Nieuwsbrief 5 maart 2018
Van de bestuurstafel
Van “beschermd” naar “begeleid”
In 2017 heeft de gemeente Apeldoorn in een aantal bijeenkomsten dorps- en wijkraden geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de opvang, begeleiding en huisvesting van mensen die vallen
binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg.
De dorpsraad heeft aan deze bijeenkomsten deelgenomen en heeft steeds gewezen op de aard
en omvang van cliënten in de in Beekbergen gevestigde zorginstellingen. Wanneer het aantal
bewoners in de instellingen werd genoemd vielen de andere dorps- en wijkraden even stil.
Gewezen werd op de bereikte spankracht die het dorp redelijkerwijs aan kan en wat het risico is
wanneer die grens wordt overschreden.
De gemeente Apeldoorn heeft in een aantal brochures uitgelegd hoe zij de overgang van
beschermd wonen (intramuraal) naar begeleid wonen (extramuraal) denkt te managen. Relatief
veel aandacht werd tijdens de bijeenkomsten in 2017 besteed aan de integratie van de mensen
die begeleid wonen in de straat (omgeving). Wie neemt het initiatief voor een eerste kennismaking, wat vertel je wel en wat (nog) niet? Wat is daarin de rol van de begeleider? Duidelijk
werd dat het situationeel afhankelijk is. Tot slot werd in de bijenkomsten in 2017 ook aandacht
gegeven aan terugval. Dat wil zeggen dat ondanks alle voorbereidingen en gesprekken de
cliënt toch niet van “beschermd” naar “begeleid” kan.
In februari 2018 was er een afrondende bijeenkomst waarbij Ria Mollink (portefeuille zorg)
namens de dorpsraad aanwezig was. Het project gaat over enige tijd van start en wij zullen u
- middels berichten in de Nieuwsbrief- daarover informeren.

Bestemmingsplan buitengebied Beekbergen en Loenen
Van de gemeente Apeldoorn
ontvingen wij de uitnodiging voor een
informatiebijeenkomst over het
Bestemmingsplan Buitengebied
Beekbergen en Loenen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag
13 maart 2018 in dorpshuis De Hoge
Weye, aanvang 19.30 uur.
U kunt het bestemmingsplan
downloaden via de link:
https://we.tl/KOc53BKrMT.
U bent van harte uitgenodigd!

Versnelling Energietransitie niet in zicht
De Rekenkamercommissie komt met een adviesbrief over de energieambities van Apeldoorn.
Conclusie: in het tempo van nu zijnde doelstellingen van Apeldoorn niet haalbaar.
Verkenning voor de nieuwe raadsperiode
Bureau CE Delft heeft in opdracht van de rekenkamercommissie in kaart gebracht hoe
Apeldoorn er voor staat bij de uitvoering van het energiebeleid. Ook is verkend hoe Apeldoorn
het doet in vergelijking met gemeenten als Zwolle, Nijmegen en Eindhoven.
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Het beeld is dat Apeldoorn voortvarend is gestart met de in 2017 vastgestelde Uitvoeringagenda Energietransitie. Op heel veel terreinen is actie in gang gezet: in energiebesparing in de
woningbouw en bij de bedrijven, en in het stimuleren van zonne-energie.
Effectiviteit inspanningen
Om voldoende resultaat te oogsten, moeten veel initiatieven uit de experimentele fase naar een
praktijktoepassing op schaal. Zo zou vrijwel elke renovatiekans in de bestaande gebouw- en
woningvoorraad maximaal aangegrepen moeten worden om de beoogde energiebesparing te
realiseren. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Het bureau plaatst vraagtekens bij de effectiviteit
van de inspanningen in de particuliere woningvoorraad. Die is zeer arbeidsintensief met beperkt
resultaat zolang het Rijk geen ondersteunende maatregelen treft.
Voor energiebesparing bij bedrijven is een plan gemaakt, maar er lijkt te weinig extra capaciteit
vrijgemaakt om te handhaven dat bedrijven de besparingsmaatregelen treffen.
Urgentiebesef
Externen zijn van mening dat de raad zelf ook onvoldoende de daad bij het woord voegt. Na het
beperken van windenergie heeft de raad geen concreet houdbaar alternatief voor duurzame
energieopwekking aangedragen. De Rekenkamercommissie stelt daarom dat er gewerkt moet
worden aan meer urgentiebesef, bij de gemeenteraad en bij de betrokkenen in de samenleving.

