Nieuwsbrief 9 april 2018
Nieuws van de bestuurstafel
UITNODIGING
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren nodigt haar leden uit voor
de statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op
dinsdag 24 april 2018 in Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen) aanvang 20.00 uur
Voor de pauze zullen de statutair voorgeschreven jaarstukken worden behandeld.
Na de pauze zal de heer Mulderij van de gemeente Apeldoorn een presentatie verzorgen over
.
U bent van harte uitgenodigd.
De jaarstukken zijn vanaf 16 april 2018 te raadplegen op de website van de
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren of kunnen vanaf vijf werkdagen voor de dag
van de vergadering op kantoor dorpsraad worden afgehaald.

Stand van zaken vacature
In de aan de leden van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren gezonden agenda voor de
Algemene Ledenvergadering is aangegeven dat, wegens het aftreden van Gert Wilbrink, het
bestuur nog geen voorstel kan doen voor een kandidaat.
In deze Nieuwsbrief deelt het bestuur haar leden mee dat op korte termijn een oriënterend
gesprek met een mogelijke kandidaat zal hebben.
Het bestuur hoopt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 april 2018 nadere mededelingen te kunnen doen.

Reactienota inloopavond N786 Beekbergen
Van de provincie Gelderland ontvingen wij bovengenoemde reactienota. Deze heeft betrekking
op de op 12 december 2017 gehouden inloopbijeenkomst in Beekbergen (De Hoge Weye) over
de Loenenseweg. En dan met name het gedeelte tussen Beekbergen en de aansluiting op de
A50.
Op de website www.gelderland.nl/N786 is informatie -waaronder de reactienota- te raadplegen.
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Lelystad Airport
Bewoners, gemeenteraden en colleges van B&W in de regio laten al geruime tijd weten dat zij
problemen hebben met de uitbreiding van Lelystad Airport. De
aanvliegroutes zijn, zo is het voorstel in de geactualiseerde MER
ongunstig voor het gebied rond Apeldoorn. Gevreesd wordt dat het
doorstijgen van 1800m naar 2700 m zeer nadelig is voor het gebied
waar toeristen en recreatie belangrijke economische bronnen zijn.
Het college van B&W van Apeldoorn heeft in een brief aan de
minister (mevrouw Van Nieuwenhuizen) nogmaals de wens geuit dat
vliegveld Lelystad Airport pas open gaat voor vakantievluchten
wanneer de herindeling van het luchtruim is gerealiseerd. In de brief heeft het college van B&W
ook de relatie met het open houden van vliegveld Teuge en Paracentrum gelegd.
Als er ontwikkelingen zijn dan zal daarvan melding worden gemaakt in een Nieuwsbrief.
MKBA Apeldoorn – Dieren
Op woensdag 28 maart 2018 ontvingen wij van de provincie Gelderland het rapport MKBA
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) N786 Apeldoorn – Dieren.
In de aanbiedingsbrief staat aangegeven dat de provincie al geruime tijd in overleg is met
diverse belanghebbende partijen (o.a. aanliggende dorpen en industrie) over noodzakelijke/
gewenste aanpassingen van het traject van de N786. Bureau Buck Consulting International
heeft in opdracht van de provincie een aantal varianten van wegaanpassing “gewogen”. In een
lijvig rapport inclusief bijlagen een ordner vol, wordt door bureau Buck beschreven welke
werkzaamheden zij heeft uitgevoerd om te komen tot een voorstel voor wegaanpassing.
Op maandag 23 april 2018 is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het dorpshuis
De Brink Hoofdweg 5 in Loenen waar bureau Buck aanwezig is om vragen te beantwoorden en
uitleg te geven over het rapport.
Het volledige rapport is vanaf 28 maart 2018 te raadplegen op de website
www.gelderland.nl/N786.

In en om de dorpen
Eigentijds verhaal en passende muziek met ‘Vol Passie naar Pasen’
In een volle Dorpskerk in Beekbergen gaf harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen
(PJB) op 31 maart een geslaagde paasuitvoering: ‘Vol Passie naar Pasen’.
Met een dialoog tussen Mirjam en Tom werd
een eigentijds verhaal, gebaseerd op actuele
gebeurtenissen, ervaringen en belevenissen
van mensen neergezet. Agnes Gerardts en
Arno Diks van Het Beekbergens Toneel
vertolkten de door Dirk van de Glind geschreven
rollen van Mirjam en Tom. Het verhaal werd
afgewisseld met daarbij passende muziek,
ondersteund met beelden.
PJB, onder leiding van René Bos, begon de
uitvoering op indrukwekkende wijze met Dido’s Lament van HenryPurcell. Met de
thema’s ontreddering, stilte/berusting en opstanding werd het publiek op hedendaagse
wijze meegenomen in het verhaal van Pasen. Hierbij klonk onder andere ‘Cantilena’
van Karl Jenkins, een gedeelte uit ‘Jesus Christ Superstar’, ‘A brand new day’ en
‘Consolation’, een door Jan de Haan bewerkte Bach cantate. Christine Oosterhoff
(zang) en Lex Sonneveld (piano) zorgden bij ‘Het lied van de moeder’ van Stef Bos,
‘Zing, vecht, huil, bid’ en ‘Vivre’ van Ramses Shaffy voor de muzikale begeleiding.
Meer informatie over PJB is te vinden op http://www.harmonie-pjb.nl/.
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Verkeersbord Arnhemseweg
Met enige regelmaat ging bij de “rugbybal” op de Arnhemseweg een auto komend vanuit Apeldoorn - door te hoge snelheid uit de bocht. Toegestane
snelheid is ter plaatse 50 km.
Door de gemeente Apeldoorn is daar nu - als extra waarschuwing onderstaand verkeersbord geplaatst. Of het helpt?

