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Nieuwsbrief 11 juni 2019 

Van de bestuurstafel 

Bijeenkomst omwonenden met betrekking tot nieuwbouw Marken-Haven 

Op 29 mei 2019 was, door Atlant Wonen Zorg Welzijn, een aantal omwonenden en het bestuur 
van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met betrek-
king tot nieuwbouwplannen voor de locatie Marken-Haven. Namens het bestuur van de dorps-
raad was Joop van der Meer bij de bijeenkomst aanwezig. 
Het was de heer Siegelaar (programmaleider nieuwbouw) die de aanwezigen informeerde 
over: 

- hoe en waarom van de nieuwbouw. Het gaat om vervangende bouw van de huidige semi- 
permanente bouw van Marken Haven en de oudbouw van Marken-Buiten (de locaties 
werden op een tekening nader aangegeven. Beide locaties zijn dringend aan vervanging toe 

- wie zijn de (toekomstige) bewoners en om hoeveel bewoners gaat het? De doelgroep is 
mensen met chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg (80 plaatsen) en 20 plaatsen voor 
Korsakov patiënten. Het zijn in het algemeen patiënten die langere tijd bij Atlant verblijven. 

Het was vervolgens Candice de Rooij (van KAW architecten die de nieuwbouwplannen met de 
aanwezigen besprak. Aangegeven werd dat: 

- het gebouw bestaat uit 5 clusters en elk cluster omvat twee groepen van 10 bewoners 
- het gebouw heeft voor een deel 3 en voor een deel 2 bouwlagen 
- op de getoonde tekening wordt duidelijk hoe de nieuwbouw past binnen de op het terrein 

aanwezige gebouwen 
- met de locatie en de bouwhoogte is rekening gehouden met de aanwezige HS-leiding en 

met Natura 2000 
- het terreingedeelte van het huidige Marken Haven wordt te zijner tijd teruggegeven aan de 

natuur 
Vervolgens wordt met de aanwezigen van gedachten gewisseld 
over mogelijke overlast van het bouwverkeer en het mogelijk stuk 
rijden van de bermen langs Kuiltjesweg en Koningsweg en de 
voorziene maatregelen voor de fysieke veiligheid van de 
bewoners (gaas afzetting op balkons en afsluitbare deuren). 
Onderdelen waarover deskundigen nader overleg zullen hebben. 
Zodra er volgende stappen in ontwerp en uitvoering zullen worden 
gezet zullen omwonenden en de dorpsraad worden uitgenodigd. 
 
 
 
Afbeelding 1: 
Schetsontwerp van het terrein Markenhof  
(donkergrijs is het nieuwe Marken Haven) 
©MTD Landschapsarchitecten 

 

Verbouwing brandweerkazerne/politiepost 

Geruime tijd geleden informeerden wij u middels onze wekelijkse digitale Nieuwsbrief over de 
voorgenomen verbouwing van de brandweerkazerne/politiepost aan de Van Schaffelaarweg in 
Beekbergen. 
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Op vrijdag 8 juni 2019 ontvingen wij, evenals de direct omwonenden van de brandweerkazerne, 
een brief van aannemingsbedrijf Draisma waarin zij meedeelt dat zij in opdracht van de 
gemeente Apeldoorn en de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland de brandweerkazerne en 
de politiepost gaat verbouwen. De werkzaamheden die verband houden met het verwijderen 
van asbesthoudende dakplaten zullen worden uitgevoerd door de firma Lagemaat uit Heerde. 
De werkzaamheden starten in week 25 (week van 17 juni). De aannemer heeft toegezegd de 
overlast van de sanerings- en sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en dat geldt 
ook voor eventueel verkeersoverlast door aan- en afvoer van bouwmaterialen en dat de werk-
tijden zijn maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur. 
Mocht daartoe aanleiding zijn dan zullen wij u in een volgende Nieuwsbrief informeren. 

