Nieuwsbrief 11 december 2017
Kerstreces
De laatste Nieuwsbrief van 2017 verschijnt op dinsdag 19 december 2017
De eerste Nieuwsbrief van 2018 verschijnt op maandag 8 januari 2018
Bureau dorpsraad is van 25 december 2017 tot dinsdag 2 januari 2018 gesloten

Van de bestuurstafel
Vitale openbare ruimte in toekomstbestendige steden
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bovengenoemde nota. De nota, die door het college
van B&W is vrijgegeven voor inspraak, begint met de vaststelling dat in de tweede helft van
vorige eeuw Apeldoorn een enorme groei heeft doorgemaakt. Grote woongebieden werden,
naar de toen geldende eisen voor inrichting van de openbare ruimte, ontwikkeld en ingericht.
Sinds de oplevering van die nieuwe woongebieden is er veel veranderd in wensen en woonbeleving, samenstelling van gezin en gewenst leefklimaat. Kleine aanpassingen voldoen niet
(meer) om aan die nieuwe woonwensen tegemoet te komen. Er komt dan een moment dat de
openbare ruimte in een wijk - zo staat in de nota beschreven - een grotere bijstelling vereist,
zodat de wijk meer past bij nu en voorbereid is op de toekomst. Dan komt ook het begrip
revitalisering in beeld. Revitalisering gaat, anders dan herstructurering waar een geheel nieuw
concept wordt ontwikkeld, uit van wat er is en dat het gebruik in hoofdlijnen hetzelfde blijft.
Uitgaande van het speerpunt “Apeldoorn comfortabele gezinsstad” is door de gemeente een
inventarisatie uitgevoerd met het doel de wijk(en) te selecteren waar revitalisering het meest
noodzakelijk wordt geacht om verdere teruggang in wooncomfort te voorkomen. In de nota
worden vijf belangrijke aanleidingen (criteria) genoemd waarom de openbare ruimte om zo’n
grotere aanpassing vraagt:
- de openbare ruimte voldoet niet meer in technische zin
- de openbare ruimte voldoet niet meer in economische en/of duurzame zin
- de bewoners en gebruikers stellen andere eisen
- toekomstige ontwikkelingen vragen om aanpassing
- aanhaking bij andere projecten
Op basis van deze uitgangspunten werd een voorlopige lijst opgesteld van mogelijke
revitaliseringsprojecten.
Stadsdeel Zuid West

Componistenkwartier, Staatsliedenbuurt, omgeving Snipweg, omgeving
Finse school, Ugchelen: omgeving Schoolbeek

Stadsdeel Noord Oost

Omgeving Aristotelesstraat, Kruizemuntstraat

Stadsdeel De Maten

Dreven Noord, omgeving Schoutenveld/Rakkersveld, Viltmakersdonk,
Tingietersdonk, Klinkmakersdonk, Zadelmakersdonk,
Steenhouwersdonk, Smeldtersdonk, Koperslagersdonk, Spinnersdonk,
Tichelaarsdonk/Kloversdonk en Bierbrouwershorst

Stadsdeel Noord West

Omgeving Pieter de Hooghlaan en Orden: omgeving winkelcentrum

Dorpen

Beekbergen: Papenberg, Loenen: Loenerdrift
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Uit deze lijst is door de gemeente een drietal pilot projecten geselecteerd.
- Noordelijk deel “Matendreven
- Schoutenveld
- Staatsliedenbuurt
Op 12 december 2017 is er van 19.30 – 21.00 uur een informatiebijeenkomst in Werkgebouw
Zuid, Aruba 4.
Aanmelden voor deze bijeenkomst via revitalisering@apeldoorn.nl.
Inspraak
Van 7 december 2017 tot en met 3 januari 2018 ligt het concept van de notitie “Vitale openbare
ruimte in toekomstbestendige wijken” ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een
inspraakreactie geven. Inspraakreacties kunnen uitsluitend worden gegeven over de hoofdlijnen
van de aanpak en nog niet over de uitwerking van de pilot gebieden; die volgt rond het voorjaar
van 2018. De bewoners van de pilot gebieden worden daar vroegtijdig bij betrokken.
Het geven van een inspraakreactie kan op de volgende manieren:
- Schriftelijk: stuur uw inspraakreactie naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus
9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van “inspraakreactie over notitie Vitale
openbare ruimte in toekomstbestendige wijken”. De inspraakbrief moet door u ondertekend
zijn en tenminste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook telefoonnummer
en e-mailadres bevatten.
- Mondeling: maak een afspraak met de heer H. Kuijpers, 055-5801742.
- Digitaal: stuur uw reactie per e-mail aan revitalisering@apeldoorn.nl.

