Nieuwsbrief 25 juni 2018
Nieuws van de bestuurstafel
(Ontwerp) Bestemmingsplannen
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij in de afgelopen week een tweetal (ontwerp)
bestemmingsplannen.
Een (ontwerp) bestemmingsplan heeft betrekking op Loenenseweg 44-44B, het landgoed
Rauwenhul. Het andere (ontwerp) bestemmingsplan heeft betrekking op het plaatsen van een
verwijsmast op de carpoolplaats A1 (Kayersdijk).
Onderstaand nadere informatie over beide (ontwerp) bestemmingsplannen.
Loenenseweg 44 – 44B
Vanaf 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018 ligt het
ontwerp van het bestemmingsplan Loenenseweg 44 –
44B Beekbergen met identificatiecode
NL.IMRO.0200.bp1351-ont1 ter inzage.
Het ontwerp betreft het wijzigen van de huidige
maatschappelijke bestemming van het landgoed
Rauwenhul in woonbestemming.
Tijdens de periode waarin het (ontwerp) bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze geven.
Dit kan op de volgende manieren:
- schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn,
onder vermelding van “zienswijze over (ontwerp) bestemmingsplan Loenenseweg
44 – 44B. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en tenminste uw naam, adres en
woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
- mondeling: maak een afspraak met de heer E. Munneke, telefoon 055-5801832.
- digitaal: vul het formulier in dat op de website van de gemeente Apeldoorn staat. Inloggen
met DigiD.
Op de website van de gemeente Apeldoorn is het (ontwerp) bestemmingsplan te raadplegen en
kan ook worden ingezien in het stadhuis.
Verwijsmast
Van 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018 ligt het (ontwerp) bestemmingsplan en het
concept beeldkwaliteitsplan ter inzage. Het betreft het plan om
op de carpoolplaats langs de A1 (zie plattegrond) een
verwijzingsmast met een maximaal toegestane hoogte van
50 meter te plaatsen. Verwijzing naar de McDonalds en tevens
LED-schermen ten behoeve van reclame-uitingen. Het ontwerp
moet voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen uit het
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.
Luchtfoto planlocatie. De ster markeert grofweg de plek waar de verwijsmast
moet komen.

Voor de wijze waarop een zienswijze kan worden ingediend wordt verwezen naar bovenstaande
beschrijving. Contact kan worden opgenomen met mevrouw F. van Dijk, telefoon 055-5802691.
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Dr. Kolff; de man die miljoenen levens redde
Op 10 februari 2017 hebben wij tijdens een feestelijke onthulling van het straatnaambord
“Dr. Kolffweg” aandacht besteed aan het werk van prof. dr. Willem Johan Kolff. Hij heeft een
deel van zijn jeugd in Beekbergen gewoond. Professor Kolff is onder andere de uitvinder van de
kunstnier en van de hart-longmachine. Hij wordt “de vader van de kunstorganen genoemd”.
Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2017 presenteerde Herman Broers zijn boek “Dokter
Kolff, kunstenaar in hart en nieren”. Nu verschijnt 28 augustus 2018 van dezelfde auteur het
boek “De man die miljoenen levens redde”.
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Apeldoorn praat verder over de toekomst
Onderstaand bericht ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn:
In juni en juli 2018 organiseert de gemeente Apeldoorn in verschillende delen van de stad (en
dorpen) zogenaamde ‘Toekomsttafels’. De gemeente gaat in gesprek met bewoners over de
toekomst van Apeldoorn. Hoe zien onze stad en onze dorpen er uit in 2030? Hoe wekken we
onze energie op? Waar wonen we en wie zorgt er voor onze ouderen? Dat zijn vragen die aan
de orde komen en waarover bewoners in gesprek kunnen. Met elkaar en met de gemeente.
De toekomsttafels maken onderdeel uit van een groter geheel. Afgelopen maanden is tijdens
busexpedities door Apeldoorn en de omliggende dorpen ook al met inwoners gesproken over
de toekomst van Apeldoorn. Met de uitkomsten van de toekomsttafels en de busexpedities
maakt Apeldoorn plannen voor de toekomst. Dat mondt uit in de Omgevingsvisie. Aanleiding is
de omgevingswet die in 2021 van kracht wordt en die inwoners en ondernemers meer ruimte
moet geven om ruimtelijke initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. De gemeente wordt meer
‘partner’ van de aanvrager en helpt om het idee te realiseren.
De mening en ideeën van inwoners zijn hierbij ontzettend belangrijk. Inwoners en ondernemers
worden uitgenodigd om mee te doen aan één van de toekomsttafels. De toekomsttafels zijn op
25 en 27 juni, en op 2, 3 en 4 juli op verschillende plekken in Apeldoorn. Op
www.apeldoorn2030.nl/agenda staan de data en tijdstippen van de toekomsttafels in de
verschillende stadsdelen en kunnen belangstellenden zich inschrijven.

