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Nieuwsbrief 30 januari 2023 

Van de bestuurstafel 

Apeldoorn (inclusief de dorpen en het buitengebied), dat zijn wij! 
Op 22 december is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de 
nieuwe participatieverordening voor Apeldoorn. Alle partijen en ook het 

college van burgemeester en wethouders vinden dit een heel belangrijk onderwerp. En dat is 
ook zo! Want Apeldoorn, dat zijn wij. Inwoners, ondernemers en gemeente. We kijken naar 
elkaar om, zijn betrokken bij elkaar en gaan aan de slag met de grote uitdagingen van deze 
tijd. 

Meedoen 

Het woord participatie heeft meerdere betekenissen. Voor veel mensen betekent participeren vooral 
meedoen en naar elkaar omkijken. Meedoen in je dorp, de wijk, met de buren, op de sportclub of bij 
een vereniging. Voor de gemeente betekent participatie dat we inwoners betrekken bij het maken 
van beleid en bij bouwplannen. Dat kunnen grotere plannen zijn over de toekomst van onze hele 
gemeente of een bepaald gebied. Maar ook kleinere projecten zoals een speelplek in een dorp of 
voor een wijk. 

Ruimte bieden 

We beseffen dat niet iedereen altijd (even) tevreden zal zijn over de inhoud van plannen en 
projecten. Ons doel is dat inwoners en ondernemers wel tevreden zijn over de ruimte die we bieden 
om mee te denken en mee te doen. 

Steunen van participatie 

Wij doen er als gemeente veel aan om het meedoen te steunen en makkelijker te maken. Hier 
hebben we afgelopen jaren ook stappen in gezet. Op de nieuwe pagina 
www.apeldoorn.nl/participatie over meedenken en meedoen zetten we al deze informatie en 
mogelijkheden op een rij. Heeft u zelf een goed idee voor Apeldoorn, kijk dan vooral op de website of 
neem contact op met de Initiatievenmakelaar van de gemeente. 

Wethouder Prins: “Ik vind het prachtig om te zien met welke initiatieven en ideeën onze inwoners en 
ondernemers komen en ben trots op de stappen die we met elkaar gezet hebben om hen te helpen. 
Daarnaast zie ik in verschillende gebieden veel enthousiasme bij mensen die zich inzetten voor hun 
wijk. Participatie blijft een proces van leren en steeds verder verbeteren. En we blijven hier ook zeker 
over in gesprek met onze inwoners en gemeenteraad.” 
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Ontwikkeling woningbouw zuidrand 
Zuidrand is de naam voor het gebied ten zuiden van de A1, tussen de Arnhemseweg en de 
A50. Dit gebied langs de snelweg A1 wordt gekenmerkt door veel groen, weilanden en hier en 
daar wat bebouwing. De gemeente wil hier op termijn een woningbouwlocatie ontwikkelen, 
maar concrete, ruimtelijke plannen zijn hiervoor nog niet gemaakt. Nu doet zich de kans voor 
om versneld woningen te realiseren in dit gebied. 

In de Omgevingsvisie 2040 wordt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn beschreven. 
In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren in de stad, de dorpen en de natuur. Ook landelijke, 
urgente opgaven zoals de woningnood staan in de visie omschreven. Met het Rijk is daarom 
afgesproken dat Apeldoorn in 2030 8.000 nieuwe woningen heeft toegevoegd en onder andere de 
zuidrand is daarbij in beeld. Het snel iets doen aan de Apeldoornse woningnood vraagt dan ook om 
nieuwe, creatieve en innovatieve oplossingen. 

Welke kans doet zich nu voor? 

Vanwege de woningnood in heel Nederland is ook de landelijke overheid op zoek naar nieuwe, 
manieren om woningen toe te voegen. Eén daarvan is het project Host-city van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie wil het versneld toevoegen van 
(betaalbare) woningen stimuleren door middel van flexwoningen. Samen met de provincie Gelderland 
gaan we meewerken aan dit project en onderzoeken of deze oplossing gerealiseerd kan gaan worden 
in de zuidrand van Apeldoorn. Dit onderzoek duurt drie maanden. Mocht de uitkomst zijn dat het plan 
haalbaar is, dan kunnen we mede dankzij het rijksgeld dat daarvoor beschikbaar is, starten met de 
eerste woningen en het gebied versneld gaan ontwikkelen. 

Wat houdt het project Host-city precies in? 

Het project houdt in dat BZK, provincie en gemeente samen onderzoeken of we op deze locatie 
versneld 500 woningen kunnen realiseren. Het gaat om 300 woningen die langdurig zullen blijven 
staan. Daarnaast gaat het om 200 plekken voor woningen die verplaatsbaar zijn. Deze plekken 
worden niet op elk moment volledig benut en zijn voor de opvang van flexwoningen uit andere 
gemeenten. Bijvoorbeeld omdat ze daar vanwege planologische belemmeringen niet geplaatst 
kunnen worden of omdat er daar geen plaats meer is. 

Wat we nu gaan doen, is onderzoeken of we de 500 (flex)woningen op percelen van de gemeente 
Apeldoorn kunnen plaatsen, ten oosten van het kanaal. Uiteraard onderzoeken we ook op het plan 
financieel haalbaar is. 

Wat zijn flexwoningen en voor wie zijn ze? 

Flexwoningen zijn mooie, volwaardige woningen die in veel gevallen kant en klaar aankomen, mini-
maal 30 jaar meegaan en makkelijk verplaatst kunnen worden. Alle 500 woningen zijn bedoeld voor 
inwoners uit de gemeente Apeldoorn. Denk daarbij aan gezinnen, starters en ouderen. Het is daar-
mee één van de oplossingen om de wachtlijsten in onze gemeente te verminderen. 

Inloop bijeenkomst 

Op woensdag 1 februari organiseren we een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden over de 
haalbaarheid van het project Host-city. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur kunt u binnenlopen en uw 
vragen stellen. Medewerkers van de gemeente en het ministerie van BZK zijn aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden. 

