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Nieuwsbrief 10 september 2018 

Nieuws van de bestuurstafel 

Wij ontvingen van de gemeente Apeldoorn een tweetal documenten, te weten: 
- ontwerp bestemmingsplan Hoge Bergweg 16 Beekbergen 
- concept Kadernota gezondheid Gemeente Apeldoorn 2018 – 2021 

Deze documenten zijn ter beoordeling gegeven aan respectievelijk Erwin Wilbrink (binnen het 
bestuur portefeuillehouder bestemmingsplannen) en Ria Mollink (binnen het bestuur porte-
feuillehouder zorg). Zij zullen binnen de door de gemeente Apeldoorn gestelde termijnen het 
bestuur van de dorpsraad informeren over de inhoud van genoemde documenten. Indien daar, 
na bespreking van de reacties van de portefeuillehouders, aanleiding toe is zal door het bestuur 
eventueel een zienswijze worden ingediend bij de gemeente Apeldoorn. 

Het ontwerp bestemmingsplan Hoge Bergweg 16 (Droom Parken) moet de bouw van 
23 zorgrecreatiewoningen en 1 zorggroepsaccommodatie mogelijk maken. Ongeveer een jaar 
geleden heeft de beheerder van Droom Parken aan de eigenaren van de op het terrein 
aanwezige bungalows en werd door deze groep gevreesd dat door verhuur aan groepen de rust 
op het park zal verdwijnen en de verhuurbaarheid van de bungalow daar onder zal lijden. 

De concept kadernota draagt als titel “Gezond leven in een gezonde omgeving” en geeft 
een overzicht van wat naar de mening van het college van B&W de belangrijke thema’s zijn. 
Dit alles - zo staat in het voorwoord - ten behoeve van het beschermen, bevorderen en 
behouden van de gezondheid van de inwoners. 
Het concept is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met GGD Noord en Oost 
Gelderland, diverse eenheden binnen de gemeente Apeldoorn en vele externe organisaties, 
waaronder de adviesraad Wmo. 

Ontwerp bestemmingsplan Loenenseweg 44 – 44B Beekbergen 
Voor de vakantieperiode ontvingen wij (bestuur Dorpsraad Beekbergen-Lieren) van de 
gemeente Apeldoorn ter informatie het ontwerp bestemmingsplan Loenenseweg 44-44B 
(landgoed Rauwenhul) Beekbergen. 
Het betreft het verzoek tot wijziging van de huidige bestemming “maatschappelijk” in “woon-
bestemming”. Tot 1 juli 2017 was het hoofdgebouw op het landgoed verhuurd aan een landelijk 
werkende zorginstelling voor mensen met complexe problematiek. Nu deze zorginstelling is 
vertrokken ziet de eigenaar geen toekomst meer weggelegd voor het landgoed als maatschap-
pelijk vastgoed en heeft daarom een verzoek tot planherziening ingediend voor een reguliere 
woonbestemming van het landhuis ten behoeve van 1 vrijstaande woning met de mogelijkheid 
voor een aan huis gebonden bedrijf. In een bijlage is aangegeven welke bedrijfsactiviteiten aan 
huis zijn toegestaan. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft, tijdens een gesprek over dit ontwerp bestemmingsplan, 
desgevraagd laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verzoek tot wijziging van de 
bestemming. 

Ontwerp-natuurbeheerplan 2019 Gelderland ter inzage 

Van de provincie Gelderland ontvingen wij onderstaande mededeling: 
“Op 4 september 2018 heeft de programmamanager Natuur en Landschap namens 
Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp-natuurbeheerplan 2019 vastgesteld. 
Dit plan geeft aan waar in Gelderland een subsidie voor het behoud en ontwikkeling van 
(agrarische) natuurgebieden en landschappen mogelijk is. De kaarten vormen de basis, daarop 
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zijn de percelen met natuur- en landschapsbeheertypen aangegeven waarvoor de provincie 
Gelderland een subsidie kan geven. 
Het ontwerp-natuurbeheerplan 2019 bestaat uit een plantekst en zes kaarten. Ten opzichte van 
2018 zijn de plantekst, de beheerkaart, de ambitiekaart, de investeringskaart en de subsidie-
kaart aangepast. De kaarten leefgebied agrarisch natuur- en landschapsbeheer en zoekgebied 
categorie water zijn niet beleidsmatig aangepast. 
Het ontwerp-natuurbeheerplan Gelderland 2019 ligt van 6 september tot en met 18 oktober 
2018 ter inzage in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Ook kunt u het plan inzien via de 
website www.gelderland.nl/natuurbeheerplan. 
Reageren kan: 

 Schriftelijk: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 
Op de envelop en de brief vermelden “Ontwerp-NBP, zaaknummer 2018-004299”. 

