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Nieuwsbrief 19 juni 2017 

Rectificatie 
In de Nieuwsbrief van 12 juni 2017 was het bericht geplaatst: 
“De mededeling vergunningsvrije activiteit -het kappen van een eik, Engelanderweg 23 te 
Beekbergen- met bijbehorende tekening ligt tijdens kantooruren ter inzage in het Stadhuis”. 
Het huisnummer is niet juist, dat moet zijn 32. 
Mag ik mij verontschuldigen met een verwijzing naar het spreekwoord dat “ook de beste 
breister weleens een steekje laat vallen”. 

Van de bestuurstafel 

Werkgroep Oud Beekbergen Lieren (WOBL) 

De Werkgroep Oud Beekbergen Lieren heeft recent een artikel over de 
(vroege) geschiedenis van Beekbergen en Lierengeplaatst op de website 

van de dorpsraad en heeft nog een viertal artikelen in voorbereiding. U kunt het artikel en de 
toekomstige artikelen inzien via www.dorpsraadbeekbergen.nl en dan kiezen WOBL. 

Samen onderweg naar verbetering in zorg en ondersteuning 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bericht dat de jaarmonitor 2016 “Samen onderweg 
naar verbetering in zorg en ondersteuning” beschikbaar is. Het document geeft, zo staat in de 
Pers Info, een beeld van de inspanningen en resultaten van vorig jaar. Wethouder Blokhuis 
(jeugd, zorg en welzijn) schrijft in het Persbericht “Het algemene beeld is dat veel goed gaat en 
dat we tegelijkertijd nog veel te doen hebben. We willen meer samenhang in de zorg en onder-
steuning en dat kost tijd. Daarnaast willen we dat de inwoner en zijn of haar leefwereld centraal 
staan. Dat proberen we ook in deze monitor tot uitdrukking te brengen door niet alleen te tellen, 
maar ook te vertellen.” 
Wethouder Kruithof (werk, inkomen en onderwijs) schrijft in het Persbericht: “Apeldoorn is een 
sociale gemeente. Vaak zijn we succesvol in onze aanpak maar het is niet genoeg want we 
zagen bijvoorbeeld het aantal mensen met bijstand toenemen en ook de schuldenproblematiek 
groeit. De monitor geeft een beeld van hoe het vorig jaar ging met onze inwoners. Komen ze 
rond? Krijgen ze kansen? Kunnen ze meedoen? Hoe ervaren de inwoners de zorg en onder-
steuning? Dat beeld is belangrijk voor ons als college en voor onze gemeenteraad. Hiermee 
kunnen we sturen op de ontwikkelingen”. Met deze uitspraken als leidraad het rapport bekeken. 
Het rapport is geschreven rond de zes “leidende principes” 

- de inwoner centraal, gerespecteerd in zijn eigen kracht en verantwoordelijkheid 
- vraaggericht, dus vanuit meerdere invalshoeken bekeken 
- integraal werkend, zodat er afstemming plaatsvindt tussen professionals 
- vanuit de leefwereld van de klant benaderd en dus systeemgericht 
- veilig 
- doeltreffend en doelmatig 

(N.B. Wanneer daar in het rapport nog een derde item aan zou zijn toegevoegd, te weten “doelgericht” dan zou effectief 
 [de combinatie van doelgericht en doeltreffend] en efficiënt [de combinatie van doeltreffend en doelmatig] een 
 versterking zijn van hetgeen in het rapport wordt bedoeld). 

 
Belangrijk is natuurlijk de vaststelling welke waargenomen trends in het rapport worden 
gesignaleerd en uitgewerkt: 
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Trend/waarneming Doel 

Inkomensproblematiek neemt flink toe Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn 
financieel zelfredzaam 

Meer aandacht voor kwetsbare burgers, maar er is 
nog meer nodig 

De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 
van onze inwoners vergroten  

Sluitende aanpak wordt beter Alle jeugd kan veilig en kansrijk opgroeien 

Sociale basisinfrastructuur in Apeldoorn: goed op 
orde en breed benut 

De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 
van onze inwoners vergroten 

