Nieuwsbrief 17 juni 2019
Van de bestuurstafel
Vijf mogelijk geschikte locaties voor windmolens in Apeldoorn
Geschiktheid locaties afhankelijk van aanvullende voorwaarden
Apeldoorn heeft een grote opgave als het gaat om de energietransitie. Het
college heeft van de gemeenteraad opdracht gekregen onderzoek te doen
naar alternatieven, voorwaarden en mogelijk geschikte locaties voor windmolens. Uit dat onderzoek zijn vijf locaties gekomen. Of er daadwerkelijk
windmolens komen moet verder uitgezocht worden. Het college wil wel dat er
voldoende garanties komen voor bewoners ten aanzien van leefbaarheid en
aanvullend onderzoek naar de effecten op de omgeving. Ook stelt het college
als eis dat bewoners financieel mee kunnen profiteren van windenergie.
Aanvullende voorwaarden
Het college wil onderzoek naar de effecten van windmolens op gezondheid, landschap,
cultuurhistorie en archeologie verplicht stellen. Ook onderzoek naar economische effecten en
een draagvlakpeiling onder omwonenden zijn nodig. Deze extra onderzoeken moeten ervoor
zorgen dat zo veel mogelijk effecten in beeld zijn voordat een concrete windmolen gebouwd
gaat worden.
Daarnaast wil het college dat omwonenden de mogelijkheid krijgen om financieel mee te
profiteren van windenergie. Een ontwikkelaar moet daarover in gesprek gaan met omwonenden en een concreet aanbod doen. Het college wil eisen opstellen waar dat proces aan moet
voldoen.
Mogelijke locaties
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De extra eisen voor onderzoek en participatie komen bovenop bestaande wettelijke normen
voor windmolens. Zoals geluidsnormen, normen voor minimale afstanden tot bebouwing
etcetera. Als aan die technische normen wordt voldaan, blijven er vijf locaties in de gemeente
over waar in totaal tien windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Dat blijkt uit het onderzoek dat adviesbureau Pondera in opdracht van de gemeente uitvoerde. Het gaat om
3 locaties in het gebied ten zuiden van Uddel, ten noorden van de A1. En om 2 locaties in het
gebied tussen Lieren, Klarenbeek en Loenen. Dit zijn de gebieden die mogelijk geschikt zijn
voor windmolens.
In gesprek
Omdat er mogelijk veel vragen leven in de vijf gebieden wil wethouder Mark Sandmann de
komende tijd in gesprek met belanghebbenden in het gebied. Te beginnen met de dorpsraden
van de vijf locaties.
Bewoners in de nabijheid van de vijf wind-locaties krijgen een persoonlijke brief met informatie
over de ontwikkelingen en een uitnodiging voor twee bijeenkomsten.
Vervolg
Op 27 juni spreekt de gemeenteraad over het onderwerp. Het college stelt voor om de vijf
wind-locaties nu eerst verder te laten onderzoeken. De genoemde extra eisen voor onderzoek
en participatie zijn hier onderdeel van.
Regionale Energiestrategie
Naast uitwerking van de 5 mogelijke locaties, vindt het college ook een verkenning naar windenergie op de langere termijn noodzakelijk. Die verkenning moet zich richten op het wegnemen
van belemmeringen voor het realiseren van windprojecten, in het bijzonder langs de A1. Deze
lange termijn verkenning is onderdeel van de Regionale Energiestrategie die Apeldoorn de
komende tijd samen met andere gemeenten, waterschap en provincie gaat maken. Hier
worden ook lokale en regionale belanghebbenden bij betrokken.
Meer informatie
Meer informatie over windenergie in Apeldoorn is te vinden op www.apeldoorn.nl/windenergie.

