Nieuwsbrief 9 januari 2017
Van de bestuurstafel
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad
Beekbergen en Lieren nodigt u

UITNODIGING

(leden en belangstellenden) uit voor de

U bent van harte uitgenodigd voor de

Nieuwjaarsbijeenkomst die op

Nieuwjaarsbijeenkomst

dinsdag 10 januari 2017 aanvang 20.00 uur

Wanneer: Dinsdag 10 januari 2017
Aanvang : 20.00 uur
Waar
: Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen

Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen).

Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd

wordt gehouden in de Wilmazaal van

De voorzitter van de dorpsraad,
Joop van der Meer, zal in een korte toespraak

Korte presentatie door
Joop van der Meer

“terugblikken” (2016) en “vooruitkijken” (2017).

(voorzitter dorpsraad)

Terugblikken en Vooruitkijken

U bent van harte uitgenodigd.
Natuurlijk zorgen wij voor hapjes en drankjes.

Ruimte voor de markt
(Een grotere woningbehoefte speelt op korte termijn. Voor welke planinitiatieven is extra ruimte
in de woningmarkt?)
In het gemeentelijk document “Afwegingskader Woningbouw 2016-2018” (de juiste kwaliteit
toegevoegd aan de stad Apeldoorn van november 2016) wordt bij de beschrijving een viertal
woonmilieus onderscheiden:
Levendige stadswijk:
- deze buurt is gelegen in een levendige omgeving met veel voorzieningen en veel
verschillende soorten mensen. Huizen staan dicht op elkaar, er zijn veel appartementen
Rustige stadswijk
- deze buurt ligt in een rustige, groene woonwijk, dichtbij het stadscentrum, maar buiten
de drukte
Luxe stadswijk
- deze buurt ligt in een ruim opgezette, groene stadswijk heeft veel grotere koopwoningen.
De meeste mensen wonen er een beetje op zichzelf, er is veel privacy
Luxe woonwijk
- deze ruim opgezette groene buurt bestaat uit veel vrijstaande en ruime rijwoningen met
een hoge mate van privacy. Deze buurt is vaak gelegen aan water of groen.
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Bij elk van deze vier onderscheiden woonmilieus is door de gemeente Apeldoorn een aantal
ruimtelijke kenmerken gegeven en is een schets gemaakt van de bewoners.
Vervolgens wordt in de notitie stil gestaan bij de huidige ontwikkeling op de woningmarkt.
Waar is behoefte aan (vraag), wat is op dit moment beschikbaar (aanbod) en waar sluit vraag
en aanbod niet op elkaar aan. Om bij een bouwaanvraag een afgewogen antwoord te kunnen
geven of de aanvraag past binnen de kaders van de woonvisie is een “afwegingsmodel”
opgesteld.
Het gaat dan om antwoorden op de vragen:
- sluit het plan aan bij de (extra) marktruimte op de korte termijn? Is het realiseerbaar
binnen de periode 2016-2018 en ook over is er voldoende spreiding in de segmenten
duur, middel en goedkope woningen.
- draagt het bouwplan voldoende bij aan de ontwikkelingskoers van de stad Apeldoorn?
Zowel op stedelijk als op gebiedsniveau.
- doet de afweging recht aan het gemeentelijk belang voor een gezond Grondbedrijf?
Er moet dus aan een aantal eisen (waarvan sommige criteria hard -dat wil zeggen objectief vast
te stellen zijn- en bij een aantal criteria is dat wat vager) worden voldaan wil men gebruik
mag/kan maken van de beschikbare planruimte.
Wat zegt de gemeentelijke notitie over het “landelijk gebied” is voor Beekbergen-Lieren een
relevante vraag. In de notitie staat:
“Komen tot nadere conclusies voor de woningbouwprogrammering in het landelijk gebied,
kwantitatief en kwalitatief. Onderzocht wordt in hoeverre bijstelling van de huidige programmering aan de orde is. Zowel nieuwbouwplanning in projecten als kleinschalige initiatieven worden
betrokken in de afweging. Voorafgaand wordt in samenspraak met stakeholders, waaronder de
dorpsraden, een reëel ontwikkelperspectief voor het wonen in de afzonderlijke dorpen
opgesteld”.
Wij zijn benieuwd wat de gemeenteraad op 12 januari 2017 over deze notitie gaat zeggen en
hoe het overleg met de dorpsraad (zie boven) vorm gegeven wordt.
Zodra er op de punten (meer) duidelijkheid is wordt daarover gerapporteerd in de Nieuwsbrief.

