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Nieuwsbrief 18 februari 2019 

Van de bestuurstafel 

Viervoudig  Jubileum 

Afgelopen maandag 11 februari 2019 hield de Chr. Gemengde 
Zangvereniging Hosanna haar wekelijkse repetitie in het Trefpunt te 
Lieren. Er stond echter naast de liederen een extra punt op het 
programma en dat ging over jubilarissen. De volgende vier dames 
werden in het zonnetje gezet: 

 

 Mevrouw Wil Boks 12½ jaar koorlid 

 Mevrouw Everdien van Grol 35 jaar koorlid 

 Mevrouw Gerrie Mulder 70 jaar koorlid 

 Mevrouw Truus Ruijsch 75 jaar koorlid 

 
Namens de dorpsraad overhandigde Joop van der Meer de dames 
een boeket bloemen. 
Na deze “plechtigheid” droeg voorzitter mevrouw Van der Harst een 
gedicht voor, dat ooit geschreven is door een koorlid. 
Dit beschrijft zo goed het plezier dat zingen in een koor kan brengen, 
dat we het aan deze tekst toevoegen. 

Joop van der Meer 

 

Van links naar rechts: Wil Boks, Everdien van Grol, Joop van der Meer, Truus Ruijsch, Gerrie Mulder 
en voorzitter Janny van der Harst). 

Foto: John Tanasale 
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Mijn Hosanna 

Overpeinzing van een koorlid en visie van het bestuur… 

Wij, koorleden van Hosanna, staan wekelijks, rij na rij. 

te repeteren, gezusterlijk en gebroederlijk, zij aan zij. 

Wij zingen onze liederen met onze mond en vanuit ons hart. 

Soms klinkt het zuiver, dan weer vals, soms is het zacht dan weer te hard. 

 Maar wij zetten allen, ieder keer weer, ons beste beentje voor. 

 Dat maakt, lieve mensen, ons immers tot zo’n geweldig koor? 

 Een koor waarmee we voortdurend op prestaties zijn gericht: 

 Wij leggen onze lat best hoog en nemen onze taak beslist niet licht. 

Wij willen met onze optredens en concerten, zolang wij dat kunnen, 

Onze God en onze luisteraars het allerbeste van ons gunnen. 

Dat doen we samen, zoals gezegd, zij aan zij en rij na rij. 

Daar zijn goed maar ook mindere zangers en zangeressen bij. 

 Toch vormen we samen dit koor en maken samen onze muziek. 

 En juist dit samen doen maakt ons met elkaar zo geweldig uniek. 

 In voor- en tegenspoed, door dik en dun, zijn wij er voor elkaar. 

 In ziekte en gezondheid, in vreugde en verdriet, zoals ik het ervaar. 

Ik zing met dit koor uit volle borst het hoogste lied elke keer weer. 

Maar vaker dan het me lief is haal ik die hoogste noten niet meer. 

Ik zing er tegen aan; ‘erboven op duiken’ lukt me steeds minder vaak. 

Het voelt alsof ik het voor mijn ‘buren’ steeds moeilijker maak. 

 En toch wil ik meedoen met dit fantastisch koor: da’s toch niet gek? 

 Wat doe ik dus: bij die hoge noot houd ik mijn mond of ik play-back. 

 Want het laatste wat ik wil, of ’t moet echt helemaal niet meer gaan, 

 Is stoppen met zingen: dan is ’t met ‘mijn avond gezelligheid’ gedaan. 

