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V de
Van
e besttuursta
afel
Van Zorg
groep Apeldoorn ontvingen
o
n wij ond
derstaand
d bericht:

D Vier Dorpen
De
D
h
heropent
haar deuren
Na een
n intensie
eve verbou
uwing, gaa
an op 8 no
ovember d
de deuren van
De Vie
er Dorpen in Beekbe
ergen officieel open
n. Het voo
ormalige verpleegv
huis onderging
o
een flinke
e metamorfose. De opening is dan ook
k een
feeste
elijk mome
ent waar bewoners,
b
medewerrkers en andere betrokkenen
naar uitkijken.
u
De Vier Dorpen was ee
D
en verpleeghuis aan de
e Loenense
eweg in Bee
ekbergen. In
n een jaar tijjd is deze
lo
ocatie omge
evormd tot een
e modern
n gebouw met
m ruim vijfftig appartem
menten. In deze apparrtementen
k
kunnen
bew
woners met een zorgvra
aag zelfstan
ndig wonen.

O
Ontmoetin
ngsruimte
De verbouw
D
wing past bij de ontwikkkelingen van
n wonen en de zorg. De nadruk én
n de wens komt
k
steedss
m
meer
te liggen op lange
er thuis kunnen wonen. De Vier Dorpen is hie
er nu op ing
gericht. De locatie
b
bestaat
uit een
e hoofdge
ebouw met 51 zelfstandige apparttementen. Elk
E appartem
ment heeft 2 of
3 kamers en
n een eigen buitenruim
mte. Ook is er
e een ontm
moetingsruim
mte waar na
aast ontmoe
eting ook
a
activiteiten
g
gehouden
g
gaan
worden
n. Daaromh
heen liggen nog twee kleinere
k
woo
ongebouwe
en met in
to
otaal 31 appartemente
en.
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V
Verzoenen
n
Eén van de bewoners is mevrouw Van der La
E
aan. Ze verttelt: ,,Wonen in De Vie
er Dorpen ko
omt het
m
meest
dichtb
bij mijn oude woonsitua
atie. Ik heb nu eenmaa
al zorg om mij
m heen no
odig, en ik moet
m
mij
v
verzoenen
m de geda
met
achte dat ikk niet meer zoals
z
vroeg
ger kan won
nen.” Voor h
haar is het zelfstandig
z
w
wonen,
maa
ar toch volle
edige zorg ontvangen
o
v Zorggroe
via
ep Apeldoo
orn en omstrreken dé uittkomst.
,,,Samen me
et de zorgmedewerkerss en mijn kin
nderen, kijk
ken we wat er nodig is. Voor de re
est woon ik
g
gewoon
zelffstandig.”
De verbouw
D
wing is in opdracht van woningcorp
poratie Habion uitgevoe
erd door Drraisma Bouw
w.
D verhuur wordt
De
w
name
ens Habion verzorgd door MVGM. Zorggroep
p Apeldoorn
n en omstreken levert
d zorg aan de bewone
de
ers.
Z
Zorggroep
A
Apeldoorn

W
Wegwerk
kzaamhe
eden N78
88: A50 Beekberg
B
gen – Via
aduct A1
In 2021 voerden wij
w werkzaa
amheden van
v groot onderhoud uit aan de N788
tussen de A50 en het viaduc
ct van de A1
A in Beekb
bergen. Wijj hebben te
egelijk mett
het ond
derhoud oo
ok enkele maatregele
m
n uitgevoe
erd om de v
verkeersve
eiligheid te
vergrotten. In het eerste
e
kwa
artaal van 2022
2
hebbe
en we een n
nieuw ontw
werp
gemaak
kt voor de ingang van
n de bebou
uwde kom aan
a de noo
ordkant van
n
Beekbe
ergen.

