Nieuwsbrief 4 februari 2019
Van de bestuurstafel
Burgemeester John Berends wordt ereburger van Apeldoorn
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het onderstaande persbericht.
Burgemeester John Berends is benoemd tot ereburger van Apeldoorn.
Hij kreeg donderdag 31 januari 2019 van locoburgemeester Jeroen
Joon de Zilveren Wapensleutel, die bij die benoeming hoort. Dat
gebeurde tijdens de bijzondere raadsvergadering waarin Berends
afscheid nam als burgemeester van de gemeente Apeldoorn. Hij wordt
6 februari 2019 benoemd tot Commissaris van de Koning in de
Provincie Gelderland.

200 Jaar Koninkrijk

Het Ereburgerschap is de hoogste waardering voor een
persoon die zich op een vernieuwende manier heeft
ingezet voor de Apeldoornse samenleving. In één of meer
heel belangrijke projecten of in functies die heel belangrijk
of representatief zijn.
John Berends heeft ervoor gezorgd dat Apeldoorn zelfbewuster is geworden. Apeldoorn is meer ‘the placetobe’
geworden. Hij heeft meegeholpen aan een bestuurscultuur in Apeldoorn die past bij deze tijd, met uitstekende
Veluwse Avondmarkt Beekbergen
verhoudingen tussen gemeenteraad, college en ambtelijke
organisatie. Inwoners en ondernemers kunnen makkelijk met hem in contact komen en hij
zoekt hen zelf ook op. Hij staat niet boven, maar tussen de mensen en zoekt verbinding.
Naast zijn werk als burgemeester is John Berends ook actief in veel andere functies.
Kenmerkend in al die functies is zijn zeer grote inzet voor de publieke zaak. Hij heeft laten zien
dat individueel leiderschap en inzet het verschil kunnen maken. Hij heeft op een heel goede
manier leiding gegeven en is opgestaan als eerste burger van Apeldoorn waar dat nodig was.
Het (Dagelijks) Bestuur van de dorpsraad heeft in de afgelopen drie jaar
tweemaandelijks gesprekken met burgemeester Berends gehad die wij zeer
hebben gewaardeerd. Wij hebben de
vertrouwelijkheid gewaardeerd en
gerespecteerd.
Joop van der Meer (Pieter de Mos moest
om fysieke redenen verstek laten gaan)
is op 31 januari 2019 namens de
dorpsraad aanwezig geweest bij de
afscheidsreceptie.
Paardenspektakel Beekbergen
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Exodus 75 jaar
Recent heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen
Stichting Koninklijk Apeldoorn (Ellen Oomen) en
bestuur dorpsraad (Pieter de Mos). Onderwerp van
gesprek was: herdenking 75 jaar Exodus. De Stichting Koninklijk
Apeldoorn is gevraagd mee te denken/werken aan de herdenking in
september 2019 van de, op last van de Duitse bezetter, uittocht (vertrek
met achterlating van huis en inboedel) van onder andere de inwoners van
Arnhem direct na de actie Market Garden. Grote groepen “verjaagde
burgers” trokken via de Arnhemseweg naar Beekbergen. Van daaruit
ging men door naar de andere dorpen en naar Apeldoorn. Het monument tegenover CaféRestaurant De Smittenberg geeft dit goed weer. Het voorwoord in het boek “Evacué in
Apeldoorn” van Wim Kroon geeft een duidelijke beschrijving van de toenmalige situatie.
“Een week na Market Garden was de hoop van de Arnhemmers op een spoedige bevrijding
veranderd in een desillusie. De slag om de Rijnbrug was verloren. Niettemin verwachtten de
Duitsers een hernieuwde aanval en besloten ze de stad te ontruimen. Het was niet ondenkbaar
dat leden van verzetsgroepen de geallieerden zouden bijstaan. Immers zij waren als geen
ander op de hoogte van hun verblijfplaatsen en munitievoorraden.
Het besluit tot ontruiming van Arnhem werd in minder dan een week genomen en nog sneller
diende de stad verlaten te zijn. Totaal onvoorbereid pakten de bewoners hun koffers met daarin
het hoog nodigste en verlieten hun stad in noordelijke richting”.
Dat is de Exodus. Die barre tocht van september 1944 wordt in beeld gebracht bij 75 jaar
Exodus. De Stichting Koninklijk Apeldoorn heeft - bij monde van Ellen Oomen - aan de
dorpsraad gevraagd om mee te denken en mee te werken aan deze “herdenking”. Het bestuur
van de dorpsraad heeft positief gereageerd op die vraag. Zodra er meer en concretere
informatie beschikbaar is zullen wij dat melden. Stichting Koninklijk Apeldoorn heeft ook
contacten met gemeente Apeldoorn en het Rode Kruis die een prominente rol hebben gespeeld
bij de opvang. Ook is er overleg met de Stichting 4 en 5 Mei en met de (voormalige) Stichting
Evacuatie 1944-‘45.

