Nieuwsbrief 13 mei 2019
Van de bestuurstafel
Het was de afgelopen weken goed merkbaar dat de scholen gesloten waren en dat veel werknemers van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt snipperdagen op te nemen en een korte
vakantie hadden gepland. Dat betekent niet dat de dorpsraad stil heeft gezeten, maar de documentenstroom was aanzienlijk minder in deze weken.
Wat lag er wel op de bestuurstafel?
Allereerst was er een mailbericht van een aantal bewoners van Kerkeveld en Dorpstraat naar
aanleiding van gif (en water) dat vooral ’s nachts wordt gespoten op een grondgebied waar
lelieteelt wordt uitgeoefend. Omwonenden constateren een gele nevel en een vreemde geur.
De dorpsraad heeft direct na het ontvangen van dit bericht de stadsdeelmanager BeekbergenLieren-Oosterhuizen ingeschakeld en die heeft op haar beurt de Omgevingsdienst gevraagd
een onderzoek uit te voeren en - op basis van de vindingen - te adviseren of de producten uit
de moestuin veilig kunnen worden gegeten. De Omgevingsdienst heeft nog niet gerapporteerd.
Maar verwacht wordt dat het antwoord op korte termijn beschikbaar komt.

Een ander onderwerp dat tijdens de afgelopen weken aan de orde kwam is het klompenpad.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (9 april 2019) werd u geïnformeerd over de
voortgang. De gesprekken met de grondeigenaren zitten nu in de afrondende fase
en dat betekent dat de route het stadium “definitief” nadert. Dat het beschrijven van
de route nu concreet kan worden en dat de opleverdatum vaste vormen krijgt.
Zodra dat bekend is zullen wij u informeren.
Vanaf nu zal het weer business as usual worden.

Sobere voorjaarsnota
Op vrijdag 10 mei 2019 ontving de dorpsraad onderstaand persbericht van de gemeente Apeldoorn.
Wij zullen de komende week de voorjaarsnota bestuderen en streven er naar in de volgende nieuwsbrief
nader op de inhoud van de voorjaarsnota in te gaan.

