Nieuwsbrief 9 september 2019
Van de bestuurstafel
We zijn er weer!
Nu zijn we om eerlijk te zijn niet helemaal weggeweest. Tijdens de vakantieperiode zijn we toch
met enige regelmaat op kantoor geweest om - zoals dat zo netjes genoemd wordt - de lopende
zaken af te handelen. Ook werd nog deelgenomen aan een tweetal door de gemeente
Apeldoorn georganiseerde bijeenkomsten. Zo was er op 17 juli 2019 een avond waar nader
werd ingegaan op het thema “Welkom in de wijk”. Daarbij ging het over de verschuiving van
intramuraal naar extramuraal. Hoe kan introductie plaatsvinden. Gaat het initiatief uit van de
huidige bewoners of is - wellicht - introductie (al dan niet met begeleiding door een medewerker van de sociale dienst of zorginstelling) die wordt gestart door de nieuwe wijkbewoner een
goede optie. Ook werd aan de hand van een aantal voorbeelden nader ingegaan op de vraag
“wat doe je wanneer je na verloop van tijd afwijkingen constateert?
Ria Mollink nam op 17 juli namens het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren deel aan
deze informatie bijeenkomst. Die overigens zeer slecht werd bezocht.
Op 18 juli was er in Loenen een door de gemeente Apeldoorn georganiseerde bijeenkomst
waar informatie werd gegeven over het toenemende probleem van zwerfvuil in de natuur.
Het is een dooddoener om te zeggen dat dit een probleem is van alle tijden. Vijfenzestig jaar
geleden stonden er - ik heb dat al eens eerder in de Nieuwsbrief geschreven - in de waterleidingduinen bij Bloemendaal borden met de tekst “Laat niet als dank voor het aangenaam
verpozen, ons de schillen en de dozen”.
Zeer verhelderend was het overzicht dat een medewerker van THOR (team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte) presenteerde en waarin werd aangegeven hoelang het duurt voordat
een afval product “vergaan” is. Er zijn in de natuur achtergelaten afvalproducten die een
mensenleeftijd overstijgen. Namens het bestuur van de dorpsraad Beekbergen Lieren was
Jamone Wagner aanwezig bij deze bijeenkomst.
sigarettenpeuk
Klokhuis van een appel
kauwgom
bananenschil
krant
drankblikjes

2 jaar
2 weken
25 jaar
3 jaar
6 maanden
80 jaar en meer

Zwerf- c.q. huisvuil gestort in het bosgedeelte tussen Het Immendaal en Stoppelbergweg.
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Naar aanleiding van een vraag van Steven Gerritsen (stadsdeelmanager
voor de dorpen) “ik wil de dorpen promoten binnen de gemeente kunnen
jullie mij de dorpsvlag doen toekomen” is - gebruikmakend van de huidige
vlag van de dorpsraad- een vlag ontwikkeld en inmiddels geleverd. Gaat u
boodschappen doen en staat er een beetje wind, kijk dan eens naar de
wapperende vlag.

Tijdens de vakantieperiode hebben wij van een aantal dorpsbewoners berichten ontvangen
waarin zij hun zorg uitspraken over de ontwikkelingen in het dorp die voor de nodige overlast
zorgen. Het bestuur van de dorpsraad onderkend de gemaakte opmerkingen met betrekking
tot ervaren overlast. Het is een ontwikkeling die niet past bij een dorp dat afhankelijk is van het
toerisme en ook uitstraalt dat zij de toerist belangrijk vindt. In de afgelopen weken heeft het
bestuur van de dorpsraad overleg gevoerd met de dorpsagent en met de Gemeente
Apeldoorn. Zo werd aan het college van B&W een brief gezonden over het pand Dorpstraat
56C. De gemeente is voornemens in het pand (vroeger de huisvesting van kinderopvang
Trompie) een aantal jongvolwassenen die vastgelopen zijn in de maatschappij te gaan huisvesten. Het bestuur van de dorpsraad heeft, zoals ze dat ook al eerder heeft gedaan, in de
brief aangegeven dat de grens van de sociale spankracht is bereikt. We worden steeds meer
met feiten geconfronteerd dat Beekbergen een dorp is met stadse problemen die van de
gemeente adequaat ingrijpen vereisen. Het bestuur van de dorpsraad zal dit met de gemeente
bespreken.
Plantenbakken moeten voorkomen dat de muurtjes bij de school definitief hangplek worden.
Wat is de volgende plek? In de APV (Algemeen Plaatselijk Verordening) is opgenomen dat het
nuttigen van alcohol in de openbare ruimte niet is toegestaan, dus een kwestie van handhaven.

