterfair Beekbergen 2022

Van vrijdag 25 t/m zondag 27 november is er op Landgoed Ruitersmolen in Beekbergen weer een
gezellige Winterfair. Tijdens deze dagen geniet je van verschillende stands met een groot en divers
aanbod van sfeervolle, lekkere en bijzondere producten en de mooiste brocante.
Vrijdag 12:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 21:00 uur
Zondag 10:00 - 16:00 uur
Entree: €5,Adres: Tullekensmolenweg 47, 7361 EP Beekbergen
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“De Maalderij”

Aan de Dorpstraat, tegenover het voormalige postkantoor, ligt de ‘Maalderij’. Dit cultuurhistorische pand is volledig
gerestaureerd en verbouwd tot een appartementencomplex. De oorspronkelijke authentieke details, zoals het oude spant en
de fraaie ronde stalen ramen zijn behouden. Leuk weetje is dat in de centrale hal de oorspronkelijke takel aanwezig is. Het
complex bestaat uit vijf appartementen verdeeld over twee woonlagen welke allen toegankelijk zijn via een centrale entree.

In het oude postkantoor tegenover “De Maalderij”, waar voorheen Boekhandel Beekbergen gehuisvest was, hebben o.a.
Makelaar Driessen en Hop Sport Beekbergen hun intrek genomen. Hop Sport Beekbergen heeft aan de achterkant een
ruimte van 130 m2 ingericht waar jong en oud kunnen bewegen, sporten en verschillende fitness-lessen kunnen volgen.
Voor meer info: bel of app: Job Kremer 06-81764705 of Madelon Jansen 06-27610881.
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Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35

Zaterdag 29 oktober

De Voorwaarts Apeldoorn

14.30 uur

WSV Heren 1 - BSV Heren 3.
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DONDERDAGMIDDAG 27 OKTOBER zijn er weer vrijwilligers aanwezig bij de
ONTMOETINGSPLEK voor KLEIN KLEDINGHERSTEL en REPARATIEKAMER
Meer informatie op pagina 21 en 22.

“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 24.

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, vrijdag 2 december 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.

10

Varia
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.

IVN excursie Haps in park Berg en Bos op 13 november 2022
Ga je mee terug in de tijd; maar liefst 800 tot 200 voor Chr.? Wil je kijken hoe
onze verre voorouders in de bossen wisten te overleven?
Op zondag 13 november nemen natuurgidsen je mee naar deze bijzondere prehistorische nederzetting in Stadspark Berg en Bos. Een korte wandeling naar- en bezoek aan Haps van ongeveer
2 uur start om 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Soerenseweg (na de Kruising met JC WIlslaan).
De parkeerplaats ligt aan de 1e weg met fietspad links. IVN borden/vlaggen wijzen je de weg.
IVN leden/vrienden kunnen gratis mee, voor niet leden bedragen de kosten € 2,- per persoon.
Graag aanmelden voor deze excursie op excursies@ivn-apeldoorn.nl.

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!
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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:
5 november of 19 november van 10.00-11:30 uur.
Er is nog plek. Aanmelden kan via onze website: www.grootemodderkolk.herenboeren.nl.

Hoe laat is het?
Vrijdag 28 oktober 2022, 20.00 – 22.00 uur
Eind oktober wordt de klok weer verzet en stappen we weer over van zomertijd naar wintertijd. Hoe
zit dat eigenlijk met die tijdzones en hoe heeft de tijdrekening zich door de eeuwen heen ontwikkeld?
Joris Robijn weet hoe laat het is.

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/

12

Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui
Het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui is een
Gelders netwerk waar particulieren met grond in het
buitengebied elkaar kunnen vinden op het gebied van
biodiversiteit.
Het Praktijknetwerk is een platform voor kennisuitwisseling, het delen van praktijkervaring en
inspiratie.
De terreinen van buitenlui kennen vaak al een hoge biodiversiteit en vormen daardoor belangrijke stapstenen
tussen bestaande natuurgebieden en zijn vaak de aantrekkelijke parels in het agrarisch landschap. Planten en
dieren gebruiken deze plekken voor voedsel, schuilgelegenheid en rust. Het zijn de essentiële schakels in het
landschap. We hebben onderzoek gedaan naar wat particulieren met eigen grond nodig hebben, om nog
verder te komen met hun ambities voor biodiversiteit. Daaruit bleek dat ze vooral heel graag met anderen
willen sparren en uitwisselen over wat goed werkt en wat niet werkt. Ze willen graag zien hoe ecologisch
beheer in de praktijk wordt uitgevoerd en advies en tips ontvangen hoe hun eigen terrein nog meer betekenis
kan krijgen voor de planten en dieren. Om aan deze enthousiaste en ambitieuze wensen en ideeën tegemoet
te komen wordt het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui opgezet.

