
 
 

 

Nieuwsbrief 

Nieuws van de bestuurstafel

Wat betekent de AVG voor de dorpsraad?

In de afgelopen maanden is op veel bijeenkomsten het onderwerp AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) aan de orde geweest. 
Wat betekent deze verordening voor de Vereniging Dorpsraad Beekbergen
Lieren? Schuilt er in deze verordening niet een gevaa
op een mug wordt geschoten”? Waar is voor een vereniging de scheidslijn te 
trekken? Tijdens de bijeenkomst van het dorpenplatform (daarin zijn alle tot 
Apeldoorn behorende dorpen middels hun dorpsraad vertegenwoordigd) is 

dit onderwerp ook besproken. Tevens ontvingen wij aansluitend van/via de gemeente 
Apeldoorn een aantal documenten over dit onderwerp.
Medio 2018 had het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad een eerste proeve van maatregelen in 
het kader van de bovengenoemde verordenin
de gemeente Apeldoorn ontvangen documenten en waar dat nodig is om te voldoen aan de 
AVG, deze aanpassen. 
Op dit moment hebben wij, zoals dat ook past binnen de richtlijnen van de AVG, uitsluitend de 
gegevens geregistreerd die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen functioneren van de 
informatiestromen binnen de dorpsraad.
Ook is vastgelegd wie toegang heeft tot die gegevens en wie toegang heeft tot het kantoor van 
de dorpsraad. Daarmee is in belangrijke mate 
Na de afstemming met de van de gemeente Apeldoorn ontvangen informatie zullen wij u nader 
informeren. 
 

Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening 
Gaaf Gelderland 

Van de Provincie Gelderland ontvingen wij een bericht met betrekking 
tot bovengenoemde documenten. Documenten die op 5 juni 2018 door 
het college van Gedeputeerde Staten 

De ontwerpplannen liggen vanaf 14 juni 2018 tot en met
met de daarop betrekking hebbende stukken.
Voor de Ontwerp Omgevingsvisie Gaaf Gelderland kunt u op alle onderdelen een zienswijze 
indienen. 
Voor het Ontwerp Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening kunt u zienswijzen indi
volgende onderdelen: 

- wonen 

- werklocaties 

- windenergie 

- natuur, vrijstelling soorten

- natuurcompensatie 

- natuurbegraven 

- grondwaterbescherming

- natuur, brandgang 

- Natura 2000 

- luchthavenregelingen 
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(Algemene Verordening Gegevensbescherming) aan de orde geweest.  
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Procedure zienswijzen 

U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging digitaal, schriftelijk of mondeling indienen. 
Op de website van de Provincie Gelderland staat nadere informatie. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging worden door de Provincie Gelderland een drietal 
informatiebijeenkomsten gehouden: 20 juni; 2 juli en 2 augustus 2018. De bijeenkomsten zijn 
alle drie van 19.00 tot 21.00 uur in het Huis der Provincie, Markt 1; 6811 CC Arnhem. 

Het gesprek aangaan helpt 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij (op 13 juni 2018) onderstaand bericht. Het gaat 
daarbij om de verschuiving van intramuraal naar extramuraal. Van verblijven in een instelling 
naar begeleid wonen. In de afgelopen twee tot drie jaar hebben, ter voorbereiding op deze 
verandering van zorg verlenen aan zorgvragenden, er bijeenkomsten (workshops) plaats-
gevonden waar de gemeente uitleg gaf over het waarom en het hoe. Nadrukkelijk heeft de 
dorpsraad tijdens deze bijeenkomsten gewezen op de grens van de spankracht in Beekbergen 
geattendeerd. In het onderstaande van de gemeente Apeldoorn ontvangen bericht wordt 
aandacht gegeven aan “de kracht van het gesprek”. 
Het bestuur van de dorpsraad al de ontwikkelingen nauwlettend volgen en - als daartoe aan-
leiding is - in gesprek gaan met de gemeente Apeldoorn en u informeren. 

Het gesprek aangaan helpt 

Start campagne ‘Wat zullen de buren wel niet denken?’ 
Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid verblijven niet in een instelling maar 
wonen zelfstandig (met begeleiding) in de wijk. Gemeente Apeldoorn werkt samen met verschil-
lende partners aan het zo goed mogelijk organiseren van ondersteuning in de wijk. Het helpt bij 
het herstel wanneer iemand zich welkom voelt in de wijk en zoveel mogelijk meedoet in de 
maatschappij. Daarom wordt in de campagne ‘Wat zullen de buren wel niet denken?’ het 
gesprek aangegaan met buurtbewoners. Op 16 juni 2018 gaat de campagne van start op de 
Asselse Summerfair. Wethouder Detlev Cziesso is daarbij aanwezig. 