P
Planning
We voeren de
W
d werkzaa
amheden uitt vanaf maa
andag 7 nov
vember tot en
e met vrijd
dag 2 decem
mber 2022.
V
Vanwege
we
erkzaamheden van Rijjkswaterstaat aan de A50
A is eerde
er uitvoeren
n helaas nie
et mogelijk.
We passen de ingang van
W
v de bebo
ouwde kom
m aan de noo
ordkant van
n Beekberge
en aan, waa
arbij we de
k
komgrens
ve
erschuiven richting De Els. Daarn
naast passen we de bushalte Hage
enbrug (rich
hting
A
Apeldoorn)
a
aan.
Hierdo
oor kan het (vracht)verkkeer beter een
e halterende bus passeren.
O vernieu
Ook
uwen we het asfalt.

B
Bereikbaa
rheid
Vanwege de
V
e werkzaam
mheden, sluiten we de Arnhemsew
A
weg af tusse
en De Els e
en de Hagen
nweg tijdeliijk af. Wonin
ngen blijven
n bereikbaa
ar voor beste
emmingsve
erkeer. Doorrgaand verkkeer leiden we om
d
door
middel van bebord
ding langs de
d weg.
Verkeer Ape
V
eldoorn – Beekbergen leiden we om
o via A1 – A50 – Loe
enenseweg (N786).
V
Verkeer
Arn
nhem – Beekbergen wijjzigt niet en
n kan via de
e Arnhemseweg (N788) Beekbergen
b
bereiken.
V
Verkeer
Bee
ekbergen – Apeldoorn leiden we om
o via de Ruitermolenw
R
weg – Tulle
ekensmolen
nweg –
O
Oude
Apeldoornseweg.
V
Verkeer
Bee
ekbergen – Arnhem ka
an via de Lo
oenenseweg
g (N786) of de Kerkweg en Arnhemseweg
(N788) naarr de A50.
O
Openbaar
v
vervoer
Bushaltes De
B
D Smittenberg richting
g Apeldoorn en Hagenb
brug (beide richtingen) zijn tijdens
s deze
w
werkzaamhe
eden buiten
n gebruik. In
n overleg met busvervo
oerder Keolis is de buss route gesp
plitst om
o
opstoppinge
en te voorko
omen. Voor bushalte De
D Smittenberg richting
g Apeldoorn wordt een tijdelijke
b
bushalte
in de
d Engelanderweg gerrealiseerd te
er hoogte van huisnum
mmer 3. Plan uw reis op
p tijd via
w
www.9292ov
v.nl of via de
d website van
v de vervvoerder.

F
Fietsers
Fietsers kun
F
nnen gebruik blijven ma
aken van de
e route. Bij reparatiewe
erkzaamhed
den aan het fietspad
le
eiden we fie
etsers ter pllaatse naar het fietspad
d aan de an
ndere zijde.
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Plan uw reis
We werken samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker,
die we zoveel mogelijk proberen te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en
drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen
op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet
te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland.

Vanochtend vroeg gingen de wegwerkers al aan de slag op de Arnhemseweg N788, ter hoogte van de “komslinger”.