Locatie: Bij Ruysch, Lierderstraat 73, Lieren 

Formele procedures en inspraakmogelijkheden 

De direct betrokkenen en inwoners van het gebied informeren we rechtstreeks over de procedures, 
inspraakmogelijkheden en andere ontwikkelingen. Allereerst doen we dat via brieven. Op termijn 
gaan we ook een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws uitbrengen. U kunt zich daar dan voor 
aanmelden. 



 

 

 

 

Voorstel voor oplossingen wegennet Eerbeek
De snelheid op de Kanaalroute wordt verlaagd naar 60 km per uur en ook op de N786, waar
onder in Loenen, wordt op delen voortaan langzamer gereden. Dat stellen de provincie en de 
gemeentes Apeldoorn, Brummen en Rheden voor in de vandaag verschenen voortgangsnotitie 
over het wegennet rond Eerbeek Loenen.

Wethouder Mobiliteit Marco Wenzkowski: “Ik ben blij dat
aan onze inwoners die wonen in dit gebied. We verwachten dat dit voorstel de wegen veiliger maakt 
en de leefbaarheid verbetert. Door de vraagstukken op het wegennet in samenhang te bekijken 
zetten we met deze notitie weer een stap in de goede richting.”

Rond Eerbeek en Loenen spelen verschillende verkeersveiligheids
Om daarvoor een oplossing te vinden werken provincie Gelderland en de drie gemeenten samen aan 
een Koersnota (deel 1 en 2). Beide delen van de Koersnota worden naar verwachting vóór de zomer 
van 2023 opgeleverd. Vaststelling door Provinciale Staten en de gemeenteraden is naar verwachting 
in het najaar van 2023. 

Voortgangsnotitie 

De voortgangsnotitie is de tussenstap t
voorkeursoplossing voor de functie en snelheid van de hoofdwegen in het gebied Eerbeek
Uitgangspunt is dat geen nieuwe wegen worden aangelegd. De notitie bevat ook een voorstel voor 
maatregelen. De belangrijkste voorstellen voor Apeldoorn zijn:

 Snelheidsverlaging op de Kanaalroute naar 60 km per uur
 Snelheidsverlaging N786 tussen A50 en Loenen naar 60 km per uur
 Snelheidsverlaging N786 in Loenen tussen Hoofdweg en Bergakkerweg/Reuweg naar 30 km 

per uur 
 Snelheidsverlaging Hoofdweg in Loenen naar 30 km per uur

 

Voorstel voor oplossingen wegennet Eerbeek-Loenen
De snelheid op de Kanaalroute wordt verlaagd naar 60 km per uur en ook op de N786, waar

wordt op delen voortaan langzamer gereden. Dat stellen de provincie en de 
gemeentes Apeldoorn, Brummen en Rheden voor in de vandaag verschenen voortgangsnotitie 

t wegennet rond Eerbeek Loenen. 

Wethouder Mobiliteit Marco Wenzkowski: “Ik ben blij dat er nu een voorstel ligt dat perspectief biedt 
aan onze inwoners die wonen in dit gebied. We verwachten dat dit voorstel de wegen veiliger maakt 
en de leefbaarheid verbetert. Door de vraagstukken op het wegennet in samenhang te bekijken 

notitie weer een stap in de goede richting.” 

Rond Eerbeek en Loenen spelen verschillende verkeersveiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. 
Om daarvoor een oplossing te vinden werken provincie Gelderland en de drie gemeenten samen aan 

1 en 2). Beide delen van de Koersnota worden naar verwachting vóór de zomer 
van 2023 opgeleverd. Vaststelling door Provinciale Staten en de gemeenteraden is naar verwachting 

De voortgangsnotitie is de tussenstap tussen deel 1 en  deel 2 van de Koersnota. Daarin staat een 
voorkeursoplossing voor de functie en snelheid van de hoofdwegen in het gebied Eerbeek
Uitgangspunt is dat geen nieuwe wegen worden aangelegd. De notitie bevat ook een voorstel voor 

elen. De belangrijkste voorstellen voor Apeldoorn zijn: 

Snelheidsverlaging op de Kanaalroute naar 60 km per uur 
Snelheidsverlaging N786 tussen A50 en Loenen naar 60 km per uur 
Snelheidsverlaging N786 in Loenen tussen Hoofdweg en Bergakkerweg/Reuweg naar 30 km 

Snelheidsverlaging Hoofdweg in Loenen naar 30 km per uur 
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Loenen 
De snelheid op de Kanaalroute wordt verlaagd naar 60 km per uur en ook op de N786, waar-

wordt op delen voortaan langzamer gereden. Dat stellen de provincie en de 
gemeentes Apeldoorn, Brummen en Rheden voor in de vandaag verschenen voortgangsnotitie 

er nu een voorstel ligt dat perspectief biedt 
aan onze inwoners die wonen in dit gebied. We verwachten dat dit voorstel de wegen veiliger maakt 
en de leefbaarheid verbetert. Door de vraagstukken op het wegennet in samenhang te bekijken 

en leefbaarheidsvraagstukken. 
Om daarvoor een oplossing te vinden werken provincie Gelderland en de drie gemeenten samen aan 

1 en 2). Beide delen van de Koersnota worden naar verwachting vóór de zomer 
van 2023 opgeleverd. Vaststelling door Provinciale Staten en de gemeenteraden is naar verwachting 

ussen deel 1 en  deel 2 van de Koersnota. Daarin staat een 
voorkeursoplossing voor de functie en snelheid van de hoofdwegen in het gebied Eerbeek-Loenen. 
Uitgangspunt is dat geen nieuwe wegen worden aangelegd. De notitie bevat ook een voorstel voor 

Snelheidsverlaging N786 in Loenen tussen Hoofdweg en Bergakkerweg/Reuweg naar 30 km 
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Naast de voortgangsnotitie is ook een reactienota verschenen. Daarin zijn reacties op en vragen over 
deel 1 van de Koersnota verzameld en beantwoord.  Dit deel beschrijft de problemen en geeft inzicht 
in geplande en gewenste ontwikkelingen voor de belangrijkste wegen rond Eerbeek en Loenen. 

