Nieuwsbrief 4 maart 2019
Van de bestuurstafel
Herdenking Woeste Hoeve
Woeste Hoeve, de nacht van 6 op 7 maart 1945
Het ging vreselijk mis en dat lag niet aan de voorbereiding. Die was tot in het kleinste detail
uitgewerkt. Waarom dan toch dit zeer tragische verloop van een actie die tot de dag van
vandaag diepe wonden heeft geslagen in het leven van nabestaanden.
In september 1944, om precies te zijn 17 september 1944, voerden de geallieerde troepen de
operatie Market Garden uit, om middels een sprong over de Rijn en zo een belangrijk deel van
Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting en vervolgens richting Duitsland op te gaan.
Dat mislukte omdat de Duitse troepen te groot in getal waren en strategisch goed georganiseerd waren. Dat had grote consequenties. Om te voorkomen dat de bevolking - en dat was
zeker niet ondenkbeeldig - van Arnhem en omstreken belangrijke informatie over Duitse
troepenconcentraties zouden doorspelen aan de geallieerden werd het besluit genomen dat de
bevolking van Arnhem en omliggende dorpen moest evacueren. Men ging richting Apeldoorn
en kwam in Beekbergen en vandaar in de omliggende dorpen. Het Exodus monument tegenover De Smittenberg herinnert daar aan. De vele evacuees in de gemeente Apeldoorn vergde
ook veel voedsel en dat was er niet in voldoende mate. Zeker
niet wanneer ook de onderduikers - die natuurlijk buiten de
officiële telling werden gehouden - werden meegerekend.
De ondergrondse kreeg begin maart 1945 een tip dat in de nacht
van 6 op 7 maart 1944 de Duitsers in Epe ca. 3000 kilo vlees bij
een van de slachterijen zou gaan ophalen, dat bestemd was
voor de Duitse troepen gelegerd bij Arnhem. De verzetsgroep
Gosens kreeg van de districts-sabotagecommandant opdracht
het voedsel te onderscheppen. De verzetsgroep beschikte over
Duitse uniformen, een van de leden was in Oostenrijk geboren
en sprak dus vloeiend Duits. Probleem was echter een vrachtwagen van Duitse makelij en van voldoende zwaarte voor het te vervoeren gewicht.
De verzetsgroep heeft toen besloten de vrachtwagen die vanuit Arnhem naar Epe zou rijden bij
de Woeste Hoeve te overvallen en te kapen. Tot zover ging alles goed.
De uitvoering van het plan
De verzetsgroep ging in de avond van 6 maart 1945 per fiets naar de afgesproken plaats
(Woeste Hoeve). Zelfs een Duitse controlepost nabij Beekbergen leverde geen enkel probleem
op. De leden van de groep gingen bij de Woeste Hoeve in de berm liggen en was het wachten
op de vrachtwagen. Toen op een bepaald moment vanuit de richting Arnhem het geluid van
een zware auto hoorbaar werd, ging men er van uit dat het de geplande vrachtwagen was.
Groot moet de verbazing van de leden van de verzetsgroep moeten zijn geweest toen het een
personenauto was waarin naast de chauffeur een hoge Duitse officier en diens adjudant zaten.
De chauffeur en de adjudant waren vrijwel opslag dood. De officier weliswaar zwaar gewond
leefde nog. De verzetsgroep heeft na deze waarneming de plek verlaten en is naar een schuilhut richting Eerbeek gegaan. Op de ochtend van 7 maart 1945 werd door een Duitse patrouille
de auto en de nog levende Duitse officier ontdekt en werd het duidelijk dat het Rauter was (de
hoogste politie-officier in bezet Nederland). Rauter werd overgebracht naar het militair
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hospitaal dat de Duitsers hadden ingericht in De Sint Joseph Stichting aan de Deventerstraat.
Er werd groot alarm geslagen en een onderzoek naar de daders werd met de Duitse nauwkeurigheid gestart. Al spoedig stelde men vast dat de hulzen van Britse makelij waren en was
de koppeling naar het verzet snel gelegd.
De vergelding
Het oordeel van de Duitsers was dat er zeer zware represaillemaatregelen noodzakelijk waren
voor de in hun ogen laffe aanslag op Rauter. In de loop van 7 maart 1945 werd besloten dat er
300 Todeskandidaten (mensen die al in gevangenissen zaten en waarover de doodstraf al was
uitgesproken) gefusilleerd moesten worden. Het werden er uiteindelijk 263, waarvan 117 bij de
Woeste Hoeve. De executie vond plaats op 8 maart 1945 en dat wordt jaarlijks herdacht.
De herdenking
Jaarlijks worden op 8 maart bij het monument de Woeste Hoeve deze 117 slachtoffers
herdacht. Een plechtigheid waar met eerbied en respect door nabestaanden en vele anderen
bloemen worden gelegd bij het monument waar de namen op zijn aangebracht.

