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Nieuwsbrief 21 augustus 2017 

Van de bestuurstafel 
We hebben een rustige periode gehad de afgelopen weken en dat was eigenlijk best plezierig. 
Helemaal stil is het niet geweest maar een beetje “rust in de tent” was zeker welkom. Wat we 
wel hebben gedaan? Overleg met de Stichting Exodus monument (staat tegenover De 
Smittenberg) over verlichting van het monument en het bijbehorende informatiepaneel. Had 
veel meer overleg nodig dan we hadden gedacht. Overleg over ontwikkelen en te zijner tijd 
aanleggen en onderhouden van “Klompenpad Beekbergen-Lieren”. Werven van sponsoren 
voor het klompenpad. Werven van sponsoren voor het onderhoud van de boombakken in de 
Dorpstraat. Overleg met de gemeente Apeldoorn over een aantal activiteiten die reeds langer 
aandacht vragen, denk dan bijvoorbeeld aan het openbaar toilet in het centrum van het dorp). 
Voorbereiden van het Jaarplan 2018 en de begroting 2018. Die moeten uiterlijk 1 november 
2017 bij het subsidiebureau van de gemeente Apeldoorn zijn ingeleverd. 
Het registreren van de aangevraagde en de verleende omgevingsvergunningen en evenemen-
tenvergunningen. En dan nu weer beginnen aan de wekelijkse Nieuwsbrief. 
Het was welbeschouwd toch wel een beetje “business as usual”. 

Een verrassend mailbericht 

Soms vind je in de mailbox een bericht waarvan je even met de ogen moet knipperen. 
Woensdag 9 augustus jl. hadden wij zo’n moment op kantoor dorpsraad. Het was niet zo dat de 
spreekwoordelijke mussen vanwege de hitte dood van het al even spreekwoordelijke dak vielen, 
maar het was best aardig weer. Niet echt warm maar droog en wisselend bewolkt. We kregen 
een mailbericht van de gemeente Apeldoorn met de titel: “Beleidsplan gladheidsbestrijding”. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2017 een nieuw beleidsplan voor 
de gladheidsbestrijding vastgesteld. Het nieuwe plan gaat komend winterseizoen 2017 in en 
heeft een looptijd tot en met 2020. 
De belangrijkste wijzigingen, zo staat er in het bericht van de gemeente, bevinden zich in de 
strooiroutes. In het plan wordt de regel gehanteerd dat iedere bewoner binnen een straal van 
400 meter een gestrooide route kan bereiken. (N.B. Dat zal voor de gebieden binnen de 
bebouwde kom eenvoudiger zijn te realiseren dan voor de gebieden buiten de bebouwde kom). 
De kwetsbaarheid van verkeersdeelnemers speelt een rol bij de samenstelling van de routes. 
Daarom zijn in het nieuwe strooischema meer fietsroutes verwerkt en is er voor verzorgings-
centra en scholen minimaal één route opgenomen in het te strooien gebied. 
Het strooiseizoen loopt van 15 oktober tot 15 april. 
De mail en de bijgevoegde nota nogmaals gelezen is het goed dat de gemeente Apeldoorn nu 
met het beleidsplan naar buiten komt. 
Meer weten? Kijk op www.apeldoorn.nl/strooiroutes. 
Koning Winter is gewaarschuwd, Apeldoorn is goed voorbereid. 

Aankoop huizen onder HS-lijnen 

Een paar weken geleden stond er in de Stentor een mededeling dat in de gemeente Apeldoorn 
10 woningen in aanmerking komen voor de “aankoopregeling”, omdat deze woningen onder 
een HS-lijn zijn gesitueerd. Van de 10 woningen gaat het om 9 woningen in Beekbergen. 
De dorpsraad heeft in de afgelopen jaren, heel nadrukkelijk toen in Apeldoorn Zuid HS-lijnen 
ondergronds werden gebracht, bij de gemeente aangedrongen de HS-lijn ook in Beekbergen 
ondergronds te brengen. Door de gemeente Apeldoorn werd steeds gewezen op de kosten van 
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ondergronds brengen en dat de financiële middelen daarvoor niet beschikbaar waren.  
Nu er berichten zijn van aankoop van woningen was dat reden voor de dorpsraad om nadere 
gegevens te vragen bij de gemeente. 
Het gaat om de volgende woningen: 