Uw mening telt 

De komende tijd peilen gemeenten en provincie de meningen over de voortgangsnotitie. Ook voeren 
we gesprekken met de Dorpencoalitie en op verzoek of uitnodiging gaan we in gesprek met groepen 
die dat op prijs stellen. Ook uw mening telt. Daarom horen we graag wat u van de voorgestelde 
oplossingsrichtingen vindt. U kunt reageren voor 25 februari. U vindt deze enquête en ook de 
reactienota en voortgangsnotitie op de website Eerbeek Loenen 2030 (www.eerbeekloenen2030.nl).  

 



 

 

 5 

In en om de dorpen 

VROUWENCONTACTGROEP BEEKBERGEN EN OMSTREKEN 
Maandagmiddag 16 januari hield de vrouwencontactgroep haar jaarvergadering in het Hooge Pad 
in Beekbergen en werden 4 jubilarissen gehuldigd Willy ten Hove voor 55 jaar, Hennie Wilbrink 
voor 35 jaar en Hannie van Beek en Jannie Evers voor 25 jaar trouw lidmaatschap. In de lange 
periode dat het coronavirus heerste, konden er maar heel weinig bijeenkomsten worden 
gehouden en nam het ledental ook wat af. In plaats van op een avond bij elkaar te komen, gingen 
we toen het weer mocht, op de maandagmiddag van start en dat sprak aan. Vanaf januari telt de 
vereniging nu 50 dames. 

Het bestuur zorgt op elke 3e maandag van de maand voor een afwisselend programma.  
Dat varieert van een humorvol muzikaal programma rond Toon Hermans, over het leven van 
12 vrouwen die de wereldgeschiedenis hebben beïnvloed tot een schaapherder die vertelt over 
zijn kudde. Vanwege een jubileumjaar hebben we in oktober een speciaal buffet. 
In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten maar dan worden er 
fietstochten gehouden en een picknick. In de maand mei is er elk jaar een busreisje. Dit keer 
gaan we naar het museum in Spakenburg en het Papierknipkunst museum in Westerbork. 

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandagmiddag 20 februari. 
Dan komt Ruud Knol met zijn natuurpresentatie Tussen Veluwe en IJssel. Zoals altijd wordt de 
bijeenkomst gehouden in de Wilma zaal van het Hooge Pad. We beginnen om 2 uur maar de zaal is 
al vanaf half 2 open en in de pauze is er koffie of thee. Nieuwe geïnteresseerde dames zijn 
altijd meer dan welkom. Daarna kunt u eventueel besluiten om lid te worden. Het lidmaatschap 
voor een heel jaar is € 45,-. 
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Zitbankje geplaatst in hondenuitlaatplaats 
Van Marjan Schaapman kregen we het bericht dat de gemeente donderdag 26 januari een zitbankje 
heeft geplaatst in de hondenuitlaatplaats in het park aan de Wolterbeeklaan. 
Dat was al een tijdje een lang gekoesterde wens van Marjan en andere hondenuitlaters. In het 
bijzonder voor de mensen die niet lang op hun benen kunnen staan is het een uitkomst. 
Donderdagochtend was het dus zover en werd het langverwachte bankje in gebruik genomen met 
een lekker kopje koffie. 

Gemeente Apeldoorn bij deze bedankt! 

  
Voor Marjan, Richard en Tineke viel de eer te beurt om het zitbankje in de hondenuitlaatplaats in te wijden met een  

lekker kopje koffie. 

  
Het was al een tijdje een lang gekoesterde wens van de hondenuitlaters om een zitbankje in de hondenuitlaatplaats  

te laten plaatsen. 
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Verhuizing grote speeltoestel 
Het grote speeltoestel in het Freule Hartsenplantsoen is vorige week 50 meter verplaatst en heeft nu 
een plek gekregen op het grasveld aan de Wolterbeeklaan/Herman Coertsweg. De verplaatsing had 
te maken met de wadi* die in de nabijheid lag van het speeltoestel. Bij grote regenval stond niet 
alleen de wadi maar ook het speeltoestel onder water. 
In de vroege ochtend van 18 januari had de gemeente eerst het oorspronkelijke kleine speeltoestel op 
het grasveld aan de Wolterbeeklaan/Herman Coertsweg verwijderd. Na dagen van voorbereidend 
werk kreeg het grote speeltoestel hier zijn definitieve nieuwe plek. 

* Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de 
ondergrond. 

  

  

  
Na dagen van voorbereidend werk kreeg het speeltoestel zijn definitieve nieuwe plek. 
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STICHTING 

BEEKBERGEN 
KLASSIEK 

 
’S WERELDS KLEURRIJKSTE SAXOFOONKWARTET 

Amstel Quartet heeft in haar 25-jarige bestaan de saxofoon over de volle breedte ingezet. Naast het spelen 
van kamermuziek, Franse chansons, minimal music of de bekende klassieken werkt het kwartet veel samen 
met hedendaagse componisten om nieuw en innovatief repertoire voor saxofoonkwartet te realiseren. Niet voor 
niets noemde de Nederlandse pers Amstel Quartet ‘Het meest kleurrijke saxofoonkwartet ter wereld.’  
Boven alles is het kwartet gepassioneerd en avontuurlijk, een houding die het viertal wereldwijd een grote 
schare bewonderaars opleverde. 

Die internationale erkenning is af te lezen aan de podia waar het ensemble vaak optreedt: naast het 
Amsterdamse Concertgebouw, de Philharmonie in Luxemburg, Carnegie Hall in New York maakte het viertal 
succesvolle tournees door Europa, Rusland, het Midden Oosten, China, Japan, Canada en de Verenigde 
Staten. Ook won Amstel Quartet onder andere de Concert 
Artists Guild Management Award, De Kersjes Prijs en het 
Gaudeamus Vertolkers Concours. Amstel Quartet bracht meer 
dan 10 albums uit op hun eigen label Amstel Records. 
Het laatste album Pelēcis (2021) richt zich op het new 
consonant werk van de gelijknamige Letse componist. 