 Mondeling: maak een afspraak via 026-3599999. 

In en om de dorpen 

Darpsfeest Beekbergen 
De zevende editie van het Beekbergens Darpsfeest met de Superzeskamp afgelopen weekend 
8 en 9 september zorgde weer voor veel sportief en muzikaal vertier voor jong en oud. De 
samenwerking van de Vereniging Beekbergens Darpsfeest en de Stichting Omnisport 
Beekbergen blijkt een uitstekende combinatie te zijn voor dit jaarlijks terugkerend evenement. 
Het is voor het driemanschap Anton Hemrica, John Westerik en Björn Willemsen elk jaar weer 
een uitdaging om aantrekkelijk artiesten te contracteren. En het is dit jaar weer gelukt dankzij de 
bijdrage van vele sponsoren en vrijwilligers! We kunnen weer terugkijken naar weer een 
geslaagd Darpsfeest en weer vooruitkijken naar de achtste editie!! 
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Dog Day 
Op zaterdag 8 september werd er op het terrein van Pluryn locatie Markenhof een Dog Day 
gehouden. Er werden demonstraties gehouden door verschillende hondenclubs en er waren 
diverse activiteiten voor de hond en hun baasje. De cliënten op het Markenhof werden 
uitgenodigd om met een van de honden te knuffelen. Het hoogtepunt was de demonstratie met 
de border collies en de schapen. Border collie Mac en zijn baasje Serge van der Zweep uit 
Heteren werden dit jaar in het Tsjechische Ticha Europees kampioen schapendrijven. 

 

   
Border collie Mac aan het werk tijdens het schapendrijven. 
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Open Monumentendag bij De Woeste Hoeve in Beekbergen 
Tijdens de Open Monumentendagen kon men o.a. ook bij Restaurant De Woeste Hoeve 
terecht. In de middeleeuwen was het een herberg. Bekend is het verblijf van Napoleon in 1811 
en in maart 1945 werden na aanleiding van een aanslag op de hoogste politie- en SS-chef in 
Nederland, Hans Albin Rauter, nabij de herberg De Woeste Hoeve bij Hoenderloo, 117 mensen 
gefusilleerd als represaillemaatregel. De mannen waren Todeskandidaten, afkomstig uit diverse 
gevangenissen in het land. Eigenaar Paul Rap leidde de bezoekers rond. 
Het optreden van de Big Band Apeldoorn o.l.v. dirigent Arjan Stam en zangeres Linda Kailola 
vormde een muzikale omlijsting van deze dag. 

   
         Paul Rap vertelt.                                   Terras Restaurant de Woeste Hoeve.                             Linda Kailola. 

 
Big Band Apeldoorn 

Foto’s straatvolleybaltoernooi 
Vanaf 2005 staan alle foto’s die gemaakt zijn van 
het straatvolleybaltoernooi op de website, 
zodat iedereen ze kan zien. Alle oudere foto’s 
zijn altijd zuinig in ordners bewaard gebleven. 
Het betreft de toernooien vanaf 1980 tot en 
met 2004. In de eerste jaren zwart-wit, daarna 
in kleur. 

Besloten is om ze beschikbaar te stellen 
aan een ieder die daar belangstelling voor 
heeft. Daarom zijn ze nu tentoongesteld 
in het kantoor van de Dorpsraad 
Beekbergen en Lieren in De Hoge Weye 
aan de Dorpstraat 34. 

Je kunt ze komen inzien tijdens de openings- 
tijden van het kantoor, ’s morgens van maandag 
tot en met vrijdag. Een mooie kans om te zien 
hoe sportief pappa en mamma en ook oma en 
opa zijn geweest. 