Nieuwe afspraak aanpak ernstige overlast
Gemeente, politie en woningbouwcorporaties een convenant
opgesteld waardoor meer informatie uitgewisseld mag worden.
Hiermee moet het aanpakken en laten beëindigen van ernstige
burenoverlast soepeler verlopen.
Het aanpakken en laten beëindigen van ernstige burenoverlast vraagt om een
goede samenwerking tussen bewoners, woningbouw, politie en gemeente.
Ook zorgpartijen kunnen een goede rol vervullen. Wetten en regels op het gebied
van privacy maken de aanpak lastig. Daarom hebben in Apeldoorn de gemeente,
politie en woningbouwcorporaties een convenant opgesteld waardoor meer informatie uitgewisseld mag worden. Dat is uiteraard aan strenge regels verbonden
en zorgvuldigheid staat voorop.
Burgemeester Ton Heerts: “We zijn blij dat we nu nog beter dan voorheen van
elkaars mogelijkheden gebruik kunnen maken. Als alles is gedaan om een overlastsituatie te beëindigen, zonder resultaat, dan kan er nu sneller worden doorgepakt. De gemeente kan bijvoorbeeld een bestuurlijke gedragsaanwijzing opleggen. En de informatie uit het politiedossier is te benutten in een rechtszaak.”
Teamchef Smit is blij dat binnen de politie een wijziging is gekomen in de uitleg van de wet. “De Wet
op de politiegegevens heeft een ruimere interpretatie gekregen waardoor we beter kunnen samenwerken met de corporaties. Met dit convenant leggen we vast in welke gevallen we wat kunnen
delen. Hierdoor is de taak van de politie duidelijk en versterken we onze samenwerking met elkaar.”
Arjen Jongstra, directeur van Ons Huis mede namens de andere Apeldoornse corporaties: “Wat zijn
we blij met deze afspraken. Als partners heb je elkaar hard nodig om bepaalde problemen aan te
pakken. Niemand kan het in zijn eentje oplossen. Deze nieuwe werkafspraken gaan daarbij zeker
helpen.”
Voor huurders is de woningbouwcorporatie nog steeds het eerste aanspreekpunt bij overlast. Voor
ernstige (geluids)overlast waarbij direct hulp nodig is kun je de politie bellen. De medewerking van
huurders aan het opbouwen van een dossier is ook onmisbaar. Informatie die iemand deelt met de
corporatie, wordt alleen doorgezet naar de gemeente als de melder hier toestemming voor heeft
gegeven.
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“We begrijpen het ongeduld en ongenoegen van huurders die ernstige overlast ondervinden.
Een snelle oplossing is er echter niet altijd. Het is daardoor van belang dat de organisaties zo goed
mogelijk samenwerken en alle ruimte gebruiken die binnen wet en regelgeving te vinden is.”, aldus
Ton Heerts.

Torentje stadhuis kleurt groen
Het torentje van het stadhuis kleurt groen om aandacht te vragen
voor het thema en het tekort aan steun- en pleegouders. En als
dankbetuiging aan de inwoners die al steun- of pleegouder zijn.
Het torentje van het stadhuis kleurt in de avond van 3 november groen. Ook in
andere gemeentes worden gebouwen groen aangelicht. Deze landelijke actie valt in
de ‘week van de pleegzorg’ en heeft als doel extra aandacht te vragen voor het
thema en het tekort aan steun- en pleegouders. Daarnaast is het een dankbetuiging
aan de inwoners die al steun- of pleegouder zijn.
Het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders daalde afgelopen jaar flink ten
opzichte van het jaar daarvoor. Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te
kunnen geven, zijn er 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig. Ook Apeldoorn zoekt
inwoners die als steun- of pleegouder een kind een stabiele leefsituatie, warmte en
veiligheid kunnen bieden. Of het nu één middag per twee weken is, of iedere week
een weekend: elke plek is er één.

Informatieavond 14 november in het stadhuis
De gemeente zet zich, samen met verschillende partners, in om meer mensen enthousiast maken
voor het steun- of pleegouderschap. Daarom is op 14 november van 19.30 tot 21.30 uur een
informatiebijeenkomst in het stadhuis. Daar vertellen ervaringsdeskundigen wat het inhoudt om
steun- of pleegouder te zijn. Wat wordt er bijvoorbeeld van hen gevraagd? Maar ook: wat krijgen ze
terug voor deze waardevolle taak? De avond eindigt met een informatiemarkt over het proces om
steun- of pleegouder te worden. Ook is er dan tijd om één-op-één het gesprek met steun- en pleegouders aan te gaan. Iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan via het online formulier.
Meer informatie vindt u op www.samen055.nl/inhuis.