- Evert Jan Boksweg 21 
- Evert Jan Boksweg 26 
- De Hoeven 15 
- Achterste Kerkweg 2 (inmiddels gekocht door de gemeente) 
- Dorpstraat 65 
- Dorpstraat 94 
- Stoppelbergweg 25 (inmiddels gekocht door de gemeente) 
- Schalterdalweg 59 
- Oude Apeldoornseweg 7 

 
Alle bewoners zijn door het ministerie en door de gemeente op de hoogte gebracht van de 
regeling. Voorts hebben er “keukentafelgesprekken” plaatsgevonden waarin de regeling is 
toegelicht. Inmiddels heeft de gemeente na goedkeuring door het ministerie een tweetal panden 
aangekocht. Binnen vijf jaar zal de bestemming worden gewijzigd en dan zal er ook niet meer 
gewoond mogen worden. De regeling is geheel vrijblijvend. Indien de huidige bewoner niet van 
de regeling gebruik wenst te maken mag deze er blijven wonen. 
Aan welke criteria moet worden voldaan om voor de uitkoopregeling in aanmerking te komen is 
te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

In en om de dorpen 

Omzien naar elkaar 

De in Beekbergen gevestigde zorginstellingen -in alle gradaties die er te bedenken zijn- zijn 
onderdeel van het sociaal-maatschappelijk leven. Of het nu gaat om de groep van Pluryn die 
wekelijks zwerfvuil in en rond het centrum van Beekbergen opruimt of de hulp die geboden 
wordt aan de seniorenbijeenkomsten in De Hoge Weye en in Het Hoogepad op donderdag-
middag respectievelijk dinsdagmiddag. Het Repair Café (op de laatste donderdagmiddag van 
de maand in De Hoge Weye) of de Ontmoetingsplek in De Vier Dorpen (elke dag wat) of de 
seniorenbijeenkomsten in Lieren, allemaal activiteiten binnen het domein “sociaal maatschappe-
lijk”. Veel dank aan alle vrijwilligers en hulpen die het mogelijk maken die bijeenkomsten te 
organiseren, te begeleiden en in stand te houden. 
Soms (met enige regelmaat) zijn er handen tekort om alle gewenste activiteiten te organiseren 
of deelnemers te mobiliseren en is er een oproep die wat extra aandacht kan gebruiken. Aan 
het begin van het nieuwe seizoen is daar een mooie gelegenheid voor. 
In deze Nieuwsbrief een drietal hartenkreten van de activiteiten begeleidsters van 
De Vier Dorpen. 
 

De eerste hartenkreet betreft: twee “jongere ouderen” woonachtig in De Vier Dorpen zoeken 
twee mee/tegenspelers voor klaverjassen. Wie wil 1x per twee weken met hen het kaartspel 
spelen? Dat kan op zondagmiddag (aan begin van de oneven weken maar overleg over een 
andere dag is altijd mogelijk. Heeft u belangstelling? Kom eens langs bij De Vier Dorpen 
(Loenenseweg 39) of neem via telefoon 055-5066870 contact op met de activiteiten-
begeleidsters Jeanet Reuvenkamp of Ingrid Klomp. 

 

De tweede hartenkreet betreft: “koken voor ouderen”. Welke dorpsbewoner/bewoonster 
vindt het leuk om voor de deelnemers aan “de aanschuiftafel” te helpen met het voorbereiden, 
koken en uitserveren van de maaltijden? De maaltijden worden rond de klok van 17.30 uur 
geserveerd. 
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Jeanet Reuvenkamp of Ingrid Klomp  
(055 5066870 of kom langs in De Vier Dorpen (Loenenseweg 39). 

