Nieuwsbrief 1 juli 2019
Van de bestuurstafel
Nieuwsbrief gaat met vakantie
Op maandag 8 juli 2019 ontvangt u van ons nog de digitale Nieuwsbrief.
Dan gaan we - net als velen van u - met vakantie. Niet echt, maar verschijnt er een aantal
weken géén Nieuwsbrief. Op maandag 9 september 2019 treft u in uw mailbox weer een frisse
Nieuwsbrief aan.
Wij wensen u een mooie, zonnige en verfrissende vakantie.

Bijeenkomst over windenergie gaat niet door
Dat lazen we in het Apeldoorns Stadsblad van woensdag 26 juni 2019.
Een eerdere aankondiging van de gemeente Apeldoorn - zie ook onze Nieuwsbrief
van 17 juni 2019 - dat op donderdag 27 juni 2019 de gemeenteraad tijdens de
Politieke Markt over mogelijke geschikte locaties voor het plaatsen van windmolens
zou spreken, is door de gemeente geannuleerd.
Onderstaand de tekst zoals die in het Apeldoorns Stadsblad is opgenomen:
“De geplande gemeenteraadsbijeenkomst over windmolens op 27 juni 2019 in het Apeldoornse
Stadhuis gaat niet door. Om een zo zorgvuldig mogelijk besluitvormingsproces te doorlopen
heeft het presidium (alle fractievoorzitters van de gemeenteraad) besloten om de vergadering
van de gemeenteraad uit te stellen tot na de inloopbijeenkomsten in Klarenbeek en Uddel.
Het presidium streeft ernaar het onderwerp wel te agenderen voor de zomervakantie. Kijk voor
meer informatie over de inloopbijeenkomsten over windmolens op
www.apeldoorn.nl/windenergie.

Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM), Jaarverslag 2918
Wij kwamen in bezit van het jaarverslag 2018 van
de Stichting Apeldoornse Monumenten en troffen op
bladzijde 34 en 35 een artikel aan over voormalig
Rijkskamp De Kuil. Een jongensinternaat waar orde
en regelmaat werd bijgebracht aan jongeren die
dreigden te ontsporen of reeds ontspoort waren.
Tegenwoordig valt kamp De Kuil onder De Hoop
GGZ. In het artikel in het jaarverslag worden de
mogelijke ontwikkelingen beschreven.
De SAM heeft gepleit voor een variant die het oude
patroon van de barakken om het binnenplein het dichtst benadert. Verder heeft SAM gepleit
voor het zoveel mogelijk in stand houden van het historisch landschap in algemene zin en de
oude bebouwingsstructuur in het bijzonder, met name rond het exercitieterrein. Daarnaast
heeft SAM geadviseerd een informatiepaneel met de geschiedenis van Kamp De Kuil te
plaatsen bij de toegang tot het terrein
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Mogelijk erf nabij Lieren
De dorpsraad heeft inzage gekregen in het Archeologisch Jaaroverzicht 2018 van de
gemeente Apeldoorn. Op bladzijde 59 troffen we een bijdrage aan van Harry Pape dat
bovenstaande titel draagt. In het artikel wordt beschreven dat in een weiland aan de Kattekuule
en de Achterste Kerkweg mogelijk een oud erf aanwezig is.
Aangegeven wordt dat met behulp van luchtfoto’s en de
effecten van zomerdroogte contouren zichtbaar worden die
mogelijk een oud erf prijsgeven. Nader onderzoek heeft
nog geen definitief uitsluitsel gegeven. Het moet
waarschijnlijk gaan om een vondst van voor de 7e eeuw of
begin 21ste eeuw. Omdat - zo staat in het artikel van Harry
Pape - op geen enkele kaart uit de tussenliggende periode
een aanduiding is terug te vinden.
Verder onderzoek lijkt noodzakelijk.