Het Amstel Quartet bestaat uit: 
VitalyVatulya sopraansaxofoon 
Olivier Sliepen altsaxofoon 
Bas Apswoude tenorsaxofoon 
Harry Cherrin baritonsaxofoon 

Programma 
Op het programma staan werken van Paul Creston,  
Amy Beach, J.S. Bach, W.A. Mozart e.a 

Zaterdag 4 maart 2023 
Van15.30 tot ca. 17.00 uur (geen pauze) 
Entree: € 25,-- volwassenen, € 10,-- jeugd tot 19 jaar 
Oude Kerk, Dorpstraat 35, Beekbergen 

U kunt kaarten bestellen via de website: 
www.beekbergenklassiek.nl  

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij: 
Primera De Damper, Dorpstraat 54, Beekbergen 

In de kerk: vanaf een uur vóór aanvang van het concert, mits niet uitverkocht                             Foto: Foppe Schut 
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Stampot boerenkool en Oosterhuuzens Dialectkoor 

 

 

     
Het begint al op een traditie te lijken tijdens de boerenkoolmiddag van de Stamtafel op woensdagmiddag 25 januari:  

een optreden van het Oosterhuuzens Dialectkoor. Na 2 coronajaren had men er erg veel zin in. 
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De mensen lieten het zich goed smaken tijdens de boerenkoolmiddag. 
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ACTIEF WANDELEN VANAF DE HOGE WEYE 
Elke DINSDAGOCHTEND wordt er gewandeld vanaf de parkeerplaats 
achter het Dorpshuis De Hoge Weye.  
Graag nodigen wij u uit om met ons mee te wandelen door de mooie 
omgeving rond Beekbergen. 
Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie te drinken in het Dorpshuis. 

Startplaats : parkeerplaats achter de Hoge Weye 
Starttijd : 09.30 uur 
Duur : van de wandeling: 1 ½ uur 
Tempo : gemiddeld 4 km per uur 

Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Henny 06 49 93 84 88 

 
 
 

 

 
Nieuw AGENDA 
De Boerderij Beekbergen 

Ja ja, in 2023 hebben we weer heel wat evenementen 
in onze agenda gezet! Nog wel het een en ander 
onder voorbehoud i.v.m. vergunningen. 

Naar welke feestjes wil jij heen? En met wie?  
Zetten jullie alvast alles in de agenda? 

Kaarten voor Kisjeskearls zijn te bestellen via 
https://www.yourticketprovider.nl/events/56939-kisjeskearls/  

Kaarten voor THEAZ haal je via 
https://widget.yourticketprovider.nl/?cid=490783  

En niet onbelangrijk: 4 maart is er ook weer een 

Ladies Night Bingo! 
It’s Ladies Night! Zaterdag 4 maart zijn alle dames 
weer welkom bij De Boerderij voor een avondje vol 
gezelligheid! Tickets zijn nu te bestellen via 
https://www.yourticketprovider.nl/.../57175-ladiesnight 

Tot dan! 

Uiteraard houden we jullie over elk evenement via de 
Facebookpagina van de Boerderij op de hoogte! 

Tot snel! 
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“Gezellig op zondag” is steeds op de 
zondag van de oneven weken. 

De eerstvolgende ”gezellig op zondag” is op 
5 februari 2023. 

En dan staat er UIENSOEP op het menu! 

 Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt voor de 
lunch bij Ingrid Klomp: 06 82 30 19 63. 

Meer informatie is te vinden op pagina 29. 
 
 
 

 
 

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 2 februari. 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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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 82 30 19 63 
of Annemarie Heinink 06 20 69 28 98 

 
 
 

De Schuur Lieren 
Op donderdagmiddag 2 februari 2023 
is de Winterstop van De Schuur 
voorbij en gaan we om 13.00 uur de 
deuren weer open. 
 

 

U bent dan weer van harte welkom in de (opgeruimde) Schuur. 

De medewerkers. 

 
 
 

DONDERDAGMIDDAG 2 FEBRUARI 2023 zijn er weer vrijwilligers aanwezig bij de 
ONTMOETINGSPLEK voor KLEIN KLEDINGHERSTEL en REPARATIEKAMER 

Meer informatie is te vinden op pagina 27 en 28. 
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Lezing over de jacht met Bibi Dumon Tak, 
Arjan Groters en Harry Voss. 
De Partij voor de Dieren Apeldoorn organiseert 
op vrijdag 17 februari vanaf 19.30 uur een 
lezing over de jacht in de Hoge Weye in 
Beekbergen. 

Bibi Dumon Tak en Harry Voss vertellen in deze 
lezing over de wereld van de jacht. Bibi Dumon Tak 
is schrijfster van het boek  

"In een groen Knollenland" 
waarin ze de wrede en vaak illegale praktijken van 
jagers beschrijft. Harry Voss is oud fractievoorzitter 
van de Partij voor de Dieren Apeldoorn en anti-
jacht activist in hart en nieren bij de Fauna-
bescherming. Raadslid Arjan Groters vertelt wat hij 
in de gemeenteraad onderneemt tegen de jacht.  

Geïnteresseerden kunnen vragen stellen en hun 
ervaringen over de jacht delen. 

Toegang is gratis. Wel graag vooraf aanmelden op 
pvdd@apeldoorn.nl.  

Datum: Vrijdag 17 februari, 19.30 uur inloop met 
koffie en thee, vanaf 20.00 uur start het programma 
tot uiterlijk 21.30 uur, daarna is er nog een 
plantaardig hapje en een drankje. 

Locatie: 
de Hoge Weye 
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 

 
 

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 24 februari en vrijdag 31 maart 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. 
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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. 

 

 

 

Voor openingstijden verwijzen we naar de website 
| Uitgaan | Ontmoeten | Café | Beekbergen | 
Sociaal | Gezellig | Ongedwongen | Vrijwilligers | 
Jong & Oud 

De Boerderij is al meer dan 50 jaar (!) een begrip 
in de regio! De Deel (discozaal), Het OC (café), 
De B-kamer (vergaderruimte) en ons grote 
Buitenterrein (evenemententerrein) maken van  
De Boerderij een prima locatie voor de organisatie 
van kleine en grote evenementen. Met een flinke 
groep vrijwilligers organiseert De Boerderij hele 
diverse activiteiten voor jong en oud en is daar-
door dé plek in Beekbergen om uit te gaan en 
elkaar te ontmoeten. 

