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Nieuwsbrief 21 december 2015 

Van de bestuurstafel 

 

NieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomst    
 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren nodigt u van harte uit voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst die wordt gehouden op 

 

dinsdag 12 januari 2016 in Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen) 
Aanvang: 20.00 uur 

 
Joop van der Meer (voorzitter van de dorpsraad) zal terugblikken  

op 2015 en vooruitkijken naar 2016 
Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd en er is voldoende 

gelegenheid om elkaar een voorspoedig 2016 te wensen. 
 

Even rust! 

Op maandag 28 december 2015 en op maandag 4 januari 2016 verschijnt er geen Nieuwsbrief. 

In en om de dorpen 

 

Bericht van de dorpsagent 
 

Op 24 en 31 december 2015 is er geen spreekuur bij de dorpsagent 
 

Eerstvolgende spreekuur is donderdag 7 januari 2016 
 

Ik wens u heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2016  
“Dat we elkaar maar zo min mogelijk nodig mogen hebben….!” 

 
Vriendelijke groet, Theo Simmelink (dorpsagent) 
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Nieuwjaarsconcert PJB zaterdag 9 januari 2016 

 

CODA Boekenbus – Openingstijden tijdens de feestdagen en nieuwe openingstijden 2016 

 

CODA Boekenbus

Openingstijden tijdens de feestdagen
Donderdag 24 december sluit de boekenbus om 16.00 uur

Vrijdag 25 december is de boekenbus gesloten

Donderdag 31 december sluit de boekenbus om 16.00 uur

Vrijdag 1 januari is de boekenbus gesloten

Vanaf 4 januari 2016 Halteplaatsen en -tijden Boekenbus

Beekbergen/Lieren/Oosterhuizen
Beekbergen, Dinsdag 13.00 – 14.00, Openbare school, Dorpstraat 

Beekbergen, Donderdag 18.00 – 20.00, Papenberg bij ’t Hoge Pad 

(in juli en augustus: Wolterbeeklaan) 

Lieren, Pr. Julianaschool, Tullekensmolenweg , Woensdag 10.15 – 11.45

Oosterhuizen , Openb. school, Het Oude Veen, Donderdag 09.00 – 09.45
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Gemeentenieuws 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode3 tot en met 9 december 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 aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Lierderstraat 10 Vergroten en samenvoegen dakkapel (7 december) 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 stad-
huis 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 

 Met afspraak 

Maandag 08.30 – 16.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Woensdag 08.30 – 16.00 uur 

Donderdag 08.30 – 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Vrijdag 08.30 – 12.30 uur 

 
Maken van een afspraak gaat via www.apeldoorn.nl/afspraak. 
 

Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van 
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) 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. 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) Hoge Weye, Dorpstraat 34 met vragen 
Het Infopunt van de WSG is op donderdag 24 december en op donderdag 31 december 2015 
gesloten. Vanaf donderdag 7 januari 2016 helpen de medewerkers van het Infopunt, Rita 
Stok en Ann Korthuis, u op donderdagmiddag tijdens de Stamtafel weer graag met het vinden 
van antwoorden en oplossingen op uw vragen. De medewerkers van het Infopunt wensen u 
gezellige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar. 
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Seniorenbijeenkomsten 
 
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) 

- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten 
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 

ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 

a.tijhof9@upcmail.nl 
- op donderdag 24 december en donderdag 31 december 2015 is de Stamtafel 

gesloten. Op donderdagmiddag 7 januari 2016 bent u van 14.00 – 16.00 uur weer 
van harte welkom. 

 
‘Proathuus, Het Hoogepad (Papenberg 5) 
Op dinsdag 22 december 2015 bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom in Het Hoogepad 
(Papenberg 5). We beginnen dan met een gezamenlijke maaltijd (gesponsord door AH John 
Westrik) en vanaf 14.00 uur is er de gebruikelijke spelmiddag. 
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de maaltijd, dat kan nog via telefoon 06-53601672 
(Jannes Buitenhuis). 
Op dinsdag 29 december 2015 bent u van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom tijdens de 
spelmiddag. 
 
De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 
Maandag 21 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel  
19.30 tot 21.00 uur Optreden Veluwe Brass 
 
Dinsdag 22 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten  
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
 
Woensdag 23 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
 
Donderdag 24 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
 
Vrijdag 25 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
 
Zaterdag 26 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
 
Zondag 27 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
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Maandag 28 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
15.45 tot 16.45 uur Zingen (liedjes uit de oude doos) 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel  
 
Dinsdag 29 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten  
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
 
Woensdag 30 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
14.30 tot 16.00 uur Themamiddag 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
 
Donderdag 31 december 2015 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
14.30 tot 16.00 uur Soos met oliebollenbingo 
 
Vrijdag 1 januari 2916 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
 
Zaterdag 2 januari 2016 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
14.30 tot 16.00 uur Weet je nog van toen 
 
Zondag 3 januari 2016 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 

 

Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 
 
Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 24 en 31 december 2015 geen spreekuur in Beekbergen 
 

 
 
 
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 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 
 