De voorjaarsnota van de gemeente Apeldoorn staat dit jaar in het teken van de tekorten binnen
het sociaal domein en met name op de jeugdhulp. Zelfs bij een gematigde groei van de uitgaven voor jeugd en Wmo zouden de tekorten oplopen naar € 24 miljoen in 2023. Het college
wil zoveel als mogelijk het tekort op jeugdhulp en Wmo terugdringen binnen het zorgdomein
zelf. Op de korte termijn zal dit niet voldoende zijn. Hierdoor zijn extra bezuinigingen helaas
onvermijdelijk.
De gemeente heeft niet alleen te maken met tekorten op de zorgtaken, maar ook met andere
tekorten. Zo zijn er tegenvallers bij de VNOG en PlusOV. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die onontkoombaar om extra geld vragen, zoals parkeergarage Anklaar en nieuwbouw
sporthal Zuiderpark.
Een financiële meevaller is er doordat de gemeente de vanaf 2011 opgelegde precariogelden
voor nutswerken mag houden, nu verschillende bezwaarprocedures hiertegen zijn gestaakt.
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Vorige week werd bekend dat Apeldoorn hierdoor een financiële meevaller heeft van ruim € 60
miljoen euro.
Forse maatregelen jeugdhulp
Desalniettemin ziet Cziesso nog veel risico’s. “We hebben al veel maatregelen genomen om de
tekorten op de jeugdhulp terug te dringen, maar we hebben zo’n fors tekort dat we echt fundamentele andere keuzes moeten gaan maken over hoe wij de jeugdhulp organiseren.” Volgens
de wethouder is het dan ook noodzakelijk om extra geld achter de hand te houden voor het
geval de tekorten niet snel genoeg teruggedrongen kunnen worden. “We moeten ook voorkomen dat we geen maatregelen nemen die financieel misschien goed zijn, maar de zorg voor
kinderen gaat schaden. Want overeind blijft staan dat iedereen die zorg nodig heeft, die moet
krijgen.”
Cziesso benadrukt dat ook het rijk geld moet bijleggen. “In het bestuursakkoord is oplopend tot
2022 al € 5 miljoen extra begroot voor jeugd, maar nog hebben we te maken met forse overschrijdingen. Als het Rijk niet met extra geld komt, is het onvermijdelijk dat we nog meer op
andere terreinen dan jeugd moeten gaan bezuinigen. Het bedrag waar het Rijk nu mee
gekomen is, is echt onvoldoende.”
Bezuinigingen
“Door alleen al het tekort op jeugd en Wmo zijn we gedwongen om te bezuinigen. Andere
tegenvallers en onontkoombare uitgaven komen daar nog eens bovenop. Al met al zorgt dit
ervoor dat we zijn genoodzaakt om te bezuinigen op tal van andere terreinen”, aldus de wethouder. Van deze bezuinigingen zal de Apeldoornse bevolking op korte termijn weinig merken.
“We kijken kritisch naar het bestaande en nieuwe beleid en besparen op bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare verlichting door het toepassen van nieuwe technieken. Met deze
besparingen zijn we al begonnen.”
In de voorjaarsnota wordt van jeugd en Wmo een grote bijdrage verwacht om de tekorten terug
te dringen. De gemeente loopt hierbij het risico, dat bezuinigingsmaatregelen op de zorgtaken
mogelijk niet genoeg geld opleveren. Om de begroting ook op de lange termijn sluitend te
houden stelt het college daarom voor om een buffer te creëren om eventuele tegenvallers op te
kunnen vangen.
Hiervoor zoekt het college naar extra bezuinigingen oplopend tot € 5 miljoen in 2022. “Dat is
een fors bedrag, maar helaas onvermijdelijk om de begroting ook op de lange termijn sluitend te
krijgen. Maar door de tijd te nemen en slim te besparen hopen we ervoor te zorgen dat de
bezuinigingen zo min mogelijk pijn gaan doen.” De wethouder wil dan ook blijven koersen op
financieel herstel 2026. “Want alleen als we genoeg spaargeld hebben, kunnen we ervoor
zorgen dat Apeldoorn de mooie gemeente blijft zoals die nu is.”
De € 60 miljoen precariogelden maakt het mogelijk om de jaarlijkse aflossing van € 5,5 miljoen
op het tekort in het grondbedrijf uit 2011 voortaan in te zetten als dekking voor de huidige
tekorten. Vanaf 2019 kan het spaardeel van 5,5 miljoen euro worden ingezet om de tekorten op
te vangen, omdat het college de raad zal voorstellen een deel van de ontvangen precariogelden
te gebruiken om de resterende schuld van het grondbedrijf af te lossen.
Risico’s
De voorjaarsnota van dit jaar noemt ook de grote financiële risico’s op bijvoorbeeld het vlak van
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het Rijk wil vanaf 2021 een nieuw objectief
verdeelmodel gaan gebruiken dat Apeldoorn € 26 miljoen structureel zou gaan kosten. De
gemeente lobbyt dan ook actief om te voorkomen dat dit risico ook bewaarheid wordt. Cziesso
benadrukt dat dit soort risico’s de noodzaak laat zien om blijvend te werken aan een financieel
gezonde gemeente. “Alleen door goed financieel beleid kunnen we ook op de lange termijn van
Apeldoorn een mooie bloeiende gemeente maken.”
De wethouder is ondanks alle risico’s en de tekorten wel optimistisch. “Ik ben ondanks alle
onzekerheden trots op deze voorjaarsnota. We zorgen er met deze nota voor dat we kunnen
blijven investeren in Apeldoorn. Want ondanks onze grote tekorten, gaat het onder de streep
goed met de gemeente. Samen met de gemeenteraad ga ik dan ook graag in overleg om ervoor
te blijven zorgen dat we het pad naar financieel herstel blijven vervolgen zonder dat het ten
koste gaat van onze mooie gemeente.”
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In en om de dorpen
Foto’s van Herdenking 4 mei en Viering 5 mei
kunt u bekijken op de website van de
Stichting 4 en 5 mei Beekbergen:
http://4en5meibeekbergen.nl/
WIJZIGING spreekuur Sociaal maatschappelijk werker
LET OP ! Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz, is voortaan iedere
dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur (was donderdag 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.

Meester Albert Kersten met pensioen
Velen van u hebben in het verleden bij hem in de klas gezeten. Want van de 42 dienstjaren in
het onderwijs was de heer Kersten 32 jaar verbonden aan OBS Beekbergen. Op 7 mei 2019
was er dan het afscheid van het onderwijs en van de basisschool De Bongerd waaraan de
heer Kersten de laatste jaren verbonden was.
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben die laatste werkdag een bijzonder tintje gegeven door
de heer Kersten op de fiets van Beekbergen (woonadres) naar OBS De Bongerd te begeleiden
op deze laatste werkdag. Na het nuttigen van het eigen ontbijt, fietsten de kinderen met
meester Kersten aan het hoofd richting Apeldoorn waar het een feestelijk afscheid werd.
Ga genieten van een welverdiende rust!

