Nieuwsbrief 14 november 2022
Van de bestuurstafel
Zorg- en welzijnsorganisaties presenteren programma Langer Zelfstandig
Zorg- en welzijnsorganisaties presenteerden deze week het programma Langer Zelfstandig. Wethouder Anja Prins, verantwoordelijke voor zorg en gezondheid, nam het programma in ontvangst en is
heel blij met het initiatief: “We staan voor een enorme uitdaging in Nederland om met elkaar iedereen
de zorg te geven die nodig is. De zorgvraag groeit sterk en het tekort aan personeel in de zorgsector
is nu al groot.”
De nadruk van het programma ligt op het ondersteunen van ouderen en tegelijk hun zelfstandigheid
verstevigen en verhogen. Dit heeft ook een positieve invloed op hoeveel eigen regie ouderen hebben
en houden over hun leven. Dat heeft weer een positieve invloed op hoe het in algemene zin met hen
gaat en hoe gelukkig ze zijn.
Nu werkt 1 op de 7 werkenden in de zorg. Dat zal in de toekomst 1 op de 4 moeten zijn als onze
zorgverlening blijft zoals het nu is. Wethouder Prins benadrukt het belang om echt met elkaar aan de
slag te gaan om de zorg toekomstbestendig te maken: “Dat geldt trouwens niet alleen voor de zorgsector, maar ook voor de politiek en ons allemaal. Hoe dan ook is samenwerking daarbij heel belangrijk. Om samen oplossingen te vinden en de zorg voor onze oudere inwoners nu en in de toekomst
zo goed mogelijk te organiseren."

Zelfstandigheid verstevigen en verhogen
Programmaleider Eveline Schavemaker vult aan: “In dit programma presenteren wij de doelen die wij
voor ogen hebben om ons steentje bij te dragen aan het verhogen van de zelfstandigheid. Dat draagt
bij aan de kwaliteit van leven van ouderen én van mantelzorgers. We roepen onze partners ook om
samen in de praktijk aan de slag te gaan”.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over het programma Langer Zelfstandig? Dat kan op de website van Riwis.
(https://www.riwis.nl/nieuws/samenwerkende-zorgorganisaties-presenteren-programma-langer-zelfstandig).

Dag van de Mantelzorg: mantelzorgers en mooie initiatieven in de
schijnwerpers
Mantelzorgers bieden veel zorg en aandacht aan hun naasten. Zij zijn in onze samenleving onmisbaar! 10 november was het de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. De hele week zijn er allerlei bijeenkomsten en activiteiten om mantelzorgers in het zonnetje te zetten.
Er zijn veel verschillende mantelzorgers. Mensen die voor hun ouders of partner zorgen, maar ook
ouders met extra zorgtaken voor kinderen met een beperking of chronische ziekte. Voor deze groep
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ouders is er een nieuw platform opgericht door ouders: ‘Krachtig Apeldoorn’. Hier kunnen zij ervaringen uitwisselen en elkaar steunen.
“Het kan enorm helpen als je je verhaal kwijt kunt bij iemand die hetzelfde meemaakt”, vertelt Regine
Beijer, één van de oprichters van Krachtig Apeldoorn. “Ik denk graag in mogelijkheden, niet in
beperkingen. Als je samenwerkt, dan kom je verder. Daarom zet ik me in voor dit platform.”
Meer informatie over dit platform kunt u vinden op de website van Stichting de Kap.

Mantelzorgwaardering aanvragen
De gemeente Apeldoorn waardeert de inzet van de
vele duizenden mantelzorgers in onze stad en
dorpen enorm en bedankt hen graag voor het vele
werk dat zij doen. Daarom keren we een Mantelzorgwaardering uit. Dit is een eenmalig bedrag van
€50,00 op de Apeldoornse Stadspas. De inzet van
mantelzorgers is natuurlijk onbetaalbaar, we zien
deze waardering als een gebaar van dankbaarheid.
Het bedrag kan worden uitgegeven bij de deelnemende ondernemers en verenigingen.
Bent u mantelzorger, of kent u een mantelzorger?
Aanvragen kan nog tot en met 30 november!
Op onze webpagina over mantelzorg leest u er meer
over. Aanvragen gaat via de Kap.