Er is - de afgelopen weken - overleg geweest met een vertegenwoordiging van de bewoners
van de Amerikaweg. Dit naar aanleiding van de door de bewoners ervaren verkeersoverlast
en onveilige verkeersituaties. De dorpsraad heeft via de stadsdeelmanager voor Beekbergen,
Lieren en Oosterhuizen deze zaak ter kennis van de gemeenteraad gebracht. De verkeersdeskundige van de gemeente Apeldoorn zal eveneens de situatie onderzoeken.
Op 27 augustus is een aantal bestuursleden aanwezig
geweest bij de presentatie van de renovatie van het plantsoen
aan de Wolterbeeklaan. Een mooi plan met voldoende speelruimte en speeltoestellen voor de jeugd. Een voorbeeld van
“Burgerparticipatie” (samenwerking tussen burger en overheid).
De gemeente gaat aan de slag met de door de bewoners
gemaakte opmerkingen. De door de gemeente Apeldoorn opgestelde plattegronden hangen bij de ramen van kinderdagverblijf Doomijn bij De Hoge Weye.
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Op 9 juli is een aantal bestuursleden aanwezig geweest bij de door de gemeente
georganiseerde informatiebijeenkomst
“werkzaamheden Loenenseweg”.
U was op 9 juli verhinderd? Kom gerust langs
op kantoor dorpsraad, wij hebben de kaart waar de voorgestelde aanpassingen op zijn aangegeven. Wij zijn er op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.
’t Proathuus was in de maanden juli en augustus “gewoon open”. Dit tot vreugde van de deelnemers (gasten). Ook de twee-wekelijkse maaltijden werden door het enthousiaste team verzorgd. Zowel tijdens het bezoek enkele maanden geleden van het college van burgemeester
en wethouders als wat meer recent het bezoek van een aantal ambtenaren is gewezen op de
het sociale aspect van deze bijeenkomsten in het Proathuus. De foto’s zijn gemaakt door John
Tanasale en de flyer elders in deze Nieuwsbrief geven meer informatie.

Op zondag 11 augustus kon men in de Beekbergse tuinen weer genieten van diverse concerten tijdens de NJO Muziekzomer 2019.

Duo Stellina

Ongestreken

Dimlicht

Zaterdag 31 augustus 2019 opende in de voormalige groentewinkel aan de Dorpstraat de
tentoonstelling van legeruniformen rond de mobilisatie. Collectie sluit mooi aan bij het
museum Collectie ’40-’45 van de familie Broere aan de overzijde van de straat. Zeker een
bezoek waard.

Zaterdag 31 augustus 2019 was er - en dat kan u onmogelijk zijn
ontgaan - de jaarlijkse Truckrundag. Gestart in 1996 op initiatief
van de stichting Vrienden van Groot Schuijlenburg en na tien jaar
overgenomen door een groep enthousiaste vrijwilligers. Dit jaar
werd de naam Truckrundag gewijzigd in “Kanjerdag”. Toegelicht
werd de redenen van deze naamswijziging. Volgens de organisatoren zijn alle deelnemers aan deze dag - de cliënten, de chauffeurs, de sponsoren en de vrijwilligers - kanjers.
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De Veluwse Avondmarkt, negen donderdagavonden en niet een was hetzelfde. Het was
warm, heel warm. Het was druk, soms heel druk. De oude ambachten hadden de belangstelling van de toeristen (en niet van die alleen). Er was het regelmatige getik van het haren van
de sijs. Er was de rust rondom het spinnenwiel, er was de geur van het broodbakken (op houtvuur), de techniek van de dorsmachine en de klompenmaker, de mandenvlechter en de stoelenmatter. En er was brand in het pand van het Leger des Heils dat vereiste dat een deel van
de Dorpstraat moest worden ontruimd. En tenslotte was er voor de bezoekers van de markt de
gelegenheid om, luisterend naar prachtig orgelspel, in de Hervormde Kerk even tot rust (bezinning) te komen. Negen avonden, ze zijn om gevlogen.