Afwegingskader woningbouw 2016-2018
In bovenstaand artikel werd het reeds genoemd en werd al uiteengezet wat het afwegingskader
behelst. Aansluitend aan de vergadering in de PMA van 12 januari 2017 waar het onderwerp
“Ruimte voor de markt” wordt besproken, vergadert de PMA over “Afwegingskader woningbouw
2016-2018”. Zo ontstaat een compleet beeld van de voorwaarden voor en toetsing van bouwplannen.
Een onderwerp ook dat al vaker aan de orde is geweest in PMA vergadering, dat altijd heeft
kunnen rekenen op belangstelling van de dorpsraad en zeker ook van BWiBL (Betaalbaar
Wonen in Beekbergen en Lieren). Reden waarom ook in deze Nieuwsbrief aandacht wordt
besteed aan dit onderwerp. Doel van het overleg op 12 januari 2017 is te sonderen of het
onderwerp “Afwegingskader Woningbouw 2016-2018” ter goedkeuring aan de gemeenteraad
kan worden voorgelegd. In het bespreekvoorstel wordt allereerst een overzicht gegeven van wat
er in de loop der jaren is besproken, is vastgesteld, is gewijzigd en waarom. Steeds werd in die
periode de ontwikkeling op de woningmarkt in de besluitvorming meegenomen en was richtsnoer voor opvolgende maatregelen. De bestedingspatronen van burgers wijzigden zich ook
door ontwikkelingen in de economie. Toen er recent weer een opgaande trend zichtbaar werd,
was dat voor de gemeente aanleiding om een marktanalyse (aanbod en vraag op elkaar
afstemmen) te laten uitvoeren door bureau Fakton. Conclusie van dat bureau is: er is ruimte
voor 600 extra woningen (verdeling over de marktsegmenten is in het rapport ook aangegeven).
In het openbare deel van de notulen van het college van B&W van 22 november 2016 staat
onder andere, dat het college het presidium verzoekt het afwegingskader te presenteren in de
PMA. En dat is nu dus gepland op 12 januari 2017 (zaal De Rode Leeuw, 20.00 uur).
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Eerst worden hier een tweetal begrippen die in het rapport een centrale rol spelen nader
verklaard.
-

Effectieve vraag: mensen verhuizen van de ene plek naar de andere plek om hun woonsituatie aan te passen aan hun actuele omstandigheden. Dus, ze gaan ruimer of krapper
wonen, duurder of goedkoper, dichter bij het werk of dichter bij voorzieningen. De effectieve
vraag wordt in het Fakton rapport omschreven als de actuele vraag naar nieuwbouwwoningen op basis van de huishoudensamenstelling en is gebaseerd op de verhuisbewegingen in de periode 2010-2015.Dit geeft een kwantitatief beeld en een kwalitatief
beeld van de woningvraag voor de korte termijn.

-

Woningbehoefte (langere termijn)is gebaseerd op de demografische ontwikkeling
(vergrijzing, ontgroening, individualisering). Het Fakton rapport gaat uit van de veronderstelling dat de verschillende groepen huishoudens (jongeren, gezinnen, ouderen, alleenstaanden, paren) van 2025 zich verdelen over de woningvoorraad als dat in 2015 het geval
was. Als gevolg van een toename van het aantal kleine huishoudens wordt een toename
van het appartementen verwacht. De hier gegeven omschrijvingen van begrippen gelden
voor heel Apeldoorn. Wat betekent dat voor Beekbergen en Lieren.

