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Nieuwsbrief 20 april 2015 

Op maandag 27 april 2015 verschijnt er geen Nieuwsbrief 

Van de voorzitter 
Afgelopen 15 april hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering belegd. Een samenvatting 
daarvan vindt U elders in dit artikel, maar één van de vaste onderdelen tijdens deze bijeen-
komst vormt de samenstelling van het bestuur. En sinds lange tijd zijn wij weer op volle sterkte. 
Lucia Albers was al aspirant bestuurslid en is haar werkzaamheden reeds begonnen. Dat geldt 
ook voor Johan Boerema. Nu zijn zij dus formeel door de leden gekozen. Prettige bijkomstig-
heid is dat Johan zich daarnaast heeft opgeworpen als penningmeester. Na zijn verkiezing is 
dus ook het dagelijks bestuur compleet. Wij heten beide nieuwe medewerkers hartelijk welkom 
in het bestuur van de Dorpsraad en wensen hun succes in hun nieuwe positie. Verder zijn wij 
verheugd dat Gerrit Stufken herkozen is. Met zijn ervaring zijn wij verzekerd van een goede 
voortgang van de onderwerpen in zijn portefeuille. Aangezien er nu een volledig bestuur is, 
hebben wij John Tanasale gevraagd een officiële “statiefoto” te maken. Die wordt in deze 
uitgave afgebeeld 
 
Joop van der Meer 

Van de bestuurstafel 

De vereniging in vergadering bijeen 

Op15 april jl. werd de Statutair voorgeschreven openbare algemene ledenvergadering 
gehouden. Veel was als voorgaande ledenvergaderingen. Het aantal aanwezigen was weer  
ca. 50 personen en dat is in lijn met andere algemene ledenvergaderingen. Een (flink) aantal 
gemeenteraadsfracties was ook dit jaar weer vertegenwoordigd. Bert Felix van de Stentor was 
er weer, de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied -Steven Gerritsen- was er 
en ook de dorpsagent -Theo Simmelink- was aanwezig. De agenda week niet af van het vaste 
stramien voor jaarvergaderingen. Was er dan niets anders dan andere jaren? Ja zeker wel. De 
indeling van de zaal was tot ieders verrassing totaal anders dan we gewend zijn. Op de 
bestuurstafel waren microfoons geplaatst zodat (na even wennen hoe daar mee om te gaan) de 
bestuursleden beter verstaanbaar waren. En de portefeuillehouders kregen ruimschoots de 
gelegenheid een toelichting te geven op wat zij in het jaarverslag hebben geschreven. Daardoor 
werd het wat onderhoudender dan voorgaande jaren. 
Gelukkig konden tijdens de vergadering twee nieuwe bestuursleden worden benoemd en 
hebben we na twee jaar intensief zoeken weer een penningmeester. Huib van Mastrigt werd 
door de voorzitter bedankt voor zijn inzet gedurende twee jaar als interim penningmeester (niet 
behorend tot het bestuur).Applaus van de aanwezigen en de overhandiging van een boekenbon 
onderstreepte dit.  
Petra Bennink van de gemeente Apeldoorn verzorgde een presentatie over wandelpaden / 
klompenpaden. Centraal stond de vraag “waar hebben we het dan over en welke stappen  
(om een beetje in de beeldspraak te blijven) moeten er gezet worden om wandelpaden/ 
klompenpaden te realiseren? Waar is subsidie mogelijk en wat kan je van anderen, die al 
ervaring met klompenpaden hebben, leren?  
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Een geslaagde jaarvergadering. Dat bleek wel tijdens het napraten bij een drankje en een 
hapje.  
Het verslag van de jaarvergadering zal binnen niet al te lange tijd aan de leden van de 
vereniging per mail worden toegezonden en op de website worden geplaatst. 

 
V.l.n.r.: Johan Boerema, Gert Wilbrink, Jamone Wagner, Lucia Albers, Joop van der Meer, Pieter de Mos en Gerrit Stufken. 

