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Nieuwsbrief 7 november 2016 

Van de bestuurstafel 

Themabijeenkomst “Beekbergen en de Zorginstellingen” 

Het is ongeveer 4 jaar geleden dat tijdens een door de dorpsraad georganiseerde thema-
bijeenkomst een viertal zorginstellingen hun zienswijze op behandelen en omgaan met de 
samenleving waarin de instelling zich bevindt, konden presenteren en met de dorpsbewoners in 
discussie konden gaan. Alle reden dus om nu na 4 jaar weer eens bij elkaar te komen, te 
evalueren wat er terecht is gekomen van de toen gemaakte afspraken en kennis te nemen van 
de huidige situatie. 
De voorzitter van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren sprak een woord van welkom aan de 
(ca. 35) aanwezigen. In het bijzonder de vertegenwoordigers van de uitgenodigde zorg-
instellingen, te weten: 

- Joris Philipsen, regiomanager IrisZorg 
- Rolf Striekwold, regisseur marketing en Myrka Baalman, specifieke doelgroepen 

Markenhof van Atlant zorggroep 
- Bert Westerhuis, Locatie manager de Hoop GGZ afdeling Horeb 
- Joost van der Zee, locatie manager en Rachel Mulder, gedragswetenschapper Pluryn-

Hietveld 
en wethouder Paul Blokhuis, Ariane van Burg, fractievoorzitter Groen Links gemeenteraad 
Apeldoorn en Theo Simmelink, dorpsagent en de medewerker van THOR (Toezicht en 
Handhaving Openbare Ruimte) 
Het voorstel rondje van de instellingen gaf de volgende informatie: 

- IrisZorg als organisatie helpt zowel mannen als vrouwen met verslavingsproblemen. 
Doel is een op de cliënt afgestemd behandelplan op te stellen en te streven naar het 
optimale uit de mogelijkheden van die cliënt te halen. Naast Het Hoogeland zijn er in 
Beekbergen ook enkele locaties van begeleid wonen 

- Horeb is onderdeel van de Stichting De Hoop die uitgaat van zingeving op basis van 
christelijke principes. De groep bestaat uit 50 mannen die worden ingezet bij allerhande 
werkzaamheden in de gebouwen en op het terrein. Ultieme streven is dat een cliënt 
weer terug kan naar de samenleving. Dat lukt zeker niet bij alle cliënten. Kort gezegd 
gaat het om vier thema’s, wonen, werken, begeleiden en behandelen 

- Atlant richt zich in de Markenhof met name op cliënten met Korsakov en met 
psychiatrische problematiek. Markenhof, hoe triest dat ook klinkt, is voor cliënten het 
eindstation. Terugkeer naar de maatschappij of een vorm van begeleid wonen is niet 
mogelijk. 

- op het Hietveld wonen mensen met een beperking en/of gedragsproblematiek. Waar dat 
mogelijk is wordt onder begeleiding deelgenomen aan een werkprogramma. Ook wordt 
sinds een aantal jaren door een groep van Pluryn (locatie Hietveld) in het centrum van 
Beekbergen zwerfvuil en afgevallen blad opgeruimd. Door de gedragswetenschapper, 
Rachel Mulder wordt een korte toelichting gegeven op de cliëntgerichte aanpak. 

Als start voor de discussie refereerde Joop van der Meer aan de notitie van 12 maart 2013 die 
is ondertekend door IrisZorg, Horeb, Pluryn, Atlant en politie en waarin wordt toegelicht dat de 
zorginstellingen geen mogelijkheid zien om een gezamenlijk meldpunt op te zetten waar 
bewoners van Beekbergen hun klacht over ervaren overlast kwijt kunnen. 
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Theo Simmelink geeft aan dat het bellen van nummer 0900-8844 dan de beste oplossing is. 
Door een van de aanwezigen wordt gemeld dat dit niet altijd het gewenste resultaat heeft. 
Wanneer de politie andere prioriteiten heeft komt er geen opvolging van de oproep. 

