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Nieuwsbrief 7 januari 2019 

Van de bestuurstafel 

U I T N O D I G I N G 
U bent van harte uitgenodigd voor de 

NieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomst 
Dinsdag 8 januari 2019, 20.00 uur 

Het Hoogepad, Wilmazaal 
Papenberg 5, Beekbergen 

Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd 

Korte presentatie door 
Joop van der Meer (voorzitter dorpsraad) 

Terugblikken  en  Vooruitkijken Terugblikken  en  Vooruitkijken Terugblikken  en  Vooruitkijken Terugblikken  en  Vooruitkijken  

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 

In het IVA worden, om het maar even kort samen te vatten, de prioriteiten beschreven die de 
gemeente Apeldoorn zich ten doel stelt om de inwoners een veilig gevoel te geven. Dan gaat 
het over het terugdringen van inbraak, straatroof en andere vormen van (jeugd)criminaliteit en 
intimidatie. Plan was dat het IVA voor het eind van 2018 beschikbaar zou komen voor onder 
andere de dorps- en wijkraden, dat is niet gelukt. Reden waarom het bestuur van de dorpsraad 
Beekbergen-Lieren nog niet is gestart met de vertaalslag van IVA naar IVB-L (Integraal Veilig-
heidsplan Beekbergen-Lieren). Wij zullen de vorderingen van het IVA nauwlettend volgen en 
zodra dat kan - evenals we dat twee jaar geleden hebben gedaan - starten met het opstellen 
van het IVB-L. 

Wat inmiddels wel beschikbaar is zijn de (wettelijke) regels die gelden voor het gebruik van 
drones. Deze regels zijn te raadplegen op de website van de gemeente Apeldoorn. 

Discussie (nog lang niet) gesloten? 

Dat is de vraag die zich manifest aandient. Dorps- en wijkraden zijn door de gemeente uit-
genodigd voor het bijwonen van de werkbijeenkomst over de notitie “Samen voor Apeldoorn”. 

In de Nieuwsbrief van 17 december 2018 is dit onderwerp aan de orde gesteld en werd aan-
gegeven dat naar het oordeel van het bestuur van de dorpsraad er door de raadswerkgroep 
onvoldoende is beargumenteerd waarom ingrijpende veranderingen in de rol van de dorps- en 
wijkraden moet worden ingegrepen. In het onderstaande bespreekvoorstel worden de besturen 
van dorps- en wijkraden geïnformeerd over de “werksessie” op 10 januari 2019. 
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Enkele aandachtspunten: 
- deelname uitsluitend op uitnodiging door de griffie 
- maximaal een vertegenwoordiger per dorps- en wijkraad (Joop van der Meer zal namens de 

Dorpsraad Beekbergen-Lieren deelnemen aan het overleg) 

Wat het na de bijeenkomst van 10 januari 2019 voor de dorps- en wijkraden gaat worden is 
onduidelijk. Daarom de vraag “Discussie (nog lang niet) gesloten? 
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In en om de dorpen 

Gezellige Kerst High Tea in De Hoge Weye 

Maandagmiddag 17 december 2018 werd er In de Hoge Weye aan de Dorpstraat 34 in 
Beekbergen een gezellige Kerst High Tea georganiseerd. Deze middag werd georganiseerd 
door twee stagiaires in samenwerking met de Sociaal Beheerder van De Hoge Weye. Tijdens 
deze gezellige kerstmiddag werden er kerststukjes gemaakt en konden de mensen genieten 
van een High Tea met allemaal lekkere hapjes! 

 

Deze middag is mogelijk gemaakt door crowdfunding via het platform Voor Apeldoorn, er zijn 
gulle donaties gedaan door verschillende sponsoren, waaronder huisartsenpraktijk Struijk en 
huisartsenpraktijk Peters. Kerstbomenkwekerij Klarenbeek en Nol en Melanie van der Liende 
hebben materialen voor het maken van de kerststukjes ter beschikking gesteld en Accres heeft 
voor de zaal en de koffie/thee gezorgd. 

   

Voor de toekomst gaat de Sociaal Beheer van De Hoge Weye kijken of er vaker van dit soort 
activiteiten kunnen worden georganiseerd in De Hoge Weye. Heeft u hier ideeën voor dan 
horen wij dat graag. U kunt contact met ons opnemen via de e-mail ilith@accres.nl of 
telefonisch 06-13144371. 