Op dinsdag 3 september 2019 werd door Cor Westrik, lid van de werkgroep bLoEm
(Beekbergen Lieren Oosterhuizen Energieneutraal Maken) deelgenomen aan de door de
gemeente Apeldoorn georganiseerde informatie-/inspraakbijeenkomst over “Afwegingskader
Zonneparken”. In deze notitie (te raadplegen op de website van de gemeente Apeldoorn)
wordt - na een korte algemene inleiding en kaderstelling - nader ingegaan op:
- opgave en ambitie
- proces en deelname
- ontwerp en leefomgeving
- proces van deelname (stappenplan)
- lessen uit het pilottraject
Er was ruim voldoende gelegenheid om met de beleidsadviseur
duurzaamheid van de gemeente Apeldoorn in discussie te gaan.
Daardoor werd de ambitie en kaderstelling concreter. Vraagtekens
werden gezet bij de doelstelling “participatie”. Daarbij ging het om de beschikbaarstelling van
particuliere gronden (periode van 25 jaar). Ook werd aandacht gevraagd zodanige maatregelen te treffen en toezicht te houden op ontwikkelingen dat “wildgroei” van zonneparken
respectievelijk parkjes wordt voorkomen. Inspraak is nog mogelijk tot 20 september 2019.
Planning is dat, na verwerking van de door inspraak verkregen informatie, in oktober 2019 de
nota in oktober 2019 wordt aangeboden aan het college van B&W en dat behandeling door de
gemeenteraad eind 2019 zal plaatsvinden.
”Als er maar muziek in zit “ - Het Beekbergens Toneel geeft op vrijdag 25 oktober en zaterdag 26 oktober 2019 een uitvoering van het blijspel van Evelien Evers “Als er maar muziek in
zit”. Het belooft weer een een avond te worden met herkenbare situaties en het toneelstuk
draagt - zo blijkt tijdens de repetitieavonden - terecht de aanduiding “blijspel”. Kom op 25 of
26 oktober naar De Hoge Weye en ervaar het.
Bestuur en leden H.B.T., Gerda de Groot, 055 506 24 63, www.hetbeekbergenstoneel.nl
Inloopbijeenkomst N786 - Van de Provincie Gelderland ontvingen wij een kennisgeving
omtrent een verkeersmaatregel N786 (Loenenseweg). Gedeputeerde Staten van Gelderland
nemen een verkeersbesluit voor het instellen van 60 km/u op de N786 (Loenenseweg) tussen
de noordelijke komgrens Beekbergen (km 1,10) en de noordelijke toe- en afrit van de A50
(km 3,10) in de gemeente Apeldoorn. Nadere informatie (ook hoe u beroep kunt instellen) vindt
u op de website van de Provincie Gelderland.
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Mantelzorger? - Daar wil de gemeente Apeldoorn u graag voor bedanken. Wanneer komt u in
aanmerking voor die waardering en hoe kunt u zich melden.
- er wordt slechts een mantelzorgwaardering per mantelzorger uitgekeerd
- aanvragen kan via de website van De Kap www.dekap.nl/mantelzorgwaardering
- heeft u geen internet en kan niemand u helpen dan kan het ook via 055 576 79 98
- aanvragen kan tot uiterlijk 31 oktober 2019
U bent mantelzorger wanneer u aan de volgende regels voldoet: degene waarvoor u zorgt
woont in de gemeente Apeldoorn, de zorg duurt langer dan drie maanden of wordt meer dan
8 uur per week verleend, u heeft een persoonlijke relatie met de persoon voor wie u zorgt.
De scholen zijn weer begonnen - Na de zomervakantie vallen er
bijna twee keer zoveel verkeersslachtoffers onder scholieren dan in
de rest van het jaar. Daarom roepen we in deze periode automobilisten op om meer rekening te houden met fietsende scholieren. Ook
geven we ouders advies over voorbereidingen op de nieuwe
fietsroute naar het voortgezet onderwijs. Dit doen we samen met
gemeenten, scholen, ouders en het bedrijfsleven. En ook graag
samen met jou!

