Nieuwsbrief 11 maart 2019
Van de bestuurstafel

ALGEMENE LEDENVERGADERING
9 april 2019, De Hoge Weye, Dorpstraat 34,
Beekbergen. Aanvang 20.00 uur.

Herdenking Woeste Hoeve
In de vorige Nieuwsbrief was een artikel opgenomen dat beschreef waarom op 8 maart 1945 bij
De Woeste Hoeve 117 mannen door de Duitsers werden gefusilleerd en op een aantal andere
plekken in Nederland (Amsterdam, Amersfoort, Fort De Bilt en Waalsdorpervlakte) nog eens
146. Dit alles als vergelding op de aanslag op Rauter (de hoogste Duitse politiefunctionaris in
Nederland) in de nacht van 6 op 7 maart 1945 bij De Woeste Hoeve.
In deze Nieuwsbrief een kort verslag van een plechtige jaarlijkse herdenking op vrijdag 8 maart
2019.

Toespraak door Nel Hafkamp-Veldwachter, één van de nabestaanden.

Na een inleidende toespraak door de heer Blom (voorzitter van de Stichting Monument
De Woeste Hoeve) was er een nabestaande die vertelde welke invloed de gebeurtenissen van
oorlogshandelingen, verzet, onderduiken en vergelding hebben gehad op de kinderen in die
periode en vaak ook nu nog van invloed zijn. Ook was er een gedicht dat werd voorgelezen
door een van de leerlingen van de school De Touwladder. Ieder jaar weer is het mooi
(misschien moet ik wel zeggen emotioneel) te horen hoe de jeugd van nu het gevoel van toen
onder woorden brengt. Vervolgens ging het in een stille tocht van het restaurant “De Woeste
Hoeve” naar het monument. Daar werden kransen/bloemen gelegd. Namens de gemeente
Apeldoorn door loco-burgemeester Joon, namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren door de
heer Lammers, namens de Stichting Monument De Woeste Hoeve, namens de school
De Touwladder, namens belangstellenden. Tijdens het leggen van de kransen/bloemen
speelde, zoals dat elk jaar het geval is, de politiekapel koraalmuziek wat een extra dimensie aan
de gebeurtenis geeft.

Leerlingen van PCBO-basisschool De Touwladder uit Ugchelen begeleiden de genodigden.
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Foto’s John Tanasale, Dorpsraad Beekbergen-Lieren
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In en om de dorpen
Belangrijke datums voor de inzameling van “afval”
In de Nieuwsbrief van 25 februari 2019 werd een bericht
opgenomen van de op 22 februari 2019 door CirculusBerkel georganiseerde informatiebijeenkomst over
veranderingen in het afvalstoffenbeleid. Veel aandacht
werd in die bijeenkomst ook gegeven aan het ophalen
van afval. Omdat veel “afvalstoffen” basis kunnen zijn
voor recycling zal ook de ophaal van afval drastisch
veranderen. Recent heeft Circulus-Berkel een opgave
verstrekt van de aanpassingen en het ophalen van de
containers die in het nieuwe rooster niet meer nodig zijn.
U heeft de folder niet meer? Op de website van CirculusBerkel staan - wanneer u inlogt met uw postcode en
huisnummer (www.circulus-berkel.nl) - alle voor u relevante datums.
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Kom naar de zorgbanenmarkt
Dat is de uitnodigende titel van de brochure waarin een oproep wordt gedaan om naar
Omnisport Apeldoorn te komen en daar kennis te nemen van de kansen op een baan in de
zorg.
Een oproep die past in de toenemende zorg dat er in de (nabije) toekomst een onacceptabel
tekort aan personeel gaat optreden. We worden steeds ouder, er kan steeds meer binnen de
medische sector, we verlangen ook steeds meer op het gebied van intramurale en extramurale
zorg. Maar een antwoord op de vraag wie aan ons al die zorg zal gaan verlenen is tot op
heden onbeantwoord.
Laat u (laat je) op donderdag 14 maart 2019 tussen 10.00 en 16.00 uur in Omnisport
Apeldoorn informeren over de kansen op een baan met toekomst in de zorg.
De zorgbanenmarkt is voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan en wil kennismaken
met de zorg. Gediplomeerd, leerling, herintreder, zij-instromer, vrijwilliger of stagiair. Ontmoet
11 verschillende zorgorganisaties uit Apeldoorn en omgeving. Zij kunnen alles vertellen over
functies, opleidingen en carrièrekansen in de zorg.
Kijk ook eens op de website www.apeldoornzorgtvoorwelzijn.nl

