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Nieuwsbrief 23 mei 2016 

Van de bestuurstafel 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 31 mei 2016 

Overleg dorpenplatform 10 mei 2016 

Op dinsdag 10 mei 2016 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos namens de Dorpsraad 
Beekbergen-Lieren deelgenomen aan het overleg “dorpenplatform”. Gestart met een maaltijd in 
het restaurant van het Stadhuis, werd aansluitend door de heer Van Haarlem (teamchef politie 
Oost-Nederland) een toelichting gegeven op de recente organisatie aanpassingen bij de politie 
en de gevolgen voor de burger. Een belangrijk doel van de reorganisatie -daarbij wijkt het niet af 
van de reorganisatie bij elk ander bedrijf- is verhoging van effectiviteit (doelgerichtheid en doel-
treffendheid) en efficiency (doeltreffendheid en doelmatigheid). Een omslag in denken dat voor 
de nodige onrust/onzekerheid binnen de politieorganisatie heeft gezorgd. Vastgesteld moet 
worden dat de omschakeling naar een nationale politieorganisatie aanzienlijk weerbarstiger 
bleek te zijn dan vooraf door de leiding was voorzien. De rol van de dorpsagent (de dorps-
agenten (waren bijna allemaal aanwezig) werd ook toegelicht door de heer Van Haarlem. De 
dorps-/wijkagent heeft in principe een tijdbesteding van 80% in dorp/wijk en 20% algemene 
inzetbaarheid. Waar dat noodzakelijk is ondersteunen de dorps-/wijkagenten elkaar in het 
uitoefenen van de taken. De inzet bij evenementen -zo deelt de heer Van Haarlem desgevraagd 
mee- gaat ten koste van de inzetbaarheid in het dorp of de wijk. Voorop staat steeds dat 
gestreefd wordt naar een zo optimaal mogelijk veiligheidsgevoel bij de burger. 
Door wethouder Stukker werd in het kader van het stellen van prioriteiten het Integraal 
Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 2015 – 2018 ter sprake gebracht omdat daar de ambities zijn 
vastgelegd en dat daar de politiek en de politie op mogen worden afgerekend. 
De vijf veiligheidsthema’s in het IVA zijn: 

- veilige woon- en leefomgeving (dan gaat het over sociale en fysieke kwaliteit en over 
objectieve en subjectieve veiligheid) 

- Bedrijvigheid en veiligheid ((dan gaat het over veilige winkelgebieden, veilige 
evenementen en veilig toerisme) 

- Jeugd en veiligheid (denk daarbij aan jeugdcriminaliteit, veilig in en om school, overlast 
gevende jeugd, drank en drugs, loverboys) 

- Fysieke veiligheid (verkeersveiligheid en brandveligheid, maar ook crisisbeheersing valt 
onder dit item) 

- Integriteit en veiligheid (ambtelijke en bestuurlijke integriteit, polarisatie en radicalisering 
zijn onderwerpen die hier onder vallen) 

De dorpsraad heeft indertijd gereageerd op het concept van het IVA en een gesprek daarover 
gehad met de projectverantwoordelijke. 
 
Een volgend onderwerp dat tijdens het dorpenplatform werd toegelicht was de ontwikkelde 
website “loenenopdeveluwe.nl” .Een interactief communicatie platform voor het dorp Loenen. 
Geschetst wordt door de initiatiefnemers (Syta Hammink en Esther Aleman) de aanleiding voor 
het starten van dit interactieve platform, 

- terugtrekkende overheid 
- afnemende middenstand 
- veranderingen in zorg 
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- vergrijzing 
- als dorp niet zichtbaar in de gemeente 
- versnippering in het dorp “eilandjes” 
- toeristische mogelijkheden zijn onzichtbaar 

De kosten voor het ontwikkelen van de website zijn ongeveer 5000 euro en dat is voor veel 
dorpsraden een (te) grote investering. Door dorpsraad Oosterhuizen wordt aangegeven dat 
daar al enige tijd de site “mijn buurtje.nl”operationeel is en goed functioneert. Voor Beekbergen 
is alle informatie te verkrijgen via de site “Beekbergen startpagina”. 
Tijdens de rondvraag wordt door Joop van der Meer gemeld dat in Beekbergen is gestart met 
een werkgroep “Beekbergen energieneutraal”. 
Tot slot wordt afgesproken dat Steven Gerritsen (stadsdeelmanager voor de dorpen en buiten-
gebied) bij de gemeente zal worden nagegaan hoe voor leden van de dorpsraden de bestuur-
lijke aansprakelijkheid kan worden verzekerd. 