- gevraagd wordt of het te overwegen is om cliënten die zo drankverslaafd zijn dat zij 
aantoonbaar niet buiten alcohol kunnen, op het terrein van de instelling onder toezicht in 
beperkte mate alcohol te verstrekken en op die manier overlast in het dorp wordt 
verminderd. Joris Philipsen geeft aan begrip te hebben voor dit standpunt maar wijst op 
de problematiek om dit echt op een verantwoorde wijze in praktijk te brengen. Het is per 
cliënt steeds maatwerk. Het voorstel om in die “drinkhoek” een camera op te hangen 
biedt geen soelaas. 

- tijdens de discussie blijkt dat in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) wel is 
bepaald dat er in de openbare ruimte geen alcohol mag worden genuttigd maar dat de 
noodzakelijk gebiedsaanwijzing ontbreekt en handhaving daarom lastig is. Wethouder 
Blokhuis zegt toe dit op zeer korte termijn te regelen of in ieder geval inzicht te geven in 
de termijn waarbinnen dit in de APV kan worden geregeld 

- een groot deel van de cliënten van de instellingen mag (zonder begeleiding) het terrein 
van de instelling verlaten. Op de vraag of bij terugkomst controle op alcohol- of drugs-
gebruik wordt gedaan, wordt door de instellingen verschillend geantwoord. Bij Horeb 
wordt altijd gecontroleerd. 

- gewezen wordt op de slechte telefonische bereikbaarheid van IrisZorg locatie Het 
Hoogeland. Door Joris Philipsen wordt gemeld dat dit is onderkend en er recent een 
aanpassing in het meldsysteem is uitgevoerd 

- naar aanleiding van een vraag over behandelplannen wordt meegedeeld dat elke cliënt 
een op hem of haar toegespitst behandelplan krijgt. Blijkt in de praktijk dat dit toch niet 
aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt dan wordt het plan aangepast. Een behandel-
plan is geen statisch document maar men zoekt steeds het optimale voor de cliënt. Dat 
dit veel tijd en inspanning van de behandelaars vraagt wordt door een van de aan-
wezigen toegelicht en wordt ook de zwaarte van de taak van de begeleiders in beeld 
gebracht 

- veel cliënten verblijven op “vrijwillige basis” (geen gerechtelijke aanwijzing) in de zorg-
instellingen. Dat geeft beperkingen in bijvoorbeeld het toepassen van sancties bij 
verstorend gedrag. Wel mogen de instellingen wanneer een cliënt een gevaar is voor 
zijn omgeving, overgaan tot separatie 

- vraagtekens worden gezet bij de invulling van de dagbesteding. Vastgesteld is dat een 
aantal cliënten van een zorginstelling gedurende de dag meerdere keren de weg van de 
zorginstelling naar het centrum van het dorp loopt en zichtbaar blikjes bier meedraagt. 
De zorginstelling zegt toe hier aandacht aan te gaan geven 

- een winkelier geeft aan dat het personeel een training heeft gevolgd om hen weerbaar-
der te maken bij het omgaan met lastige of agressieve klanten. Aangegeven wordt dat 
het contact met politie en zorginstelling goed is en er regelmatig overleg plaatsvindt 

- door Rolf Striekwold wordt meegedeeld dat er een eerste opzet is van een plan om het 
Immendaal gereed te maken voor het huisvesten van mensen met dementie 

 
Concrete afspraken: 

- wethouder Blokhuis zorgt voor gebiedsomschrijving in de APV 
- wethouder Blokhuis onderneemt actie om in het centrum van Beekbergen een openbaar 

toilet te plaatsen en zo wildplassen tegen te gaan 
- zorginstellingen onderzoeken op welke wijze de door bewoners van Beekbergen 

gesignaleerde overlast in onder andere het Freule Hartsenplantsoen en op de hoek van 
de Dorpstraat en de Kerkweg kan worden verminderd 

- op voorstel van de zorginstellingen zal er regelmatig (met niet al te grote intervallen) 
gezamenlijk overleg plaatsvinden met de dorpsraad en eventueel met bewoners-
groepen. Voorstel is dit overleg te doen plaatsvinden op de locaties van de zorg-
instellingen 

 
Resumerend: 

- een informatieve bijeenkomst waar met begrip en respect voor elkaars standpunten op 
een open wijze werd gediscussieerd. 
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Van het service bureau Welzijn van de Atlant Zorggroep ontvingen wij tijdens de voorbereiding 
van de bovengenoemde themabijeenkomst het onderstaande bericht 

“U kent ons waarschijnlijk al, en zelfs als u denkt dat u ons niet kent, u heeft misschien 
al wel meerdere keren met ons te maken gehad.  