Boompje erbij 2022
Bomen brengen de natuur in de stad tot leven. Ze maken onze stad
groener, geven verkoeling en houden het regenwater langer vast.
Ze bieden kleine dieren en insecten een thuis.
Geen wonder dus dat we in Apeldoorn onze bomen koesteren. U kunt helpen door in uw tuin ruimte
te maken voor een boom. Deze krijgt u van ons. Zo benutten we niet alleen de openbare ruimte; ook
uw tuin draagt bij aan het groen in Apeldoorn.
De inschrijving is geopend van dinsdag 1 november tot zondag 13 november 23:59 uur.
Hoe werkt het?
(zie https://www.apeldoorn.nl/actueel/boompje-erbij-2022)
1. Kies uw boom. U kunt kiezen uit tien verschillende soorten, die allemaal geschikt zijn voor de
Apeldoornse zandgrond. Kies er één die past bij uw tuin en die u mooi vindt. Vul daarna het
aanmeldformulier in.
2. Wacht of u wel of niet wordt ingeloot. Onder alle aanmeldingen verloten wij willekeurig
1000 bomen.
3. Winnaars worden ingelicht. Behoort u tot de winnaars? Dan nemen wij 16 november, op de
Nationale Boomfeestdag, contact met u op.
4. Wij bezorgen de boom aan huis. We bezorgen de boom op het door u doorgegeven adres.
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5. Plant de boom. De plantmaterialen leveren we mee.
6. Verzorg hem goed. In de bijgeleverde instructie leest u alles over het water geven,
beschermen tegen vorst en snoeien.
7. Geniet. En dan begint het genieten. Van de bloemen in het voorjaar, de vruchten, de bijen en
de vlinders die het aantrekt, van de wisselende bladkleuren. Maar vooral van een boom die
groeit en bloeit omdat u ervoor zorgt.

Let op deze truc:
Bank-aan-huis-oplichting
Er komt een nep-bankmedewerker bij u aan huis om zogenaamd samen met u uw bankrekening te beveiligen of om uw betaalpas en pincode op te halen. Uw bank vraagt nooit om
uw pincode, betaalpas of inlogapparaat en haalt deze nooit bij u op!

Wat is bank-aan-huis-oplichting?
Een oplichter belt u en doet zich voor als iemand van uw bank. Het telefoonnummer waarmee de
oplichter u belt, kan het echte nummer van uw bank zijn, maar is het niet. Dit wordt spoofing/bankhelpdeskfraude genoemd. De nep-bankmedewerker maakt u eerst bang met een smoes door bijvoorbeeld te zeggen dat er een verdachte grote betaling vanaf uw bankrekening is gedaan, dat uw
computer niet meer veilig is of dat uw betaalpas of inlogapparaatje vervangen moet worden.
Daarna maakt de nep-bankmedewerker u wijs dat iemand van de bank bij u thuis moet langskomen
om de problemen op te lossen of om uw betaalpas of inlogapparaat op te halen. U kunt niet zelf naar
een bankkantoor komen, zogenaamd vanwege corona of om een andere reden.
Tenslotte komt er inderdaad een nep-bankmedewerker bij u aan huis om zogenaamd samen met u
uw bankrekening te beveiligen of om uw betaalpas of inlogapparaatje en uw pincode op te halen.
De oplichter aan de voordeur kan zich onder anderen voordoen als een zorgcoach, seniorencoach of
koerier van de bank.
Soms vraagt de oplichter dat u uw pincode via een website zelf wijzigt. De oplichter vraagt ook vaak
dat u eerst zelf uw bankpas doorknipt. Ook dit zal uw bank nooit van u vragen. In werkelijkheid kunnen de oplichters uw bankrekening leegroven. Dit doen ze via een meegebrachte computer, op uw
eigen computer of met uw betaalpas of inlogapparaatje en pincode.

Persoonlijke informatie
Als de betaalchip (het goudkleurige vierkantje op uw pas) niet doormidden is geknipt dan kan een
oplichter met een doorgeknipte betaalpas nog steeds internetbankieren of geld opnemen bij een
geldautomaat. De oplichter weet vaak veel persoonlijke, vertrouwelijke informatie over u, zelfs het
actuele saldo op uw bankrekening en de laatste betalingen die u heeft gedaan. Daarmee kan de
oplichter u overtuigen dat u met een echte bankmedewerker spreekt. Ze kunnen u ook eerder via
zogeheten phishing ongemerkt hebben misleid om inzage te krijgen in uw bank- en betaalgegevens.