Collecteweek ReumaNederland van start
Je zal het maar hebben of misschien krijgen. Reuma het verandert
je leven, vaak zeer sluipend en genezing is (nog) niet mogelijk.
Medicijnen kunnen het proces wat vertragen en (tijdelijk) verlichting
van de klachten geven.
Onderzoek en ontwikkelen van medicijnen het kost geld, veel geld
en dat komt lang niet altijd van de overheid.
Daarom wordt in de week van 18 tot 23 maart de jaarlijkse collecte
gehouden.
Nieuw dit jaar is dat de collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs hebben staan. Door deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie
worden gedaan voor de collecte. Ook worden er weer 500 pinbussen ingezet, met een
pinautomaat geïntegreerd in de bus. Geven voor het reumafonds wordt steeds gemakkelijker.
Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft:
een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma.
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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.
Parkeerverbod op wegen rondom Wegrestaurant Mendel
Al een tijdje, na de zomer van 2017, heeft de
gemeente Apeldoorn een parkeerverbod
ingesteld op de wegen rondom Wegrestaurant
Mendel in Beekbergen.
Steeds vaker worden er door vrachtwagenchauffeurs op de wegen rondom het wegrestaurant geparkeerd door een tekort aan
vrachtwagenparkeerplaatsen in de directe
omgeving. Daarnaast ervaren de chauffeurs de
parkeerplaatsen rondom het wegrestaurant
veiliger dan langs de snelwegen.
Wanneer echter de parkeerplaatsen bij het wegrestaurant vol zijn zetten vrachtwagenchauffeurs hun vrachtwagen langs de Schalterdalweg, Arnhemseweg en op de kruispunten. Dat
heeft tot gevolg dat er vaak tientallen vrachtwagens staan geparkeerd op de openbare weg in
de directe omgeving van het wegrestaurant.
De geparkeerde vrachtwagens zorgen voor onveilige situaties. Fietsers hebben nu slecht zicht
en een beperkte doorgangsruimte.
In overleg met de provincie en de uitbaters van Wegrestaurant Mendel is besloten om een
parkeerverbod in te voeren langs de Schalterdalweg, Oude Arnhemseweg en Arnhemseweg.
Er zijn borden geplaatst om dit aan te geven.

Regelmatig wordt er er gesurveilleerd door een toezichthouder die zich mobiel verplaatst met een quad.
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Vervang
ging asfaltt fietspad Krimweg
In de maa
anden febru
uari en maa
art heeft de gemeente A
Apeldoorn opdracht
o
gegeven om het asfa
alt van het recreatieve
r
fietspad lan
ngs de Krim
mweg te
vervange
en. Het betre
eft hier een nieuw beto
onmengsel met een inn
novatief
en duurza
aam karakter dat strak
ks over een lengte van bijna 4 kilometer
wordt aan
ngebracht
Het fietsp
pad wordt mede
m
mogellijk gemaaktt door een ssubsidie van de
Provincie
e Gelderland
d, die investeert in het verbeteren van de fiettsinfrastructuur in Gelderla
and. De Krim
mweg maakkt ook deel u
uit van het fietsf
knooppun
ntennetwerkk.

Fietsers, kom
mende vanuit Beekbergen, worden aange
eraden om een
n alternatieve route te kieze
en.