Vervolgbijeenkomst opvang asielzoekers 

Op 13 april jl. waren vertegenwoordigers van de vijf mogelijke locaties voor opvang van asiel-
zoekers door burgemeester Berends uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 
Voor de dorpsraad Beekbergen en Lieren nam Pieter de Mos deel aan het overleg. Voorts 
waren drie vertegenwoordigers van de buurtcommissie Zomeroord aanwezig. De heer Berends 
gaf in zijn welkomstwoord in een korte terugblik een overzicht van de tot nu toe genomen 
stappen in het proces van overleg en besluitvorming. Genoemd werden de keuze van de vijf 
mogelijke vestigingsplaatsen (GGNet Deventerstraat, de Kleiberg in Orden, kavel in Zuidbroek, 
kazerneterrein Nieuw Milligen en Immendaal Beekbergen). Vervolgens wordt genoemd het 
bezoek aan het AZC Nijmegen op 2 maart 2015. De heer Meertens van COA gaf aan welke 
stappen er gezet zijn in de periode 2 maart – 13 april 2015. Globale informatie waaruit absoluut 
niet was vast te stellen welke richting het uit gaat qua locatiekeuze. De vertegenwoordigers van 
de wijkraad Orden hadden in dit stadium van het overleg over informatie die staat op de website 
van COA. Daarbij ging het met name om, naar hun oordeel, verschillen in de mededelingen op 
2 maart jl. en de cijfers in het jaarverslag en de website. Dan gaat het om verschillen in aan-
tallen van gemelde incidenten in het afgelopen jaar. Het gaat in deze discussie om cijfers die 
geen betrekking hebben op een eventuele locatie in de gemeente Apeldoorn en dus eigenlijk 
vallen buiten het kader van deze bijeenkomst. Tijdens het bezoek aan AZC Nijmegen werd door 
een aantal deelnemers gevraagd naar de ervaringen van de buurtbewoners. De leiding van 
AZC Nijmegen gaf toen aan dat er geen structurele problemen waren. Dat antwoord was voor 
de deelnemers niet bevredigend. Daarom heeft de gemeente Apeldoorn moeite gedaan om 
omwonenden van AZC Nijmegen tijdens de bijeenkomst van hedenavond hun ervaring aan ons 
mee te delen. Het is de gemeente niet gelukt een of meer omwonende bereid te vinden naar 
deze informatieavond te komen. Wel waren aanwezig een bewoner uit de omgeving van AZC 
Schalkhaar, twee bewoners uit de omgeving van AZC Doetinchem en de wijkagent AZC 
Nijmegen. Omwonenden van de AZC’s geven aan dat ook zij aanvankelijk enige bedenkingen 
hadden toen in de buurt van hun woonomgeving een AZC werd ingericht. Maar nu, na een 
aantal jaren, kunnen zij verklaren dat er hoegenaamd geen overlast wordt ondervonden, dat er 
acceptatie is opgetreden en dat zij positief zijn gestemd. Door de wijkagent wordt meegedeeld 
dat de politie meer wordt ingeschakeld voor problemen binnen het AZC dan voor problemen 
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buiten het terrein van het AZC. Wel wordt gewezen op het risico van aanzuigende werking van 
drugs gerelateerde overlast en dealers. 
Door Pieter de Mos werd gewezen op de constatering tijdens het bezoek aan het AZC 
Nijmegen dat er van de 320 asielzoekers nauwelijks asielzoekers in de gebouwen aanwezig 
waren. Ongeveer 10 personen gezien of gehoord. De rest was niet in het computerlokaal (was 
leeg en op slot); niet in het k.n.s.(kennis Nederlandse samenleving) leslokaal (was leeg en op 
slot); niet in het handwerklokaal (was leeg en op slot); niet in de recreatieruimte (was leeg en op 
slot). Dat betekent -en dat werd niet tegengesproken door COA- dat er een grote groep door de 
stad dwaalt. En dat is nu juist wat we in het dorp niet willen. De vertegenwoordigers van de 
buurtcommissie Zomeroord onderschreven deze mededeling van de dorpsraad.  
Door de heer Meijer van CCV (centrum criminaliteitspreventie en veiligheid) werd een analyse 
gegeven van objectieve en subjectieve veiligheidsgevoelens gegeven. Het verschil tussen feit 
en beleving. Deze presentatie gaf wel meer inzicht in terechte en onterechte angst bij vestiging 
van een AZC in een woonomgeving. Maar, zo bleek uit de discussie, neemt zeker niet alle 
argwaan weg. Door de Stem van Orden wordt het resultaat van een onder de bevolking 
gehouden enquête meegedeeld. Wijze van vraagstelling beïnvloedt in sterke mate het 
antwoord. En de vraagstelling is niet bekend.  
 