Uitgaan | Ontmoeten | Dancezaal | Café | 
Poppodium | Beekbergen | Sociaal | Gezellig | 
Ongedwongen | Vrijwilligers | Jong & Oud 

http://www.boerderijbeekbergen.nl/ 

info@boerderijbeekbergen.nl  

055 506 2239 

Bestel snel je tickets via https://www.yourticketprovider.nl/events/56939-kisjeskearls/ 

dan gaan we 11 februari olderwets høken! 

18 maart staat THEAZ in De Boerderij! Zorg dat je er bij bent door kaarten te 
kopen via https://widget.yourticketprovider.nl/?cid=490783. 

 
 

 

 

Het eerste (thema) feestje van 2023 staat alweer 
gepland! De gebroeders van den Beld willen 
oude tijden laten herleven en gaan er 17 februari 
een ouderwets Heksenketel feestje van maken! 

Eigenlijk een verkapte reünie voor mensen die 
20/30 jaar geleden kruipend de Heks uit gingen! 

Noteer het in je agenda! #heksenketel 
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Programma komende week 
Voetbalvereniging Beekbergen 

(onder voorbehoud) 

 

U bent van harte welkom! 

 

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35 

 

 
 
 
 

    

Woensdag 1 februari Dorpshuis Voorst, Voorst 19.30 uur Volleybal Voorst XR1 - BSC XR1 

Vrijdag 3 februari De Uutvlog, Bathmen 19.15 uur A.B.S. Dames 4 - BSV Dames 3 

 Omnisport Apeldoorn 21.00 uur SV Dynamo Apeldoorn Heren 8 - BSV Heren 1 

Zaterdag 4 februari Omnisport Apeldoorn 15.00 uur SV Dynamo Apeldoorn Heren 10 - BSV Heren 3 

DE KRAKER OM DE 1STE PLEK in Hiethof 14.00 uur BSV Heren 2 - Rood-Wit `75 Heren 1 

HET ZOU LEUK ZIJN ALS U HEREN 2 KOMT AANMOEDIGEN! 
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Varia 

Ontmoetingsmiddag Borstkanker bij ‘kLEEF! 

Onderwerp: Vermoeidheid 

Donderdag 9 februari van 13.30 – 15.00 uur 
 

Vrouwen met borstkanker kunnen tijdens of na de behandeling van borstkanker klachten van 
vermoeidheid ervaren. Deze klachten kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. 

Vermoeidheid zorgt vaak voor een flinke verstoring in het dagelijks functioneren. Het op zoek gaan 
naar een juiste balans in belasting (wat ‘moet’ je uitgeven) en belastbaarheid (wat heb je uit te 
geven) kan hierbij helpen. 

Marike Robbers, ergotherapeut van Ergotherapie Apeldoorn, geeft samen met mammacare 
verpleegkundige Jeannet Ramaker op deze middag hierover uitleg.  

Daarnaast is er ruimte voor vragen aan Marike Robbers of Jeannet Ramaker, gespecialiseerd 
verpleegkundige oncologie/mammacare 

Indien je geïnteresseerd bent 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. 

 
 
 

Elke laatste maandagmiddag van de maand kunnen 
nabestaanden elkaar ontmoeten bij ‘kLEEF! 

Elke laatste maandagmiddag van de maand kunnen nabestaanden elkaar 
ontmoeten bij ‘kLEEF! 

Heb je iemand aan kanker verloren, bijvoorbeeld je partner, je zus, je vriend, je 
kind of één van je ouders. 
Het maakt niet uit of het kort of lang geleden is. Voor gemis staat geen tijd. Heeft 

u behoefte daarover met gelijkgestemden van gedachten te wisselen? Dat kan bij Stichting 'kLEEF!. 
Vanaf 30 januari 2023 gaan wij maandelijks ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor 
nabestaanden. De laatste maandagmiddag van de maand ben je van harte welkom bij de 
ontmoetingsbijeenkomst. Deze start om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur onder begeleiding van een 
professionele gespreksbegeleider. 
Ben je geïnteresseerd, laat dat weten. Bel of mail ons gerust. Bellen kan naar 055 576 2676, mailen 
naar info@stichtingkleef.nl.  
Deze ontmoetingsbijeenkomst bij 'kLEEF! is kosteloos.  
Wij zijn voor ons voortbestaan echter nagenoeg volledig afhankelijk van donaties. Een vrijwillige 
bijdrage wordt daarom op prijs gesteld. 
Kijk ook op onze website www.stichtingkleef.nl of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in 
Apeldoorn. 
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PERSBERICHT HERENBOERDERIJ DE GROOTE MODDERKOLK 

Winterrondleiding op de Herenboerderij in Loenen 

Het is winter en toch zijn de akkers van Herenboerderij De Groote Modderkolk in Loenen 
alweer groen. 

Hier zijn namelijk ‘groenbemesters’ ingezaaid zoals 
wintertarwe, winterrogge en winterwikke. Niet voor 
in de groentetas van de Herenboeren, maar voor 
een extra boost aan het bodemleven. De bladeren 
worden omgezet in nuttige voedingsstoffen zoals 
stikstof uit de lucht die hiermee weer teruggebracht 
wordt in de grond. De wortels maken de grond los, 
een 'groen’ alternatief voor kunstmest en diep 
ploegen. 

Er staat ook nog groen op het land dat wél in de 
groentetas van de leden terecht komt. 
Wintergroenten zoals groene en paarse boerenkool, 
de laatste kolen, prei en spruiten. Ook dat is 
Herenboeren. Eten wat het land nu biedt én tegelijkertijd ook nu zorgen voor een gezonde bodem, 
waar vanaf de lente de zomergroenten weer kunnen groeien. Ben jij geïnteresseerd om ook 
Herenboer te worden? Loop dan eens mee met een winterrondleiding en laat je alles vertellen. 
Het kan op zaterdag 4 of 18 februari om 10 uur. Het duurt ongeveer 1,5 uur. 

Er is nog plek. Meld je aan via onze website www.grootemodderkolk.herenboeren.nl.  

Herenboerderij De Groote Modderkolk in Loenen is een coöperatie waar zo’n 200 huishoudens, 
samen met een boer, voedsel produceren in een gemend kleinschalig boerenbedrijf. 

