Nieuwsbrief 15 april 2019
In verband met Pasen verschijnt de volgende NIEUWSBRIEF op maandag 29 april 2019

Van de bestuurstafel
Leden van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren in vergadering bijeen …
Dat zou zo’n vijftig jaar geleden de openingszin van het verslag van de vergadering geweest
zijn. Nu volstaan we met de wat zakelijke mededeling: Kort verslag van de Openbare Algemene
Ledenvergadering. Naast het voltallige bestuur en een viertal vertegenwoordigers van de
politieke partijen (Christen Unie; VVD; CDA; 50Plus) waren er ongeveer 25 leden aanwezig. Dat
is minder dan voorgaande jaren. Het kan niet liggen aan de op de agenda genoemde onderwerpen, want die weken vóór de pauze niet af van wat statutair is voorgeschreven (en dus
jaarlijks identiek zijn) en ook het onderwerp na de pauze (van intramuraal naar extramuraal) zou
je denken is actueel.
Wat werd er zoal besproken voor de pauze? Naast een (korte) jaarrede door de voorzitter de
heer Joop van der Meer, waarin gememoreerd werd het overlijden van twee oud bestuursleden,
de heren W. Wilbrink en H. Oosterhuis en J. Hogeweij, lid van de Werkgroep Oud Beekbergen
Lieren. En dat bericht van verhindering is ontvangen van Onno Muntinga, Arian van Burg
(fractie Groen Links) en Anna Reith (stadsdeelmanager voor Beekbergen, Lieren en
Oosterhuizen; vervanger de heer Wakkerman). Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2018 - geschreven door Jan Lammers - werd zonder aanpassingen vastgesteld.
Vervolgens waren het de bestuursleden die rapporteerden over de portefeuille waar zij
verantwoordelijkheid voor dragen.
Portefeuillehouder
Ria Mollink
Joop van der Meer
Jamone Wagner
Robert van Grol
Erwin Wilbrink
Pieter de Mos
Lucia Albers
Overige rapportages
Joop van der Meer
Onno Muntinga
Ton en Dinie Tijhof

Portefeuille
Zorg
Veiligheid
Jeugd, Sport en Onderwijs
Betaalbaar Wonen in Beekbergen Lieren
Bouwen, Wonen en Ruimtelijke Ordening
Grijs/Groen en Verkeer
Landschapsontwikkeling en Wandelpaden
Werkgroep Oud Beekbergen Lieren
Werkgroep N786
Stamtafel
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Door enkele aanwezigen werd aanvullende informatie gevraagd op de door portefeuillehouders
gegeven toelichtingen op de in het jaarverslag opgenomen rapportage. Bij de portefeuille Zorg
werd extra informatie gegeven over de gevolgen van de wet op de privacy (bescherming
persoonsgegevens). De in de wet vastgelegde regels belemmeren het actief benaderen van
personen (woongegevens en leeftijd gegevens mogen door de gemeente niet meer worden
verstrekt) voor bijvoorbeeld seniorenbijeenkomsten om eenzaamheid tegen te gaan.
Vervolgens kwamen de financiële jaarstukken aan de orde. En dan hebben we het over:
- jaarrekening 2018 naar aanleiding van een vraag van een van de leden wordt door de
penningmeester (Jan Lammers) en door Jaap Hertgers die ook over het jaar 2018 de boekhouding heeft verzorgd, een nadere toelichting gegeven. De leden hebben, na kennisname van
de balans per 31 december 2018 en de verklaring van de commissie kascontrole (Teun
Jochems en Jan Schut) ingestemd met de financiële rapportage en het bestuur decharge
verleend over het jaar 2018.De Commissie Kascontrole 2019 zal bestaan uit Jan Schut en
Onno Muntinga (was reserve lid voor het jaar 2018). Reserve lid voor de commissie 2019 is de
heer Geurt Vink.
Aan de leden wordt, omdat door hen geen gebruik is gemaakt van de in artikel 8 lid2, sub d van
de Statuten geboden mogelijkheid om tegenkandidaten voor te dragen, door de voorzitter voorgesteld in te stemmen met de herbenoeming van mevrouw Jamone Wagner voor de portefeuille
Jeugd, Sport en Onderwijs. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. In antwoord op een
vraag van de heer Wim Hali (algemene ledenvergadering ook eens in Lieren houden) antwoordt
de voorzitter dat een paar jaar geleden een roulatieschema is afgesproken (Hoge Weye;
Hoogepad en Trefpunt) en dat de algemene ledenvergadering over het jaar 2019 in Lieren zal
worden gehouden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het eerste deel van deze algemene ledenvergadering
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet
met als onderwerp “Van intramuraal naar extramuraal”.
Aanwezig zijn Jeroen Mouthaan (coördinator ervaringsdeskundigheid Leger des Heils Gelderland), Marcel
Korte (cliënt, ondersteuner Iriszorg en Antonie de
Vlieger (gemeente Apeldoorn).
Een overzicht wordt gegeven van de doelgroepen en
de specifieke kenmerken daarvan en de behandelmethoden. Voorwaarden voor zelfstandig wonen zijn:
zelfredzaamheid, regie over het dagelijks leven kunnen
voeren en een stabiele situatie.
Toewijzing van een woning moet plaatsvinden uit een
woningbestand van 274 sociale huurwoningen in
Beekbergen.

