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Nieuwsbrief 4 september 2017 

Van de bestuurstafel 

Vergadering Dorpenplatform 

Een vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad heeft op 29 augustus 
2017 deelgenomen aan het overleg van het Dorpenplatform (daarin zijn alle dorpsraden van de 
gemeente Apeldoorn vertegenwoordigd). Naast de gebruikelijke onderwerpen van een 
vergadering (verslag vorige bijeenkomst, actiepuntenlijst en “rondje langs de dorpen”) waren er 
tijdens deze vergadering van het dorpenplatform die extra aandacht kregen. Dat waren: 

- vliegroute van en naar vliegveld Lelystad over de Veluwe 
- glasvezelkabel in het buitengebied 

 
De wethouders Stukker en Kruithof waren aanwezig om de dorpsraden te informeren over de 
plannen van de Rijksoverheid (zoals in een nota en in de pers verwoord door staatssecretaris 
Dijksma). Door de beide wethouders wordt gemeld dat de gemeenten (onder andere Apeldoorn) 
die hinder gaan ondervinden van de voorziene vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport, 
niet of nauwelijks middelen hebben om invloed op het Rijksbeleid uit te oefenen. Het betreft met 
name geluidshinder die vanwege de in de nota aangegeven lage vlieghoogte (1800 meter) 
extra sterk zal worden ervaren. Er is op verschillende niveaus gepleit om de vliegroute zodanig 
in te richten dat veel sneller naar een hoogte van ca. 8000 meter wordt gevlogen. Daar is (tot op 
heden) geen positieve reactie op ontvangen. Door de wethouders wordt meegedeeld dat de 
gemeente in Den Haag heeft gereageerd op het voorgenomen plan en dat zij positief staat 
tegenover de actie die door Hoog Soeren is gestart. Wat houdt de actie van Hoog Soeren in: 

Vliegroutes Lelystad bedreigen natuur, bewoners en toerisme 

De inwoners, ondernemers en recreanten in het grootste natuurgebied van Nederland maken 
zich grote zorgen. Want de Veluwe, de longen van Nederland, waar jaarlijks 63 miljoen vrije-
tijdsactiviteiten plaatsvinden, wordt bedreigd. Staatssecretaris Dijksma heeft op basis van vol-
strekt onduidelijke gronden besloten, dat vliegtuigen op slechts 1.800 meter hoogte over de 
hele Veluwe moeten vliegen. Dat is vreselijk voor alle bewoners, maar ook catastrofaal voor het 
toerisme, goed voor bijna 900 miljoen omzet en ruim 20.000 arbeidsplaatsen. 

De feiten 

De opening van vliegveld Lelystad staat gepland in 2019. Tot 2023 gaat het om 10.000 vlieg-
bewegingen per jaar. Daarna gaat het van 25000 in 2033 naar 45000 in 2043! Dat zijn al gauw 
6 à 7 vertrekkende vliegtuigen per uur op de lawaaihoogte van 1.800 meter. Bij Epe vliegen ze 
de Veluwe binnen, pas bij Ede gaan ze hoger vliegen. Onnodig oorverdovend lawaai, hoger 
vliegen kan veel eerder. 

1.800 meter vlieghoogte: meer lawaai, meer brandstof én meer fijnstof 

Bewoners hebben er begrip voor dat er door de opening van vliegveld Lelystad boven hen 
gevlogen gaat worden, maar niet voor het feit dat dat op 1.800 meter moet. Ook experts zoals 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart zijn het niet eens met deze hoogte. 
Zelfs luchtvaartmaatschappijen vliegen liever hoger, want dat kost minder brandstof. Sneller 
hoogte winnen na de start betekent minder brandstof verbruik, minder lawaai én minder CO2 
emissie! 
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Figuur 1: Beoogde vliegroutes. 