Wij, cliënten en bewoners, medewerkers, mantelzorgers en, 
vrijwilligers zijn Atlant Zorggroep, en we zijn blij al heel lang 
(vanaf 1892 onder verschillende namen) in de mooie 
omgeving van het Beekbergen te wonen en te werken. We 

willen er zo veel mogelijk aan doen om plezierig samen te leven, en nodigen iedereen 
uit bij onze mensen op bezoek te komen. Onze cliënten zijn soms wat geremd in hun 
mogelijkheden deel te nemen aan het gewone leven, maar hebben wel de behoefte aan 
alledaags contact met een medemens voor een (klets)praatje, een kopje koffie, of een 
ommetje. Als bezoek-vrijwilliger maakt u, met een uurtje al, een verschil in een dag, de 
week, en het leven van een cliënt. 
Kom eens langs, bel of mail, en informeer eens om te kijken wie u blij maken kunt ! 
Receptie Markenhof 055-5067200 / m.alberts@atlant.nl. 

In en om de dorpen 

Braintrainer 

In de Nieuwsbrief van De Vier Dorpen van 1 november 2016 stond het onderstaande bericht: 
“De braintrainer is in aantocht! De braintrainer is een computer(programma) dat gebruikt kan 
worden om geheugenactiviteiten te doen. Stichting Vrienden van D4D honoreerde ons verzoek 
om een groot deel (2000 euro) van de aanschafprijs te sponsoren. Ook de opbrengst van de 
rommeltjes verkoop uit de vitrine, gebruiken we voor de aanschaf van de braintrainer. 
Uiteindelijk was er nog een tekort van een kleine 500 euro. Dit bedrag kregen we van de 
Dorpsraad Beekbergen-Lieren nadat zij hadden begrepen dat dit tekort de aanschaf van de 
braintrainer in de weg stond. Na het horen van dit mooie nieuws hebben we de braintrainer 
direct besteld. Levering vindt plaats op woensdag 9 november 2016. Wij danken de sponsoren 
hartelijk voor het beschikbaar stellen van de benodigde gelden. 
Team Activiteiten Begeleiding Zorggroep Apeldoorn en omstreken locatie De Vier Dorpen 
Beekbergen”. 
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Vaststelling ontwerp Natura 2000 beheerplan Veluwe 

Op maandag 14 november 2016 organiseert de Provincie Gelderland op de locatie Parc 
Spelderholt van 19.00 – 21.30 uur een informatiebijeenkomst over Natura 2000 beheerplan. 
De avond bestaat uit een plenair gedeelte dat om 19.30 uur start. Verder is er uitgebreid de 
gelegenheid om vragen te stellen en informatie in te winnen. 

Lieren Veiliger! 

Van Frank Vermeulen (een van de initiatiefnemers van de AED’s) ontvingen wij onderstaand 
bericht over de fysieke veiligheid in Lieren. 
 
“Misschien is het u al opgevallen, maar sinds maandag 31 oktober 2016 hangen er rondom 
Lieren Whatsapp Buurtpreventieborden. In totaal hangen er 8 van deze borden langs de 
invalswegen naar Lieren. Deze actie is tot stand gekomen op initiatief van Yvonne Boonman, 
die vorig jaar de Whatsappgroep “Lieren Buitenalert” heeft opgericht en waar inmiddels 67 
deelnemers bij aangesloten zijn. Samen met Frank Vermeulen en ondersteund door dorpsagent 
Theo Simmelink is een verzoek tot plaatsing bij de Gemeente Apeldoorn ingediend. Dit initiatief 
is dus nu beloond door het plaatsen van deze borden. 
Hopelijk is Lieren en omgeving een stuk minder aantrekkelijk geworden voor inbrekers en 
andere criminelen!” 