Zoals in het voorwoord van het boek “Evacué in Arnhem” door Wim Kroon wordt geschreven
“Het monument is een waardig symbool waarvan gehoopt en verwacht wordt dat niet alleen
ouderen maar ook de jeugd erop wijst dat oorlog nooit de oplossing van een probleem kan zijn.”
In die context moet herdenking Exodus worden gezien.
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Gezond eten
Binnen het overleg van het Zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen
is een aantal malen het onderwerp “ondervoeding bij ouderen” aan de
orde geweest. Daarbij ging het dan zowel over “te weinig eten” als ook
over “niet gezond eten” (te weinig vezels, mineralen en vitaminen).
Goed initiatief van Ingrid Klomp (De Vier Dorpen) en Hilde Nijland (S1
verpleegkundige) om een lunchgesprek te organiseren waar aan de
hand van een aantal producten uitleg werd gegeven over voedingswaarden en gezondheid. Proef het verschil tussen vers en blik, lees de etiketten, kijk op de
website van voedingsinstituut en tel de waarden van de afzonderlijke producten bij elkaar op.
Er waren dinsdag 29 januari 2019 zes seniore “fijnproevers” (keurig verdeeld, 3 dames,
3 heren) maar is natuurlijk veel te weinig. Probleem is echter “hoe bereik je de doelgroep en
hoe weet je hen te bewegen om te komen”. Het was een prima initiatief en zeker voor
herhaling vatbaar.
Namens het Zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen waren Ria Mollink en Pieter de Mos
bij deze lunch aanwezig.
Ingrid en Hilde bedankt voor de uitnodiging, de verstrekte informatie en de voortreffelijke lunch.

Breedband Noord-Veluwe
Via de gemeente Apeldoorn ontvingen wij informatie met betrekking tot de
stand van zaken aanleg glasvezel in de buitengebieden.
Stichting Breedband Noord-Veluwe is een burgerinitiatief van vijf inwoners
van de Noord-Veluwe. Doel is om snel internet (breedband) in de
buitengebieden te realiseren. Inmiddels hebben elf gemeenten zich
aangesloten bij dit initiatief. Dan gaat het over: Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Oldebroek,
Hattem, Heerde, Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen.
De Stichting Breedband Noord-Veluwe heeft contact gezocht met “Glasvezel buitenaf” en
onderzocht wordt of het mogelijk is deze “buitenaf gebieden” (ook wel rafelranden genoemd)
kunnen worden ingepast in de voorziene aanleg in de bijbehorende (aanpalende) gebieden.
De planning voor de aanleg van glasvezel in de Noord-Veluwe staat op de site:
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/vallei-veluwe-midden/aanleg/planning.

In en om de dorpen
Feestelijke opening Spelderholt 10
Op 23 januari 2019 is onder grote belangstelling ons nieuwe studentenhuis Spelderholt 10 feestelijk geopend. Na het doorknippen van het lint
en het heffen van het glas werden de gasten verwelkomd met door de
studenten zelf gemaakte hapjes en was er voor de liefhebber warme
chocolademelk. Gezien de winterse omstandigheden - het landgoed lag bedekt onder een
dikke laag sneeuw - een welkome opwarmer.
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Om Spelderholt 10 om te toveren tot een geschikt studentenonderkomen is er de laatste tijd
veel werk gezet. Het resultaat mag er zijn.
Vier van onze studenten hebben inmiddels hun intrek genomen en voelen zich er al helemaal
thuis. Met dank aan Celine, Jessica, Mike en Rob die zo gastvrij waren om een rondleiding
door het huis te geven en ons een kijkje in hun kamer te gunnen.
Met dit nieuwe studentenhuis hebben wij een mooie diversiteit aan begeleidingsmogelijkheden.
En daar zijn we trots op!
Verslag en foto’s: Parc Spelderholt

Boerenkoolmiddag
Op woensdag 30 januari organiseerde de Stamtafel in de Hoge Weye een feestelijke middag
met zang van het Oosterhuuzens Dialectkoor en een boerenkoolmaaltijd. Namens de dorpsraad
was Pieter de Mos aanwezig. De dorpsraad is sponsor van de stamtafel, en in die situatie moet
je af en toe controleren of die bijdrage goed besteed wordt. Welnu, de zang en de boerenkool
waren beide voortreffelijk. Via een projectiescherm konden de mensen in de zaal een paar
liedjes meezingen. Deze middag was zeer de moeite waard en voor herhaling volgend jaar
vatbaar.