Wat is een psychische kwetsbaarheid? 

Een psychische kwetsbaarheid wordt gekenmerkt door bijzondere ervaringen en gedrag. Denk 
bijvoorbeeld aan borderline, depressie, angststoornis of autisme. Een psychische kwetsbaar-
heid treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Toch rust hierop nog een 
groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen. Veel mensen 
denken bijvoorbeeld dat iemand met een psychische kwetsbaarheid altijd raar gedrag vertoont 
of gevaarlijk is. Dat is niet altijd zo. 

In de wijk 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen steeds vaker zelfstandig (met begeleiding) 
in de wijk. Wanneer mensen zelfstandig gaan wonen biedt de gemeente goede ondersteuning. 
Voor wie zelfstandig wonen niet haalbaar is, blijft beschermd wonen beschikbaar. 

Het gesprek aangaan 

In de campagne ‘Wat zullen de buren wel niet denken?’ wordt 
het gesprek aangegaan met buurtbewoners. Daarnaast worden 
er voorbeelden verspreid en tips gegeven over hoe buurt-
bewoners het gesprek aan kunnen gaan. Ook Andy van der 
Meijde ging het gesprek aan. 
Op www.watzullendeburen.nl is dit gesprek te zien en zijn de 
tips te lezen. Op 16 juni 2018 gaat het campagneteam het 
gesprek aan met bezoekers van de Asselse Summerfair. 
Dit doen zij aan de hand van een speciaal anti-stigma spel.  

 
Daarnaast kunnen bezoekers met een VR-bril ervaren hoe het 
is om een psychose te hebben. 
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In en om de dorpen 

Eredag 2018 

Het was donderdag 14 juni 2018 om 09.30 uur al gezellig druk in de grote zaal van Het 
Hoogepad. Een groep enthousiaste vrijwilligers/-sters (wat zouden we zonder hen moeten 
beginnen) was druk doende om de binnenkomende deelnemers aan het dagje uit (de Eredag) 
van koffie/thee en krentenbrood (gesponsord door AH John Westerik) te voorzien. Omstreeks 
10.00 uur was er een eerste appèl. Oorspronkelijk waren er 101 aanmeldingen. Om zeer uiteen-
lopende redenen was het aantal deelnemers op de dag zelf 90. Er waren deelnemers die voor 
de eerste keer meegingen en er zijn er die voor de “zoveelste keer” genieten van het dagje uit. 
Het instappen nam nogal wat tijd in beslag. Maar om 10.45 uur vertrokken - uitgezwaaid door 
een aantal belangstellenden, door ds. Theunissen en Ria Mollink en Pieter de Mos namens de 
dorpsraad - de twee bussen naar de eerste stopplaats, OBS Beekbergen en Kinderopvang 
Doomijn. Geheel volgens traditie was er voor ieder van de kinderen een banaan. 

  

   

Wat er verder die dag plaatsvond onttrok zich aan het gezichtsveld van de “thuisblijvers”. Dat 
kwam pas weer in beeld iets voor 18.00 uur toen de bussen - dit jaar zonder rondgang door het 
dorp en zonder muziek- aankwamen bij Het Hoogepad. Leerlingen van OBS zongen een aantal 
goed in het gehoor liggende liedjes, er was voor de deelnemers nog koffie/thee en cake. Een 
korte toespraak door de voorzitter van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren (Joop van der Meer). 
Daarmee was er een einde gekomen aan de 71ste Eredag. 
Niet onvermeld mag blijven dat - naast de opbrengst van de huis aan huis collecte - de eigen 
bijdrage van de deelnemers, de Rabobank en de dorpsraad deze dag hebben gesponsord. 

