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Nieuwsbrief 30 april 2018 

Nieuws van de bestuurstafel 

Algemene Ledenvergadering 

Afgelopen dinsdag 24 april 2018 hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in zaal 
“Het Hoogepad”. Onze secretaris Pieter de Mos was helaas wegens ziekte afwezig, maar wij 
hopen hem spoedig weer in ons midden te hebben. Het notuleren van de bijeenkomst was 
daarom in handen van Jan Lammers. Dit verslag zal over enige tijd beschikbaar zijn op onze 
website. (U kunt dit dan vinden op: https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/documenten.html).  
Van het bestuurlijke front zijn er enkele belangrijke wijzigingen te noemen. Van de zittende 
bestuursleden waren twee aftredend, te weten Lucia Albers en Gerrit Stufken. Lucia heeft te 
kennen gegeven herkiesbaar te zijn en is voor een nieuwe periode van 3 jaar bestuurslid met 
als portefeuille landschapsontwikkeling. Gerrit Stufken stopt zijn lidmaatschap van het bestuur 
na vele jaren vertegenwoordiger van de vereniging BWiBL. Gert Wilbrink was niet aftredend, 
maar wil wegens drukke andere werkzaamheden zijn functie beëindigen. De door het bestuur 
voorgestelde kandidaten, Ria Mollink met de portefeuille Zorg en Jan Lammers als penning-
meester werden door de leden met algemene stemmen verkozen. De heren Stufken en Wilbrink 
hadden zelf gezorgd voor hun opvolging. Wij kunnen in het bestuur welkom heten Robert van 
Grol en Erwin Wilbrink, zodat wij ook nu op volle sterkte zijn. Hun voorgangers kregen als dank 
voor hun inzet een cadeaubon aangeboden.  
Na de pauze hield de heer Ernst Jan Mulderij een voordracht over “Kleur in de dorpen”. Hij is 
“Vakspecialist Groen” bij de gemeente Apeldoorn. Aanleiding van zijn verhaal is de motie 
“Groene Blaadjes” met als uitgangspunt: de gemeenteraad vindt het belangrijk om de kwaliteit 
en uitstraling van het groene karakter binnen de gemeente Apeldoorn te versterken. Op basis 
van een zgn. groenplan moet er meer en beter groen komen in de wijken en de dorpen. Wij in 
Beekbergen en Lieren kunnen met concrete voorstellen komen ter verbetering van de uitstraling 
van het groen per dorp/buurtschap. De presentatie werd positief begroet en zal binnenkort op 
onze website staan. 

 

        
Voorzitter Joop van der Meer bedankt de vertrekkende bestuursleden Gerrit Stufken en Gert Wilbrink. 



 
 

 2 

  
Robert van Grol (2

e
 van links) en Erwin Wilbrink (2

e
 van rechts) geflankeerd door de vertrekkende bestuursleden. 

      

Na de pauze hield de heer Ernst Jan Mulderij “Vakspecialist Groen” bij de gemeente Apeldoorn  
een voordracht over “Kleur in de dorpen”. 

In en om de dorpen 

Struikelsteen ter nagedachtenis aan Wim van Biene 

Tijdens de Duitse bezetting werden ook uit Beekbergen Joodse mensen gedeporteerd naar 
concentratiekampen. Een ervan was Wim van Biene die vroeger aan de Kerkweg had gewoond. 
Het huis staat er niet meer, maar pal tegenover waar vroeger zijn huis had gestaan werd er op 
23 april j.l. door een select gezelschap, waaronder zijn dochter Carry en haar man Bert 
Huiskamp, een Stolperstein (struikelsteen) geplaatst. De struikelsteen is geplaatst vlak bij de 
ingang van de Hervormde Kerk. 
 

Struikelstenen zijn een initiatief van de Berlijnse kunstenaar Gunter Demnig. Het zijn betonnen kubusjes 
van tien bij tien centimeter, voorzien van een messing plaatje. Daarop staan de naam, geboorte-, 
deportatie en overlijdensdatum van een slachtoffer van de nazi’s. Sinds 1992 zijn er al meer dan 65.000 
stenen geplaatst in 22 landen. 

 

   
De struikelsteen ter nagedachtenis aan Wim van Biene en het huis aan de Kerkweg waar hij vroeger woonde. 
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Viering Koningsdag bij De Boerderij in Beekbergen 

 
Ouders hadden geen kind aan ze bij De Boerderij tijdens Koningsdag. De kinderen waren niet weg te 
slaan bij de vele attracties die voor hen waren uitgezet. Terwijl ouders zich vermaakten op het terras 
vermaakten de kinderen zich met de vele uitdagende attracties. 

Koningsdag in Apeldoorn in teken van Hulpactie voor Sint Maarten 

 
In het Oranje Park in Apeldoorn hield de Plaatsvervangend Gevolmachtigd Minister van Sint Maarten een 
toespraak. Simon Boon (voorzitter Stichting Oranjefeesten) en burgemeester John Berends kijken toe. 

