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Nieuwsbrief 7 oktober 2019 

Van de bestuurstafel 

Informatiebijeenkomst Horeb terrein 

Op woensdagavond 25 september werd er door ‘De Hoop’ een informatiebijeenkomst 
georganiseerd om inzicht te geven in de plannen die er zijn voor het Horeb terrein aan de 
Kuiltjesweg. Deze informatiebijeenkomst was bedoeld voor buurtbewoners en werd 
georganiseerd in één van de zalen van de Wipselberg. Ook de dorpsraad was hier voor 
uitgenodigd. De plannen lieten zien dat er wordt geprobeerd om een mix van wonen en natuur 
te realiseren op het Horeb terrein. Er zijn twaalf riante kavels op de tekeningen te zien die 
bebouwd mogen worden. De huidige bebouwing wordt volledig gesloopt, dit houdt in dat het 
totale oppervlakte aan bebouwing zal afnemen. De rest van het gebied wordt ook in kavels 
opgedeeld die te koop worden aangeboden aan particulieren. Dit zijn bosgebieden met een 
Natura 2000 bestemming, dit houdt simpel gezegd in dat dit ook bosgebieden moeten blijven. 
Het aanvragen van de vergunningen voor deze plannen moet nog in gang gezet worden. 
Hier zullen we u van op de hoogte houden. 

Erwin Wilbrink 
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“De Huiskamer van Lieren” een halfjaar jong 

Op woensdag 2 oktober 2019 werd in Het Trefpunt met een heerlijke lunch gevierd dat  
“De Huiskamer van Lieren” een half jaar bestond. Het is een ontmoetingsplek waar men op 
woensdagochtend elkaar kan ontmoeten, voor een praatje, voor een spelletje, om even uit de 
dagelijkse sleur te zijn, om een kopje koffie te drinken. Woensdag 2 oktober 2019 werd de 
ochtend besloten met een lunch waarvoor ook een tweetal vertegenwoordigers van het bestuur 
van de dorpsraad was uitgenodigd en waarvan we dankbaar gebruik hebben gemaakt.  
Uit gesprekken met enkele bezoekers werd al snel duidelijk dat de woensdagochtendbijeen-
komsten in een behoefte voorzien. Er is een vaste kern van zes tot acht bezoekers deze 
ochtend was het dubbele aantal aanwezig. Het was een gezellige bijeenkomst waar we als 
bestuur (onder andere Ria Mollink, portefeuillehouder zorg binnen het bestuur) van de 
dorpsraad een goed beeld kregen van het sociale aspect van de bijeenkomsten. 
De door John Tanasale gemaakte foto’s geven een goede weergave van de bijeenkomst. 
Wij wensen initiatiefnemers nog vele gezellige bijeenkomsten. 

     

     
Woensdag 2 oktober 2019 werd in “De Huiskamer van Lieren” de ochtend besloten met een lunch. 
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Bekbergerpad feestelijk geopend 

Op vrijdag 4 oktober 2019 werd om 16.00 uur het Bekberger Klompenpad in de locatie Ruiters-
molen (op zich al een bezoek waard) feestelijk geopend. Het is het 116de klompenpad in 
Nederland, het is 13 km lang en voert de wandelaar langs enken, oude bosgebieden en 
rustieke locaties. Het pad is tot stand gekomen door de inzet van een groep enthousiaste dorps-
bewoners onder de deskundige leiding van Christien van der Zwart van de Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland. Het is een project geweest met hindernissen. Hindernissen in de 
meest letterlijke zin van het woord en hindernissen die meer lagen op het traject van project-
management. Ook het overleg met grondeigenaren was vaak een moeilijk aspect in de voort-
gang van het project. De werkgroep werd een aantal malen geconfronteerd met het herroepen 
van een eerder gedane toezegging dat overpad was toegestaan. 
Aanpassing van de route had in een aantal situaties ook consequenties voor de verhouding 
verharde weg – onverharde weg. 
Maar het is te danken aan het doorzettingsvermogen van de leden van de werkgroep dat op 
4 oktober 2019 de officiële opening kon plaatsvinden. Met toespraken van wethouder 
Sandmann en de heer Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Harmonieorkest 
(klein) Prinses Juliana Beekbergen en dat alles onder het genot van een hapje en drankje. 
Het Bekbergerpad kan in twee richtingen worden gelopen, sluit aan op het Albapad in 
Oosterhuizen en het Ugchelse Markenpad in Ugchelen. Voor degene voor wie 13 km te lang is 
kan het Bekbergerpad ook middels een verkorte route worden gelopen. 
Wij wensen alle wandelaars een plezierige wandeling. 

