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Nieuwsbrief 17 september 2018 

Nieuws van de bestuurstafel 
Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag (2018-2021) 
Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 13 september 2018 besprak de 
gemeenteraad van Apeldoorn de nota “Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag”. 
Een onderwerp dat in de afgelopen periode (en dan moet er eerder in jaren dan in maanden 
worden gedacht). Zo was er een nota en discussie over “Van intramuraal naar extramuraal, en 
de daarmee gepaard gaande nota “Welkom in de wijk”. Een nota over “Van beschermd wonen 
naar begeleid wonen”. Kortom alle facetten die onderliggende feiten zijn voor de nota die nu in 
de PMA wordt besproken. Deelnemers aan de bovengenoemde nota’s en discussiebijeen-
komsten waren naast plaatselijke en regionale overheid en wijk- en dorpsraden gelukkig ook de 
betrokkenen zelf. Wat was volgens hen voor hen de meest effectieve en efficiënte aanpak. 
In de toelichting bij de documenten die tijdens de PMA van 13 september 2018 werden 
besproken is aangegeven/de vraag gesteld “wat is de urgentie?” 

 Aan alle gemeenten is door een tweetal samenwerkende Ministeries en de VNG 
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) de opdracht verstrekt te komen tot een sluitende , 
persoonsgerichte en integrale aanpak voor personen met verward gedrag. Per 1 oktober 
2018 moet deze sluitende aanpak beschikbaar zijn. 

De bouwstenen voor een sluitende aanpak zijn: 
 de aanpak sluit aan bij de behoefte van de persoon met verward gedrag 
 van systeemwereld naar leefwereld: denken en werken vanuit de leefwereld van de 

verwarde persoon en van de samenleving 
 heldere regie: de cliënt heeft (met in acht neming van de mogelijkheden) de regie over 

eigen aanpak 
 preventie en vroeg signalering centraal: personen met beginnend verward gedrag zo 

vroeg mogelijk ondersteunen op alle levensgebieden. Dit betekent ook dat er preventieve 
activiteiten aanwezig moeten zijn om verward gedrag te voorkomen. 

De portefeuillehouder Zorg (Ria Mollink) zal binnen het bestuur van de dorpsraad rapporteren 
over de uitvoering van de in deze nota gegeven aanpak. 

In en om de dorpen 

Rijbewijskeuringen in Beekbergen 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 8 oktober, 22 oktober en 
12 november in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 in Beekbergen medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. 
Telefonisch: 088-2323300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 35,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is het tarief € 55,00. 

Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de 
meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. 

Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken 
voor de keuring. 
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Buurtzorg 

 
 
 
 
 



 
 

 3 

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 

 

 

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 
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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. 

Meedoen 
Vanaf oktober zijn de kosten voor deze activiteit € 1,50 per 
keer, dit is inclusief onbeperkt koffie/thee. Lijkt het u leuk om 
samen creatief bezig te zijn, loop dan vrijblijvend binnen of 
neem vooraf contact op met de Sociaal Beheerder van De 
Hoge Weye, Ingvild Lith, Ilith@accres.nl, 06-13144371. 

Gastheer/gastvrouw 
Voor deze activiteit zijn wij nog opzoek naar een gastheer of 
gastvrouw, lijkt het u leuk om ons hierin te ondersteunen dan 
horen wij dit graag, voor meer info kunt u contact opnemen met de Sociaal Beheerder van 
De Hoge Weye. 

 

   
 

PJB geeft najaarsconcert in aanloop naar muziekconcours in Zutphen 
Op zaterdagavond 13 oktober geeft harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) een 
Najaarsconcert in De Hoge Weye te Beekbergen. Op het programma staan frisse en goed in 
het gehoor liggende werken. Daarnaast is dit concert een goede graadmeter voor het orkest in 
aanloop naar deelname aan het muziekconcours op 3 november in theater ‘De Hanzehof’ in 
Zutphen. 
Het opleidingsorkest en harmonieorkest, onder leiding van Harald van Neck, zullen het concert 
gezamenlijk beginnen met ‘Accretio’ en ‘Tango Argentina’. Het harmonieorkest, onder leiding 
van René Bos, gaat dan verder met de mars ‘Sempre Unita’ en werken als ‘The Bodyguard’, 
‘Cornfield Rock’ en ‘African Groove’. Met ‘Nordic fanfare and Hymn’, ‘FestaPaesana’ en 
‘Telemark Fantasy’, de werken die PJB op het concours zal spelen, wordt het concert 
afgesloten. Tijdens het najaarsconcert worden deze werken voor het eerst uitgevoerd. 
Een spannend moment voor het orkest. 
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Het verhaal achter‘Telemark Fantasy’ is een weergave van de liefde van de Telemarkers, een 
provincie in het zuiden van Noorwegen, voor hun land. Zo afwisselend als het Noorse land-
schap in de lente, zo wisselend zijn de tonen en kleuren van dit muziekstuk. In de fantasie is 
ook een lied geschreven dat aan de toneelmuziek van Peer Gynt van de Noorse componist 
Edward Grieg doet denken. 

