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Nieuwsbrief 26 maart 2018 

In en om de dorpen 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING JANNES BUITENHUIS 
Burgemeester John Berends van de gemeente Apeldoorn was dinsdagmiddag (20 maart) in 

Het Hoogepad in Beekbergen om daar Jannes Buitenhuis te verrassen met een Koninklijke 

onderscheiding. Dat gebeurde in een volgepakte grote zaal tijdens het ‘Proathuus’ in het 

kerkelijk centrum aan de Papenberg. Het Proathuus is een wekelijkse ontmoetingsplek voor 

alle senioren van het dorp en wordt doorgaans bezocht door een kleine veertig mensen. 

Dinsdag waren het er vanwege de voor Buitenhuis overigens strikt geheim gehouden 

festiviteiten, zo’n honderd. 

De 75-jarige Jannes Buitenhuis heeft heel veel betekend voor Het Hoogepad, 

de pastorie en het kerkgebouw van de Hervormde kerk in Beekbergen. 

Al meer dan zestig jaar lang is hij daar vrijwilliger. Hij was gedurende 

verschillende perioden lid van de kerkenraad en was tientallen jaren 

beheerder van Het Hoogepad. Jannes Buitenhuis heeft als leidinggevende in 

de bouw gewerkt en met die ervaring coördineerde hij het onderhoud aan het 

kerkelijk centrum, de kerk en de pastorie. Daarnaast was Buitenhuis decor-

bouwer en bestuurslid bij Toneelvereniging Het Beekbergens Toneel en heeft hij 

bijgedragen aan de komst van een Wereldwinkel in Beekbergen. 

Het initiatief voor deze onderscheiding lag bij Gerrit Steunenberg, diaken van de 

hervormde gemeente. Hij werd daarbij ondersteund door dominee Jan Lammers. In zijn 

slotwoord prees Jan Lammers de dorpsgemeenschap. Velen wisten al geruime tijd dat deze 

festiviteit eraan zat te komen maar met elkaar wisten we dit voor Jannes geheim te 

houden. Hulde! Ook de dorpsraad was met vijf personen vertegenwoordigd en stond van 

harte achter deze waardering voor een markant dorpsgenoot!! 
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Het Beekbergens Toneel verrast met “’t is BINGO op de camping” 

Het Beekbergens Toneel heeft zijn publiek aangenaam verrast met 2 avonden bovenstaand 
toneelstuk te spelen voor 2 volle zalen in de Hoge Weye te Beekbergen. 

Het geheel speelt zich af op de camping met een decor van 2 caravans, planten bomen en 
struiken zodat je je echt op een camping waant. 

Hoewel de naam anders doet vermoeden had dit dus totaal niets met het spel Bingo te maken 
maar bleek in de loop van het stuk dat het hier meer ging om een iet wat aan drank verslaafde 
Janneke, gespeeld door Agnes Gerardts. Haar man, Wilfried (Arno Diks) vond het dus elke keer 
Bingo als zij weer eens te diep in het glaasje gekeken had. 

Dit stel kwam op bezoek bij Jos en Ina (Jeroen Jochems en Aline 
van de Brink). Jos bleek een mopperkont eerste klas te zijn en dit 
bleek heel herkenbaar gezien de reacties in de zaal. Uiteindelijk 
besloten ze toch nog maar een wandeling te maken en daarna 
stonden Janneke en Wilfried voor de lege caravan. 

De buurvrouwen Hetty en Gemma (Janine de Wilde en Gerda de 
Groot) hadden een cavia meegenomen en wisten van gekkigheid niet wat ze moesten doen om 
dit diertje bezig te houden. Toen bleek dat er ook voor hen 2 “vrienden” uit de grote stad zouden 
komen besloten zij maar een dag te gaan fietsen en ergens te overnachten zodat de Cor en 
Sien (Tonnie en Gerda van den Beld) op de cavia konden passen en in hun caravan konden 
overnachten. Deze Amsterdammer was een echte dictator en wist zijn vrouw op allerlei 
manieren voor zijn karretje te spannen. Janneke en Wilfred werden ondertussen opgesloten in 
de caravan van Jos en Ina en Janneke vond daar gelukkig een fles cognac en heeft zich die 
goed laten smaken. Hilarische scene had dit tot gevolg toen men probeerde via het raam te 
ontsnappen uit de caravan met behulp van Cor op afstand bekeken door Sien. Na de bevrijding 
werd er getoast op de goede afloop maar voor Janneke was de maat overvol en ze viel als een 
blok in slaap. 