Bijeenkomst werk en mantelzorg
Op 24 november organiseren de gemeente en de
Kap een bijeenkomst voor werkgevers over de
combinatie werk en mantelzorg. Nu al geldt voor 1
op de 4 medewerkers dat zij hun baan combineren
met mantelzorg. Daar goed mee omgaan als werkgever en werknemers hierbij steunen levert beide
partijen veel op: het voorkomt ziekteverzuim, vergroot de binding tussen werknemer en werkgever,
werknemers houden de combinatie beter vol en zijn ook minder geneigd naar ander werk uit te
kijken. We hopen veel werkgevers te verwelkomen de 24ste!
Lees meer over deze bijeenkomst en hoe aanmelden via https://dekap.nl/agenda/.

Programma Langer Zelfstandig
Een ander onderwerp dat nauw raakt aan mantelzorg is hoe we de ouderenzorg in de toekomst
samen gaan inrichten. Door de vergrijzing en krapte op de arbeids- en woningmarkt staan we op dit
gebied voor grote uitdagingen. Zorg- en welzijnsorganisaties in deze regio gaan via het nieuwe
programma Langer Zelfstandig intensiever samenwerken.
Wethouder Zorg en Gezondheid Anja Prins: “We moeten echt met elkaar aan de slag om de zorg
toekomstbestendig te maken. Dat geldt niet alleen voor de zorgsector, maar ook voor de politiek en
ons allemaal. Hoe dan ook is samenwerking heel belangrijk. Om samen oplossingen te vinden en de
zorg voor onze oudere inwoners nu en in de toekomst zo goed mogelijk te organiseren."

Adempauze voor mantelzorgers
Tot slot is er op deze Dag van de Mantelzorg ook bij de gemeenteraad aandacht voor mantelzorg
tijdens de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2023-2026. Hierin heeft het
college investeringen opgenomen om mantelzorgers nog meer te ondersteunen.
Zo schiet de aandacht voor henzelf er nog weleens bij in. Terwijl het heel belangrijk is om zorg af en
toe uit handen te kunnen geven, om het ook vol te kunnen houden. Het inzetten van zogenaamde
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‘respijtzorg’ betekent het tijdelijk inzetten van vervangende mantelzorg. Bijvoorbeeld door degene die
zorg nodig heeft tijdelijk in een instelling te laten verzorgen. Het college heeft in de begroting opgenomen dat de respijtzorgmogelijkheden uitgebreid worden.

Verbreding snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twello
In opdracht van Rijkswaterstaat voert bouwbedrijf Heijmans de komende jaren de verbreding van de
A1 tussen Apeldoorn en Twello uit. De werkzaamheden beginnen in december 2022 en duren zeker
tot eind 2024.
De verkeersdrukte neemt, mede door vrachtverkeer, steeds meer toe. Een goede doorstroming op de
A1 Oost (gedeelte Apeldoorn – Twello) is essentieel aangezien deze rijksweg de economische
gebieden tussen de Randstad, de Stedendriehoek en Twente onderling en met het Noord- en Oost
Europese achterland verbindt. En daarmee voor de bereikbaarheid én economische ontwikkeling van
de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost.

Wat houdt het werk in?
De A1 wordt de komende jaren, tussen
aansluiting Apeldoorn Zuid en Twello
verbreed naar deels 2x3 en deels 2x4
rijstroken. Er worden parallelbanen tussen
knooppunt Beekbergen en het uiteinde
van afrit Voorst aangelegd, knooppunt
Beekbergen wordt gereconstrueerd, de
twee verzorgingsplaatsen (tankstations)
de Paal en Vundelaar worden
heringericht, bijna alle bruggen en tunnels worden aangepast waarbij enkele zelfs volledig worden
vervangen en worden er meerdere geluidsschermen gebouwd en verbeterd.
Een korte video over de wegverbreding A1 Apeldoorn – Azelo Fase 2: Apeldoorn - Twello, realisatie
2022-2025.is te vinden op de website van RWS.
(https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/uitbreiding-a1-oost).
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In en om de dorpen
Koffieochtend ouderen uit Lieren op de Prinses Juliana School
Op dinsdag 9 november stond de deur eindelijk weer open voor de ouderen
uit Lieren! Dit keer een gezellige koffieochtend die goed bezocht werd.
Tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
Meester Peter heeft samen met de kinderen van groep 3/4 het muzikale gedeelte verzorgd en dit
werd goed ontvangen. Daarna volgde er nog een kleine quiz om te kijken wat men nog wist over de
Prinses Juliana school. Namen waren soms wat lastig, hoe heette die juf ook alweer? maar met
elkaar kwamen we er wel uit. Mooi om samen te ontdekken dat de school zijn 150 jarig jubileum
heeft gevierd en dat er op dit moment meer dan 100 leerlingen zijn, toch wel bijzonder!