Wat kunt u zelf doen?
Wanneer uw bank u ongevraagd en onverwacht belt en u snel actie moet ondernemen (bijvoorbeeld
om uw geld veilig te stellen), vraag dan naar de naam en het personeelsnummer van de medewerker. Hang op zodra u de naam en het personeelsnummer heeft genoteerd. Laat u niet wijsmaken
dat het een zeer dringende noodsituatie zou zijn. Bel daarna uw bank zelf terug via een openbaar,
officieel telefoonnummer dat u zelf heeft opgezocht, bijvoorbeeld via de website van uw bank, internetbankieren, in de mobiele app van uw bank of op een bankafschrift.
Bel uw bank nooit terug op een telefoonnummer dat u heeft ontvangen via sms, WhatsApp, e-mail of
dat eerder aan de telefoon aan u is doorgegeven. De beller kan een oplichter zijn geweest en een
tekstbericht kan vervalst zijn.
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Wanneer een oplichter u belt, kan het lijken alsof dat gebeurt vanaf het officiële telefoonnummer van
uw bank. Wanneer u zelf het officiële telefoonnummer van uw bank belt, dan krijgt u gelukkig altijd
uw echte bank aan de lijn.
Sommige banken bieden wel degelijk de mogelijkheid om u thuis te helpen met uw bankzaken, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent. Daar moet u dan zelf uw bank voor bellen en u moet daar
zelf om vragen. Uw bank zal u nooit ongevraagd en onverwacht bellen om u dat zomaar aan te
bieden.

Wat doen banken nooit?
Wanneer uw bankpas of inlogapparaatje om wat voor reden dan ook vervangen moet worden, dan
moet u die zelf vernietigen en weggooien, nadat u eerst een nieuw exemplaar van uw bank heeft
ontvangen. Voordat u uw betaalpas weggooit, knipt u die het beste zelf door, altijd dwars door de
goudkleurige betaalchip heen. Alleen wanneer u dwars door de betaalchip knipt, kan uw betaalpas
niet meer worden gebruikt.
Medewerkers van Nederlandse banken komen nooit bij u thuis om uw bankzaken te regelen of om
iets op te halen, als u daar niet zelf om heeft gevraagd.
Ze vragen u ook nooit om uw betaalpas of inlogapparaatje op te sturen of af te geven.
Evenmin vragen banken om uw pincode,
5-cijferige identificatiecode en responsecodes
van uw inlogapparaatje af te geven of te
wijzigen, ook niet via een website.
Uw bankpas, inlogapparaatje en pincode zijn
allemaal strikt persoonlijk. Die moet u nooit
opsturen of aan iemand afgeven, ook niet aan
uw bank. Zodra iemand u om een van deze
gegevens vraagt, weet u zeker dat het om een
oplichter gaat.
Ook vragen ze u nooit om geld over te maken,
ook niet via een link in een e-mail of sms.
Tot slot vragen ze u ook nooit meteen in te
loggen in de bankapp of internetbankieren.

6

In en om de dorpen
Na in 2020 geen intocht te hebben gehad en in 2021 een
aangepaste versie, gaan we zaterdag 12 november
Sinterklaas weer als vanouds verwelkomen in Beekbergen.
Net als in 2019 is er weer een sfeervolle avondintocht.
Sinterklaas komt weer met de stoomtrein aan op station
Beekbergen/Lieren. Na jaren waarin de Sint de intocht sober
moest houden, pakt hij nu weer ouderwets uit. Samen met
zijn Pieten arriveert hij om 16.00 uur op het station in
Beekbergen/Lieren. Sint neemt zijn eigen muziekpieten mee,
die voor vrolijke muziek zullen zorgen.

Na de ontvangst op het station door de burgemeester zal
Sint op Ozosnel naar Beekbergen gaan. De Sint nodigt alle
kinderen uit om met hem mee te gaan naar de Kerkallee.
Omdat het tegen die tijd al aardig donker zal worden, zou het
fijn zijn als de kinderen een lampion meenemen. De Sint en
Pieten dragen kleding met duizenden lampjes.
De feestelijke optocht zal via de Dorpstraat Beekbergen
bereiken. De Sint hoopt dat er veel jongens en meisjes mee
zullen lopen (of voor de allerkleinsten mee zullen rijden met
het treintje van Vakantiepark het Lierderholt). Daarom zal de
intocht vanuit Lieren direct naar Beekbergen zijn. Geen
rondtocht dus door Lieren, maar rechtstreeks naar
Beekbergen. Op de Kerk Allee is er van alles te doen. Er zijn
een aantal kraampjes van ondernemers aanwezig, eten en
drinken is verkrijgbaar. Er zijn allerlei spelletjes te doen met
de pieten, er is een schminkster aanwezig en niet te
vergeten de Meet &Greet met Sint.