 
 
 

Open Huis Stichting ‘kLEEF 

Zaterdag 4 februari 2023 tussen 10.00 en 15.00 uur 

Tijdens ons open huis op Wereldkankerdag, zaterdag 4 februari 2023, geven we 
iedereen de gelegenheid om kennis te maken met het inloophuis.  

Wij ontvangen u graag met koffie, thee en iets lekkers en staan klaar om uw 
vragen te beantwoorden en u rond te leiden door het huis.  
 

De deuren staan open voor alle belangstellenden. 
U bent van harte welkom tussen 10.00 en 15.00 uur. 

Stichting ‘kLEEF! is een laagdrempelig inloophuis aan Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn voor mensen 
die met kanker worden geconfronteerd en/of hun naasten of nabestaanden.  

Tijdens de openingsuren kunt u binnen lopen en met al uw vragen terecht: deskundige gastvrouwen 
en gastheren hebben ruim de tijd voor u. 
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Kometen: ijsballen in ons zonnestelsel 
Vrijdag 3 februari 2023, 20.00 – 22.00 uur 

Om onze Zon bewegen zich niet alleen acht planeten maar ook talrijke 
veel kleinere objecten. Het meest onvoorspelbare hiervan zijn de kometen 
die soms plots als ‘staartsterren’ aan de hemel zichtbaar worden. Wat zijn 
dit voor een objecten en wat vertellen ze ons over het ontstaan van ons 
zonnestelsel. Ga met Jaap van ’t Leven op ontdekkingstocht naar de 
ijsballen in ons zonnestelsel. Misschien kan er bij helder weer zelfs wel 
één waargenomen worden…. 

           Coördinaten: 52.196880 N / 6.119408 O 

Telefoon: 0571-262006 
Email: info@volkssterrenwachtbussloo.nl  

Voor meer informatie zie https://volkssterrenwachtbussloo.nl/  

 
 
 



 

 

 

Gemeentenieuws 

 

Politieke Markt Apeldoorn

 

Vanaf 19.00 uur start de digitale raadsvergadering.
U kunt de vergadering live volgen via 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal – Uitzending

 Woensdag 1 februari

19.00 uur Kennissessie Energietransitie 

Tijd Omschrijving 

 Het Raadsplein – Uitzending

 Donderdag 2 februari

18.30 uur Wandeling door binnenstad

19.30 uur Dak- en thuisloosheid

22.30 uur Sluiting 

Tijd Omschrijving 

 Het Raadzaal – Uitzending

 Donderdag 2 februari

19.00 uur Kennismaken met de 

22.00 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning

Locatie 

Arnhemseweg 461, 7361 CH Beekbergen

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren.
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien.
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de 
publicatie van de verleende vergunning.
 
 
 
 

 

Politieke Markt Apeldoorn woensdag 1 februari 

 donderdag 2 februari 2023

start de digitale raadsvergadering. 
live volgen via www.apeldoorn.parlaeus.nl. 

Uitzending gepland 

Woensdag 1 februari 

Kennissessie Energietransitie - Integraal Energiesysteem 

Uitzending gepland 

Donderdag 2 februari 

Wandeling door binnenstad 

en thuisloosheid 

Uitzending gepland 

Donderdag 2 februari 

Kennismaken met de stadsdelen van Apeldoorn 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Omschrijving 

Beekbergen Rectificatie:het kappen van 2 eiken dit moet 
echter zijn 2 berken 

aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren.
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien.
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de 
publicatie van de verleende vergunning. 
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 2023 

donderdag 2 februari 2023 

Datum 

het kappen van 2 eiken dit moet 26-01-2023 

aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. 
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. 
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de 
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Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 80, 7364 BC Lieren het plaatsen van zonnepanelen 26-01-2023 

Tullekensmolenweg 22 in Beekbergen IJsbaan d.d. 4 februari 2023 tot 1 april 2024 27-01-2023 

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. 
 
 
 



 

 

 

 
 

Stimenz in Beekbergen en Lieren

Heeft u weleens het gevoel dat u er niet meer uitkomt? Zit u even niet zo lekker 
in uw vel en heeft u een luisterend oor nodig, of 
Bel Annemarie Heinink, ouderenadviseur/maatschappelijk
06 20 69 28 98 voor
Dit is kosteloos en geheel vrijblijvend. 

De ouderenadviseur/maatschappelijk w
oud. Als u er even niet meer uit komt, dan kan het soms heel prettig zijn om met iemand in gesprek 
te gaan. Schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik
vraag zo goed mogelijk in kaart te brengen en aan te pakken.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:
- Energietoeslag, toeslagen, financiële problemen
- Aanvraag o.a. huishoudelijke hulp, scootmobiel, traplift bij de Gemeente Ap

mogelijk thuis te kunnen blijven wonen
- Daginvulling in de breedste zin van het woord, wat is er te doen in Beekbergen, Lieren, 

Oosterhuizen, wat past bij mij.
- Huisvesting, voor jong en oud.
- Relaties en scheidingen. 
- Ideeën over gezamenlijke activiteiten.
- Opvoeding van uw kinderen.
- Mantelzorg ondersteuning. 
- Verlies dierbare. 

Elke vraag en elk persoon is uniek. Samen gaan we op zoek naar op welke manier u het beste uw 
vraag kunt oplossen. 

Neem gerust contact op! 

 

Contactgegevens

Annemarie Heinink

a.heinink@stimenz.nl

06 20 69 28 98 

 

 
 

 

en Lieren 

Heeft u weleens het gevoel dat u er niet meer uitkomt? Zit u even niet zo lekker 
in uw vel en heeft u een luisterend oor nodig, of behoefte aan informatie?
Bel Annemarie Heinink, ouderenadviseur/maatschappelijk werker van Stimenz 

98 voor een afspraak voor een persoonlijke gesprek bij u thuis.
Dit is kosteloos en geheel vrijblijvend.  