Mantelzorgwaardering blijft overeind in Apeldoorn
Apeldoornse mantelzorgers kunnen ook dit jaar weer rekenen op een
individuele blijk van waardering voor hun belangrijke inzet. Ondanks
de nodige bezuinigingen heeft het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders ervoor gekozen de mantelzorgers dit jaar
€75,-- te geven. Om mantelzorgers te ontlasten, komen er daarnaast
meer uren beschikbaar voor de mantelzorgmakelaar.
Voor de jaren 2020 en erna heeft het college het bedrag voor de Mantelzorgwaardering op
€50,-- bepaald, waarbij wordt gestreefd naar een koppeling met de Stadspas, die nog in
ontwikkeling is.
Aanvragen van de mantelzorgwaardering kan zeer waarschijnlijk net als vorig jaar via internet
vanaf 1 september, via het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg van de Kap. Beschikt u niet over
internet en kan ook niemand in uw omgeving u helpen met aanvragen? Dan kunt u vanaf
1 september bellen naar een nummer wat speciaal hiervoor wordt opengesteld. Zodra het
mogelijk is de mantelzorgwaardering aan te vragen zullen we de webpagina en het telefoonnummer die hiervoor worden aangemaakt in onze nieuwsbrief melden.

In en om de dorpen
DE STAMTAFEL en Repair Café met vakantie
Het eerste deel van de bijeenkomst van de Stamtafel donderdag 27 juni 2019 week niet af van
het gebruikelijke patroon. Er was gelegenheid voor een praatje, sjoelen en andere spellen. De
verrassing zat in het tweede deel van de bijeenkomst. In een andere zaal van De Hoge Weye
stonden voor de deelnemers aan de wekelijkse bijeenkomsten van de Stamtafel hapjes
(waaronder haring dat goed in de smaak viel) en drankjes klaar. Door Ton Tijhof - die samen
met Dinie en een aantal andere vrijwilligers de motor achter de Stamtafel is - werd meegedeeld
dat deze hapjes en drankjes mede mogelijk waren door een donatie van de dorpsraad
Beekbergen Lieren. In de maanden juli en augustus is er geen Stamtafel. Op donderdag
5 september 2019 is er weer Stamtafel (14.00 tot 16.00 uur, De Hoge Weye).
Het Repair Café gaat eveneens in de maanden juli en augustus met vakantie, en Ben Linssen
en Harry Kleinleugenmors zullen met ingang september op de laatste donderdag van de maand
tijdens de Stamtafel aanwezig zijn om kleine reparatiewerkzaamheden aan huishoudelijke
apparaten uit te voeren. Zo werd donderdag 27 juni 2019 het snoer van de strijkbout van het
kinderdagverblijf door hen gerepareerd. Namens de leiding en de kinderen: Dank.
Iedereen die meewerkt aan de Stamtafel hartelijk dank voor de inzet en tot 5 september
2019.
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Denk mee !
Dat was de uitnodigende tekst op de flyer die de politie uitreikte tijdens de uren dat de politie
info-bus op dinsdagmiddag 25 juni 2019 op het (school)plein voor de Hoge Weye stond.
Storm liep het niet op deze windstille zeer warme middag, maar de politie gaat met de
ingevulde vragenformulieren aan de slag. Wat vinden de burgers belangrijke onderwerpen.
War zou meer aandacht aan moeten worden gegeven?
Zodra de gegevens bekend zijn wordt dat gemeld in de Nieuwsbrief.
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PAARDENSPEKTAKEL BEEKBERGEN 2019

Vanwege de hitte voerden de dierenartsen extra controles uit en waren er veel koelmogelijkheden. Ook in het traject was een extra koelmogelijkheid en er was een ‘paardenwasstraat’
waarin de paarden werden besproeid met ijswater. Alle paarden kwamen zonder problemen
aan de finish. Koos de Ronde won de marathon bij de vierspannen.
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Bij de vaardigheidsproef vierspannen ging de Fransman Benjamin Aillaud met de eerste prijs
naar huis. Koos de Ronde werd vierde, maar prolongeerde wel zijn nationale titel. Het NK
podium was uiteindelijk hetzelfde als vorig jaar, met goud voor Koos de Ronde, zilver voor Mark
Weusthof en brons voor Peter de Ronde. Behalve de wedstrijd waren er spectaculaire shows en
de Ladies Day. Namens de gemeente was wethouder Detlev Cziesso aanwezig.