Voor ieder kind zal er een cadeautje zijn en er zijn ook dit jaar
weer voldoende pepernoten. Alles wordt extra sfeervol met de
muziekpieten die ook in de Kerk Allee voor een vrolijke noot
zorgen.

Kom zaterdag 12 november gezellig
naar het station in Beekbergen/Lieren
(met lampion) voor een grootse intocht.

HULP GEZOCHT !!!
Voor de Sinterklaasintocht in Beekbergen op 12 november zijn wij nog op zoek
naar een aantal verkeersregelaars!! Wie helpt ons uit de brand zodat de intocht
van Sint soepel en veilig kan verlopen!
Voor meer info of aanmelden, mail: bemivosinterklaasfeest@gmail.com
Whatsapp: 06 20 75 74 94
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Bemivo Sinterklaasfeest
Met dank aan Vakantiepark Het Lierderholt is de verlichting in de Kerk Allee weer aangebracht. Wat zal dat een
sfeervolle intocht worden. Kijken jullie er ook al naar uit? Wij zijn al aan het aftellen. Vergeet het niet:
☑ 16.00 uur station Beekbergen/Lieren
☑ optocht naar centrum van Beekbergen MET LAMPION
☑ allerlei spelletjes, kraampjes, eten, drinken en natuurlijk de meet&greet met Sint

Het Beekbergens Toneel
Het zit er weer op! 2x volle bak, echt ongelofelijk hoe 400 mensen zich precies over 2 avonden
weten te verdelen...dank aan alle vrijwilligers (de decorbouwers, de opbouwploeg, mensen van de
verloting, barpersoneel, deurwachten, grime en de afbouwploeg). Wij gaan nog even nagenieten
en ons dan langzaam aan weer voorbereiden op een nieuw stuk. Komt dat zien op 24 en 25 Maart
2023, tot dan!!
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“
“Het
Imm
mendaa
al” zoek
kt vrijwiilligers
Psyc
chogeriatrrisch (dem
mentie) verrpleeghuis
s "Het Imm
mendaal" aan de
Loen
nenseweg
g te Beekb
bergen is op
o zoek na
aar vrijwill
lligers voo
or o.a.:
 On
nderhoud & aankleding
g van onze binnentuine
b
en evt. same
en met een bewoner.
 Om
m de bewon
ners een ge
ezellig mome
ent te bezorgen in de zzin van bv. wandelen,
fiettsen op de duofiets, sp
pelletje doen
n, een praa
atje maken o
onder genott van een
kop koffie/thee
e…
 Hu
ulp bij het on
ntbijt of luncch
Wann
neer & hoevveelheid tijd
d gaat in ov
verleg.
Heeft u interresse of hee
H
eft u nog vrragen dan kunt
k
u zich persoonlijk
p
richten tot
C
Cisca
van Kouwen:
K
C.vvan.Kouwen
n@atlant.nl.
W u terug gebeld worrden, verme
Wilt
eld dan uw telefoonnum
t
mmer in de mail.
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WOENSDAG 14 DECEMBER 2022
Aanvang: 10.00 uur
Inloop vanaf 09.30 uur

WORKSHOP KERSTSTUK maken
Locatie: ‘De Huiskamer’ in Lieren – Lierderstraat 7 (ingang achter de kerk)

Gezellige Workshop
Ervaring niet nodig, hulp op maat
Voor oasis en draad wordt gezorgd
Aanmelden kan bij DE HUISKAMER iedere woensdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur
òf via huiskamervanlieren@outlook.com

Zelf meenemen:
Scherp mesje en een allesknipper
Groen en mooie takjes zijn altijd welkom (alleen als je hebt).
De koffie met wat lekkers staat klaar !
Kosten: € 7,00 (contante betaling, liefst gepast!)
VOL = VOL (maximaal 20 personen)