Heel Jong Apeldoorn naar de stembus
Jong Apeldoorn is een platform voor alle jongeren
uit Apeldoorn die willen meedenken en -praten over
de toekomst van de stad. Ook bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen spelen jongeren een
belangrijke rol. Iedereen van 18 jaar en ouder mag
immers stemmen. Echter, voor veel jongeren is
(gemeente)politiek een ver-van-hun-bed-show.
Daar brengt Jong Apeldoorn verandering in.
Het doel? Heel Jong Apeldoorn naar de stembus op
21 maart.
Ins en outs over de lokale politiek
Op de website van Jong Apeldoorn vind je alle informatie die je als jongere in Apeldoorn over de
gemeenteraadsverkiezingen moet weten. Waarom zou je gaan stemmen? Op wie kan je dan stemmen?
Waar staan de lokale politieke partijen voor? Welke punten in hun programma zijn van belang voor de
Apeldoornse jeugd? En wat voor invloed kan je als jongere uitoefenen in de (lokale) politiek? Ook via hun
Facebookpagina en Instagramaccount houdt Jong Apeldoorn de jongeren op de hoogte van alle ins en
outs rondom de lokale politiek en de verkiezingen.
Burgemeester John Berends roept op
En dan ben je 18 en mag je voor de eerste keer gaan stemmen. Jong Apeldoorn vroeg burgemeester
John Berends waarom je zou moeten gaan stemmen op 21 maart. Hij vertelt onder andere het bedrag dat
de gemeenteraad jaarlijks uitgeeft. Spoiler: dit is een nogal groot bedrag! Wil je weten hoeveel? Kijk dan
hier het gesprek met de burgemeester: www.youtube.com/watch?v=Cx9y3ciR52o.
Jongeren in de politiek
Ook aan Apeldoornse jongeren die al actief zijn in de politiek is gevraagd hoe je als jongere invloed kan
uitoefenen. In verschillende video’s vertellen jonge raadsleden waarom je als jongere moet gaan
stemmen en wat je nog méér kan doen naast stemmen. Deze video’s zijn binnenkort te bekijken op de
website en Facebookpagina van Jong Apeldoorn.
Keuzestress
En als klapper op de vuurpijl organiseert Jong Apeldoorn samen met Gigant op zaterdag 10 maart het
jongerendebat Keuzestress in Gigant. Raadsleden van verschillende politieke partijen discussiëren over
thema’s die jongeren aangaan. Ook het publiek komt aan bod om vragen te stellen aan de raadsleden.
Het debat begint om 20:00 uur. Kom je ook?

Jong Apeldoorn is een initiatief van de gemeente Apeldoorn. Meer weten over Jong Apeldoorn
en de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk op:www.jongapeldoorn.nl/gemeenteraadsverkiezingen.
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In en om de dorpen
Schaatspret op Apeldoornse Kanaal in Lieren…

…en op de ijsbaan bij De Boerderij in Beekbergen
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Jubilarissen PJB gehuldigd
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB)
werden drie jubilarissen gehuldigd. José van Adrichem, Marjolein Woudenberg en Wilma
Koning werden door voorzitter Gerrit Woudenberg in het zonnetje gezet en gehuldigd vanwege
hun respectievelijk 12½-jarig,15
jarig,15-jarig en 50-jarig lidmaatschap van PJB. José van Adrichem
speelt momenteel fagot in het harmonieorkest. José was lange tijd actief als blokfluitjuf en
leidde zodoende vele jonge muzikanten op. Marjolein Woudenberg, ooit op blokfluit begonnen
bij José, begon op klarinet. Na opgeklommen te zijn tot de eerste klarinet, vond Marjolein meer
uitdaging in de trombone. Na enkele lessen, leerde zij verder zelf om de trombone onder de
knie te krijgen. Momenteel speelt zij dan ook nog met veel plezier eerste trombone. Wilma
Koning heeft met haar 50-jarig
jarig lidmaatschap een echt PJB-hart.
PJB hart. Wilma speelde tijdens haar
PJB-leven
leven op diverse klarinetten. Momenteel speelt zij tenor-saxofoon.
tenor saxofoon. Daarnaast besteedt zij
veel tijd en energie aan
n haar rol als bibliothecaris van PJB. Wilma ontving voor haar verdiensten
een bos bloemen, insigne en oorkonde van de landelijke muziekbond KNMO.