Anonymus 

Dorpenplatform 

Op dinsdag 12 februari 2019 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos namens het bestuur 
van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren, deelgenomen aan de vergadering van het dorpenplat-
form (een overlegorgaan waarin alle tot Apeldoorn behorende dorpen zijn vertegenwoordigd). 
De bijeenkomst was dit keer in Beemte Broekland. 
Naast de bespreking van het verslag van het vorige overleg (27 november 2018) en de bij-
behorende actiepuntenlijst, werd er informatie verstrekt over de stand van zaken “glasvezel-
kabel in het buitengebied” (in de vorige Nieuwsbrief werd daar reeds aandacht besteed). Aan de 
leden van het dorpenplatform werd onder uitdrukkelijk voorbehoud - college van B&W en 
gemeenteraad moeten nog instemmen - informatie verstrekt over het integraal veiligheidsplan 
Apeldoorn (IVA) 2019-2022. 
Toegelicht worden de voorgestelde prioriteiten en welke doelen daarmee zullen worden na-
gestreefd. Zodra IVA 2019-2022 definitief is zal de “vertaling” naar IVB-L (Integraal Veiligheids-
plan Beekbergen-Lieren door het bestuur van de dorpsraad ter hand worden genomen. 

Lintjes voor Wegman en Donswijk 

Dat stond met redelijk grote letters boven een artikel in de Stentor van vrijdag 15 februari 2019. 
In het artikel werd verslag gedaan van de buitengewone raadsvergadering waarin met toe-
spraken, anekdotes en dus met een koninklijke onderscheiding door de gemeenteraad afscheid 
werd genomen van Hans Wegman (CDA) en Paula Donswijk (D66). 
Hans Wegman heeft zich in de periode dat hij lid van de gemeenteraad was (1998 – 2006) en 
van 2013-2019) altijd aandacht gehad voor de dorpen en de sociale leefomgeving. Van 2006 – 
2013 was Hans Wegman wethouder en eerste loco-burgemeester. 

Paula Donswijk moest in verband met een hersenbloeding noodgedwongen haar 11-jarige 
lidmaatschap van de gemeenteraad beëindigen. Zij was gedurende een raadsperiode vicevoor-
zitter van de gemeenteraad. Voor haar periode in de Apeldoornse gemeenteraad was zij voor-
zitter van de wijkraad. 
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Lieren 26 januari 2011: Hans Wegman, tweede van 
rechts, (toen in de functie van wethouder), neemt de 

spade in ontvangst van Gerrit Stufken (toen in de 
functie van BWiBL-voorzitter), met de belofte terug te 

keren om de eerste spade in de grond te steken. 

Paula Donswijk als plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad van Apeldoorn. 

De versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden 
opgespeld door de heer Berends. Namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren waren Onno 
Muntinga en Pieter de Mos bij deze bijeenkomst aanwezig en hebben de scheidende raads-
leden bedankt voor hun vele jaren van inzet voor Apeldoorn en de dorpen. 
 
 

Informatieavond N786 (Apeldoorn – Dieren) 

Van de Provincie Gelderland ontvingen wij bericht dat op dinsdag 
19 februari 2019 in Restaurant Grand Café De Korenmolen (Kanaal-
weg 3 te Eerbeek) informatie wordt verstrekt over de ontwikkelingen 
van de N786. Een project waar onder andere de Dorpsraad 
Beekbergen-Lieren (en dan met name Onno Muntinga) al vele jaren 
aan deelneemt. 
Het project N786 is onderdeel geworden van de gebiedsontwikkeling 
Eerbeek-Loenen 2030 (een samenwerking tussen de provincie 
Gelderland, de gemeente Brummen en de industriekern Eerbeek-

Loenen). Ook de gemeente Apeldoorn is betrokken bij dit project. 

Wanneer : dinsdag 19 februari 2019 
Hoe laat : 19.15 tot 21.00 uur 
Waar : Restaurant Grand Café De Korenmolen, Kanaalweg 3, Eerbeek 

De avond is vrij toegankelijk, aanmelden vooraf niet nodig! 

 
 

In en om de dorpen 

Vrijwilliger website bijhouden 

Van de Stichting Vrienden van het Zonnehuis 
ontvingen wij de vraag “weten jullie iemand die 
als vrijwilliger de website van onze Stichting wil 
bijhouden?“ 

Wij leggen die vraag graag voor aan onze 
abonnees. 

Bent u/jij de persoon die de Stichting Vrienden van 
het Zonnehuis kan helpen, neem dan contact op 
met Ingrid Klomp (Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl). 