Afgelopen
n zaterdag 9 maart
m
kwamen
n de jeugdteam
ms van
vv Bee
ekbergen weerr bij de inwone
ers in Beekberrgen,
Lieren
n en Oosterhuizen aan de deur
d
met violen
n en
potgron
nd. Hiermee steunt
s
men teg
gelijkertijd de club,
c
zodat de jeu
ugd kan blijven
n sporten!

De
D verkiezinge
en op woensda
ag 20 maart 2019
2
staan
we
eer voor de de
eur! Men word
dt op die dag opgeroepen
o
voor
v
de verkiezing van de le
eden van de Provinciale
P
Staten
S
en voo
or de verkiezin
ng van de lede
en van het
Algemee
en Bestuur van
n het Waterschap.
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Varia
a
U kunt een gratis
g
introdu
uctie-clinic Bridgen
volgen op 12
2 maart a.s. D
De clinic begin
nt om
19.30 uur en
n duurt tot 21.30 uur. De lok
katie is het
Denksportc
centrum (Zuid
d) aan de Dub
bbelbeek 24
in Apeldoorrn. U kunt zich
h aanmelden via
v email:
actie@bridg
geninapeldoorn
n.nl
Bridge is een hartstikke le
euk, boeiend en
e spannend
kaartspel, da
at de geest sccherp houdt. Daarnaast
D
opent het de
e deur naar ve
ele nieuwe soc
ciale
contacten. Jong
J
en oud ka
an het leren. Mocht
M
u al
twijfels hebb
ben of bridgen
n wat voor u is
s, dan zijn die
twijfels na de clinic wegge
enomen.
Meer inform
matie op www.b
bridgeninapeld
doorn.nl/actie
en op onze Facebookpag
gina Bridgen in
n Apeldoorn.
Bent u op 12
2 maart verhin
nderd, dan be
ent u ook van
harte welkom
m op 9 april om 19.30 uur of
o op de
OPEN DAG
G op 11 mei vvan 10.00 tot 16.00 uur.

RENKIJKD
DAGEN” – toegang gratis !
“STERR
Vrijdag
g 15 maart van
v 20:00 tot
t 22:00 uu
ur
Landelijjke Sterrenkkijkdagen. Op
O de Volksssterrenwac
cht
Bussloo
o worden be
eide avonde
en (vanaf 19
9.30 uur) en
nkele
korte vo
oordrachten
n over de acctuele sterre
enhemel verzorgd.
En bij helder weer staan de te
elescopen klaar
k
om o.a
a. de
Maan, de
d Orionnevvel, de Pleia
aden en and
dere hemelobjecten
kunnen bewondere
en.

Volksste
errenwach
ht Bussloo
o
Busslosela
aan 4, Bussloo (gem. Vo
oorst)
Informatie
e: tel. 0571-262006
e-mail: inffo@volkssterrrenwachtbusssloo.nl
www.volksssterrenwach
htbussloo.nl
Elke vrijda
agavond geo
opend vanaf 19.30 uur
Entree: vo
olwassenen € 5,00 ; t/m 14
1 jaar € 2,50
0
TIJDENS DE “STERR
RENKIJKDA
AGEN” TOEG
GANG GRAT
TIS !!