Start met toeristische narrowcasting in Apeldoorn
Eerst maar even wat duidelijkheid scheppen waar het dan over gaat.
Narrowcasting: het uitzenden van informatie op beeldschermen die gericht zijn op een specifieke doelgroep en betrekking heeft op een specifieke plaats.
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een persbericht waarin werd uitgelegd welke stap er
gezet was om door het gebruik van beeldschermen Apeldoorn op de toeristische kaart te zetten.
Vermeld wordt dat: De Stichting Apeldoorn Marketing van de Gemeente Apeldoorn de opdracht
had gekregen om recreanten en toeristen zo goed mogelijk te informeren over alle leuke/informatieve dingen die ze kunnen zien en doen in Apeldoorn. Een van de acties om hiervoor te
zorgen is het gebruik van TV schermen op toeristische plekken (narrowcasting). Op de beeldschermen staan toeristische tips voor uitjes in de komende week te lezen. Bij VVV informatiepunten, zoals Primera De Damper in Beekbergen en de Spar in Loenen, maar ook bij de
recepties van onder meer bungalowpark Hoenderloo en het Stadhuis in Apeldoorn. Komend
jaar worden nog meer schermen gekoppeld en zijn alle toeristische tips op meer plekken te
bewonderen.
Nieuwsgierig geworden wat het nu echt is? Gewoon een keer binnenlopen bij Primera en
ervaren wat het is en welke informatie beschikbaar is over bezienswaardigheden in Apeldoorn.