Voor Beekbergen wordt geconcludeerd:
-

het totale harde planaanbod in Beekbergen overstijgt in de totale beschouwingsperiode
de woningbehoefte met een factor 1,7 en is nagenoeg gelijk aan de effectieve vraag

-

vooral het aantal grondgebonden koopwoningen in het dure segment lijkt kritisch; de
vraag die voor dit segment van toepassing is ligt beduidend lager dan het planaanbod

-

er is ruimte voor gestapelde woningen, zowel koop als huur met uitzondering van het
dure koopsegment

-

in het planaanbod zijn de woonsituaties dorps en landelijk dominant aanwezig. In de
vraag is dorps eveneens dominant maar in mindere mate dan aanbod. De vraag is meer
divers

Met betrekking tot Lieren staat in het Fakton rapport het volgende te lezen:
-

in de totale beschouwingsperiode overstijgt de effectieve vraag en de woningbehoefte
het totale planaanbod fors, waarbij wordt opgemerkt dat dit met name wordt veroorzaakt
door het grote aandeel “zachte planaanbod”. Uitgaande van enkel harde planvoorraad is
er sprake van een tekort aan aanbod om de vraag te bedienen. Er dient, zo vermeldt het
rapport, een selectie worden gemaakt van het zachte planaanbod dat past bij Lieren en
dat er voor zorgt dat de woningvoorraad op peil blijft

-

vooral het aandeel grondgebonden koopwoningen in het dure segment lijkt kritisch. Er
wordt geen (nauwelijks) vraag naar dit segment uitgeoefend

-

het woonmilieu dorps is dominant aanwezig in het planaanbod, terwijl de vraag meer
divers is

Zoals eerder aangegeven zal behandeling van het Fakton rapport plaatsvinden tijdens de
Politieke Markt Apeldoorn van 12 januari 2017 in zaal De Rode Leeuw; aanvang 20.00 uur.
De dorpsraad zal het rapport nader bestuderen.
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In en om de dorpen
Prinses Juliana Beekbergen geeft Nieuwjaarconcert met Vera Mann
Het jaar 2017 wordt door harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) feestelijk geopend
met een Nieuwjaarsconcert op zaterdag 21 januari. Soliste tijdens dit concert is de Vlaamse
actrice, zangeres en musicalster Vera Mann.
Het Nieuwjaarsconcert bestaat voor de pauze uit een Frans georiënteerd programma met
nummers als ‘Non, je ne regretterien’ en ‘Brussel’. Na de pauze zullen PJB en Vera Mann een
afwisselend en feestelijk repertoire ten gehore brengen met nummers als ‘Big spender’, ‘Life is
a cabaret’ en ‘Laat me niet alleen’. Zowel voor als na de pauze worden Mann en het orkest
ondersteund door een combo bestaande uit Lex Sonneveld (piano) en Arie Veenendaal
(basgitaar). Naast de nummers met Vera Mann zal PJB ook zelf een programma ten uitvoer
brengen. Zo neemt het orkest het publiek mee in de muziek van de musical ‘The Phantom of
the opera’. Daarna gaat het orkest, onder leiding van dirigent René Bos, verder met onder
andere ‘Dixieland Jamboree’, ‘Brilliant Beatles’ en ‘Make myday’. Ook tijdens het eigen
programma van PJB zullen er diverse muzikanten soleren. Tijdens ‘Sax in thecity’ is er een
prominente rol weggelegd voor de saxofoons.
Bij het bekende nummer ‘All I have to do is
dream’ zullen twee euphoniums, ondersteund
door het orkest, een duet spelen.
Vera Mann heeft al een lange staat van
dienst binnen de muziek- en theaterwereld.
De Vlaamse speelde in bekende musicals als
Evita, Mamma Mia! en West Side Story.
Daarnaast vertolkte ze diverse (hoofd)rollen
in toneelvoorstellingen en televisieseries.
Mann was regelmatig te horen bij concerten
van het Brabants Orkest, het Rotterdams
Filharmonisch Orkest, het Metropole Orkest
en de Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso. Tijdens het Nieuwjaarsconcert
met PJB zal de Vlaamse actrice putten uit
haar rijke oeuvre aan muziek.
Het voorprogramma begint om 19:30 uur in
De Heemgaard te Apeldoorn en wordt
ingevuld door het opleidingsorkest onder
leiding van dirigent Harald van Neck. Het
concert met Vera Mann begint om 20:00 uur.
Kaarten (€15,=) kunnen worden gekocht
bijPrimera De Damper in Beekbergen, bij de
leden van het orkest of aan de zaal.
Meer informatie over Vera Mann en PJB is te
vinden op de website: www.harmonie-pjb.nl.