VRIJWILLIGER 
WEBSITE 

BIJHOUDEN 
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“De voedselcommissaris”; van de journalist Kees Tukker 

Wij werden geattendeerd op bovengenoemd boek waarin het leven van de 
voedselcommissaris van Gelderland in oorlogstijd wordt beschreven. Jan 
Groen Tukker een man die tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden 
onderduikers aan eten hielp, maar tegelijkertijd de nazi’s nodig had om zijn 
organisatie voor de provinciale voedselvoorziening vrij te houden van Duitse 
inmenging en NSB invloeden. 
In de ogen van sommigen was hij een held, anderen gaven hem na de oorlog 
aan als collaborateur. 
Hij was tot na de Tweede Wereldoorlog ook directeur van het pluimvee 
onderzoek instituut en daarmee gaat het boek ook over Beekbergen. 
Jan Groen Tukker probeerde de oorlogsjaren te vergeten maar dat was 
moeilijk. Als klasgenoot van Anton Mussert, onderhandelaar namens 
Nederland in het Berlijn van 1933, bewoner van het in 1943 door Seyss-Inquart 
gevorderde kasteeltje Spelderholt en provinciaal voedselcommissaris van 
Gelderland in oorlogstijd werd zijn leven door de oorlog getekend. 
De voedselcommissaris van Kees Tukker is, zo staat op de omslag, een 
meeslepende reconstructie van het vergeten leven van zijn oudoom Jan Groen 
Tukker, die als topambtenaar in het brandpunt van de Tweede Wereldoorlog 
werd gedwongen een gevaarlijk dubbelspel te spelen. 

Voor meer informatie zie www.amboanthos.nl. 

 

Dagbesteding 

Van Zorggroep Apeldoorn en omstreken ontvingen wij informatie over de 
dagbesteding die door hen wordt verzorgd in De Vier Dorpen. Dagbesteding 
is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan gestructureerde 
ondersteuning en die hebben ten doel: 

- ritme en structuur brengen in de dag/week 
- het bieden van zinvolle invulling van de dag 
- onderhouden van zelfregie en anderen ontmoeten 
- het ontwikkelen van vaardigheden of een nieuwe hobby aanleren 
- indien nodig verlichting bieden aan de mantelzorger 

Voor wie? 
- voor iedereen die behoefte heeft aan gestructureerde ondersteuning 
- u kunt zonder indicatie gebruik maken van dagbesteding 

Wanneer? 
- de dagbesteding is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur  
- met u worden afspraken gemaakt wanneer u de dagbesteding komt bezoeken 

Waar? 
- De Vier Dorpen Loenenseweg 39 Beekbergen is door de gemeente Apeldoorn 

aangewezen als dagbestedingsplek 

Voor dagbesteding wordt geen eigen bijdrage gevraagd. U betaalt een vergoeding voor 
koffie/thee en eventuele maaltijden en/of activiteiten. Er wordt vanuit gegaan dat u zelf uw 
vervoer naar en van dee dagbesteding regelt 
Zie flyer 
 

 

Bibliotheek Atlant 

In de bibliotheek van Atlant is op maandagmiddag vrijwilliger 
Clemens Boon aanwezig om voor te lezen. U kunt zelf aangeven 
wat u wilt horen, wilt u voorgelezen worden uit de krant, of uit uw 
favoriete boek dan kan Clemens dat voor u doen. 
Clemens is er van 14.00 uur tot 16.00 uur. Maar u kunt ook zelf 

een boek lezen of luisteren, of bladeren in de krant of een tijdschrift. De bibliotheek van Atlant 
is voor iedereen toegankelijk. 
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In de bibliotheek vindt u onder andere: 
• Boeken 
• Tijdschriften 
• Groot letterboeken 
• Luisterboeken 

Bovenstaande zijn allen te leen en kunt u mee naar huis nemen. Er wordt een 
termijn van uitleen met u afgesproken. 