Prinses Juliana Beekbergen geeft twee concerten in zomerse sferen
Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) geeft op woensdag 3 en donderdag 4 juli
2019 twee zomerconcerten met lichte, goed in het gehoor liggende muziek.
Op 3 juli vindt het eerste concert plaats bij Zorgcentrum ‘De Vier Dorpen’ aan de Loenenseweg 39 te Beekbergen. Om 19:15 uur begint het opleidingsorkest onder leiding van dirigent
Harald van Neck het concert met bekende nummers als ‘La Caracolá’, ‘Paseo de Otono’ en
‘Jurassic Park’. Om 19:45 uur neemt interim dirigent Karel van den Berge het stokje over en zal
het harmonieorkest een zomers programma ten gehore brengen. Naast lichte en Spaanse
nummers als ‘Africa’, ‘Sway’ en ‘Latin Gold’ speelt PJB ook de mars ‘Triunfa la Paz’. Ten slotte
nog enkele feestelijke uitsmijters met de ‘Gebroeders Ko medley’ en muziek van Guus
Meeuwis.

Op donderdag 4 juli treedt PJB vanaf 19:00 uur op bij de jaarlijks terugkerende Veluwse
Avondmarkt in Beekbergen. Het orkest is te vinden tegenover de Dorpskerk in Beekbergen,
nabij de kruising van de Kerkweg en de Papenberg. Wederom brengt het harmonieorkest een
mooi en zomers programma. Voor beide concerten geldt vrije toegang.
Bent u door dit bericht enthousiast geworden over PJB en het samen muziek maken? Muziek
geeft plezier, verbindt en maakt slim. PJB geeft blazers en slagwerkers iedere woensdagavond
de gelegenheid om samen in orkestverband te repeteren, op nog geen tien autominuten afstand
van de wijk de Maten. In een ontspannen sfeer wordt onder deskundige leiding gewerkt aan
een gevarieerd programma, dat tijdens concerten zowel binnen als in de openlucht wordt
uitgevoerd. Prille beginners kunnen meespelen in een jeugdorkest waarna, via doorstroming
naar het opleidingsorkest, het harmonieorkest volgt. Ervaren muzikanten kunnen na overleg
met de dirigent instromen in het harmonieorkest. PJB draagt al jaren bij aan het muziekonderwijs op basisscholen en wil iedereen die vragen heeft over instrumentale lessen adviseren over
instrumentkeuze en docenten. Ook geeft PJB diverse instrumenten in bruikleen. Wilt u meer
weten? Bezoek onze website, kom eens langs op een repetitieavond of pak de telefoon.
Wij vertellen u graag meer.
Meer informatie over PJB is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl of op de Facebook-pagina van PJB.

Open Dag vernieuwde Hospice de Spreng
De afgelopen periode is hard gewerkt aan de opknapbeurt van Hospice de Spreng in
Beekbergen, onderdeel van Zorggroep Apeldoorn e.o. “We zijn erg trots op het resultaat! De
frisse nieuwe kleuren en inrichting zijn helemaal van deze tijd.” Een mooie aanleiding om een
open dag te organiseren op vrijdag 5 juli 2019 van 15.00 tot 19.00 uur.

