Nieuwsbrief 9 juli 2018
Nieuwsbrief gaat met vakantie!
Vandaag ontvangt u van ons nog de digitale Nieuwsbrief.
Dan gaan we - net als velen van u - met vakantie. Niet echt, maar verschijnt er een aantal
weken géén Nieuwsbrief. Op maandag 3 september 2018 treft u in uw mailbox weer een frisse
Nieuwsbrief aan.
Wij wensen u een mooie, zonnige en verfrissende vakantie!

Nieuws van de Voorzitter
Dit is de laatste nieuwsbrief van de dorpsraad vóór de vakantie.
Het eerste halfjaar zit er al weer op, verbazingwekkend hoe snel de tijd toch gaat. De afgelopen
periode kenmerkte zich met name door de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.
De heren Gerrit Stufken en Gert Wilbrink namen afscheid en de heren Robert van Grol en Erwin
Wilbrink deden hun intrede. Wij zijn verheugd weer over een volledig bestuur te kunnen
beschikken. Voorlopig gaat de dorpsraad in de "stand-bye modus" maar voor belangrijke zaken
blijven wij uiteraard beschikbaar. Vanaf september draaien wij weer op volle kracht. Ik wens
iedereen die dit leest een prettige zomervakantie toe.
Joop van der Meer

Nieuws van de bestuurstafel
Vakantie … maar het werk gaat door
Voor de komende weken heeft het bestuur van de dorpsraad nog enkele af te handelen zaken
op de rol staan.
Zo is er een zienswijze in voorbereiding over het voornemen van de Provincie Gelderland om,
bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling (december 2018), op de Arnhemseweg ter hoogte
van de Engelanderweg en de Amerikaweg de bushaltes op te heffen. De dorpsraad zal in de
zienswijze bezwaar maken tegen dit voornemen.
Ook hebben wij met de provincie Gelderland, mede naar aanleiding van inbreng van aanwonenden, overleg met de provincie gestart om te overwegen om de maximaal toegestane snelheid
op de Arnhemseweg - gedeelte rugbybal - viaduct A1- terug te brengen van 80 naar 60 km/h.

En dan zit de gemeente Apeldoorn ook niet helemaal stil, dus komt er af te handelen post.
Maar wees gerust we zullen een paar weken het tempo wat verlagen, om in september weer fris
van start te gaan.
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Vergrijzing en ontgroening
Een onderwerp dat met enige regelmaat in kranten, periodieken, nieuwsbrieven en in alle
andere vormen die tot de media worden gerekend aandacht vraagt en krijgt. Ook in het
Zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen is het onderwerp direct of indirect aan de orde
geweest. De vitaliteit van een gemeenschap (dorp of stad) vereist een goede mix van leeftijdsgroepen.
Recent was er een artikel in de Regiobode waar in 9 items duidelijk werd gemaakt waar we hoewel niemand weet waar we in welk tempo naar toe zullen groeien - in 2035 met de ouderenzorg rekening mee moeten houden, hoe onzeker dat gegeven ook zal zijn. We hadden ooit een
minister die het kernachtig heeft verwoord “voorspellen blijft moeilijk, zeker wanneer het over de
toekomst gaat”, en zo is het.
Mensen worden gemiddeld steeds ouder, blijven - met hulp - steeds langer zelfstandig wonen,
claimen meer regie over hun leven en zullen meer opdrachtgever dan cliënt zijn. Welke rol gaat
de techniek innemen in het in stand houden/verlengen van leven.
Allemaal vragen, verwachtingen die ongetwijfeld op de een of andere manier aan de orde zullen
komen tijdens de groepsgesprekken aan de “Toekomsttafel”. Interessant en spannend.

Openbaar toilet
Het blijft een heikel onderwerp. Ook in de afgelopen week is op verschillende
niveaus en in wisselende samenstelling over dit onderwerp overleg gevoerd.
Van een elementaire uitvoering tot een luxe zelfreinigend toilet en de bijbehorende prijskaartjes. Ook de “doelgroepen” zijn mede bepalend voor een
verantwoorde keuze en plaats. De “wildplasser” en de toerist zijn twee hoofdgroepen die bediend moeten worden.
Welke kant het op gaat en wie uiteindelijk de knoop doorhakt? Een ding is helder, wie nu hoge
nood heeft moet het voorlopig nog even ophouden.

