Nieuwsbrief 19 december 2016
Van de bestuurstafel
Vandaag,
daag, maandag 19 december 2016,ontvangt
2016,
u
de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2016.
Op maandag 9 januari 2017 ontvangt u van ons de eerste Nieuwsbrief van het jaar 2017.
2017
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren wenst u allen

Gezellige Kerstdagen
erstdagen en een Voorspoedig en Gezond
ezond 2017.
2017

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren nodigt u (leden en
belangstellenden) uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die op
dinsdag 10 januari 2017 aanvang 20.00 uur wordt gehouden
in de Wilmazaal van Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen).
De voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer, zal
zal in een korte toespraak
“terugblikken
blikken” (2016) en “vooruitkijken” (2017).
U bent van harte uitgenodigd.
Natuurlijk zorgen wij voor hapjes en drankjes.
Van de voorzitter
In deze laatste Nieuwsbrief van dit jaar wil ik nog graag een terugblik geven op de zaken waarmee wij als dorpsraad in de achterliggende periode zijn geconfronteerd.
In de eerste plaats zijn wij positief gestemd over het feit dat het Immendaal niet zal worden
ingericht als asielzoekerscentrum. Wij hebben ons daarvoor steeds sterk gemaakt en nu is de
uiteindelijke bestemming duidelijk. Verder heeft Lieren inmiddels het predicaat “hartveilig” en wij
zijn voornemens Beekbergen de zelfde status te laten krijgen. Voorts heeft ons milieuteam van
Pluryn dit jaar wederom bereikt dat ons dorp in de
de top 10 van schoonste winkelcentra van
Nederland terecht kwam. Er is uiteraard nog meer te melden over 2016, maar dat zal ik doen
tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 10 januari a.s. in Het Hoogepad, waarvoor ik iedereen van
harte uitnodig.
Laat ik besluiten om u namens alle bestuursleden en medewerkers van de dorpsraad een
voorspoedig 2017 toe te wensen.
Joop van der Meer