5

Het hospice is aan de binnenkant helemaal opgeknapt en aangepast aan de huidige tijd. Alle
ruimtes kregen onder andere een frisse nieuwe kleur, nieuwe vloerbedekking en nieuwe
gordijnen. Ook de lift en de twee gastenkamers, die voorheen in gebruik waren als
logeerkamer, zijn aangepast. Tijdens de opknapbeurt was het hospice de afgelopen drie
maanden gehuisvest in een vleugel in Casa Bonita. Dinsdag 2 juli verhuizen ze weer terug
naar de locatie aan de Ruitersmolenweg 5 in Beekbergen.
Expertise
Tijdens de open dag op vrijdag 5 juli kunnen bezoekers de nieuwe inrichting bekijken, meer
horen over de expertise op het gebied van palliatieve terminale zorg, vragen stellen en
uiteraard dat alles onder het genot van een hapje en een drankje. Manager Wonen & Zorg
Karen Fehse zal om 16:00 uur het vernieuwde huis 'officieel openen'.
“Als je mensen vraagt waar ze willen overlijden, zegt het grootste deel: ‘Thuis, in mijn eigen
vertrouwde omgeving.’ Maar wat als iemand terminaal is en heel veel zorg nodig heeft? Kun je
dat als naaste wel bieden? Naasten voelen zich enorm verantwoordelijk. Ze willen het goed
doen, maar weten vaak niet wat ze precies moeten doen. Ook kunnen bepaalde situaties best
traumatisch zijn. Bij ons in het hospice kunnen wij als professionals juist op heftige momenten
die zorg bieden die nodig is. Naasten kunnen focussen op het afscheid nemen in plaats van
zorgen”, vertellen Mira Holtman en Arjan Post, beiden palliatief verpleegkundigen namens het
team. “Dat willen we mensen graag meegeven tijdens de open dag.”
Dankbaar voor hulp
Het team kan niet wachten om weer terug te verhuizen naar Beekbergen. De terugverhuizing
wordt ook nu weer belangeloos gedaan door de medewerkers van de Veluwse Wens
Ambulance. “Wij zijn hen als team heel erg dankbaar. We willen de verhuizing zo soepel
mogelijk laten verlopen voor onze gasten. Fijn dat de stichting daar aan bij wil dragen.” Ook de
Stichting Roparun zijn ze dankbaar. “Zij hebben elf relaxfauteuils aan ons huis geschonken
waar we erg blij mee zijn.

Zomersluiting Prikpost Beekbergen
In de periode van 22 juli t/m 30 augustus 2019 is de prikpost gesloten
Voor bloedafname kunt u terecht op:
Prikpost Loenen, Hoofdweg 3-5: woensdag 10.00-11.00 uur
Gelre Ziekenhuis, route 3: maandag/vrijdag: 07.00-16.30 uur
www.gelreziekenhuizen.nl/prikpunten

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Beekbergen- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 12 juli, 26 juli, 8
augustus, 22 augustus en 5 september in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 medisch laten
keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
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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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De Veluwse Avondmarkt in Beekbergen komt er weer aan!
Geniet van de oude Hollandse ambachten en struin langs de kraampjes
gevuld met diverse producten.
Of kom kijken bij demonstraties van de spinster, bezem binder of een
papierschepper. Kortom de gezelligste markt van de Veluwe, die mag je
niet missen.