V.l.n.r.: Jeroen Mouthaan, Antonie de Vlieger
en Marcel Korte

Door Jeroen Mouthaan en Marcel Korte wordt een “in kijkje” gegeven in het traject dat zij
hebben doorlopen, welke stappen in dat veranderingsproces steeds weer een uitdaging waren
om de koers vast te houden en het doel steeds opnieuw te herbevestigen.
Door Antonie de Vlieger wordt en folder uitgereikt en toegelicht waarin tips voor een open
gesprek met iemand met een psychische kwetsbaarheid.
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Jeroen Mouthaan en Marcel Korte worden bedankt voor hun openheid en waarmee ze de
aanwezigen een goed beeld hebben gegeven van een “herstelproces”. Antonie de Vlieger dank
voor de “technische” informatie.
Na deze presentaties was er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na
te praten. Om 23.00 uur werd de algemene ledenvergadering beëindigd.
Ontvangst milieupas voor gebruik buurtbak voor restafval en luiercontainer
Per post ontvangt u uw milieupas met informatie over het
gebruik van de pas en de buurtbak voor restafval en luiers.
U kunt vanaf dit moment gebruik gaan maken van de buurtbak
voor restafval.
Uw milieupas wordt bezorgd in de week van 15 t/m 19 april.
Wilt u weten waar de luiercontainer zich bevindt? Raadpleeg dan de kaart in
de Afvalvrij App en www.mijn.circulus-berkel.nl/containers.
Belangrijke data RESTAFVAL:
• Dinsdag 23 april 2019: Laatste keer dat uw grijze container
(gratis) wordt geleegd.
• Woensdag 24 april 2019: Ophalen lege grijze restafvalcontainer. U wordt verzocht de lege grijze container vóór
07.30 uur aan de weg te zetten zodat Circulus-Berkel deze mee
kan nemen.
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In en om de dorpen
Albert Heijn Beekbergen 5 jaar
Albert Heijn Westerik Beekbergen, had donderdag 4 april uitgekozen
om het eerste lustrum met jong én oud te vieren. Bij de Beekbergense
ZGA e.o. locaties het Zonnehuis en De Vier Dorpen, kwamen medewerkers van AH Westerik Beekbergen, gebakjes brengen voor alle
bewoners. De gedachte hierachter was dat zij het lustrum met iedereen wilden vieren. Ook de klanten die niet makkelijk naar de winkel
toe kunnen komen. Klantvriendelijkheid ten top!
Er was ook gedacht aan de cliënten met slikproblemen. Zij kregen
heerlijke toetjes aangeboden. De medewerkers hadden naast het
rondbrengen van het gebak ook aandacht voor onze cliënten. Als
Zorggroep Apeldoorn e.o. locaties Het Zonnehuis en De Vier Dorpen,
zijn we blij zo betrokken te worden bij het wel en wee in het dorp
Beekbergen.
Groeten vanuit Beekbergen