Investering in toegankelijke zorg Integrale zorg en het voorkomen van duurdere zorg 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
zijn sterk in beweging 

De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 
van onze inwoners vergroten 

Meestal tevreden inwoners Een optimale dienstverlening aanbieden 

Kostenbeheersing blijft een uitdaging De kosten binnen budget houden 

 
Opvallend, maar passend binnen de ook in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) gestelde 
doelen, is dat ook in dit rapport sterk wordt aangedrongen op de zelfredzaamheid van de 
burger. Dat geldt dan zowel waar het gaat om zijn/haar financiële situatie als ook op het gebied 
van verzorg en welzijn. 
Aandacht wordt in het rapport ook gegeven aan de waarneming (en soms belemmering) dat 
noodzakelijke ondersteuning of ingrijpen in ongewenste situaties, haaks kan staan op de 
privacy van de burger. 
Vervolgens zijn in het rapport strategische doelen geformuleerd, gewogen en zijn de gemeten 
waarden of aantallen in grafieken en figuren weergegeven. Daarmee wordt duidelijk zichtbaar 
welke trendmatige ontwikkeling is waargenomen en mogelijk uitgangspunt voor bijsturing van 
beleid kan/moet zijn. 
 
In de korte beschrijving van de 7 hoofdstukken in het rapport die een uitwerking van de kern-
vragen zijn wordt duidelijk wat de huidige en wat de gewenste situatie is. 

Bron: Samen onderweg; Jaarmonitor Sociaal domein 2016. 

 
1. Meer samenhang in het sociaal domein vergt lange adem. 

- “met de decentralisatie van twee jaar geleden is onze gemeentelijke rol sterk verbreed 
en veranderd. Meer dan voorheen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn, de zorg, de 
financiën en het welbevinden van de inwoners. In 2015 was onze eerste prioriteit dat de 
dienstverlening aan onze inwoners kon doorlopen. Er was veel onduidelijkheid over wie 
de mensen waren die zorg nodig hadden en over de hoogte van de budgetten. 
Desondanks lukte de dienstverlening in het eerste jaar redelijk tot goed”. 

2. Komen onze inwoners rond? 
- “we willen graag dat inwoners van Apeldoorn rondkomen. Anders kunnen ze namelijk 

niet volwaardig meedoen in de maatschappij. Apeldoorners die zich in een kwetsbare 
positie bevinden, hebben vaak ook financiële zorgen. Dit maakt meedoen soms heel 
lastig. Daarom hebben we een vangnet voor mensen die een laag inkomen hebben. 
Of we bieden hulp als mensen niet genoeg overhouden om rond te komen, bijvoorbeeld 
door schulden. Onze lokale inkomensondersteunenderegelingen zijn laagdrempelig. 
Verder kunnen inwoners bij ons terecht voor toegankelijke betaalbare zorg”. 

3. Krijgen onze inwoners kansen? 
- “onze missie is dat al inwoners in Apeldoorn meedoen naar talent en vermogen. 

Voor een goede start moeten kinderen en jongeren opgroeien in een veilige omgeving. 
En met volop kansen zich op een gezonde manier te ontwikkelen. Gezondheid, onder-
wijs en veiligheid zijn ook belangrijk voor volwassenen, maar het accent ligt hier op de 
jeugd”. 

4. Kunnen onze inwoners meedoen? 
- “bij dit onderwerp staat meedoen centraal. Als gemeente staan we voor de opgave om 

zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te laten deelnemen aan de maat-
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schappij. Van inwoners wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht, maar tegelijkertijd 
neemt de groep kwetsbare burgers toe die een beroep op ons doet”. 

5. Wat vinden onze inwoners? 
- “onze inwoners weten als geen ander hoe ons beleid in de praktijk uitwerkt. Hun 

ervaringen zijn daarom erg belangrijk voor ons. Niet alleen komen we er zo achter wat er 
goed gaat, ook kunnen ze ons vertellen wat we kunnen en moeten verbeteren. Als er 
dingen niet goed gaan, pakken we dit op. We reflecteren op wat er gebeurt en proberen 
op basis van de ervaringen ons proces te verbeteren waar dat nodig is. We zijn een 
lerende organisatie en nog volop aan het transformeren: de ervaringen van inwoners 
helpen ons hierbij”. 