In en om de dorpen
Weekend van evenementen in Beekbergen en Lieren

Het Beekbergens Darpsfeest is ook dit jaar weer vlekkeloos verlopen met diverse artiesten als Ronnie Ruysdael,
Raymon Hermans, One Two Trio, HIKE DJ Remco en DJ Jurjen. Maar de grootste artiesten waren natuurlijk de
deelnemers die meededen aan de SUPER ZESKAMP !!
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Tuinvereniging Groei & Bloei afdeling Apeldoorn organiseerde dit jaar wederom een (H)eerlijke Herfstfair, met meer
dan 80 kramen, op het terrein van Het Hoogeland in Beekbergen met als thema “Natuurlijk Groen”.

Het stoomtreinevenement “Terug naar Toen” van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij bracht een mensenmassa
op de been ‘Terug naar Toen’ kent maar liefst twee festivalterreinen, waartussen de stoomtreinen gedurende de
beide dagen heen en weer rijden. Zowel in het museumdepot in Beekbergen als op station Loenen vergapen jong en
oud zich aan de vele attracties, historische stoomvoertuigen, modelbanen, kraampjes met stoom- en spoorweg
artikelen en informatie. In Beekbergen trad Het Oosterhuuzens Dialectkoor op.
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Het dak gaat eraf !
Op 19 augustus 2019 is gestart met de voorbereidingen voor de
verbouwing van het Koetshuis. Aannemingsbedrijf Draisma is
begonnen met de voorbereidingen voor het renoveren van het dak.
De steigers zijn zo goed als geplaatst. Zodra die klus geklaard is
kan gestart worden met de renovatiewerkzaamheden. Dan gaat het
dak eraf.
Het Koetshuis is een van de woonhuizen op landgoed Spelderholt.
Hier leren de Spelderholt-studenten zo zelfstandig mogelijk te wonen en eigen keuzes te
maken en beslissingen te nemen. Samen met hun huisgenoten runnen ze de huishouding,
onder begeleiding van professionals.
https://www.parcspelderholt.nl/nieuws/

“Kuiltjesweg” naar Parc Spelderholt aangepakt

Vorige week is er begonnen met (ondergrondse) wegwerkzaamheden aan de Spelderholt, de weg naar Parc
Spelderholt, en de weg zal daarna worden geasfalteerd. In oktober moeten de werkzaamheden voltooid zijn.