Bijzondere ontmoeting in Kolff Museumkamer
De Kolff Museumkamer in Kampen is al meer dan elf jaar lang een plek van bijzondere
ontmoetingen. De ontmoeting daar gisterochtend, in locatie Myosotis van woonzorgconcern
IJsselheem ofwel het voormalige Stadsziekenhuisgebouw, was er eentje met een gouden
randje.
De Canadese beeldhouwer Ryan Kurylo (www.ryankurylo.com) doneerde 20 jaar geleden een
nier aan zijn broer Greg om hem het leven te redden. Greg was tot dat moment jarenlang in
leven gehouden dankzij dialyse, de uitvinding van kunstnierpionier Willem Kolff (1911-2009).
Ryan besloot twintig jaar na dato een beeld van pionier Kolff te maken en het te schenken aan
het W.J. Kolff Institute in Groningen. Een kleinere versie ervan was voor de Willem Kolff
Stichting in Kampen.
Samen met hun moeder en zijn vrouw bezochten
Ryan Kurylo (m.) en zijn broer Greg (r.) vanuit
Edmonton (Alberta, Canada) in gezelschap van
gastheer prof. Paul de Vos gisteren Kampen.
Tijdens een warme en emotionele ontmoeting in
de Kolff Museumkamer, waar in 1943 de eerste
patiënt ooit met dialyse door Kolff werd
behandeld, is het beeldje overgedragen aan
voorzitter John Jacobze (l.) van de Willem Kolff
Stichting.
Foto: Herman Broers
N.B. Prof. Kolff heeft een aantal jaren in Beekbergen gewoond en enige tijd geleden werd een straat in Beekbergen
naar hem vernoemd

ReumaNederland haalt 1.110,20 euro op in Beekbergen/Lieren
ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en
inwoners van Beekbergen/Lieren voor hun grote inzet en
bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van
18 tot en met 23 maart 2019 hebben zij met elkaar in totaal 1.110,20 euro opgehaald.
Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma
kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het
leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren.
Bankrekeningnr: NL84ABNA0249108046, Amsterdam, www.reumanederland.nl.
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Zonovergoten dag op Koningsspelen
Touwtrekken, spijkerpoepen en doel schieten waren onder andere de spelen waar de kinderen
van OBS Beekbergen zich mee bezig hielden tijdens de Koningsspelen op vrijdag 12 april op
het voetbalterrein van vv Beekbergen.

De leerlingen van OBS Beekbergen vermaakten zich prima tijdens de Koningspelen.
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Cultuur bij je Buur
In deze zesde editie van “Cultuur bij de Buur” stelden dit jaar weer veel inwoners hun huiskamer
en/of tuin beschikbaar voor de artiesten om op te treden of te exposeren. Op deze manier
probeert Apeldoorn zich op meerdere gebieden te profileren als gezinsstad. Ook in de dorpen
Beekbergen, Loenen, Ugchelen en Wenum-Wiesel, alsook wijkcentra, verpleeghuizen en
woonzorgcentra kon men terecht voor een diversiteit aan artiesten en acts.

Andy Buitenhuis was op 13 april te gast aan de Veldhofweg 9 in Beekbergen. Daar gaf hij een muzikale bijdrage in
het kader van “Cultuur bij je Buur”. Zijn repertoir bestond uit Hollands-, Duits- en Engelstalige populaire muziek.

De schrijvers Bas Langereis, Willem Bierman en Aad van der Waal lazen voor uit eigen werk. Verhalen, columns en
gedicht werden voorgelezen in de bibiotheek van Atlant “Immendaal” op 14 april in Beekbergen.

In een van de huiskamers in Apeldoorn gaf singer/songwriter Lotte de Jong een huiskamerconcert met eigen liedjes
en covers.

“Double Old” toertocht
Afgelopen zondag 14 april konden bewoners van De Vier Dorpen de jaarlijkse toertocht maken
in een aantal Old Timers. Een toertocht die ieder jaar georganiseerd wordt door de leden van
Engelse Ford Club Nederland. Om 14.00 uur vertrokken de Old Timers, onder begeleiding van
een aantal verkeersregelaars, voor een toertocht in de omgeving. Omstreeks 15.30 uur werden
de bewoners en verkeersregelaars weer opgewacht bij De Vier Dorpen en werd er genoten van
een hapje en een drankje.
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Ronde van Gelderland
Op zondag 14 april werd de Ronde van Gelderland verreden in het glooiend landschap van
Beekbergen en Lieren. Ook dit jaar weer werd deze wedstrijd verreden als jeugdklassieker voor
renners van 7 tot en met 14 jaar. De start/finish was bij het Kerkeveld. Bij deze historische
klassieker voor junioren waren o.a. Marianne Vos, Leontien van Moorsel en Kirsten Wild die in
het verleden deze wedstrijd wisten te winnen en faam hebben gemaakt bij het professionele
wielrennen.