Open workshop
w
theaterattelier
Voor de
e Week van
n de Psychiatrie, organ
niseert de S
Stichting Lev
venskunst
een op
pen theatera
atelier op 29
9 maart om
m 10.00 uur. Iedereen kan
k en
mag meedoen. Je
e mag kome
en kijken en koffie drinkken. Je hoe
eft niet
persé creatief
c
te zijn
z om mee te doen.
an theaterte
echnieken in
nzetten om te kijken
We gaa
hoe je bij de buurm
man op een
n feestje ove
er je
(psychiiatrische) acchtergrond vertellen ku
unt.
Wat zijn dan de re
eacties? Possitief of neg
gatief?
Hoe ga
a je hiermee
e om als verrteller maarr ook als
luistera
aar?
Kortom
m: we gaan spelen
s
met het thema “hoe
vertel ik
k het de buren” en in g
gesprek mett elkaar.
Kom mee
m doen! Kom
K
lachen! Wij verheu
ugen ons
je te zie
en!
Foto: Rudo
olf Rump
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Mee
er informatie
e: info@levvenskunst.nl of telefoon
nnummer. 06-1059276
0
61
Opg
geven (gew
wenst) info@
@levenskunsst.nl of teleffoonnumme
er. 06-10592
2761
Wanneer: 29 maart
m
2019 van 10.30 uur
u tot onge
eveer 12.30
0 uur
Zaa
al open voorr info, koffie
e en een koekje: 10.00 uur
Waa
ar: Duivenssportcentrum
m - Prinses Beatrixlaan
n nr. 240, Apeldoorn
A

Informatiebijeen
nkomst Op
penbaar Vervoer
V
senioren in Apeldoorn en omge
eving
Informatie
ebijeenkom
mst voor se
enioren ov
ver reizen met
m het
openbaarr vervoer en de OV-ch
hipkaart, in
n opdracht van de
Provincie
es Overijss
sel, Flevoland en Geld
derland.
Binnen he
et reizen me
et het openb
baar vervoe
er is er de la
aatste
jaren het één
é en ande
er veranderrd. Voor hett reizen met het
openbaar vervoer heeft men een
n OV-chipka
aart nodig of
o moet
men een kaartje
k
kope
en bij de ka
aartautomaa
at.
We merke
en dat het voor
v
seniore
en soms lastig is om hie
er mee
om te gaan
g
omdat ze niet wetten hoe de OV-chipkaa
O
art of de kaa
artautomaatt werkt.
Om antw
woorden op
p hun vrage
en te geven,, organiseert Vrouwenn
netwerk Apeldoorn, i.s.m. de
Provincies Overijsssel, Flevoland en Gelderland een informatieb
bijeenkomstt inApeldoorrn.
OV-amb
bassadeurss informeren
n tijdens dezze bijeenko
omst seniore
en over reizzen met de bus of
trein me
et de OV-ch
hipkaart.
Er is infformatiematteriaal aanw
wezig en na
a afloop van
n de bijeenkkomst krijgen de seniorren een
uitnodig
ging voor he
et maken va
an een proe
efreisje om zo
z de kaarta
automaat en de OV ch
hipkaart in
het echtt uit te prob
beren onderr leiding van
n een OV-am
mbassadeu
ur.
Tevens is het moge
elijk om een
n persoonlijjke afspraak
k te maken met de OV
V-ambassad
deur voor
een verrvolgbijeenkkomst of advvies op maa
at.
De info
ormatiebijee
enkomst
De OV-ambassade
eurs informe
eren de dee
elnemers ov
ver:
• het reiizen met de
e bus of trein
n
• de OV
V-chipkaart, hoe vraag je
j die aan en
e hoe werk
kt hij?
• tarieve
en en abonn
nementen voor
v
reizen met het ope
enbaar vervvoer
En daarrnaast is er veel gelege
enheid voorr het stellen
n van vragen
n.
Wanneer?
Datum : dinsdag
g 19 maartt 2019
Tijd
: de bijee
enkomst be
egint om 14.00uuren eindigt uitterlijk om16
6.00 uur
Locatie
e : Regenttessekerk, Regentess
selaan 14b in Apeldoo
orn
Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis
Vanaf 13.45
1
uur staan koffie
e en thee kllaar
OV-am
mbassadeurs
p/a YM
MCA (uitvoerder project)
Peterskkampweg 12
2, 8031 LK Zw
wolle
tel: 038
8-4540130
mail: ovv-ambassade
eur@ervaarh
hetov.nl
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Geme
eenteniieuws

Tijjdelijke ve
erhuizing Publieksb
balies
Rijbe
ewijs of paspoort verlen
ngen of afha
alen? Vana
af 2 juli 2018
8 zijn de Pu
ublieksbalies
s tijdelijk
v
verhuisd
na
aar het Werkkplein Activerium (Deventerstraat 46).
Uw fie
ets kan u da
aar makkelijjk kwijt. Tocch met de auto?
a
Zet uw
w auto dan in de parke
eergarage
M
Marktplein
en wandel binnen vijf minuten
m
naarr het Activerium.

