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Nieuwsbrief 12 maart 2018 

Van de bestuurstafel 

Algemene Ledenvergadering 

De statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 
24 april 2018 in Het Hoogepad (Papenberg 5). De aanvang is 20.00 uur. 
Naast de verplichte jaarstukken, waarin het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-
Lieren aan de leden verantwoording aflegt van het door haar gevoerde beleid (financieel en 
organisatorisch) zullen de portefeuillehouders de in het jaarverslag opgenomen rapportages 
mondeling toelichten. Tevens zal door het bestuur een voordracht worden gedaan voor  
(her-)benoeming van bestuursleden. 
Na de pauze zal de heer Mulderij van de gemeente Apeldoorn een presentatie verzorgen met 
als titel “Kleur in het dorp”. 
De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten met een hapje en drankje en napraten. 
U bent van harte uitgenodigd. 

Herdenking Woeste Hoeve 

Ook dit jaar was een delegatie van het bestuur (Joop van der Meer, Jan Lammers) aanwezig bij 
de herdenking slachtoffers “Woeste Hoeve” en hebben een bloemstuk bij het monument gelegd. 
Op 8 maart 1945 werden daar, als represaille op de aanslag op Rauter, 117 mannen gefusil-
leerd. Het was ook dit jaar weer een indrukwekkende herdenking waar 2e en 3e generatie na-
bestaanden elkaar ontmoeten. 
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Lelystad Airport 

Van de Stichting “Red de Veluwe” ontvingen wij onderstaande uitnodiging. Een vervelende 
samenloop van omstandigheden is dat op dezelfde avond door de gemeente Apeldoorn een 
bijeenkomst is gepland in De Hoge Weye waar een toelichting wordt gegeven op de stand van 
zaken “Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen – Loenen”. 

Lelystad de lusten, Apeldoorn de lasten...?  

Stichting Red de Veluwe 
 

www.stichtingreddeveluwe.nl 

Informatieavond op 13 maart over de gewijzigde aansluitroutes van 
vliegveld Lelystad in de Raadzaal van het Stadhuis in Apeldoorn 

19.00 uur inloop / 19.30 uur aanvang / ca. 21.00 uur einde 

• Kort welkomstwoord door Robert Tieskens van Stichting Red de Veluwe en een overzicht van de 
activiteiten.  

• Dr. Ir. Leon Adegeest. Hij is de man die de fouten in de MER heeft ontdekt en die ook aan de kaak 
heeft gesteld. Hij weet veel van geluidsmodellen en zal een goede toelichting kunnen geven op de 
mate van overlast, over de kansen dat de MER commissie deze plannen goedkeurt en over mogelijke 
toekomstscenario’s voor vliegveld Lelystad. 

• Ivo Gelsing van de Recron. Hij zal vertellen over het minder aantrekkelijk worden van de Veluwe door 
het vele lawaai en de ongezonde uitstoot. Hij heeft onderzoek gedaan en in beeld gebracht welke 
funeste gevolgen dit kan hebben voor de werkgelegenheid in de recreatieve sector. Het verdwijnen 
van de rust zal vele mensen in deze branche hun baan gaan kosten. 

• Wijnand Duyvendak, oud-Kamerlid en milieustrijder. Duyvendak leidde al in de jaren negentig het 
verzet tegen de uitbreiding van Schiphol en werkte mee aan de totstandkoming van het Bulderbos. 
Hij kan de getroffen Gelderlanders ongetwijfeld een inkijkje geven in hoe de luchtvaartlobby werkt en 
advies geven over wat je daar tegen kunt doen. 

• Joost van Wijk van Red de Veluwe presenteert alternatieve oplossingen voor Lelystad Airport. 

• Afsluitende vragenronde. 



 
 

 

Graag aanmelden voor deze avond: 

Facebook:www.facebook.com/stichtingRedDeVeluwe/

Stichting Red de Veluwe| KvK

In en om de dorpen

Openhuis Gezinshuis Siloah Lieren

Siloah gehandicaptenzorg is gestart met een Gezinshuis in Lieren. De start van het gezinshuis 
werd afgelopen zaterdag gemarkeerd met Open Huis aan
Naast betrokkenen en familie waren veel buren en belangstellend
maken. 