In en om de dorpen
“Bijbeltent” staat een week in Beekbergen.
Het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) toert deze zomer voor de veertiende keer door
Nederland met hun rood-blauwe “circustent”. Beekbergen is van 1 tot en met 6 juli 2018 aan de
beurt. De tent staat die week aan de Van Limburg Stirumweg 20, naast het tuincentrum Het
Hoogeland. Elke avond vanaf 20.00 uur is er een programma waarin de Bijbel centraal staat.
De toegang is gratis.
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Programma “Boer zoekt vrouw” op (film)locatie bij VSM Station Beekbergen
Afgelopen zaterdag 23 juni werden er opnamen gemaakt voor de populaire programma van
Yvon Jaspers “Boer zoekt vrouw” op het station van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in
Beekbergen. Hier werden de eerste kennismakingsgesprekken opgenomen van de
boeren/boerinnen met de potentiële kandidaten. Yvon Jaspers in hoogsteigen persoon en haar
hond labradoodle Tommy inclusief haar oranje pickup truck waren ook bij de opnamen aanwezig. De filmcrew hadden hun eigen catering en beveiligers meegenomen om het publiek op
afstand te houden.

Pannenkoekenactie bij “de Schuur”

De pannenkoeken bij de Schuurverkoop op zaterdag 23 juni vonden gretig aftrek en de
opbrengst was voor de projecten in Oost Europa (Oekraïne) waar de jongeren van de kerk in de
zomervakantie naar toe gaan om bouwprojecten te realiseren. Prima initiatief dat al een paar
jaar door de jongeren wordt uitgevoerd.
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De Veluwse Avondmarkt in Beekbergen komt er weer aan!
Geniet van de oude Hollandse ambachten en struin langs de kraampjes
gevuld met diverse producten.
Of kom kijken bij demonstraties van de spinster, bezem binder of een
papierschepper. Kortom de gezelligste markt van de Veluwe, die mag je
niet missen.
Op donderdagavond moet je in Beekbergen zijn.
Elke donderdagavond in juli en augustus wordt de Veluwse Avondmarkt gehouden in het
centrum van Beekbergen. Van 18.00 tot 21.15 uur worden diverse oude ambachten
gedemonstreerd.
De kantklosster en klompenmaker zoeken hun plekje. De stoelenmatter geeft een demonstratie. Bij de huisvrouwen aan de Papenberg is het wasdag en de Midwinterhoornblazers laten
van zich horen, er zijn diverse kraampje met etenswaar waar u een ambachtelijk frietje of echt
Italiaans ijsje kunt kopen.
In de Dorpstraat vind je o.a. een mandenvlechter en een papierschepper.
Ook kun je diverse streekgerechten proeven.
Op het podium treden regelmatig diverse gezelschappen op, Boerendansers laten hun dans
kunsten zien en de koren zingen gezellige liedjes, bij beide kunt u vrolijk meedoen.
Het dialect koor zingt in de streektaal hits van toen en nu. Dorsmachine van de Dörsclub houd
de historie van het graan dorsen levend.
Bovendien zijn alle deelnemers aan de markt, gekleed in Veluwse kostuum, hetgeen het
geheel iets authentieks geeft aan de vele duizenden bezoekers die jaarlijks op de Veluwse
Avondmarkt af komen.
Tevens zijn er gezellige terrasjes voor een drankje en een hapje.
Tijdens de markt zal de grote kerk op het dorp open zijn voor bezichtiging en of rondleiding.
De toegang is gratis!
Parkeren kan in het weiland van Het Hoogeland aan de Ruitersmolenweg.
Data Veluwse Avondmarkten in 2018:
Donderdag 5 juli
Donderdag 12 juli
Donderdag 19 juli
Donderdag 26 juli
Donderdag 2 augustus
Donderdag 9 augustus
Donderdag 16 augustus
Donderdag 23 augustus
Donderdag 30 augustus

Vakantie CODA Boekenbus

Van 23 juli tot en met 13 augustus rijdt de boekenbus niet
in verband met de zomervakantie.
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Varia
Beekbergen op Drakenbootfestival in Apeldoorn
Ook Beekbergen was afgelopen zondag 24 juni vertegenwoordigd op deze “spetterende”
drakenbootraces tijdens het Drakenbootfestival in Apeldoorn. Enkele dames van BSV met een
aantal vriendinnen waagden zich, zonder enige ervaring, voor deze klus. Het kon de (water)pret
niet drukken dat ze tweede of derde werden tijdens de 3 heats. Er werd serieus gestreden,
maar ook ontzettend veel gelachen. De dames hadden als herkenningsteken allemaal een rode
boerenzakdoek om het hoofd gebonden. Andere ploegen hadden zich op ludieke wijze
vermakelijk uitgedost. Voor jong en oud waren er diverse (muzikale) activiteiten georganiseerd.
De foto’s kan men binnenkort bekijken op https://www.grolschdrakenbootfestival.nl/apeldoorn/info/foto-s.
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Kort nieuws

Afgelopen zaterdag werd er bij Collectie ’40-’45 een demonstratie middeleeuwse pijl & boog maken en een
demonstratie op het spinnewiel gegeven.