Afscheid van Judithjah van het MilieuTeam 

Wij namen op 14 juni 2018 afscheid van Judithjah, 
een begeleidster van het MilieuTeam van Pluryn. 
Zij heeft een aantal jaren met één of meer cliënten 
van Pluryn vaste routes gelopen richting de sport-
velden en alle blikjes, flesjes en ander zwerfvuil 
opgeruimd. Judithjah gaat op een andere locatie 
van Pluryn werken. Wij wensen haar succes en 
werkplezier in de nieuwe werkomgeving. 
We heten Mieke welkom, zij neemt de taak van 

          V.l.n.r.: Mieke, Arnold en Judithjah.                Judithjah over. 
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De Kap 50 jaar met elkaar, voor elkaar 

De Kap bestaat dit jaar vijftig jaar en dat viert de organisatie groot. 
Zaterdagmiddag 15 september is er de Kapparade, het grote feest met 
elkaar en voor elkaar. Iedereen is welkom, ook de mensen die het werk 
van de Kap nog niet zo goed kennen. De Kap laat tijdens het feest zien 

wat ze doet, voor wie ze dat doet en met wie ze samenwerkt. 
 
Het belooft een spetterend festijn te worden. Op het terrein aan de Regentesselaan zijn er 
optredens, foodtrucks en diverse activiteiten voor jong en oud. 
Iedere bezoeker kan tijdens het feest iemand nomineren die een extra steuntje in de rug nodig 
heeft. Onder de nominaties verloot de Kap een elektrische fiets. 
 
De Kap 

Stichting de Kap is al vijftig jaar de organisatie voor informele zorg. Vrijwilligers van de Kap 
ondersteunen inwoners van de gemeente Apeldoorn in de thuissituatie. Daarnaast biedt de 
Kap, als Stedelijk Knooppunt Mantelzorg, informatie en ondersteuning aan mantelzorgers en 
organisaties, instellingen en bedrijven die met mantelzorgers te maken hebben. 
‘Versterken’, ‘verlichten’ en ‘verbinden’ zijn de sleutelwoorden in het werk van de Kap. Zij werkt 
nauw samen met gemeente en andere organisaties. 
Meer informatie over de Kap is te vinden op de website www.dekap.nl. 

Gezellige drukte bij Beekbergen op z’n kop 
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Kort nieuws 

    
                                        Geslaagd!                                       Willie Klunder uit de Kerkweg vierde zijn 60

ste
.verjaardag. 

   
Waar? Op de enk tussen de Ruggeweg en de Achterste Kerkweg. 

   

                            Proatbankie bij Hofman.                                 Sinds kort kan men aan de Ruitersmolenweg geen 
                                                                                                                             brieven meer posten. 

       

Op eigen initiatief hebben de winkeliers afgelopen zaterdag knolbegonia’s geplant in de boombakken voor de 
Wereldwinkel en Blom Schoenen. Het ziet er nu veel fleuriger uit in de Dorpstraat! 
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Varia 

Pannenkoekenactie 

 

U wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 23 juni, van 11.30 uur tot 13.30 uur, pannen-
koeken te komen eten bij "De Schuur" aan de Molenvaart 5 te Lieren. Deze pannenkoeken 
worden gebakken en geserveerd door de jongeren die zich voorbereiden op de Jongerenreis 
2019 van PKN Beekbergen - Lieren. 
Tijdens een tweeweekse reis voor en met een groep van ongeveer vijftien jongeren tussen de 
17 en 25 jaar bieden we hulp aan lokale mensen in de vorm van bouw- en kluswerkzaamheden, 
kinderwerk, voedselpakketten en persoonlijk contact. Dit doen we vanuit drie kernthema's: 
samen geloven, samen werken en samen zijn. 
 
Het doel van de reis in 2019 staat nog niet vast, maar is waarschijnlijk weer in Oekraïne. 
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Prinses Juliana Beekbergen geeft twee concerten in zomerse sferen  

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) geeft op woensdag 4 en donderdag 
5 juli twee zomerconcerten met lichte, goed in het gehoor liggende muziek. 

Op 4 juli vindt het eerste concert plaats bij Zorgcentrum 
‘De Vier Dorpen’ aan de Loenenseweg 39 te Beekbergen. 
Om 19:00uur begint het opleidingsorkest onder leiding van 
dirigent Harald van Neck het concert met bekende 
nummers als ‘The great escape’, ‘Tango Argentina’ en 
‘When you believe’. Om 19:30 uur neemt dirigent René Bos 
het stokje over en zal het harmonieorkest een zomers 
programma ten gehore brengen. Naast lichte nummers als 
‘A brand new day’, ‘African groove’ en ‘The bodyguard’ 
speelt PJB ook de mars ‘Sempre Unita’ en meer rustige 
werken als ‘Another day in paradise’ en ‘Accretio’.  