Als er foto’s bij zitten die je graag wilt hebben, dan mag je ze uit de ordners verwijderen 
en meenemen. Neem dus een schaar mee als je komt! 
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Heel Apeldoorn en omgeving ruimt op! 
Alle Apeldoorners, en dus ook de inwoners van Beekbergen, zijn 
van harte welkom om mee te doen aan een zwerfvuilopruimdag. 
Op 22 september verspreiden meerdere opruimgroepen zich 
over diverse locaties in Apeldoorn e.o. De grote opruimactie 
wordt georganiseerd in het kader van Burendag. Een dag waarop 
mensen samenkomen en iets goeds doen voor elkaar en de 
buurt. Een mooie dag dus ook om zwerfafval op te ruimen. Het 
doel van de actie is om nóg meer mensen te enthousiasmeren 
om een bijdrage te leveren aan een schone omgeving. Wilt u 
meehelpen om Beekbergen een nog schoner dorp te laten zijn? Kom dan een paar uurtjes 
mee doen met deze opruimactie. Aanmelden kan via de website www.apeldoorn.nl/rein. Het is 
mogelijk een voorkeurslocatie en tijdstip aan te geven. Vanuit de campagne ‘Heel Apeldoorn is 
Rein’ worden er materialen beschikbaar gesteld. 

Vanuit Ontmoetingsplek De Vier Dorpen wordt er op vrijdag 21 september van 14.00-16.30 
uur een opruimactie georganiseerd. We richten ons dan op de omgeving rond De Vier 
Dorpen. Ook hiervoor kunt u zich via de website www.apeldoorn.nl/rein aanmelden of via Ingrid 
Klomp (Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl of 055-5066870) Helpende handen zijn zeer welkom! Ter 
voorkoming van de plastic soep, sluiten we de opruimmiddag vrijdag 21 september af met een 
kop soep! 

Alvast dank en groeten, 

Ingrid Klomp 

 

 

29 september 2018: Trio Abbie de Quant 
De carrière van fluitiste Abbie de Quant getuigt van een grote veelzijdigheid 
en een sterke drang tot muzikaal avontuur. Haar repertoire reikt van de 
barok tot de hedendaagse Westerse en Aziatische muziek. 
Voor dit concert vormt zij een trio met altviolist Frank Brakkee en harpiste 
Gwyneth Wentink. Dit gelegenheidstrio gaat Franse muziek voor fluit, 
altviool en harp voor ons spelen. 

Programma 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) Fantaisie op. 124 fluit, harp 
François Devienne (1759-1803) Duo op. 5 Nr. 2 fluit, altviool 
Gabriël Fauré (1845-1924) Impromptu op. 86 harp 
Maurice Ravel (1885-1937) Sonatine en Trio fluit,altviool en harp 
 (bewerking Carlos Salzedo) 

Pauze 

François Borne (1840-1920) Fantaisie Brillante sur Carmen fluit, harp 
surl’Opera de Georges Bizet  
Claude Debussy (1862-1918)  Sonate fluit, altviool en harp 

TrioAbbie de Quant 

Abbie de Quant, fluit 
Gwyneth Wentink, harp 
Frank Brakkee, altviool 
Meer informatie vindt u op onze website www.beekbergenklassiek.nl.  
Zaterdag 29 september 2018 
van15.30 tot ca. 17.00 uur 
Entree: € 25,-- volwassenen, € 10,-- jeugd tot 19 jaar 

Oude Kerk, Dorpstraat 35, Beekbergen 

U kunt kaarten bestellen via de website: www.beekbergenklassiek.nl. 

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij: 

- Primera De Damper, Dorpstraat 54, Beekbergen 
- Boekhandel Mooiboek, Dorpstraat 84, Beekbergen 
- In de kerk: vanaf een uur vóór aanvang van het concert 
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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. 
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. 