6. Hoe staat het met onze uitgaven? 
- “We wisten in 2015 niet of we voldoende geld zouden hebben voor onze nieuwe taken. 

In het afgelopen jaar hebben we echter steeds beter beeld gekregen van de mogelijk-
heden en risico’s die de nieuwe taken met zich meebrengen. We weten nu ook beter 
welke zorg voor welke inwoner nodig is. Natuurlijk zijn er nog onzekerheden. Dat geldt 
zowel voor ons als opdrachtgever, als voor de zorgaanbieders als opdrachtnemers”.  
In de nota wordtin hoofdlijnen het verloop van de budgetten binnen het Sociaal Domein 
beschreven. 

7. Hoeveel inwoners maken gebruik van onze voorzieningen? 
- “via onze systemen hebben we toegang tot cijfermatige informatie. Die geven een beeld 

van het aantal inwoners dat gebruik maakt van onze voorzieningen” Op basis van de 
door de gemeenteraad over de rapportage van 2015 gevraagde informatie is de opzet 
van de rapportage over 2016 op dat punt aangepast. In het rapport is een groot aantal 
figuren en grafieken opgenomen, waar veel -detail- informatie uit te halen is die echter 
niet strijdig is met de privacy wetgeving. 

 
Het rapport is leesbaar omdat de per hoofdstuk gegeven informatie wordt ingeleid met de 
teksten die hierboven zijn opgenomen. Er wordt dan globaal inzicht verkregen over “waar gaat 
het over”, “wat verwacht de gemeente van mij” en “wat mag ik van de gemeente verwachten”. 
Schroom niet om aan de sociaal werker van Stimenz, Hélène Mook, hulp te vragen wanneer u 
daar behoefte aan heeft om de weg in “het bos van weten, regels en voorzieningen” te vinden. 

In en om de dorpen 

Joyce Huisman 12½ jaar bij kinderdagverblijf OOK 

Op 15 juni 2017 werd 
Joyce Huisman, leidster 
bij kinderdagverblijf 
OOK, tot haar grote 
verrassing door haar 
collega’s, kinderen en 
hun ouders en door de 
medewerkers van 
kantoor dorpsraad (want 
we zijn goede buren van 
elkaar) in de bloemetjes 
gezet. 
Reden: Joyce was  
12½ jaar in dienst van 
OOK. De eerste kleuters 
die zij de beginselen van 
samenspelen en samen-
werken heeft geleerd zijn 
nu al bijna volwassen. 

Joyce van harte 
gefeliciteerd! 



 
 

 

Overdracht AED en AED-buitenkast

Op dinsdagavond 13 juni 2017 vond de 
officiële overdracht plaats van de AED 
en de AED
van het bakhuis van 
de Tullekensmolenweg is opgehangen. 
Door Veronique Brink werd namens het 
bestuur van De Boerderij Beekbergen 
gememoreerd hoe voortvarend de AED 
en de buitenkast kon
gereali
respec
Beekbergen en door de V
dorpsraad Beekbergen
buiten
“Hartveilig Wonen” en zijn ook 

gemeld bij deze organisatie. 

Er zijn nu in Beekbergen twee locaties waar een AED in een buitenkast (dus 
24 uur per dag, 7 dagen per week) beschikbaar is. Dat is dus bij de 
kazerne aan de Van Schaffelaar
Robert Jeths werd de procedure 
van de AED toegelicht. Vervolgens droegen de sponsoren 

Beekbergen en Vereniging dorpsraad Beekbergen
buitenkast over aan het bestuur van De Boerderij
een drankje nog even nagepraat.

