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Nieuwsbrief 8 juli 2019 

Van de bestuurstafel 

Nieuwsbrief gaat met vakantie ! 
We gaan - 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 ! 

 

Gemeenteambtenaren op bezoek 

  
                    De Stamtafel (De Hoge Weye)                                           ‘’t Proathuus (Het Hoogepad) 

Was op 19 maart 2019 het voltallige college van B&W op bezoek in Beekbergen, op dinsdag 
2 juli 2019 kwamen - onder leiding van Anna Reith (stadsdeelmanager voor Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen) - een groep gemeenteambtenaren op werkbezoek in Beekbergen. In 
de Hoge Weye was het Ton Tijhof die vertelde over de activiteiten van de Stamtafel. Op welke 
manier de vereenzaming wordt tegengegaan en een beroep wordt gedaan op de sociale 
vitaliteit van een groep vrijwilligers. Deelnemers aan de Stamtafel betalen een kleine bijdrage 
voor de koffie en de thee en eventuele andere drankjes. Van onder andere een donatie van de 
dorpsraad is het mogelijk zo nu en dan wat extra’s te doen. Op dinsdagochtend wordt er door 
een kleine groep mannen gebiljart. Geconcludeerd kan worden dat de Stamtafel in een duide-
lijke behoefte voorziet. De waardering van de deelnemers is groot. 
Een tweede bezoek werd, nadat op de Papenberg de Green Pee (een openbaar urinoir) was 
aanschouwd, gebracht aan ‘t Praothuus. De ambtenaren werden ontvangen door de vaste 
groep vrijwilligers en het waren Annie Wilbrink en Rien van der Sijs die namens die groep vrij-
willigers de gemeenteambtenaren informeerden over de activiteiten die wekelijks op dinsdag-
middag worden georganiseerd. Wekelijks komen zo’n 30 senioren naar ’t Praothuus voor een 
praatje bij de koffie of thee en voor en spelletje. Ook hier is de waardering groot. Ook de maal-
tijden (om de twee weken om en om broodmaaltijd en warme maaltijd) voorzien in een 
behoefte. Voor de warme maaltijd wordt een vergoeding gevraagd. 
De groep gemeenteambtenaren hebben kennis kunnen nemen van de activiteiten in 
Beekbergen voor senioren en de invulling die aan participatie wordt gegeven. Het bestuur van 
de dorpsraad onderhoudt contacten met deze beide groepen van senioren. 
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Huizen project “De Beekvallei” in de verkoop 

Storm liep het op dinsdagavond 2 juli 2019 bij 
Station Beekbergen van de Veluwsche Stoom-
trein Maatschappij tijdens de inschrijving voor 
een woning van het project “De Beekvallei”. Het 
is het project van BWiBL (Betaalbaar Wonen in 
Beekbergen en Lieren) een initiatief van een 
aantal jongeren, zo’n veertien jaar geleden 
gestart en nu eindelijk het punt van inschrijving 
bereikt. Een geweldig initiatief van een groep 
jongeren (collectief particulier opdrachtgever-
schap) die gedurende veertien jaar tegenslag na 
tegenslag, herziening na herziening moesten 

incasseren, soms sloeg de vertwijfeling toe maar nooit echt het “bijltje” erbij neer hebben 
gegooid. En dan nu een mijlpaal bereikt die een kroon op volharding is. We zagen Gerrit 
Stufken lopen met een big smile van oor tot oor. En terecht ! 

  

Er is nu een spannende tijd aangebroken voor alle aspirant kopers. Wordt er wel een woning 
toegewezen of vallen ze net buiten de toewijzing wanneer het aantal kandidaten groter is dan 
het aantal woningen. 

Wij wensen de aannemer een voorspoedige bouw en de toekomstige bewoners veel 
woonplezier toe !! 

In en om de dorpen 

Veluwse Avondmarkt 

Donderdag 5 juli 2019 was de eerste Veluwse Avondmarkt van het jaar 2019. Het was gezellig, 
de grootste vakantiedrukte was er nog niet. Je kon nog goed over de markt lopen en bij de 
kramen blijven stilstaan en naar de uitgestalde waar of nijverheid kijken. En ze waren er 
allemaal weer. De stoelenmatter, de mandenvlechter, de klompenmaker, de spinster en de 
“plantenman” (op een iets andere plek). En dan natuurlijk de kramen met allerhande koopwaar, 
Ook de NH Kerk werd druk bezocht en werd er geluisterd naar het prachtige orgelspel. 
Harmonie orkest Prinses Juliana Beekbergen gaf op de hoek van de Papenberg en de 
Wolterbeeklaan een mooi zomeravondconcert. Het was een Veluwse Avondmarkt zoals een 
Veluwse Avondmarkt moet zijn. 
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       Nieuwkomer op de Veluwse Avondmarkt is Mariska’s Kapperstruck. 