Gemeentenieuws
Breedband op de Veluwe
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een mededelingenblad van de Stichting Breedband
Noord Veluwe. Deze stichting is door een aantal bewoners in het gebied waar internet naar de
huidige maatstaven “traag” is opgericht. Zij streven naar het realiseren van snel internet op de
Noord Veluwe en hebben contact gezocht met CIF (Communication Infrastructure Fund).
In de mededeling wordt door de stichting aangegeven welke afspraken er inmiddels zijn
gemaakt met betrekking tot de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de 11 Veluwse
gemeenten. Convenanten zijn met deze 11 gemeenten gesloten of zijn in een ver gevorderd
stadium van realisatie.
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Het gaat om de gemeenten: Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde,
Epe, Voorst, Apeldoorn en Brummen.
De tekst van de mededeling van de Stichting Breedband Noord Veluwe is integraal geplaatst op
de website van de dorpsraad Beekbergen-Lieren
(http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/documenten.html)

Groene structuren overzichtelijk in beeld
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen we een persbericht over bovengenoemd onderwerp.
De gemeente Apeldoorn heeft de groene hoofdstructuur in stad, dorpen en buitengebied in
beeld gebracht op de Groenstructuurkaart Apeldoorn. De nieuwe Groenstructuurkaart geeft
voor de hele gemeente aan welke groene gebieden de gemeente extra wil beschermen en waar
de gemeente geen snippergroen wil verkopen. Ook staat op de kaart waar bomen gekapt
mogen worden zonder vergunning en waar de Wet natuurbescherming van kracht is. Voor het
stedelijk gebied bestond deze kaart al. Nu zijn
ook het buitengebied en de dorpen
toegevoegd. De kaart ligt van 5 januari tot en
met 1 februari 2017 ter inzage. Iedere inwoner
heeft de mogelijkheid om een reactie te
geven.
Na de inspraakperiode biedt het college de
Groenstructuurkaart aan de gemeenteraad
aan. Naar verwachting behandelt de
gemeenteraad de Groenstructuurkaart in april
2017. Na de vaststelling gebruikt de
gemeente de kaart voor het beoordelen van
aanvragen voor bomenkap en het maken van
nieuwe bestemmingsplannen.
De Groenstructuurkaart is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Apeldoorn
(www.apeldoorn.nl/terinzage).

Verordeningen
Rond de jaarwisselingen actualiseert de gemeente Apeldoorn een aantal verordeningen
(afspraken waaraan gemeente en burger zich tot elkaar verplichten).
Zo ook dit jaar. Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een overzicht van de
geactualiseerde verordeningen.
De inhoud van de verordeningen kunt u op de website van de gemeente Apeldoorn bekijken.
Onderstaand alleen het overzicht van de verordeningen waar een up date is uitgevoerd.
- verordening parkeerbelasting 2017
- verordening onroerende zaakbelasting 2017
- verordening rioolheffing 2017
- verordening toeristenbelasting 2017
- verordening reclamebelasting 2017
- verordening hondenbelasting 2017
- verordening legeskosten 2017
- verordening afvalstoffenheffing 2017
- verordening begraafplaatsrechten 2017
- verordening precariobelasting 2017
- verordening marktrechten 2017
Voorts zijn de volgende regelingen gewijzigd of aangevuld:
- eerste wijziging Gemeentelijke Regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland
2010
- tarievenregeling betaalplannen 2017; anterieure overeenkomst (vrijwillig gesloten
overeenkomst tussen gemeente en particuliere initiatiefnemer. In de overeenkomst zijn
allerlei afspraken vastgelegd, zo ook over het verhalen van kosten. Anterieure
overeenkomst is een van de manieren om kosten van een besluit ruimtelijke ordening te
verhalen)
- kwijtscheldingsbesluit 2017