Feestelijke (her)opening De Vier Dorpen
Na een intensieve verbouwing is op 8 november de deuren van De Vier Dorpen in Beekbergen
officieel geopend. Het voormalige verpleeghuis onderging een flinke metamorfose. De opening was
dan ook een feestelijk moment waar bewoners, medewerkers en andere betrokkenen naar uitkeken.
In een jaar tijd is deze locatie omgevormd tot een modern gebouw met ruim vijftig appartementen. In
deze appartementen kunnen bewoners met een zorgvraag zelfstandig wonen.
De verbouwing past bij de ontwikkelingen van wonen en de zorg. De nadruk én de wens komt steeds
meer te liggen op langer thuis kunnen wonen. De Vier Dorpen is hier nu op ingericht. De locatie
bestaat uit een hoofdgebouw met 51 zelfstandige appartementen. Elk appartement heeft 2 of
3 kamers en een eigen buitenruimte. Ook is er een ontmoetingsruimte waar naast ontmoeting ook
activiteiten gehouden gaan worden. Daaromheen liggen nog twee kleinere woongebouwen met in
totaal 31 appartementen.
De verbouwing was in opdracht van woningcorporatie Habion uitgevoerd door Draisma Bouw.
De verhuur wordt namens Habion verzorgd door MVGM. Zorggroep Apeldoorn en omstreken levert
de zorg aan de bewoners.
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Trage Tocht Beekbergen

De wandeltocht Trage Tocht Beekbergen heeft als ondertitel 'Lierderbos en Schenkenshul'.
Een toevallige ontmoeting in de Dorpstraat in Beekbergen met 9 vrouwen die deze wandeltocht
afgelopen dinsdag hebben gelopen.
Een boswandeling van 16 kilometer aan de zuidkant van Beekbergen.
Het eerste deel van de wandeling gaat door het bosgebied Bruggelen dat bestaat uit stuifheuvels met
'eikenstrubben'. Bij het Schenkenshul wandel je over een open heideveld met mooi uitzicht over de
bosrijke omgeving. Op de terugweg loop je in Beekbergen over een opengestelde begraafplaats, een
bijzondere plek.
Een routebeschrijving, GPS-track en wandelkaart van deze wandeling zijn beschikbaar.
Meer informatie op: https://www.wandelzoekpagina.nl/ OF https://www.landleven.nl/

SBNE Beekbergen komt op voor duurzaam gebruik van de aarde
Een paar weken geleden stond er een annonce in de Dorpsvizier waarin het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Beekbergen een perceel bouwland aan de Konijnenkamp
aanbood bij openbare inschrijving voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht.
Dit trok uiteraard de aandacht van de SBNE Beekbergen, die zich sinds 2004 bezighoudt met natuurwaarden op deze enken en hun directe omgeving.
Immers, zou het niet fijn zijn als ook op dit perceel van ca. 5 ha duurzame akkerbouw zou plaatsvinden en de prachtige bloeiende akkerranden ook daar aangelegd zouden worden en afgesproken
zou kunnen worden dat er geen teelt van lelies, bollen of uien met veel bestrijdingsmiddelen komt.

De Konijnenkamp in vogelvlucht gezien vanaf het oosten. Rechts op de foto de Engelanderweg en in de verte waar het bos
begint Spelderholt en Landgoed Engelanderholt.