Nadat Wilfried toch nog maar een hutje had gehuurd werd Janneke 
met vereende kracht daar naar toe gebracht om haar roes uit te 
slapen. Mopperkont Jos wilde een grap uithalen met de cavia en 
ruilde deze om voor een handstoffer. Gemma had onderweg een 
bijna dood vogeltje gevonden en kwam weer terug om voor dit 
diertje te zorgen, schrok zich wild dat haar cavia Herman verdwenen 
was en ging op zoek maar zonder resultaat. Jos wilde de cavia weer 
omruilen maar helaas had Ina dit dier met de was in de campingwasmachine gedaan. Na vele 
verwikkelingen en gelach vanuit de zaal werd de cavia uiteindelijk gered en bleek Jos toch ook 
nog wel een zachtaardige kant te hebben. Cor en Janneke hadden onderwijl een avontuurtje 
gehad en werden op heterdaad betrapt door de wederpartijen. Hierna werden de rollen 
omgedraaid en waren opeens Wilfried en Sien de overheersende personen. 

Dat dit alles op 1 dag kan gebeuren op de camping is toch wel iets heel bijzonders. Een groot 
applaus van het dankbare publiek moet voor de spelers toch ook wel veel betekend hebben. 

Het was een geweldige avond en de lachspieren hebben de komende dagen nog wel weer veel 
werk om weer normaal te kunnen functioneren. 
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Reünie & Afsluiting Horeb 

Afgelopen zaterdag 24 maart kwamen (oud-)bewoners, -vrijwilligers en -medewerkers voor het 
laatst bijeen voor de reünie en “slotfeest” van de woon- en leefgemeenschap Horeb, afdeling 
van De Hoop ggz, in Beekbergen. Bij Horeb kicken verslaafden af en werken ze terug aan een 
terugkeer in de maatschappij. Doordat deze vorm van zorg door de lokale overheid moet 
worden gefinancierd, is plaatsing van cliënten uit het hele land op deze lokatie steeds minder 
mogelijk. In overleg met de overgebleven bewoners, de gemeente Apeldoorn en zorginstel-
lingen wordt er gezocht naar de beste mogelijkheden om voor hen passende zorg te bieden. 
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Locatiemanager van Horeb, Bert Westerhuis, had het erg moeilijk mee tijdens de laatste 
afsluiting in de kapel met de praiseband Kefas en getuigenissen. Voorafgaand werden de 
bezoekers en bewoners ontvangen in het restaurant voor een lunch en werden er daarna 
rondleidingen gegeven en een bingo gehouden. 
Vanwege de veiligheid wordt professioneel leegstandsbeheer ingezet. Dat betekent dat deze 
week de eerste antikraak-bewoners de panden gaan betrekken. De werkplaatsen draaien door 
tot september dit jaar. De wijkagent is bij dit alles betrokken. 

Historische Rijwielvereniging “de oude fiets” op bezoek in Beekbergen 

Op een stralende zonnige 
zondag 25 maart vond in 
Beekbergen de jaarlijkse 
Algemene ledenvergadering 
plaats van de Historische 
Rijwielvereniging “de oude 
fiets”. De vergadering werd 
gehouden bij A-Ford Museum 
“Tullekensmolen” en omvat 
daarnaast ook een fietstocht 
door de omgeving, een lunch 
en een vrijmarkt voor onder-
delen en oude fietsen. 
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LET OP! 
 

De prikpost op 

maandag, donderdag en vrijdag 

in Gezondheidscentrum Papenberg 

is vrijdag 30 maart 2018 

voor het laatst geopend. 

Daarna verhuist de prikpost naar 

multifunctioneelcentrum 

“De Hoge Weye” 

Dorpstraat 34, Beekbergen 

 
 

Verhuizing prikpost Beekbergen 
 

Per 1 april 2018 gaat de 
prikpost verhuizen! 