Stamtafel Kerstgourmet 

De vrijwilligers van de Stamtafel hadden de hoofden bij elkaar gestoken om dit jaar een ander 
tintje te geven aan de traditionele Stamtafel Kerstmaaltijd en waren toen uitgekomen op een 
gourmetmiddag. Zo werd er op donderdag 20 december 2018 van alle kanten tien gourmet-
stellen bij elkaar verzameld en met de goede verdeling van de stroomvoorziening is alles 
probleemloos verlopen. Voor De Hoge Weye was het een primeur dat het voor het eerst een 
gourmetmiddag werd gehouden. Met de kerstmuziek op de achtergrond werd er gezellig 
gegourmet en werden er nog kerstgedichtjes voorgedragen. Aan het einde van deze perfect 
geslaagde middag kreeg iedereen nog een kerstpresentje mee naar huis. 
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Gratis advies van vrijwilligers 
Wilt u duurzame energie, maar u weet niet goed 
hoe te beginnen? Vraag dan de vrijwilligers van 
bLoEm. Stuur een e-mail of kom naar het 
spreekuur van de energie-coaches. 

Internet    : www.duurzaambloem.nl 
e-mail      : info@duurzaambloem.nl 
spreekuur: 18:30 - 20:00 uur 
                   iedere eerste dinsdag van de maand 
 
 

     
 

 

2019: vreugde en muzikaal genieten! 

Stichting Beekbergen Klassiek wenst al haar vrienden, sponsors en donateurs een gelukkig en 
gezond 2019. Uiteraard hopen wij u weer op een zaterdagmiddag te ontmoeten in de Oude 
Kerk in Beekbergen. 

Volgende spreekuur 

dinsdag 5 februari 2019 
18:30 – 20:00 uur in De Hoge Weye 

Dorpstraat 34, Beekbergen 

vanwege nieuwjaar 

géén spreekuur 

in januari 

Energie besparen 

doe je zo...  
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We hebben twee mooie concerten voor u in petto. 
Op 9 maart 2019 ontvangen wij het Busch Trio bestaand uit Omri Epstein (piano), Mathieu van 
Bellen (viool), Ori Epstein (cello). 
Op 9 november 2019 het Van Baerle Trio met Hannes Minnaar (piano), Maria Milstein (viool) 
en Gideon den Herder (cello). 
Twee pianotrio’s, bestaande uit jonge zeer getalenteerde musici. Overeenkomsten dus, maar 
ongetwijfeld ook veel verschillen, al was het alleen maar dat ze beiden hun eigen specifieke 
programma voor u gaan spelen. 
U bent van harte uitgenodigd om het te komen ervaren! 

Wilt u voorin de kerk een plaatsje bemachtigen? 
Maak dan tijdig uw donatie (minimaal € 25) voor 2019 over! 

Heeft u uw donatie al overgemaakt? 
Het realiseren van de doelstelling om klassieke muziek op hoog niveau in Beekbergen voor een breed 
publiek te organiseren is niet mogelijk uit alleen de opbrengst van kaartverkoop. Donateurs zijn daarom 
voor ons van groot belang. 
Aan het donateurschap zijn voordelen verbonden, zoals: 
u krijgt als eerste de digitale nieuwsbrief met o.m. informatie over de eerstvolgende concerten; 
u heeft daarmee (bij tijdige bestelling) voorrang bij de kaartverkoop; 
u bent verzekerd van een gereserveerde plaats (max. 2 per donateur) in het voorste gedeelte van de 
kerk; voor niet-donateurs is er ‘vrije zit’, hetgeen betekent dat zij achter de gereserveerde rijen 
plaatsnemen. 
U kunt het donatiebedrag (min. € 25,00 per jaar) overmaken naar: NL39RABO0336726511 t.n.v. 
Stichting Beekbergen Klassiek. 
Aan u het initiatief! Graag rekent de stichting op u. 

Bent u al donateur? Kijk dan even na of u de bijdrage voor 2019 al aan ons heeft overgemaakt. 

 

Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 14 januari, 
4 februari en 11 februari 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 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.  

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. 
Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp met uw DigiD op www.mijn.cbr.nl.  

Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of via 
Regelzorg. 

U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een paar weken krijgt u 
dan het Keuringsverslag dat de arts moet invullen. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is het tarief € 60,00. 

Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier en kunt u snel een afspraak maken bij de 
keuringsarts dan is uw nieuwe rijbewijs snel geregeld. 

Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of 4 maanden duren. Maak op tijd de afspraak. 
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Varia 

   
De baggerwerkzaamheden van de vijver aan de Tullekensmolenweg was eind december afgerond. Voorafgaand aan 
de baggerwerkzaamheden is er nog snoeiwerk rondom de vijvers uitgevoerd. 

  
Uit voorzorg is eind december de Green Pee aan de Papenberg tijdelijk verwijderd en op 2 januari weer terug-
geplaatst. Helaas is er wel een glasplaat vernield van de bushaltehokje aan de Dorpstraat. 

  
Sinds eind december 2018 zijn de bushaltes lijn 43 en 91 aan de Arnhemseweg ter hoogte van de Engelanderweg 
en Amerikaweg opgeheven. 