UITSLAGEN:
Jeugd Cat. 7: 1. Thom van der Werf (Annen) 2. Gijs Broere (Nederhorst) 3. Thomas Engelhard (Den Haag)
Jeugd Cat. 6: 1. Keije Solen (Zwolle) 2. Antoine Quint (Deil) 3. Jente Derksen (Haalderen)
Jeugd Cat. 5: 1. Tyler Eyk (Amsterdam) 2. Joëlle Eenkhoorn (Genemuiden) 3. Finn Hiemstra (Burgum)
Jeugd Cat. 4: 1. Victor Kroesbergen (Ede) 2. Maureen Abma (Wolvega) 3. Cas Timmermans (Wageningen)
Jeugd Cat. 3: 1. Adne Cappon (Raalte) 2. Jinthe Nijboer (Zwolle) 3. Camiel Beuker (Vleuten)
Jeugd Cat. 2: 1. Nicole van Sighem (Breda) 2. Bo Kramer (Bathmen) 3. Jayden Lampen (Leusden)
Jeugd Cat. 1: 1. Sara Pols (Amersfoort) 2. Hugo Cappon (Raalte) 3. Lisa Brouwer (Bunschoten)
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Sloop Coöperatie Lieren

Bij de Coöperatie in Lieren is men al dagen bezig geweest met de gedeeltelijke sloop van de (bij)gebouwen.

Herdenking 74 jaar bevrijding Lieren, Oosterhuizen en Beekbergen
Op woensdag 17 april 2019 is het 74 jaar geleden dat Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
werden bevrijd en dat wordt herdacht met een tweetal bijeenkomsten bij het monument.
De Nederlandse en de Canadese vlag worden gehesen, de 48e Highlanders of Holland Pipes en
Drums verlenen hun medewerking. Ook zijn er weer Old Army Cars.
’s Morgens (aanvang 09.00 uur) is dat samen met groep 7 en 8 van de Prinses Juliana school
uit Lieren.
De leerlingen van groep 8 dragen de verzorging van het monument over aan groep 7.
’s Avonds begint de herdenking om 19.30 uur en is er gelegenheid om bloemen bij het
monument te leggen. The last Post wordt geblazen door de trompettist de heer Hartgers.

’s Morgens 09.00 uur; ’s avonds 19.30 uur, u bent van harte uitgenodigd bij deze herdenkingsbijeenkomsten.

8

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 18 april 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

Raadsvergadering
1.Vaststelling raadsagenda
2.Bezoek Commissaris van de Koning: profielschets m.b.t. vacature nieuwe burgemeester
(36-2019)
Besluiten raad
3. Rechtstreeks:
a. Convenant regionale samenwerking MO/BW Oost-Veluwe (32-2019)
b. Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 4 en 6 (34-2019)
c. Strategische Werkagenda Raad 2019-2022 (35-2019)
d. Eerste begrotingswijziging MPB 2019-2022, jaarschijf 2019 (33-2019)
4. Vaststelling Woonagenda 2018 - 2021 (31-2019)
5. Vaststelling bestemmingsplan Maria Stuartstraat naast 75 (30-2019)
6. Vragenuurtje
7. Actualiteitsvragen
a. ingediend door PvdD inzake opschorting zwijnenafschot
20.00 uur

Schorsing

20.15 uur

Vervolg raadsvergadering

21.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderholt 5, Beekbergen

het plaatsen van een paardenrijbak

2019-04-10

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

Libellestraat 30, Beekbergen

het plaatsen van een dakkapel voorzijde woning

2019-04-12

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).
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Verkeersbesluit uitbreiding parkeerverbodszone Kerk-Allee, Beekbergen
t.b.v. de markt
Nr. 2019-154242
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;
gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve
Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).
Overwegende:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