 

HUISKAMER van LIEREN 

De Huiskamer van Lieren draait inmiddels alweer 3 maanden! 
We hebben het met elkaar reuze gezellig op de woensdag-
morgen. Een kop koffie drinken, wat bijpraten, een spelletje 
doen. Komende periode hebben veel mensen vakantie, ook 
verenigingen, zelfs de Nieuwsbrief van de Dorpsraad!  
Maar wij niet!! 

Bij ons blijven ook in de zomer de deuren gewoon open! 

Voor u dus alle gelegenheid om in deze rustige zomermaanden eens te komen 
kijken in Lieren: Het Trefpunt, Lierderstraat 7, achter de kerk. 

De Huiskamer is iedere woensdagmorgen geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Een kop koffie is 50 cent, de tweede gratis! 

Wees welkom! 
 

 

10e Landelijke Open Imkerijdagen, 13 en 14 juli 2019 

Op zaterdag 13 juli is het Landelijke Open Imkerijdag en kunt u óók in 
Beekbergen kennisnemen van alles wat met bijen, honing en de imkerij te 
maken heeft. 

Tussen 10.00-16.00 uur kunt u bij William Klomp aan de Veldhofweg 9 
terecht. Cliënten van Plurijn hebben bijenhotelletjes en andere leuke spulletjes 
voor verkoop gemaakt en er is chutney en lemon curd van het “Blauwe Huisje”, 
u weet wel aan de Kerkallee, te koop. Ook aan de bezoekende kinderen wordt 
gedacht. Imker Gerard Wagemans is er ook om over het wel en wee van de 
bijen te vertellen en uw vragen te beantwoorden. Bij Marry’s Kruidenhuis aan 
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Engeland 23 is imker Ab Tromp aanwezig om u alles over het bijenleven te vertellen. 
En Marry kan ook veel vertellen over kruiden en het belang van de bijen en hun producten. 
De imkers laten u zien hoe zij met de bijen werken, hoe een bijenkast er van binnen uitziet, 
bijenrassen en het leven en functie van de bij. Op bovengenoemde adressen is er natuurlijk 
ook honing te koop! U bent van harte welkom erBIJ te zijn! 

 

Gezelligheid troef tijdens het KORENFESTIVAL op 20 juli 2019 in Beekbergen! 

Dit jaar organiseren wij voor de 4e keer het Food & Music 
Festival in het centrum van Beekbergen. Met 6 koren en 
een band laten we Beekbergen zingen en hopen we dat u 
met ons mee zingt. Op de twee podia die deze middag op 
de Dorpstraat staan treden een popkoor, een dialectkoor, 
een mannenkoor, een zeemanskoor, een Smartlappenkoor 
en voor het internationale tintje, een Shantykoor uit 

Munster (Duitsland) voor u op. Van Hallelujah tot Bloody Mary, en van The Rose tot de 
Hamburger Veermaster, alle soorten van koorzang komen voorbij. Daarnaast zullen diverse 
horeca-gelegenheden heerlijke gerechten voor u bereiden. Zij zorgen voor een hapje en 
drankje. Wat eerder als voorgaande jaren (16.00 uur) klinken de eerste liedjes van het 
mannenkoor Germania en de laatste noten van het Groot Apeldoorns Smartlappen koor 
verdwijnen rond 21.00 uur. De podiumsponsors het Lierderholt en Vos Noodstroom zorgen 
ervoor dat de koren zich happy voelen op dit festival en dat u alle zangers en zangeressen 
goed kunt zien en verstaan. Dank daarvoor! Vanaf 21.00 uur gaat de band Yezs los op het 
Lierderholt-podium en kunt u swingen tot in de late uurtjes. 

     

We hopen op mooi weer en een leuke muzikale happening op zaterdag 20 juli in Beekbergen. 

Wij wensen u veel proef- en zangplezier toe ! 