 

Bouwproject Beekvallei een flinke stap vooruit 

Van de vereniging BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) ontvingen wij het 
bericht dat tijdens de periode van ter inzage legging bij de gemeente Apeldoorn geen ziens-
wijzen zijn ingediend op het woningbouwproject Beekvallei. Daarmee is het project van een 
aantal jongeren die in het dorp willen blijven wonen, een flinke stap dichterbij gekomen. 
Alle respect voor het initiatief een het doorzettingsvermogen gedurende vele jaren. 
Burgerinitiatief van de bovenste plank.  

   

   
De 30 woningen en 3 vrije kavels in Beekvallei Lieren komen te liggen op de hoek van de Nieuwe Voorweg en 
Veldbrugweg, aan de rand van het dorpje Lieren. 

Op www.beekvallei.nl staan mooie impressies van het project. 

Het bestuur van de dorpsraad Beekbergen-Lieren wenst hen succes bij de vervolgstappen. 

 
 



 
 

 3 

Apeldoorn nieuwste lid Euregio Rijn-Waal 

De gemeente Apeldoorn is lid geworden van de Euregio Rijn-Waal. Een 
organisatie waarin Duitse- en Nederlandse steden samenwerken met als 
doel om een sterke regio te vormen waarin de grens geen belemmerende 
effecten meer heeft. Door toe te treden tot deze Euregio haalt het college 
de banden aan met de Oosterburen en creëert het college op deze manier 
een relevant Duits netwerk. Zo wil Apeldoorn graag gaan samenwerken met 
steden zoals Düsseldorf en Duisberg op het gebied van Cleantech, 
circulaire economie, energie, klimaat en duurzame mobiliteit.  

Economie 

Door meer samen te werken met Duitsland hoopt Apeldoorn het Apeldoornse bedrijfsleven nog 
beter te ondersteunen met bijvoorbeeld het verkennen van de Duitse markt. Stevigere samen-
werking met Duitse partners kan daarnaast leiden tot een betere bereikbaarheid van 
Apeldoorn. Tevens draagt het lidmaatschap bij aan de profilering van Apeldoorn als gunstige 
vestigingsstad en opent de regio de deur tot interessante Europese subsidies voor grens-
overschrijdende samenwerking.  

Euregio leden 

Van de Euregio zijn al tientallen gemeenten lid uit Duitsland en Nederland. Naast grote Duitse 
steden zoals Düsseldorf en Duisburg zijn ook Arnhem, Nijmegen en Ede lid. Maar ook kleinere 
grensgemeenten zoals Zevenaar, Bergen en Doesburg uit Nederland en KreisKleve, 
Hamminkeln en Moers uit Duitsland. 

In en om de dorpen 

“Eredag” 13 juni 2019 

Op donderdag 13 juni 2019 vindt voor het 72e opeen-
volgende jaar de “Eredag” plaats voor de oudere 
inwoners van de dorpen Beekbergen, Lieren, 
Oosterhuizen en de Hooilanden, die zich inmiddels voor 
deze dag hebben opgegeven.  

We vertrekken dit jaar om 10.30 uur vanaf het “Hoogepad” 
in Beekbergen met 2 bussen via een mooie route naar 
herberg, museum en restaurant Erve Kots in Lievelde in 
de achterhoek. De deelnemers aan de Eredag krijgen in 

het restaurant van Erve Kots een uitgebreide koffiemaaltijd aangeboden en daarna is er de 
mogelijkheid om het museum en/of de kaasboerderij te bezoeken of op het ruime en beschutte 
terras te verblijven. De reizigers krijgen ’s middags nog enkele drankjes en hapjes aangeboden 
en daarna zullen we ons weer opmaken voor de terugreis naar Beekbergen. 

Om ongeveer 18.00 uur arriveren we weer bij het “Hoogepad” in Beekbergen. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren zullen we geen rondgang maken door het dorp.  

In het “Hoogepad” zullen we nog een kopje koffie drinken en zullen de kinderen van de 
dorpschool Beekbergen een optreden verzorgen en zullen wethouder Stukker en Joop van der 
Meer, voorzitter van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren, de reizigers toespreken waarna de 
“Eredag” zal worden afgesloten. 