Straatvolleybaltoernooi 

In de week van 26 juni tot en met 1 juli 2017 wordt in Beekbergen voor de 42
volleybaltoernooi gehouden. Waar andere steden en dorpen 
ren was- al lang zijn gestopt met dit sportieve en sociale evenement, floreert dankzij de inzet 
van een groep enthousiaste inwoners, het straatvolleybal nog steeds. Dit jaar iets minder teams 
dan vorig jaar, maar toch altijd nog
De Vereniging dorpsraad Beekbergen
voor een senioren team en voor een jun
De dorpsraad wenst alle deelnemers, de vrijwilligers en de toeschouwers een mooi, spannend 
en sportief toernooi. 

buitenkast 

Op dinsdagavond 13 juni 2017 vond de 
officiële overdracht plaats van de AED 
en de AED-buitenkast die aan de muur 
van het bakhuis van De Boerderij aan 
de Tullekensmolenweg is opgehangen. 
Door Veronique Brink werd namens het 
bestuur van De Boerderij Beekbergen 
gememoreerd hoe voortvarend de AED 
en de buitenkast konden worden 
gerealiseerd door sponsoring door 
espectievelijk Stichting Fonds 

Beekbergen en door de Vereniging 
dorpsraad Beekbergen-Lieren. AED en 
buitenkast voldoen aan de eisen van 
“Hartveilig Wonen” en zijn ook aan-

Er zijn nu in Beekbergen twee locaties waar een AED in een buitenkast (dus 
7 dagen per week) beschikbaar is. Dat is dus bij de 

aan de Van Schaffelaarweg en aan de Tullekensmolenweg 22. Door 
Robert Jeths werd de procedure die wordt gevolgd bij een oproep voor een inzet 
van de AED toegelicht. Vervolgens droegen de sponsoren (Stichting Fonds 

ereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren), met een ferme handdruk de 
buitenkast over aan het bestuur van De Boerderij en werd onder het genot van een hapje en 
een drankje nog even nagepraat. 

In de week van 26 juni tot en met 1 juli 2017 wordt in Beekbergen voor de 42
. Waar andere steden en dorpen -omdat het niet meer te organise

al lang zijn gestopt met dit sportieve en sociale evenement, floreert dankzij de inzet 
van een groep enthousiaste inwoners, het straatvolleybal nog steeds. Dit jaar iets minder teams 
dan vorig jaar, maar toch altijd nog ruim doen 48 teams mee. 

ereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren zal, traditiegetrouw, weer een aanmoedigingsprijs 
voor een senioren team en voor een juniorenteam, beschikbaar stellen. 
De dorpsraad wenst alle deelnemers, de vrijwilligers en de toeschouwers een mooi, spannend 
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Er zijn nu in Beekbergen twee locaties waar een AED in een buitenkast (dus  
7 dagen per week) beschikbaar is. Dat is dus bij de brandweer-

weg en aan de Tullekensmolenweg 22. Door 
die wordt gevolgd bij een oproep voor een inzet 

(Stichting Fonds 
Lieren), met een ferme handdruk de AED en 

en werd onder het genot van een hapje en 

In de week van 26 juni tot en met 1 juli 2017 wordt in Beekbergen voor de 42ste keer het straat-
t het niet meer te organise-

al lang zijn gestopt met dit sportieve en sociale evenement, floreert dankzij de inzet 
van een groep enthousiaste inwoners, het straatvolleybal nog steeds. Dit jaar iets minder teams 

getrouw, weer een aanmoedigingsprijs 

De dorpsraad wenst alle deelnemers, de vrijwilligers en de toeschouwers een mooi, spannend 
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70steEredag 

Op donderdag 15 juni 2017 vertrokken om 10.00 uur vanaf Het Hoogepad drie bussen met 
daarin de deelnemers (en natuurlijk de vrijwilligers) aan het jaarlijkse uitje “Eredag”. 
Het jaarlijkse dagje uit voor de oudere bewoners (65+) van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen 
en de Hooilanden. De ontvangst in Het Hoogepad was traditioneel heel gezellig. Onder het 
genot van een kop koffie of thee en de plak krentenbrood (is traditie) kon d 70ste Eredag 
beginnen. Een welkomstwoord door de voorzitter van de Eredag, Paul Spölmink, een korte 
toespraak door Kees Koren van Veluwonen (die en de rechtsvoorgangers) bestaan 100 jaar en 
wilden deze bijzondere Eredag graag feliciteren en ervaren met welk een enthousiasme deze 
70ste Eredag werd gevierd. Vervolgens was er een moment van stilte om hen te gedenken die in 
het afgelopen jaar zijn overleden. En dat is ook traditie werd er per bus appèl gehouden en dat 