Volgende stappen in het proces: 

- COA verwacht eind april 2015 een voorstel voor locatie(s) aan B&W te kunnen geven 
- B&W verwacht eind mei 2015 een besluit over het COA voorstel te kunnen nemen 
- half juni bijeenkomst met de omwonenden van de gekozen locatie(s) 
- eind juni 2015 bespreking in PMA 
- B&W neemt besluit 
- COA vraagt vergunning(en) aan 
- geschikt maken locatie(s) 
- asielzoekers komen 

 
Nog enkele opmerkingen: 

- uitstroom uit AZC van vluchtelingen die een permanente verblijfstatus hebben gekregen 
is een tekort aan woningen 

- kosten voor gereedmaken AZC zijn voor rekening van COA 
- vereniging Uddels Belang (locatie Nieuw Milligen) wijst er op dat deze locatie niet 

voldoet aan de eerder door COA aangegeven criteria(openbaar vervoer, school en 
winkels op redelijke afstand van AZC) 

- burgemeester Berends is beschikbaar om bij de omwonenden van de uiteindelijk 
gekozen locatie(s) uitleg te komen geven over de keuze van de vestigingsplaats 

- de heer Van Haarlem (teamchef basisteam Apeldoorn van de politie Noord Oost 
Gelderland) was bij de bespreking aanwezig omdat -op welke locatie(s) de keuze ook 
valt- deze in ieder geval in zijn gebied komt (komen) 

- de bijeenkomst werd op deskundige wijze geleid door de heer Klein Heerenbrink 

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen 

De gemeente Apeldoorn organiseert op donderdag 30 april 2015 in Dorpscentrum De Hoge 
Weye (zaal 5) een bijeenkomst van de klankbordgroep voor bestemmingsplan en beeld-
kwaliteitsplan buitengebied Beekbergen en Loenen. De aanvang van deze bijeenkomst is  
19.30 uur. 
Doel van deze bijeenkomst is nader overleg over de Nota van Uitgangspunten. Deze nota is 
door de gemeente opgesteld als antwoord op de ontvangen informatie tijdens eerder gehouden 
bijeenkomsten, de schouwing van het buitengebied en gesprekken met ondernemers, bewoners 
en belangenorganisaties. 
U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen en meedenken en praten over het boven-
genoemde onderwerp. Aanmelden kan via een mail aan m.voortman@apeldoorn of telefoon 
055 580 2369. 
 
 
 

mailto:m.voortman@apeldoorn
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In en om de dorpen 

Onderhoud zand- en grindpaden 

Op de oproep in een voorgaande Nieuwsbrief om ons te informeren over slecht onderhouden 
zand- en grindpaden in het buitengebied hebben wij drie reacties mogen ontvangen. Deze 
hebben wij doorgezonden aan de raadsfractie van D66, de initiatiefnemer. Deze raadsfractie zal 
verdere actie ondernemen. 

Tracébesluit A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen 

In vervolg op eerdere mededelingen in de digitale Nieuwsbrief (zowel in 2014 als meer recent in 
2015 met plattegrond van het tracé) onderstaand de mededeling van Rijkswaterstaat met 
betrekking tot bovenstaand tracé.  
Waarom aanpassing van het bestaande tracé? 

