
 
 

 

Nieuwsbrief 

Van de voorzitter 
Weer thuis! Afgelopen vrijdag is onze secretaris Pieter de Mos uit het revalidatie centrum 
ontslagen. Hij stuurde ons een 

Na 2 weken ziekenhuis en 5 weken revalidatiecentrum is het herstel van de drievoudige heup
fractuur zover gevorderd dat verder herstel vanuit de thuissituatie verantwoord wordt geacht. 
De vele kaarten die ik mocht ontvangen en de t
hebben zeker bijgedragen aan dit tot nu toe voorspoedige herstel. Ik ga op korte termijn, vanuit 
de thuissituatie, mij weer inzetten voor de dorpsraad.
Nogmaals hartelijk dank voor uw belangstelling.

Pieter de Mos 

Van de bestuurstafel

Voorjaarsoverleg 

Maandag 29 januari hadden wij een afvaardiging van de gemeente Apeldoorn op bezoek, 
bestaande uit de heren N. Stukker (wethouder voor de dorpen), 
manager voor de dorpen) en S. de Boer (wijkbeheerder dorpen en buitengebied). Namens de 
dorpsraad waren Jan Lammers (penningmeester) en Joop van der Meer (voorzitter) aanwezig. 
Tijdens deze bijeenkomst is over van alles en nog wat besproken in een prettige sfeer.
Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen:

• Verkeersveiligheid: 
o de bushalte aan de Kerkweg naast de kerk
o de situatie bij de Tullekensmolenweg, met name het gedeelte tussen de Lierder

straat en de school
o plaatsen bord “doodlopende weg” aan begin van 

(dit is inmiddels geschied)

• Nieuwe rij bomen in de tuin van de pastorie naast de 
Dit plan is van de baan, omdat de kerk en de gemeente het niet eens konden worden.

• Bespreking over Omnisport op 24 januari 2018

• Bespreking over nieuwbouw Atlant Zorg Groep

• Plaatsing openbaar toilet in het centrum van Beekbergen

Al met al een nuttige bijeenkomst.

Nieuwsbrief 5 februari 2018 

Weer thuis! Afgelopen vrijdag is onze secretaris Pieter de Mos uit het revalidatie centrum 
en mailbericht met de volgende tekst: 

Na 2 weken ziekenhuis en 5 weken revalidatiecentrum is het herstel van de drievoudige heup
fractuur zover gevorderd dat verder herstel vanuit de thuissituatie verantwoord wordt geacht. 
De vele kaarten die ik mocht ontvangen en de talrijke bezoeken die u mij heeft gebracht, 
hebben zeker bijgedragen aan dit tot nu toe voorspoedige herstel. Ik ga op korte termijn, vanuit 
de thuissituatie, mij weer inzetten voor de dorpsraad.  
Nogmaals hartelijk dank voor uw belangstelling. 

Van de bestuurstafel 

Maandag 29 januari hadden wij een afvaardiging van de gemeente Apeldoorn op bezoek, 
bestaande uit de heren N. Stukker (wethouder voor de dorpen), S. Gerritsen (stadsdeel

voor de dorpen) en S. de Boer (wijkbeheerder dorpen en buitengebied). Namens de 
dorpsraad waren Jan Lammers (penningmeester) en Joop van der Meer (voorzitter) aanwezig. 
Tijdens deze bijeenkomst is over van alles en nog wat besproken in een prettige sfeer.

volgende onderwerpen: 

de bushalte aan de Kerkweg naast de kerk 
de situatie bij de Tullekensmolenweg, met name het gedeelte tussen de Lierder
straat en de school 
plaatsen bord “doodlopende weg” aan begin van de Hendrik Persijnweg
(dit is inmiddels geschied). 

Nieuwe rij bomen in de tuin van de pastorie naast de Kerk-Allee.  
Dit plan is van de baan, omdat de kerk en de gemeente het niet eens konden worden.

Bespreking over Omnisport op 24 januari 2018. 

over nieuwbouw Atlant Zorg Groep. 

Plaatsing openbaar toilet in het centrum van Beekbergen. 