 

 

 

Creatief en Koffie in De Hoge Weye 
Vanaf maandag 17 september van 13.30 tot 15.30 uur gaan we in dorpshuis De Hoge Weye 
aan de Dorpstraat 34 van start met “Creatief en Koffie”. Dit is 
een open inloopmiddag, aan deze eerste keer zijn geen kosten 
verbonden. Vanaf oktober kunt u elke 1e en 3e maandag van de 
maand in het dorpshuis terecht voor “Creatief en Koffie”. 
Iedereen is welkom, neem uw eigen hobbymaterialen mee, en 
ga daarmee aan de slag. De één is dan bijvoorbeeld aan het 
schilderen of tekenen en de ander is aan het handwerken of 
kaarten aan te maken. Elkaar ontmoeten en inspireren staat 
centraal, samen creatief bezig zijn onder het genot van een kop 
koffie/thee en ondertussen een goed gesprek. 
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Kort Nieuws 

   
Loopbrug De Hoge Weye werd afgelopen vrijdag gereinigd.       Nieuwe plantjes voor bloembak bij de Oude kerk. 

   
          Nieuwbouw begonnen op terrein voormalige                 Op 31 augustus nam een van de vaste begeleiders van 
            Katholieke Kerk aan de Henk Vulinkweg.                    Beekbergen Schoon, Peter v.d. Wolf (rechts), afscheid. 

   
De gemeente heeft een nieuw kombord geplaatst die eind juli ontvreemd is. 

     
De herfst is in aantocht. 

   
Werkzaamheden aan het riool rondom De Hoge Weye en de basischool is afgerond. 
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Varia 

Apeldoorners kiezen straks ‘eigen’ Marktplein uit vier ontwerpen 

Bureaus aan de slag met ontwerpen voor vernieuwd ‘plein van de stad’. 

Ze zijn in de maak: de ontwerpen voor een vernieuwd Marktplein. Het plein is aan een flinke 
opknapbeurt toe en gaat volledig op de schop. Deze week zijn de vier bureaus bekendgemaakt 
die allen met een idee voor het nieuwe plein komen. Als de vier ontwerpen bekend zijn, mag 
elke Apeldoorner stemmen op zijn of haar favoriet. Wethouder Mark Sandmann: “Het Marktplein 
is van iedereen: het plein van onze stad. Daarom vind ik het belangrijk dat Apeldoorners zelf het 
beste ontwerp kunnen kiezen. Een verkiezing dus. Ik ben heel benieuwd naar de favoriet van 
de Apeldoorners”. In het voorjaar van 2021 is het nieuwe Marktplein klaar.  

De afgelopen maanden is er uitvoerig gesproken met belanghebbenden zoals bewoners, 
ondernemers aan het Marktplein, vertegenwoordigers van de warenmarkt en de gemeente. De 
gesprekken hebben geresulteerd in een nota van uitgangspunten die de gemeenteraad in juli 
heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten nemen de bureaus mee in hun ontwerpen. 

Verkiezing: één stem voor elke Apeldoorner 
De bureaus Landlab, West8, BplusB en Karres en Brands (in willekeurige volgorde genoemd) 
zijn aan de slag met de ontwerpen. Vanaf eind november kunnen de ideeën bekeken worden 
en van 7 tot 17 december kan er tien dagen lang gestemd worden. Elke Apeldoorner, jong en 
oud, kan stemmen op zijn of haar favoriet. Eind december volgt de bekendmaking van het 
winnende ontwerp. Dit ontwerp kan nog wel iets afwijken van het uiteindelijke resultaat: het 
wordt namelijk van idee doorontwikkeld tot een ‘voorlopig ontwerp’ en ‘definitief ontwerp’. 
 

“Hartenkreet”voor de Nierstichting Collecte 
Wij, bestuur van de dorpsraad, hebben van nabij gezien wat een 
nierziekte voor invloed heeft op het leven van een mens, op zijn 
vitaliteit, op zijn sociaal leven en op zijn levensverwachting. 
Dialyseren is loodzwaar en niertransplantatie is niet voor iedereen 
een mogelijkheid. Wij ontmoeten onze vroegere penningmeester nu 
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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 

Kalverwei 6, Lieren het vergroten van een loods 2018-09-03 

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). 

 

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. 

VAN 10 SEPTEMBER TOT 8 OKTOBER IS HÉLÈNE MOOK MET VAKANTIE ! 

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! 
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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 
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 
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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! 

Op donderdag 13 en 20 september is er géén spreekuur in de politiepost aan de Van Schaffelaarweg in 
Beekbergen. 
Mocht u in die tijd toch politie nodig hebben: 112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad,  
0900-8844 = geen spoed; wel politie. 

 
 

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 

 