Waarom zij wel en wij niet?
In de Stentor van 4 juli 2018 stond een artikel met een
koptekst “CU: hoogspanningskabels ondergronds”.
Aanleiding was de Rijksregeling “bovengrondse
verbindingen in bebouwd gebied onder de grond te
verkabelen”.
Op grond daarvan wil de Christen Unie in de Staten
van Overijssel worden geïnformeerd over de
mogelijkheid die er nu met deze Rijksregeling is om in Overijssel daar inhoud aan te geven.
Reden voor de dorpsraad om aan de fractie van de CU in de Staten van Gelderland te vragen
de weg van hun “broeders en zusters” in Overijssel te volgen. De gemeente Apeldoorn heeft
recent een overzicht verstrekt van de uitkoopregeling voor de woningen die direct onder een
hoogspanningslijn zijn gesitueerd. De vraag aan de fractie van de CU gaat verder en vraagt om
een volledig ondergronds brengen van de leidingen in bebouwd gebied. Wij zien uit naar de
reactie op onze vraag.
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In en om de dorpen
Straatvolleybal Beekbergen 2018
Mede dankzij de warme droge zomeravonden is Straatvolleybal Beekbergen 2018 weer goed
verlopen. De finale van de seniorenteams ging tussen Dorpstraat Z en Jong Lierderakkers, wat
door Jong Lierderakkers werd gewonnen. Tijdens de finale enige consternatie omdat bij de
aanwezige brandweermannen de piepers afgingen en ze fietsend of rennend naar de kazerne
moesten. De wisselbeker voor de oudste deelnemer ging dit jaar naar de 73-jarige Gerrit
Vriezekolk uit Beekbergen. Vrijdagavond werd in de tent afgesloten met een swingend muziekfestijn. Zaterdagmiddag/avond werden in verschillende buurten in Beekbergen, Lieren en
Oosterhuizen afgesloten met een barbequefeest!
Met dank aan de organisatoren van deze goed verlopen Straatvolleybaltoernooi!

Finalestrijd tussen Dorpstraat Z (links) en Jong Lierderakkers (rechts).

De winnaars: Jong Lierderakkers.

Alle winnende teams en de wisselbeker voor de oudste deelnemer, de 73-jarige Gerrit Vriezekolk uit Beekbergen.
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Uitslagen:
Jeugd B : 1. Fuchsia 2. BordeauRood 3. DonkerGroen 4. ZalmOranje
Jeugd A : 1. ZilverGrijs 2. MintGroen 3. Zwart 4. LavendelPaars
Senioren : 1. Jong Lierderakkers 2. Dorpstraat Z 3. Oosterhuizensebrug
Tijdens de wedstrijden werden er schitterende foto’s gemaakt door Melis van den Brink.
Deze kunt u bekijken op: https://www.straatvolleybalbeekbergen.nl/.

PCBO Prinses Juliana ontvangt als 1e school in Nederland wederom certificaat
Ouderbetrokkenheid 3.0
APELDOORN – PCBO Prinses Juliana ontving
afgelopen week als 1e school in Nederland
opnieuw het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0.
Het certificaat dat aangeeft dat school, ouders en
kinderen optimaal samenwerken voor de beste
ontwikkeling van de kinderen.
Het behalen van het certificaat is mooi, maar
vooral in de praktijk levert het veel op. Martin
Kooijmans, directeur van de school,
vertelt.“Doordat wij, ouders, kind en leerkracht
gelijkwaardig werken, voeren wij continu de dialoog tijdens de zoektocht naar het beste voor
het kind. Wij hebben veel aan elkaar. Wij, als school, hebben ouders echt nodig en zij ons.
'Lastige' ouders kennen wij dan ook niet, wel ouders die emotioneel betrokken zijn op hun kind.
Communicatie is in de relatie tussen ouders, kind en leerkracht, heel belangrijk. Wij, de school,
moeten zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. De betekenis van die communicatie zien
we in de respons die we krijgen. Wordt er aan ‘het hek’ anders gesproken dan in school, dan
doen wij iets verkeerd”.
Samen verantwoordelijk
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een concept dat school en ouders helpt om samen te werken op
basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar.
Het is het antwoord op een veranderde samenleving en de soms haperende communicatie
tussen school en ouders. Ouders, leerlingen, leerkrachten en directeur spraken met Liberaux
adviesbureau, in opdracht van het CPS in maart en april over hoe zij samenwerken en waarom
dat zo goed gaat. In die gesprekken werden voorbeelden gegeven van die goede samenwerking. Bijvoorbeeld het schrijven van een brief door ouders en de leerkracht van een kind
naar de andere ouders van die klas. In die brief werd aangegeven waarom dat kind soms zo
reageerde. Dat leverde heel veel begrip en waardering op. Of een ouder heeft thuis een
succes behaald en deelt dat met school. Of het feit dat er elke ochtend koffie/thee klaar staat
voor ouders, waardoor we met elkaar geen drempel ervaren.
De school blijft zich ontwikkelen op dit gebied. Het lijkt een goed idee om nieuwe ouders te
koppelen aan een al aanwezige ouder. Dat staat voor het komend schooljaar gepland.
PCBO Apeldoorn
PCBO Prinses Juliana is één van de scholen van PCBO Apeldoorn; de overkoepelende
stichting van 27 protestants christelijke scholen in Apeldoorn. De scholen bevinden zich
allemaal in Apeldoorn en omgeving.