Kennismaking met de heer Westerhuis 

Op woensdagochtend 18 mei 2016 hebben Joop van der Meer, Pieter de Mos en Jamone 
Wagner, op zijn verzoek, een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe locatiemanager van 
Horeb (onderdeel van De Hoop), de heer Westerhuis. Een veelheid van onderwerpen is ter 
sprake gekomen. Van hoeveel cliënten zijn er op Horeb (tussen de 50 en 60) en wat is er aan 
begeleiding (30 fulltime arbeidsplaatsen), wat is in het algemeen gesproken het behandelplan. 
Waartoe verplichten de cliënten zich wanneer ze bij Horeb komen wonen en welke controles 
worden uitgevoerd op naleving van de overeengekomen regels. Door de heer Westerhuis wordt 
het traject geschetst waar duidelijk wordt dat cliënten wanneer dat verantwoord wordt geacht 
bepaalde mate van bewegingsvrijheid kunnen krijgen (“verdienen” op basis van gedrag en 
werkwijze). Cliënten moeten meewerken in onderhoud gebouwen, onderhoud terrein en 
keukendienst. Dit alles onder begeleiding van een professional. Het ultieme doel is dat de cliënt 
weer terug kan in de maatschappij. Dat lukt niet voor iedereen, maar is wel het uitgangspunt 
waarop de therapie is gebaseerd. Natuurlijk kwam ook de presentatie die Horeb in september 
2012 tijdens een door de dorpsraad georganiseerde thema-avond heeft gehouden en waar ook 
toen al de behandelmethodiek werd uiteengezet en de aanpassingen die sinds die bijeenkomst 
zijn doorgevoerd. Het was een open gesprek waar wederzijds informatie werd gedeeld.  
Afgesproken werd dat -net als dat met de andere zorginstellingen het geval is- met enige regel-
maat (bijvoorbeeld tweemaal per jaar) een gesprek zal worden gehouden. 

75+ en goed wonen 

Voor een informatiebijeenkomst in Het Hoogepad op vrijdag 20 mei 2016 waren, door 
Sprengenland Wonen, Stimenz en Zorgsaam, alle bewoners uit Beekbergen en Lieren in de 
leeftijd van 75+ uitgenodigd. Doel was deze groep te informeren over de veranderingen in de 
zorg (de Wmo), de mogelijkheden voor het verkrijgen van hulpmiddelen en eventueel nood-
zakelijke aanpassingen in de woning (die gehuurd wordt van Sprengenland Wonen). 
Allereerst werd door een medewerker van de gemeente Apeldoorn kort de gevolgen van de 
invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning toegelicht. Essentie is: er wordt 
uitgegaan van wat men nog wel kan en niet van wat men niet meer kan. Basis hiervoor zijn de 
“keukentafelgesprekken”. Ook wordt het eigen netwerk van de aanvrager (kinderen en 
kleinkinderen) bij de vaststelling van de ondersteuning in ogenschouw genomen. Maar ook, wat 
kunnen buren of kennissen doen. Alleen wanneer deze “hulpbronnen” niet beschikbaar zijn of 
onvoldoende adequate hulp kunnen verlenen, dan kan een beroep worden gedaan op de Wmo 
voorziening. Het gaat daarbij steeds om maatwerk en maatwerk geeft per definitie verschil in 
toekenning van hulp. 
Door Sprengenland Wonen werden voorbeelden gegeven van woning aanpassingen die er voor 
zorgen dat men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Voor een aantal voorzieningen 
is een eigen (financiële) bijdrage vereist. Een paar voorbeelden worden gegeven. Belangrijk is 
ook dat vraag (waar heeft de persoon behoefte aan) en aanbod (beschikbare woning, eventueel 
met aangepaste voorzieningen) goed op elkaar zijn/worden afgestemd. 
Daar waren de “wenskaartjes” bij uitstek het middel voor om dat te inventariseren. De aan-
wezigen maakten goed gebruik van de mogelijkheid om wensen te uiten. Werk aan de winkel 
dus bij Sprengenland Wonen. 
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Door Zorgsaam werd ingegaan op gevaren in en om de woning. Uitglijden in de badkamer (en 
hoe dat kan worden voorkomen), en bijvoorbeeld hoe te handelen bij “vlam in de pan” (kleine 
brandblusser bij de hand hebben en weten hoe daarmee om te gaan). Getoond werden hulp-
middelen zoals een opvouwbare wandelstok, aangepast bestek, rollator en een maxi schoen-
lepel. Allemaal praktische hulpmiddelen die het leven en bewegen kunnen vergemakkelijken. 
Tijdens “de rondvraag” werd opgemerkt dat in de dorpen en dan binnen het kader van deze 
ochtend in het bijzonder in Lieren de voorzieningen zijn afgenomen of soms helemaal zijn 
verdwenen. Voor ouderen is dat een extra handicap en een beperking in sociale contacten. 
Het was een informatieve bijeenkomst. De koffie/thee en het gebak was bij de vrijwilligers van 
Het Hoogepad in goede handen en de “hebbedingetjes” die namens de organiserende 
instellingen werden uitgereikt, waren welkom. 