Laten wij niet vergeten welk offer velen hebben moeten brengen voor onze vrijheid!
De herdenkingsplechtigheid voor nabestaanden en genodigden is om 12.00 uur en omstreeks
12.45 uur is er bij het monument gelegenheid om bloemen te leggen.

Inzameling “afval”
Met verwijzing naar eerdere berichten in de Nieuwsbrief over de nieuwe wijze van inzamelen
van “afval” kan nu worden gemeld dat Circulus Berkel is begonnen met het plaatsen van de
ondergrondse afvalcontainers.

De praktijk zal uitwijzen hoe dit door de bewoners wordt ervaren. De reacties tijdens de
informatiebijeenkomst op 22 februari 2019 waren nogal kritisch.

Bestemmingsplan Hoge Bergweg 16 Beekbergen
Wij ontvingen op kantoor dorpsraad een exemplaar van het op 14 februari 2019 door de
gemeenteraad van Apeldoorn vastgestelde bestemmingsplan Hoge Bergweg 16 te
Beekbergen.
Het betreft een plan van Droompark Beekbergen om binnen het bestaande terrein 23 zorg
gerelateerde recreatiewoningen en een groepsaccommodatie te realiseren. Er is, tijdens de
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periode dat het plan ter inzage lag, door belanghebbenden een drietal zienswijzen ingediend.
Daaraan is door de gemeente Apeldoorn - gedeeltelijk - tegemoet gekomen.
Vanaf 28 februari 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter
inzage. Tijdens die periode kan door belanghebbenden, die gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld.
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via: www.apeldoorn/inzage.
Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien bij het omgevingsloket (voor openingstijden zie
de website van de gemeente Apeldoorn).

Het boevengilde is inventief
Via de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied ontvingen wij een
bericht dat inbrekers een nieuwe strategie hebben om te testen of u thuis bent of
met vakantie. Ze plaatsen voor de voordeur van woningen waarvan zij een
vermoeden hebben dat de bewoners met vakantie zijn een klein stenen beertje
(kan ook een ander beeldje zijn) met een kaartje. Wordt het beertje niet weggehaald dan
hebben de inbrekers een sterke aanwijzing dat de bewoners niet thuis zijn. Daarom het advies:
zijn uw buren met vakantie en ziet u een beeldje voor de voordeur staan. Haal het weg!

In en om de dorpen
Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op, 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: 088-2323300.
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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Vleermuiskasten rondom huis
Veel vleermuissoorten bewonen van nature holle bomen. Bij gebrek aan deze natuurlijke
boomholten kunnen vleermuiskasten dienen als kunstmatige verblijfplaats. Vleermuiskasten
zijn echter géén nestkasten; ze worden door vleermuizen alleen gebruikt als slaapplaats of
paarplaats van één of enkele dieren en maar zelden als kraamkamer. Door de slechte isolatie
zijn ze, tijdens strenge winters, ook niet geschikt voor overwinterende vleermuizen. Boombewonende vleermuizen zoals rosse vleermuizen en bosvleermuizen blijven dus 100%
afhankelijk van dikwandige boomholten. Bij het gebruik als paarplaats roepen b.v. mannelijke
ruige dwergvleermuizen (Pipistrellus nathusii) langsvliegende vrouwtjes vanuit de kast.
Vleermuiskasten zijn vooral bedoeld voor de bosbewonende vleermuizen.

Een voorbeeld van vleermuiskasten aan de Hagenweg in Beekbergen.