6

SBNE Beekbergen benaderde hiervoor een aantal partijen, om tot het merkwaardige inzicht te komen
dat de Pachtwet er niet is voor de natuur, maar alleen voor de pachter, voor de belangen van de boer
dus. En dat er geen afspraken over gebruik binnen de huidige regelgeving gemaakt kunnen worden.
We zullen hier niet op details ingaan, maar zullen een gesprek aanvragen met het College van kerkrentmeesters en andere eigenaren om te kijken in hoeverre we in de toekomst tot een meer verantwoorde manier van omgang met de aarde kunnen komen. Respect voor natuur, dieren, bodem, het is
zo nodig en gelukkig dringt dat tot steeds meer mensen door. Wij willen graag hierover in gesprek, en
zullen ook kijken hoe we de plaatselijke en landelijke politiek en pachters kunnen interesseren voor
een regeling die meer van deze tijd is.
Meer informatie over de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen vindt u op
www.sbne-beekbergen.nl.

Tulpenbollen voor Zonnehuis en Exodus Monument
Afgelopen zaterdagochtend hebben leden van de Rotaryclub Apeldoorn-Zuid in Beekbergen
tulpenbollen geplant bij het Zonnehuis en bij het Exodus Monument.
Het idee ontstond via een partner van een van Rotary-leden die hier patiënt is geweest. De Rotary
Club heeft contact gezocht met het Zonnehuis en zo ontstond het idee om hier de bloembakken te
vullen met tulpenbollen.
De bollen komen van een actie “End Polio Now” (Haal Polio de wereld uit) van een andere Rotary
Club. Met dit project is de Rotary in de hele wereld al 40 jaar mee bezig. En ze zijn al een heel eind
opgeschoten.
Nog steeds zijn er in Indonesië gebieden waar wel polio heerst en waar de Rotary ze ondersteunen
met geld om daar ook de polio de wereld uit te krijgen.
En dat doen ze o.a. door bollen te kopen met een bepaalde opslag en door die opslag ontstaat er
financiële ruimte.
Ook bij het Exodus Monument werden bollen geplant.
Het Exodus monument verwijst naar september 1944 toen de geallieerden tot de Rijn bij Arnhem gekomen waren. Reden
voor de Duitse bevelvoerders om de bevolking van Arnhem te evacueren. Een stoet evacués liep van Arnhem naar
Beekbergen en daar splitste de stoet zich naar de dorpen. Even een stukje geschiedenis. Op 17 september 1944 voerden
de geallieerden de operatie Market Garden uit die bedoeld was de Duitse bezetter terug te dringen en uiteindelijk tot overgave te dwingen. Dat plan mislukte, de gevolgen waren groot voor met name het westen van Nederland (de hongerwinter).
Een evacuatie in noordelijke richting, dus richting Beekbergen. En van daaruit splitste de groep van ongeveer 50.000
mensen zich. Men werd door het Rode Kruis ondergebracht in Apeldoorn en de tot Apeldoorn behorende dorpen.
Zowel de evacuées als de mensen die hen (al dan niet vrijwillig) onderdak verleenden waren in de vooronderstelling dat het
maximaal om enkele weken ging, maar het werden negen maanden.

Enkele leden van de Rotaryclub Apeldoorn-Zuid hebben afgelopen zaterdag bollen geplant bij het Zonnehuis
en bij het Exodus Monument.
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Sint Maarten in de Vlinderbuurt in Beekbergen

In de Vlinderbuurt in Beekbergen liepen kinderen met verlichte lampionnen door een deel van de Vlinderbuurt in
Beekbergen. Aan de deur zongen ze het lied van Sint Maarten en werden ze getrakteerd op o.a. snoepgoed.

Van het Sint Maarten bestaan er een heleboel variaties. Hieronder een paar:
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje
Dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen
dat ik mag snoepen
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen de hele dag

Sint Maarten, Sint Maarten
De koeien hebben staarten
Geeft een appel of een peer
Dan kom ik dit jaar niet meer

Dag mevrouw en dag meneer
Hoi hallo hier ben ik weer
Met mijn lala lampion
Van papier en van karton
Met een lichtje mooi is dat
Als ik klaar ben krijg ik wat

