Nieuwsbrief 21 november 2022
Van de bestuurstafel
Hoe ervaart u het leven in Apeldoorn?
Grootschalig onderzoek Buurtbelever is begonnen!
Wat vindt u van de verkeersveiligheid in uw buurt of dorp?
Zijn er voldoende speelplekken? Heeft u goed contact met de buren?
Met een grootschalige onderzoek ‘de Buurtbelever’ proberen wij een
beeld te krijgen van hoe u het wonen in gemeente Apeldoorn ervaart.
Doet u mee aan het onderzoek?
Thema’s die in het Buurtbelever onderzoek aan bod komen zijn onder andere wonen, gezondheid,
veiligheid, verkeer, duurzaamheid en de sociale leefomgeving. De resultaten van het onderzoek
gebruiken we om het wonen in Apeldoorn te verbeteren.
In 2020 is de Buurtbelever voor het eerst met succes uitgevoerd. Veel inwoners hebben hun beleving
en mening met ons gedeeld. De resultaten van dit onderzoek kunt terug vinden op
www.apeldoorn.nl/buurtbelever. In 2022 willen we een net zo succesvol vervolg geven aan dit onderzoek en er achter komen hoe het leven in Apeldoorn de afgelopen twee jaar is veranderd.
Doet u ook mee? Het invullen van de vragenlijst kost zo’n 15 tot 20 minuten en u maakt kans op een
mooi prijzenpakket. Wanneer u in de steekproef zit, ontvangt u thuis een uitnodigingsbrief met inlogcode.
Ook zonder inlogcode kunt u mee doen.
Dat kan via www.apeldoorn.nl/buurtbelever-vragenlijst
of door de QR-code te scannen.
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Werkzaamheden A1 tussen Kootwijk en Twello
Rijkswaterstaat werkt aan het onderhoud van de A1
tussen Kootwijk en Twello. Tussen 21 november en
9 december is de snelweg op bepaalde dagen in de
avond en nacht in beide richtingen afgesloten. Hierdoor
heeft u 10 tot 30 minuten extra reistijd. Borden langs de
weg geven de omleidingsroute aan.
Wilt u exact weten waar Rijkswaterstaat aan het werk is?
Kijk dan voor meer informatie op de website
www.rijkswaterstaat.nl/wegwerkzaamheden.
U kunt ook bellen met de gratis landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002.

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.
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In en om de dorpen
Open dag op openbare basisschool Oosterhuizen
Op 16 november stond de deur van OBS Oosterhuizen wijd open:
open dag! Ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun
kind mochten een kijkje nemen op school.
De nieuwe ouders werden rondgeleid door een
leerling van groep 8. Zij wist precies te vertellen waar het op school om draait: samen veel
leren in een gezellige school!
Ouders zagen de leerkrachten lesgeven en de
kinderen zelfstandig aan het werk in de lokalen
en op andere werkplekken.
Ook de buitenactiviteiten waren te zien, zowel
op het plein als op het kunstgrasveld voor de
school. De prettige sfeer en het samen doen
werd goed ervaren door nieuwe ouders.
Om half 12 kwamen de ouders en opa’s en
oma’s binnen van alle groepen om hun eigen
(klein)kind aan het werk te zien.
Heeft u de open dag gemist? Neem gerust
contact op met school en maak een afspraak.
U bent van harte welkom!

Wie is Bertus?
Onlangs kwam een inwoonster uit Beekbergen bij de Dorpsraad met de vraag
wie Bertus is.
Voor de ingang van de voormalige gemeentewerf aan de Kerkeveld staat namelijk een bank
met op de rugleuning een zilveren plaatje met de tekst “Bertus bank”.
Weet iemand wie het plaatje daar geplaatst heeft en wie de persoon Bertus is.

Het bankje van Bertus bij de voormalige gemeentewerf.
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Kerstmatinee PJB met Apeldoorns Christelijk Mannenkoor en Sharon Kips

Op zondagmiddag 11 december geeft harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB)
samen met het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor (ACM) en zangeres Sharon Kips een
Kerstmatinee. Tijdens het matinee zullen PJB, het ACM en Sharon Kips zowel afzonderlijk
als gezamenlijk te horen zijn.
Om in optimale kerststemming te komen zijn het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor, PJB en
Sharon Kips de samenwerking aangegaan en hebben de afgelopen maanden toegewerkt naar het
Kerstmatinee. Het ACM, onder leiding van dirigent Jacob Schenk, brengt samen met PJB ‘A
Christmas suite’ en ‘The spirit of Christmas’ ten gehoor. Jaap Eilander (piano) en Gerwin van der
Plaats (orgel) zullen het koor, orkest en solist tijdens het matinee op gezette momenten ondersteunen.
Onder leiding van dirigent Marten van der Wal speelt PJB
onder andere bekende nummers als ‘A Festive Christmas’ en
‘The Lost Chord’ (met Henk Kortes op het orgel) en
‘Christmas Swing’.
Sharon Kips is een Nederlandse (gospel)zangeres. Kips verwierf bekendheid als winnaar van het RTL 4-programma X Factor in 2007. Sharon
treedt in wisselende samenstellingen en met diverse orkesten op in
Nederland. Daarnaast heeft zij haar eigen zangschool.