Al met al een nuttige bijeenkomst. 
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Weer thuis! Afgelopen vrijdag is onze secretaris Pieter de Mos uit het revalidatie centrum 

Na 2 weken ziekenhuis en 5 weken revalidatiecentrum is het herstel van de drievoudige heup-
fractuur zover gevorderd dat verder herstel vanuit de thuissituatie verantwoord wordt geacht.  

alrijke bezoeken die u mij heeft gebracht, 
hebben zeker bijgedragen aan dit tot nu toe voorspoedige herstel. Ik ga op korte termijn, vanuit 

Maandag 29 januari hadden wij een afvaardiging van de gemeente Apeldoorn op bezoek, 
S. Gerritsen (stadsdeel-

voor de dorpen) en S. de Boer (wijkbeheerder dorpen en buitengebied). Namens de 
dorpsraad waren Jan Lammers (penningmeester) en Joop van der Meer (voorzitter) aanwezig. 
Tijdens deze bijeenkomst is over van alles en nog wat besproken in een prettige sfeer.  

de situatie bij de Tullekensmolenweg, met name het gedeelte tussen de Lierder-

de Hendrik Persijnweg 

 
Dit plan is van de baan, omdat de kerk en de gemeente het niet eens konden worden. 
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Lijsttrekkersdebat 

Het is - dat mogen we terugkijkende op de door ons georganiseerde bijeenkomst bij de voor-
gaande gemeenteraadsverkiezingen wel stellen - traditie dat wij als Dorpsraad Beekbergen-
Lieren de lijsttrekkers uitnodigen voor een debat. Een debat (onder leiding van de dorpsraad) 
tussen de lijsttrekkers en de bewoners van Beekbergen en Lieren en een debat tussen de 
lijsttrekkers. 
Deze keer organiseren wij de bijeenkomst op dinsdag 20 februari 2018 in de grote zaal van  
De Hoge Weye. De aanvang is 20.00 uur. 

In en om de dorpen 

Infiltratieleiding Wolterbeeklaan 

Afgelopen week zijn de werkzaamheden afgerond van de aanleg van een infiltratieleiding in het 
park aan de Wolterbeeklaan. 

  

  

Een infiltratieleiding is een rioolleiding met waterdoorlatende wanden bestemd voor de inzame-
ling en transport van hemelwater, waarbij het hemelwater door middel van infiltratie door de 
wanden kan worden afgevoerd. Zelfde principe van infiltratieleiding is ook aangelegd in het 
Freule Hartsen Park tijdens de herinrichting in het centrum medio mei 2010. Zie foto onder. 

  

Aanleg van infiltratieleiding in het Freule Hartsen Park medio mei 2010. 
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Christelijke Gemengde Zangvereniging 
“Hosanna” uit Lieren 

geeft samen met 

Christelijke Gemengde Zangvereniging “Zingt 
den Heer” uit Voorst 

een concert op zaterdag 24 maart 2018 
in de dorpskerk in Beekbergen. 

 
Het concert staat in het teken van het Paas Evangelie en 

ze zullen samen The Crucifixion van John Stainer 
uitvoeren, 

o.l.v. dirigent 
Bart van den Brink. 

m.m.v. Marcel van Os - tenor 
Jaap Roos - bas 

Gert Oldenbeuving - orgel 
Roel Praas - Piano 

Het concert begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. 

 Agenda De Boerderij 

 

Boerenkoolmiddag 
Op woensdag 31 januari organiseerde de Stamtafel in de Hoge Weye een feestelijke middag 
met zang van het Oosterhuuzens Dialectkoor en een boerenkool maaltijd. Namens de 
dorpsraad was Joop van der Meer aanwezig. Hij vertelde dat de dorpsraad sponsor is van de 
stamtafel, en in die situatie moet je af en toe controleren of die bijdrage goed besteed wordt. 
Welnu, de zang en de boerenkool waren beide voortreffelijk. Deze middag was zeer de moeite 
waard en voor herhaling volgend jaar vatbaar. 

   

   

Hallo allemaal, 
wat fijn dat je er bent 
Ben je voor het eerst hier, 
of ben je al bekend? 

Stamp met je voeten 
zet je handen in je zij. 
Ik ben Ton 
en wie ben jij? 

 



 
 

 

Oude schoolspullen gezocht

Onze dorpsschool
9 april) viert o.b.s.
deze viering
schoolkranten, schoolplaten, schoolbankjes 
vóór het jaar 
terugging tot
spoorloos is, zijn wij
Bij foto's denken we aan klassenfoto's,

namen, en foto's van bijzondere 
vossenjacht in het dorp en bevrijdingsfeesten en de
gedacht aan methodeboekjes.
mailt u dan naar 2hansvandeven@gmail.com
graag inspreken). Kijk ook op: 
Na de feestweek krijgt u de spullen weer retour. Is dat niet nodig, 
naar CODA, zodat ze bewaard blijven.
Alvast onze dank! 