In en om de dorpen
Freule Hartsen beeldje uitgereikt aan Herman Bos
Op donderdag 7 december 2017 werd,
op initiatief van het bestuur van de
Dorpsraad Beekbergen-Lieren, aan
Herman Bos het Freule Hartsen beeldje
uitgereikt.
Het beeldje wordt uitgereikt aan een
dorpsbewoner die zich op bijzondere
wijze gedurende een reeks van jaren op
het sociaal maatschappelijke terrein
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heeft ingezet voor het dorp en voor de bewoners. Donderdag 7 december 2017 werd Herman
Bos door twee zwarte pieten om klokslag 21.00 uur uit de vergadering van het moderamen van
de kerkenraad gehaald en begeleid naar een goed gevulde zaal waar familie en belangstellenden werd opgewacht. Herman nam snel de regie over en stelde voor om maar sinterklaas
liedjes te gaan zingen.
Het was de voorzitter van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren
die de regie terug nam en, met inachtneming van de toekenningscriteria, de motivering voor het toekennen aan Herman
Bos onderbouwde. Allereerst werd genoemd dat Herman Bos
gedurende ruim 40 jaar Sinterklaas was geweest voor de
dorpen en voor de basisschool Beekbergen. Zich met tussenpozen heeft ingezet voor de Hervormde Kerk Beekbergen, al
jaren voorzitter is van de stichting die de herdenkingen 4 en
5 mei organiseert. Kortom actief in veel gebieden in het
sociaal maatschappelijke domein.
Het was vervolgens de heer Laseur die namens de kerkenraad memoreerde dat Herman Bos altijd vanuit een christelijke visie maatschappelijke activiteiten en problemen wist te
duiden en van een daarop gebaseerde oplossing aanreikte.
Namens de kerkenraad overhandigde hij enkele geschenken.
Namens het bestuur van de stichting 4 en 5 mei waren het
Rémon Mulder en Ine Pennings die Herman Bos karakteriseerden als “een rots in de branding” wanneer er bij de
voorbereiding van de herdenking iets niet geheel
volgens plan leek te gaan. Vaak sprak Herman dan de
magische woorden “komt goed”. De bestuursleden
geloofden dat en het kwam goed. Ook zij overhandigden
een cadeau.
Tot slot waren het 3 leden van de Bosruiters die aan de
hand van een aantal vragen voor de aanwezigen
duidelijk maakte of Herman eigenlijk wel wist welke
impact en stimulans zijn inzet en doortastendheid voor de Bosruiters betekent.
En dan het antwoord van Herman
Bos. Het was door de Bosruiters al
aangekondigd dat een dankwoord
van Herman wat tijd vraagt maar
altijd zeer de moeite waard zijn om
naar te luisteren. Daar was deze
keer geen uitzondering op. Duidelijk
werd hoe eervol Herman de
toekenning van het beeldje vond,
hoe dankbaar hij was voor alle
mooie en welgemeende woorden en
die bij hem een emotionele snaar
hadden geraakt.
Het was een gezellige receptie die
door Herman Bos en zijn familie zeer werd gewaardeerd en door de organisatoren graag werd
aangeboden.
N.B. Het Freule Hartsen beeldje werd uitgereikt aan:
- Burgemeester H. Bruins Slot (22 september 1998)
- Herman Konink (9 mei 2001)
- Pim Mulder (14 april 2004)
- Ds. en mevrouw Marchal (22 april 2009)
- Herman Bos (7 december 2017
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Maaltijd rond Kerst!
Is de periode voor Kerst ook voor u een lastige tijd? Zijn de avonden lang en zou u het fijn
vinden een gezellige avond met anderen door te brengen rond een eenvoudige, maar heerlijke
maaltijd?
Op woensdag 20 december 2017 zal in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in
Beekbergen weer een maaltijd worden georganiseerd rond het thema ‘Kerst’. Dit is alweer het
derde jaar dat de maaltijd wordt georganiseerd door vrijwilligersvoor dorpsgenoten en wij
hopen dat het ook dit jaar weer een goed en gezellig samenzijn mag zijn.
Wij nodigen u (iedereen is welkom!) van harte uit om aan deze maaltijd deel te nemen.
Bent u minder mobiel en wordt het reizen lastiger? Onze vrijwilligers verzorgen graag het
vervoer voor u van en naar huis.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan even contact met ons op.
Contactpersoon:
Naam : Cornelis van Kralingen
Adres : Zwarte Bergweg 10
Telefoon : 06-55348982
Mail
: Cornelis@Control4MKB.nl
Locatie:
Gereformeerde Gemeente te Beekbergen
Ruitersmolenweg 29 in Beekbergen
Datum en tijd:
Woensdag 20 december, aanvang 17:00 uur
Kosten:
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

4

Wintertaferelen in Beekbergen

12 december 2017 inloopbijeenkomst over groot onderhoud Loenenseweg
Op dinsdag 12 december 2017 van 19.00 tot 20.30 uur geven ambtenaren van de Provincie
Gelderland in de Hoge Weye (Dorpstraat 34 Beekbergen) een toelichting op het voorgenomen
groot onderhoud van de Loenenseweg (gedeelte gelegen tussen de snelweg en het kombord)
in 2020 en de provincie wil tijdens deze inloopbijeenkomst inventariseren welke voorstellen er
bij aanwonenden en belangstellenden leven (wegprofiel en snelheid).

Uitnodiging Volkskerstzang Beekbergen
Op dinsdag 12 december a.s. wordt de jaarlijkse
Volkskerstzang gehouden in de monumentale Dorpskerk van Beekbergen. Organist Jaap Ouwehand zal
het bekende orgel bespelen en samen met het Koperkwartet van het harmonieorkest “Prinses Juliana
Beekbergen“ neemt hij de muzikale begeleiding op
zich. Naast samenzang zullen er ook advents- en
kerstliederen te beluisteren zijn, gezongen door
De Gemengde Zangvereniging Toonkunst.
Ds. Christine van Dijk verzorgt de lezingen en houdt
de meditatie. De samenzang begint te 19.30 uur, om
19.00 uur gaan de deuren open. De toegang is gratis,
wel is er na afloop een collecte voor het Zonnehuis en voor het Rode Kruis. Wij vertrouwen erop
dat het voor de tehuisbewoners en voor u weer een goede voorbereiding op het komende
Kerstfeest zal zijn.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Het Comité Volkskerstzang Beekbergen
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WINTERSTOP
De Schuur in Lieren
Zaterdag 9 december 2017,15.00 uur
Sluiten we De Schuur tot
Donderdag 1 februari 2018, 13.00 uur
De medewerkers van De Schuur wensen u een
Gezegend Kerstfeest & een Goed Nieuwjaar