Opzet van het praktijknetwerk
Het praktijknetwerk heeft als doel om kennis over de praktijk uit te wisselen. De deelnemers aan het netwerk
zijn particulieren met eigen grond (buiten erf en bouwblok) van enkele hectares die verdieping zoeken over
biodiversiteit. Dit kunnen particulieren zijn die een agrarisch perceel willen omvormen naar natuur maar ook
particulieren met een zeer divers terrein, die verbetering willen of uitbreiding of beter beheer om de biodiversiteit te verhogen. Het project richt zich op gronden in het buitengebied, die geen ‘natuur’ zijn maar ook geen
‘landbouw’. De grond mag daarom niet in het Gelders Natuurnetwerk (GNN) liggen en geen onderdeel uitmaken van een agrarisch bedrijf. In het netwerk onderscheiden we in elke
gemeente een ambassadeur. Een ambassadeur heeft al een biodivers
terrein en heeft veel ervaring opgedaan met natuurvriendelijk beheren.
Ambassadeurs zijn een inspiratie voor anderen, willen vooral graag hun
opgedane kennis en praktijkervaring delen, maar ook leren van anderen.

Ambassadeur praktijknetwerk Apeldoorn
Ruud van der Plank uit Klarenbeek is sinds 2011 bezig met biodiversiteit op het eigen terrein (15.000 m2 in
eigendom, 8.500 m2 in bruikleen)

Gebied Beekbergsebroek
“Steevast wierp een reegeit jarenlang haar kalfjes in ons hooiland, hetgeen overigens de afgelopen paar jaar
helaas niet meer het geval is. Meer recente positieve wapenfeiten zijn de spontane opkomst van de wespenorchis op meerdere plaatsen nabij onze paddocks voor de paarden (2020) en de terugkeer van de ringslang op
onze percelen (2021); dit zijn de eerste waarnemingen in het Beekbergsebroek gebied, waarin onze percelen
zijn gelegen. De Beekbergsebroek ligt aan de voet van de Veluwe. In dit gebied ligt het natuurontwikkelingsgebied het Beekbergerwoud, waar tot eind 19e eeuw het laatste oerbos van Nederland heeft gestaan. Onze
percelen liggen hier op een steenworp afstand vandaan, aan het Apeldoorns Kanaal.”

Landschapsplan
“Het Apeldoorns Kanaal vormt een groenblauwe verbindingszone die dwars door Apeldoorn het zuiden en
noorden van Apeldoorn met elkaar verbindt. Vermoedelijk heeft ook de ringslang onze percelen via deze
verbinding weten te bereiken. Onze percelen hebben een robuuste verscheidenheid aan bosschages,
houtsingels, hagen, ruigtes, grasland, maar ook aan water en zandoppervlak (paddocks). Die ruige
verscheidenheid vormt een prachtige symbiose met het terrein van onze buren (circa 0,5 hectare) die
hobbymatig een insectenvriendelijke botanische siertuin exploiteren.
De groencontouren van al deze gronden zijn gebaseerd op een gezamenlijk tot stand gekomen landschapsplan. Dit samenhangend geheel van terreinen (circa 6 hectare) bestaan uit onze percelen in eigendom en in
bruikleen, het perceel van de buren aansluitend op een landelijk toegangsweggetje met oude laanbeplanting,
de kanaalzone met robuust groen (zo’n 2 hectare) en een ecologisch waardevol kanaalbosje van circa 0,5 hectare aansluitend op onze bruikleengronden.”
Meer over het praktijknetwerk en andere projecten op https://slgelderland.nl.
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Ontmoetingsbijeenkomst borstkanker bij ‘kLEEF!
Veel vrouwen worden met borstkanker geconfronteerd en hebben in deze periode behoefte
om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Bij Stichting
‘kLEEF! is dat mogelijk.
Op donderdag 17 november organiseren wij van 13:30 uur tot 15:00 uur een
ontmoetingsbijeenkomst. Het is geen inloopmiddag maar een bijeenkomst waarbij mammacare
verpleegkundige Jeannet Ramaker en geestelijk begeleider Helene Enthoven aanwezig zijn.
Er zijn geen kosten aan verbonden; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Ben je geïnteresseerd of wil je op de hoogte gehouden worden, neem dan contact met ons op via
info@stichtingkleef.nl of telefonisch 055-5762676.
Bij ons binnenlopen kan natuurlijk ook: Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.
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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 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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