VVN en Ontmoetingsplek Beekbergen/De Vier Dorpen organiseert
‘HET NIEUWE FIETSEN’
Veilig Verkeer Nederland en ontmoetingsplek De Vier Dorpen organiseert op woensdag
25 september in de Hoge Weye in Beekbergen de opfriscursus ‘Het Nieuwe Fietsen’. Aanleiding hiervoor is de toename in ongevalcijfers onder fietsende senioren. De cursus is geen
doorsnee fietscursus, maar een gezellig samenzijn waar gasten ervaringen met elkaar delen
en waar een verkeersexpert, onder het genot van een kop koffie, praktische tips deelt. Onderwerpen die aan bod komen zijn ‘Slim omgaan met drukke fietspaden’, ‘Kwetsbaarheid in het
verkeer’, ‘Conditie van het lichaam’ en ‘Veilig fietsen’. Aan de hand van stellingen, feiten en
filmpjes leren deelnemers hoe zij langer mobiel kunnen blijven en veilig aan het verkeer kunnen blijven deelnemen. De opfriscursus vindt plaats in De Hoge Weye, Dorpstraat 34 in
Beekbergen aanmelden kan tot vrijdag 20 september via i.vandalen@stimenz.nl.
De VVN Opfriscursus ‘Het Nieuwe Fietsen’ sluit aan bij het programma ‘Doortrappen’ van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en duurt 2,5 uur, inclusief een pauze. Per bijeenkomst is er plek voor maximaal 20 deelnemers. Ingrid Wetser, Landelijk Projectleider Senioren
bij Veilig Verkeer Nederland, licht de opfriscursus toe: “Hoewel wij in Nederland al van jongs af
aan fietservaring opdoen, zien we de ongevalscijfers met fietsers stijgen. Seniore fietsers zijn
daar relatief vaak het slachtoffer van. Niet omdat zij onveiliger fietsen, maar omdat een ongeval
voor hen meer ernstige gevolgen heeft dan voor bijvoorbeeld jonge fietsers. Daarom heeft
Veilig Verkeer Nederland Het nieuwe fietsen ontwikkeld.”, aldus Wetser.
‘Het Nieuwe Fietsen’ in Beekbergen
Datum
: woensdag 25 september 2019
Duur
: 2,5 uur Aanvang: 19.00 uur
Locatie
: De Hoge Weye, Dorpstraat 34 in Beekbergen
Kosten deelname : gratis
Aanmelden
: i.vandalen@stimenz.nl
Heeft u vragen of wilt u meer informatie of aanmelden neem dan contact op met Stimenz,
06 5317 4984 en vraag naar Inge van Dalen of mail naar i.vandalen@stimenz.nl.
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CURSUS BIJBELS HEBREEUWS
Ds. Jan Lammers uit Beekbergen start voor de vierde keer een cursus Bijbels Hebreeuws. De
cursus heeft vaste grond onder de voet gekregen in Beekbergen. Er is dan ook een speciale naam
bedacht voor de cursus en wel BAAQA HAARIEM. Dat is Beekbergen in het Hebreeuws. HAARIEM
betekent bergen. BAAQA betekent “bikken”. “Beek” in “Beekbergen” hangt samen met het bikken
van ijzererts in vroeger tijden in deze regio.
De cursus van 2 x 10 lessen wordt gehouden in het gebouw van de hervormde gemeente (Hoogepad,
Papenberg 5, Beekbergen, tegenover de kerk, aan de andere zijde van de Dorpstraat) en wel op
woensdagavond van 20.00 – 21.30.
Voor de kerst: 11/9 18/9 2/10 9/10 16/10 23/10 13/11 20/11 11/12 18/12
Na de kerst: 8/1 15/1 22/1 5/2 12/2 19/2 4/3 18/3 25/3 2/4
De cursus kost 80 euro, 40 euro in september en 40 euro in januari.
Deelnemers aan de vorige cursussen gaan verder met het lezen van Bijbelteksten en het
bestuderen van de onregelmatige werkwoorden. Verder is een groep die één keer per maand
samenkomt om een Hebreeuwse tekst te lezen (aan de hand van de efemeriden van Piet van
Midden). Wie al enige kennis van het Hebreeuws heeft kan bij een van deze twee groepen
aansluiten. Neem dan contact op met ds. Jan Lammers.
Opgeven (het liefst per e-mail) bij ds. Jan Lammers, van Schaffelaarweg 38, 7361 AG Beekbergen;
055 844 16 79, 06 4032 7109, jan@jrlammers.nl.
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Chauffeur Buurtbus (vrijwilliger)
Ben jij die enthousiaste vrouw/man die enkele uren per week wat
tijd vrij wil maken voor vrijwilligerswerk? Wil jij graag in contact
komen met passagiers en deze op comfortabele wijze vervoeren?
Houd je van autorijden?
Vind je het fijn om behulpzaam te zijn?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden:
• Werkuren op vaste tijd en/of dag.
• Lidmaatschap Buurtbusvereniging.
• Een fijn team van collega’s.
• Tweemaal per jaar een ledenvergadering.
• Enkele keren per jaar bijeenkomsten met leden en hun partners.
• Gratis vervoer op alle buurtbussen in Nederland.
Wij vragen:
• Enthousiasme en creativiteit.
• Klantgerichtheid.
• Een geldig rijbewijs B.
• Communicatieve vaardigheid.
• Beschikbaarheid voor 3-4 uren per week, eventueel op een vaste tijd/dag.
Wie zijn wij:
De buurtbus wordt gereden door vrijwilligers. Deze vrijwilligers vormen samen de Buurtbusvereniging Oosterhuizen. Het team bestaat uit ongeveer 30 vrijwilligers. Buurtbus 510 rijdt van
Loenen, via Oosterhuizen en Lieren naar Apeldoorn. De buurtbus rijdt volgens een vaste
dienstregeling en route.
Interesse?kijk op onze website: www.buurtbusoosterhuizenlieren.nl.

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Beekbergen- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op
27 september, 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober 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.