Tijd
delijke verrhuizing Omgevings
O
sloket
De overige loketten van het stadhuis ve
erhuizen vanaf 6 augusstus 2018 n
naar Stationsplein 50,
het voorm
malig Belas
stingkantoorr.

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) donde
erdag 14 m
maart 2019

Tijd

Omsch
hrijving
Raadza
aal

19.00 uu
ur

Vastste
elling Parkeervisie, beleid
dsregel Parke
eren en bestemmingsplan
Paraplu
uherziening parkeren
p

20.30 uu
ur

Pauze

21.15 uu
ur

Tussenevaluatie Pilots Revitalis
sering Wijken
n

22.15

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uu
ur

Stand van
v zaken Vitale Vakantie
eparken

20.00 uu
ur

Beleidssplan ACEC, Apeldoorns Centrum voo
or Eigentijdsse Cultuur 20
019-2021

21.00 uu
ur

Pauze

21.15 uu
ur

Vastste
elling bestemmingsplan Krimweg
K
68 Hoenderloo
H

22.15 uu
ur

Sluiting
De Morriaen

21.15 uu
ur

Nota re
eserves en vo
oorzieningen
n 2019-2022

22.15 uu
ur

Sluiting

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

O
Omschrijvin
ng

Datum
D

Lierderdrift 13, Beekbergen

het vervange
h
en van een tu
uinhuis en he
et
p
plaatsen
van
n zonnepanelen

2019-03-07
2

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

Omschrijving

Datum

omgeving Kerkeveld, Beekbergen

Jeugdronde van Gelderland d.d. 14 april 2019

2019-03-04

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van
dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de
eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl.
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te
sturen.
Vragen?
Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het
team Persooninformatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via
apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 Verwijsmast
Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Carpool ApeldoornBeekbergen A1 Verwijsmast met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1355-vas1 is op 15 februari
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, 6 maart 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.
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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
Spreekuur Sociaal Raadslieden Stimenz
U hebt er in het dagelijkse leven mee te maken: belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen,
subsidies, wetten, regelingen, enzovoort. Soms gaat er wat fout en komt u er niet meer uit. Het
is dan vaak lastig om te bepalen hoe u uw probleem het beste kunt aanpakken. Daarnaast is
het ook vaak moeilijk uit te zoeken bij welke instantie u moet aankloppen. U kunt dan met uw
vraag terecht bij de Sociaal Raadslieden van Stimenz. De hulp van Sociaal Raadslieden is
kosteloos.

Vanaf donderdag 14 maart zijn er van 12:00 uur tot 14:00 uur voor al uw vragen
Sociaal Raadslieden in de Hoge Weye aanwezig.
Waarvoor kunt u bij de Sociaal Raadslieden terecht?
Op de meeste vragen hebben de Sociaal Raadslieden een antwoord. Zij weten veel van wetten
en regels en kunnen zo nodig opzoeken hoe het precies zit. Als zij zelf geen oplossing kunnen
vinden voor uw probleem, dan weten zij bijna altijd wel een instantie waar u heen kunt.
U kunt bij de Sociaal Raadslieden onder meer terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

het vinden van de weg in het doolhof van instellingen
het bemiddelen bij het maken van afspraken
uitleg over wetten en regels
hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift of brief
hulp bij het invullen van formulieren
het doen van navraag bij instanties hoe uw zaken ervoor staan
het meedenken in het vinden van oplossingen voor problemen met uw werkgever, met de
overheid en andere instanties

Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats in De Hoge Weye.
Adres: Dorpstraat 34, 7361 AV 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
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