dat de Kerk-Allee gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn;
dat de Kerk-Allee in beheer is bij de gemeente Apeldoorn;
dat de Kerk-Allee een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;
dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is
verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;
dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester
en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer &
Onderhoud d.d. 14 januari 2019 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;
dat de wegencategorisering van het wegennet in gemeente Apeldoorn is opgenomen in de
mobiliteitsvisie 2016-2020;
dat de Kerk-Allee is gecategoriseerd als erftoegangsweg (30 km/u);
dat de Kerk-Allee gelegen is binnen Beekbergen;
dat de verblijfsfunctie de voornaamste functie van een erftoegangsweg is en deze boven de
verkeersfunctie gaat;
dat er op de Dorpsstraat in Beekbergen een parkeerverbodszone van kracht is;
dat op het eerste deel van de Kerk-Allee, gezien vanaf de Dorpstraat, elke week op
woensdag, vrijdag en zaterdag een markt aanwezig is;
dat de markt geen plek heeft om de kramen op te bouwen wanneer er voertuigen geparkeerd
staan;
dat de markt dan ook regelmatig hinder ondervindt van geparkeerde voertuigen;
dat dit voorkomen kan worden door een parkeerverbod in te stellen;
dat op de Kerk-Allee voldoende parkeergelegenheid beschikbaar blijft om te kunnen voldoen
aan de parkeerbehoefte;
dat een regulier parkeerverbod ten tijde van de markt hier niet ingesteld kan worden door
middel van verkeersbord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 vanwege de breedte van de
Kerk-Allee;
dat de hiervoor benoemde parkeerverbodszone gerealiseerd kan worden door middel van het
uitbreiden van de bestaande parkeerverbodszone door het verplaatsen van de
verkeersborden E1zb en E1ze volgens bijlage 1 van het RVV 1990 naar de Kerk-Allee achter
het gedeelte waar de markt gebruikt van maakt;
dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het instellen van een parkeerverbodszone een
verkeersbesluit is vereist;
dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 bovengenoemde maatregel strekt tot het in stand
houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
dat het in artikel 2 van de WVW 1994 beschreven belang van het zoveel mogelijk waarborgen
van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het instellen van een parkeerverbod, omdat
de vrijheid om te parkeren langs de rijbaan wordt ingeperkt maar dat dit belang als minder
zwaarwegend wordt geacht gelet op hiervoor genoemde overwegingen;
dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de
korpschef van de politie, Eenheid Oost Nederland;
dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.
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Het besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Door middel van het verplaatsen van de verkeerborden E1zb en E1ze volgens bijlage 1 van het
RVV 1990 een parkeerverbodszone in te stellen op de Kerk-Allee in Beekbergen tot aan KerkAllee huisnummer 2.

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagmiddag van
09.30 tot 12.30 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.
Van 13 april tot en met 6 mei gaat Hélène Mook op vakantie. Er is dan geen vervanging
dus de spreekuren komen te vervallen. Er kan wel contact opgenomen worden met het
algemene telefoonnummer van Stimenz: 088 784 64 64. Via dat telefoonnummer wordt
dan verwezen naar de juiste hulp.
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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.

Iedere donderdag van 12:00 uur tot 14:00 uur zijn Sociaal Raadslieden aanwezig
voor al uw vragen
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:
Spreekuur Sociaal Raadslieden vindt plaats in De Hoge Weye, zaal 1 (svp achteringang
nemen !). Adres: Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen

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.
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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.
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.

HUISKAMER van LIEREN
VOOR WIE:
• Iedereen die graag een praatje wil
• Bij een kopje koffie/thee met wat lekkers
• Vanuit Lieren of daar buiten
OM WAT TE DOEN:
• Gezelligheid, wat handwerken, een spelletje
• Eventueel een gezamenlijke lunch (tegen een kleine vergoeding)
• Eventueel wat creatiefs als daar behoefte aan
bestaat
• Het belangrijkste is het contact
EN WAAR DAN WEL:
• In het Trefpunt
• Lierderstraat 7, achter de Kerk
WANNEER ?
• Elke woensdag van 10.00-12.00 uur
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KOM d’r IN
KOM d’r IN is een wekelijks inloopmoment bedoeld voor inwoners van Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen, die het fijn vinden activiteiten te ondernemen maar die het om welke reden dan ook
lastig vinden dit op te pakken. Tijdens een kop koffie of soep, kunnen we het er eens over hebben.
Ook de Sociaal Raadslieden van Stimenz zijn aanwezig voor wie vragen heeft over bijvoorbeeld
toeslagen, inkomen en voorzieningen.
Het is op de donderdag van 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”,
Dorpstraat 34, Beekbergen.

Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!

DE STAMTAFEL

Dorpshuis De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel
een inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken tegen
betaling van 1 euro voor 2 kopjes.
Voor de mannen/vrouwen die willen biljarten is daarnaast ook nog de gelegenheid om dit op
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te doen.
Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook
voor het maken van een praatje met elkaar.
Ook organiseren we af en toe een lezing of demonstratie van diverse onderwerpen, zoals o.a.
een presentatie van Zorgsaam, Beter Horen, Brandpreventie e.d.
De afgelopen jaren hebben we zelfs nog enkele tochtjes kunnen maken, soms met een
bezoekje aan een tuin, een tocht door de bossen in de herfstkleuren. Het vervoer wordt dan
geregeld door de vrijwilligers en de bezoekers van de Stamtafel.
Mocht iemand andere activiteiten willen ondernemen, neem dan even contact op met één van
de vrijwilligers, dan zullen wij zien of dit te realiseren is.
Zelf vrijwilliger worden ???, meld je dan aan bij ons.
- 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!

Op donderdag 18 april is er géén spreekuur !
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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