Van zijn 42 dienstjaren in het onderwijs werkte meester Kersten er zo’n 32 jaar op de basisschool in Beekbergen!

Kort nieuws

De borden voor de Verkiezing van het Europees Parlement op donderdag 23 mei zijn geplaatst.
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De pastorie van de Hervormde Kerk in Beekbergen staat in de steigers voor onderhoudswerkzaamheden.

De (bij)gebouwen van de Coöperatiehof in Lieren zijn al voor een gedeelte gesloopt t.b.v. het nieuwbouwproject
“De Coöperatie”.

De verkeersdrempel bij de kombord in Engeland zorgt er nu voor dat het (sluip)verkeer langzamer gaat rijden.

JUBILEUM CONCERT HOSANNA 100 Jaar
In verband met het 100-jarig bestaan op 6 juni 2019, geeft
De Christelijke Gemengde Zangvereniging "Hosanna" uit Lieren op
zaterdag 8 juni 2019 een jubileumconcert in de dorpskerk in
Beekbergen.
Medewerking zal worden verleend door Elise Arends - sopraan, Carina
Bossenbroek - panfluit, Johanneke Wilbrink - dwarsfluit, Roel Praas piano, Gerrolt Droogsma - orgel. O.l.v. dirigent Bart van den Brink.
Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis.
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Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 21 mei, 20 juni,
12 juli en 26 juli in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 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.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot
75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit
digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op www.mijn.cbr.nl.
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of
Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar
weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer
(digitaal) kan invullen.
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Varia
Geen muur die ze kan tegenhouden!
In de Stentor van 6 mei 2019 stond een artikel met de titel “Gelderland strijdt tegen horrorplant
door geven subsidie”. Waar gaat het over? In het artikel wordt toegelicht dat in toenemende
mate in Nederland een invasie van exoten plaatsvindt. Planten die hier niet hun oorsprong
hebben en die de vervelende eigenschap hebben zich door niets groei laat beperken.
Woekeren en niet of nauwelijks zijn uit te roeien. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Japanse
duizendknoop, maar de Canadese guldenroede, de reuzenbalsemien de reuzenberenklauw
doen er nauwelijks voor onder.

Japanse duizendknoop

Canadese guldenroede

reuzenbalsemien

reuzenberenklauw

Planten die fundaties van gebouwen aantasten, dijken verzwakken en wegen schade toebrengen. Allemaal soorten die, zodra ze worden gesignaleerd volledig moeten worden verwijderd uit tuin, plantsoen en berm. Dat het echt menens is wordt duidelijk uit de subsidieregeling die de Provincie Gelderland heeft ingesteld voor gemeenten en waterschappen wanneer zij
een gebiedsplan hebben opgesteld. Terreinbeheerders kunnen eveneens van een vergoedingsregeling gebruik maken. Nogmaals: meteen uitroeien want als de planten zich eenmaal geworteld hebben is het te laat.
En dan is er ook nog de zonnebaars die in de Nederlandse wateren
voor de nodige onrust zorgt. Een rover die alles wat maar enigszins
eetbaar is opeet en een bedreiging vormt voor de visstand in de
binnenwateren.
Hoe we aan deze exoten (planten en vissen) komen is niet altijd
even duidelijk. Hoe we er vanaf komen is ook een vraag.
De zonnebaars (Lepomis gibbosus) is een vis uit Noord-Amerika die is uitgezet in het zoete water van de Benelux.

N.B. De uit uw tuin verwijderde (delen) van de bovengenoemde planten NIET in de groencontainer maar
afvoeren als restafval.

Koninklijke Wandeling t.b.v. Stichting ‘kLEEF! - zaterdag 18 mei 2019
Op zaterdag 18 mei 2019 - tijdens de jaarlijkse 'kLEEF Run Kroondomein Het
Loo - is de Koninklijke Wandeling ten behoeve van Stichting ‘kLEEF! in samenwerking met AV’34.
Deze wandeling (2 of 5 km) gaat door de Paleistuin en het Kroondomein Het
Loo langs ‘The Garden of Earthly Worries’, een presentatie van vier imposante
eigentijdse sculpturen naar ontwerp van de architect Daniel Libeskind.
Beide wandelingen zijn o.l.v. een gids.
Met deze wandelingen wordt Stichting 'kLEEF! gesponsord: het inschrijfgeld (€ 8,50 per deelname) komt
volledig ten goede aan deze Apeldoornse stichting. Stichting ´kLEEF! is een zelfstandig en laagdrempelig inloophuis voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en/of hun naasten of nabestaanden en
is nagenoeg geheel afhankelijk van giften en donaties.
U kunt zich aanmelden via de internetsite van Stichting ‘kLEEF!:
www.stichtingkleef.nl/koninklijke-wandeling
Samenvatting:
Wat
Voor wie
Waar
Tijd