   
In week 1 van 2019 heeft Wilbrink Buitenspelen werkzaamheden uitgevoerd op het schoolplein van OBS 
Beekbergen. Deze week worden de werkzaamheden afgerond. Het plein wordt groener gemaakt en er komen leuke 
zit- en verstopplekjes voor de kinderen. 
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Gemeentenieuws 

 
 

Tijdelijke verhuizing publieksbalies 
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli zijn de publieksbalies tijdelijk 

verhuisd naar het Werkplein Activerium (Deventerstraat 46). 

Uw fiets kan u daar makkelijk kwijt. Toch met de auto? Zet uw auto dan in de 
parkeergarage Marktplein en wandel binnen vijf minuten naar het Activerium. 

 
 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 10 januari 2019 

 
 

Tijd Omschrijving 

 Raadszaal 

19.00 uur Woonagenda en regionale woonagenda (voortzetting) 

20.30 uur Pauze 

21.15 uur Werkbijeenkomst notitie Samen voor Apeldoorn 

22.15 uur Sluiting 

  

 De Rode Leeuw 

19.00 uur Bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan 

20.00 uur Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplannen parapluherziening begeleid 
wonen 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Ontwikkelingen Luchtvaart (voortzetting) 

22.15 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engelanderweg 47, Beekbergen het plaatsen van 2 zonnecollectoren op de grond 2018-12-31 

Veendijk 50, Lieren het plaatsen van een carport 2018-12-31 

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. 
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Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Coöperatiehof 4 t/m 20 (E), 
Tullekensmolenweg 90A, B, C, D, E, 
Zwarte Bergweg 15 en 17 in Lieren 

het oprichten van 16 woningen met bergingen 2018-12-27 

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). 

Vastgesteld bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 Verwijsmast en 
Gebiedsgericht welstandsbeleid 'Verwijsmast A1' 

Vastgesteld bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 Verwijsmast 

Vanaf 3 januari 2019 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 20 december 
2018 vastgestelde bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 Verwijsmast met 
identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1355-vas1. Het plan betreft de realisatie van een 
verwijsmast met LED-schermen. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen 
zijn als volgt: 

- Artikel 3.3.1 onder a is tekstueel gewijzigd; 
- Aan artikel 3.3.1 onder j is toegevoegd maximaal twee reclamevlakken van elk 90 m2; 
- Artikel 9.1 onder d is verwijderd. 

Voor een volledige weergave van de wijzigingen verwijzen wij naar de bij het plan behorende 
Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. 

Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de gemeente-
raad 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 14 februari 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 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. 

Het bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het 
kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. 

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.  

Gebiedsgericht welstandsbeleid 'Verwijsmast A1' 

De gemeenteraad heeft op 20 december 2018 het gebiedsgericht welstandsbeleid vastgesteld 
voor het gebied A1 ter hoogte van de carpoolplaats bij de afrit Apeldoorn-Zuid. Het welstands-
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beleid voor dit gebied vormt vanaf 3 januari 2019 een aanvullend kader waaraan de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit de bouwplannen toetst. 

Wij adviseren u om bij het ontwikkelen van bouwplannen vooraf kennis te nemen van het 
welstandsbeleid. Het digitale welstandsbeleid is te raadplegen via onze website 
www.apeldoorn.nl/welstand, op het tabblad Commissie Ruimtelijke kwaliteit. 

Het vastgestelde welstandsbeleid ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers 
van het Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. 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, 2 januari 2019 

Gemeente Apeldoorn, Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, 
Spoekweg 49 te Beekbergen 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben een omgevingsvergunning gewijzigd voor 
een recreatiebedrijf aan de Spoekweg 49 te Beekbergen. 

De wijziging omvat het verbinden van een actueel pakket voorschriften aan de vigerende 
vergunning. 

Datum verzending: 2 januari 2019 

Zaaknummer: DOS-2015-049860 

Inzage: 

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 7 januari 2019 zes weken ter inzage bij het 
Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak maken 
kan via de website www.apeldoorn.nl/afspraak of telefonisch 14 055. 

Beroep: 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en 
gemotiveerd beroep tegen dit besluit instellen. Een beroepschrift kan gedurende de 
terinzagetermijn worden ingediend bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 AM Arnhem.  

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tevens hun zienswijzen naar voren 
hebben gebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. Als belanghebbenden 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch 
in behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als het gaat om wijzigingen in de 
definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 

Voorlopige voorziening: 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. 
Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een beschikking niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend 
bij de Voorzitter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM 
Arnhem 

Griffierecht: 

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 

Informatie: 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via 
(055) 580 17 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier "DOS-2015-049860" vermelden? 



 
 

 11 

 

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. 

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. 
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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. 

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 

 