Successen en lessen van Burgerparticipatie
Dat is de titel van de nota die recentelijk beschikbaar kwam bij de gemeente
Apeldoorn en is gebaseerd op de ervaringen van en met ruim 250 inwoners van
Apeldoorn die in de periode april tot oktober 2018 hebben meegedaan aan “hoe
moet volgens u Apeldoorn er in 2030 uitzien”.
Goed dat in de inleiding van de nota wordt aangegeven wat men onder participatie moet
verstaan.
We onderkennen:
- beleid beïnvloedende participatie, waar het accent ligt op de bestaande inspraakprocedures
maar de gemeente de wens uitspreekt meer invloed over te dragen aan de bewoners
- co-creatie, bij participatie gericht op waarde creatie ontplooien burgers maatschappelijke
initiatieven zal/kan de gemeente optreden als facilitator
Het participatietraject wordt in de nota helder beschreven. In het voortraject is duidelijk gedefinieerd hoe de opbouw van het traject is ingericht.
Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie is het project van de jongeren in Lieren “Betaalbaar
Wonen in Beekbergen en Lieren”.
De volledige nota “Successen en lessen van Burgerparticipatie” is te lezen op de website van
de gemeente Apeldoorn.
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Stand van zaken Recycleservice 2025
Op vrijdag 14 juni 2019 ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn informatie over
de stand van zaken “Recycleservice 2025”. Het betreft een brief aan de leden van
de gemeenteraad waarin aangegeven wat in de afgelopen twee jaar is bereikt met
een andere vorm van inzamelen van afval of, zoals dat tegenwoordig wordt
genoemd, inzamelen van grondstoffen.
In de brief gaat het om/over:
- korte samenvatting van beleid
- stand van zaken uitrol in zuidelijk deel van
Apeldoorn
- wat is er tot nu toe bereikt
- situatie Klarenbeek
- technische wijziging APV
- financiële ontwikkelingen
- bijplaatsing bij ondergrondse containers
- uitrol noordelijk deel van Apeldoorn
De volledige brief is te raadplegen op de website van de dorpsraad:
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/Raadsbrief%20afval%2011%20juni%202019.pdf.

Saneren en verbouwen
In de afgelopen dagen is er veelvuldig overleg geweest met
gemeente, aannemer en omgevingsdienst over de sanering
en verbouwing van de brandweerkazerne en de politiepost.
Kern van het overleg was: wat zijn de consequenties en
eventueel te nemen maatregelen wanneer de dakplaten van
beide gebouwen worden verwijderd.
De brief van de aannemer (Draisma) en de firma die de
dakplaten gaat verwijderen (firma Lagemaat uit Heerde)
gaven daar geen antwoord op. De Omgevingsdienst Veluwe
IJssel heeft op de aan hen gestelde vragen per mail geantwoord.
Onderstaand de van deze dienst ontvangen mail:
Beste lezer,
In opdracht van de gemeente Apeldoorn en Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland vinden er
in de week van 17 juni verbouwingswerkzaamheden plaats aan de brandweerkazerne en
voormalige politiepost aan de Van Schaffelaarweg 12. Het gebouw heeft een asbesthoudend
dak dat gesaneerd moet worden. Via deze mail informeren wij u hierover.
Planning
De sanering van het asbesthoudend dak vindt plaats op dinsdag 18 juni en woensdag 19 juni.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Firma Lagemaat.
Geen risico voor de volksgezondheid
Bij een asbestsanering moet de saneerder zorg dragen voor een veilige werkwijze. Het bedrijf
is daarbij gebonden aan strikte regels om verspreiding van vezels te voorkomen. De
concentratie van asbestdeeltjes in de lucht is daarmee verwaarloosbaar. Er is dus geen risico
voor de volksgezondheid. Het GGD geeft aan dat u daarom geen maatregelen hoeft te nemen.
Kinderen kunnen veilig buitenspelen.
De sanering
De werknemers die het asbest gaan saneren, dragen beschermende kleding omdat dit vanuit
Arbo-regels verplicht is. Beroepsmatige saneerders moeten dit doen, omdat zij dagelijks aan
asbest worden blootgesteld en door deze cumulatie een hogere blootstellingsrisico lopen.
Heeft u vragen?
Voor vragen over gezondheid verwijzen wij u naar de GGD team milieu & gezondheid,
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bereikbaar op nummer 088-443 30 00. Voor overige vragen over de asbestsanering kunt u
terecht bij de heer Ruben Pols van de Firma Lagemaat, bereikbaar op nummer 0578-692064.
Met vriendelijke groet,
Melanie van Leur
Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Tijdelijke locatie vanaf 6 augustus 2018: Stationsplein 50, 7311 NZ Apeldoorn, Postadres: Postbus 971,
7301 BE Apeldoorn, (055) 580 1705, info@ovij.nl, www.odveluweijssel.nl.