Grondverkoop
Onderstaand “reclamebord” attendeert voorbijgangers op de voorgenomen verkoop van een
drietal percelen in Lieren. Onbekend is de bestemming.

Programma herdenking 73 jaar bevrijding
Traditie getrouw zal ook dit jaar bij het monument in Lieren op 17 april worden herdacht dat
dankzij de inzet van de geallieerde troepen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen werden
bevrijd.

Stichting Bevrijdingscomité 2000
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
Programma herdenking 73 jaar bevrijding - dinsdag 17 april 2018
s-Morgens 9.00 uur:
Met medewerking van:
• Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool Prinses Juliana uit Lieren
th
• The 48 Highlanders of Holland
• Old Army Cars legervoertuigen
Opening door de voorzitter
1. Hijsen van de Nederlandse en Canadese vlaggen door The 48th Highlanders of Holland met 4 leerlingen
en muziek van Piper, onder het zingen van “Het Wilhelmus” en “Oh Canada”
2. Bloemen leggen door Basisschool Prinses Juliana
3. Overdracht van het monument van groep 8 aan groep 7
4. Einde van de herdenking
’s-Avonds 19.30 uur:
Met medewerking van:
th
• The 48 Highlanders of Holland Pipes and Drums
• Dhr. Hartgers met trompet
• Spreker van Dorpsraad Beekbergen-Lieren
• Old Army Cars met vele legervoertuigen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter
Bloemen leggen
1 minuut stilte
The Last Post
Spreker van de Dorpsraad
Strijken van de vlaggen onder het zingen van “Het Wilhelmus” en “Oh Canada”
Einde van de herdenking
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Stichting “EREDAG” Beekbergen
Aan de inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden. Hierbij willen we
graag iedereen woonachtig in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen of de Hooilanden van harte
uitnodigen voor het jaarlijkse uitstapje van de “Eredag” dat dit jaar op 14 juni zal plaatsvinden.
we willen daarom iedereen die in 2018 minimaal 65 jaar is van harte uitnodigen om zich op te
geven voor deze mooie dag. Wanneer uw partner, waarmee u reist, deze leeftijd nog niet heeft
bereikt, bent u toch beiden van harte welkom. Dit uitstapje is bedoeld als dankzegging voor wat
de oudere generatie voor de jongere generatie heeft gedaan. In tegenstelling tot voorgaande
jaren willen wij het programma iets inkorten. We vertrekken om 10.30 uur vanuit Beekbergen en
hopen om 18.00 uur weer terug te keren. Zoals u van ons gewend bent hebben we een
schitterende dag voor u in petto.
Geef u daarom op, en wel op een van de volgende wijzen:
A. Schriftelijk voor 27 april a.s. bij: J. de Groot-Davelaar
Kalverwei 6
7364 BW Lieren
Onder vermelding van de volgende gegevens:
1. Naam, adres en postcode
2. Geboortedatum
3. Naam van de huisarts
4. Of u opgehaald wilt worden
5. Of u graag bij bepaalde personen in de bus wilt zitten
6. Of u geen suiker of zout mag gebruiken
7. Telefoonnummer van achterblijver in geval van nood
B. Telefonisch tussen 18.00 uur en 20.00 uur van 23 t/m 27 april bij J. de Groot-Davelaar,
tel.: 055-5062406
C. Persoonlijk en wel op donderdag 19 april of donderdag 26 april a.s. van 13.00 tot 14.00 uur in
dorpshuis “De Hoge Weye” Dorpstraat 32, Beekbergen
Om deze dag mogelijk te maken heeft de stichting “Eredag” natuurlijk financiële middelen nodig.
Daarvoor zijn wij vrijwel uitsluitend aangewezen op de jaarlijkse collecte en we hopen daarom dat u ook dit jaar weer
gul zult bijdragen. Dit jaar zal de collecte plaatsvinden in de week van 16 t/m 21 april.
U kunt dan weer een van onze medewerk(st)ers bij u aan de deur verwachten met een lijst waar u uw bijdrage op
kunt vermelden en tevens het bedrag aan de collectant kunt meegeven.
De stichting “Eredag” bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die zich kosteloos inzetten om deze dag mogelijk te maken.
Mede daarom willen wij u deze collecte van harte aanbevelen.
Met vriendelijke groeten namens de stichting “EREDAG”, P.J.G.W. Spölmink – voorzitter
Tel.: 055-5333050 J. de Groot-Davelaar - secretaresse
Tel.: 055-5062406 L. Van Hunen - penningmeester
J.J. Bredewold-Beltman - Bestuurslid