Brochures zijn te koop bij Primera De Damper in Beekbergen en bij de VVV’s in de regio 
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OPROEP VOOR VRIJWILLIGE NALOPERS BEKBERGERPAD GEZOCHT ! 

Op 4 oktober 2019 werd in de Ruitersmolen aan de Tullekensmolenweg 
47 het Bekbergerpad geopend. Klompenpaden zijn wandelroutes door het 
boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes. Samen 
met vrijwilligers en met medewerking van grondeigenaren is het gelukt het 
Bekbergerpad te ontwikkelen. Dit is het 116e Klompenpad. U bent van 
harte welkom bij de openingsceremonie. Zie voor meer informatie over de 
opening hierna. 
 

Wij zoeken enthousiaste wandelaars die na de opening het klompenpad met enige regelmaat 
willen nalopen (gefaciliteerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland). 
De daaraan verbonden werkzaamheden zijn: 

• maandelijks nalopen route 
• verrichten kleine reparaties 
• kleine snoeiwerkzaamheden 
• checken bewegwijzering 
• schoonhouden bebording en panelen 
• staat van overstapjes, hekjes e.d. checken 
• opruimen zwerfvuil 

Op de avond van maandag 7 oktober vindt de startbijeenkomst van de 
naloopgroep plaats. Bewoners die graag willen aansluiten bij deze naloopgroep, zijn om 20.00 
uur van harte welkom in de Hoge Weye voor meer informatie en instructies over de 
werkzaamheden. Hebt u interesse wilt u zich dan aanmelden bij Jan Schut: gj.schut@chello.nl 
of 06 2505 7310. 

 
 

Werkzaamheden Loenenseweg, De Hoeven en achterste Kerkweg 

Op vrijdag 4 oktober 2019 ontvingen aanwonenden van boven-
genoemde wegen van de gemeente Apeldoorn een brief waarin 
een overzicht werd gegeven van de werkzaamheden (aanpas-
singen en onderhoud) van die wegen. 

Onder het kopje “wat gaan we doen” wordt een opsomming van 
de activiteiten gegeven: 

- het asfalt van de Loenenseweg tussen de bebouwde komgrens en de Dorpstraat wordt 

vervangen 

- aansluitingen van zijwegen worden aangepast  

- oversteekvoorzieningen bij De Vier Dorpen worden verbeterd 

- de oversteek bij gezondheidscentrum wordt aangepast 

- fietspaden langs de Loenenseweg worden verbeterd 

- in De Hoeven wordt bij de E.J. Boksweg een plateau aangebracht 

- de Achterste Kerkweg krijgt betonstraatstenen  

De aannemer heeft in de planning aangegeven dat de werkzaamheden 20 december 2019 zijn 
afgerond. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 6 

In en om de dorpen 

Uitwisseling met namiddagconcert PJB en Juliana Marken 

In het kader van een onderlinge uitwisseling tussen twee muziekverenigingen bezoekt Chr. 
muziekvereniging Juliana uit Marken op zaterdag 12 oktober harmonieorkest Prinses Juliana 
Beekbergen (PJB). Beide orkesten geven om 16:00 uur een afsluitend namiddagconcert in de 
Hervormde Kerk Beekbergen, waarbij de entree vrij is. 

In 2017 bracht PJB als eerste een bezoek aan Marken, waarbij PJB door de leden van Marken 
werd rondgeleid door het dorp. Ditmaal is het de beurt aan PJB om de muzikanten uit Marken 
iets van Beekbergen te laten zien. Leden van beide orkesten brengen overdag een bezoek aan 
het Ford museum en papiermakerij de Ruitersmolen. 

