Nieuwsbrief 29 oktober 2018
Nieuws van de bestuurstafel
Beschermd thuis
Enige tijd geleden werd in de Nieuwsbrief aandacht besteed aan de
transformatie van “intramuraal” naar “extramuraal”. Een ontwikkeling in de gezondheidszorg die zowel van de cliënt als van de
omgeving waarin de cliënt gaat wonen veel aanpassing en begrip
zal vergen.
Op 8 oktober 2018 werd door de gemeente Apeldoorn een bijeenkomst georganiseerd waar
werd aangegeven wat in 2018 op dat gebied al was gedaan en wat er (wellicht) in 2019 zal
moeten worden gedaan. Tijdens de bijeenkomst werd - naast een veelheid aan aandachtspunten op het gebied van inpassing, begrip en acceptatie in de woonomgeving - de cliënt
centraal moet staan. Vertrekpunt is (moet zijn) wat kan de cliënt zelf en welke ondersteuning is
er voor kortere of langere tijd wellicht nog gewenst. In dat kader werd aandacht gegeven aan
“Het Herstelcentrum”. Wat is/doet men in een Herstelcentrum en loopt dat de reguliere
behandeling niet in de weg? Een Herstelcentrum - concept komt uit Engeland - is een toevoeging op de reguliere behandeling. In de missie van het Herstelcentrum staat:
- “Het Herstelcentrum maakt mogelijk dat een ieder met een hulpvraag op het gebied van
psychische kwetsbaarheid zich gehoord en ondersteun voelt en gestimuleerd wordt in
herstel, zodat men kan groeien en ontwikkelen, waardoor men grip op en balans krijgt in
het leven”
In het Herstelcentrum is een belangrijke rol
weggelegd voor “ervaringsdeskundigen”, dat
wil zeggen mensen die zelf een ontwrichtend
ervaring hebben doorgemaakt. Dat vereist
wel een heel goede monitoring. In het
centrum gaat het dus om een evenwaardig
vlak Het inzetten uit het eigen herstelproces
ten behoeve van het herstelproces van de
ander. Aandacht (veel aandacht) werd ook
besteed aan de onafhankelijkheid.
Onafhankelijk van aanbieders in de zin dat:
- aanbod niet alleen bedoeld is voor cliënten van instelling A of behandelaar B maar nadrukkelijk breed open staat
- geen beeldmerk van GGZ-instelling op de deur of in de communicatie
- het is een vrijplaats waar men veilig is
- indicatie-loos en diagnose-vrij
- bottom up en op eigen tempo, niet gestuurd door wensen van aanbieders
Het Zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen (daarin zijn naast de dorpsraad alle eerstelijns
gezondheidszorg en zorginstellingen vertegenwoordigd) zal de documenten/presentaties van
8 oktober 2018 nader bespreken.
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Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren, vastgesteld
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het onderstaande bericht.
Vanaf 25 oktober 2018 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 11 oktober
2018 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren met
identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1334-vas1.
Het plan betreft het realiseren van maximaal
21 woningen op het perceel Tullekensmolenweg 92.
In eerste instantie 9 rijtjeswoningen (verdeelt over
twee blokken van 4 en 5 woningen) 6 twee ondereen-kap woningen en 1 vrijstaande woning en op
termijn 5 appartementen).
Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen beroep instellen:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
• een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de
vaststelling in het plan heeft aangebracht.
Tot en met 6 december 2018 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Wij wijzen u er op dat dit bestemmingsplan een project betreft waarvoor afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Daarom moet u de beroepsgronden in
uw beroepschrift opnemen en kunt u de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet
meer aanvullen.
Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website:
• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1334-vas1

De bronbestanden die samen het vastgestelde bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het
webadres:
• http://digitaleplannen.apeldoorn.nl/plannen/NL.IMRO.0200.bp1334-/NL.IMRO.0200.bp1334-vas1

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het
Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak
en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Apeldoorn, 24 oktober 2018.