Oh ja, u eet natuurlijk gezellig mee! 
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De derde hartenkreet gaat over het verrichten van klein kledingherstelwerk voor de 
bewoners van De Vier Dorpen. Knopen aanzetten, ritsen herstellen en dergelijke. 
Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de activiteitenbegeleidsters Jeanet Reuvenkamp en 
Ingrid Klomp (telefoon 055-5066870). 

Rondleidingen kerk Beekbergen 

In de maanden augustus en september is het oudste monument 
van de gemeente Apeldoorn, de Hervormde Kerk in Beekbergen 
(hoek Dorpstraat/Kerkweg) op de woensdagmiddagen van 13.30 
tot 16.30 uur open voor bezichtiging. Tijdens de openingsuren op 
de woensdagmiddagen zijn er gidsen in de kerk aanwezig om u, 
wanneer u dat wilt, het nodige over dit oude monument te vertellen. 
Uiteraard bent u ook van harte welkom als u zelf even rond wilt 
kijken. U bent van harte welkom! 

Laatste orgelconcert zomerseizoen 2017 

Op maandag 21 augustus 2017 zal in de Hervormde Kerk 
Beekbergen de organist André Knevel (woonachtig in Canada) 
samen met Liselotte Rokyta (panfluit) het laatste concert geven in 
de reeks “zomer 2017”. Het belooft door deze twee getalenteerde 
musici een mooie avond te worden, waarbij het in 1779 door de 
orgelbouwer Schilling gebouwde orgel volledig tot haar recht zal 
komen. Het orgel werd, in opdracht van Stadhouder Willem V en 
zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen, gebouwd voor de Oude 
Kerk van Apeldoorn. Toen daar een nieuw kerkgebouw werd 
gebouwd vond men (onder andere Koning Willem I) het orgel te 

klein voor deze nieuwe Grote Kerk. Het Schilling orgel werd, de toenmalige kerkrentmeesters 
van de Hervormde Kerk hadden daartoe een verzoek ingediend, in 1842 door Koning Willem I 
geschonken aan de Hervormde Kerk van Beekbergen. 

Bloembak met onkruid 

In DorpsVizier nummer 15 van donderdag 17 augustus 2017 stond een bericht waar we toch 
even op willen/moeten reageren. 

Het gaat om de bloembak die staat op de hoek van de 
Dorpstraat en de Kerkweg. 
De “bezoeker”, die overigens zeer goed bekend is in 
Beekbergen en de weg weet om zijn opmerkingen aan het 
publiek kenbaar te maken, heeft volkomen gelijk. Het is 
geen visitekaartje voor het dorp. Even de zaak op een rijtje 
gezet. De bloembak is eigendom van de gemeente 
Apeldoorn en het is ook de gemeente Apeldoorn die voor 
planten en onderhoud moet zorgen. De dorpsraad heeft 

dat eerder en ook recent onder de aandacht van de gemeente gebracht. Enkele weken geleden 
hebben we dat nogmaals gedaan en hebben de toezegging dat beplanting zal plaatsvinden.  
We zullen er aandacht aan blijven geven. 
Een tweede opmerking van de “bezoeker” heeft betrekking op de boombakken. In het artikel in 
Dorpsvizier laat hij opschrijven “Wel is er dit jaar een grote (roestige) bak met daarin een 
heester [Drentse krent] er naast geplaatst, maar dit is ook een (of is hier bedoeld geen) 
versiering”. Er is indertijd (ca. 5 jaar geleden) in het kader van reconstructie van de Dorpstraat 
bij de aanschaf van de boombakken bewust gekozen voor onderhoudsarm materiaal. En dat is 
Cortenstaal. Dat is een metaallegering bestaande uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel 
en chroom zijn toegevoegd. De roestkleurige en zeer dichte oxidatiehuid schermt het dieper 
liggende materiaal af van zuurstof, waardoor oxidatie sterk wordt vertraagd. Schilderen van de 
bakken is daarom niet nodig en zelfs af te raden. 
Dank aan de “bezoeker” want dat gaf ons de gelegenheid de keuze van het materiaal van de 
boombakken te bespreken en alert te blijven op het onderhoud van de bloembak. 
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CODA Boekenbus 