Milieuteam in nieuwe outfit

Het Milieuteam van Pluryn Hietveld, dat hier wekelijks zwerfafval opruimt, heeft nieuwe werkkleding
gekregen. Op de werkbroek staat de tekst “Beekbergen Schoon” vermeld.
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Exodus Monument in de schijnwerper
Het heeft even (nou ja wel iets meer dan even) geduurd maar nu is het gelukt. Het Exodus
monument en het tableau met verklarende tekst is ook ’s avonds goed zichtbaar en leesbaar.
Waarvoor het Exodus monument naar verwijst?
In september 1944 waren de geallieerden tot de Rijn bij Arnhem gekomen. Reden voor de
Duitse bevelvoerders om de bevolking van Arnhem te evacueren. Een stoet evacués liep van
Arnhem naar Beekbergen en daar splitste de stoet zich naar de dorpen. Dat symboliseert het
monument en dat mag best in de schijnwerper staan.

Inloopmiddag Hospice Apeldoorn
Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice?
Kom dan op zaterdag 14 april a.s. naar het Hospice Apeldoorn, Polkastraat 5.
We organiseren er een inloopmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!Tijdens de inloopmiddag worden jullie ontvangen met een kop
thee of koffie. Onze medewerkers vertellen tijdens de rondleiding door het hospice over de
dagelijkse gang van zaken en beantwoorden graag uw vragen.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij. Mensen die overwegen om als vrijwilliger bij ons
aan de slag te gaan zijn natuurlijk ook welkom.
Website: www.hospiceapeldoorn.nl.

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
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Gemeentenieuws

Donderdag 12 april is er geen Politieke Markt Apeldoorn

Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Heideroosweg 1, Beekbergen

het kappen van een douglas

2018-04-03

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
hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van
de verleende vergunning.
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Albaweg 15, Lieren

een extra paal onder de fly over woning
(wijziging op eerder verleende vergunning
D16/012870)

2018-04-03

Berg en Dalweg 28A, Beekbergen

het plaatsen van een in-uitrit

2018-04-05

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).

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 28, Beekbergen

200 jaar OBS en Reünie OBS Beekbergen,
13 en 14 april 2018

2018-04-05

Kerkeveld, Beekbergen

Jeugdronde van Gelderland, 15 april 2018

2018-04-05

Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen

Avondvierdaagse Beekbergen, 22 t/m 25 mei
2018

2018-04-05

Spelderholt, Beekbergen

Brocante in Kasteel Spelderholt, 14 en 15
april 2018

2018-04-05

Parc Spelderholt, Spelderholt 9 in
Beekbergen

Gala voor eindexamenleerlingen, 1 juni 2018

2018-04-06

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 (zie datum) 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.
Vragen?
Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het team
Persooninformatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Groenplan: inspraakperiode 29 maart tot en met 25 april 2018
Van 29 maart tot en met 25 april 2018 ligt het concept van het Groenplan ter inzage in het
stadhuis. In het Groenplan geeft de gemeente Apeldoorn aan welke groene doelen en opgaven
belangrijk zijn voor het behoud en de versterking van het groene karakter van de gehele
gemeente. De groene opgaven bestaan uit: versterken van het groen-water netwerk in en om
de stad, meer groen en water in de binnenstad, meer en beter groen in wijken en dorpen,
versterken van de karakteristieke landschappen. Binnen deze opgaven ligt de focus op het
inzetten van groen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, biodiversiteit te
versterken en bewoners uit te nodigen tot bewegen en ontmoeten. Dit met een veerkrachtig
systeem als basis.
Tijdens de periode dat het concept ter inzage ligt kan iedereen hierop een inspraakreactie
geven. Dat kan op de volgende manieren:
- Schriftelijk: stuur uw inspraakreactie naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving. Postbus
9033, 7300 ES Apeldoorn., onder vermelding van “inspraakreactie over concept Groenplan.
De inspraakbrief moet door u ondertekend zijn en tenminste uw naam, adres en woonplaats
en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.
- Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. van Sikkelerus, telefoon 14055
- Het indienen van digital inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk
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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.
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.

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.
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 16.0020.00 uur. Op vrijdag willen we graag tussen 10.00-14.00 uur een aanschuiftafel starten. We horen
graag van u!
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Weggeefkast in “De Vier Dorpen”

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

In heel Gelderland staan op
verschillende plekken weggeefkasten. 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 boodschap 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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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!

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.

Seniorenbijeenkomsten
“De Stamtafel”, 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

Seniorenbijeenkomsten
“De Stamtafel”
Dorpshuis De Hoge Weye
(Dorpstraat 34, Beekbergen)

- 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
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’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.

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 !

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.

’t Proathuus Team
Er zijn voor u geen kosten aan
verbonden, maar een bijdrage in
de onkosten wordt op prijs
gesteld.

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
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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

12