 

 

Muziek in Beekbergse Tuinen:  ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019 

Er is niets lekkerder dan ontspannen in de tuin door te genieten van het zonnetje en heerlijke 
live muziek. Dit weten de inmiddels duizenden bezoekers van eerdere edities van Muziek in 
Beekbergse Tuinen als geen ander. Elk jaar staat er een voortreffelijk programma op het menu 
en ook deze editie zal zeker niet teleurstellen! 

Neem plaats tussen de bloeiende bloemen, op het geurende gras of onder een eeuwenoude 
boom en laat u verrassen door de diversiteit van Duo Stellina, dat zowel klassieke als moderne 
werken voor u op de lessenaar legt. Zo passeren Duo in C van Michael Haydn en Three 
Madrigals van Bohuslav Martinů de revue. Het ensemble Ongestreken voert u mee uit de rust 
van de tuinen naar de gezelligheid van de grote stad met swingende werken van onder andere 
George Gershwin. Het negenkoppige Dimlicht staat vervolgens voor u klaar om de middag 
spetterend af te sluiten. 
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De concerten beginnen om 13:30 uur, maar u bent al vanaf 12:30 uur welkom om de wonder-
schone tuinen te bezichtigen. Op Engelanderweg 22 en 32 vinden gelijktijdig de eerste twee 
concerten plaats. U mag zelf kiezen met welk concert u begint, want na de eerste ronde kunt u 
wisselen van tuin om ook van het tweede concert te kunnen genieten. Nadien wandelt u rustig 
naar de tuin van Spelderholt 3, waar iedereen samenkomt voor de afsluiter van deze mooie 
muzikale middag. 

 

De concerten zijn gratis toegankelijk, maar wij waarderen het zeer als u bij het verlaten van de 
Beekbergse Tuinen een vrijwillige bijdrage in een van onze collectebussen achterlaat! 

U kunt parkeren naast Engelanderweg 22. Bij Engelanderweg 32 is ook een parkeerplaats. Wij 
verzoeken u de instructies van de verkeersregelaars ter plaatse op te volgen. Of kom lekker op 
de fiets! 

 

Z O M E R A V O N D Z A N G in de Dorpskerk van Beekbergen 

Deze zomer is er op 6 woensdagavonden in 
juli en augustus een zomerzangavond in de 
Dorpskerk van Beekbergen. Er wordt mede-
werking verleend door verschillende solisten 
en musici uit de omgeving. Ook is er iedere 
avond een korte meditatie. 

De avonden beginnen om 19.30 uur, de kerk 
is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis 
evenals de koffie of thee na afloop. 

Een ieder is van harte welkom ! 

 

PROGRAMMA 2019 

Datum Leiding Solist / Koor Organist 

17 juli Anne-Marie van der Grift The New Relations Jaap Ouwehand 

24 juli Ds. J. Lammers --- Wop Kuipers 

31 juli Jolanda Aantjes Anneke van Dieren, sopraan Hans Aantjes 

7 augustus Jan Hekman Tieneke Berkhof Bea Dijkgraaf 

14 augustus Henk van Gils Katinke van Gelder, sopraan Bea Dijkgraaf 

21 augustus Ds. A. Theunisse Gerard Rijken van Olst, panfluit Ben van Gils 
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Vakantie CODA Boekenbus 

 

In verband met de ZOMERVAKANTIE rijdt er geen BOEKENBUS 
gedurende week 31, 32, en 33. Dit is van 29 juli tot en met 19 augustus. 
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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. 

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. 

 

   
 

ZOMERSCHOOLVAKANTIES 2019 

Regio Noord : 13 juli 2019 tot 26 augustus 2019 
Regio Midden : 20 juli 2019 tot 2 september 2019 
Regio Zuid : 6 juli 2019 tot 19 augustus 2019 
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Het KINDERVAKANTIESPEL wordt gehouden van 20 tot en met 25 augustus 2019. 

Varia 

Worldproef Culture, Oranjepark Apeldoorn 

Zondag vanaf 12.00 uur werd het startsein gegeven 
voor de Worldproef Culture in het Oranjepark in 
Apeldoorn. De officiële opening werd verricht door 
burgemeester Wolfgang Scheffler van Düsseldorf 
(Duitsland is tenslotte dit jaar ons gastland) in 
aanwezigheid van organisator Simon Boon, 
burgemeester Petra van Wingerden-Boers en 
wethouder Detlev Csiezzo. Ruim 12 landen 
presenteerden zich op, elk op hun eigen specifieke 
wijze met hun producten, waren, toeristische 
presentaties, kunstuitingen, eetcultuur en zoveel meer. 
 