Proces onzorgvuldig 
De staatssecretaris verwijst in haar stukken naar de Alderstafels en een zorgvuldig proces. 
Echter daar is helemaal geen sprake van. Ja, er is aan de Alderstafels gesproken over de 
opening van vliegveld Lelystad, maar niet met betrokkenen over de exacte routes en hoogte 
van die routes etc. Provincies, gemeenten, ondernemers en bewoners zijn vlak voor de zomer 
overvallen door de geplande routes en vooral de hoogte daarvan. De beoogde routes stuiten op 
veel weerstand bij de betrokkenen. Inmiddels zijn er vier petities actief in de regio, gezamenlijk 
zijn die al ruim 60.000 keer ondertekend. Van een zorgvuldig proces is geen sprake. Draagvlak 
ontbreekt voor de gekozen routes. 

Wat kan er wel? 

Het huidige besluitvormingsproces lijkt een haastklus. Vlak voor de zomer de stukken sturen en 
meteen na de zomer met de Tweede Kamer in debat gaan over de beoogde routes. Door deze 
planning wordt een goed overwogen besluit lastig terwijl de gevolgen zo ingrijpend zijn. De 
komende weken staat er een aantal overleggen op de agenda van de Tweede Kamer. Belang-
rijk is daar de feiten op tafel te krijgen en alternatieven te bespreken die minder ingrijpend zijn 
voor betrokkenen. De herinrichting van het luchtruim, andere hoogtes en het aantal vlieg-
bewegingen kunnen oplossingen bieden. Laat de Veluwe niet in de steek, keur de huidige 
plannen af! 
 
De ter vergadering aanwezige dorpsraden spraken unaniem uit: 

- in te stemmen met bovengenoemde zienswijze 
- de petitie bekend te maken bij de bewoners van het dorp dat zij vertegenwoordigen 
- ontwikkelingen bekend te maken aan de bewoners van het dorp dat zij vertegenwoordigen 
- zich bij de informatieverstrekking te houden aan de officiële verklaringen 

 
De petitie kan worden ondertekend middels de link petities.nl (tik in Red de Veluwe). 
 
Onderstaande de tekst van de brief die mede namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren is 
gezonden aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. 
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Glasvezel buitengebied 

wor
- in de afgelopen maanden CIF (Communication & Infrastructure Fund)

geboekt in het project glasvezelkabel
- door CIF afspraken niet worden nagekomen
- er weinig of geen vertrouwen is dat verbetering zal 
- geduld op is en dat serieus moet worden gekeken of er alternatieven zijnen wat dat zou 

betekenen 
Kort wordt ingegaan op de maatregelen die voorzien zijn bij vakantieparken.
“Hoe worden vakantieparken aangesloten op het glasvezelnet?”
De afspraak dat vakantieparken kunn
werk blijft onverkort gehandhaafd. Afgesproken is dat de vakantieparken een aansluiting 
kunnen aanvragen en dat deze in het dienstgebouw in de nabijheid van de toegangspoort
afgemonteerd. De beheerder van het park dien
Dit kan draadloos maar ook door een eigen lokaal netwerk. Indien een vakantiepark geen aan
sluiting aanvraagt zal er in het ontwerp wel rekening worden gehouden met een toekomstige 
aansluiting. Voor de parken die al voorzien zijn van breedband van Ziggo bestaat de mogelijk
heid een glasvezelaansluiting aan te vragen. Wordt dit niet aangevraagd dan zal in het ontwerp 
geen rekening worden gehouden met een aansluitmogelijkheid in de toek
 
Na het sluiten van de vergadering van het dorpenplatform snel naar Beekbergen voor deelname aan het 
overleg BLOEM (Beekbergen Lieren Oosterhuizen Energieneutraal Maken)

Klompenpad 

Op donderdag 31 augustus 2017 kwam de werkgroep Klompenpad bijeen om 
de concept-route te bespreken en een eerste inventarisatie te doen van teksten 
en foto’s die in een flyer zouden kunnen respectievelijk moeten worden 
opgenomen. De bijeenkomst stond onder
van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. 
moment voldoende om als basis te dienen voor nadere detaillering en te dienen 
voor het overleg met grondeigenaren. Door Christien van der Zwart worde

aandachtspunten voor deze activiteiten genoemd. Dat geldt ook voor de teksten en foto’s voor 
de flyer. Het begint vorm te krijgen maar er zal de komende maanden nog veel denkwerk, 
overleg en praktisch werk (werk waarbij de handen letterlijk uit de mouwen
gestoken) moeten worden verricht. 