De Schuur 12½ jaar 

 

Op dinsdag 6 maart 2018 was het voor
werkers van “De Schuur” (u weet wel daar waar 
uw overbodige spullen een tweede leven krijgen) 
een feestelijke dag. Ook langs deze weg alle 
medewerkers van harte gefeliciteer
uw initiatief en inzet. Natuurlijk werd het jubileum 
gevierd met een hapje, een drankje en een etentje 
in Het Trefpunt. Dan was er ’s avonds in een volle 
kerk de opvoering van het stuk “Kerk op de 
Catwalk”. 

Wat is er zo bijzonder aan de toga,s van de 
predikanten? Het bijzondere is nu juist dat vanaf 
de Reformatie (16 de eeuw) de predikanten 
helemaal geen toga, droegen. Hoe kleedden ze 
zich dan wel? 11 heren en 1 dame showden de 
kleding van de predikanten vanaf de 16 de eeuw 
tot nu. Een prachtig hilarisch optreden
gezellig samen zijn in het Trefpunt.

De personen die de toga’s showden zijn: 
Dick van de Beld, Jaap Leene, Anne Schiebaan, Johan 
Boerema, Arno Diks, Henk Mulder, Onno van Andel, 
Roelof Wilbrink, Jan Jansen en Carla Zuidema

Graag aanmelden voor deze avond: 13maart@stichtingreddeveluwe.nl i.v.m. koffie en thee.
 

www.facebook.com/stichtingRedDeVeluwe/Twitter: @st_RdV     @ReddeVeluwetweets

 
Stichting Red de Veluwe| KvK 69890714 | ANBI | IBAN NL73ABNA0810899167

email:info@stichtingreddeveluwe.nl 

In en om de dorpen 

Openhuis Gezinshuis Siloah Lieren 

Siloah gehandicaptenzorg is gestart met een Gezinshuis in Lieren. De start van het gezinshuis 
werd afgelopen zaterdag gemarkeerd met Open Huis aan de Zwarte Bergweg 11
Naast betrokkenen en familie waren veel buren en belangstellenden aanwezig om kennis te 

Het Gezinshuis is bedoeld voor mensen met een 
verstandelijke beperking die baat hebben bij 
kleinschaligheid en structuur in hun 
De cliënt woont/verblijft in de setting van een gezin 
waarbij sprake is van 24-uurs zorg. De zorg en 
begeleiding wordt gegeven door het echtpaar Maarten 
en Elsbeth van Leersum. 
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i.v.m. koffie en thee. 

@ReddeVeluwetweets 

73ABNA0810899167 | 

Siloah gehandicaptenzorg is gestart met een Gezinshuis in Lieren. De start van het gezinshuis 
arte Bergweg 11 te Lieren. 
en aanwezig om kennis te 

Het Gezinshuis is bedoeld voor mensen met een 
verstandelijke beperking die baat hebben bij 
kleinschaligheid en structuur in hun dagelijks leven. 
De cliënt woont/verblijft in de setting van een gezin 
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begeleiding wordt gegeven door het echtpaar Maarten 
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Voorjaarsactiviteiten in de Dorpstraat 

Terwijl de gemeente met een hogedrukspuit bezig is met het verwijderen van “gemorste” witte 
verf en graffiti-vervuiling op een van de boombakken zijn de hoveniers, in dienst van Pluryn 
Hietveld, bezig met het snoeiwerk aan de boombakken. IJssalon De IJstijd heeft inmiddels hun 
terras schoongespoten en zal volgende week open gaan. 
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Openhuis Gezinshuis Siloah Lieren 

Siloah gehandicaptenzorg is gestart met een Gezinshuis in Lieren. De start van het gezinshuis 
werd afgelopen zaterdag gemarkeerd met Open Huis aan de Zwarte Bergweg 11 te Lieren. 
Naast betrokkenen en familie waren veel buren en belangstellenden aanwezig om kennis te 
maken. 

Het Gezinshuis is bedoeld voor mensen met een 
verstandelijke beperking die baat hebben bij 
kleinschaligheid en structuur in hun dagelijks leven. 
De cliënt woont/verblijft in de setting van een gezin 
waarbij sprake is van 24-uurs zorg. De zorg en 
begeleiding wordt gegeven door het echtpaar Maarten 
en Elsbeth van Leersum. 
 