heeft zich in de loop van de dag nog een aantal keren herhaald. Na de gebruikelijke stop bij de 
scholen en het vaste ritueel van het uitladen van de bananen werd, met een stralende zon, 
koers gezet naar Giethoorn. Daar werd gegeten, gevaren, gepraat en herinneringen opgehaald 
en genoten. De verzorging en hulp door de vrijwilligers was weer geweldig (zonder vrijwilligers 
geen Eredag!). De intocht ’s avonds in het dorp was weer geweldig. Bij de rondrit door het dorp 
werden de drie bussen voorafgegaan door Fanfare Korps Prins Bernhard en was het een ware 
intocht. In Het Hoogepad was er weer koffie en thee en werd er door groep 3 en 4 van de 
Prinses Julianaschool uit Lieren onder leiding van juf Margreet een aantal liedjes gezongen en 
speelde Willem Wilbrink op de accordeon. Na een toespraak door de voorzitter van de dorps-
raad en het zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus was er een einde gekomen aan 
een zeer geslaagde Eredag. 

 

Opruimen loont! 

Van het milieuteam van Pluryn ontvingen wij een actueel overzicht van de door hen in en rond 
het dorp opgeraapte blikjes en flesjes. Dit jaar al ruim 3000 stuks. Deze worden ingeleverd bij 
het gemeentelijke innamepunt en de gemeente stort voor elk ingeleverd blikje/flesje 5 eurocent 
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op de kantinerekening van Pluryn. Het dorp wordt schoner en de kantine van Pluryn “wordt 
rijker”. 

Prinses Juliana geeft twee concerten in zomerse sferen 

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) geeft op woensdag 28 juni en donderdag 
6 juli 2017 een zomerconcert met lichte, goed in het gehoor liggende muziek. 
Op 28 juni vindt het eerste concert plaats bij Zorgcentrum De Vier Dorpen aan de Loenenseweg 
39. Om 19.15 uur begint het opleidingsorkest onder leiding van dirigent Harald van Neck het 
concert met bekende nummers als “Skyfall”, ”Easy Pop Suite” en nummers uit de musical 
“Beauty and the Beast”. Om 19.30 uur neemt dirigent René Bos het stokje over en zal het 
harmonieorkest een zomers programma ten gehore brengen. Naast lichte nummers als  
“A tribute to Amy Winehouse” “Michael Jackson: through the years” en “Thunderbirds” speelt 
PJB ook de Portugese mars “O vitinho” en meer rustige werken als “ A musical fantasy”en 
“Ebony and Ivory”. 
 
Op donderdag 6 juli 2017 treedt PJB vanaf 19.00 uur op bij de jaarlijks terugkerende Veluwse 
Avondmarkt in Beekbergen. Het orkest is te vinden in de Kerk Allee, nabij Het Hoogepad 
“Wederom brengt het harmonieorkest een mooi programma. Voor beide concerten geldt vrije 
toegang. 
Meer informatie over PJB is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl of op de Facebookpagina van 
PJB. 

Beekbergen op z’n kop 

Zaterdag 17 juni 2017 was er in het centrum van Beekbergen een Kunstmarkt (tuin pastorie), 
Kofferbakverkoop (Kerk-Allee) en Kleedjesmarkt (Dorpstraat). De eerste kleedjes werden al om 
08.00 uur uitgerold. Nog geen koper te bekennen, maar dat werd in de loop van de dag wel 
anders. Het werd gezellig druk maar of er veel kopers tussen liepen valt -gelet de hoeveelheid 
spullen die bij het sluiten van de markt weer moesten worden ingepakt- te betwijfelen. In de tuin 
van de pastorie werd naar hartenlust deelgenomen aan hetgeen daar werd aangeboden. 