In en om de dorpen

Toonkunst 94 jaar 

De Gemengde Zangvereniging 

16 september 2017 een concert in de Hervormde Kerk Beekbergen.
 
Uitgevoerd word
 
Aanvang
 
Piano 
 
Algehele leiding

Het tweede onderwerp dat ruim aandacht kreeg tijdens de bijeen
komst van het dorpenplatform was de voortgang (geen voortga
van de aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied voor een 
snelle internet verbinding. 
Door de heer Ludwig (Dorpsraad Hoenderloo en namens de 
dorpenwoordvoerder in de stuurgroep glasvezel buitengebied 
wordt meegedeeld dat: 

in de afgelopen maanden CIF (Communication & Infrastructure Fund)
geboekt in het project glasvezelkabel 
door CIF afspraken niet worden nagekomen 
er weinig of geen vertrouwen is dat verbetering zal optreden 

en dat serieus moet worden gekeken of er alternatieven zijnen wat dat zou 

Kort wordt ingegaan op de maatregelen die voorzien zijn bij vakantieparken.
“Hoe worden vakantieparken aangesloten op het glasvezelnet?” 
De afspraak dat vakantieparken kunnen worden aangesloten op het te realiseren glasvezelnet
werk blijft onverkort gehandhaafd. Afgesproken is dat de vakantieparken een aansluiting 
kunnen aanvragen en dat deze in het dienstgebouw in de nabijheid van de toegangspoort

eerder van het park dient zelf voor de distributie op het park te zorgen. 
Dit kan draadloos maar ook door een eigen lokaal netwerk. Indien een vakantiepark geen aan
sluiting aanvraagt zal er in het ontwerp wel rekening worden gehouden met een toekomstige 
ansluiting. Voor de parken die al voorzien zijn van breedband van Ziggo bestaat de mogelijk

heid een glasvezelaansluiting aan te vragen. Wordt dit niet aangevraagd dan zal in het ontwerp 
geen rekening worden gehouden met een aansluitmogelijkheid in de toekomst.”

Na het sluiten van de vergadering van het dorpenplatform snel naar Beekbergen voor deelname aan het 
overleg BLOEM (Beekbergen Lieren Oosterhuizen Energieneutraal Maken). 

Op donderdag 31 augustus 2017 kwam de werkgroep Klompenpad bijeen om 
route te bespreken en een eerste inventarisatie te doen van teksten 

en foto’s die in een flyer zouden kunnen respectievelijk moeten worden 
opgenomen. De bijeenkomst stond onder leiding van Christien van der Zwart 
van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De concept-
moment voldoende om als basis te dienen voor nadere detaillering en te dienen 
voor het overleg met grondeigenaren. Door Christien van der Zwart worde

aandachtspunten voor deze activiteiten genoemd. Dat geldt ook voor de teksten en foto’s voor 
de flyer. Het begint vorm te krijgen maar er zal de komende maanden nog veel denkwerk, 
overleg en praktisch werk (werk waarbij de handen letterlijk uit de mouwen
gestoken) moeten worden verricht. We zullen u zeker om hulp vragen. 

en om de dorpen 

De Gemengde Zangvereniging TOONKUNST geeft op zaterdag 

16 september 2017 een concert in de Hervormde Kerk Beekbergen.

Uitgevoerd wordt een selectie uit het repertoire van de vereniging.

Aanvang : 15.30 uur (kerk open om 15.00 uur)

: Ingeborg van Dokkum 

e leiding : Ingeborg van Dokkum 
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woordvoerder in de stuurgroep glasvezel buitengebied 

in de afgelopen maanden CIF (Communication & Infrastructure Fund) geen voortgang is 

en dat serieus moet worden gekeken of er alternatieven zijnen wat dat zou 

Kort wordt ingegaan op de maatregelen die voorzien zijn bij vakantieparken. 