- de toenemende drukte op het traject Apeldoorn Zuid – Beekbergen veroorzaakt 
verkeersopstoppingen. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft daarom besloten 
dit deel van de A1 aan te passen 

 
Voorstel oplossing: 

- aanleg weefvakken (1500 tot 1600 meter) op de A1 tussen de oostelijke toe- en afrit van 
de aansluiting Apeldoorn Zuid en de westelijke in- en uitvoegstrook naar de 
parallelbanen in het knooppunt Beekbergen door de bestaande vluchtstrook in te richten 
als doorlopend weefvak en een nieuwe vluchtstrook aan te leggen 

- het verdubbelen van de capaciteit in het knooppunt Beekbergen van de verbindingsweg 
vanuit Deventer richting Arnhem door het aanbrengen van een extra rijstrook in 
combinatie met het ongelijkvloers maken van de kruisende verkeersstromen door aanleg 
van een nieuw viaduct 

- het aanleggen van een extra rijstrook op de A50 tussen knooppunt Beekbergen en 
verzorgingsplaats De Brink 

- op drie delen van de weg komt tweelaags ZOAB (op een deel van het wegvak Apeldoorn 
Zuid – knooppunt Beekbergen; op de verbindingsweg vanuit Zwolle richting Amersfoort 
en op een deel van de nieuwe verbindingsweg vanuit Deventer richting Arnhem).  

 
De te volgen procedure: 

- de procedure is wettelijk voorgeschreven in de Tracéwet en de Algemene wet 
bestuursrecht 

- op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing 
- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen van 16 april tot 27 mei 

2015 beroep instellen tegen het Tracébesluit door het indienen van een beroepschrift. 
Dit zenden aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag 

- het Tracébesluit ligt onder andere ter inzage in het stadhuis van Apeldoorn 

17 en 18 april 2015; herdenking en viering bevrijding van Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen 

Op 17 april 2015 werd op waardige wijze 70 jaar bevrijding van Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen herdacht. 

Het begon op 17 april ’s morgens bij het monument in Lieren. Door de voorzitter van het Comité 
bevrijding Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, Jan Muller, werd met nadruk gewezen op het 
gegeven dat Canadese militairen -met grote verliezen- hebben gevochten voor onze vrijheid en 
dat wij aan hen verplicht zijn dit te blijven gedenken. Mooi dat nu de groep mensen die de 
oorlog en de bevrijding (bewust) hebben meegemaakt steeds kleiner wordt, de Prinses 
Julianaschool het monument heeft geadopteerd. Alle leerlingen van deze school aanwezig 
waren bij de herdenking. Leerlingen gedichten voordroegen. Groep acht de zorg voor het 
monument overdroeg aan groep zeven. Traditie getrouw waren enkele leden van de 48th 
Highlanders of Holland Pipes and Drums aanwezig. Zij hesen de Nederlandse en de Canadese 
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vlag. Tijdens het hijsen van de vlaggen zongen de aanwezigen het Wilhelmus en het Canadese 
volkslied. 
Door leerlingen van de Prinses Julianaschool werden bloemen bij het monument gelegd. Een 
deel van de leerlingen maakte maar wat graag gebruik van de gelegenheid om een stukje mee 
te rijden in een van de Old Army Cars. Ook de leerlingen van OBS Beekbergen werden niet 
vergeten. Ook zij kregen van de Stichting Bevrijdingscomité Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen een aandenken aan 70 jaar bevrijding. 
’s Avonds was er weer een plechtigheid bij het monument in Lieren. Jhr. Beelaerts van Blokland 
(oud burgemeester van Apeldoorn en hij was het die 30 jaar geleden het monument heeft 
onthuld) hield een toespraak waarin, ook hij evenals de heer Muller dat ’s morgens ook al had 
gedaan, met nadruk gewezen werd op het grote aantal gesneuvelde Canadese militairen bij de 
bevrijding van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen en omliggende gebieden. De heer 
Beelaerts riep op om de gesneuvelde militairen te blijven gedenken ook wanneer het aantal 
mensen dat de oorlog bewust heeft meegemaakt steeds kleiner wordt. Na de Last Post werd 
een minuut stilte in acht genomen. Vervolgens werden de Canadese en de Nederlandse vlag, 
onder het zingen van het Canadese volkslied en het Wilhelmus, gestreken en was een einde 
gekomen aan de plechtigheid. 

   
   Groep acht draagt de zorg voor het monument over aan groep zeven.             Jhr. Beelaerts van Blokland tijdens zijn inspirerende toespraak. 