   
Onder andere Rusland en China waren vertegenwoordigd. 
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Er waren dit jaar ongeveer 40 kramen in het Oranjepark aanwezig. Optredens waren er o.a. 
van Egerländer Kapel Ede, Zoetgevooisd Koor, Wenxin Chinese School kinderkoor, 
volksdansen uit Rusland, China. De dag werd afgesloten met de Re-load band. 

 

Zomer in Gelderland 2019 

De deelnemende dorpen voor de jubileumeditie van 
Zomer in Gelderland (10e keer) zijn bekend: 

Elden (5 augustus), Stroe (6 augustus), Nederasselt (7 augustus), 
Nieuwaal (8 augustus), IJzevoorde (9 augustus), Alphen (12 augustus), 
Vorchten (13 augustus), Angerlo (14 augustus), Leuvenheim  
(15 augustus), Boven-Leeuwen (16 augustus), Barlo (19 augustus), 
Woold (20 augustus), Nettelhorst (21 augustus), Zwolle (22 augustus), 

Emst (23 augustus), Appel-Driedorp (26 augustus), Etten (27 augustus), Loo (28 augustus), 
Terborg (29 augustus), Laag-Soeren (30 augustus) 

“Mooiste plaats van Gelderland” is de eretitel die de deelnemende dorpen kunnen bemachtigen 
en die wederom gepresenteerd wordt door Angelique Krüger. 

Voor de deelnemende dorpen is het een mooie kans om zichzelf op de kaart te zetten. 
Bovendien speelt in elke plaats een team van 10 mensen de hele dag om maximaal 1000 euro 
te verdienen voor een goed doel dat het team zelf heeft gekozen. 

In Zomer in Gelderland stellen we dit jaar 20 dorpen en buurtschappen voor verspreid over 
Gelderland. Meest opvallende namen zijn Zwolle en Appel. Zwolle is een buurtschap in 
Groenlo, niet te verwarren dus met de provinciehoofdstad van Overijssel. Appel is een 
buurtschap in Nijkerk dat samen met het buurtschap Driedorp een buurtvereniging heeft en 
daarom als Appel-Driedorp meedoet. 

 

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 samen-
werking 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 aan-
bieden van een bridge-cursus waarmee je hersenen worden uitgedaagd, 

maar ook door het aanbieden van een bewegingsaanbod van een wandel en fietsclub. 
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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, onder-
steund 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 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 De Lierderhoeve, Spoekweg 49 
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. 

* Gewijzigde locatie 

Gemeentenieuws 

 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 11 juli 2019 

 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

18.45 uur Aanbieden eindrapportage lesprogramma Fairtrade Gemeente Apeldoorn door 
Gymnasium Apeldoorn 

19.00 uur Raadsopdracht Windenergie 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Tussentijdse Rapportage 2019 (TuRap) 

23.00 uur Sluiting 

 Het Rode Hert 

19.00 uur Integraal Veiligheidsplan 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Vaststellen bestemmingsplan Dovenetel 

22.15 uur Sluiting 
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Tijd Omschrijving 

 De Moriaen 

21.15 Technische presentatie Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

22.15 Sluiting 

 Eet-/Werkcafé, Tijdelijke Stadhuis, Stationsplein50 

19.00 uur Koersdocument Omgevingsvisie 

21.00 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

De Els (23), Beekbergen oprichten van een nieuw woonhuis. 2019-07-05 

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. 

Vergunning alcoholvrij bedrijf: Arnhemseweg 509 in Beekbergen 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet de 
volgende vergunning heeft verleend: 

Omschrijving: Vergunning alcoholvrij bedrijf 

Naam onderneming: B&B Ber-Bas 

Locatie: Arnhemseweg 509 

Reden vergunning: Nieuwe onderneming 

Datum vergunning: 3 juli 2019 

Vergunningnummer: A/62820 

Bezwaar 

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. 

 

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 



 
 

 12 

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. 
         (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 
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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. 

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 

 



 
 

 14 

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! 

 

 

    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. 
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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 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 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 

 