Gebiedsvisie Beekbergsebroek
Maandag 12 december 2016 was de Raadzaal te klein om alle belangstellenden (van de dorpsraad Beekbergen-Lieren
Lieren waren Gert Wilbrink, Jamone Wagner en Pieter de Mos aanwezig) een
stoel te bieden die de informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Beekbergsebroek bijwoonbijwoon
den. De deuren naar de Burgerzaal waren open gezet en extra rijen stoelen waren geplaatst.
geplaat
Het onderwerp leeft dus duidelijk bij een grote groep inwoners. Het centrale punt van discussie
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was “geen windmolens in het gebied Beekbergsebroek”. Even het geheugen opfrissen, want de
discussie over Beekbergsebroek is al ruim twee jaar aan de gang.
Op 2 oktober 2014 heeft de dorpsraad gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze
op een voorstel van het college van B&W in te dienen.
In de zienswijze hebben wij gewezen op de natuurwaarden van het gebied, de flora en de fauna
en het recreatie aspect. Dat waren ook de basisuitgangspunten van het voorstel van het college
van B&W. Daar werd ook gewezen op natuur en recreatie en op duurzame wijze opwekken van
energie. De dorpsraad heeft in haar zienswijze gesteld dat die uitgangspunten niet verdragen
dat er in dat gebied dan een drietal windmolens wordt geplaatst met een tophoogte die de
150 meter overschrijdt. Wij stelden ook voor de aanliggende woonwijk is dit niet wenselijk.
Windmolens, zeker die met een mast- en wieklengte als in het plan is voorzien, geven geluidshinder (een zoevend geluid)in de omgeving en verstoren de rust in het aangrenzende natuurgebied. Ook moet rekening worden gehouden met het stroboscopisch effect (slagschaduw)op
de omgeving. Reden waarom wij het plaatsen van windmolens in dat gebied geen goede ontwikkeling vonden en nog steeds vinden.
Vervolgens werd in de zienswijze het voorstel gedaan het gebied Beekbergsebroek te koppelen
aan het naast gelegen Beekbergerwoud. Daarbij kunnen, zo stelden wij in de zienswijze, kleine
recreatieve elementen worden ingebracht in het plan voor Beekbergsebroek die geen grote
investeringen vergen maar wel een meerwaarde geven. Te denken valt aan “ecolodges” en
educatieve projecten voor scholen en natuurverenigingen. Ook hebben wij in de zienswijze
aandacht gevraagd voor het aanleggen van een zonnepanelenakker.
De door ons ingediende zienswijze is door het college van B7W besproken en in het rapport
waarin een uitspraak werd gedaan over de door ons en anderen ingediende zienswijzen was
(even kort door de bocht) geen aanleiding tot wijziging van het plan.
Sinds oktober 2014 is er door veel partijen inbreng geweest, veel gereageerd en veel weerstand
geweest tegen het plan om in Beekbergsebroek een drietal windmolens te plaatsen. Het door
ons in oktober 2014 ingenomen standpunt (zoals verwoord in de zienswijze) is ook na alle ontvangen informatie niet fundamenteel veranderd.
Terug naar de bijeenkomst van 12 december 2016.
Het was Jaap Herforth (projectverantwoordelijke van de gemeente Apeldoorn) die een kort
overzicht gaf van het project en de essentie van de gebiedsvisie. Vertrekpunt voor de gebiedsvisie is het raadsbesluit van 15 januari 2015 waar voor het gebied een ontwikkelrichting is vastgelegd die uitgaat van duurzame energieopwekking, recreatie en natuur. Uitgangspunten die
ook in eerder overleg en notities al waren benoemd. Gekoppeld aan die uitgangspunten is de
ontwikkelstrategie vorm gegeven. In de ontwikkelstrategie worden onderwerpen als economie,
financiering, organisatie van de uitvoering en dergelijke beschreven. Allemaal belangrijke onderwerpen maar al snel zou blijken dat men daar niet voor was gekomen.
In de media en ook in een voorgaande Nieuwsbrief was meegedeeld dat de gemeenteraad zelf
een onderzoek wilde uitvoeren waarbij draagvlak een onderwerp zou zijn. Daarom kreeg de
heer Russchen (voorzitter van de raadswerkgroep) gelegenheid om toe te lichten wat de
opdracht aan deze werkgroep is (beperkt zich niet tot een antwoord op de vraag wel of geen
windmolens in het gebied Beekbergsebroek).
Op de vraag wie zitten er in de werkgroep werd geantwoord: Dennis Russchen (voorzitter),
Henk van den Berge, Hessel Dooper, Jeannet Huizing en Harry Voss.
Enkele vragen en afspraken die alle uitsluitend betrekking hadden op het windmolen project.
- toegezegd wordt dat over de keuze van de externe deskundigen die bij het onderzoek
zullen worden ingeschakeld informatie zal worden verstrekt
- de raadswerkgroep zal, voor zover dat mogelijk en voor de voortgang van het onderzoek
verstandig is, informatie over de voortgang van het onderzoek zal worden verstrekt
- de raadswerkgroep zal in overleg treden met gemeenten waar al ervaring is met windmolens en dan met name de invloed op mens en dier van luchttrillingen, geluidsaspect
en slagschaduw
- op de vraag wat voor de werkgroep de grenswaarde is voor draagvlak kan -de
werkgroep komt in de week van 19 december 2016 voor het eerst bijeen- geen antwoord
worden gegeven. Door een aantal aanwezigen wordt in dit verband opgemerkt dat uit
uitgevoerd onderzoek onder de bewoners is gebleken dat er nauwelijks enig draagvlak
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is en dat het naar hun mening weggegooid geld is om nu een onderzoek naar draagvlak,
haalbaarheid en rendement te starten. Draagvlak is er niet, zo wordt door een aantal
aanwezigen gemeld
- ter sprake komt ook de stapeling van geluid (windmolens en verkeer van de A1)
Het bestuur van de dorpsraad zal het project nauwlettend volgen, heeft tijdens deze bijeenkomst haar standpunt nogmaals kenbaar gemaakt en overweegt of het nuttig is om -aansluitend
op de in oktober 2014 ingediende zienswijze- nogmaals een zienswijze in te dienen.