Renovatie seniorenwoningen Vlinderstraat van start gegaan
Maandagochtend vroeg 2 juli waren de bouwvakkers al begonnen met het renoveren van de in
totaal 6 (geschakelde) seniorenwoningen aan de Vlinderstraat 18 t/m 28. Ondertussen zijn de
achtertuinen volledig ontdaan van alle tuinhuisjes, carports, schuurtjes, stoeptegels en
beplantingen en is het nu een grote zandvlakte. De muren, daken en vloeren worden volledig
geïsoleerd. De oude kozijnen worden vervangen door kozijnen met isolerend glas HR++. In
overleg met de bewoners worden de keuken en badkamer/toilet vervangen. Ook krijgt iedere
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woning een extra (aanbouw)berging in de achtertuin. De bewoners op nummers 18 en 20
worden tijdelijke gehuisvest in wisselwoningen, wat ook onderdeel uitmaakt van woningbouwcorporatie Veluwonen. Zodra de eerste twee woningen gereed zijn verhuizen de huidige
bewoners weer terug en komen de volgende twee woningen aan de beurt. Eind november
moeten alle woningen dan gerenoveerd zijn.

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.
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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
Veluwse Avondmarkt afgelopen donderdagavond.

Rondleidingen kerk Beekbergen
Vanaf 6 juni tot en met eind september kunt u, op
woensdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur, het oudste
monument van de gemeente Apeldoorn, de Hervormde
Kerk in Beekbergen weer bezichtigen.
Tijdens die openingsuren zijn er gidsen aanwezig die de
geschiedenis van het kerkgebouw en het prachtige orgel
- geschonken door koning Willem I - kunnen vertellen, u
bent van harte uitgenodigd.
Tijdens de Veluwse Avondmarkten (donderdagavond in
de maanden juli en augustus) is de kerk eveneens te
bezichtigen en wordt (meestal) het orgel bespeeld.
Het door de orgelbouwer J.C. Schilling voor de Grote Kerk (de voorloper van de huidige kerk
aan de Loolaan) gebouwde orgel was een schenking van Stadhouder Willem V en zijn
echtgenote Wilhelmina Van Pruisen, Heer en Vrouwe van de heerlijkheid Apeldoorn. Het orgel
staat sinds 1842 in de kerk in Beekbergen.

Zomeravondzang in de Dorpskerk van Beekbergen
Deze zomer is er op 6 woensdagavonden in
juli en augustus een zomeravondzang in de
Dorpskerk van Beekbergen. Er wordt
medewerking verleend door verschillende
solisten en musici uit de omgeving. Ook is er
iedere avond een korte meditatie.
De avonden beginnen om 19.30 uur, de kerk
is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis
evenals de koffie of thee na afloop.
Iedereen is van harte welkom!
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5 augustus 2018 – Muziek in Beekbergse Tuinen

Cultiveer uw zondag met een bezoekje aan “Muziek in Beekbergse Tuinen” in het kader van
de NJO Muziekzomer op zondag 5 augustus 2018! Ook dit jaar openen de fraaiste tuinen
hun hekken voor een middag vol mooie muziek.
Tussen de heerlijk geurende bloemen, grasweides en plantenranken viert u de zomer met de
grootste muzikale talenten van de nieuwe generatie. Geniet bijvoorbeeld van de helden van het
Firgun Ensemble, die zullen laten horen dat ze met reden de favorieten van zowel jury als
publiek waren tijdens het Storioni Willem Twee Concours. Op hun programma staan twee
zinnenprikkelende stukken: Stanfords Fantasy for clarinet and string quartet No. 1 en
Herrmans 'Berceuse' uit Souvenirs de Voyage. Ook het Suol Koperkwintet presenteert een
prachtig programma. De concerten beginnen om 13:30 uur, maar u bent al vanaf 12:30 uur
welkom om de weelderige tuinen te bezichtigen.
Op Engelanderweg 22 en 32 vinden gelijktijdig de eerste twee concerten plaats. U kunt zelf
kiezen of u eerst naar Engelanderweg 22 of 32 gaat, waarna u om 14:15 uur plaats kunt
nemen in de andere tuin voor het volgende concert. Na deze twee tuinsensaties wandelt u
rustig naar de tuin van Spelderholt 3 om de middag gezamenlijk af te sluiten met een
sprankelend slotconcert.
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Let op: tijdens de concerten in de tuinen zit het publiek op bankjes zonder rugleuning.
De concerten zijn gratis toegankelijk, maar wij waarderen het zeer als u bij het verlaten van de
Beekbergse Tuinen een vrijwillige bijdrage in een van onze collectebussen achterlaat!