Jubilarissen PJB gehuldigd
Tijdens de ledenvergadering van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) werden
twee jubilarissen gehuldigd.Hendrik de Boer en Frans Alink werden door voorzitter Gerrit
Woudenberg in het zonnetje gezet en gehuldigd vanwege hun respectievelijk 65- en 40-jarig
lidmaatschap van PJB.
Hendrik de Boer is al 65 jaar actief lid en speelt euphonium in het harmonieorkest. Frans Alink
speelt in datzelfde orkest de 1e trompet. Beide heren hebben in het verleden meerdere jaren in
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het bestuur van PJB gezeten. Ook speelden er diverse familieleden van Hendrik en Frans bij
PJB.

Op de foto staan van links naar rechts: Hendrik de Boer, voorzitter Gerrit Woudenberg en Frans Alink.
Vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap kreeg Frans Alink een oorkonde en een verguld insigne van de Muziekbond
Gelderland-Flevoland.

Zwerfvuil ontsiert ons mooie dorp
Al heel lang wordt er door enthousiaste dorpsgenoten (denk dan aan mevrouw Albers en de
heer Van de Ven; en van recentere datum de ploeg van Pluryn) onder de naam Beekbergen
Schoon een route gelopen en wordt aangetroffen (klein) zwerfvuil verzameld. In dat kader past
ook de ingezonden brief die we recent van Maaike Moulijn hebben ontvangen.

Wie helpt mee Beekbergen schoon te houden?
Beste dorpsgenoten,
De laatste tijd lijkt de hoeveelheid zwerfafval en afvaldump toe te nemen. Blikjes, snoeppapiertjes, ballonnen, hele bankstellen en nog veel meer. Regelmatig neem ik tijdens een
wandeling een afvalknijper en zak mee om zwerfafval op te ruimen. Een schone omgeving ziet
er niet alleen netter uit, het is ook beter voor het milieu en voorkomt dierenleed. Als afvalopruimer krijg je als dank een hoop opgestoken duimpjes van voorbijgangers. Toch zou het fijn
zijn als meer mensen zich zouden willen inzetten voor een schoner Beekbergen.
Maaike Moulijn

Misschien gezellig (en nuttig) om samen met de buren te doen? Laten we met elkaar Beekbergen schoon houden!
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Wie grote hoeveelheden gedumpt afval ziet, kan dit melden bij de Buitenlijn van de gemeente,
tel. 14055 of online: https://www.apeldoorn.nl/buitenlijn-online-uw-melding-doen. Wie ook wil
helpen met zwerfafval opruimen: materialen (zakken, knijpers, hesjes) worden gratis beschikbaar gesteld door Heel Apeldoorn Rein, e-mail: rein@apeldoorn.nl. En de volle zakken worden
door hen ook weer opgehaald. Daarnaast kunnen inwoners onder de noemer ‘Adopteer je
straat’ aangeven wanneer ze regelmatig een zwerfafvalopruimronde in hun eigen straat willen
doen op zerowasteapeldoorn@gmail.com.

De (vernieuwde) Schuur open op 7 februari
Op 7 februari 2019 opent de vernieuwde Schuur weer haar deuren!!
In de afgelopen periode is met man (vrouw) en macht gewerkt
aan het doorvoeren van de veranderingen in De Schuur.
Noodzakelijke veranderingen, maar zonder gevolgen voor onze
doelstelling. Die blijft ongewijzigd!
Zoals u bekend is moet De Schuur inkrimpen. De ‘Unit’ - de
bekende inname- en snuffelplek - is opgeheven en de artikelen
en activiteiten daarvan zijn in kleinere vorm verplaatst naar de
tent voor de grote ingang. Ook in de Schuur zelf - de winkel - zijn hierdoor en in combinatie met
andere ideeën en wensen van de nieuwe ‘leiders’ Ans en Mariët veranderingen aangebracht.

Welke en hoe? Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? Kom en beleef het mee!
Op donderdag 7 februari 2019, om 13.00 uur gaan de deuren weer open en willen wij u graag
verwelkomen en rondleiden.
Want wat niet verandert zijn de openingstijden:
donderdag van 13.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur.
N.B. Alleen gedurende de openingstijden kunt u spullen aanleveren.
Let wel: alleen klein goed, geen grote spullen zoals meubels en witgoed.
Aanlevering buiten die tijden en ophalen van spullen aan huis kan in telefonisch overleg.