Op de foto staan van links naar
rechts: Marjolein Woudenberg,
voorzitter Gerrit Woudenberg en
Wilma Koning.
ng. José kon tijdens
de vergadering niet aanwezig zijn.
Zij wordt op een later moment in
het zonnetje gezet.

‘Vol Passie naar Pasen’
Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) geeft op 31 maart, Stille Zaterdag, volgens
een geheel nieuw concept een Paasuitvoering:
Paasuitvo
‘Vol Passie naar Pasen’.
‘Vol Passie naar Pasen’ is een combinatie van muziek en tekst. Een dialoog tussen Mirjam en
Tom, waarin zij een eigentijds verhaal, gebaseerd op actuele gebeurtenissen, ervaringen en
belevenissen
evenissen van mensen vertellen.
vert
Agnes Geradts en Arno Diks van Het Beekbergens Toneel vertolken de door Dirk van de Glind
geschreven rollen van Mirjam en Tom. Het verhaal wordt afgewisseld met bijpassende muziek,
m
ondersteund met beelden.
Het concert wordt door een ensemble van PJB
PJB geopend met ‘Dido en Aenaes’ van Henry
Purcell. Het harmonieorkest speelt daarna onder andere een door Jan de Haan bewerkte Bach
Cantate, delen uit ‘Jesus Christ Superstar’, ‘Het lied van de moeder’ van Stef Bos en ‘Vivre’ van
Ramses Shaffy. In een aantall nummers zingt zangeres Christine Oosterhoff en speelt Lex
Sonneveld (piano) mee. Na ‘A brand new day’
komen tekst en muziek samen met een afsluitend
‘U zij de glorie’. PJB staat onder leiding van
dirigent René Bos.
‘Vol Passie naar Pasen’ begint om 19:30 uur en vindt plaats
in de Hervormde Kerk in Beekbergen.
De entréekaarten (€ 5,-)) zijn bij de ingang van de kerk te
verkrijgen. Nadere informatie op www.harmonie-pjb.nl.
www.harmonie

Enthousiaste vrijwilligers (m/v)
(
gezocht
De stichting Eredag verzorgt al 70 jaar een jaarlijks uitstapje voor de oudere inwoners van
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden. Wij zijn momenteel op zoek naar enkele
enthousiaste vrijwiligers/vrijwilligsters die er niet tegen op zien om eenmaal
eenmaa per jaar een week
lang te collecteren. Daarnaast vinden er nog een 2-tal
2 tal vergaderingen plaats naast de Eredag
zelf, die gewoonlijk de 2e donderdag van juni plaatsvindt en waar de vrijwillig(er)ster ten dienste
staat van de reizigers om hen bij te staan.
Reacties gaarne aan: Janny de Groot, secretaresse, 055-5062406;
055
Paul Spölmink, voorzitter, 055-5333050.
055
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voorjaarsconcert
Tijdens het 10-jarig jubileum van de Stichting
Beekbergen Klassiek – najaar 2011 – zorgden Bas
Verheijden en Niek van Oosterum voor een prachtig
concert, waarbij zij speelden op twee vleugels.
Bas Verheijden speelt graag nog een keer in de
Oude Kerk, nu als pianist van ‘zijn’ Atlantic Trio met
Janneke van Prooijen (viool) en Ansfried Plat (cello).
Het trio werd opgericht in 2013.
Het trio deelt een passie voor het herontdekken van
vergeten meesterwerken. Kort na hun oprichting in 2003
maakte het drietal tournees naar verschillende
Atlantische kusten. In Gjövik (Noorwegen) werd een
jaarlijks Atlantic Chamber Festival opgericht.
Meer informatie vindt u op onze website
www.beekbergenklassiek.nl.
Zaterdag 17 maart 2018, van15.30 tot ca. 17.00 uur
Entree: € 25,-- volwassenen, € 10,-- jeugd tot 19 jaar
Oude Kerk, Dorpstraat 35, Beekbergen
U kunt kaarten bestellen via de website:
www.beekbergenklassiek.nl
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij:
Primera De Damper, Dorpstraat 54, Beekbergen
Boekhandel Mooiboek, Dorpstraat 84, Beekbergen
In de kerk: vanaf een uur vóór aanvang van het concert