Hans van de Ven 

Open dag EHBO Vereniging 

Een nieuw jaar en dus een frisse start. Zo denken wij ook bij EHBO Vereniging 
Beekbergen en Omstreken. En wij beginnen dit jaar met het houden van een 
Open dag. Deze zal plaats vinden op 
het Gezondheids
(achteringang)
kennis maken met de diverse handelingen en vaardigheden 
die nodig kunnen zijn bij h

demonstraties gegeven en u kunt 
Er zal deze dag ook een Lotusslachtoffer aanwezig zijn die diverse kleine 
ongevallen zal uitbeelden, zeer interessant!
 
Bij de achteringang van het gebouw staat een van onze vrijwilligers klaar om u te verwelkomen 
en de weg te wijzen. 
Er is vrije inloop van 10.00-12.00 uur en van 13.00
allemaal komt kijken bij het verlenen van eerste hulp? Dan zien we u graag o
wie weet ontdekt u de EHBO’er in uzelf.
Kijkt u voor meer informatie op de website 

 
 
 

gezocht 

Onze dorpsschool bestaat in 2018 200 jaar. In week 
9 april) viert o.b.s. Beekbergen zijn 200 jarig bestaan. 
deze viering is een expositie van foto's, schoolboekjes,

kranten, schoolplaten, schoolbankjes en andere zaken van 
r het jaar 2000. Aangezien de archiefkast van de school, die 

terugging tot 1945, sinds de verhuizing naar de nieuwe school 
spoorloos is, zijn wij naarstig op zoek naar dergelijke 
Bij foto's denken we aan klassenfoto's, liefst voorzien van jaartal en 

namen, en foto's van bijzondere gebeurtenissen zoals Koninginnedag 
bevrijdingsfeesten en de school. Bij boekjes wordt vooral 

gedacht aan methodeboekjes. Denkt u een bijdrage aan de expositie
2hansvandeven@gmail.com of belt: 055-5062550 (bij 
. Kijk ook op: https://www.facebook.com/obsbeekbergen200jaar/

e feestweek krijgt u de spullen weer retour. Is dat niet nodig, dan gaan de spullen 
ze bewaard blijven. 

Vereniging Beekbergen & Omstreken 

Een nieuw jaar en dus een frisse start. Zo denken wij ook bij EHBO Vereniging 
Beekbergen en Omstreken. En wij beginnen dit jaar met het houden van een 

Deze zal plaats vinden op zaterdag 10 februari
ezondheidscentrum Papenberg aan de Loenenseweg 1

(achteringang) te Beekbergen. Tijdens deze open dag kunt u 
kennis maken met de diverse handelingen en vaardigheden 
die nodig kunnen zijn bij het verlenen van 1e hulp. Er worden 

emonstraties gegeven en u kunt natuurlijk ook zelf alles uitproberen!  
Er zal deze dag ook een Lotusslachtoffer aanwezig zijn die diverse kleine 
ongevallen zal uitbeelden, zeer interessant! 

ebouw staat een van onze vrijwilligers klaar om u te verwelkomen 

12.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dus bent u nieuwsgierig wat er 
allemaal komt kijken bij het verlenen van eerste hulp? Dan zien we u graag o
wie weet ontdekt u de EHBO’er in uzelf. 
Kijkt u voor meer informatie op de website www.ehbo-beekbergen.nl of volg ons via facebook.
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staat in 2018 200 jaar. In week 15 (de week van 
kbergen zijn 200 jarig bestaan. Onderdeel van 

is een expositie van foto's, schoolboekjes, rapporten, 
andere zaken van 

van de school, die 
nieuwe school 

aarstig op zoek naar dergelijke spullen. 
liefst voorzien van jaartal en 

eurtenissen zoals Koninginnedag oude stijl, 
chool. Bij boekjes wordt vooral 

Denkt u een bijdrage aan de expositie te kunnen leveren, 
5062550 (bij geen gehoor 

https://www.facebook.com/obsbeekbergen200jaar/. 
dan gaan de spullen 

Een nieuw jaar en dus een frisse start. Zo denken wij ook bij EHBO Vereniging 
Beekbergen en Omstreken. En wij beginnen dit jaar met het houden van een 

zaterdag 10 februari in 
Loenenseweg 1 

Tijdens deze open dag kunt u 
kennis maken met de diverse handelingen en vaardigheden 

Er worden 

ebouw staat een van onze vrijwilligers klaar om u te verwelkomen 

15.00 uur. Dus bent u nieuwsgierig wat er 
allemaal komt kijken bij het verlenen van eerste hulp? Dan zien we u graag op 10 februari en 

of volg ons via facebook. 