In en om de dorpen
72ste Eredag
Op donderdag 13 juni 2019 werd voor de 72ste keer voor de senioren woonachtig in
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden de Eredag georganiseerd. Het is, zo werd
voor het vertrek per luxe bus naar Lievelde door de heer Spölmink meegedeeld, een eerbetoon
aan de senioren voor hun inzet voor de dorpen en de leefomgeving. Na de gebruikelijke administratieve handelingen (“appèl” is zo’n dag een vaak terugkerend ritueel) en een korte toespraak
namens de Dorpsraad Beekbergen Lieren waarin werd aangegeven dat we als dorpen trots
mogen zijn op de inzet van vele vrijwilligers die het ieder jaar weer mogelijk maken dat deze
dag georganiseerd kan worden. En natuurlijk ook de inwoners van de dorpen die middels de
collecte het financieel mogelijk maken de senioren te trakteren op een onvergetelijke dag. Geeft
een goed beeld van de sociale-vitaliteit. Na het uitzwaaien onttrok de verdere inhoud van de
dag zich aan het oog van de “uitzwaaiers”. Maar uit de verhalen van de deelnemers konden wij
opmaken dat het weer een geweldige dag was geweest. Enthousiast en een beetje baldadig
kwam men om 18.00 uur weer aan bij Het Hoogepad. Daar waren wethouder Stukker en Joop
van der Meer (voorzitter Dorpsraad Beekbergen-Lieren) het comité van ontvangst. Beiden hebben onder het genot van een kop koffie en de gebruikelijke cake, een korte toespraak gehouden
die mooi aansloot bij wat ’s morgens was gezegd over de sociale vitaliteit. Na het zingen van
het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus werd de 72ste Eredag gesloten.
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“Dinner is served” op ooievaarsnest in Klarenbeek.
Op deze foto van Henk Jacobsen deden de al flink uit de
kluiten gewassen kuikens zich te goed aan het
uitgebraakte voedsel.

Ook voor de paarden bij Engeland, Beekbergen,
geldt hier ook “Dinner is served”

Op het ooievaarsnest in Beekbergen bij Engeland zijn trouwens vier kuikens geboren!

Wat te doen op zondag?
In de week lekker bezig maar dan wordt het zondag….
Veel actieve (jongere :-) ) ouderen lopen daar wel tegenaan. Ze vinden de zondag een lastige dag of vinden het
gewoon fijn om samen met een groepje anderen eens een stuk te gaan fietsen of wandelen of met anderen naar de
film te gaan of te lunchen of een ijsje te eten of…. Noem het maar! ’t Hoeft allemaal niet duur, ver of spectaculair te
zijn maar gewoon de sleur van de soms saaie zondag doorbreken.
Als je of u zich aangesproken voelt door dit bericht, mail dan naar Ingrid Klomp van Ontmoetingsplek Beekbergen:
Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl. Bellen kan eventueel ook via telefoonnummer 055-5066870. Samen met de andere
belangstellenden kunnen er dan plannetjes gemaakt worden. We horen graag van je! Groeten Ria, Elly en Ingrid.
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Geslaagden …
in Lieren …

… en Beekbergen !

Beekbergen op z’n kop
Zaterdag 15 juni 2017 was er in het centrum van Beekbergen een Kunstmarkt (tuin pastorie),
Kofferbakverkoop (Kerk-Allee) en Kleedjesmarkt (Dorpstraat). De ochtend verliep wat regenachtig maar dat werd in de loop van de dag weer goed gemaakt toen de zon te voor schijn
kwam. De drukte kwam langzaam op gang en het was vechten om een parkeerplaats!
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Diversen

Landbouwsproeier bezig op de enken bij Kerkeveld/Achterste Kerkweg.

Voorbereidingen nieuwbouw De Hoeven.