We willen graag iedereen hartelijk danken die deze “Eredag” heeft helpen mogelijk maken en 
waardoor deze prachtige traditie na 72 jaren nog steeds in stand kan worden gehouden. 

Namens de stichting “Eredag”, 

Paul Spölmink, voorzitter 
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Nieuwe dirigent Prinses Juliana Beekbergen 

Per september 2019 is Marten van der Wal de nieuwe vaste dirigent van het harmonieorkest 
Prinses Juliana Beekbergen. Deze week werd de overeenkomst daarvoor door Marten van der 
Wal en PJB voorzitter Gerrit Woudenberg ondertekend. Marten was begin dit jaar vier maanden 
interim dirigent van PJB. Die samenwerking is beide partijen zodanig goed bevallen dat dirigent 
en leden unaniem besloten hebben met elkaar door te gaan. Marten van der Wal dirigeert sinds 
1983 verschillende orkesten. Momenteel is hij verbonden aan het Fanfare orkest Excelsior 
Westenholte, de Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria Heerde en de Chr. muziekvereniging 
Soli Deo Gloria Ommen. 

 
 Deze week werd de overeenkomst daarvoor door Marten van der Wal 
 en PJB voorzitter Gerrit Woudenberg ondertekend. 

Daarnaast is hij werkzaam als freelance graveur/redacteur voor verschillende muziek 
uitgeverijen/componisten in binnen- en buitenland. Dirigent en orkest hebben de ambitie om 
een fraai klinkend harmonieorkest te realiseren, door het geven van leuke concerten met goed 
in het gehoor liggende muziek. Samen in een prettige sfeer en op een goed niveau musiceren 
is kenmerkend voor PJB. Zin om daar in mee te doen? Waldhoorn, trombone, saxofoon, 
slagwerk, klarinet en hobo zijn zo wat instrumentgroepen waar aanvulling welkom is. 

 

Centrum Beekbergen een paar uur zonder stroom 

Een deel van het dorp Beekbergen heeft dinsdag 4 juni te kampen gehad met een stroom-
storing dat enkele uren heeft geduurd. Enkele woningen en bedrijven met de postcode 7361 
hebben er last van gehad. Onder andere Albert Heyn en De IJstijd hadden de zaak al vroeg 
gesloten. Energie netwerkbeheerder Liander heeft omstreeks 18.30 uur de stroomstoring 
opgelost. Het is niet bekend waardoor de storing is ontstaan. 

  De tijd stond dinsdag 4 juni (om 15.10 uur) even stil in Beekbergen! 
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Impressie Pinkstermarkt Oosterhuizen 

   

   

`  
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Varia 
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Astronomie in de kunst 

14 juni 2019, 20:00 – 22:00 uur 

Welke rol heeft de astronomie gespeeld in de kunst door de jaren 
heen? Een onderzoekje naar kunst, waarin sterrenkundige 
onderwerpen worden weergegeven, levert toch meer op dan je 
zo in eerste instantie zou denken. Frank Vermeulen deed een 
speurtocht van de Oudheid tot de moderne kunst en kwam tot 
een aardige verzameling afbeeldingen. 

 
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 

 
 
 

Ervaar het openbaar vervoer! 

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur 
in Apeldoorn. 

Wanneer : maandag 17 juni 2019 
Hoe laat : 14.00 – 15.30 uur 
Waar : CODA Apeldoorn, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn 

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde 
vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten 
op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen seniorenuitleg over de OV-chipkaart, 
tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoer-
ders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen 
kosteloos en vrijblijvend binnenlopen. 

Meer informatie: 

De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs 
gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. 
Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. 
Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. 
Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl. 
 
 

Ooievaarsnest Klarenbeek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk Jacobsen maakte deze foto van de al flink 
uit de kluit gewassen ooievaarskuikens. 
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Ontmoetingsbijeenkomst voor partners 

Uw partner heeft kanker, maar hoe gaat het nu met u? 