Kennismaking met bootcamproute

Op zaterdag 5 november was er een mogelijkheid om kennis te maken met de bootcamproute in Beekbergen.
Een route van ongeveer 2 km met onderweg 11 paaltjes met krachtoefeningen.
Simone Pelgrim van train2perfection nam de deelnemers mee langs de route om bij elke oefening uitleg te geven.
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Hiernaast vindt u een kaart
H
k
v de bootcamproute in
van
B
Beekbergen
n.
Een route va
E
an ongevee
er
3 km met on
nderweg
1 paaltjes met
11
m krachterop.
o
oefeningen
Een complete workout in de
E
b
buitenlucht!

Programm
ma komend
de week
Voetbalvere
V
eniging Bee
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“Gezellig op zondag” is steeds op de zondag van de oneven weken.
De eerstvolgende ”gezellig op zondag” is op 13 NOVEMBER!
Meer informatie is te vinden op pagina 30.

DONDERDAGMIDDAG 10 NOVEMBER zijn er weer vrijwilligers aanwezig bij de
ONTMOETINGSPLEK voor KLEIN KLEDINGHERSTEL en REPARATIEKAMER
Meer informatie op pagina 27 en 28.
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Rijbewijskeuringen CBR in Beekbergen
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u
75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of
vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het
CBR.
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorpshuis De Hoge Weye op
vrijdag 25 november en vrijdag 30 december medisch laten keuren voor de verlenging van hun
rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn:
088 23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor deze datum met het
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op
www.mijncbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u
kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen.
Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de
formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de
procedure leest u op de website van Regelzorg.

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 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.
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Varia
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!

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:
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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De supernova van Tycho Brahe
Vrijdag 11 november2022, 20.00 – 22.00 uur
Lang dacht men dat de sterrenhemel onveranderlijk was, totdat in
1572 een spectaculaire supernova werd waargenomen door o.a. de
astronoom Tycho Brahe. Met Alex Scholten maakt het publiek een
reis naar het wereldbeeld van 450 jaar geleden. Wie was Brahe en
wat weten we tegenwoordig van de verschijning van een supernova?
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/

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.

Gespreksgroep voor nabestaanden bij ‘kLEEF!
Een partner verliezen aan kanker geeft niet alleen veel verdriet maar maakt vaak ook
eenzaam. Het maakt niet uit of het kort of lang geleden is. Voor gemis staat geen tijd.
Moet u ook uw partner missen en heeft u behoefte daarover met gelijkgestemden van
gedachten te wisselen? Dat kan bij Stichting 'kLEEF!
Wij hebben ervaring met gespreksgroepen en in november (15 november om 15.00 uur) starten we een
nieuwe groep voor nabestaanden.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan direct aan. Bel of mail ons gerust. Bellen kan naar 055 576 2676, mailen
naar info@stichtingkleef.nl.
Kijk ook op onze website www.stichtingkleef.nl of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.
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Gespreksgroep bij ‘kLEEF! voor mensen die een broer of zus
hebben verloren aan kanker
Het verlies van een broer of zus is het verlies wat het meest dichtbij komt.
Vaak heeft dit gevolgen voor de rest van je leven.
Toch wordt er maar weinig over gesproken of naar gevraagd.
Moet u ook een broer of zus missen en heeft u behoefte daarover met
gelijkgestemden van gedachten te wisselen? Dat kan bij Stichting 'kLEEF!
Wij hebben ervaring met gespreksgroepen en in november (28 november om 15.00 uur) starten we
een nieuwe groep.
Bent u geïnteresseerd, meld u dan direct aan. Bel of mail ons gerust. Bellen kan naar (055) 5762676,
mailen naar info@stichtingkleef.nl.
Kijk ook op onze website www.stichtingkleef.nl of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in
Apeldoorn.