Bijeenkomst dorpenplatform
Op dinsdag 13 december 2016 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos deelgenomen aan
het overleg dorpenplatform dat dit keer werd gehouden in het dorpshuis in Oosterhuizen. De
bijeenkomst begon met een tweetal korte presentaties. Het was allereerst Petra Bennink van de
gemeente Apeldoorn die een toelichting gaf op de groenstructuur van de gemeente Apeldoorn.
Binnenkort is deze kaart digitaal beschikbaar en kan worden ingezoomd op de gewenste locatie
en is meteen duidelijk welke voorwaarden er voor die specifieke locatie van toepassing zijn. De
kaart voor het buitengebied zal in de eerste helft vaan 2017 beschikbaar zijn voor raadpleging.
Een tweede presentatie werd verzorgd door Jeannette Kuipers, eveneens van de gemeente
Apeldoorn, en zij behandelde de nota “Verkeersvisie 2016-2030”. Toegelicht werd welke brainstormsessies er in de afgelopen periode met vertegenwoordigers van de dorpen en de wijken
heeft plaatsgevonden, welke belangengroepen aan die bijeenkomsten hebben deelgenomen en
wat uiteindelijk resulteerde in een visie op de mobiliteit in de komende jaren. De dorpsraad
Beekbergen-Lieren heeft altijd deelgenomen aan die brainstormsessies en heeft, samen met
enkele andere dorpen, aangedrongen op zodanige maatregelen en voorzieningen in de infrastructuur dat doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskern wordt geweerd. De wens werd onderkend, de noodzaak voor een veilig dorp werd onderschreven maar de oplossing is niet eenvoudig te vinden. Kern van de presentatie vormde de bouwstenen voor het verkeersplan:
- Apeldoorn fietsstad
- van aanbod naar vraag gestuurd openbaar vervoer
- veilige infrastructuur
Fietspaden zullen, wanneer de ambitie wordt gerealiseerd worden verbreed of moeten zodanig
worden aangepast dat een toename van het aantal fietsers veilig kan verlopen. Op een aantal
fietspaden zullen om die reden een aantal paaltjes worden verwijderd. Ander onderwerp dat
aandacht vraagt is de grote verschillen in snelheid waarmee door de fiets op het fietspad rijden
(bijvoorbeeld de E-fiets). Ander onderwerp dat in de nota aandacht krijgt zijn maatregelen om
de doorstroming van het verkeer te verbeteren (groene golf). Tot slot is er in de nota en in de
discussie tijdens de brainstormsessies en tijdens deze bijeenkomst van het dorpenplatform aandacht voor verduurzaming van het openbaar vervoer.
Vervolgens krijgt Simon Boon de gelegenheid om aandacht te vragen voor de open monumenten dagen in 2017. De titel van die dagen is (niet echt origineel) “Boeren, Burgers en Buitenlui”.
Aan de vertegenwoordigers van de dorpen wordt gevraagd na te denken over welke monumenten volgend jaar op 9 en 10 september zouden kunnen meedoen met deze monumentendagen.
Tijdens deze bijeenkomst van het dorpenplatform waren er geen spontane aanmeldingen.
Tijdens het “rondje langs de dorpen” wordt door Joop van der Meer meegedeeld dat in
Beekbergen op 1 november 2016 met de vier grote zorginstellingen een avond is georganiseerd
waar deze instellingen en bewoners van Beekbergen met elkaar hebben gesproken over wat
men van elkaar verwacht of wat voor verbetering vatbaar is of extra aandacht vraagt.
Zowel de zorginstellingen als de dorpsbewoners hebben de bijeenkomst positief ervaren.
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In en om de dorpen
n

Kerstavond 2016 Protestantse Gemeente LierenLieren-Beekbergen
Kerkdienst op zaterdag 24 december om 20.30 uur
Voorganger: ds. Arjan de Graaf
Orgel: Henk Mulder
m.m.v. Chr. Gem. Koor ‘Hosanna’
o.l.v. dirigent Bart van den Brink
Piano: Roel Praas
Aansluitend is er de gelegenheid om samen van een warm drankje te genieten.
U bent van harte welkom.

WhatsApp Buurtpreventie Beekbergen rondom park
Er is een WhatsApp groep in oprichting om de buurtpreventie in
in Beekbergen gestalte te geven.
Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk mensen uit de onderstaande straten zich aanmelden
zodat er een goede dekking wordt verkregen. Ga naar de onderstaande link om u aan te
melden. Daarvoor dient u zich wel eerst te registreren.
Vergeet niet uw adres en mobiele telefoonnummer
telefoon
op te
geven aan de groepsbeheerder zodat duidelijk is waar
een eventuele melding vandaan komt. Na aanmelding
wordt u in de WhatsApp groep geplaatst.
Deze groep omvat het gebied rondom het park, te weten de volgende straten:
Wolterbeeklaan, Vlinderstraat, Hagenweg, Tullekensmolenweg, Keizersmantel, Koningspage,
Atalanta, Libellestraat, Herman Coertsweg, Waterjufferstraat, Arnhemseweg (tussen Dorpstraat
en Tullekensmolenweg), Freule Hartsenplein, Henrick Minnekenweg, Klein Canada,
Cana
Papenberg,
J.A. van Bumaweg, Ruitersmolenweg,
Ruitersmol
Kerkallee, Kerkweg en de Dorpstraat (tot de
Ruitersmolenweg).
https://wabp.nl/groepen/7361--beekbergen-beekbergen-rondom-park/
De groepsbeheerder is Johan Wilbrink, Wolterbeeklaan 59.
59