Spelderholt nieuwe borden

Sinds kort heeft Parc Spelderholt nieuwe borden geplaatst.
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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 woensdag 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.
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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 Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 28 juni 2018
Tijd

Omschrijving
De Moriaen

18.45 uur

Jaarstukken 2017 + het accountantsverslag (technische bespreking)
b
Pauze
De Rode Leeuw

19.00 uur

Presentatie deA
Pauze
Het Rode Hert

19.00 uur

Presentati Control Alt Delete
Presentatie

20.00 uur

Raadsvergadering
1. Vaststelling raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
Besluiten raad:
4. Rechtstreeks:
a. Beantwoording brief Wijkraad Zuidoost over
over het jongerenwerk (66-2018)
(66
b. Eindverantwoording ISV3 onderdeel
onderdeel Complete Wijken (70-2018)
(70
c. Benoeming voorzitter en leden werkgeverscommissie Raadsgriffie
(J. Elbertsen, J.D. van der Borg en B.G. Bloem) (67--2018)
5. Benoeming fractievertegenwoordiger
(dhr. A.B. de Haan – Gemeentebelangen) (69-2018)
6. Benoeming
Beno
leden Rekenkamercommissie
(dhr. E.J. Oudbier – 50PLUS) (68-2018)
7. Vaststelling bestemmingsplan Oude Zwolseweg naast 37 (63-2018)
(63
8. Vaststelling bestemmingsplan Oude Zwolseweg naast
naast 73 Wenum Wiesel
(64-2018)
2018)
9. Vaststelling bestemmingsplan Uttilochweg 13 en 15 en Beeldkwaliteitsplan
(65-2018)
2018)

21.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal
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Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Tullekensmolenweg 54, Beekbergen

splitsen van de bestaande woning in twee
wooneenheden op het perceel
Tullekensmolenweg 54 Beekbergen
het starten van een bed & breakfast in een
bijgebouw en plaatsen sanitaire unit

2018-06-20

Albaweg 50, 7364, Lieren

2018-06-20

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
Locatie

Omschrijving

Datum

Ruitersmolenweg 154, Beekbergen

het oprichten van een woning

2018-06-19

Albaweg 50, Lieren

het plaatsen van een paardenbak, een
schuilstal en een zeecontainer

2018-06-21

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).

Ontwerp bestemmingsplan Loenenseweg 44-44B Beekbergen
Vanaf 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan
Loenenseweg 44-44B Beekbergen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1351-ont1 ter
inzage. Het ontwerp betreft het wijzigen van de huidige maatschappelijke bestemming van het
landgoed Rauwenhul gelegen aan de Loenenseweg 44, 44A en 44B in een woonbestemming.
De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.
Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een
zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:
• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES
Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan
Loenenseweg 44-44B Beekbergen'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en
ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer
bevatten.
• mondeling: maak een afspraak met de heer E. Munneke, tel (055) 580 1832.
• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan
(inloggen met DigiD).
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage,
onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het
Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale
bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van
het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Apeldoorn, 20 juni 2018
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Ontwerp bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 Verwijsmast en concept
welstandsbeleid beeldkwaliteitsplan 'Verwijsmast A1'
Vanaf 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan
Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 Verwijsmast met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1355ont1 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan betreft de realisatie van een verwijsmast met
LED-schermen. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.
Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een
zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:
• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES
Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Carpool
Apeldoorn-Beekbergen A1 Verwijsmast'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend
zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw
telefoonnummer bevatten.
• mondeling: maak een afspraak met mevrouw F. van Dijk, tel. (055) 580 2691.
• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan
(inloggen met DigiD).
Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.
Concept welstandsbeleid Gebiedsgericht welstandsbeleid / beeldkwaliteitsplan 'Verwijsmast A1'
Het concept-welstandsbeleid heeft dezelfde begrenzing. In dit welstandsbeleid zijn de
gebiedsgerichte welstandscriteria opgenomen, waaraan wij aanvragen om
omgevingsvergunningen voor het bouwen zullen toetsen.
Tijdens de periode waarin het concept-welstandsbeleid ter inzage ligt kan iedereen er een
reactie op geven. Dat kan op de volgende manieren:
• schriftelijk: stuur uw reactie naar de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van reactie op ‘Gebiedsgericht welstandsbeleid /
beeldkwaliteitsplan 'Verwijsmast A1''. De brief moet door u ondertekend zijn en ten minste
uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
• mondeling: maak een afspraak met de heer H. Huiskamp, telefoonnummer (055) 580 2402.
Het digitale bestemmingsplan en welstandsbeleid zijn te raadplegen via onze website
www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het ontwerp-bestemmingsplan en het concept-welstandsbeleid liggen ook ter inzage in het
stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het
bestemmingsplan. Beide plannen kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Apeldoorn, 20 juni 2018
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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.

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
- 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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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
LET OP! IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS IS ER
GÉÉN STAMTAFEL, GÉÉN REPAIRCAFÉ EN GÉÉN BILJARTEN!
’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!

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
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