 

Varia 

Toneelgroep Graficus speelt “Oude Meesters” 

Theater Spelderholt is een inmiddels bekende speellocatie voor 
de Toneelgroep Graficus. Na een succesvolle theatervoorstelling 
in januari 2016, komen zij in november weer terug naar het 
podium in het theater van Hotel Spelderholt. 
In Oude Meesters -van regisseur en schrijver Ger Thijs- komen de 
gebrouilleerde broers Richard en Coen in dezelfde voorstelling 
terecht: een krakkemikkige thriller over de Tweede Wereldoorlog.  
 
Titel                  : Oude Meesters 
Datum              : 24 november 2016 

 Locatie : Hotel Parc Spelderholt 
 Toegangsprijs : 11 euro 
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Spelderholtloop 2016 

Op zondag 13 november organiseert de Atletiek-
vereniging AV´34 samen met Parc Spelderholt een 
recreatieve-sponsorloopwedstrijd voor mensen met 
en zonder functiebeperking. Er wordt dit jaar geld 
ingezameld voor een personenbus, zodat studenten 
en gasten samen naar hun (sport)activiteit kunnen 
gaan. 
Begin- en eindpunt van alle tochten op Landgoed 
Spelderholt (Spelderholt 9, Beekbergen). Er is 
ruime parkeergelegenheid en omkleedruimte 
aanwezig. 
Je kunt met het hele gezin of met vrienden 

meedoen, ook al rennen jullie andere afstanden. Samen sporten is nog leuker. 
De starttijden voor de verschillende afstanden zijn om 11.00 uur 500 m en 2 km. Deze 
afstanden zijn ook rolstoeltoegankelijk. Om 12.00 uur start de 5 km en 10 km afstand. 
De kosten om mee te doen zijn 1 euro per km en voor de 500 meter is de inschrijfgeld 2 euro. 
Inschrijven kan ook via www.inschrijven.nl of tot 15 minuten voor aanvang van de loop bij de 
inschrijftafel op Parc Spelderholt. 

Voortgang nieuwbouw De Ruiterij 

 

Herfst in Beekbergen 

 
Inktzwammen aan de Arnhemseweg 
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Gemeentenieuws 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Molenvaart 9 Kappen van 3 berken 2016-10-26 

Loenenseweg 89 Plaatsen van een erfafscheiding 2016-10-29 

 
De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan 
gepubliceerd. Op dat moment kunt u de gehele aanvraag en het besluit op verzoek inzien. Ook 
kunt u dan eventueel een bezwaar of zienswijze indienen. Zolang de gemeente nog geen 
besluit heeft genomen over de ingediende aanvraag worden geen nadere details over de 
aanvraag of over de aanvrager verstrekt, omdat de gemeente de privacy van de aanvrager 
respecteren.  

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kerkallee en Papenberg Veluwse Wintermarkt 2016-12-01 

 
De burgemeester maakt bekend dat de bovenstaande aanvraag voor het houden van een groot 
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Brinkenweg Tijdelijke in- / uitrit 2016-11-01 

 
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 de bij de verleende omgevings-
vergunning genoemde datum gestuurd te worden aan het college van burgemeester en 
wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 
7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 

Uitvoeringsagenda Energietransitie 2017 - 2020 

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 3 november 2016 werd bovengenoemde nota 
besproken. 
In de nota wordt de geformuleerde ambitie centraal gesteld.  
“Apeldoorn beoogt op termijn energieneutraal te worden. Dit betekent dat op jaarbasis evenveel 
duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt verbruikt. Hiervoor zijn verschillende 
scenario’s mogelijk. Daarbij kan worden gedacht aan: 

- de mate van energiebesparing 
- de snelheid waarmee energie bespaard wordt 
- de mate en snelheid van duurzame energieopwekking 

Daaraan wordt toegevoegd “we (Apeldoorn) gaan de energietransitie versnellen en we willen 
daarbij substantieel sneller gaan dan de landelijke trend. 
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In tabelvorm ziet de ambitie er dan als onderstaand weergegeven uit 