 
Na de toespraken door burgemeester John Berends van Apeldoorn en de Plaatsvervangend 
Gevolmachtigd Minister van Sint Maarten werden, naast de gebruikelijke vlaggen, ook de vlag 
van Sint Maarten gehesen, waarbij zowel het Wilhelmus als de Sint Maarten Hymne werd 
gezongen. Omdat Koningsdag in Apeldoorn altijd een bepaald thema krijgt en dit jaar het thema 
“Kleurrijk Oranje” heeft, werd er september vorig jaar door Stichting Oranjefeesten Apeldoorn 
contacten gelegd met Sint Maarten over onder andere het ondersteunen van kunst en cultuur 
op het eiland. De stichting wil het komende jaar met verschillende activiteiten geld inzamelen 
voor Sint Maarten. Caribische klanken en geuren trof men o.a. ook aan op het Oranjepark. 
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Henriëtte Oosterkamp-Vakkert 
SCHUTTERSKONINGIN VOGELSCHIETEN 
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Een gedenkwaardig dag bij De Boerderij tijdens het Vogelschieten. Want daar werd voor de 
eerste keer een vrouw Schutterskoningin tijdens de 44e editie van het Vogelschieten. 
Henriëtte Oosterkamp-Vakkert uit Lieren kon het bijna niet geloven. Samen met haar zussen 
Carolien en Mariska deed ze mee aan het vogelschieten. Haar zus Carolien die vlak achter haar 
aan de beurt was om te schieten baalde wel een beetje, want ze zag haar kansen verkeken. 
Maar gelukkig troost ze zich met de gedachte dat de trofee binnen de familie bleef! 

   
Schutterskoningin Henriëtte Oosterkamp-Vakkert met haar zussen alias ‘hofdames’ Carolien en Mariska. 

Oldtimer Dag bij Ford Museum “Tullekensmolen” steunt goede doelen 

De Oldtimer Dag op zaterdag 28 april bij het Ford 
Museum “Tullekensmolen” in Beekbergen stond 
deze dag in het teken van drie goede doelen: 
Alp d’Huzes, Duchenne Heroes/Bikers4bart en 
Stichting Rett Syndroom.  
Het terrein bij het Ford Museum stroomde zater-
dag vol met klassiekers en oldtimers, maar ook 
enkele motorrijders waagden zich eraan voor de 

toerrit van 75 km. Er konden loten gekocht worden die verstopt waren in de 500 balonnen  
(er waren ongeveer 400 ballonnen verkocht). Balonnenkunstenaar Patrick verraste de jeugd, 
maar ook de ouders, met zijn super mooie balloncreaties. De deelnemers en de organisatoren 
waren erg tevreden over deze zeer geslaagde dag.  
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Varia 

Atlant Zorggroep zoekt vrijwilligers voor nieuw te heropenen locatie 
“Immendaal” 

Wat? Atlant Zorggroep zoekt voor de nieuw te heropenen locatie 

“Immendaal” meerdere “iVVV-ers”. Aan de Loenenseweg 50 wordt er van 

alles gebouwd, verbouwd, ingericht, veranderd, en nieuw opgezet, en er is 

in de eerste periode genoeg ruimte voor 20 bewoners. Als lid van een nieuw 

te vormen (vrijwillig) team ben je als ‘interactieve vrijwilliger’ een spin in een 

web; je ontvangt, assisteert, verwijst door, begeleidt, springt bij, vangt op, 

pakt aan, beantwoordt, beheert. Je gaat om met cliënten, medewerkers, en 

bezoekers, maar pakt net zo makkelijk een klein klusje op als er wat aan 

een gebouw of in het groen gedaan moet worden.  

Wie? Wij zoeken voor dit team meerdere mensen: mensen 

die graag klaar staan voor anderen, die op hun gemak 

kunnen stellen, en die mensen gastvrij kunnen ontvangen. 

Maar ook voor vrijwilligers die hun handen uit de mouwen 

kunnen steken hebben we voldoende ruimte. Het is fijn om 

voor deze functie van meerdere markten thuis te zijn, ook 

omdat nog moeilijk te voorspellen is met welke werkzaamheden iedereen te maken krijgt. 

Kunnen overleggen en samenwerken met anderen is dus belangrijk. 

Hoe? Als vrijwilliger heb je goede sociale vaardigheden, kun je binnen een nieuw te 

vormen team zelfstandig en flexibel werken, ben je creatief in het vinden van oplossingen 

voor onverwachte problemen en sta je klaar voor mensen.  

En verder… zorgen we voor opstart-training en (vervolg-) trainingen, maken je wegwijs bij 

onze organisatie en de locatie en krijg je goede informatie over de doelgroep. Voor een 

WA-ongevallenverzekering en reiskostenvergoeding zorgen we ook.  

Benieuwd? Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Ciska van Kouwen, 

C.van.Kouwen@atlant.nl. 