Meer foto’s als bijlage achter deze Nieuwsbrief 

18 april 2015, viering 70 jaar vrij 

Op 18 april 2015 werd 70 jaar vrij gevierd met muziek en zang van de 48th Highlanders of 
Holland Pipes and Drums, het dameskoor De Regenboog uit Oosterhuizen, met het 
Oosterhuizens dialectkoor, met accordeonorkest Accona uit Beekbergen, met harmonieorkest 
Prinses Juliana uit Beekbergen en met de City of Apeldoorn Pipes and Drums. Maar dat was 
aan het eind van de middag. ’s Morgens werden, in aanwezigheid van een aantal oud militairen 
die woonachtig zijn in Bronbeek, allereerst tijdens het zingen van de volksliederen de 
Nederlandse en de Canadese vlag gehesen. De Old Army Cars waren weer goed vertegen-
woordigd. De militairen uit Bronbeek en een groot aantal anderen maakten gebruik van de 
mogelijkheid om met deze oude legervoertuigen mee te rijden in een rit langs de monumenten 
in Oosterhuizen, Lieren en Beekbergen. Bij de drie monumenten werd het defilé afgenomen 
door de heer Fred de Graaf (oud burgemeester van Apeldoorn), de heer Jan Muller (stichting 
bevrijdingscomité Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen), de heer Wim Kroon (stichting 
evacuatie 44-45), mevrouw Annie de Groot (dorpsraad Oosterhuizen) en de heer Pieter de Mos 
(dorpsraad Beekbergen en Lieren). Bij de monumenten werd tijdens het afnemen van het defilé 
door de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums muzikale omlijsting verzorgd. 
Belangstellenden bij de monumenten genoten van het langs rijden van de Old Army Cars, de 
meerijders genoten van de rondrit. Een extra vermelding mag best gemaakt worden voor de 
bewoners van het Zonnehuis. Zij hebben de frisse wind getrotseerd en hebben lang moeten 
wachten op het moment dat de Cars langsreden. Een extra optreden van de 48th Highlanders 
(speciaal voor hen) was zeer terecht.  
Het was gezellig druk bij De Boerderij, de organisatie was perfect, de boerenkool maaltijd was 
voortreffelijk. Stichting Bevrijdingscomité bedankt voor deze dagen van herdenken en vieren. 
De bijeenkomst bij De Boerderij werd afgesloten met het strijken van de vlaggen. 
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Meer foto’s als bijlage achter deze Nieuwsbrief 

Varia 

Open atelier en tuin 

Op 16 en17 mei 2015 organiseert de Stichting Ateliers Apeldoorn haar jaarlijkse open 
atelierroute. Het atelier van Martha Waijop, Spelderholt 3 in Beekbergen is op die dagen van 
11.00 tot 17.00 uur geopend. Gast-expositie van Nel van Lith.  
Het atelier is ook op 23, 24 en 25 mei 2015 geopend. 
 

Thema-avond “Saskia Vertelt” 
Op vrijdag 24 april 2015 vertelt Saskia Ooms in het Hoogepad over haar ervaringen in Nepal. 
Saskia werd in 2012 door de kerkelijke gemeente Beekbergen-Lieren uitgezonden naar Nepal 
door de stichting “Operatie Mobilisatie” een organisatie die wereldwijd lokale kerken helpt. 
Tijdens deze avond zal Saskia niet alleen ingaan op haar werkzaamheden voor de stichting 
operatie mobilisatie, maar u ook kennis laten maken met een (voor velen) onbekende cultuur. 