 
 

 
 

Nieuwe bewoners Vlinderstraat 
Bij Buurtvereniging Vlinderstraat is de traditie 
dat er bij iedere nieuwe bewoner een 
welkomstbord in de tuin wordt geplaatst. 
Dit jaar zijn er weer nieuwe bewoners komen 
wonen, o.a. Terry en Saskia Devlin.  
Henk Sangers en Ben Twillert met zoon 
Siewert waren afgelopen zaterdag bezig 
geweest met het plaatsen van het 
welkomstbord “Welkom in de Vlinderstraat”.  
Iedere nieuwe bewoner krijgt namens de 
buurtvereniging ook een kadocheque over-
handigd. Ook traditie bij de buurtvereniging is 
de jaarlijkse BBQ in juni. 
 
 

 

Herdenking bevrijding Lieren 

Op dinsdag 17 april 2018 zal, zowel ’s morgens (met de kinderen van 
de Prinses Julianaschool) als ’s avonds, bij het monument in Lieren de 
bevrijding van het dorp worden herdacht. Het bestuur van de dorpsraad 
zal bij beide bijeenkomsten aanwezig zijn en een bloemstuk bij het 
monument leggen en op verzoek van de organisatie dit jaar de toespraak 
verzorgen. 
Nadere mededelingen in een volgende Nieuwsbrief. 
 

 

Samenzang met Johannes de Heer 
De volgende geplande samenzang op 31 maart, 
stille zaterdag voor Pasen, KAN HELAAS GEEN 
DOORGANG VINDEN. We slaan een maand over 
en zien u graag DV 18 april. Wilt u voor zover 
mogelijk dit met mede zangers delen, zodat men 
niet voor een gesloten kerkdeur komt te staan. 
Rien van der Sijs 
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We gaan met elkaar de uitdaging aan om elke  
dag meer spullen op te ruimen 

Aan bod komen 
- Verschillende methoden om op te ruimen. 
- Tips rondom ordenen en plannen. 
- Een opgeruimd huis geeft een opgeruimd hoofd. 
- Het uitwisselen van opruimervaringen. 

 

 

 

 

Aftrap: 6 april 2018 tussen 14.00 uur en 16.00 uur. 
De vervolgbijeenkomsten zijn in overleg met de 
deelnemers. 
 

Aanmelden: via Ingrid Klomp: 055-5066870 

 

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 
Ruimte; De Bijenkorf 
Loenenseweg 39, Beekbergen 

Weggeefkast in “De Vier Dorpen” 
In heel Gelderland staan op 
verschillende plekken weggeef-
kasten. Nu ook in De Vier 
Dorpen. De weggeefkast is een 
initiatief van “Gelderland helpt” 
(radio/tv Gelderland) en is 
bedoelt om mensen bij elkaar te 
brengen. Het idee achter de 
weggeefkast is dat mensen er 
voorwerpen in kunnen zetten, 
waar iemand anders blij van 

wordt. Bent u bv. uit gepuzzeld? Passen uw boeken 
niet meer op de plank? Of zoekt u een nieuwe 
bestemming voor uw bijzondere verzameling? Plaats 
het dan in de weggeefkast! Behalve spullen kunt u 
ook via een Deelbon een dienst aanbieden in de 
Weggeefkast. U vult op de Deelbon in wat u met 
plezier met of voor een ander zou willen doen. 
Mensen die deze bon zien liggen kunnen vervolgens 
contact met u opnemen. Kookt u graag bijvoorbeeld 
voor een ander? Heeft u zelf geen hond, maar wilt u 
graag de hond van een ander uitlaten? Of heeft u 
geen tuin, maar lijkt het u leuk om iemand anders te 
helpen in de tuin? Vul dan deze bon in en wie weet 
wat voor mooie contacten of ontmoetingen er 
ontstaan. De bonnen kunt u ook vinden in onze 
weggeefkast. 

Voor de weggeefkast gelden de volgende regels: 

• Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de 
weggeefkast passen. 

• Er mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast 
geplaatst worden. 

• Het voorwerp moet nog in goede staat zijn. 

• Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan. 

• Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp 
bij u? Alleen iets meenemen mag ook!. 

• Voor uw eigen veiligheid en die van anderen,  
ga niet aan de kast hangen. 

• In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een bood-
schap achter laten voor de volgende eigenaar. 