IVN lezing op 14 november 2022 in samenwerking met Apenheul
Van reactie tot emotie, van reflex tot besef door Jan van Hooff
Vooraanstaand primatoloog Jan van Hooff schetst op
maandagavond 14 november op een toegankelijke manier
hoe onze kijk op dieren en de rechten van vooral apen in de
maatschappij, verandert.
Locatie van deze bijzondere avond is auditorium De St@art bij Apenheul in
Apeldoorn, inloop vanaf 19.00 uur en aanvang om 19.30 uur. Kosten €7,50 per
persoon, €5,00 voor leden van IVN Apeldoorn/KNNV Apeldoorn inclusief een kopje koffie of thee vooraf. Voor
meer informatie en verplicht aanmelden kunt u terecht op www.ivn-apeldoorn.nl (onder 'activiteiten').
Jan van Hooff is emeritus-professor in de gedragsbiologie en bij het grotere publiek bekend van zijn medewerking aan diverse populaire tv-programma's. In zijn lezing gaat hij in op de veranderende opvattingen over
dieren en daarmee hun plaats in de maatschappij. Vooral naar primaten zijn we anders gaan kijken. Inmiddels
zijn we op het punt beland dat een rechter ze soms menselijke rechten toekent, zoals aan een orang-oetan in
Argentinië. In Canada hebben ze een nieuwe aanduiding voor mensapen bedacht: 'non-human persons'. En dat
terwijl sommige onderzoekers dieren beschouwden als louter 'instinct-automaten'. Apen in biomedische laboratoria kwamen met hun tatoeagenummer in het dossier. En ze werden dus ook 'een nummer'! Maar tante Annie
weet zeker dat haar Fikkie geen nummer is; nee heus... een persoonlijkheid. Kortom: contrasterende opvattingen.
Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen
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Het aantal mensen met kanker dat ons huis dagelijks
bezoekt is ongekend hoor.
Deze mensen willen wij blijven ondersteunen.
Voor ons voortbestaan zijn wij geheel afhankelijk van giften
en donaties. Steun ons! Dat kan via de QR code, via onze website of u kunt
het rechtstreeks overmaken op rekeningnummer: NL 68 ABNA 042 177 9683
t.n.v. Stichting ‘kLEEF!
Scan de QR code om je
(gedeeltelijk)
Energietoeslag
te doneren

Datum
Thema
Locatie
Tijd

Dinsdag 22 november 2022
Praat voordat je gaat, het vervolg:
Online via Zoom
Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur
Belangstellenden zijn van harte welkom

Praten over jouw wensen in de laatste levensfase is niet eenvoudig als je nog niet ziek bent.
Waarom zou je dat doen? Heb je er weleens over nagedacht? En weet je al wat je zou willen?
In de palliatieve zorg is het steeds gebruikelijker dat patiënten meedenken in hun zorgproces.
Het is goed om ook als je nog niet ziek bent al na te denken en te spreken over jouw eventuele wensen voor
de toekomst.
We zijn niet zo vertrouwd met het bespreken van dit onderwerp, terwijl het belangrijk is om je voor te bereiden
zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ervaring leert dat gesprekken hierover betekenisvolle
gesprekken zijn.
Op 22 november is psycholoog Leonie Vogels aanwezig als gastspreker. Zij geeft voorlichting over het
levenseinde en begeleidt mensen in de laatste levensfase. Zij laat op inspirerende wijze het belang van deze
gesprekken zien en biedt handvatten.
Wat is Café Doodgewoon?
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve zorg
besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere
belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert
deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers
aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente
Apeldoorn.
Meer informatie
• Tijd: 19.30 - 21.00 uur
• Toegang is gratis
• Aanmelden is niet nodig. Vol is vol (er is plek voor 100 deelnemers).
• Deelname kan via deze Zoomlink:
https://us02web.zoom.us/j/85641371601?pwd=NHM0NzZqSi93YkhQdHl6MkVTdEc5dz09
• Verkorte link: https://tinyurl.com/42zadv3a
• Website: https://palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe
Bijeenkomsten in 2023 bij de Loohof in Apeldoorn
(thema’s volgen)
24 januari, 28 maart, 23 mei, 25 juli, 26 september, 28 november
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Schalterbergweg 54, 7361 TK Beekbergen

het kappen van een fijnspar en 2 grove dennen

28-10-2022

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).
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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 10 november. 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 10 november 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 13 november!

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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