  

Pannenkoeken voor Oost-Europa 
De pannenkoeken bij de Schuurverkoop op zaterdag 19 juni vonden 
gretig aftrek en de opbrengst was voor de projecten in Oost Europa 
(Oekraïne) waar de jongeren van de kerk in de zomervakantie naar toe 
gaan om bouwprojecten te realiseren. 
 
Prima initiatief dat al een paar jaar door de jongeren wordt uitgevoerd. 
 
 



 
 

 7 

Varia 

Nieuwe borden Fietsroutenetwerk Veluwe vervangen in Beekbergen en Lieren 

    
 Beekbergen Lieren 

Ook geslaagden in Beekbergen en Lieren 

  

De “stofzuigerman” van Circulus aan het werk in Beekbergen 

  

Natuur in Beekbergen 
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Gemeentenieuws 

 

Werken aan de weg 

De gemeente Apeldoorn heeft ons gemeld dat op 23 juni 2017 aan een aantal wegen reparatie-
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Het betreft: Wolfskuilen, Albaweg, De Hoeven en 
Tullekensmolenweg (Zwarte bergweg).Op 4 juli 2017 worden er werkzaamheden uitgevoerd 
aan de Van Schaffelaarweg en de Hietveldweg/meester Van der Kampweg. 
In september/oktober zal op genoemde wegen een nieuwe deklaag worden aangebracht. 
Voor aanwonenden zal dit voor enige overlast zorgen. 
Op 22 juni 2017 wordt er gewerkt aan de Veldhofweg, de Koningsweg en de Molenvaart. 
Daar wordt in week 28 de markering aan gebracht. 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Arnhemseweg 516 Kappen van een boom 20170607 

 
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 aan-
vraag of over de aanvrager verstrekt, omdat de privacy van de aanvrager wordt gerespecteerd. 

Politieke Markt donderdag 22 juni 2017, Stadhuis aanvang 19.00 uur 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00-20.00 uur Initiatiefvoorstel passend onderwijs 

20.00-21.00 uur Vaststelling bestemmingsplan Kerkeveld naast Beekbergen 

21.00-21.15 uur Pauze 

21.15-22.15 uur Feitenrelaas Apeldoorns Kanaal 

 De Moriaen 

19.00-19.30 uur Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017 

19.30-21.00 uur Tussenevaluatie Integraal Veiligheidsplan 

21.00-21.15 uur Pauze 

21.15-22.15 uur Meerjaren perspectief Vastgoedexploitatie 2017 

 Het Rode Hert 

19.00-20.30 uur Nieuw afvalbeleid “Recycleservice 2025” 

20.30-21.00 uur Overdracht eigendom/ beheer afvalinzamelmiddelen aan Circulus Berkel 

21.00-21.15 uur Pauze 

21.15-21.45 uur Conceptbegroting Tribuut 

21.45-22.15 uur Conceptbegroting PlusOV, Basismobiliteit en vereveningssysteem  

 De Rode Leeuw 

19.00-20.00 uur Inkoopnota 2019 maatwerk en individuele voorzieningen, jeugd, Wmo 

20.00-21.00 uur Transf.agenda Maatschappelijke opvang/begeleid wonen 2016-2020 

21.00-21.15 uur Pauze 

21.15-22.15 uur Plan basisscholen 2018-2021 
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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 

De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 
- De ontmoetingsplek in De Vier Dorpen, is er voor iedereen; voor alle inwoners van 

Beekbergen, Lieren en de omliggende dorpen, cliënten van de samenwerkings-
partners, cliënten van het verzorgingshuis, kortom De Ontmoeting is er voor iedereen 
die op zoek is naar ondersteuning, contact, activiteiten, gezelligheid en ontmoetingen.  

- Binnen de ontmoetingsplek “De Ontmoeting” (De Vier Dorpen) werken we samen 
met de gemeente Apeldoorn, Stimenz, Iriszorg en het Leger des Heils om een breed-
activiteiten programma te bieden. Dat activiteitenprogramma willen we ook samen met 
u/jou blijven ontwikkelen en binnenkort vernieuwen. 