Verkeersveiligheid rond de school 

Op dinsdagmiddag 10 mei 2016 is Pieter de Mos naar de door de gemeente Apeldoorn in 
wijkcentrum Dok Zuid georganiseerde inloopbijeenkomst geweest, waar het onderwerp 
“Verkeersveiligheid rond de school centraal stond. Voor Beekbergen werd aan de gemeente 
gewezen op de onveilige situatie ter plaatse van de bushalte op de Kerkweg voor de ingang van 
de kerk. Staat de bus bij die halte om passagiers te laten in- of uitstappen dan rijden (sommige) 
automobilisten via het fietspad (en gedeeltelijk over het voetpad) om de bus heen. Het is voor 
de fietser die om de bocht van de Kerkweg naar de Dorpstraat rijdt absoluut onmogelijk om de 
auto op te merken. De automobilist ziet trouwens de fietser ook niet. Het is een plek waar 
schoolkinderen vanuit de vlinderbuurt gebruik van maken. Door John Tanasale waren een paar 
foto’s gemaakt die de situatie goed weergeven. Deze foto’s zijn aan de gemeente overhandigd. 
De aanwezige ambtenaren hebben goede nota genomen van de gemelde onveilige situatie Ook 
nog op een tweetal andere verkeerssituaties gewezen die betrekking hebben op de school-
kinderen die naar of van de OBS Beekbergen gaan. Dan gaat het om het kruispunt Dorpstraat – 
Van Schaffelaarweg – Kerkweg, deze laatste twee liggen niet “in lijn” en vaak is het onduidelijk 
wie voorrang neemt. Ook de snelheid waarmee op de Loenenseweg wordt gereden en waar 
ook schoolkinderen oversteken. Ambtenaren hebben aantekeningen gemaakt. 
Overleg heeft plaatsgevonden met de directeur van de Prinses Julianaschool in Lieren en 
gevraagd naar daar ervaren onveilige situaties. Gemeld werd het probleem van door ouders 
parkeren van auto’s bij het brengen en halen van de jeugd. Directeur van de school zal een 
gesprek met ouders starten. Situatie wel gemeld aan de gemeente. 
Meteen maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om te melden dat, wanneer het 
speelterrein voor de school in het weekend en in de vakanties gebruikt mag worden als 
parkeerterrein het niet aangegeven is dat er een verplichte rijrichting is in de Dorpstraat. 
Gemeente zal, in lijn met de situatie bij het verlaten van het parkeerterrein achter Albert Heijn 
een bord plaatsen. 

Van bovengronds naar ondergronds 

Enige tijd geleden werd door de gemeente Apeldoorn met gepaste trots aan een groep 
betrokkenen/belangstellenden getoond dat in Apeldoorn-Zuid de 150kV leiding ondergronds 
was gebracht. Tijdens die bijeenkomst is aan enkele wethouders gevraagd wanneer het 
gedeelte in Beekbergen aan de beurt was om ondergronds te gaan. Het gaat dan om situaties 
bij de E.J. Boksweg, de Vier Dorpen en de Ruitersmolenweg/Stichtingsweg. Door de 
wethouders werd toen geantwoord dat daar geen financiële mogelijkheden voor waren.  
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Recent heeft de gemeenteraadsfractie van de PvdA vragen gesteld aan het college van B&W 
over ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen. Het betreft het deel in de Maten 
Naar aanleiding van deze vragen aan het college heeft de dorpsraad de fractie van de PvdA 
gevraagd dit breder te formuleren en ook het deel in Beekbergen/Lieren bij deze vraag te 
betrekken. Wij hebben daar als reactie ontvangen dat de vraagstelling uitgebreid zal worden. 
Wij houden u op de hoogte. 