Praktische informatie 

Openingstijden: 

Op onderstaande dagen en tijden bent u van harte welkom een bezoek te brengen aan 
de bibliotheek: 

 Maandag 13.30 uur tot 16.00 uur 
 Dinsdag 9.30 uur tot 16.00 uur 
 Woensdag 9.30 uur tot 16.00 uur 
 Donderdag 9.30 uur tot 16.00 uur 

Adres: 
Het Immendaal, Loenenseweg 50, 7361 Beekbergen 

Vragen? 
Neem gerust contact met ons op via: bibliotheek@atlant.nl. 

 
 

Metamorfose Hotel Spelderholt 

Op maandag 18 februari 2019 om 
16.00 uur opent Annette Fritschy, 
directeur van Parc Spelderholt, 
officieel de volledig gerenoveerde 1e 
etage van Hotel Spelderholt. 

Ruim een jaar geleden heeft Kasteel 
Spelderholt een ware metamorfose 
ondergaan; nu was het de beurt aan 
ons hotel. 

Een team van handige medewerkers 
heeft plannen gesmeed, ontwerpen 
gemaakt en de handen vervolgens 
flink uit de mouwen gestoken. En het 
resultaat mag er zijn. 

De kamers zijn sfeervol ingericht, van alle gemakken voorzien en tevens geschikt voor 
mindervalide gasten. 

Nieuwsgierig geworden? 

U bent van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn en een kijkje te komen nemen. 
Jan van de Kooi, onze nieuwe hotelmanager, ontvangt u graag en zal u met alle plezier 
rondleiden. Uiteraard staan er een drankje en hapje voor u klaar. 

Wel graag even aanmelden op nummer 055 – 506 88 47. 

Over Hotel Spelderholt 

Hotel Spelderholt maakt onderdeel uit van Stichting Parc Spelderholt, een organisatie met een 
bijzondere missie en een uniek concept. Wij richten ons op het vergroten van de zelfredzaam-
heid van jongeren met een verstandelijke beperking en creëren een omgeving waar deze 
jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Zo wonen ze op het Parc, volgen een leergang op 
het gebied van o.a. horeca en brengen het geleerde direct in het hotel in de praktijk. 

Hotel Spelderholt, Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen 
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LET OP ! Maandagavond 18 februari Zonnepanelen Actie in de Hoge Weye in Beekbergen 

Zonnepanelen actie van de Gemeente Apeldoorn 

  
 

Yoga in Beekbergen! 

Sinds een aantal maanden is er yoga in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen. Op donderdag-
ochtenden is er van 9.30 uur tot 11.00 uur Yin-Yang Yoga. We hebben wat meer ruimte 
gecreëerd zodat er nieuwe deelnemers bij kunnen. In de Yin-Yanglessen ervaren we twee 
soorten van Yoga. Dynamische vloeiende bewegingen (Yang) worden afgewisseld met verstil-
lende houdingen (Yin). Misschien klinkt het voor jou of u wat zweverig. Daarom misschien goed 
om het een keer in een proefles te ervaren. We richten ons op het versoepelen én versterken 
van bindweefsel en gewrichten. We activeren ons lichaam, door het stimuleren van de spieren 
en de bloedsomloop. De verschillende Yoga houdingen en bewegingen verbinden we met de 
adem. Ook is er aandacht voor mindfulness (bewustwording) en ontspanning in het Yin 
gedeelte van de les. 

De lessen zijn geschikt voor iedereen. Eventuele beperkingen geef je aan bij de docent zodat je 
binnen jouw grenzen mee kunt doen. Om de lesruimte in De Vier Dorpen te bereiken dient u 
trap te kunnen lopen. Wij vragen je om een eigen Yogamatje mee te nemen. De kosten voor 
deze yogalessen zijn €129,94 voor 27 lessen. Dat komt neer op €2,75 per uur. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie of aanmelden neem dan contact op met Stimenz, 
06-53174984 en vraag naar Inge van Dalen of mail naar i.vandalen@stimenz.nl. Bij Ingrid 
Klomp van ontmoetingsplek De Vier Dorpen, 055-5066870 mail: Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl 
kun je ook voor informatie terecht. Adres : De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, te Beekbergen. 

Fijn als je meedoet! 
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Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 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.  