Halteplaatsen en tijden: 

Beekbergen Dorpstraat OBS Hoge Weye Dinsdag, 13.00 – 14.00 uur 

Beekbergen Papenberg, Hoogepad * Donderdag 18.00 – 20.00 uur 

Lieren Pr. Julianaschool  Woensdag10.15 0 11.45 uur 

Oosterhuizen Het Oude Veen Donderdag 09.00 – 09.45 uur 

* De Boekenbus staat in de maanden juli en augustus niet bij de halte Het Hoogepad (Papenberg) maar aan de 
Wolterbeeklaan. 

    

Burendag 2017 – “Atalanta ruimt op” zaterdag 23 sptember 2017 
Zolder-/schuur/oprit/carport-verkoop, 23 september vanaf 10.00 tot 15.00 uur 
Bewoners van het westelijk deel van de Atalanta in Beekbergen (geel gearceerd) bieden op burendag hun 2

e
 hands 

spul te koop aan onder het mom van “Atalanta Ruimt Op”. Mogelijk dat het oostelijk deel ook aansluit (paars 
gearceerd). Intentie is dat iedereen de hoekhuizen hun verkoopwaar op de oprit stallen, de tussenwoningen waar 
mogelijk in hun voortuin, anders op de groenstrook in het midden van het hofje. De straat wordt vrijgehouden van 
verkoopwaar. De Atalanta is een hofje, geen doorgaande weg. Doorgaand verkeer kan rijden over de Keizersmantel, 
Wolterbeeklaan en Tullekensmolenweg. Intentie is het hofje met verplaatsbare dranghekken op de drie invalswegen 
vanaf 8.00 tot 16.00 uur autoluw te maken (rode lijnen) uit oogpunt van veiligheid. Deze invalswegen zijn tevens 
toegangsweg voor hulpdiensten danwel vluchtroute bij calamiteit. Extra looproute is via een steeg aan de westzijde 
(blauwe lijn). Bezoekers (hopelijk ca. 50 gelijktijdig) kunnen parkeren op parkeerplaats Boerderij (reeds overlegd, 
oranje ster) en aan één zijde van de Tullekensmolenweg (oranje lijn). Met borden wordt hiernaar verwezen. 
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T e r u g b l i k  Z o m e r e v e n e m e n t e n  i n  B e e k b e r g e n  e n  L i e r e n  
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Gemeentenieuws 

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Arnhemseweg 528 Plaatsen van zonnepanelen in de tuin 2017-07-31 

Spelderholt 9 Aanleggen multifunctioneel sportveld 2017-08-16 

 
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. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

De Els 49 Aanleggen van een in-/uitrit 2017-07-11 

Arnhemseweg/Kuiltjesweg Kappen van 119 bomen 2017-07-18 

Dorpstraat 96 Veranderen woning; bijgebouw en in-/uitrit 2017-08-01 

Koningspage 54 Plaatsen van een erker 2017-07-28 

De Kaap 11 Plaatsen van een erfafscheiding 2017-07-20 

Schalterdalweg 48 Aanleggen van een in-/uitrit 2017-08-03 

 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van 
het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn. 
 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na 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. 
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Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kerkeveld/Ruggeweg/Hulleweg Wielerwedstrijd (voor de jeugd) 2017-08-29 

 
Bezwaar 
U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaasrschrift dient u binnen 6 weken na de in het 
besluit genoemde datum (03 augustus 2017) te sturen naar de burgemeester van Apeldoorn 
t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. Wanneer u het bezwaarschrift per post verstuurt wordt u aangeraden een 
kopie van het besluit mee te sturen. 