“De Schuur” na …..12½ jaar in het koper!
Dat is een feestje waard, zeker weten!
Dit jubileum wordt gevierd in

het kerkgebouw aan de Lierderstraat te Lieren,
op 6 maart a.s., 19.30 uur.
Al die jaren door zijn met succes gebruikte artikelen verkocht, van glaswerk tot bloempotten,
van kookboeken tot romans, van tuinboeken tot gedichten, van schoenen tot avondkleding,
van bestek tot tuinstoelen etc.
Ja, ook kleding. Vandaar dat we dat gaan vieren met een heel bijzondere en zeer passende
modeshow:

“Kerk op de Catwalk”
Een modeshow, die laat zien hoe de
predikanten aan hun toga gekomen zijn.
Het bijzondere hiervan is, dat vanaf de
Reformatie (16-de eeuw) de predikanten
helemaal geen toga’s droegen. In de
Reformatie werd de tijdloze, maar kleurrijke
liturgische kleding van de RK-kerk ingeruild
voor eigentijdse kleding, een eenvoudig
burgerpak: in die tijd een pofbroek,
wambuis, hoge Spaanse kraag en een hoge
taps toelopende hoed. Want er werd geen
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onderscheid meer gemaakt tussen de eenvoudige gelovige (de leek) en de geestelijke stand.
Maar ook hier sloeg de mode toe.
De show laat een tocht door de geschiedenis zien; de tijd van de lange haardracht, later de
pruikentijd, de lange mantel en bef, kuitbroek en op het hoofd een driekantige steek.
En dan wordt vanaf 1854 geleidelijk de toga ingevoerd in de Nederlands Hervormde Kerk.
Wat daar precies de achtergrond van is en hoe de ontwikkeling op dit gebied verder is gegaan
van de zwarte toga tot de witte, de grijze en de beige albe met de stola in weer de kleuren van
het liturgische jaar in de kerk van nu, ja, dat is een ‘onthullend’ en ook een vermakelijk verhaal,
dat we u hier niet gaan vertellen, het is niet voor niets een ‘show’!
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze show,
was u al een trouwe bezoeker van “De Schuur”,
was u altijd al van plan “De Schuur” te bezoeken:
u bent van harte uitgenodigd dit met ons mee te maken.
Na afloop van de show kunt u wat met ons wat drinken en over de show en ook over
“De Schuur” napraten.
Toegang gratis.
Namens “De Schuur”
Anne Schiebaan
N.B.

“De Schuur” is weer open vanaf donderdag, 1 februari
Openingstijden: donderdag
13.00 – 16.00 uur
zaterdag
10.00 – 15. 00 uur
adres: achter Molenvaart 5, te Lieren, bij fietsknooppunt 93