- Heeft u/heb je ideeën voor activiteiten of beschik je over kennis die u of jij zou willen 
delen met anderen, laat het ons weten! Samen kijken we naar de mogelijkheden om 
deze activiteiten in “De Ontmoeting” aan te bieden. Ook als u/jij als vrijwilliger aan de 
slag wilt in “De Ontmoeting”, ontvangen we graag een berichtje. Neem gerust contact 
met ons op via 055-5066870 of mail: Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl Op de site: 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl is ook informatie te vinden. En natuurlijk bent u 
altijd welkom in De Ontmoeting! Loop gerust eens binnen. We zijn er 7 dagen in de 
week tussen 10.00-20.00uur; Loenenseweg 39 te Beekbergen. Van harte welkom! 

 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 
 

Spreekuur dorpsagent 

Wij kregen bericht dat Theo Simmelink, wegens een blessure, voorlopig niet inzetbaar is. 
De dienst wordt door een aantal collega’s waargenomen maar er is geen sprake van een 
volledige vervanging. Dat betekent dat het niet zeker is dat het donderdagavond spreekuur 
gehouden kan worden. Met de politie hebben wij afgesproken dat zij op de deur van de 
politiepost aan de Van Schaffelaarweg aangeven of er wel of geen spreekuur gehouden wordt. 
U kunt ook via 0900 8844 informatie inwinnen. Voor spoed belt u 112, in alle overige  
gevallen belt u 0900 8844. 
Wij wensen Theo Simmelink een voorspoedig herstel. 
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Formulierenspreekuur 

Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal.  
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u 
terecht bij het formulierenspreekuur op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.: 

- aanvragen en activeren van een DigiD 
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong) 
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget) 
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV 
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen 
- Het schrijven van bezwaarschriften 
- Het opstellen van betalingsregelingen 
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten. 

Praktische informatie: 

Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf. 
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen 

Help, mijn computer doet niet wat ik wil! 

U kunt in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen, ook terecht voor 
hulp of uitleg op het gebied van computers en het gebruik van I-Pad of mobile telefoon. 
Er is een enthousiaste vrijwilliger in de Ontmoeting aanwezig die het heel fijn vindt u/jou te 
helpen de computer problemen op te lossen of aan te geven wat er nodig is om die problemen 
op te lossen. Ook uitleg over gebruiksmogelijkheden is mogelijk. Heeft u/heb jij je vragen kom 
dan gerust eens langs. Neem de computer of I-Pad mee. Wees welkom en stel de vragen. 
En bedenk: domme vragen zijn er niet! 
Computer hulp op: 

- maandag van 10.30 – 13.30 uur  

- dinsdag van 10.30 – 13.30 uur 

- woensdag van 10.30 – 13.30 uur  

“Kaart klaar terwijl u wacht” 
Iedere maandagmiddag van 14.15 tot 16.00 uur is Ria van Eck in de ontmoetingsplek in De Vier 
Dorpen (Loenenseweg 39, Beekbergen) aanwezig om een wenskaart op bestelling te maken. 
Ria heeft vele jaren als hobby wenskaarten maken en maakt daarbij gebruik van verschillende 
technieken. Ook heeft ze vele exemplaren –als voorbeeld- klaar zodat u/je kan kiezen hoe de 
wenskaart eruit moet zien. Vindt u/je het lastig de kaart te schrijven? Ook daarbij is hulp van de 
aanwezige medewerkers/vrijwilligers mogelijk. Schroom niet en kom gerust binnen lopen om te 
kijken of te kopen. U/je bent natuurlijk ook welkom wanneer u/je wilt leren kaarten te maken of 
Ria van Eck behulpzaam te zijn en de collectie uit te breiden. 
U bent van harte welkom! 

RepairCafé 

Kapot, maar nog te goed om weg te gooien 
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe 
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of 
schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet? 
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur 
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren 
Ben Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan 
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden. 
Er zijn een paar voorwaarden: 

- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen 

naar de Hoge Weye 

- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis 

en handigheid zijn gratis) 

Dus: laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur Hoge Weye. 



 
 

 11 

 
 
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 
 
 