Actualiteiten wetgeving en beleid landelijk gebied gemeente Apeldoorn 

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 12 mei 2016 werd de gemeente-
raad geïnformeerd over bovengenoemd onderwerp. In driekwartier werden de fractieleden en 
fractievertegenwoordigers aan de hand van een selectie uit 53 sheets door de heer Bodden van 
Hekkelman Advocaten NV bijgepraat over de nieuwe regels op het gebied van wetgeving en 
beleid landelijk gebied. 
De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: 

- beleid en normstelling in de ruimtelijke ordening 
- duurzame veehouderij 
- geurhinder van veehouderijen 
- volksgezondheid 
- melkveehouderij 
- functieverandering vrijkomende agrarische gebouwen 
- Natura 2000 & PAS (programma aanpak stikstof) 
- Natuurbeleid 

En dan passeren automatisch begrippen als schaalvergroting. ammoniakuitstoot en de daarop 
van toepassing zijnde wetgeving. Maar ook meststoffenbeleid en natuurwaarden. 
Kern van de presentatie was, naast informatie over de veranderingen in wet en beleid ook 
vooral gericht op wat mag/moet de gemeenteraad in deze en waar moet ze zich juist wel of juist 
niet bemoeien.  
Een zeer vlotte presentatie maar, zo bleek wel na afloop, er zal nog wel even moeten worden 
gestudeerd wil het echt duidelijk zijn. 

In en om de dorpen 

Van harte gefeliciteerdVan harte gefeliciteerdVan harte gefeliciteerdVan harte gefeliciteerd    
 
De dorpsraad Beekbergen-Lieren wil ook langs 
deze weg de Christelijk Gemengde Zangvereniging 
Sursum Corda (verheft het hart) van harte feliciteren 
met het bijzondere jubileum,  
100 jaar zangvereniging in Beekbergen. 
 
Het jubileum wordt op vrijdag 27 mei 2016 gevierd 
met een concert in de NH kerk te Beekbergen. Het 
beloofd een mooi concert te worden met zang en 
samenzang onder leiding van Pier de Jong. 
Begeleiding door piano, orgel en hoorn.  
U bent van harte uitgenodigd. 
 
De kerk is open vanaf 19.00 uur, het concert begint 
om  
19.30 uur. Na afloop van het concert is er koffie in  
Het Hoogepad, ook daar bent u van harte welkom. 
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Gemeentenieuws 

Uitvoeringsplannen onderhoud asfaltwegen 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een overzicht van de uitvoeringsplannen onderhoud 
asfaltwegen in 2017 en een doorkijk naar 2018 en 2019. 
Voor Beekbergen en Lieren staan op het programma:  
 

Straat, laan, weg Uitvoering Jaar 

Keizersmantel, tussen Wolterbeeklaan en Ruitersmolenweg Rehabilitatie 2018 

Koningspage, tussen Keizersmantel en huisnummer 84  Rehabilitatie 2018 

Libellestraat, tussen Hagenweg en Kerkweg Versterken rijbaan 2019 

Tullekensmolenweg, ter hoogte van Lierderstraat en spoorweg Versterken rijbaan 2019 

Rehabilitatie = vervangen van de gehele verhardingsconstructie 
Versterken = vervangen van bovenste asfaltlaag  

Verleende evenementenvergunningen 

De onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend: 
 

Locatie Evenement Datum 

Spelderholt Eindexamengala (vergunning d.d.(12 mei 2016) 2016-05-27 

Hulleweg en omgeving Jeugdrun (vergunning d.d. 4 mei 2016) 2016-06-14 

 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van de vergunning-
verlening gezonden te worden aan de burgemeester van Apeldoorn t.a.v. de eenheid veiligheid 
en recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van 
Apeldoorn. 