In en om de dorpen
Bericht van de wijkagent
Beste wijkbewoners,
Het werd dan eindelijk herfst! Eerst verkleurden de bladeren en nu
komt er voorzichtig een beetje water; water waar we eigenlijk allemaal behoefte aan hebben.
Waar we geen behoefte aan hebben is ongewenst bezoek!
Van dat volk wat het nodig vindt zich te vergrijpen aan andermans spullen.
We weten dat in de herfst de dagen korter worden en ervaring uit het verleden wijst uit dat er
dan vaker wordt ingebroken. Wij noemen dat bij de politie de “donkere dagen” en hebben er de
gewoonte van gemaakt in die tijd extra in te zetten op preventie. Daar nemen wij u ook altijd in
mee en dat blijkt te werken. De cijfers laten zien dat het aantal inbraken is afgenomen de
laatste jaren. Ook blijft het vaak bij een poging omdat hang- en sluitwerk werd verbeterd, waar-
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door dat ongewenste bezoek liever naar woningen op zoek gaat, waarvan de bewoners minder
maatregelen getroffen hebben.
Mooi om te benoemen vind ik het feit dat we een paar weken terug eerst
2 mannen op heterdaad mochten betrappen na een zeer goede melding
van een getuige. De mannen hadden hun auto al aardig vol met koper en
lood, afkomstig van een dak in de wijk. Eén van hen mocht gelijk 1 jaar
blijven omdat hij nog een voorwaardelijke straf open had staan.
Kort daarop konden we een man aanhouden, die met een tas vol over
een omheining klom. Een getuige meldde dit aan ons en na een korte
zoekslag kwam hij binnen. In de tas zaten inbrekerswerktuigen en gestolen kleding uit een
winkel ergens buiten Beekbergen.
Als wijkagent leek mij dit een goed moment om de getuigen
eens in de bloemen te zetten. Ze waren blij verrast en ze zullen
blijven opletten. U toch ook?
We gaan voor een winter zonder inbraken!
Donderdag 8 en donderdag 29 november zal er zeer
waarschijnlijk géén spreekuur zijn.
U kunt altijd contact met mij zoeken via 0900-8844 of via de
website www.politie.nl.
Theo Simmelink, wijkagent

Jubileumconcert Toonkunst
Het is FEEST bij de Gemengde Zangvereniging Toonkunst.
Op 9 november a.s. bestaan zij 95 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt er op

zaterdagmiddag 10 november 2018
het jubileumconcert gehouden.
Uiteraard heet de jubilerende zangvereniging u van harte welkom op dit concert, welke
gehouden zal worden in de Nederlands Hervormde kerk van Beekbergen.

De aanvang is 15.30 uur. Kerk is open 15.00 uur en de toegang is vrij !
Door het behalen van de hoge leeftijd van 95 jaar, heeft het koor een schat aan muziekwerken
veroverd. Het was moeilijk om uit de vele muziekwerken een keuze te maken voor het concert.
In overleg met de leden is er een programma te voorschijn gekomen waarvan wij ook hopen
dat u daar met plezier naar kunt komen luisteren.
De intermezzo’s worden verzorgd door Gerard Rijken van Olst op zijn panfluit.
Heel blij zijn we nog steeds met onze dirigente Ingeborg van Dokkum. Het koor zal onder haar
vakkundige leiding de gekozen nummers ten gehore brengen. We vinden het fijn dat Fons
Kronenberg weer voor de begeleiding van het koor, op de piano, zorg zal dragen.
Nogmaals nodigen wij u van Harte uit en hopen u op de 10e november te ontmoeten.