Martha Waijop sculpturen
Gastexposant Annejet Brandsma, fotografie

Martha Waijop is een trouwe exposant in de galerie van de Stichting Ateliers Apeldoorn en deelnemer aan de Atelierroute. In de komende expositie laat ze vooral recente sculpturen zien.
De wanden zijn dit keer gereserveerd voor gastexposant Annejet Brandsma.
Annejet Brandsma liep stage bij Ahmet Polat, Fotograaf des Vaderlands 2015, en studeerde in
juni 2017 af in Crossmedia Design aan de AKI in Enschede.
Het fotografische werk dat tijdens deze expositie zal worden getoond maakt deel uit van het
project ‘Goed Volk’, een visueel onderzoek naar haar geboortedorp Loo in Overijssel. Dit is een
van de weinige dorpen die nog vasthoudt aan het ‘noaberschap’ en veel waarde hecht aan
sociale cohesie. Deze fotoserie is ook te zien geweest bij de tentoonstelling ‘Menzis Jong
Talent’ en werd tijdens de donkere kamer in Rotterdam #12 bekroond met beste pitch.
De fotoserie zal binnenkort ook te zien zijn op het Saxion in Enschede en Deventer.
Deze expositie wordt vergezeld door een Studium Generale-programma met een debat tussen
de kunstenaar en lectoraten.
Naast fotografisch werk zal er ook een korte film,
eveneens onderdeel van het project ‘Goed Volk’, te
zien zijn waarin jongeren wordt gevraagd hoe zij zich
verhouden tot hun geboortedorp.
Deze korte film zal in het voorjaar van 2018 ook
getoond op de fototentoonstelling in Museum More in
Gorssel (www.museummore.nl).
De expositie is te zien in de Loolaan Galerie, Loolaan
31a in Apeldoorn op 3, 4, 10 en 11 maart 2018 van
13.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie:
Martha Waijop
Spelderholt 3, 7361 DA Beekbergen
tel. 055-5061338
martha@waijop.nl
www.waijop.nl

Annejet Brandsma
annejetbrandsma@gmail.com
www.annejetbrandsma.nl
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Ontspannen door sporten
Bewegen is gezond en ontspant. Samen bewegen
stimuleert en zorgt ervoor dat je blijft sporten ook
als je er een keer geen in hebt. Zeker als het
bewegen en sporten gebeurt onder deskundige
leiding.
Zaalsport Apeldoorn biedt op woensdagwoensdag en
donderdagavond verschillende zaalsporten aan:
trimmen, aerobics, volleybal, steps en (lichte)
conditietraining. We gebruiken de gymzalen aan de Gentiaanstraat,
Agricolastraat (in de wijk Zevenhuizen) en Klingelbeek (Ugchelen). Lekker bewegen en plezier staan voorop.
De contributie is laag, € 12,50 per maand voor wekelijks een uur sporten. De contributie wordt volledig besteed aan
zaalhuur en gediplomeerde en ervaren trainers. Belangstellenden kunnen vrijblijvend (gratis) twee proeflessen
volgen.
Alle informatie over de zaalsporten is te vinden op www.zaalsportapeldoorn.nl.

De Apeldoornse Bridge Federatie, waar 17 bridgeclubs in Apeldoorn en omgeving zijn
aangesloten, wil graag meer mensen bereiken en motiveren te leren bridgen. Bridgen is
de derde sport van Nederland. Een half miljoen mensen speelt het.
Ontspannend en spannend.
spannend
Dat is bridge. Het spel is uitdagend en scherpt de geest. Bij bridge speel je met je
speel
speel-partner
die
e tegenover je zit tegen twee tegenstanders. Speel bridge met vrienden,
met buren of in clubverband.
Je kunt op meerdere plaatsen in Apeldoorn e.o. spelen en oefenen.
Er is geen verplichte aanwezigheid.
Bridge is voor jong en oud. Alleen of samen. Bridge opent de deur naar vele nieuwe
contacten.

Meer info?
www.bridgeninapeldoorn.nl/actie
Facebook: Bridgen in Apeldoorn
Email actie@bridgeninapeldoorn.nl
Leer nu bridgen.
Daar heb je je leven lang plezier van!