 
 

 

Oproep aan oud medewerkers en bezoekers van 

In februari is het 47 jaar geleden dat De Vier Dorpen te Beekbergen officieel is geopend. Wat 
zijn er in die 47 jaar veel bewoners, familieleden en personeelsleden voorbij gekomen. Bij het 
opruimen van een archiefkast kwamen we ook ve
D4D van oud-bewoners, medewerkers, kerstdiners, dagtochtjes,…. Het lijkt ons leuk om 
zondagmiddag 25 februari vanaf 14.30
samen met belangstellenden de kiekjes uit de ou
medewerker of was u als bezoeker bekend op De Vier Dorpen, dan bent u/je van harte welkom! 
Gezellig om jullie weer eens te ontmoeten en/of de verhalen van toen te horen. Laat u op 
telefoonnummer 055-5066870 even weten als u v
De Vier Dorpen, (nog steeds op adres) Loenenseweg 39, Beekbergen.

Gemeentenieuws

Aangevraagde omgevingsvergunning

Locatie 

Voshuizen 2, 7364 BP Lieren 

Tullekensmolenweg 32, Beekbergen

Henk Vulinkweg, Beekbergen 

Arnhemseweg 482, Beekbergen 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. 
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceer
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Na
bij de publicatie van de verleende vergunning.

Verleende omgevingsvergunning

Locatie 

Spelderholt 9, Beekbergen 

Kuiltjesweg 44, Beekbergen 

Oproep aan oud medewerkers en bezoekers van “De Vier Dorpen”

In februari is het 47 jaar geleden dat De Vier Dorpen te Beekbergen officieel is geopend. Wat 
zijn er in die 47 jaar veel bewoners, familieleden en personeelsleden voorbij gekomen. Bij het 

en archiefkast kwamen we ook veel foto’s tegen. Foto’s uit de beginjaren van 
bewoners, medewerkers, kerstdiners, dagtochtjes,…. Het lijkt ons leuk om 

zondagmiddag 25 februari vanaf 14.30 uur tot 16.15 uur de foto’s op tafel
samen met belangstellenden de kiekjes uit de oude doos nog eens na te kijken. 
medewerker of was u als bezoeker bekend op De Vier Dorpen, dan bent u/je van harte welkom! 
Gezellig om jullie weer eens te ontmoeten en/of de verhalen van toen te horen. Laat u op 

5066870 even weten als u van plan bent 25 februari van de partij te zijn in 
De Vier Dorpen, (nog steeds op adres) Loenenseweg 39, Beekbergen. 

  

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Omschrijving 

het kappen van een ceder 

Beekbergen het kappen van een kastanjeboom 

het kappen van 21 bomen (inlandse eik en berk)

 het vervangen van de garagedeur door een pui 
met ramen 

Het gaat hier om een ingediende 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. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. 
bij de publicatie van de verleende vergunning. 

omgevingsvergunning 

Omschrijving 

het kappen van een beuk 

het plaatsen van een in-uitrit 
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“De Vier Dorpen” 

In februari is het 47 jaar geleden dat De Vier Dorpen te Beekbergen officieel is geopend. Wat 
zijn er in die 47 jaar veel bewoners, familieleden en personeelsleden voorbij gekomen. Bij het 

o’s uit de beginjaren van 
bewoners, medewerkers, kerstdiners, dagtochtjes,…. Het lijkt ons leuk om 

de foto’s op tafel te leggen en 
eens na te kijken. Bent u oud-

medewerker of was u als bezoeker bekend op De Vier Dorpen, dan bent u/je van harte welkom! 
Gezellig om jullie weer eens te ontmoeten en/of de verhalen van toen te horen. Laat u op 

an plan bent 25 februari van de partij te zijn in 

 

 

Datum 

2018-01-29 

2018-02-01 

het kappen van 21 bomen (inlandse eik en berk) 2018-02-01 

het vervangen van de garagedeur door een pui 2018-02-01 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. 
d en kunt u dit besluit inzien. 

dere informatie hierover vindt u t.z.t. 

Datum 

2018-02-02 

2018-02-02 
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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.nl. De 
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.  
 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie 
datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.  
 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl 
(digitaal loket). 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Hoek van Limburg Stirumweg en 
Voorste Kerkweg in Beekbergen 

Evangelisatieweek 30 juni t/m 6 juli 2018 2018-01-29 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evene-
ment bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.  
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

Drank- en horecavergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

De Capricorn, Dorpstraat 9, Beekbergen Drank- en horecavergunning 2018-01-30 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van 
dit besluit gestuurd te worden naar de burgemeester 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 www.apeldoorn.nl. 
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te 
sturen. 
 