 

In ‘Festa Paesana’ wordt het jaarlijkse dorpsfeest 
in het Gelderse dorp Lunteren verklankt in 
diverse folkloristische sketches. Het werk opent 
met een feestelijke inleiding, compleet met 
klokgelui en trommels, waarin flarden van het 
Lunters volkslied te horen zijn. De volgende 
ochtend, als de klok van de toren zeven uur 
slaat, ontwaakt het dorp door de reveille van de 
herauten. Het feest kan beginnen. 
Het concert begint om 19:30 uur, de entree is € 5,-. Na afloop is er volop gelegenheid om 
onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over het concert. 
Meer informatie over PJB of over het concert is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl. 

 

 

 
Vragen over energiebesparing of duurzame energie en 
u weet niet goed waar te beginnen? 

Kom dan naar het inloopspreekuur van uw vrijwillige 
energiecoach of vraag om een bezoek bij u thuis met 
warmtebeeldcamera. 

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

Wanneer :iedere eerste dinsdagavond van de maand 
eerstvolgende spreekuur op dinsdag 2 oktober 2018 

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

Volgende datums: 

dinsdag 6 november, dinsdag 4 december 

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

warmtepomp. 

Burgerinitiatief bLoEm 

De informatieavonden worden georganiseerd door burgerinitiatief 
bLoEm, een werkgroep bestaande uit inwoners van Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen. Door onafhankelijke informatie te geven 
over energiebesparing en duurzame energie willen we bereiken 
dat in onze dorpen minder fossiele energie wordt gebruikt.  

mailadres: duurzaambloem@gmail.com 

website: www.duurzaambloem.nl 

 

Bosjuffrouw geeft excursies tijdens het IVN Beleefweekend 
Van vrijdag 28 t/m zondag 30 september geeft de Bosjuffrouw excursies in Beekbergen 
voor vakantiegasten. De verhalen uit de tweede wereldoorlog in een klein dorp worden in een 
excursie die start bij de Smittenberg verteld. 
Ook is er excursie bij de Loenense Waterval en een grafheuvelexcursie op Bruggelen. 
Inschrijven kan door te mailen naar info@bosjuffrouw.nl, te appen of te bellen met  
06-28060339. Er wordt een vergoeding gevraagd. 

WO2 in Beekbergen: vrijdag 28 september om 19.00 uur, zaterdag 29 september om 11.00 uur, 
eventueel zondag 30 september om 19.00 uur. 
Loenense waterval: zaterdag 29 september om 14.00 uur en zondag 30 september om 11.00 uur. 
Grafheuvels: zaterdag 29 september om 19 uur en zondag 30 september om 14.00 uur. 
(In overleg kan een andere datum ook). 

Meer informatie op facebook/bosjuffrouw of bel 06-28060339. 
Mail: debosjuffrouw@gmail.com. 
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  5. Benoeming fractievertegenwoordiger Gemeentebelangen (dhr. S.G. Wierda) 
(100-2018) 

  6. Vaststelling bestemmingsplan De Wellen Zuid (AZC) (87-2018) 
  7. Beleidsregel Plussenbeleid Apeldoorn (88-2018) 
  8. Vaststelling Groenplan inclusief Nota Inspraak (89-2018) 
  9. Vaststelling sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag (90-2018) 
10. Brief van de gemeente Cranendonck inzake motie Kinderpardon (91-2018) 

22.00 uur Sluiting met drankje in Burgerzaal 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Hoge Bergweg 16, Beekbergen het kappen van een amerikaanse eik 
(buizerdlaan g140) 

2018-09-10 

Albaweg 15, Lieren een gedeelte van het hekwerk verhogen 
van 1 meter naar 1.60 meter (Albaplas) 

2018-09-10 

Tullekensmolenweg 22B, Beekbergen het wijzigen van het gebruik sportschool in 
verenigingsgebouw voor de gereformeerde 
gemeente 

2018-09-12 

Ruitersmolenweg 11A, Beekbergen het kappen van een berk 2018-09-14 

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 

Immenbergweg 34-44, Beekbergen het kappen van 3 dennenbomen 2018-09-13 

Ruitersmolenweg 158, Beekbergen het oprichten van een woning met bijgebouw 2018-09-14 

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). 

Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Willem Kolffweg in Beekbergen Burendag d.d. 22 september 2018 2018-09-12 

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. 

 

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. 

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. 
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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 10.00-19.30 uur. 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 vergoe-
ding 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 
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.: 

- Aanvragen en activeren van een DigiD 
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong) 
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- 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. 
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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! 

Op donderdag 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 

 