Voortgang woningbouw “De Ruiterij”.
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Avondrood Beekbergen 24 februari

De krokussen komen dit jaar al vroeg op.

Waterrad Ruitersmolen weer volop in bedrijf. Het eerste waterrad werd geplaatst op 20 mei 1982, het tweede
nieuwe rad 19 jaar later in 2001 en nu dus het derde rad. De nieuwe schoepen (in een rad van eikenhout) geven de
molen weer een goede balans en stuwkracht.
Ruitersmolen kan weer jaren draaien, mits ……..
Het was voor kenners, en zeker voor de ervaren molenaar Marinus Zegers al langer duidelijk, het waterrad moest
nodig worden vervangen. Marinus Zegers die al vele jaren kennis, kunde, ambitie en vaardigheid - dus vakmanschap - in het behouden van de Ruitermolen heeft gestoken, vertelde dat op 22 oktober 2018 in zijn loopbaan als
molenaar het derde waterrad was geplaatst. Het eerste waterrad onder zijn leiding werd geplaatst op 20 mei
1982, het tweede nieuwe rad 19 jaar later in 2001 en nu dus het derde rad. De nieuwe schoepen (in een rad van
eikenhout) geven de molen weer een goede balans en stuwkracht. Terecht was dit feit voor de molenaar en
enkele assistenten een feestelijke dag, maar er waren ook zorgen. Zorgen over de continuïteit. Marinus Zegers
heeft te kennen gegeven dat er binnen een termijn van twee jaar een nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van de
Ruitersmolen moet zijn, dat er dringend aanvulling van het aantal vrijwilligers nodig is. Mensen die onder zijn bezielende leiding
willen helpen de molen in goede staat te houden. Mensen die wat timmerwerk kunnen doen, algemene onderhoudswerkzaamheden in en rond de watermolen of kunnen optreden als gastheer/gastvrouw voor de bezoekers (zowel voor individuele toeristen
als voor groepen).
Aan hen kunnen vertellen over de rijke geschiedenis van de molen die al in de middeleeuwen met Marten Orges als de meest
bekende molenaar wordt beschreven en waarvan de grafzerk in de Hervormde kerk van Beekbergen ligt. Tot de dag van vandaag
zijn het vele molenaars geweest die - elk met hun eigen specifieke bezieling - de molen draaiende hebben gehouden. Dat de inzet
voor het behoud van de Ruitersmolen wordt gewaardeerd mag blijken uit de benoeming van de heer Zegers tot lid in de Orde van
Oranje Nassau. De versierselen werden hem in 2017 uitgereikt.
De Ruitersmolen kan voorlopig weer draaien, mits … Ja mits er mensen zijn die net als Marinus Zegers en zijn voorgangers en de
vrijwilligers zich kunnen en willen inzetten - bijvoorbeeld voor één of twee dagdelen per week - voor het behoud van deze molen.
Interesse gewekt? Neem dan contact op met Marinus Zegers.
Mail: m.zegers75@upcmail.nl of telefoon 055-5061785 of 06-10842484

De enk bij Beekbergen en Lieren, 26 februari. De uitrijdperiode van vaste strorijke dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland verschuift. In 2019 is dit van 1 februari tot en met 15 september. Het jaar daarna begint de uitrijdperiode 2 maanden eerder. Deze duurt dan van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020. De uitrijdperiode
van drijfmest op bouwland verschuift. Vanaf 2019 is de uitrijperiode van 16 februari tot en met 15 september.
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Weet u het nog? Linker foto schaatsbaan bij De Boerderij in Beekbergen (1 maart 2018) en rechter foto schaatsen op
het Apeldoornse Kanaal ter hoogte van de Woudwegbrug in Lieren (3 maart 2018).

Varia
Astronomie en Astrologie – Alex Scholten
Ooit waren het astrologen die nauwkeurig de bewegingen van de
hemellichamen bestudeerden en orde probeerden te brengen in de chaos
van het leven. Nu zijn astronomie en astrologie twee ‘gescheiden werelden’.
Alex Scholten blikt terug in de geschiedenis van de sterrenkunde.
Vrijdag 8 maart 2019. Aanvang 20.00 uur, tenzij anders is aangegeven.
Bij helder weer is er in de pauze en na de lezing gelegenheid tot waarnemen
door de telescopen van de sterrenwacht.