 
Vanaf vrijdag 6 april bent u 

voor bloedafname 
van harte welkom in 

De Hoge Weye 
Dorpstraat 34 

 
 Maandag : 08.30 – 09.30 uur 

 Vrijdag : 10.00 – 11.00 uur 

 

 

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 28 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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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 

 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Immenbergweg 34-1, Beekbergen,  de aanleg van een wegverharding 2018-03-23 

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. Verleende omgevingsvergunning 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 104A en 104B, Lieren het oprichten van 2 woningen 2018-03-22 

Henk Vulinkweg, Beekbergen het kappen van 5 bomen 2018-03-22 

Engeland 71, Beekbergen,  het kappen van een eik 2018-03-23 

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). 
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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. 

 

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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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. 

 
 

Kookhulp voor ouderen gezocht 

Welke dorpsbewoner vindt 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 én kookhulpen te verlichten, zijn op zoek naar mensen 
die handig zijn in alle voorkomende werkzaamheden die het bereiden van een maaltijd met zich 
mee brengt. U hoeft geen sterrenkok te zijn. We doen het met elkaar. 
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Boodschappen doen, groenten en vlees snijden, aardappelen schillen, tafel dekken en 
afruimen, vaatwasser inruimen, afwassen, zijn o.a. de taken die nodig zijn om “de aanschuivers” 
tevreden van de tafel te willen laten vertrekken. Vanzelfsprekend moet het bereiden van de 
maaltijd hygiënisch verlopen. U mag ook mee eten van de bereide maaltijd. Vindt u het leuk om 
te helpen een lekkere maaltijd te bereiden voor “de aanschuiftafel”? Ook als u 1 x in de maand 
of 14 dagen wilt helpen, vragen we contact op te nemen met Jeanet Reuvekamp of Ingrid 
Klomp; 055-5066870. Op dit moment heeft de aanschuiftafel in de Vier Dorpen, Loenenseweg 
39, te Beekbergen, plaats op maandag en woensdag van 16.00-20.00 uur. Op vrijdag willen we 
graag tussen 10.00-14.00uur een aanschuiftafel starten. We horen graag van u! 
 

Peter en Bertus willen Klaverjassen! 

Om de klaverjastafel compleet te maken, zijn we op 
zoek naar dorpsbewoners die het leuk vinden te 
Klaverjassen. Wie wil b.v. op de zondagmiddag dit 
kaartspel spelen. In overleg is het ook mogelijk om tot 
een ander tijdstip/dag te komen. Heeft u interesse in 
het Klaverjassen of in een ander kaartspel kom dan 

gerust eens binnen lopen in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39 te 
Beekbergen. Dagelijks geopend tussen 10.00-19.30uur. Telefonisch contact opnemen kan 
natuurlijk ook.  
Op telefoonnummer 055-5066870 zijn we te bereiken en kunnen we overleggen wanneer u 
het kaartspel wilt spelen. Aan het kaarten zijn geen kosten verbonden. We vragen wel een 
vergoeding voor het eventueel gebruik van consumpties. We hopen u binnenkort aan de 
kaarttafel te mogen ontmoeten. Gezellig! 

 

 

 

’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor 
senioren van alle 
gezindten uit 
Beekbergen en de 
omliggende dorpen. 

De mogelijkheid om 
zonder afspraak in- en uit te lopen, of 
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en 
16.00 uur, elke dinsdagmiddag. 

U wordt ontvangen door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 

Op deze tijden kan men een 
“bakkie” drinken, een praatje 
maken, een spelletje doen. 
Af en toe worden extra 
activiteiten georganiseerd. 
Praten en breien is ook een optie, terwijl 
de koffie en thee rond gaat. 

Als u slecht ter been 
bent kan zo nodig 
vervoer voor worden 
geregeld. 

U komt niet alleen 
voor u zelf, maar ook voor de ander 

Onderlinge contacten worden hier 
verstrekt. Het percentage van ouderen 
die bijna niet meer op straat komen is 
sterk gestegen. 

Er is duidelijk een ontmoetingsplek 
nodig. Niemand wordt tot iets 
verplicht. We genieten samen van 
de “kleine dingen”. 

Ideeën en voorstellen van uw kant 
worden heel erg op prijs gesteld, 
zodat wij samen mogelijkheden 
kunnen bekijken om met elkaar 
deze gezellige middag te 
organiseren. 

Tot dinsdagmiddag ! 

 

’t Proathuus Team 
Er zijn voor u geen kosten aan 

verbonden, maar een bijdrage in 
de onkosten wordt op prijs 

gesteld. 
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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! 

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 

 