 2014 2020 2030 Later 

Energie gebruik t.o.v. 2014  100% 87% 68% 47% 

Duurzame energie t.o.v. 2014 100% 131% 375% 838% 

Besparing + duurzame energie t.o.v. gebruik 2014 5% 20% 51% 96% 

Percentage energieneutraliteit  5% 8% 28% 91% 

 
Zonder overdrijving een ambitie die er niet om liegt. 
Hoe wil Apeldoorn dat bereiken?  
De verwachting is dat het aantal zonnepanelen op daken en in zonneweides sterk zal 
toenemen. De ambitie is om alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen. Niet ieder-
een, zo staat in de nota, heeft een dak dat geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Zonneweide en zonnevelden kunnen dan coöperatief worden geëxploiteerd. 
Ook de opwekking van energie door middel van windturbines is een optie die een bijdrage aan 
energieneutraliteit kan leveren. In de nota wordt de ambitie voor windenergie en voor biomassa 
nader uitgewerkt. Mogelijkheden en ook de onmogelijkheden (wat is maatschappelijk accep-
tabel en wat stuit op weerstand) worden in de nota beschreven.  
Tijdens de PMA werd door de fractie van de gemeenteraad vooral aandacht gevraagd voor: 

- wat kunnen we leren van andere steden waar men stappen heeft gezet op de weg van 
energieneutraliteit (wethouder ga daar praten en kijken) 

- introduceer “de groen tafel”; waar gemeente, bedrijfsleven, onderwijs met elkaar 
nadenken over en voorstellen doen voor energiebesparing 

- communiceer met marktpartijen en met bewoners over de ambitie, de aanpak, de voort-
gang en de resultaten. Maak hen op die manier deelgenoot aan het realiseren van de 
ambitie 

- investeringen zullen in belangrijke mate van marktpartijen moeten komen 
 
Natuurlijk kwam tijdens het overleg van de raadsfracties ook de bekende “stip op de horizon” 
om de hoek kijken. Goed om al starend in de verte een doel op de kim te hebben, maar vergeet 
niet wat er binnen handbereik beschikbaar is. 
Er zal nog heel wat energie nodig zijn om energieneutraliteit te bereiken.  
 

Agenda Raadsvergadering 10 november 2016; aanvang 14.00 uur 

  1. Vaststelling raadsagenda 

  2. Vragenuurtje 

  3. Actualiteitsvragen 

  4. a Zienswijze conceptbegroting 2017 Leerplein055 

  4. b Opheffing Openbare Basisschool Het Gilde 

  4. c Brief wijkraad Zuidoost inzake hoogspanningslijnen De Maten 

  4. d Internationaal beleid in economisch perspectief 

  4. e Aanpassing verordening fractieassistentie 

  5. Bestemmingsplan De Krim 4 Hoenderloo 

  6. Bestemmingsplan Henk Vulinkweg 30 Beekbergen 

  7. Wijziging raadsdelegatiebesluit 

  8. I-visie, gemeente Apeldoorn in het digitale tijdperk 

  9. Statushouders Opnieuw Thuis in Apeldoorn, plan van aanpak 

10. TuRap begrotingswijziging actualisatie BROA en RBB 

11. TuRap herverdeling onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf 

12. TuRap begrotingswijziging 2016 

13. Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door PSA “Voortschrijdend inzicht” 

14. Vaststelling Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 (MPB) 

 

17.30 uur Schorsing 

19.00 uur Vervolg behandeling MPB 2017-2020 

24.00 uur Sluiting met drankje in de Burgerzaal 
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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; week 45) 

Maandag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
15.45 tot 16.45 uur Zanguurtje 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 

Dinsdag 
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 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 oneven week themamiddag 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
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Donderdag  
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/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 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur even week Mannenochtend 
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 even week Jeu de Boules 
14.30 tot 16.00 uur oneven week Filmmiddag 
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Zaterdag 
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 17.00 uur Met de mantel aan de wandel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie-inloop 

Zondag 
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 
 
Info: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplek 
       https://dagbesteding.apeldoorn.nl/dagbestedingsplek 
 
Voor informatie kunt u bellen: 
Activiteitenbegeleiding De Vier Dorpen telefoonnummer 055-5066870 

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). 
 
 
 
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 
 
 