Aanvang: 20.30 uur  

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 1 tot en met 8 april 2015 en die betrekking hebben op 
locaties in Beekbergen en Lieren. 
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt 
aangegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
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Locatie Omschrijving Code 

Dorpstraat 31A Vergroten van een woning (dakkapel) (7 april 2015)     1  

Klein Paradijs 36 Plaatsen van een kelder onder bijgebouw (2 april 
2015) 

    1 

Loenenseweg 42 Oprichten van een zorgwoning; vervangende bouw  

(1 april 2015) 

    1 

Verklaring code 

1. Ingekomen aanvraag 
Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en 
kan niet worden ingezien. 
 
Stukken inzien  

Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen kunnen tijdens openingstijden van het 
stadhuis worden ingezien. Als u verleende vergunningen tijdens de avondopenstelling wilt 
inzien, dan wordt er geadviseerd om dat overdag aan te geven. Deze stukken worden 
opgeslagen in het archief en daar is ’s avonds niemand aanwezig. (telefoon14055 tot 15.00 uur) 
 
Openingstijden stadhuis 

 Zonder afspraak Met afspraak 

Maandag 08.30 – 12.00 uur 08.30 - 16.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 - 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Woensdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 16.00 uur 

Donderdag 06.30 – 12.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

08.30 – 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.30 uur 

 

Wet Milieuhinder 

Meldingen Activiteitenbesluit Milieubeheer: in de afgelopen periode is de onderstaande 
milieumelding ingediend. 
Bedrijf: Trafic Service Nederland 
Adres: Kanaal Zuid 286, Lieren 
Soort bedrijf: wegenbouw- en adviesbedrijf 
Besluit: activiteitenbesluit 
Aard melding: nieuw vestiging 
 
De melding ligt niet ter inzage. Als u informatie wenst over de bovenstaande melding, neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (telefoon 055 5801705  
   

Vergunning alcoholvrij bedrijf op grond van de Apv 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.33A van de Algemeen plaatselijke 
verordening 2014, vergunning heeft verleend voor een alcoholvrij bedrijf aan: 
 

Naam onderneming Adres Datum 

Stichting Vrienden van de Ruitersmolen  Tullekensmolenweg 47 1 april 2015 

 
Gedurende een termijn van zes weken na de datum van de verlening van bovengenoemde 
vergunning kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren schriftelijk aan de burgemeester 
kenbaar maken. Het bezwaarschrift richten aan: De burgemeester van Apeldoorn, Postbus 
9033, 7300 ES Apeldoorn. 
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Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. 
 

Politieke markt Apeldoorn (PMA) 

Donderdag 23 april 2015; Stadhuis Apeldoorn; aanvang: 19.00 uur 
 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 21.00 uur Veiligheidsbrief 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Voorbereidende notitie Raadsbesluit Vuurwerk en evaluatie jaarwisseling 
204 - 2015 

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.00 uur Vervolgbehandeling Prestatie afspraken VSW woningcorporaties 
gemeente Apeldoorn 2015-2018 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.00 uur Oprichting regionale belastingorganisatie 

20.00 – 21.00 uur Evaluatie schuldhulpverlening 2014 en uitvoeringsplan 2015 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Ontwerp keuzenotitie voor het landbouwontwikkelingsgebied Beemte 

 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

- Er is elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur inloop (Stamtafel) in de Hoge Weye.  
U kunt hier dan terecht voor een kopje koffie of thee, een praatje en u kunt deelnemen 
aan verschillende activiteiten. 

- Ook is er elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Infopunt.  
U kunt hier terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vervoer.  
De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis 

- Op de even weken, uitgezonderd de maanden juli en augustus, houdt Sprengenland 
Wonen van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Hoge Weye. 

 
Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz is iedere dinsdagochtend van 10.30 tot 11.45 uur in 
de Hoge Weye aanwezig om u te helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen 
binnen het sociaal maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp 
die uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen, of om welke activiteiten voor u geschikt 
zouden zijn om uw sociaal welzijn te vergroten, of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel 
te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en 
Hélène Mook helpt u graag op weg. 
 

 
 

 
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 (post@dorpsraadbeekbergen.nl) 
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 
 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 30, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 

 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
mailto:mailtopost@dorpsraadbeekbergen.nl
mailto:post@dorpsraadbeekbergen.nl
http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/
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Foto-impressie Herdenking op vrijdag 17 april 2015 ‘s morgens bij Monument in Lieren. 
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Foto-impressie Herdenking op vrijdag 17 april 2015 ‘s avonds bij Monument in Lieren. 
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Foto-impressie Bevrijdingsmanifestatie op zaterdag 18 april 2015 bij De Boerderij in Beekbergen. 