U kunt parkeren naast Engelanderweg 22. Bij Engelanderweg 32 is ook een parkeerplaats.
Wij verzoeken u de instructies van de verkeersregelaars ter plaatse op te volgen. Of kom lekker op de fiets!

Vakantie CODA Boekenbus

Van 23 juli tot en met 13 augustus rijdt de boekenbus niet
in verband met de zomervakantie.
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7 t/m 12 AUGUSTUS 2018

Internationale menwedstrijd NK Vierspannen
Locatie: Riant Equestrian Centre, Bruggelerweg 4 NL-7361 CX – Beekbergen
Meer informatie op: https://www.caibeekbergen.nl/
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Volgende datums:
dinsdag 4 september, dinsdag 2 oktober,
dinsdag 6 november, dinsdag 4 december

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.

 Energiezuinig bouwen, isoleren.
 Isolerende beglazing.
 Zuinige apparaten en verlichting.
 Zonnepanelen.
 Uw huis duurzaam verwarmen met bijv. een
warmtepomp.

Voor wie : Inwoners van Beekbergen, Lieren en
Oosterhuizen
Door wie : vrijwillige energiecoaches bLoEm

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.

Wanneer:iedere eerste dinsdagavond van de maand

mailadres: duurzaambloem@gmail.com

eerstvolgende spreekuur op dinsdag 7 augustus 2018

website: www.duurzaambloem.nl

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

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.
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Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Ruitersmolenweg tegenover nummer 33,
Beekbergen

het oprichten van een woning

2018-07-02

Kerkeveld tussen 6 en 10, Beekbergen

het oprichten van een woning

2018-07-04

De Els 73, Lieren

het verplaatsen van een uitrit

2018-07-05

Kalverwei 6, Lieren

het vergroten van een loods

2018-07-05

Lierderdrift 17, Beekbergen

het kappen van 3 bomen

2018-07-06

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

Engelanderweg (naast 32), Beekbergen

het kappen van een berk en wilg

2018-07-05

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).

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Het Oude Veen 19-21, Oosterhuizen

Winterfair

2018-07-05

Herenhul, Landgoed Bruggelen,
Engelanderholt, Beekbergen

Toneelstuk 15e eeuw

2018-07-05

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg 22 en 32, Spelderholt 3,
Beekbergen

Muziek in de Beekbergse Tuinen

2018-07-05

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.
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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.

Onherroepelijk bestemmingsplan De Hoeven naast 5 Beekbergen
Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan De Hoeven naast 5 Beekbergen
met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1265-vas1 is op 27 juni 2018 onherroepelijk geworden.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het
kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het bestemmingsplan ligt ook in het stadhuis ter inzage. 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, 4 juli 2018

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.
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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.

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!

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 16.00-20.00 uur. Op vrijdag willen we
graag tussen 10.00-14.00uur een aanschuiftafel starten. We horen graag van u!

Handwerkgroep
Sinds jaar en dag zijn er in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen, groepjes (vooral)
dames geweest die op verschillende ochtenden met elkaar handwerken. De laatste tijd merken
we dat de handwerktafel nieuwe deelnemers kan gebruiken. Vindt u het leuk om samen met
andere dorpsbewoners te handwerken, kom dan gerust een keer kijken. Met elkaar doe je
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nieuwe ideeën op of kun je een oplossing bedenken voor als u even niet weet hoe u verder kan.
Als u eerst wat meer informatie wilt, neem dan contact met ons op (055-5066870). U kunt ons
helpen de handwerkgroep weer nieuw leven in te blazen!

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 de spreekuren op donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er
is of een medewerker van Iriszorg of een Sociaal Juridisch medewerker van Stimenz aanwezig.
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.:
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.:
- Aanvragen en activeren van een DigiD
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong)
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget)
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen
- Het schrijven van bezwaarschriften
- Het opstellen van betalingsregelingen
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten.
Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf.
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen.

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

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!
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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.
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.

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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