Kom naar onze Open Dag of naar een van onze gratis introductie-clinics!
introductie
Na zo’n interactieve clinic weet je of bridgen wat voor je is. Zo ja, dan kun je je
inschrijven voor de bridge-opleiding
bridge opleiding die in september start. Meld je aan voor de clinic via
de website of via Facebook.
De eerstvolgende clinics zijn op 27 maart, 22 april en 26 mei.
Open Dag op 26 mei a.s. van 10.00-16.00
10.00 16.00 uur op Dubbelbeek
Dubb
24!
Gratis introductieclinics, bridgeshop, bridgetravel, matching, films, etc. Je bent van
harte welkom!!
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Gemeentenieuws

Agenda Raadsvergadering 8 maart 2018, aanvang: 19.00 uur
1. Vaststelling raadsagenda
2. Raadsbeschouwing terugblik raadsperiode 2014 – 2018
3. Vragenuurtje
4. Actualiteitsvragen
5. a. Kredietaanvraag vernieuwing drainage begraafplaats Wenum
6. Bestemmingsplan Koning Lodewijklaan / hoek Sprengenweg
7. Gebiedsvisie Beekbergsebroek
8. Kaderwijziging bedrijvenpark Apeldoorn Noord (Zuidbroek)
9. Toetreding gemeente Heerde aan de WGR Cleantech regio
10. Verordening Groene Balans: compensatie en verevening van groene waarden
11. Gezamenlijke huisvesting CJG en CMO
12. 21.00 uur: Sluiting met drankje in Burgerzaal

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Het Oude Veen 14, Lieren

Paasvuur op 31 maart 2018

2018-02-27

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

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)
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- 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.

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 binnenkort aan de kaarttafel te mogen ontmoeten.
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“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.

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne).
Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt.
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis.
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag!

Sporten op de woensdagochtend
Elke woensdagochtend van september tot eind mei is er in sporthal “De Hiethof” van 09.30 tot
ongeveer 10.30 uur gelegenheid voor senioren om te komen sporten. We besluiten met een
kopje thee of koffie.
In overleg met elkaar kiezen we, per keer, een of meerdere spellen, te denken valt aan:
zaalvoetbal
volleybal
basketbal
badminton
zaalhockey
ringhockey
ringbal
matbal
korfbal
andere wensen.

Heb je geen ervaring met een of meerdere van bovenstaande spellen dan is dat geen
probleem. Er is geen lidmaatschap aan verbonden je betaalt € 3,- per keer of koopt een
10- rittenkaart voor € 30,-.Heb je zin in een gezellig uurtje sportief bewegen of wil je meer
informatie dan kun je contact op nemen met: Gien Fortuin, Telefoon: 055-5062245, Mail:
gienfortuin@gmail.com. Graag tot ziens, Gien Fortuin
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Leden gezocht voor de gezellige Koersbalclub in Het Zonnehuis
Wij zoeken leden voor onze gezellige “Koersbalclub”
Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u uit, om te komen
kijken. Wij spelen op vrijdag van 14.00 t/m 17.00 uur, om de
14 dagen, in de oneven weken, vanaf januari 2018!
Bij eventuele deelname, zijn de eerste 4 lessen gratis.
De contributie is 15 euro per kwartaal.
Adres: Het Zonnehuis, Dorpstraat 49, 7361 AR Beekbergen.

Vragen over energiebesparing of duurzame energie
en u weet niet goed waar te beginnen?
Kom dan naar het inloopspreekuur van uw vrijwillige energiecoach
of vraag om een bezoek bij u thuis met warmtebeeldcamera.
Voor wie : Inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
Door wie : vrijwillige energiecoaches bLoEm
Wanneer : iedere eerste dinsdagavond van de maand
eerstvolgende spreekuur op dinsdag 6 maart 2018
Hoe laat : 18.30u tot 20.00u
Waar
: De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen
•
•
•
•
•

Energiezuinig bouwen, isoleren.
Isolerende beglazing.
Zuinige apparaten en verlichting.
Zonnepanelen.
Uw huis duurzaam verwarmen met bijv. een warmtepomp.

Burgerinitiatief bLoEm
De informatieavonden worden georganiseerd door burgerinitiatief bLoEm, een werkgroep
bestaande uit inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Door onafhankelijke
informatie te geven over energiebesparing en duurzame energie willen we bereiken dat in onze
dorpen minder fossiele energie wordt gebruikt.
mailadres: duurzaambloem@gmail.com
website: www.duurzaambloem.nl
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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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