De ouderenadviseur/maatschappelijk werker biedt informatie, advies en ondersteuning voor jong en 
oud. Als u er even niet meer uit komt, dan kan het soms heel prettig zijn om met iemand in gesprek 

Schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik denk graag met u mee en probeer uw 
vraag zo goed mogelijk in kaart te brengen en aan te pakken. 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: Aan welke zaken kunt u denken: 
Energietoeslag, toeslagen, financiële problemen 
Aanvraag o.a. huishoudelijke hulp, scootmobiel, traplift bij de Gemeente Ap
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen 
Daginvulling in de breedste zin van het woord, wat is er te doen in Beekbergen, Lieren, 
Oosterhuizen, wat past bij mij. 
Huisvesting, voor jong en oud. 

gezamenlijke activiteiten. 
Opvoeding van uw kinderen. 

Elke vraag en elk persoon is uniek. Samen gaan we op zoek naar op welke manier u het beste uw 

Contactgegevens: 

Annemarie Heinink 

a.heinink@stimenz.nl 
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Heeft u weleens het gevoel dat u er niet meer uitkomt? Zit u even niet zo lekker  
behoefte aan informatie? 

werker van Stimenz  
rsoonlijke gesprek bij u thuis. 

erker biedt informatie, advies en ondersteuning voor jong en 
oud. Als u er even niet meer uit komt, dan kan het soms heel prettig zijn om met iemand in gesprek 

denk graag met u mee en probeer uw 

Aanvraag o.a. huishoudelijke hulp, scootmobiel, traplift bij de Gemeente Apeldoorn om zo lang 

Daginvulling in de breedste zin van het woord, wat is er te doen in Beekbergen, Lieren, 

Elke vraag en elk persoon is uniek. Samen gaan we op zoek naar op welke manier u het beste uw 
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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  L IEREN  

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 fijn 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  

 



 

 

 

Inloopspreekuur 
In de Hoge Weye (ingang tegenover Geldmaat) is er een inloopspreekuur voor 
personen die kampen met verslavingsproblematiek en/of naasten die mensen kennen 
die hulp nodig hebben. 

De tijden zijn op vrijdagmiddag

Josien Broer van het Leger des Heils is aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Mocht er een groep ontstaan van mensen die wekelijks van een groepssessie gebruik willen 
maken, kan dit worden opgestart.

Schroom niet en kom langs! 

 
 
 

Yoga 
Bij Yoga gaat het om de verbinding tussen lichaam 
en geest. Yoga is naast een filosofie ook een leef
wijze en een oefen methode, die gaat over de ver
binding en in evenwicht brengen van ons lichaam en 
geest. De laatste jaren is iedereen ste
en wordt er meer van ons verwacht, waardoor ons 
lichaam en geest soms uit balans raken. Yoga biedt 
oefeningen om dit te herstellen en on
wicht te brengen. 

Yoga is niet prestatiegericht, je hoeft er niet lenig 
voor te zijn maar het bevordert wel de soepelheid van het lichaam. In elke yogales doe je een aantal 
yogahoudingen. Alle houdingen hebben als doel de organen, de klieren, de gewrichten, het zenuw
stelsel, de bloedvaten, het evenwicht, etc. beter te laten functioneren. Tijde
rek, strek en span je allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde doorbloeding van het 
hele lichaam. 

 

De lessen worden gegeven op donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur. De cursus vindt plaats bij 
Ontmoetingsplek De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen.

Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.
Kosten € 4,90 per les (1,5 uur). De kosten worden per half jaar achteraf rekening gebracht. 
U kunt ook betalen met de Stadspas.

Meld u aan bij Annemarie Heinink (Sociaal Werker) 06

 

Heb je boeken over?    We zijn verhuisd !

Alles staat in de nieuwe kasten aan de Kerkweg 1 in Beekbergen.

Tijd voor inname. Wij kunnen weer boeken gebruiken en meestal levert het ook 
wat op. 

Wil je je oude boeken komen brengen: maak een 

mail-app-bel eerst a.j.b., want we zijn er niet elke dag.
06 43 61 54 80, info@mooiboek.nu.  

Met vriendelijke groet, Marije 

 

 

In de Hoge Weye (ingang tegenover Geldmaat) is er een inloopspreekuur voor 
personen die kampen met verslavingsproblematiek en/of naasten die mensen kennen 

De tijden zijn op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. 

Josien Broer van het Leger des Heils is aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Mocht er een groep ontstaan van mensen die wekelijks van een groepssessie gebruik willen 
maken, kan dit worden opgestart. 

Bij Yoga gaat het om de verbinding tussen lichaam 
en geest. Yoga is naast een filosofie ook een leef-
wijze en een oefen methode, die gaat over de ver-
binding en in evenwicht brengen van ons lichaam en 
geest. De laatste jaren is iedereen steeds drukker 
en wordt er meer van ons verwacht, waardoor ons 
lichaam en geest soms uit balans raken. Yoga biedt 
oefeningen om dit te herstellen en ons weer in even-

Yoga is niet prestatiegericht, je hoeft er niet lenig 
het bevordert wel de soepelheid van het lichaam. In elke yogales doe je een aantal 

yogahoudingen. Alle houdingen hebben als doel de organen, de klieren, de gewrichten, het zenuw
stelsel, de bloedvaten, het evenwicht, etc. beter te laten functioneren. Tijdens de yogahoudingen, 
rek, strek en span je allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde doorbloeding van het 

De lessen worden gegeven op donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur. De cursus vindt plaats bij 
Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen. 

Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. 
€ 4,90 per les (1,5 uur). De kosten worden per half jaar achteraf rekening gebracht. 

tadspas. 

arie Heinink (Sociaal Werker) 06 20 69 28 98 

We zijn verhuisd ! 

Alles staat in de nieuwe kasten aan de Kerkweg 1 in Beekbergen. 

Wij kunnen weer boeken gebruiken en meestal levert het ook 

Wil je je oude boeken komen brengen: maak een afspraak. 

bel eerst a.j.b., want we zijn er niet elke dag. 
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In de Hoge Weye (ingang tegenover Geldmaat) is er een inloopspreekuur voor 
personen die kampen met verslavingsproblematiek en/of naasten die mensen kennen 

Josien Broer van het Leger des Heils is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

Mocht er een groep ontstaan van mensen die wekelijks van een groepssessie gebruik willen 

het bevordert wel de soepelheid van het lichaam. In elke yogales doe je een aantal 
yogahoudingen. Alle houdingen hebben als doel de organen, de klieren, de gewrichten, het zenuw-

ns de yogahoudingen, 
rek, strek en span je allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde doorbloeding van het 

De lessen worden gegeven op donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur. De cursus vindt plaats bij 

€ 4,90 per les (1,5 uur). De kosten worden per half jaar achteraf rekening gebracht.  
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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, hulp-
vaardige 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 2 februari. 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 donderdag-
middag tussen 14.00 en 16.00 uur een Reparatiekamer.  