9

Varia
Samen zingen bij Stichting ‘kLEEF!
Even niet denken aan ziek zijn. Wie zingt kan niet tobben.
Bij Stichting 'kLEEF! - inloophuis voor iedereen die geconfronteerd wordt
met kanker – kunt u samen zingen in één van de twee zanggroepen.
Het maakt niet uit of u wel of niet kunt zingen: er is geen goed of fout en
iedereen is welkom. Zingen maakt blij, zingen ontspant en geeft rust,
zingen geeft plezier en verbindt.
Ervaar wat samen zingen voor u kan betekenen. Want zingen bij ‘kLEEF! kan op verschillende
momenten: er is plaats op maandag- of woensdagochtend. Voor meer info en of aanmelden
kunt u binnenlopen (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), bellen 055 576 26 76 of mailen aan
info@stichtingkleef.nl.
Samenvatting:
Wat
: koor
Wanneer
: wekelijks op maandag- of woensdagochtend,
vanaf september 2019
Waar
: inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4,
Apeldoorn
Wie
: voor mensen die kanker hebben (gehad),
naasten en/of nabestaanden
Kosten
: € 32,-

Foto: iStockphoto.com

Aanmelden : via telefoonnummer 055 576 26 76, of mail info@stichtingkleef.nl of loop binnen
aan Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

Workshop Mindfulness bij Stichting ‘kLEEF!
Wanneer u met kanker wordt geconfronteerd, kan wat voorheen vanzelfsprekend en zeker was, de vanzelfsprekendheid verliezen. U staat voor een
onzekere periode die allerlei gevoelens en vragen met zich mee brengt:
angst, piekeren, onrust, pijn, nieuwe grenzen, hoe ben ik daar altijd mee om
gegaan en helpt dat nu ook? Mindfulness neemt de vragen en gevoelens
niet weg maar kan u helpen anders om te gaan met dingen die er zijn.
De workshop van 6 bijeenkomsten van een uur, wordt u door een gekwalificeerde en ervaren
trainer mindfulness aangeboden. De trainer heeft ervaring in het begeleiden van mindfulness
bij mensen die met kanker worden geconfronteerd. De training is een verkorte afgeleide van de
originele 8 weekse mindfulness training. De belangrijkste aspecten uit de training komen aan
bod.
Voor meer informatie of opgave kunt u bij het inloophuis binnenlopen (Vosselmanstraat 4 in
Apeldoorn), mailen aan info@stichtingkleef.nl of bellen via telefoonnummer 055 576 26 76.
Samenvatting:
Voor wie : voor mensen die kanker hebben en naasten
Wanneer : vrijdag 6, 13, 20, 27 september en 4, 11 oktober 2019
Tijd
: 11.15-12.15 uur
Docent : Jorrit Berends
Kosten : € 24,-

Foto: iStockphoto.com

Aanmelden: Voor meer informatie of opgave kunt u bij ons langskomen in het huis
(Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), mailen aan info@stichtingkleef.nl of ons bellen via
telefoonnummer 055 576 26 76.
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Jonge gezinnen en kanker
Binnen ‘kLEEF! ontvangen we regelmatig ouders met kanker en een jong
gezin. Sommigen hebben aangegeven met elkaar in contact te willen komen
en ervaringen uit te wisselen. Bijvoorbeeld ervaringen over vragen als hoe
ga je om met kanker in het gezin? Hoe informeer je je kinderen over kanker?
Welke dingen vertel je wel en welke dingen niet.
Graag nodigen we u uit voor een ontmoetingsbijeenkomst op dinsdagavond 10 september van
19.30 – 20.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om onder deskundige
begeleiding met elkaar te praten.
U bent van harte welkom. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond, maar een vrijwillige
bijdrage voor onze stichting wordt zeker gewaardeerd.
Graag aanmelden bij een van onze gastvrouwen- of gastheren, dit kan zowel telefonisch:
055 576 26 76 of per mail info@stichtingkleef.nl.
Samenvatting:
Voor wie
: voor mensen met kanker die zelf een jong gezin
hebben
Wanneer
: dinsdagavond 10 september 2019
Tijd
: 19.30 – 20.30 uur
Kosten
: geen
Foto: iStockphoto.com

Aanmelden : Voor meer informatie of opgave kunt u bij ons
langskomen in het huis (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), mailen aan info@stichtingkleef.nl
of ons bellen via telefoonnummer 055 576 26 76.

Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 12 september 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Vervolg raadsopdracht Windenergie

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Evaluatie notitie dierenwelzijn

22.15 uur

Sluiting
De Moriaen

19.00 uur

Dialoog met corporaties VSW

20.00 uur

Stimuleringsregelingen Wonen

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Aankoop Frans van Mierisstraat 3 en 3B

22.15 uur

Sluiting
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Tijd

Omschrijving
Het Rode Hert

19.00 uur

Uitvoering lobbybeleid: - Algemene inzicht in de uitvoering van het lobbybeleid en de
bereikte resultaten - Infographic bereikbaarheid

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Uitvoering Bibliotheekbeleid

22.15

Sluiting

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat (tegenover 140), Beekbergen

het plaatsen van een hekwerk, aanleggen
van een overloopparkeerruimte en het
verstevigen van de weide met wapening

11-07-2019

Hoge Bergweg (30), Beekbergen

het oprichten van 11 recreatiewoningen

12-07-2019

Schalterdalweg 78, Beekbergen

het verbouwen van de bestaande garage
naar een hobbyruimte met carport

18-07-2019

Lierdererf, Lieren

het oprichten van een woning

18-07-2019

Lage Bergweg 10, Beekbergen

2e uitrit aanleggen, Hooge Veluwe
Vastgoed B.V

18-07-2019

Veldbrugweg (Beekvallei), Lieren

het oprichten van 30 woningen

30-07-2019

Nieuwe Voorweg 23, Lieren

het realiseren van een potstal

30-07-2019

Wittekruisweg 28, Lieren

het verbouwen van een woning

01-08-2019

Schalterdalweg 78, Beekbergen

het kappen van een boom

02-08-2019

Ruitersmolenweg (hoek Willem Kolffweg),
Beekbergen

het oprichten van 2 woningen

08-08-2019

Engelanderholt (nabij nr. 14,
Engelanderenk), Beekbergen

het aanleggen van een drukbuis t.b.v.
doorvoer persslang

20-08-2019

Loenenseweg 42, Beekbergen

brandveilig gebruik tussenvloer

22-08-2019

Paalbergweg 43,45,57,59,61,Hoenderloo,
Lierdererf 7 t/m 17 (O), Lieren,
Waterjufferstraat 16 t/m 26 (E), 33 t/m 49
(O), Beekbergen

het renoveren van 27 woningen

26-08-2019

Waterjufferstraat 18, 7361 BM Beekbergen

het plaatsen van een in- en uitrit

28-08-2019

Koningsweg 20, Beekbergen

het kappen van 3 beuken, 3 berken en
1 grove den

29-08-2019

Engelanderholt 5, Beekbergen

het plaatsen van 2 lichtmasten ten behoeve
van een rijbak

02-09-2019

Herman Coertsweg in Beekbergen

Inrichten laadlocatie (J.A. van Bumaweg)

02-09-2019

Waterjufferstraat 21, Beekbergen

het aanleggen van een in-/uitrit

06-09-2019

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

Oude Arnhemseweg 292, Beekbergen

het plaatsen van een dakkapel

10-07 2019

Loenenseweg 42, Beekbergen

het plaatsen van een tussenvloer

30-07 2019

Dorpstraat 82, Beekbergen

het veranderen van de bestemming

31-07 2019

Schalterdalweg 78, Beekbergen

het verbouwen van de bestaande garage
naar een hobbyruimte met carport

08-08-2019

Schalterdalweg 78, Beekbergen

het kappen van een boom

06-09-2019

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).

Geweigerde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Arnhemseweg 635 en 637, Beekbergen

het aanleggen van een in-/uitrit

10-07-2019

Kalverwei 18, Lieren

het kappen van een boom

16-07-2019

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).
Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat
de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden.
Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op
www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening.