Graag zeggen we u: Tot Ziens?
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Uitvoering HBT: ‘Dan maar een zorgboerderij’
De uitvoering van het Beekbergens Toneel (HBT) afgelopen weekend
was weer goed voor twee avonden een volle zaal in De Hoge Weye.
Er zat wat minder vaart in het stuk dan in de voorgaande uitvoeringen,
maar de spelers wisten het publiek toch weer prima te vermaken. Het
stuk speelde zich af in de keuken van de boerderij van de twee vrijgezelle broers Harm en Rinus Veldman. De decorbouwers van het
HBT hadden er weer veel werk van gemaakt en de keuken ademde
de sfeer uit van een allegaartje en een echte mannenhuishouding.
Het stuk begint met de verjaardag van
Harm, die vijftig is geworden. Met een
door Rinus in elkaar geflanste Abraham belooft het een mooie
dag te worden. Ook tante Ko is al vroeg van de partij. Een
kordate tante die van wanten weet en ervoor zorgt dat de troep
in huis niet groter wordt. Hun broer Albert en zijn vrouw Aleida
komen ook op bezoek, maar het op geldbeluste stel zorgt niet
voor een feeststemming. Mede-eigenaar Albert vindt dat het
roer om moet. De boerderij lijdt verlies en een omschakelen naar een zorgboerderij is volgens
hem de enige oplossing of en anders moet de boerderij verkocht worden.
Na wat gesputter en de nodige snedige opmerkingen wordt de
boerderij omgebouwd en staan de eerste cliënten op de stoep: opa
Bakema en oma Peters. Deze twee oudjes zijn niet op hun mondje
gevallen. Dit zorgt voor ludieke situaties waarin ook nog eens blijkt
dat tante Ko verborgen talenten heeft en de door haar gevolgde
cursus voetreflexzone-massage in de praktijk brengt. En als er later
ook nog twee ex-gedetineerde dames zich melden, volgen er nog
meer hilarische momenten. Uiteindelijk eindigt het stuk met een
verrassende wending en kan het HBT terugkijken op een mooi
weekend.

Zoals gebruikelijk werden beide avonden afgesloten met een verloting met mooie prijzen die ter beschikking waren
gesteld door verschillende plaatselijke ondernemers.
De data voor de uitvoering in het voorjaar zijn bekend: vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019.
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Creatie
ef en Koffiie
Maanda
ag 5 november is er va
an 13.30 tot 15.30 uur
“Creatie
ef en Koffie”” in De Hoge Weye, de
e kosten
hiervoor zijn € 1,50
0 inclusief onbeperkt
o
ko
offie/thee.
Iederee
en is welkom
m, neem uw
w eigen hobb
bymateriale
en
mee, en
n ga daarme
ee aan de slag.
s
De één is dan bijvo
oorbeeld aa
an het schild
deren of
tekenen
n en de ander is aan he
et handwerkken of
kaarten aan te makken. Elkaar ontmoeten
n en inspirerren
staat ce
entraal, sam
men creatieff bezig zijn onder
o
het
genot va
an een kop koffie/thee en ondertu
ussen een
goed ge
esprek.
Lijkt hett u leuk om mee te doe
en? Dat kan
n, u kunt
vrijblijve
end binnenlo
open of nee
em voor me
eer info conttact op mett Ingvild Lith
h de Sociaal
Beheerd
der van De Hoge Weye
e.
Ingvild Lith
L | 06 13 144 371 | illith@accress.nl

Gratiss advies vvan vrijwiilligers
Wilt u du
uurzame energ
gie, maar u we
eet niet goed
hoe te be
eginnen? Vraa
ag dan de vrijw
willigers van
bLoEm. Stuur een e-m
mail of kom naar het
ur van de enerrgie-coaches.
spreekuu
internet:
e-mail:
spreekuur:

www.duu
urzaambloem.nll
info@duu
urzaambloem.nl
18:30 - 2
20:00 uur
iedere ee
erste dinsdag va
an de maand

Volge
ende spre
eekuur

Nieu
uw e-mailladres

Duurzzame huiizen

dinsdag 6 novemb
ber 2018
18:30 – 20:00 in De
e Hoge Weye
e
Dorpstraat 34, Beekbergen

info@
@duurzaamb
bloem.nl
en zie
e de vernieuw
wde website
www.d
duurzaamblo
oem.nl

U kunt huizen bekijk
ken op
zaterda
ag 3 en 10 no
ovember.
Zie duu
urzamehuizen
nroute.nl

Varia
a

Er wordtt goed gebru
uik gemaakt van
v de bladkkorven aan de
d Wolterbeeklaan en de Papenberg.
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MAANDAG 29 OKTOBER
MAANDAG 5 NOVEMBER
MAANDAG 12 NOVEMBER
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Geme
eenteniieuws

Tijde
elijke verrhuizing publieks
sbalies
Rijbewijs of passpoort verle
engen of afhalen?
a
Va
anaf 2 juli zijn de pub
blieksbalies tijdelijk
verrhuisd naarr het Werkkplein Activ
verium (Deventerstraat 46).
U fiets ka
Uw
an u daar makkelijk
m
k
kwijt.
Toch met
m de autto? Zet uw
w auto dan in de parkeergarage Marktplein
n en wandel binnen
vijf minute
en naar he
et Activerium.