Op donderdag 5 juli treedt PJB vanaf 19:00 uur op bij de 
jaarlijks terugkerende Veluwse Avondmarkt in Beekbergen. 
Het orkest is te vinden in de Kerkallee, nabij ‘Het Hoogepad’. 
Wederom brengt het harmonieorkest een mooi en zomers 
programma. Voor beide concerten geldt vrije toegang.  
 
Meer informatie over PJB is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl  
of op de facebook-pagina van PJB. 

 
 

    
 
 
 
 
 



 
 

 

Gemeentenieuws 

 

Tijdelijke verhuizing publieksbalies

Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli verhuizen de publieksbalies 
tijdelijk naar het Werkplein Activerium (Deventerstraat 46). Uw fiets kan u daar 
makkelijk kwijt. Toch met de auto? Zet uw auto dan in de parkeergarage Marktplein en 
wandel binnen vijf minuten naar het Activerium.

 

 

Politieke Markt

 

Tijd Omschrijving

 Raadzaal

19.00 uur Lobby 

20.00 uur Presentatie en bespreken van ‘te late publicaties van evenementen 
vergunningen’

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Vaststelling bestemmingsplan en inrichtings
13 en 15 Uddel

22.15 uur Sluiting

 De Rode Leeuw

19.00 uur Ontwikkelingsmaatschappij Vitale vakantieparken

20.00 uur Jaarmonitor Sociaal Domein 2017 'Op Stoom'

21.00 uur Sluiting

 Het Rode Hert

19.00 uur Vaststelling bestemmingsplan Oude Zwolseweg naast 37 Wenum 

20.00 uur Vaststelling bestemmingsplan Oude Zwolseweg naast 73 Wenum Wiesel

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Jaarverslag 2017 en uitvoeringsprogramma 2018 Handhaving Ruimtelijke 
Ordening en Bouwen

22.15 uur Sluiting

Verleende evenementenvergunning

Locatie 

Arnhemseweg 578, Beekbergen 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient 
worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, P
Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op 
per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.

Tijdelijke verhuizing publieksbalies 

Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli verhuizen de publieksbalies 
Activerium (Deventerstraat 46). Uw fiets kan u daar 

makkelijk kwijt. Toch met de auto? Zet uw auto dan in de parkeergarage Marktplein en 
wandel binnen vijf minuten naar het Activerium. 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 21

Omschrijving 

Raadzaal 

 

Presentatie en bespreken van ‘te late publicaties van evenementen 
vergunningen’ 

 

Vaststelling bestemmingsplan en inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Uttilochweg 
13 en 15 Uddel 

Sluiting 

De Rode Leeuw 

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale vakantieparken 

Jaarmonitor Sociaal Domein 2017 'Op Stoom' 

Sluiting 

Het Rode Hert 

Vaststelling bestemmingsplan Oude Zwolseweg naast 37 Wenum 

Vaststelling bestemmingsplan Oude Zwolseweg naast 73 Wenum Wiesel

 

Jaarverslag 2017 en uitvoeringsprogramma 2018 Handhaving Ruimtelijke 
Ordening en Bouwen 

Sluiting 

Verleende evenementenvergunning 

Omschrijving 

 het legaliseren van diverse bouwactiviteiten

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 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl
per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen. 
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Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli verhuizen de publieksbalies 
Activerium (Deventerstraat 46). Uw fiets kan u daar 

makkelijk kwijt. Toch met de auto? Zet uw auto dan in de parkeergarage Marktplein en 

donderdag 21 juni 2018 

Presentatie en bespreken van ‘te late publicaties van evenementen 

en beeldkwaliteitsplan Uttilochweg 

Vaststelling bestemmingsplan Oude Zwolseweg naast 37 Wenum Wiesel 

Vaststelling bestemmingsplan Oude Zwolseweg naast 73 Wenum Wiesel 

Jaarverslag 2017 en uitvoeringsprogramma 2018 Handhaving Ruimtelijke 

 

het legaliseren van diverse bouwactiviteiten 2018-06-13 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datum) gestuurd te 

ostbus 9033, 7300 ES 

www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift 
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Vragen? 

Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het team Persoon-
informatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl. 

 

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. 

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. 
 

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 
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- 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: 055-5066870. 

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. 



 
 

 11 

 

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 

Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne).  

Op donderdag 21 juni is er geen spreekuur in Loenen/Beekbergen 

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! 

 
 

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 

 