De diagnose kanker verandert het leven. Niet alleen voor degene die 
het treft, maar ook voor de directe omgeving. Vooral ook voor 
partners geldt: “kanker heb je samen”. Het betekent vaak het einde 
van een zorgeloos leven. Stichting ‘kLEEF! biedt een plek waar u als 
partner over uzelf kunt praten zonder zich schuldig te voelen. Waar u 

met anderen vrijuit kunt praten over alles wat u bezig houdt.  

Stichting ‘kLEEF! organiseert een ontmoetingsbijeenkomst voor partners op dinsdag 18 juni 
2019 van 14.00 tot 15.30 uur. Tijdens deze middag kunnen partners elkaar ontmoeten, 
steunen en ervaringen uitwisselen. 

Heeft u een partner met kanker en bent u nieuwsgierig 
hoe anderen het doen, meldt u zich dan aan voor deze 
bijeenkomst. Mail aan info@stichtingkleef.nl of bel 055-
5762676. U kunt ook binnenlopen aan Vosselmanstraat 4 
in Apeldoorn. Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst 
verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

 
 
 Foto: iStockphoto.com 

Samenvatting: 
Wat : bijeenkomst voor partners 
Wanneer : dinsdag 18 juni 2019 van 14.00 tot 15.30 uur. 
Waar : inloophuis Stichting ‘kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn 
Wie : partners van mensen met kanker 
Kosten : geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Aanmelden : binnenlopen in het inloophuis (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), mailen aan 
  info@stichtingkleef.nl of bellen naar 055-5762676 
 

Gemeentenieuws 

 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 13 juni 2019 

 
 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 uur Smart City 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Jaarstukken 2018: accountantsverslag en rapport onderzoek Jaarstukken 2018 

22.15 uur Sluiting 
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 De Moriaen 

 Spoor zienswijzen Verbonden Partijen 

 1. Jaarstukken 2018 en Meerjarenbegroting 2020-2023 Lucrato  

2. Zienswijze Programmabegroting 2020 GGD NOG  

 3. Jaarstukken 2018 en concept begroting Regio Stedendriehoek  

 4. Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
     (OVIJ) 

5. Jaarstukken 2018, gewijzigde begroting 2019 en Begroting 2020-2023 
Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV  

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Vaststelling bestemmingsplan Koperweg tegenover Westenenkerpark 

21.45 uur Presentatie Groeiperspectief voor Apeldoorn 

22.15 uur Sluiting 

 Het Rode Hert 

19.00 uur Scenario’s en maatregelen Voorjaarsnota 2019 / Tekorten Jeugdhulp en WMO in relatie 
met Voorjaarsnota 2019 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Vaststelling bestemmingsplan Koperweg tegenover Westenenkerpark 

21.45 uur Presentatie Groeiperspectief voor Apeldoorn 

22.15 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Ruitersmolenweg 29, Beekbergen het oprichten van een kerkgebouw 2019-06-03 

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 

Henk Vulinkweg 30, Beekbergen het plaatsen van een erf-/perceelafscheiding, 
het maken van een inrit en een weigering 
voor het kappen van 2 inlandse eiken 

2019-06-03 

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). 

Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Bruggelerweg 4, Beekbergen Paardenspektakel Beekbergen, d.d. 25 t/m 
30 juni 2019 

2019-06-03 
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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.  

 

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 maatschappe-
lijk 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 schud-
den, 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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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 

Seniorenbijeenkomsten 

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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’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 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. 
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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 

 
 

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 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 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. 
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Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 
 
Ten gevolge van de verhuisperikelen, de komende kermissen in Loenen en 
Oosterhuizen en aansluitend mijn vakantie, zal het spreekuur op de donderdag tijdelijk 
geen doorgang vinden. 
 
Op donderdag 27 juni 2019 is er weer normaal spreekuur tussen 19.00 en 20.00 uur, 
maar dan dus in De Boerderij (Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen) 

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 

 