Volkssterrenwacht Bussloo
Bussloselaan 4, Bussloo (gem. Voorst)
Informatie: tel. 0571-262006
e-mail: info@volkssterrenwachtbussloo.nl
www.volkssterrenwachtbussloo.nl
Elke vrijdagavond geopend vanaf 19.30 uur
Entree: volwassenen € 5,00 ; t/m 14 jaar € 2,50
U kunt een gratis introductie-clinic Bridgen
volgen op 12 maart a.s. De clinic begint om
19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De lokatie is het
Denksportcentrum (Zuid) aan de Dubbelbeek 24
in Apeldoorn. U kunt zich aanmelden via email:
actie@bridgeninapeldoorn.nl
Bridge is een hartstikke leuk, boeiend en spannend
kaartspel, dat de geest scherp houdt. Daarnaast
opent het de deur naar vele nieuwe sociale
contacten. Jong en oud kan het leren. Mocht u al
twijfels hebben of bridgen wat voor u is, dan zijn die
twijfels na de clinic weggenomen.
Meer informatie op www.bridgeninapeldoorn.nl/actie
en op onze Facebookpagina Bridgen in Apeldoorn.
Bent u op 12 maart verhinderd, dan bent u ook van
harte welkom op 9 april om 19.30 uur of 11 mei om
10.30 of 13.30 uur.

Gemeentenieuws
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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 maart 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Activiteiten Centrummanagement Apeldoorn

20.00 uur

Pauze
Het Rode Hert

19.00 uur

Presentatie plannen Westpoint door BUN

20.00 uur

Pauze
De Moriaen

19.00 uur

Energietransitie

20.00 uur

Pauze
Raadzaal

20.15

Raadsvergadering
1. Vaststelling raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
Besluiten raad:
4. Rechtstreeks:
a. Vaststellen bestemmingsplan Krimweg 140 Hoenderloo (22-2019)
b. Brief verzoek terugdraaien bezuinigingen op Real-X (23-2019)
c. Brief Burgerparticipatie en subsidie Real-X (24-2019)
d. Beantwoordingsbrief inzake verzoek bestemming dienstwoning om te
zetten naar bestemming wonen (25-2019)
5. Horecavisie 2018-2023 (18-2019)
6. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Beemte Broekland (19-2019)
7. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Wenumseveld (12-2019)
8. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark IJsseldijk A1 (10-2019)
9. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Brinkenweg - noordzijde A1
(11-2019)
10. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen twee ecoducten Amersfoortse
weg en Kootwijkerweg (20-2019)
11. Zienswijze bestuursagenda 2019 2023 en kader 2020 GGD Noord- en OostGelderland (21-2019)

23.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 189, 7361 AT Beekbergen

het kappen van een boom

2019-02-25

Koningsweg 20, 7361 TB, Beekbergen

het kappen van een fijnspar

2019-02-25

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

Engeland 25, Beekbergen

het kappen van een populier

2019-03-01

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).

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

NH Kerk Beekbergen en het Teixeira de
Mattospark (Loenenseweg), Beekbergen

Dodenherdenking en bevrijdingsvuurestafette

2019-02-27

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij haar is ingediend. Binnenkort zal zij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.
Vastgesteld bestemmingsplan Hoge Bergweg 16 Beekbergen
Vanaf 28 februari 2019 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 14 februari
2019 vastgestelde bestemmingsplan Hoge Bergweg 16 Beekbergen met identificatiecode
NL.IMRO.0200.bp1318-vas1. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 23 zorgrecreatiewoningen en een zorggroepsaccommodatie mogelijk aan de Hoge Bergweg 16 in Beekbergen
(DroomPark Beekbergen). De uitbreiding van DroomParken vindt plaats ten zuiden van het
huidige park. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld: de natuurbestemming is vergroot,
de functie ontsluitingsweg is uit de bestemming natuur gehaald en de ontsluiting op de Lage
Bergweg is vastgelegd.
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 11 april 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
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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 digitale 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.
Apeldoorn, 27 februari 2019

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
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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

’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 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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