Gemeentenieuws

Verbouwing stadhuis gegund aan BAM Bouw en Techniek Apeldoorn
Na het doorlopen van twee Europese aanbestedingsprocedures is BAM Bouw en Techniek,
Te
gevestigd in Apeldoorn, geselecteerd als aannemer voor de renovatie van het stadhuis. Naar
verwachting start in de zomer van 2018 de renovatie en is het op 1 januari 2020 gereed. Nu het
stadhuis een kwart eeuw oud is, is groot onderhoud noodzakelijk.
noodzakelijk. Het gebouw wordt veel
energiezuiniger en gaat compacte huisvesting
huisvesting bieden aan meer medewerkers.
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Medio oktober hebben vier bouwkundig aannemers en vier installatietechnisch aannemers een
geldige inschrijving gedaan voor de renovatie van het stadhuis. Na de beoordeling is gebleken
dat BAM Bouw en Techniek de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. BAM
Bouw en Techniek is in Apeldoorn gevestigd en werkt met lokale werknemers en onderaannemers. Wethouder Johan Kruithof: “Ik ben blij met deze volgende stap in de ontwikkeling van
het Huis van de Stad, zeker ook omdat we een lokale aannemer het werk mogen gunnen. Dat is
goed voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Apeldoorn.”
Duurzame oplossingen
Duurzaamheid is een belangrijk vertrekpunt voor de renovatie van het stadhuis. BAM zet in haar
aanpak maximaal in op hergebruik van materialen en toepassing van biobased nieuwe
materialen. Zo wordt ook gekeken welke gedemonteerde gebouwonderdelen in het nieuwe
ontwerp opnieuw kunnen worden ingezet.
Compact en goedkoper
Nu het stadhuis een kwart eeuw oud is, is groot onderhoud noodzakelijk. Zo moet bijvoorbeeld
het klimaatsysteemvolledig vernieuwd worden en wordt het gebouw energiezuiniger gemaakt.
Daarnaast wordt het gebouw verbouwd zodat de dienstverlening kan verbeteren en meer
medewerkers in het stadhuis een werkplek krijgen. Dit groot onderhoud zorgt voor compacte en
efficiënte huisvesting van medewerkers. Het kantoor van het Activerium is daardoor niet meer
nodig en de energierekening gaat fors omlaag. Hierdoor is de gemeente straks jaarlijks minder
geld kwijt aan huisvestingskosten dan nu.

7e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV)
De wijzigingen hebben betrekking op:
- weigeringsgronden voor aangevraagde vergunning (artikel 1.8)
- exploitatie terras bij een openbare inrichting (artikel 2.28)
- cameratoezicht zowel vast als tijdelijk op openbare plaatsen (artikel 2.77)
De APV is te raadplegen op de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Heideroosweg 1A

Kappen 1 Douglasspar, 1 Amerikaanse eik, 4 grove dennen

2017-12-01

Koningspage nabij 7D

Kappen van een esdoorn

2017-12-08

Het gaat hier om een aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een
besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u
eventueel een bezwaarschrift indienen.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spoekweg 49

Kappen van een beuk

2017-12-08

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt het besluit
inzien na het maken van een afspraak met het omgevingsloket of kan op verzoek digitaal
worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.
De openingstijden staan op de website van de gemeente Apeldoorn.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen het besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na 8 december 2017 gezonden te
worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn t.a.v. de eenheid
Veiligheid en Recht, 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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Agenda politieke markt 14 december 2017 die deze keer wordt gehouden in het dorpshuis in
Hoenderloo en in Orpheus.
Tijd