5

Presentatie Oranje Kolom
Dat was de wat cryptische omschrijving van de bijeenkomst tijdens de Politieke Markt
Apeldoorn van 22 december 2016. Het was de gemeentesecretaris mevr. Sjerps die de
gemeenteraadsleden/fractievertegenwoordigers en de groep belangstellenden uitlegde dat het
gaat om de organisatie bij een crisissituatie. Onderscheid werd gemaakt waar het aard en
omvang betreft van de crisis. Wat kan binnen Apeldoorn worden afgehandeld, wanneer moet er
worden opgeschaald en assistentie vanuit de regio en wellicht daarbuiten worden ingeroepen
en wie is daartoe bevoegd. Ook kan het zijn dat Apeldoorn ter assistentie wordt opgeroepen
voor een crisissituatie elders in de regio. Voor Apeldoorn zijn burgemeester Berends en
gemeentesecretaris mevr. Sjerps de verantwoordelijken en treden in de regio op als coördinatoren. Vervolgens komen een aantal ambtenaren aan het woord die naast hun reguliere taak in
het gemeentelijk apparaat, een specifieke taak hebben bij een crisissituatie. Goed dat de raadsleden/fractievertegenwoordigers en de belangstellenden een inkijkje hebben gekregen in de
organisatie die in functie treedt bij calamiteiten.

Raadswerkgroep windenergie
Er heeft in de afgelopen maanden (wellicht beter om te spreken over jaren) veelvuldig overleg
plaatsgevonden over de vraag: moeten er windmolens komen in het gebied Beekbergsebroek.
Rapporten en zienswijzen volgden elkaar in rap tempo op. De gemeenteraad heeft er een aantal malen over vergaderd maar een definitief ja of nee werd niet uitgesproken. Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 werd besloten tot instelling van een Raadswerkgroep met
als opdracht:onderzoek of er mogelijkheid is voor windenergie in Apeldoorn (breder dus dan
uitsluitend kijken naar Beekbergsebroek). Op 22 december 2016 ontvingen wij van de
gemeente mededelingen met betrekking tot de werkwijze van de raadswerkgroep windenergie.
De raadswerkgroep heeft de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:
- in welke mate en onder welke voorwaarden en condities kan de opwekking van windenergie een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?
Vervolgens zijn in de mededeling van de gemeente de volgende aspecten nader weergegeven:
- de raadswerkgroep is een onafhankelijk orgaan, zonder politieke last of ruggespraak, die
de mogelijkheid en toepasbaarheid van windmolens in geheel Apeldoorn gaat onderzoeken
- hierbij staan zij open voor zowel kennis en kunde van belanghebbende/deskundige
organisaties als kennis en kunde vanuit de samenleving
- de regie ligt bij de raadswerkgroep
- het uiteindelijke doel is te komen tot een kaderstellend document windenergie
- medio januari 2017 wil de raadswerkgroep met de diverse belanghebbenden van
gedachten wisselen over de concept onderzoeksopzet en onderzoeksvragen
- naar aanleiding van die gesprekken zal een extern onderzoeksbureau worden
ingeschakeld
- belanghebbenden die informatie en ideeën bij de raadswerkgroep willen indienen
kunnen dat schriftelijk doen via de mailbox windenergie@apeldoorn.nl.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Schalterdalweg 78

Vergroten van een woning (kapconstructie)

14-12-2016

Keizersmantel 52

Veranderen van een woning

16-12-2016

Koningspage 66

Vergroten van een woning (dakkapel)

19-12-2016

Ruitersmolenweg (nabij 148)

Oprichten woningen (2 onder 1 kap)

20-12-2016

Willem Kolffweg (nabij 18)

Oprichten van een woning

21-12-2016

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.
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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.

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Hulhorstweg 28

Kappen van een zilverspar

20-12-2016

Dorpstraat 40

Plaatsen van gevelreclame

21-12-2016

Veldhofweg 9

Kappen van een beuk

03-01-2017

Wolterbeeklaan 19

Aanbrengen van veranda

04-01-2017

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 12 januari 2017
Tijd

Onderwerp
Raadzaal

19.00 – 20.00 uur

Ambitie voor de comfortabele gezinsstad

20.00 – 21.00 uur

Minima-effectrapportage Apeldoorn 2016
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Compensatieverzoek Stichting Mudanthe (aankoop Finse school)

20.00 – 21.00 uur

Financiële verordening 2016
De Rode Leeuw

20.00 – 21.45 uur

Afwegingskader woningbouw 2016-2018
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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.

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
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

8

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
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