Het verhaal over Sint Martinus
Eigenlijk heette hij Martinus, een zoon van een rijke koopman. Zijn ouders waren Romeinen en hij was soldaat in het leger
van de Romeinse keizer. Op een zeer koude dag in de winter toen hij met een groepje soldaten op zijn paard richting huis
reed, zag Martinus een arme man zonder jas in de sneeuw zitten. De man had geen schoenen aan, hij had het erg koud en
bedelde om geld zodat hij eten kon kopen. Martinus kon zijn ogen er niet voor sluiten, maar hij had geen geld voor de man.
Hij stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man een helft tegen de
kou. Pas daarna vervolgde Martinus zijn weg naar huis.
Martinus overleed op 8 november 397 en werd op 11 november begraven.
Nu is 11 november een gewone dag, maar vroeger vierden ze op deze dag de winterfeesten. Men kon nog even goed eten
en drinken, daarna begon de vaak strenge winter en moesten ze zuinig zijn met brandstof en voedsel. Om het voor deze
mensen wat gemakkelijker te maken, mochten de arme mensen met Sint Maarten, (maar ook met Sinterklaas, Kerstmis,
Nieuwjaar en Driekoningen) langs de deur gaan. Ze zongen dan een liedje waarvoor ze geld, voedsel of brandstof kregen.
Zo zorgden de mensen voor elkaar.
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Blauw licht lantaarnpaal Wolterbeeklaan
Wie in het donker langs de Wolterbeeklaan komt
valt het op dat er twee lantaarnpalen blauw licht
uitstralen. Wat je simpelweg ziet is dat de
lantaarnpalen aan vervanging toe zijn.
De nieuwere generaties led lampen van onder
meer Philips geven eigenlijk blauw licht, maar
gele kunststof plaatjes in de lichtmodule maken
daar warm wit licht van.
Na een aantal jaren brokkelen de kunststof
onderdelen van zo’n lichtmodule af.
Zodra die gele plaatjes het blauwe licht niet meer
kleuren, zie je alleen nog maar de originele
blauwe lichtstraal.

Voortgang wegwerkzaamheden Arnhemseweg N788

Provincie Gelderland voert tussen 7 november en 2 december 2022 werkzaamheden uit aan de N788 bij Beekbergen
De ingang van de bebouwde kom aan de noordkant van Beekbergen wordt aangepast, zodat de komgrens verschuift
richting De Els. Daarnaast wordt de bushalte Hagenbrug (richting Apeldoorn) aangepast, zodat het (vracht)verkeer beter
een stoppende bus kan passeren. Ook vernieuwt provincie Gelderland het asfalt. De Arnhemseweg tussen De Els en de
Hagenweg wordt hiervoor tijdelijk afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid door middel van bebording langs de weg.
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Studenten Politieacademie in training

Vorige week woensdag kon je ze tegenkomen, groepen studenten van de Politieacademie uit Apeldoorn die door het
centrum van Beekbergen marcheerden om hun conditie op te vijzelen.

Sloop woningen onder hoogspanningsmast
Vorige week zijn twee woningen in Beekbergen die onder de hoogspanningsmast stonden gesloopt.
Het betrof de woningen aan de Dorpstraat 94 en Achterste Kerkweg 2. De gemeente is met de
woningeneigenaren overeengekomen om hen op vrijwillige basis uit te kopen en de woonbestemming
(daaronder mede begrepen een bedrijfswoning) om te zetten naar een andere bestemming.
In totaal zijn er vijf woningen in Beekbergen die op de nominatie staan om gesloopt te worden.
De andere drie locaties zijn Evert Jan Boksweg 21, Evert Jan Boksweg 26 en Stoppelbergweg 25.

De woningen aan de Dorpstraat 94 en Achterste Kerkweg 2 zijn vorige week gesloopt.

Insectenhotel Wolterbeeklaan
Sinds kort heeft de gemeente het insectenhotel in het park aan de Wolterbeeklaan verplaatst waardoor het beter tot zijn recht komt. Medio mei 2020 werd het insectenhotel door de gemeente
geplaatst. Een van de bewoners die aan het park woont heeft met de gemeente contact opgenomen
en de nieuwe locatie bepaald. Het insectenhotel staat nu op een betere plek, op het zuiden, en met
meer zonlicht. Het bankje is naar achteren verplaatst zodat je vanaf daar een beter zicht op het
geheel hebt.
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Een insectenhotel of insectenmuur is een constructie die onderdak kan bieden aan insecten. Het is een door de mens met
natuurlijke materialen vormgegeven overlevingsplaats. Een warme en beschutte plaats zoals voor een gevel of haag op het
zuiden blijkt geliefd bij insecten. Ook stapels dood hout van bijvoorbeeld takkenwallen en -rillen zijn een geschikte schuilplaats voor veel insecten en andere kleine dieren.
Vorm en standplaats van een insectenhotel zijn bepalend voor welke insecten er gebruik van zullen maken. Een muurtje
van los gestapelde stenen of oude dakpannen is ook voor veel kruipende dieren een goede plek. Stenen van verschillende
samenstelling bevorderen de aantrekkelijkheid.