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Exodusmonument (Arnhemseweg) en
optocht door centrum van Apeldoorn

Herdenking en beleving EXODUS d.d.
27 september 2019, Beekbergen (bij het
Exodusmonument) en optocht door centrum
van Apeldoorn

31-07-2019

Kerkeveld, Beekbergen

Wielerwedstrijd voor jeugdwielrenners
d.d. 15 september 2019

29-08-2019

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

rondom het Dorpshuis Oosterhuizen aan
Het Oude Veen 19-21 in Lieren

Winterfair Oosterhuizen d.d. 30 november
2019

23-08-2019

op de stations van Loenen en Beekbergen

Terug naar Toen – open dagen Veluwsche
Stoomtrein Maatschappij, d.d. 7 en 8 september 2019

23-08-2019

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. 14 055 of via
apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan Veldbrugweg - Nieuwe Voorweg Lieren
Vanaf 1 augustus 2019 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 18 juli 2019
vastgestelde bestemmingsplan Veldbrugweg - Nieuwe Voorweg Lieren met identificatiecode
NL.IMRO.0200.bp1340 -vas1. Het plan betreft de realisatie van 33 woningen, waaronder
10 betaalbare koopwoningen met bijbehorende openbare ruimte op twee onbebouwde percelen
op de locatie Veldbrugweg - Nieuwe Voorweg te Lieren. Het bestemmingsplan is ongewijzigd
vastgesteld.
Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de
gemeenteraad bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen
een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij
de gemeenteraad naar voren te brengen, beroep instellen.
Tot en met 12 september 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen u er op dat dit
bestemmingsplan een project betreft waarvoor afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet van toepassing is. Daarom moet u de beroepsgronden in uw beroepschrift opnemen
en kunt u de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aanvullen.
Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het
kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers
van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het
Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak
en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Nieuw welstandsbeleid Woningbouw Beekvallei te Lieren
De gemeenteraad heeft op 18 juli 2019 het gebiedsgericht welstandsbeleid vastgesteld voor
twee onbebouwde percelen op de locatie Veldbrugweg - Nieuwe Voorweg te Lieren. Het
welstandsbeleid voor dit gebied vormt vanaf 1 augustus 2019 een aanvullend kader waaraan de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de bouwplannen toetst.
Wij adviseren u om bij het ontwikkelen van bouwplannen vooraf kennis te nemen van het
welstandsbeleid. Het digitale welstandsbeleid is te raadplegen via onze website
www.apeldoorn.nl/welstand, op het tabblad Commissie Ruimtelijke kwaliteit.
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Het vastgestelde welstandsbeleid ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers
van het Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen
op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het
Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Apeldoorn, 31 juli 2019

Besluit lozen buiten inrichtingen, Ruitersmolenweg 26 te Beekbergen
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 16 augustus 2019 een melding op
grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het uitvoeren van een bodemsanering, aan de Ruitersmolenweg 26 te Beekbergen.
Zaaknummer: DOS-2019-070017
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via
055 580 17 05.
Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het
zaakdossier "DOS-2019-070017" vermelden?

Beschikking maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, Ruitersmolenweg 26
te Beekbergen
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben maatwerkvoorschriften vastgesteld voor
een lozing van grondwater op de vuilwaterriolering, vanwege een bodemsanering op
Ruitersmolenweg 26 te Beekbergen.
Datum verzending: 2 september 2019
Zaaknummer: DOS-2019-070017
Inzage:
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 5 september 2019 ter inzage bij het
Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak maken
kan via de website www.apeldoorn.nl/afspraak of telefonisch 14 055.
Bezwaar:
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
(2 september 2019) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van
Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl
(digitaal loket).
Voorlopige voorziening:
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Indien
gedurende de bezwaartermijn naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige
voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de
Voorzitter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM
Arnhem.
Griffierecht:
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Informatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via
055 580 17 05.
Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het
zaakdossier "DOS-2019-070017" vermelden?
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Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kanaal Zuid tussen Albaweg en
Veldhuizerspreng
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
• op Kanaal Zuid tussen de Albaweg en de Klarenbeekseweg, voorafgaand aan de afslag
naar de camping 'De Bosgraaf', de snelheid te verlagen naar 60 km/uur conform
situatieschets;
• op Kanaal Zuid tussen de Albaweg en de Veldhuizerspreng het huidige inhaalverbod
aangeduid met bebording F1 en onderbord 'uitgezonderd landbouwverkeer en
brommobielen' te vervangen door een doorgetrokken asstreep, conform situatieschets;

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
- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en
handigheid zijn gratis)

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

16

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.
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
- 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)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof,mailadres: a.tijhof9@upcmail.nl
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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!

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.
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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 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: 055 506 68 70.

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 88 44 = 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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