Verleende omgevingsvergunningen 

De onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend: 
 

Locatie Omschrijving Datum 

Kalverwei 6 Verplaatsen van een opslagloods 2016-05-04 

Kalverwei 18 Veranderen van bestaand bedrijfsgebouw 2016-05-03 

 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van 
het stadhuis en het omgevingsloket vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn. 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na genoemde datum gestuurd te 
worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn t.a.v. de 
afdeling juridische zaken en veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 

De onderstaande omgevingsvergunningen zijn aangevraagd: 
 

Locatie Omschrijving Datum 

Arnhemseweg 452 Vervangen van een schuur 2016-05-06 

Solleweg naast 50 Veranderen van een bestaand gebouw 2016-05-05 

Berg en Bosweg 32 Plaatsen van een schuilhok 2016-05-16 

 
Het betreft de kennisgeving van ingediende aanvragen. De aanvraag ligt niet ter inzage en er 
kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend. Voor meer mogelijkheden en 
uitleg wordt u verwezen naar de pagina overheid.nl 

Onherroepelijk bestemmingsplan Lierdererf 54 

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Lierdererf 54 te Lieren 
met identificatie NL.MRO.0200.bp1267-vas1 is op 29 april 2016 onherroepelijk geworden. 
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.apeldoorn.nl/inzage. 
Het bestemmingsplan ligt ook in het stadhuis ter inzage. Voor de openingstijden wordt 
verwezen naar de website van de gemeente Apeldoorn. 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn donderdag 26 mei 2016 

 Het Rode Hert 

19.00-19.45 uur Overheveling JGZ van GGD naar CJG  

 De Rode Leeuw 

19.00–19.45 uur Evaluatie WGR Stedendriehoek 

 Raadzaal 

20.00 uur 1. Vaststelling agenda 

2. Vragenuurtje 

3. Actualiteitsvragen 

4.aVaststelling bestemmingsplan Asselsestraat 328b 

4.b Vaststelling bestemmingsplan Arnhemseweg 445 – 449 

4.c Vaststelling bestemmingsplan Uddelerveen 58 

4.d Vaststelling bestemmingsplan Krimweg 65b 

5 Benoeming fractievertegenwoordiger (P. van Helden, CU) 

6 6
e
 wijziging APV 

7 Investeringsvoorstel en uitvoeringsplan verduurzamen gem. vastgoed 

8 Oplossing installatietechnische gebreken Omnisport 

9 Meerjaren perspectief Grondexploitatie 

10 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door PvdD 

11 Sluiting. 

WGR = wet gemeenschappelijke regelingen 
JGD = Jeugdgezondheidsdienst 
CJG = Centrum Jeugd en Gezin 
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Varia 

A-Ford Club Nederland bestaat dit jaar 60 jaar 

Zaterdag 21 mei vierde de A-Ford Club Nederland met een tocht door Hoenderloo, Klarenbeek 
en Beekbergen haar 60-jarig bestaan. Geweldig om de stoet van 120 goed gepoetste A-Ford te 
zien rijden. Oude tijden herleefden. 

 

Dat was ook het geval tijdens de interessante presentatie van de heer Gerard Bolder (managing 
director Ford Nederland BV) in het A-Ford Museum “De Tullekensmolen”. Daar werd de 
geschiedenis weer werkelijkheid en was er ook een doorzicht naar de toekomst. 
De foto’s geven een impressie van de historische tocht. 
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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) 
Iedere donderdagmiddag kunt u van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Hoge Weye 
(Dorpstraat 34) terecht bij het infopunt WSG met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis. 
 

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 
Het Hoogepad (Papenberg 5) 

- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur ’t Proathuus, inloopmiddag en u kunt meedoen aan 
spellen. Slecht ter been en toch graag naar de  bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem 
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te 
regelen 

 
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

Maandag 23 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel  

Dinsdag 24 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten  
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Woensdag 25 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel  
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
14.30 tot 16.00 uur Themamiddag  
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
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Donderdag 26 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Vrijdag 27 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
13.00 tot 16.30 uur Bakken 
14.30 tot 16.00 uur Filmmiddag  
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Zaterdag 28 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffieochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
15.00 tot 16.30 uur Muziekactiviteit 

Zondag 29 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.30 uur Weet je nog van toen 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
15.00 tot 16.00 uur Luisteren vanuit je luie stoel 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 

Info: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplekken/de-vier-dorpen/ 
 

 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 
 
Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink) 
Donderdagavond (niet op 2, 9 en 16 juni 2016)van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van 
Schaffelaarweg (naast de brandweerkazerne). 
 
 
 
 
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 
 
 