Het Kerstmatinee op 11 december vindt plaats in de Grote Kerk in Apeldoorn. Het concert
begint om 15:00 uur. Gratis parkeren is mogelijk bij de Grote Kerk. De toegangsprijs bedraagt
€10,-. Kaarten zijn te koop bij de leden van PJB of het ACM. Op de woensdagen 30 november en
7 december zijn van 19.00-19.30 uur kaarten verkrijgbaar bij PJB in Het Hoogepad.

SBNE Beekbergen verwijdert giftige doornappel
In de bloeiende bermen die door de biologische boer zijn aangelegd op de
Konijnenkamp stond ook een prachtige plant, de doornappel, oftewel de Datura
stramonium. Alle plantendelen van deze plant zijn zeer giftig voor zowel mens als
dier. Aanwezigheid van de plant in een geoogst product is dan ook uit den boze.
Dieren die hiermee geïnfecteerd voer eten worden ziek.
Het is dus ongewenst dat deze plant op een enk staat waar ook akkers bebouwd
worden met gewassen voor menselijke of dierlijke consumptie.
In overleg met de boer hebben een drietal vrijwilligers van SBNE Beekbergen deze zeer giftige plant
verwijderd en afgevoerd.
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De eenjarige doornappel groeit in snel tempo uit tot
een forse plant die fraaie bloemen maakt.

De bladeren zijn driehoekig en fors.

Meer informatie over de doornappel, oftewel de Datura stramonium, is o.a. te vinden op
https://www.floravannederland.nl/planten/doornappel.
Meer informatie over de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen vindt u op
www.sbne-beekbergen.nl.

Wegwerkzaamheden Arnhemseweg N788 in Beekbergen

Vanuit de lucht ziet men de oude situatie (november 2020) van de “komslinger”/”rugbybal” Arnhemseweg N788.
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Afgelopen vrijdag is men begonnen met asfalteringswerkzaamheden rondom de “komslinger”.

Voortgang nieuwbouw Loenenseweg en Notaris Feithpad

Twee-onder-1 kap woning Notaris Feithpad.

Vrijstaande woning Notaris Feithpad

Vrijstaande woning Loenenseweg
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Sloop woningen onder hoogspanningskabels

Net als de gesloopte woningen aan de Dorpstraat 94 en Achterste Kerkweg 2 die onder de hoogspanningsmast stonden is
ook de woning aan de Stoppelbergweg 25 gesloopt.

De woningen aan de Evert Jan Boksweg 21 en 26 staan ook op de nominatie en zullen ook binnenkort gesloopt worden.

“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.
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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)

Lieve ouders en kinderen!
Hebben jullie je al
aangemeld voor de pieten
disco die aanstaande
vrijdag is?
Tot dan!
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Sint Centrale Beekbergen voelt zich
enthousiast.
Waauuwww wat een ontzettende leuke
reacties en aanmeldingen hebben wij al
gekregen op de pietendisco 25 november
aanstaande in de boerderij Beekbergen!

Superleuk!

Heb je je nog niet aangemeld, doe dat dan
snel!
Sinterklaas en de pieten zijn druk met cadeautjes inpakken, pepernoten bakken, rond
bellen met iedereen om te checken of alles verloopt volgens planning.
Mochten jullie nog willen dat ik en/of 1 van mijn pieten bij jullie thuis kom, bel/app/mail
dan snel, dan zorgen wij er voor dat het allemaal goed komt.

Dag Hoor!

Bemivo Sinterklaasfeest
Lieve kindjes, papa's, mama's, oma's, opa's.....
Wat fijn dat jullie allemaal bij de intocht
waren afgelopen zaterdag. We kunnen
terugkijken op een prachtige intocht.
Dat het druk zou worden hadden we wel
verwacht, maar WHOW, dat het zó druk zou
worden hadden wij nooit gedacht.
Na pakjesavond gaan wij alweer nadenken over de intocht van volgend jaar.
Wij gaan ons uiterste best doen om deze editie te overtreffen.
Verder nog een groot DANKJEWEL aan al die vrijwilligers en sponsoren.
Dit evenement kan geen doorgang vinden zonder al deze mensen.
Onze dank is groot, samen hebben we er een heel mooi feest van gemaakt.
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Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35

Maandag 21 november

Gymzaal Schuttersweg Apeldoorn

20.15 uur

Diavo Heren 5 - BSV Heren 2

Vrijdag 25 november

de Hiethof, Beekbergen

20.00 uur

BSV XR1 - Rood- Wit'75 XR 1

Zaterdag 26 november

Tijenraan, Raalte

10.30 uur

Salvora Dames 2 - BSV Dames

Tijenraan, Raalte

16.30 uur

Salvora Dames 3 - BSV Dames 2

de Hiethof, Beekbergen

14.00 uur

BSV Heren 1 - Avior Heren 7

“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 29.
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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 26 en 27.
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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 6 januari 2023 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
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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.

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
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Black Friday: Zwarte gaten
Vrijdag 25 november 2022, 20.00 – 22.00 uur
Black Friday. De zwartste, en tevens meest mysterieuze
objecten in het heelal zijn zwarte gaten.
Frank Vermeulen legt uit hoe deze objecten ontstaan, wat
hun eigenschappen zijn en hoe ze toch waargenomen en
gefotografeerd kunnen worden ondanks dat ze geen
straling uitzenden.
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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Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

op het terrein van De Ruitersmolen aan de
Tullekensmolenweg 47 in Beekbergen

Winter Brocante Fair d.d. 25, 26 en
27 november 2022

14-11-2022

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
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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).

23

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

29