 

Dauwtrappen en BBQ bij de boerderij Beekbergen 

Op Hemelvaartsdag is er bij De Boerderij in Beekbergen 
een leuke fietstocht uitgezet om traditioneel te kunnen 
dauwtrappen. Natuurlijk hebben we een verrassende, 
mooie fietstocht voor u uitgezet! De kans is groot, dat u 
op plekken komt, die u nog niet kent!!! 
 
Donderdag 10 mei om 10.00 uur start de inschrijving en 
u kunt tot 12 uur starten. De afstanden zijn 10 km of  
25 km fietsen.  
Wanneer u terug komt, kunt u lekker aansluiten bij de 

BBQ. Opgeteld is er een heerlijke leisure dag in het vooruitzicht! We hebben er nu al zin in! 

Inschrijven voor alleen de fietstocht – inclusief een lekker iets onderweg (we houden het nog 
even geheim) € 3,50 per persoon. 

Kinderen tot 4 jaar gratis 
Inschrijven voor fietsen en BBQ: € 10 euro per persoon 
Elektrische fietsen mogen stroom bijladen 
Alleen BBQ mee-eten kan natuurlijk ook: € 6,50 per persoon 
 
Waar : De Boerderij Beekbergen, Tullekensmolenweg 22A - 7361 EN Beekbergen 
Telefoon : 055 - 506 2239 
Voor wie : Iedereen 
Om 10 uur staat de koffie voor U klaar! 
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Poar Neem'n feest in de Boerderij!!!! 

Op 11 mei 2018 wordt het springen en dansen in de Boerderij Beekbergen!!! 

Poar neem’n @ De boerderij maakt ons blij!! Zou Boer Twerk ook langskomen? Voor hem 

is het nearby! Yeah, lets go! Het wordt een mooie avond vol feest, spanning en avontuur!! 

 

Zo is het altijd prijs met het Rad van Poartuin! 

Of ben jij de winnares van de Miss Poar verkiezing!! 

Laat je horen voor De Hoarkontest! 

 

De voorverkoop is van start gegaan! Koop nu je 

kaarten voor het avontuur van Poar Neem’n!  

Zorg dat je bij dit feest bent!! Zet het in je agenda! 

Dit wil je niet missen! 

 

Entree: € 10 euro per persoon 

Voor wie: Iedereen!!! Ben je 18+, dan kun je op vertoon van legitimatie bij de bewaking een 

bandje krijgen. 

Waar: De Boerderij Beekbergen – Tullekensmolenweg 11A – 7361 EN Beekbergen,  

tel: 055-5062239. 

 

Voorverkoop kaarten te bestellen bij: 

https://www.yourticketprovider.nl/events/25524-poar-neemn/ 

 

P.S. Let op de acties, waarin er toegangskaarten te winnen zijn! Like de facebook van  

 de Boerderij Beekbergen en blijf op de hoogte! 
 
 

 

 
 

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 1 mei 2018 

Hoe laat : 18.30u tot 20.00u 
Waar : De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen 
 

 
Volgende datums: 

Dinsdag 3 juli, Dinsdag 7 augustus, Dinsdag 4 september, 
Dinsdag 2 oktober, Dinsdag 6 november, 4 december 

 
• 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 

 
 
 
 



 
 

 

Gemeentenieuws 

 
Op 3 en 10 mei zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad.
Op 17 mei vergadert de raad wel weer.

Aanvraag omgevingsvergunning

Locatie 

Tullekensmolenweg 92, Lieren 

Ruitersmolenweg (kavel 20), Beekbergen

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

Verleende omgevingsvergunning

Locatie 

Hoge Bergweg 21, Beekbergen 

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
Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis

Belanghebbenden kunnen op gron
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
Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op 
loket). 

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 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis)

Op 3 en 10 mei zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad.
17 mei vergadert de raad wel weer. 

omgevingsvergunning 

Omschrijving 

het plaatsen van een tijdelijk bouwbord 
(reclame) 

Beekbergen het oprichten van een woning 

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 

Omschrijving 

 het kappen van een douglas 

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 

infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het 
www.apeldoorn.nl/stadhuis. 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar 

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
Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl

Sociaal maatschappelijk werker 

, 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 

r. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
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Apeldoorn (Stadhuis) 

Op 3 en 10 mei zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad. 

Datum 

het plaatsen van een tijdelijk bouwbord 2018-04-24 

2018-04-25 

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.  

informatie hierover vindt u t.z.t. bij de 

Datum 

2018-04-24 

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 

. De openingstijden van het stadhuis en het 

d van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar 

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 

www.apeldoorn.nl (digitaal 

 

, 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 

r. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
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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. 

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. 

 
 

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 kook-
hulpen 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, vaat-
wasser 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 aanschuif-
tafel 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 10.00-14.00 uur een aanschuiftafel starten. We horen 
graag van u! 
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De Ontmoeting 

Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van 
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen. 
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055-5066870. 

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 

 

 
 

 

’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 
 
 

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 

 