Op donderdagavond moet je in Beekbergen zijn.
Elke donderdagavond in juli en augustus wordt de Veluwse Avondmarkt gehouden in het
centrum van Beekbergen. Van 18.00 tot 21.15 uur worden diverse oude ambachten
gedemonstreerd.
De kantklosster en klompenmaker zoeken hun plekje. De stoelenmatter, mandenvlechter of
papierschepper geven een demonstratie. Bij de huisvrouwen is het wasdag en de Midwinterhoornblazers laten van zich horen, er zijn diverse kraampje met etenswaar waar u een
ambachtelijk frietje of echt Italiaans ijsje kunt kopen.
Ook kun je diverse streekgerechten proeven.
Op het podium treden regelmatig diverse gezelschappen op, Boerendansers laten hun dans
kunsten zien en de koren zingen gezellige liedjes, bij beide kunt u vrolijk meedoen.
Het dialect koor zingt in de streektaal hits van toen en nu. Dorsmachine van de Dörsclub houd
de historie van het graan dorsen levend.
Bovendien zijn alle deelnemers aan de markt, gekleed in Veluwse kostuum, hetgeen het
geheel iets authentieks geeft aan de vele duizenden bezoekers die jaarlijks op de Veluwse
Avondmarkt af komen.
Tevens zijn er gezellige terrasjes voor een drankje en een hapje.
Tijdens de markt zal de grote kerk op het dorp open zijn voor bezichtiging en of rondleiding.
De toegang is gratis!
Parkeren kan in het weiland van Het Hoogeland aan de Ruitersmolenweg.
Data Veluwse Avondmarkten in 2019:
Donderdag 4 juli
Donderdag 11 juli
Donderdag 18 juli
Donderdag 25 juli
Donderdag 1 augustus
Donderdag 8 augustus
Donderdag 15 augustus
Donderdag 22 augustus
Donderdag 29 augustus
In deze dagen gratis te bezoeken.
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Varia
Zomerse activiteiten bij Stichting ‘kLEEF!
Tijdens de zomermaanden (juli en augustus 2019) is het inloophuis van Stichting ‘kLEEF!
dagelijks geopend van 9.30 tot 13.00 uur. In deze periode is er veel te doen: koor, koken,
dansen, buitenfotografie, yoga, schilderen en tekenen en wandelen. Kijk op de site
www.stichtingkleef.nl voor de actuele informatie.
Daarnaast kunt u de hele zomer tijdens de openingstijden binnen lopen, mailen
(info@stichtingkleef.nl) of bellen op telefoonnummer 055-5762676 voor een afspraak met een
raadsvrouw voor een individueel gesprek, een afspraak met een
masseur, een afspraak met een beweegcoach om te komen
bewegen, een afspraak met een verpleegkundige of adviseur of
loop binnen voor ‘gewoon’ een kop koffie.
Vanaf maandag 2 september is het inloophuis op maandag,
dinsdag en donderdag ook ´s middags weer geopend.
Foto: Stichting ‘kLEEF!

Gebruik je hersenen en doe mee aan Het Sportieve Brein
Met deze slogan werft de ABF (Apeldoornse Bridge Federatie) in samenwerking met de GEMEENTE APELDOORN cursisten om te leren bridgen.
Project Het Sportieve brein is een beproefd project, dat eerder al door onder
andere de gemeenten Hoogeveen en Deventer met succes is gelanceerd.
Het beoogt 60-plussers in beweging te brengen. Niet alleen door het aanbieden van een bridge-cursus waarmee je hersenen worden uitgedaagd,
maar ook door het aanbieden van een bewegingsaanbod van een wandel en fietsclub.
Kortom: je hoofd gebruiken. Nadenken. Onthouden. Rekenen. Dat op een speelse manier door
middel van het kaartspel Bridge. Samen leren, mensen ontmoeten, samen oefenen. Samen
inspannen en ontspannen, samen bewegen. Dat door middel van de cursus Bridge, ondersteund door een bewegingsaanbod van een fiets- en wandelorganisatie.
Dit is dé kans om goedkoop in aanraking te komen met de bekendste denksport ter wereld.
De GEMEENTE APELDOORN subsidieert namelijk de bridgecursus. Het eigen aandeel in de
kosten bedraagt slechts €30 per persoon. De cursus begint na de zomer.
Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld hoelang de cursus duurt, hoe moeilijk de lesstof is, of u ervoor
in aanmerking komt, etc. Kom dan naar een van onderstaande informatiebijeenkomsten of
stuur een mail naar: actie@bridgeninapeldoorn.nl. Meer info op www.bridgeninapeldoorn.nl of
op Facebook: Bridgen in apeldoorn.