Locatie / Omschrijving
Dorpshuis Hoenderloo

19.00 – 21.00 uur

Toerisme op de Veluwe
Orpheus Blauwe zaal

19.00 – 21.00 uur

Problemen en oplossingsrichtingen Plus OV

21.15 – 22.15 uur

Scenario verplaatsing tankstation De Witte (Ugchelen)
Orpheus Oranje zaal

19.00 – 21.00 uur

Activiteiten Accres

21.15 – 22.15 uur

Stand van zaken sportsubsidies en pilot projecten sport

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op
14 december 2017; wel op 28 december 2017 en 4 januari 2018) 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 op 28 december 2017)
- 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
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- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en
handigheid zijn gratis)
Dus: laatste donderdagmiddag van de maand (niet op 28 december 2017) van 14.00 tot
16.00 uur in de 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.

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond (niet op 21 en 28 december 2017) van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost
Van Schaffelaarweg (naast de brandweerkazerne).

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 woensdagmiddag en 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”
Op maandag 25 december 2017 en maandag 1 januari 2018 is er in De Vier Dorpen geen
“Kaart terwijl u wacht”.

“Aanschuiftafel”
Op maandag 25 december 2017 en maandag 1 januari 2018 is er ij De Vier Dorpen geen
“Aanschuiftafel”
“Klein-kleding

herstelatelier”

Op maandag 1 januari 2018 is er in De Vier Dorpen geen gelegenheid voor het inleveren van
klein-kleding herstelwerk

De Vier Dorpen vraagt:
“Klaverjassers”
Om de klaverjastafel compleet te maken, zijn we op zoek naar dorpsbewoners die het leuk
vinden om te klaverjassen. Wie wil bijvoorbeeld op zondagmiddag dit kaartspel, samen met
enkele van onze bewoners spelen. In overleg is het ook mogelijk om tot een ander tijdstip of
andere dag te komen. Heeft u interesse in het klaverjassen of wellicht een ander kaartspel kom
dan gerust eens binnen lopen in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39
Beekbergen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 19.30 uur. Telefonisch contact opnemen kan
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natuurlijk ook. Op telefoonnummer 055-506870 zijn we te bereiken en kunnen we overleggen
wanneer u het kaartspel wilt spelen. Aan het kaarten zijn voor u geen kosten verbonden. We
vragen wel een vergoeding voor het eventuele gebruik van consumpties. We hopen u binnenkort aan de kaarttafel te mogen ontmoeten.

“Kookhulpen voor de aanschuiftafel”
Welke dorpsbewoner/-bewoonster vind het leuk om voor ouderen te koken. Voor onze succesvolle aanschuiftafels zijn we op zoek naar uitbreiding van het team kookhulpen. Bij de aanschuiftafel komt een groep, voornamelijk ouderen uit Beekbergen, Lieren en omgeving om
gezamenlijk een warme maaltijd te gebruiken. En wat is er gezelliger dan samen te eten. Het
sociale contact rond de maaltijd is ook zeker zo belangrijk als de maaltijd zelf. De maaltijden
worden vers bereid om rond de klok van 17.30 uur geserveerd te kunnen worden. Om het team
van kokers en kookhulpen te verlichten, zijn we op zoek naar mensen die handig zijn in alle
voorkomende werkzaamheden die het bereiden van een maaltijd met zich mee brengt.
U/jij hoeft geen sterrenkok te zijn. We doen het met elkaar.
Boodschappen doen, groenten en vlees snijden, aardappelen schillen, tafeldekken en afruimen,
vaatwasser inruimen, afwassen, zijn onder andere de taken die nodig zijn om de “aanschuivers”
tevreden van de tafel te laten vertrekken. Vanzelfsprekend moet het bereiden van de maaltijd
hygiënisch verlopen. U/jij mag ook mee eten van de bereide maaltijd. Vind(t) u/jij het leuk om te
helpen een lekkere maaltijd te bereiden voor de “aanschuiftafel”?
Ook als u/jij 1x in de maand of 14 dagen wil(t) helpen vragen we contact op te nemen met
Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp, telefoon 055-5066870.
Op dit moment heeft de aanschuiftafel in De Vier Dorpen (Loenenseweg 39, Beekbergen)
plaats op maandag en woensdag van 16.00 – 20.00 uur. We horen graag van u/je.

De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055-5066870.

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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