Kennisgeving gesloten grondexploitatie-overeenkomst en voorbereiding bestemmingsplan voor 
ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Loenenseweg 44-44B Beekbergen 

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 15 december 2017 een overeenkomst over grond-
exploitatie hebben gesloten voor het perceel Loenenseweg 44-44B Beekbergen, kadastraal bekend 
gemeente Beekbergen, sectie L, nummer 3751. De overeenkomst betreft het wijzigen van de maat-
schappelijke bestemming van het landgoed Rauwenhul in een woonbestemming ten behoeve van  
2 woningen. 

Met ingang van 1 februari 2018 ligt een afschrift van de overeenkomst voor iedereen ter inzage bij het 
Omgevingsloket in het stadhuis aan het Marktplein 1. Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op 
www.apeldoorn.nl/stadhuis.  

Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening delen burgemeester en wethouders 
verder mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeenkomst het voornemen hebben een bestem-
mingsplan voor te bereiden voor het genoemde perceel. 

Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage, 
kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegen-
heid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen.  

Te zijner tijd zal een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te 
reageren. In het Gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren. 

Apeldoorn, 31 januari 2018 
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Voornemen ruiming van een aantal klassegraven voor heruitgifte op Begraafplaats Beekbergen 

Geachte dames en heren,  

De gemeente Apeldoorn maakt bekend dat door de rechthebbenden van onderstaande graven op 
begraafplaats Beekbergen, het verschuldigde onderhoudsrecht niet is voldaan. 

Het betreft: 1e klasse nrs.263, 268, 270. 

2e klasse nrs.549, 567, 575, 579, 599, 607, 608, 623. 

3e klasse nrs. 292, 305, 307, 309, 314, 315, 322, 324, 325, 335, 336, 341, 343, 345, 379, 399, 409, 419, 
442, 446, 450, 455, 456, 458, 463, 466, 470, 482, 487, 538, 635  

4e klasse nrs. 63, 69, 82, 84, 85, 89, 90. 

De betreffende graven zijn gemarkeerd met een bordje en rode sticker. 

Wij zijn voornemens om, met toepassing van artikel 21 van de Beheersverordening Begraafplaatsen 
2006, alle rechten van deze graven vervallen te verklaren. 
1 jaar na dagtekening van deze publicatie kunnen deze graven opnieuw worden uitgegeven. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsenadministratie, bereikbaar onder 
nummer 055-5801724. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

Piet Stoop 
Manager eenheid 
Publiek, Ondernemen en Wijken 

 

 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Stadhuis) 8 februari 2018 

Agenda 8 februari 2018, kamer Het Rode Hert 
 
Besloten deel: 
8.45 uur ontvangst 

09.00 uur – 11.30 uur 
Werkwijze en adviesrol CRK 

Openbaar deel 

11.30 uur – 12.00 uur 

Presentatie aanpak klimaatadaptie gemeente Apeldoorn. 

Besloten deel: 
12.00 uur – 12.30 uur 
Lunchpauze 

12.30 uur – 13.00 uur 

Voorbespreking agenda sub CRK 

Openbaar deel 

(Sub)Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: 

13.00 uur – 13.15 uur 
Kanaal zuid 54, aanvraag vergunning voor renovatie van de villa en verbouw tot een dubbele woning.  
ID 888-728-384 

13.15 uur – 13.30 uur 
Parkpoorten Zuidbroek, aanvraag vooroverleg voor de bouw van 59 woningen. ID 873-992-375 

13.30 uur – 13.45 uur 
Zutphensestraat, Vossenweg, aanvraag vooroverleg voor de bouw van 6 woningen. ID 677-644-456 

13.45 uur – 14.00 uur 
Sprengenweg, Julianalocatie, aanvraag vooroverleg voor de bouw van 90 woningen. ID 399-678-444 
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Sociaal maatschappelijk werker 

Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op 
8 februari) van 12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenense-
weg 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 leefomstandig-
heden 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 vrijwil-
ligerswerk? 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) 
- 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 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 van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg (naast de 
brandweerkazerne). 
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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 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 

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 
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 binnen-
kort aan de kaarttafel te mogen ontmoeten. 

“Kookhulpen voor de aanschuiftafel” 

Welke dorpsbewoner/-bewoonster vind het leuk om voor ouderen te koken. Voor onze succes-
volle aanschuiftafels zijn we op zoek naar uitbreiding van het team kookhulpen. Bij de aan-
schuiftafel 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. 
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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 
 
 
 