Informatiebijeenkomsten
Apeldoorn Zuid: 1 juli om 14.00 uur bij Denksportcentrum, Dubbelbeek 24
Apeldoorn Centrum: 2 juli om 16.00 uur bij Gigant (foyer), Nieuwstraat 377
Apeldoorn Noord: 18 juli om 14.00 uur bij DVAN, Sleutelbloemstraat 22
Ugchelen: 4 juli om 16.00 uur Dorpshuis ‘Ugchelens Belang’, Bogaardslaan 81
Klarenbeek: 9 juli om 14.00 uur bij MFC Klarenbeek (De Brug), Bosweg 14
Uddel: 10 juli om 19.00 uur bij St. Sport- en Cultureel Centrum, Gardenseweg 33
Hoenderloo: 11 juli om 19.00 uur bij Dorpshuis Hoenderloo, Paalbergweg 26
Beekbergen: 15 juli om 16.00 uur Hotel Engelanderhof, Arnhemseweg 484
Loenen: 15 juli om 12.00 uur bij Dorpscentrum De Brink, Hoofdweg 5
Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar:
actie@bridgeninapeldoorn.nl.
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Uit: de Stentor, 29 juni 2019

Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 4 juli 2019
Op 4 juli debatteert en besluit de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2019. De vergadering
begint om 14.00 uur! U bent van harte welkom in het stadhuis, Marktplein 1.
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

14.00 uur

1. Vaststelling raadsagenda
Besluiten raad:
2. Rechtstreeks:
a. 10e wijziging APV 2014 (63-2019)
3. Benoeming twee nieuwe leden raad van toezicht stichting Openbaar Primair
Onderwijs Apeldoorn Leerplein055 (61-2019)
4. Gewijzigde aanpak experiment tiny houses Zuidbroek (62-3019)
5. Jaarstukken 2018
6. Vragenuurtje
7. Actualiteitsvragen:
a. ingediend door de ChristenUnie betreffende geloofsvrijheid binnen AZCs
8. Voorjaarnota 2019 “wij zijn elkaar” (57-2019)
a. Algemene ronde: inzet voorkeursscenario 1 van het college b. en w. m.b.t.
bezuinigingen vooral in het sociaal domein

17.30 uur

Schorsing

19.00 uur

Heropening en vervolg Voorjaarsnota “wij zijn elkaar” (51-2019)

23.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

terrein van Rustpunt Huize Bloem aan de
Tullekensmolenweg 80 in Lieren

Film&Foodfestival Huize Bloem d.d. 5 en 6 juli
2019

2019-06-26

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.
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Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

op het terrein van Huize Bloem,
Tullekensmolenweg 80 in Lieren

Film en Food Festival Huize Bloem d.d. 5 en
6 juli 2019

2019-06-27

in de tuinen van Engelanderweg 22 en 32
en Spelderholt 3 in Beekbergen

Muziek in de Beekbergse tuinen d.d.
11 augustus 2019

2019-06-27

in de wildweide achter de Engelanderweg
22 in Beekbergen

Bruiloftsfeest d.d. 24 augustus 2019

2019-06-28

Locatie De Boerderij, Tullekensmolenweg
22 in Beekbergen

Kindervakantiespel Beekbergen, d.d. 20 tot
en met 25 augustus 2019

2019-06-28

Kuiltjesweg 1 in Beekbergen

Circus in de Zorg d.d. 25 september 2019

2019-06-28

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 maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u
eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg.

RepairCafé
Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!?
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet?
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren
Ben Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden.
Er zijn een paar voorwaarden:
- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen naar
de Hoge Weye
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- 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.
(niet in juli en augustus)

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

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.
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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

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

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!

13

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 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.

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

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

Tot dinsdagmiddag !

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

De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055-5066870.
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Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 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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