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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Bouw “traporgel” Hervormde Gemeente Beekbergen 

   

     
Eind vorige week is de bouw van de eiken trap naar het kerkorgel van de Hervormde Kerk in Beekbergen 
afgerond. Onder andere Bouwbedrijf Van Tongeren heeft zich bezig gehouden met deze klus. Ze wisten 
nog te vertellen dat al het hout uit één boomstam is gehaald. Ook het schilderwerk is gelijktijdig klaar. 

Verbouwing Verenigingsgebouw Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

   

   

Vorige week is men rondom het aanstaande Verenigingsgebouw van de Eben-Haëzer Kerk bezig 
geweest met het aanbrengen van een extra betonnen fundering. Omstreeks augustus moet de 
verbouwing afgerond zijn. 
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Varia 

UITNODIGING    WaterCafé Apeldoorn op dinsdag 26 februari 2019 

Beste meneer/mevrouw,  
WaterNatuurlijk nodigt u graag uit voor het WaterCafé op 26 februari 
2019. De bijeenkomst heeft als thema “Klimaat in de stad” en is van 
19.30 tot 21.30 uur in Doc-Zuid, 1eWormenseweg 460 in Apeldoorn. 
 

WaterNatuurlijk is een waterschapspartij met oog voor natuur, cultuur en recreatie 

WaterNatuurlijk wil ervoor zorgen dat de waterschappen hun taken uitvoeren met oog en 
respect voor natuur, cultuurhistorie en recreatie. Het klimaat verandert, we hebben steeds 
meer te maken met lange periodes van droogte, maar óók met extreme regenval. Daarnaast 
‘versteent’ onze leefomgeving. Dit maakt de onderwerpen waar WaterNatuurlijk voor staat 
actueler dan ooit. 

Interessante spreker uit de waterwereld gaat graag met u in gesprek 
Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, leidt het thema 
“Klimaat in de stad” in. Hoe kunnen we met elkaar bijdragen aan een klimaatbestendige  
leefomgeving? Natuurlijk is er gelegenheid voor vragen en discussie. In het tweede deel van 
de avond gaan we verder in kleinere groepen aan gesprekstafels. Zodat iedereen aan bod kan 
komen. Wat vindt u belangrijk in het waterbeheer? En natuurlijk maakt u kennis met Astrid 
Meier en Frans ter Maten die de kieslijst aanvoeren voor WaterNatuurlijk vanuit Waterschap 
Vallei en Veluwe. Zij zullen het verkiezingsprogramma kort toelichten. 

Verenigingen kunnen zelf ook onderwerpen binnen dit thema onder de aandacht brengen 
Wij nodigen de leden vanuw vereniging van harte uit voor deze bijeenkomst. De avond is een 
mooie gelegenheid om te netwerken en om onderwerpen die u bezighouden onder de aan-
dacht te brengenbij WaterNatuurlijk.  

Aanmelden voor het WaterCafé kan via t.es2@chello.nl. 
Wilt u de leden van uw vereniging informeren over ons WaterCafé van 26 februari 
aanstaande? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met Willem Seine, via: wkfseine@gmail.com.  

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten op 26 februari!  

Met vriendelijke groeten, 
Namens WaterNatuurlijk 
Willem Seine, avondvoorzitter 

 
 

Bijeenkomst alleenstaanden met kanker 

Kanker krijgen is al erg genoeg. Als je er alleen voor staat, kan dat extra 
zwaar zijn. Wie wil er met je naar het ziekenhuis. Wie luistert mee naar de 
uitslag? Hoe ga je om met een slechte dag? Wie wil je helpen met het 
huishouden en de boodschappen? Wie wil er luisteren naar je zorgen? 
Hulp vragen blijkt vaak erg moeilijk. 

Stichting ’kLEEF! organiseert een bijeenkomst voor alleenstaanden met kanker op donderdag 
21 februari van 13.30 tot 15.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alleenstaanden elkaar 
ontmoeten, steunen en ervaringen uitwisselen. 