Varia
Afgelopen zaterdag, tijdens de Dag van de Bouw, stelden bouwbedrijven hun bouwprojecten
open voor het grote publiek. De drie bouwprojecten die op 15 juni in Apeldoorn te bezoeken
waren zijn:
- •Bouw nieuw pand mode-retailer Costes op oude plek Kruidvat, Hoofdstraat 52
- •Verbouwing Stadhuis naar Huis van de Stad, Marktplein
- •Gemeentewerf Noord, Sleutelbloemstraat 51
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Op het terrein van de oude Kruidvat wordt een nieuwe winkel van modeketen Costes gebouwd. Het wordt een winkel
2
van 2.000 m verdeeld over twee verdiepingen, bereikbaar via roltrappen en liften. Het is een houtskeletbouw met
aluminium puien en er komt siermetselwerk. Aangezien de bouwplaats middenin het centrum zit en er dus gewerkt
wordt op een relatief kleine ruimte moeten de bouwvakkers heel flexibel zijn. Het verantwoordelijke bouwbedrijf
AKOR heeft ook het naastliggende pand van de voormalige V&D verbouwd.

Enkele buitenlandse deelnemers voor het Paardenspektakel van 27 t/m 30 juni 2019 zijn al aanwezig op het terrein
van Riant in Beekbergen.

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 0555762676. 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
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Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 20 juni 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota
1. Vaststelling raadsagenda
2. Afscheid raadslid (T.C.E. Kipp)
Besluiten raad
3. Advies geloofsbrieven raadslid en installatie raadslid (L.B. Haak)
4. Benoeming fractievertegenwoordiger C.J. van Ameijde (PvdD)
5. Rechtstreeks:
a. Voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (GR)
6. Vaststelling bestemmingsplan Koperweg t.o. Westenenkerpark
7. Zienswijze Verbonden Partijen:
a. Jaarstukken 2018 en concept begroting 2020 Regio Stedendriehoek
b. Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Veluwe
IJssel (OVIJ)
c. Lucrato Jaarstukken 2018 en Meerjarenbegroting 2020-2023
d. Programmabegroting 2020 GGD NOG
e. Programmabegroting vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV
8. Behandeling Voorjaarsnota Wij zijn elkaar!
a. Loting volgorde fracties
b. Algemene Beschouwingen (eerste zeven fracties)
c. Schorsing
d. Vervolg Algemene Beschouwingen

23.00 uur

Sluiting met drankje in de burgerzaal

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Immenbergweg 3433, Beekbergen

het kappen van een grove den

2019-06-11

Kalverwei 18, Lieren

het kappen van een boom

2019-06-14

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.
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Achterste Kerkweg 89, Lieren

het kappen van een beuk

2019-06-11

Oude Arnhemseweg 292, Beekbergen

het vernieuwen van het rieten dak

2019-06-11

Berg en Dalweg 5, Beekbergen

het kappen van een fijnspar

2019-06-13

Keizersmantel/Wolterbeeklaan (hoek),
Beekbergen

het kappen van 2 berken

2019-06-14

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

Winterfair Oosterhuizen, d.d. 30 november
2019, Dorpshuis Oosterhuizen

2019-06-11

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.

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
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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

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

’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor
senioren van alle
gezindten uit
Beekbergen en de
omliggende dorpen.
De mogelijkheid om
zonder afspraak in- en uit te lopen, of
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en
16.00 uur, elke dinsdagmiddag.
U wordt ontvangen door een
enthousiaste groep vrijwilligers.
Op deze tijden kan men een
“bakkie” drinken, een praatje
maken, een spelletje doen.
Af en toe worden extra
activiteiten georganiseerd.
Praten en breien is ook een optie, terwijl
de koffie en thee rond gaat.
Als u slecht ter been
bent kan zo nodig
vervoer voor worden
geregeld.
U komt niet alleen
voor u zelf, maar ook voor de ander
Onderlinge contacten worden hier
verstrekt. Het percentage van ouderen
die bijna niet meer op straat komen is
sterk gestegen.

Er is duidelijk een ontmoetingsplek
nodig. Niemand wordt tot iets
verplicht. We genieten samen van
de “kleine dingen”.
Ideeën en voorstellen van uw kant
worden heel erg op prijs gesteld,
zodat wij samen mogelijkheden
kunnen bekijken om met elkaar
deze gezellige middag te
organiseren.

Tot dinsdagmiddag !

’t Proathuus Team
Er zijn voor u geen kosten aan
verbonden, maar een bijdrage in
de onkosten wordt op prijs
gesteld.
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DE 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

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!
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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.

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
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