Tot ziens
Ans (055 5410389), Mariët (055 5060013), Roelof (055 5062690) en Henk (055 3660375)

OPROEP !! Reünie klas 1953-1959 van de Openbare Lagere School Beekbergen
op 11 mei 2019
In april jl. was er een grote reünie van voormalige leerlingen van de OBS in
Beekbergen. De aanleiding was het 200 jaar bestaan van de school (vroeger
school 6). Een geslaagde feestelijke dag was het, met veel reünisten, die korte
en langere tijd geleden de Openbare Lagere School hadden bezocht.
Enige klasgenoten waren aanwezig van de klas 1953-1959, evenals ikzelf.
Al pratend over het verleden, kwam het idee op om een bijeenkomst te gaan
organiseren op 11 mei as.2019 (in Beekbergen ), met hopelijk veel klasgenoten van destijds.
Voormalige klasgenoten van klas 1953-1959; om na 60 jaar enkelen weer te zien, heel
bijzonder!
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Aanmeldingen bij:
mw. Noortje van Veldhuizen
(wenisch.p@ziggo .nl )
E.Wenisch -van Veldhuizen
Graaf Janlaan 14
2263 TM Leidschendam
06-20 22 54 62

Van links naar rechts: Noortje van Veldhuizen(Wenisch), Bert Vrijs,Luc Meyer, Gert te Winkel , Bert Bakker, Maarten
Willers en echtgenote Marjo v.d. Meer.(Willers).

Vrijdag 29 en Zaterdag 30 maart 2019

Speelt het

een blijspel van Henk Roede met de titel

“Makkelijk zat”
Dat belooft weer een prachtige avond
toneel waar ongetwijfeld de beide avonden
de zaal in de Hoge Weye volledig bezet
zal zijn. Want wie HBT een keer heeft
gezien komt terug.
Dus, zet het in uw agenda:
vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019 !!

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 11 februari,
4 maart, 29 maart en 17 april 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.
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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.

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

Groepsaankoop Zonnepanelen

Info-avond

Volgende spreekuur

van Gemeente Apeldoorn & Regionaal Energieloket

maandag 18 februari
19:30 – 21:00
Dorpstraat 34

dinsdag 5 februari 2019
18:30 – 20:00 in De Hoge Weye
Dorpstraat 34, Beekbergen

Wilt u meer weten? Kijk op de website en kom
naar de informatieavond op 18 februari
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Gemeentenieuws

Tijdelijke verhuizing Publieksbalies
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli 2018 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.

Tijdelijke verhuizing Omgevingsloket
De overige loketten van het stadhuis verhuizen vanaf 6 augustus 2018 naar Stationsplein 50,
het voormalig Belastingkantoor.

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 7 februari 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Standplaatsenbeleid

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Wenumseveld, Brinkenweg
Noordzijde A1 en IJsseldijk-A1

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Horecavisie 2018-2023

20.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan Hoge Bergweg 16, Beekbergen

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Beleidsplan ACEC, Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur 2019-2021

22.15 uur

Sluiting
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Bosjeslaan 2, Beekbergen

het vergroten van een woning

2019-01-21

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

Arnhemseweg 532, Beekbergen

het kappen van een boom

2019-01-29

Kuiltjesweg 44, Beekbergen

het plaatsen van 2 frames met meshdoeken

2019-01-29

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).

Onherroepelijk bestemmingsplan Loenenseweg 44-44B Beekbergen
Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Loenenseweg 44-44B
Beekbergen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1351-vas1 is op 4 januari 2019 onherroepelijk geworden.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage,
onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het bestemmingsplan ligt ook bij het Omgevingsloket ter inzage. 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, 23 januari 2019

Gemeente Apeldoorn, Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften, uitgebreide
procedure, Arnhemseweg 621 te Beekbergen
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben het voornemen om maatwerkvoorschriften
vast te stellen voor Camping Berkenrode aan de Arnhemseweg 621 te Beekbergen. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het lozen van vethoudend afvalwater zonder vetafscheider.
Datum verzending: 30 januari 2019
Zaaknummer: DOS-2019-002356
Inzage:
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 4 februari 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.
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Zienswijze:
Een ieder kan een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Over het ontwerpbesluit kan
gedurende de terinzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Omgevingsloket, tel. 14 055. Het indienen van zienswijzen via e-mail
is niet mogelijk.
Belangrijk:
U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, indien u belanghebbende bent en
tijdig schriftelijk of mondeling uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of
kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via
055 5801705.
Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het
zaakdossier “DOS-2019-002356” vermelden?

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.

11

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.

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.

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.

Tot dinsdagmiddag !

’t Proathuus Team
Er zijn voor u geen kosten aan
verbonden, maar een bijdrage in
de onkosten wordt op prijs
gesteld.

“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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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.

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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