Beekvallei opent "hotel" in Lieren
Op zaterdag 24 september jl. heeft wijk de Beekvallei uit
Lieren een gezellige burendag gehouden. Deze nationale
burendag wordt gesponsord door het Oranjefonds. Een van
de voorwaarden is een activiteit te organiseren wat ten
goede komt van je buurt. Wij hebben er dit jaar voor
gekozen een insectenhotel te maken. Vele handen maken
licht werk dus al gauw stond er een mooi hotel klaar.
We hebben deze activiteit afgesloten met eigengemaakte
pizza's.
Een aantal weken later hebben we het hotel in een van de
wadi's geplaatst en ingericht. Daar kunnen nu de nieuwe
bewoners zoals bijen, vlinders en kevers onderdak vinden.
Aan voedsel geen gebrek, met dank aan de wadi.
Dit alles is in goed overleg gegaan met de gemeente
Apeldoorn en de buurtbewoners.
Een hotel hoort ook een naam de krijgen. Door een poule te
organiseren in onze buurtapp is er een naam uitgekomen.
De keuze was Bee&Bee of Bee Valley. Uiteindelijk heeft
deze laatste gewonnen.
De onthulling van de naam was op 11 november. Het hotel is nu officieel geopend!
Komt u ook een keer kijken bij Bee Valley? Groet De Beekvallei.
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Intocht Sinterklaas en zijn Pietengezelschap
Onder massale belangstelling werd Sinterklaas en zijn Pietengezelschap op VSM-station
Beekbergen/Lieren op zaterdag12 november feestelijk binnengehaald. Vele ouders met als Sint of
Piet verklede kinderen stonden al die tijd al ongeduldig te wachten. Burgemeester Ton Heerts die
telefonisch contact had met de goedheiligman hield hem op de hoogte van de massaal toegestroomde publiek en stelde voor om het liedje “Zie ginds komt de stoomboot” dan te zingen
“Zie ginds komt de Stoomtrein”.
Met zijn schimmel Ozosnel reed Sinterklaas, gevolgd door de ouders en de kinderen, richting de
Kerkallee waar verschillende kraampjes stonden, o.a. een kraampje met suikerspinnen. En natuurlijk
mochten de kinderen plaatsnemen op het podium voor een Meet & Greet met Sinterklaas en de
Pieten.

Het was zaterdag 12 november een gezellige boel op het VSM station Beekbergen/Lieren, tijdens de optocht met “verlichte“
Pieten” en de kinderen met de lampionnen. Op de Kerkallee was erg druk maar reuze gezellig!
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Kerstmis op Kasteel Spelderholt
Op 3 en 4 december is het op Kasteel Spelderholt in Beekbergen:

'the most wonderful time of the Year'.

Wij organiseren op deze unieke locatie een sfeervolle Kerstfair, in de prachtige zalen van Kasteel
Spelderholt. Je vindt er een ruim aanbod aan brocante, vintage, kerstartikelen, enz.
Ook het voorterrein van Kasteel Spelderholt wordt sfeervol ingericht met fijne catering, vuurkorven en
nog diverse standhouders met kerst gerelateerde artikelen. Proef, beleef en ruik de kerst in de
bossen van Beekbergen, waar dit sprookjesachtige kasteel zich bevindt.

zaterdag 3 december:10:00-16:30
zondag 4 december :10:00-16:30
Entree: € 4,
Kinderen tot 12 jaar gratis
Adres:

Kasteel Spelderholt
Spelderholt 9
7361 DA Beekbergen
Info: www.heerenlandenevents.nl
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“Het Immendaal” zoekt vrijwilligers
Psychogeriatrisch (dementie) verpleeghuis "Het Immendaal" aan de
Loenenseweg te Beekbergen is op zoek naar vrijwilligers voor o.a.:
 Onderhoud & aankleding van onze binnentuinen evt. samen met een bewoner.
 Om de bewoners een gezellig moment te bezorgen in de zin van bv. wandelen,
fietsen op de duofiets, spelletje doen, een praatje maken onder genot van een
kop koffie/thee…
 Hulp bij het ontbijt of lunch
Wanneer & hoeveelheid tijd gaat in overleg.
Heeft u interesse of heeft u nog vragen dan kunt u zich persoonlijk
richten tot
Cisca van Kouwen: C.van.Kouwen@atlant.nl.
Wilt u terug gebeld worden, vermeld dan uw telefoonnummer in de mail.

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)
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Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35

Maandag 14 november

De Spil in Lettele

19.00 uur

MFC Klarenbeek (De Pauw) 19.30 uur
in Klarenbeek

Lettele XR1 - BSV XR 1
Klarenbeek Dames 2 - BSV Dames 2

Donderdag 19 november

De Lange Slag in Wijhe

20.30 uur

Rood Wit `75 Heren 1 - BSV Heren 3

Zaterdag 20 november

De Hiethof

12.00 uur

BSV Dames 2 - Salvora Dames 4

14.00 uur

BSV Heren 2 - Klarenbeek Heren 1

16.00 uur

BSV Dames 1 - Spiker Dames 2

Meisterkamp in Halle

12.00 uur

SV Halle Dames 4 - BSV Dames 3

De Stuw in Eefde

16.00 uur

VIOS Eefde Heren 3 - BSV Heren 1

“Gezellig op zondag” is steeds op de zondag van de oneven weken.
De eerstvolgende ”gezellig op zondag” is op 27 NOVEMBER!
Meer informatie is te vinden op pagina 36.
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Samen handwerken op de donderdagmiddag 1 x in de 2 weken

Vind u het leuk om samen te handwerken?
Kom dan op de donderdagmiddag in de oneven weken naar de Ontmoetingsplek in De Hoge Weye
tussen 14.00 en 16.00 uur.
Samen gezellig onder het genot van een kopje koffie/thee (€ 0,50 per kopje), aan het werk, en ondertussen gezellig een praatje maken met elkaar.
Er zijn verder geen kosten aan verbonden.
U neemt uw eigen materiaal mee.
Mocht u vragen hebben, bel dan met Ingrid Klomp 06-823019863
of Annemarie Heinink 06 20 69 28 98

DONDERDAGMIDDAG 24 NOVEMBER zijn er weer vrijwilligers aanwezig bij de
ONTMOETINGSPLEK voor KLEIN KLEDINGHERSTEL en REPARATIEKAMER
Meer informatie op pagina 33 en 34.
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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
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.

Micrometeorieten
Vrijdag 18 november2022, 20.00 – 22.00 uur
Jaarlijks valt er tonnen buitenaards materiaal op onze Aarde. Variërend
van kleine stofdeeltjes tot de wat grotere exemplaren. De kleinste
steentjes die veelal kleiner zijn dan 0,5 mm kun je overal terugvinden,
zelfs op straat of op je dak. Leer hoe Astrid Eeuwes een onderzoek
startte dat verrassende ontdekkingen opleverde.
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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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.

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.
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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

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!

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

22

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

Veldbrugweg 2, 7364 AE Lieren

het vervangen van de voordeur en composiet
rabatdelen aanbrengen naast de voordeur

09-11-2022

Slagerspaadje 6 en 8 7361 GZ Beekbergen

het oprichten van 2 woningen (type 2/1 kap)

09-11-2022

Arnhemseweg 453, 7361 CH, Beekbergen

het kappen van 4 dennen

11-11-2022

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).

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

vanaf het Station Beekbergen naar de
Kerkallee en bij Het Hoogepad aan de
Papenberg 5 in Beekbergen

Sinterklaasintocht Bemivo Beekbergen d.d.
12 november 2022

09-11-2022

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

ZOEKT VRIJWILLIGERS

De Stamtafel zoekt vrijwilligers om éénmaal per maand koffie te zetten en te schenken in
Dorpshuis De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel een
inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken.
Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook
voor het maken van een praatje met elkaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof,
mailadres: a.tijhof9@upcmail.nl

29

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 24 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 24 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 27 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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