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) donde
erdag 1 no
ovember 2018
2

Tijd

Omsch
hrijving
Raadszzaal

Raadsvergadering
g Algemene
e Beschouw
wingen
19.00 uu
ur

1. Ope
ening en vasttstelling agenda
2. Loting sprekersvvolgorde bes
schouwingen
n fracties
3. Kortte toelichting
g op de Meerrjaren Progra
amma Begroting 2019-20
022 door de
weth
houder Finan
nciën
4. Alge
emene Beschouwingen MPB
M
5. Sch
horsing
6. Vervvolg Algemene Beschouw
wingen MPB
B
7. Sluiting

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omschrijving
g

Datum
D

Schalterrdalweg 50, Beekbergen
B

he
et kappen va
an drie larixen
n

2018-10-22
2

Het gaa
at hier om een ingedien
nde aanvraa
ag. Deze ke
ennisgeving
g is bedoeld
d om u te infformeren.
Als er een
e besluit iss genomen wordt dit opnieuw gep
publiceerd en
e kunt u ditt besluit inz
zien.
Pas dan
n kunt u eve
entueel een
n bezwaarscchrift indienen. Nadere
e informatie hierover vin
ndt u t.z.t.
bij de pu
ublicatie van de verlee
ende vergun
nning.

Ontwerp-omgev
vingsvergu
unning So
olleweg 50
0, 7361 TH Beekberg
gen, legaliseren
van ee
en tweetal bijgebouw
wen (de unique cotttage en de
e hunting lodge)
Wabonu
ummer: D18
8/017933
Het ontw
werp-omgevingsvergunning en bijjbehorende
e tekeningen
n liggen ged
durende van
n 26-102018 tot en met 06
6-12-2018 te
er inzage in
n het stadhu
uis. De open
ningstijden vvan het stad
dhuis en
het Omg
gevingsloke
et vindt u op
p www.apelldoorn.nl/sta
adhuis. Hett ontwerpbe
esluit kan op
p verzoek
digitaal worden toe
egezonden door
d
een mail
m te sturen
n aan infoom
mgevingslo
oket@apeldoorn.nl.
Tijdens de periode van terinza
agelegging kan een ied
der zowel mondeling
m
als schriftelijk zienswijzen over
o
het onttwerpbesluit naar voren
n brengen. Uw schrifte
elijke ziensw
wijzen kunt u sturen
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aan: Burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van
‘zienswijze over ontwerpbesluit omgevingsvergunning D18/017933’. Deze zienswijze moet in
ieder geval naam, adres en zo mogelijk telefoonnummer bevatten. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, tel. 14055.

Ontwerp-omgevingsvergunning Solleweg 50 te Beekbergen
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de aangevraagde omgevingsvergunning
voor het legaliseren van twee bijgebouwen te verlenen. Het gaat om een bijgebouw (Hunting
lodge) dat wordt verplaatst en dat zal worden gebruikt voor bed- en breakfast en een kantoor.
Het tweede bijgebouw (Unique cottage gebruikt worden voor bed- en breakfast en opslag.
De beide bijgebouwen bevinden zich op Solleweg 50 te Beekbergen
Wabonummer: D18/017933
De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stuken liggen van 26-10-2018 tot en met
06-12-2018 ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het
Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. Het ontwerpbesluit kan op verzoek
digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk
zienswijzen over het ontwerp-besluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen naar
voren brengen.
Uw schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan: Burgemeester en wethouders, Postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerpbesluit
omgevingsvergunning D18/017933’.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket,
tel. 14055. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

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:
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- 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.

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)
- 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.

Seniorenbijeenkomsten
’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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“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.

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.
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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!
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
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