:
:
:
:

Koninklijke Wandeling t.b.v. Stichting ´kLEEF!
voor iedereen
voorterrein van het Paleis het Loo
vanaf 10.00 uur kunt u zich melden bij het wedstrijdsecretariaat
(kijk op www.stichtingkleef.nl/koninklijke-wandeling voor meer informatie)
Contact
: Wim van Beek (verantwoordelijk voor de organisatie van de ‘kLEEF! Run), Beek0290@wxs.nl
Site en meer info : www.stichtingkleef.nl/koninklijke-wandeling
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Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 16 mei 2019

Tijd

Omschrijving
Oude Ambachtsschool, Molenstraat 1

18.00 uur

Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning

19.00 uur

Pauze

19.45 uur

Sluiting
Raadzaal

19.00 uur

Stichting XYZ

19.45 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Stichting Present

19.45 uur

Sluiting
Raadzaal
Raadsvergadering
1. Opening vergadering en afscheid raadslid T.C.E. Kipp
2. Vaststelling raadsagenda
3. Debat vuurwerkvrije zones
Besluiten raad:
4. Rechtstreeks:
a. Vaststelling bestemmingsplan Julianatoren en parkeerterrein (40-2019)
b. Toepassing coördinatieregeling Westpoint locatie aan de Handelsweg (41-2019)
c. Aankoopcompensatie Maatschappelijk Vastgoed voor De Pretentielozen inzake
Dovenetel (45-2019)
d. Afronding aankoop parkeergarage Anklaar (46-2019)
e. Toekomstplan en begroting 2020 Tribuut en jaarstukken 2018 (47-2019)
f. Kredietverstrekking aanschaf nieuwe camerasystemen en inrichten regieruimte
(43-2019)
g. instemmen met het verlenen van ontheffing van de woonplaatsvereiste wethouder
(verlenging) (44-2019)
5. Ontwikkelstrategie Woldhuis 13 – landgoed Woudhuis (2019-2021) (37-2019)
6. Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019 (MPG) (38-2019)
7. Zienswijze op de conceptbegroting 2019 en de programmabegroting 2020 van de
VNOG (veiligheidsregio) (39-2019)
8. 1e wijziging tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019 (42-2019)
9. Vragenuurtje
10. Actualiteitsvragen

22.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 84, 7361 AX, Beekbergen

het veranderen van de bestemming

2019-05-09

Dorpstraat 82, Beekbergen

het veranderen van de bestemming

2019-05-09

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

Engelanderweg 47, Beekbergen

het tijdelijk realiseren van een drie slaapkamers
en een badkamer in bestaand bijgebouw.

2019-05-08

Ruitersmolenweg 154, Beekbergen

het plaatsen van een in- en uitrit

2019-05-09

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

Het Oude Veen 19-21, Lieren

Fietsvierdaagse Oosterhuizen d.d. 2 t/m 5 juli 2019

2019-05-08

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement 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 dinsdagmiddag van
10.00 tot 12.00 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.

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
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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!

Klein kledingherstel mogelijk bij KOM d’r IN/Stamtafel
Het gebeurt ons allemaal wel eens; knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte het prima
deze zelf opnieuw aan te zetten maar nu lukt het niet meer de draad in de naald te krijgen of
het knoopje is zoek of je weet überhaupt niet hoe je klein kleding herstel moet aanpakken. Of
soms werken de eigen vingers niet (meer) mee. Voor kleine kleding herstelwerkzaamheden
hebben we een handige, hulpvaardige dorpsbewoner bereid gevonden, deze klusjes te willen
doen. Knopen aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken in kleding, een rits inzetten,
broek korter maken etc. Eens in de vier weken, op donderdagen tussen 13.00-15.00 uur is het
mogelijk dit klein-kledingherstelwerk op te lossen. Kom gerust met de kleding langs en
afhankelijk van het herstelwerk wordt de prijs bepaald. De kosten houden we zo laag mogelijk.
Schroom niet en kom gerust op donderdag 2 mei, 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19
september, 17 oktober, 14 november of 12 december langs bij Ontmoetingsactiviteit KOM d’r
IN en de Stamtafel, beide gevestigd in dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen.

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.
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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

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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