Heeft u kanker, bent u alleenstaand en heeft u behoefte aan deze bijeenkomst? U kunt dit 
kenbaar maken via info@stichtingkleef.nl of telefonisch 055-5762676. Bij Stichting ‘kLEEF! 
binnenlopen (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn) kan natuurlijk ook. Er zijn geen kosten aan deze 
bijeenkomst verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
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Samenvatting: 

Wat : bijeenkomst alleenstaanden met kanker 
Wanneer : donderdag 21 februari 2019 van 13.30 tot 15.00 uur 
Waar : inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn 
Kosten : geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
Aanmelden : binnenlopen in het inloophuis (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), mailen aan  
  info@stichtingkleef.nl of bellen met telefoonnummer 055-5762676. 

 
 

 

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. 
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Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 21 februari 2019 

 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 uur Monitor Energietransitie Apeldoorn 2018 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Beemte Broekland, 
Wenumseveld, IJsseldijk A1 en Brinkenweg A1 

22.15 uur Sluiting 

 Het Rode Hert 

19.00 uur Ontwerpverklaring van geen bedenkingen twee ecoducten Amersfoortseweg en 
Kootwijkerweg 

20.00 uur Zienswijze bestuursagenda 2019-2023 en kader 2020 GGD Noord- en Oost-
Gelderland 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Presentatie Luchtkwaliteit en de gehanteerde WHO normen 

22.15 uur Sluiting 

 Werkbezoek 

19.00 uur Stadsdeelbezoek Zevenhuizen Zuidbroek 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Oude Arnhemseweg ter hoogte van 
nr. 292 in Beekbergen 

Herdenking De Woeste Hoeve d.d. 8 maart 2019 2019-02-13 

omgeving Dorpstraat in Beekbergen Veluwse Avondmarkt Beekbergen, d.d. 4, 11, 18 en 
25 juli 2019 en 1, 8, 15, 22 en 29 augustus 2019 

2019-02-14 

Van Limburg Stirumweg 19, 
Beekbergen 

Evangelisatiebijeenkomsten Het Hooge Land, 
d.d. 16 t/m 21 juni 2019 

2019-02-14 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evene-
ment bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

 

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. 
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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. 

Seniorenbijeenkomsten 

 

 

“De Stamtafel” 

Dorpshuis De Hoge Weye 

(Dorpstraat 34, Beekbergen) 

- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, 
biljarten (niet in juli en augustus) 

- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, 
stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 
ontvangen u graag en de koffie staat altijd 
klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
(niet in juli en augustus) 

- voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ton en Dinie Tijhof, 
mailadres a.tijhof9@upcmail.nl 
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’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor 
senioren van alle 
gezindten uit 
Beekbergen en de 
omliggende dorpen. 

De mogelijkheid om 
zonder afspraak in- en uit te lopen, of 
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en 
16.00 uur, elke dinsdagmiddag. 

U wordt ontvangen door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 

Op deze tijden kan men een 
“bakkie” drinken, een praatje 
maken, een spelletje doen. 
Af en toe worden extra 
activiteiten georganiseerd. 
Praten en breien is ook een optie, terwijl 
de koffie en thee rond gaat. 

Als u slecht ter been 
bent kan zo nodig 
vervoer voor worden 
geregeld. 

U komt niet alleen 
voor u zelf, maar ook voor de ander 

Onderlinge contacten worden hier 
verstrekt. Het percentage van ouderen 
die bijna niet meer op straat komen is 
sterk gestegen. 

Er is duidelijk een ontmoetingsplek 
nodig. Niemand wordt tot iets 
verplicht. We genieten samen van 
de “kleine dingen”. 

Ideeën en voorstellen van uw kant 
worden heel erg op prijs gesteld, 
zodat wij samen mogelijkheden 
kunnen bekijken om met elkaar 
deze gezellige middag te 
organiseren. 

Tot dinsdagmiddag ! 

 

’t Proathuus Team 

Er zijn voor u geen kosten aan 
verbonden, maar een bijdrage in 

de onkosten wordt op prijs 
gesteld. 

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 

 