Op donderdag 3 februari is er een vrijwilliger met 2 rechter handen  
aanwezig om de reparatie klusjes op te lossen. Ter plaatse of korte tijd 
later. U kunt Ton Drop 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 Beekbergen-
Lieren (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

DORPSKERK BEEKBERGEN
De dorpskerk is al eeuwen een huis van God in het hart van ons dorp.
Het is een huis van God voor iedereen in Beekbergen, Lieren, 
dan ook vandaan. 

De kerkdiensten zijn gelukkig nog steeds vri
(10.00 en 19.00 uur). Hiervoor dient u klachtenvrij te zijn.
U hoeft u niet aan te melden. 

De diensten kunnen ook via www.kerkdienstgemist.nl
beleefd. 

Ben je eenzaam, heb je behoefte aan een gesprek of aan praktische hulp?
Neem gerust contact met ons op. We bieden graag een luisterend oor of schakelen ons netwerk in.

 

Ds. Jan Lammers

jan@jrlammers.nl

055 844 16 79 

Meer info: www.hervormdegemeentebeekbergen.nl

 

Hulphuuske  - een helpende hand en 
De hervormde gemeente Beekbergen wil er zijn voor haar omgeving. Het is ons verlangen 
als gemeente van Jezus Christus voor u, voor jou beschikbaar te zijn. 
Bent u of ben jij iemand die best een helpende hand of een luisterend oor kan
Bij de kerk (ingang Dorpstraat) en aan het Hoogepad (Papenberg 5) zijn hulphuuskes 
geplaatst.  
Het zijn brievenbussen waarin 
een telefoonnummer 
een verzoek tot contact kan worden gedeponeerd. 
De diaconie zorgt voor het contact leggen met de 
vraagsteller en het uitzetten van hulpvragen.

Het hulphuuske is er voor u en voor jou! 
Wijs gerust ook anderen op dit initiatief.

Jezus was met ontferming over mensen bewogen. Wij hopen in onze 
omgeving iets van Zijn barmhartigheid en liefde uit te stralen.

 
 
 

 

Energiek wonen 
doe je zo ! 

 

DORPSKERK BEEKBERGEN 
De dorpskerk is al eeuwen een huis van God in het hart van ons dorp. 

iedereen in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen of waar 

nog steeds vrij toegankelijk voor kerkgangers 
r dient u klachtenvrij te zijn. 

www.kerkdienstgemist.nl (Dorpskerk Beekbergen) live of later worden mee

Ben je eenzaam, heb je behoefte aan een gesprek of aan praktische hulp? 
Neem gerust contact met ons op. We bieden graag een luisterend oor of schakelen ons netwerk in.

Ds. Jan Lammers 

jan@jrlammers.nl 

www.hervormdegemeentebeekbergen.nl of www.hgbb.nl

een helpende hand en een luisterend oor 
De hervormde gemeente Beekbergen wil er zijn voor haar omgeving. Het is ons verlangen 
als gemeente van Jezus Christus voor u, voor jou beschikbaar te zijn. 
Bent u of ben jij iemand die best een helpende hand of een luisterend oor kan
Bij de kerk (ingang Dorpstraat) en aan het Hoogepad (Papenberg 5) zijn hulphuuskes 

Het zijn brievenbussen waarin – met vermelding van 
een telefoonnummer – een concrete hulpvraag of 
een verzoek tot contact kan worden gedeponeerd.  
De diaconie zorgt voor het contact leggen met de 
vraagsteller en het uitzetten van hulpvragen. 

Het hulphuuske is er voor u en voor jou!  
Wijs gerust ook anderen op dit initiatief. 

Jezus was met ontferming over mensen bewogen. Wij hopen in onze 
s van Zijn barmhartigheid en liefde uit te stralen. 

Gratis advies van vrijwilligers
Wilt u duurzame energie, maar u weet niet goed hoe te beginnen? 
Vraag dan de vrijwilligers van bLoEm. Kijk op 
https://www.duurzaambloem.nl of stuur uw e
info@duurzaambloem.nl. 
bLoEm werkt samen met de duurzame energie
(https://www.de-a.nl) en met het initiatief van de gemeente 
Apeldoorn (https://www.energiekapeldoorn.nl/
u terecht voor informatie en advies. 

voor uw portemonnee,
uw comfort en de wereld
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live of later worden mee-

Neem gerust contact met ons op. We bieden graag een luisterend oor of schakelen ons netwerk in. 

www.hgbb.nl 

een luisterend oor - 
De hervormde gemeente Beekbergen wil er zijn voor haar omgeving. Het is ons verlangen 
als gemeente van Jezus Christus voor u, voor jou beschikbaar te zijn.  
Bent u of ben jij iemand die best een helpende hand of een luisterend oor kan gebruiken?  
Bij de kerk (ingang Dorpstraat) en aan het Hoogepad (Papenberg 5) zijn hulphuuskes 

Gratis advies van vrijwilligers 
Wilt u duurzame energie, maar u weet niet goed hoe te beginnen? 
Vraag dan de vrijwilligers van bLoEm. Kijk op 

of stuur uw e-mail naar 

bLoEm werkt samen met de duurzame energiecoöperatie de A 
) en met het initiatief van de gemeente Energie 

https://www.energiekapeldoorn.nl/). Ook bij hen kunt 

voor uw portemonnee, 
comfort en de wereld 
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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  
spelen of naar de bioscoop te gaan of een wandeling  maken of ergens een tuin 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 5 februari 2023.  Inloop vanaf 11.15 uur. 

 
 
 

 
 

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. 

 
Vereniging Dorpsraad 

Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 34, 7361 AV 

Beekbergen 
Telefoon: 055 506 10 10 

E-mail: 
post@dorpsraadbeekbergen.nl 

Internet: 
www.dorpsraadbeekbergen.nl 

 

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

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