en worden aangesloten op het te realiseren glasvezelnet-
werk blijft onverkort gehandhaafd. Afgesproken is dat de vakantieparken een aansluiting 
kunnen aanvragen en dat deze in het dienstgebouw in de nabijheid van de toegangspoort wordt 

t zelf voor de distributie op het park te zorgen. 
Dit kan draadloos maar ook door een eigen lokaal netwerk. Indien een vakantiepark geen aan-
sluiting aanvraagt zal er in het ontwerp wel rekening worden gehouden met een toekomstige 
ansluiting. Voor de parken die al voorzien zijn van breedband van Ziggo bestaat de mogelijk-

heid een glasvezelaansluiting aan te vragen. Wordt dit niet aangevraagd dan zal in het ontwerp 
omst.” 

Na het sluiten van de vergadering van het dorpenplatform snel naar Beekbergen voor deelname aan het 
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leiding van Christien van der Zwart 

-route is op dit 
moment voldoende om als basis te dienen voor nadere detaillering en te dienen 
voor het overleg met grondeigenaren. Door Christien van der Zwart worden 
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overleg en praktisch werk (werk waarbij de handen letterlijk uit de mouwen moeten worden 

geeft op zaterdag  

16 september 2017 een concert in de Hervormde Kerk Beekbergen. 

t een selectie uit het repertoire van de vereniging. 

15.30 uur (kerk open om 15.00 uur) 



 
 

 

Darpsfeest 2017 

Zaterdag 9 september is er van 15.00 tot 18.00 uur de spectaculaire zeskamp met om 19.00 uur 
de prijsuitreiking. Om 20.00 uur start het avondprogramm
muziek van alle genres), OneTwoTrio (breed scala aan muziek dat ter plekke wordt afgestemd 
met het publiek) en nogmaals S!ng.
Bij voorbaat dank aan de initiatiefnemers voor het organiseren van dit jaarlijks festijn.

Boerderij zoekt vrijwilligerscoördinator

 

De Boerderij zoekt een nieuwe vrijwilligerscoördinator. De taken zijn wisselend in uren en 
afhankelijk van de agenda. Je bent spontaan, vriendelijk en belt vrijwilligers voor evenementen, 
je begeleidt het alarm uitleggen, hoe de Boerderij achtergelaten moet worden na een evene
ment, zorgt dat de deur open is voor de vrijwilligers om mee samen te werken en ze zich 
welkom voelen bij ons in de Boerderij.
Voor deze leuke vrijwilligers job zoekt de Boerderij iemand, die wiss
en bereid is regelmatig aanwezig te zijn. Wij bieden een geweldig team, veel gezelligheid, 
100 vrijwilligers om mee samen te werken en het vrijwilligersfees
Wie interesse heeft, neemt contact op me

BLOEM 

De locatie : centrale hal Tromp installati
Tijd : 11.00 tot 15.00 uur.
Nadere informatie in een volgende Nieuwsbrief.
 

Ook dit jaar hebben John Westerik, Anton Hemrica en 
Björn Willemsen weer een keur van artiesten weten te 
contracteren en zal ook de “zeskamp” voor spektakel 
zorgen. Dit jaar is het Darpsfeest op vrijdag 8 en zaterdag 
9 september. 
Geboden wordt een programma met voor elk wat wils. Het 
begint op vrijdag om 19.30 uur met Dj Barry en die zal de 
stemming er meteen goed inbrengen. Dan komen René 
Schuurmans (een artiest die met zijn repertoire het publiek 
aangenaam zal verrassen), de Lawineboys (die bij jong en 
iets minder jong bekend zijn) en Ronny Ruysdael (de 
koning van de polonaise) de Darpsfeestgangers 
vermaken. 
 