Snelheidsdisplay verplaatst
erplaatst naar de Tullekensmolenweg

4

Gemeentenieuws
Verandering uitvoering jeugdgezondheidszorg Apeldoorn
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een bericht met betrekking tot bovengenoemd
onderwerp. Verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (van 0 tot en met 18 jaar) is de
gemeente Apeldoorn. De uitvoering wordt op dit moment verzorgd door Vérian en de GGD
Noord en Oost Gelderland. Met ingang van 1 januari 2017 wordt de zorg voor de bovengenoemde groep inwoners van de gemeente Apeldoorn ondergebracht bij het CJG (Centrum
voor Jeugd en Gezin).
De gemeente Apeldoorn heeft laten weten dat:
- er alleen organisatorische veranderingen zullen plaatsvinden
- ouders en kinderen in principe bij dezelfde jeugdarts en jeugdverpleegkundige onder
behandeling blijven
- de locaties waar de spreekuren worden gehouden niet wijzigen
- reeds gemaakte afspraken na 1 januari 2017 gehandhaafd blijven
- Vérian en GGD Noord en Oost Gelderland de komende weken de werkzaamheden voor
de jeugdgezondheidszorg afronden en overdragen aan CJG
- ouders die een consultatiebureau buiten de gemeente Apeldoorn bezoeken van Vérian
een bericht ontvangen om per 1 januari 2017 over te gaan naar een consultatiebureau in
Apeldoorn

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Kuiltjesweg 44G

Omvang verblijfsmiddel vergroten

2016-12-07

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan
gepubliceerd. Op dat moment 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.
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg 63

Kappen van 5 bomen

2016-12-13

Hulleweg 34

Kappen van 2 beuken

2016-12-13

Kanaal Zuid 386

Plaatsen van in-/uitrit

2016-12-14

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 omgevingsvergunning 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.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (PMA) donderdag 22 december 2016
Tijd

Omschrijving
Het Rode Hert

19.00 – 19.45 uur

Presentatie Foenix; van circulaire economie naar circulaire samenleving
De Moriaen

19.00 – 19.45 uur

Perspectief Agrarische sector
De Rode Leeuw

19.00 – 19.45 uur

Presentatie Oranje Kolom
Raadzaal

20.00 uur

1 Vaststelling agenda raadsvergadering
2 Vragenuurtje
3 Actualiteitsvragen
4 Benoeming van de heer H.A. Lokhorst als tijdelijk lid van de
Rekenkamercommissie
5 Bestemmingsplan Laan van de mensenrechten naast 500
6 Vaststelling van het nieuwe kader voor inrichtingsgebied Haven Centrum
7 Cultuurnota 2017-2020
8 Wijziging raadsdelegatiebesluit
9 Sluiting met drankje in de Burgerzaal

Korte toelichting bij de agenda voor de raadsvergadering.
“Van circulaire economie naar circulaire samenleving”. Foenix is al 34 jaar actief in de
gemeente Apeldoorn met initiatieven op het gebied van hergebruik. De laatste tijd werkt Foenix
samen met andere organisaties (onder andere zorgpartijen als Stimenz). De directeur van
Foenix, de heer Arjin Jans, wil tijdens de presentatie laten zien dat er met in achtneming van
een gezonde bedrijfsvoering versterking kan plaatsvinden door de op zichzelf staande onderdelen met elkaar te verbinden (in managementtaal heet dat 1+1 is altijd meer dan 2).
Als voorbeelden zullen worden genoemd het “repaircafé”; het buurtwerk met Stimenz; de
klussenbus en kledingherstel. Allemaal activiteiten die inhoud geven aan de circulaire samenleving.
In de presentatie “Oranje Kolom” zal een beeld worden gegeven wat de gemeente Apeldoorn
doet bij een ramp of crisis. Daarnaast wordt er ingegaan op de vraag “wie is waarvoor
verantwoordelijk en wat is hiervoor geregeld”.
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Adressen sociaal maatschappelijk werk en
bijeenkomsten voor senioren
Infopunt WSG stopt!
Omdat er de laatste tijd op donderdagmiddag in dorpshuis De Hoge Weye steeds minder
gebruik werd gemaakt van de diensten (handreikingen) van de Woon Service Groep is
besloten deze dienstverlening te beëindigen. Op donderdag 15 januari 2016 is tijdens de
bijeenkomst van de Stamtafel afscheid genomen van Rita Stok en Ann Korthuis. Steven
Gerritsen (stadsdeelmanager dorpen en buitengebied gemeente Apeldoorn), Ton Tijhof
(namens de Stamtafel) en Pieter de Mos (namens de dorpsraad) dankten de beide dames
voor hun inzet en de gegeven adviezen en hulp bij vragen over wonen en aanverwante
zaken. Rita en Ann ontvingen van elk van hen een boeket bloemen.

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (met
uitzondering van 29 december 2016) 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 (wonen, zorg en welzijn). 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.

Seniorenbijeenkomsten
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34)
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten
- donderdagmiddag (niet op 29 december 2016), 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)
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-

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.
- N.B. Dinsdag 27 december 2016 is er wél Proathuus,
maar op dinsdag 3 januari 2017 is er géén Proathuus
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Weekprogramma week 51
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
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
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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 (niet op 22 en 29 december 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
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