 
Kom gerust eens langs, neem een kijkje en help ons 
de weggeefkast te vullen. Deze staat in de hal van De 
Vier Dorpen, Loenenseweg 39, 7361GB Beekbergen. 
Wie weet brengt het u ook op ideeën wat u weg zou 
willen of kunnen geven aan een andere 
dorpsbewoner. Contactpersoon voor de weggeefkast 
in De Vier Dorpen is Ingrid Klomp. Telefonisch te 
bereiken via 055-5066870. 
 

 
 

Groene vingers en/of meedenkers gezocht 
Heb jij of heeft u altijd graag in de (moes)tuin gewerkt of doet u dat 
nog graag? Dan zijn we op zoek naar u en naar jou! Voor de 
ontmoetingsplek op de Vier Dorpen in Beekbergen zijn we op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om samen een 
moestuintje/kruidentuintje op te starten en te onderhouden.  
We zoeken mensen die graag willen meedenken hoe we dit vorm 
kunnen geven en hun kennis, talent of groene vingers voor onze 

Ontmoetingsplek bij De Vier Dorpen, in willen zetten. Schroom niet en meldt je aan!  
Voor meer informatie of je aanmelding, kan contact worden opgenomen met Ingrid Klomp op 
telefoonnummer: 055-5066870. 
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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 3 april 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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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! 

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.  

Dat is bridge. Het spel is uitdagend en scherpt de geest. Bij bridge speel je met je 

speel-partner die 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. 

Kom naar onze Open Dag of naar een van onze gratis introductie-clinics! 

Na zo’n interactieve clinic weet je of bridgen wat voor je is. Zo ja, dan kun je je 

inschrijven voor de 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 uur op Dubbelbeek 24! 

Gratis introductieclinics, bridgeshop, bridgetravel, matching, films, etc. Je bent van 

harte welkom!! 

Gemeentenieuws 

 

Agenda Politieke markt Apeldoorn 

Op donderdag 15 maart 2018 is er geen Politieke Markt. 

Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen – Loenen 

Op dinsdag 13 maart 2018 zal door de gemeente Apeldoorn een toelichting worden gegeven 
op de stand van zaken van bovengenoemd bestemmingsplan. In de aankondiging geeft de 
gemeente aan dat veel vertraging in de afhandeling is ontstaan door het vertrek van de 
ambtenaren die met het project bezig waren. Aangegeven wordt dat nu de projectmatige 
aanpak borg moet staan voor een vlotte afhandeling. 
 

Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen – Loenen 

Wanneer : Dinsdag 13 maart 2018 

Waar : De Hoge Weye (Dorpstraat 34, Beekbergen) 

Hoe laat : Aanvang 19.30 uur 

U bent van harte uitgenodigd. 
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Apeldoorn leeft! 

Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Daarna 
kiest de nieuwe raad een nieuw college van burgemeester en wethouders. 
Het werk van het huidige college zit er daarmee bijna op. Besturen is 

verantwoorden. In vier minuten schetst cartograaf Lisette Platjouw in de korte animatie 
‘Apeldoorn Leeft’ wat het college van burgemeester en wethouders samen met de gemeente-
raad van Apeldoorn de afgelopen vier jaar hebben gerealiseerd. Op donderdag 8 maart 
debatteerde de gemeenteraad over de afgelopen periode. 
 
Naar aanleiding van het debat en de animatie kunnen bewoners op donderdag 15 maart 2018 
tussen 18.30 en 19.30 uur via Facebook vragen stellen aan de burgemeester van Apeldoorn, 
John Berends. 
 

Bekijk de animatie op: https://www.youtube.com/watch?v=yhVBKZyW3UQ. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Molenberg 14, Lieren het vergroten van een woning 2018-03-08 

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.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 

Het Oude Veen, Lieren Avondfiets4daagse 3 t/m 6 juli 2018 2018-03-08 

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. 

Aangevraagde drank- en horecavergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Café Restaurant De Smittenberg Drank- en horecavergunning 2018-03-08 

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. 
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Sociaal maatschappelijk werker 

Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van 
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te 
helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk 
kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u 
eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 

Seniorenbijeenkomsten 

Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) 
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten (niet in juli en augustus) 
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers ontvangen 

u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
(niet in juli en augustus) 

- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 
a.tijhof9@upcmail.nl 

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 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 – 506 6870. 
 

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 

 