Zaterdag 9 september is er van 15.00 tot 18.00 uur de spectaculaire zeskamp met om 19.00 uur 
Om 20.00 uur start het avondprogramma met S!ng (spetterende show met 

muziek van alle genres), OneTwoTrio (breed scala aan muziek dat ter plekke wordt afgestemd 
met het publiek) en nogmaals S!ng. 
Bij voorbaat dank aan de initiatiefnemers voor het organiseren van dit jaarlijks festijn.

ij zoekt vrijwilligerscoördinator 

De Boerderij zoekt een nieuwe vrijwilligerscoördinator. De taken zijn wisselend in uren en 
afhankelijk van de agenda. Je bent spontaan, vriendelijk en belt vrijwilligers voor evenementen, 

en, hoe de Boerderij achtergelaten moet worden na een evene
ment, zorgt dat de deur open is voor de vrijwilligers om mee samen te werken en ze zich 
welkom voelen bij ons in de Boerderij. 
Voor deze leuke vrijwilligers job zoekt de Boerderij iemand, die wisselende uren beschikbaar is 
en bereid is regelmatig aanwezig te zijn. Wij bieden een geweldig team, veel gezelligheid, 
100 vrijwilligers om mee samen te werken en het vrijwilligersfeest aan het eind van elk seizoen.
Wie interesse heeft, neemt contact op met de Boerderij telefoon 055-5062239.

Zaterdag 7 oktober 2017 wordt in het kader van “de week van de 
duurzaamheid” door de werkgroep BLOEM een informatiemarkt 
georganiseerd waar energiebesparing (in de ruimste zin van het 
woord) centraal zal staan. Lokale installatiebedrijven hebben 
hun medewerking toegezegd. De energiecoaches zijn er om u te 
adviseren en voorbeelden van energiebesparing en energie
neutraliteit toe te lichten. 

: centrale hal Tromp installatietechniek Kerkweg 1 Beekbergen.
11.00 tot 15.00 uur. 

Nadere informatie in een volgende Nieuwsbrief. 
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Een prachtig resultaat 

Op 2 en 3 september was er in en rond Beekbergen-Lieren de 24-uurs fietsestafette voor het 
ALS (Amyotrofische Laterale Screlose) Fonds. ALS een spierziekte waar (nog) geen medicijn 
voor is om deze vreselijke spierziekte te bestrijden. Het initiatief om, middels een 24-uurs 
estafette geld in te zamelen was een groot succes. Het mooie bedrag van 15.327 euro was het 
resultaat en de deelnemers en organisatoren waren terecht zeer blij met dit resultaat en 
begrijpelijk riep dit dit ook emoties op. Zeker bij de nabestaanden van overleden ALS-patiënten. 
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VSM Stoomtreinfestival “Terug naar Toen 

Een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de VSM (Veluwsche Stoomtrein 
Maatschappij). Ook dit jaar weer veel bezoekers die konden genieten van alles wat met stoom 
en met vroeger te maken had. Grote locomotieven en oude treinstellen, miniatuurtreintjes 
(modelbouw) en stoomenergie in het algemeen. Jong en oud hebben genoten van vroeger 
tijden. Herkenning (zo was het toen) of verbazing (was dat toen zo). Altijd weer mooi om bij de 
bezoekers beide gezichtsuitdrukkingen (herkenning en verbazing) te zien. Volgend jaar weer! 
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Herfstfair “Het Hoogeland” 

   

Open monumentendagen “Boeren, Burgers & Buitenlui” 

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 wordt de Landelijke Open Monumentendag 
gehouden. In Beekbergen nemen op zaterdag 9 september de Hervormde Kerk en Kasteel 
Spelderholt deel aan dit evenement. 
De gegevens: 

Hervormde Kerk 
- bezichtiging en rondleiding 

- orgelspel 

- verkoop boekje “In en rond de kerk van Beekbergen” 

- zaterdag 9 september 2017 van 11.00 tot 17.00 uur 

- Kerkweg 35, Beekbergen; parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk 

 
 

Kasteel Spelderholt 
- rondleidingen door het kasteel 

- muzikaal intermezzo (12.00 – 13.00 uur) door Muziektheater Apeldoorn 

- zaterdag 9 september 2017 van 11.00 tot 17.00 uur 

- Spelderholt 9, Beekbergen; parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk 

- horeca aanwezig 
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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 

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. 
 
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). 
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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) 
- 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! 

Computerhulp op: 
- maandag 10.30 – 13.30 uur 

- dinsdag 10.30 – 13.30 uur 

- woensdag 10.30 – 13.30 uur 

 

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-
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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! 

 

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! 
 
 
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 
 
 
 
 