Vastgestelde bestemmingsplannen 

In de Staatscourant van 19 juli 2017is het bericht opgenomen dat de gemeenteraad van 
Apeldoorn in de raadsvergadering van 6 juli 2017 het bestemmingsplan de bouw van een 
woning naast Kerkeveld nr. 6 heeft vastgesteld. Tot 31 augustus 2017 kan een beroepschrift 
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500EA Den Haag. 
Beroep is alleen mogelijk wanneer: 

- men indertijd een zienswijze heeft ingediend bij de gemeente 
- men kan aantonen dat men redelijkerwijs niet in de gelegenheid was een zienswijze in te 

dienen 
- men bezwaar maakt tegen de door de gemeente bij vaststelling aangebrachte 

wijzigingen. 
 
In de Staatscourant van 26 juli 2017 is het bericht opgenomen dat de gemeenteraad van 
Apeldoorn op 15 juni 2017 het bestemmingsplan De Hoeven naast 5 heeft vastgesteld. 
Tot 7 september 2017 kan een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State. 
De voorwaarden zijn hierboven aangegeven. 

Verhaal van Apeldoorn masterclasses 

Vanaf 18 september 2017 start het Verhaal van Apeldoorn: een serie masterclasses over het 
heden, verleden en de toekomst van Apeldoorn. Het verhaal van Apeldoorn is een boeiend 
verhaal en volgens Apeldoorn Marketing de moeite van het ontdekken waard. 
Met deze cursus wordt de stadsgeschiedenis tot leven gebracht. 
Onderstaand de onderwerpen die zullen worden besproken door deskundigen die u enthousiast 
zullen weten te maken voor de geschiedenis van de plaats waar u woont. 
 
Onderwerp Spreker(s) Datum en tijd Locatie 

Van nul tot nu 

(Gewoon in Apeldoorn) 

Dolly Verhoeven 

Ilse Harmelink 

Huub Hooiveld 

18 september 2017 

19.30 – 21.30 uur 

Veluwse Schavuyt  

Vlijtseweg 114/130 

Vrije tijd 

(Ontwikkeling toeristisch 
toplandschap) 

Carin Reinders 

Bastiaan Overeem 

Jan Oosterman 

9 oktober 2017 

19.30 – 21.30 uur 

CODA 

Vosselmanstraat 299 

Architectuur 

(Skyline van Apeldoorn) 

Ed van Gent 

Evelien van Es 

1 november 2017 

19.30 – 21.30 uur 

Apeldoorn 

Politiek & Koningshuis 

(Links, rechts en Oranje) 

Ed van Gent 

Ben Mouw 

Gerrit Steenbergen 

6 november 2017 

19.30 – 21.30 uur 

Stadhuis Apeldoorn 

Wonen 

(Comfortabele gezinsstad) 

Krista Walter 

Karsten Orth 

15 november 2017 

19.30 – 21.30 uur 

ACEC gebouw 

Roggestraat 44 

Werken 

(Ondernemende stad; van 
schrijftafel tot cleantech) 

Rabobank expert en 

Jacob Brobbel 

29 november 2017 

19.30 – 21.30 uur 

Rabobank 

Eendrachtstraat 133 

Meer informatie via: 
Website: https://verhaalvanapeldoorn.eventbrite.nl of Roeland Tameling; telefoon 06-17453490. 
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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 (niet in juli en augustus) 
- 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)  
(niet in juli en augustus) 

- 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. 

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

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 
 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg (naast de 
brandweerkazerne). 

Bijeenkomsten en hulp in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen Loenenseweg 39 

Op de website van De Vier Dorpen een compleet weekprogramma van activiteiten die worden 
georganiseerd. 
Een drietal ondersteunende diensten wordt onderstaand nader toegelicht. 

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) 
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- 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 

“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! 

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 mobiele 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 10.30 – 13.30 uur 

- dinsdag 10.30 – 13.30 uur 

- woensdag 10.30 – 13.30 uur 

 
 
 
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 
 
 