Om 15:30 uur, voorafgaand aan het namiddagconcert, zal de malletband Juliana Marken een 
optreden buiten bij de Hervormde Kerk verzorgen. Zowel de malletband als het harmonieorkest 
van Marken zullen optreden in opvallende en traditionele Marker klederdracht. PJB staat onder 
leiding van Marten van der Wal. Arnold Span is de dirigent van Juliana Marken. Het namiddag-
concert zal worden afgesloten met het gezamenlijk spelen van het nummer Yellow Mountains. 

   

 
Meer informatie over PJB is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl of op de Facebook-pagina van PJB. 

 
 

 

Gratis advies van vrijwilligers 
Wilt u duurzame energie, maar u weet niet goed hoe 
te beginnen? Vraag dan de vrijwilligers van bLoEm. 
Stuur een e-mail. 

internet: www.duurzaambloem.nl 
e-mail: info@duurzaambloem.nl 

   
 
 
 
 
 
 

Meer vrijwilligers gevraagd 

Heeft u leuke ideeën of wilt u helpen? 
Neem dan contact op, want we willen 
graag meer bLoEm-vrijwilligers 

Uw voorbeeld 

We maken graag 
foto’svan uw huis  
voor de website 

Energiek wonen doe je zo ! 

Help de wereld en uw portemonnee. 
Kom eens langs om te bespreken wat u 
aan uw huis kunt (laten) verbeteren. 
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Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Beekbergen- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
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. 

 

Koffieschenk(st)ers gezocht 

Iedere zaterdagmorgen wordt er door bewoners van De Vier Dorpen, 
Loenenseweg 39 te Beekbergen en door bezoekers, uitgebreid koffie 
gedronken. Er is al jaren een vast team van koffieschenksters die dit verzorgt. 
Om verschillende redenen hebben enkele vrijwilligers moeten stoppen met het 
schenken van het bakkie troost. Welke dorpsbewoner vindt het leuk om dit 

vrijwilligersklusje over te nemen? Het sociale contact rond de koffie is zeker zo belangrijk als 
het kopje koffie zelf. 

Vindt u/jij het leuk om ongeveer eens in de 4 weken op zaterdagochtend van 09.45-11.15 uur 
te helpen onze cliënten een lekker kopje koffie te serveren? Dan vragen we u/jou contact op te 
nemen met Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp; 055 506 68 70. We horen graag van u/jou! 

 

Spelderholtloop 2019 

Inmiddels staat de Spelderholtloop al bij veel mensen 
uit Apeldoorn en omstreken op hun hardloopkalender! 
Bij jou nog niet? Pak dan je agenda en noteer 
zondag 20 oktober 2019. Samen sporten is namelijk 
dubbel zo leuk! En de Spelderholtloop is geschikt 
voor iedereen! Dat betekent dat iedereen, jong, oud, 
met en zonder beperking deel kan nemen aan deze 
wedstrijd! Atletiekvereniging AV'34 uit Apeldoorn 
staat garant voor een goede organisatie en een heel 

mooi parcours door de bossen rond Parc Spelderholt! 

Wat extra leuk is, is dat alle deelnemers na afloop een goodiebag ontvangen! 

DE LOOP 

De Start en Finish van de Spelderholtloop zullen zijn op Landgoed Spelderholt, Spelderholt 9 
te Beekbergen. 

De 500 m en 2 km gaan over het terrein zelf, de 5 en 10 km zijn een bosloop. 

Vooraan op Parc Spelderholt kunt u de auto's en fietsen parkeren. Verder op het terrein is er 
plek om je op te warmen en andere sporters aan te moedigen. Misschien wel vóór of nà u zelf 
een afstand gelopen hebt! 

https://www.parcspelderholt.nl/nieuws/spelderholtloop-2019/  
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TERUGBLIK 10 oktober 2018: Muurschildering OBS Beekbergen 

   

 
Een jaar geleden,op woensdag 10 oktober 2018, werd door de leerlingen van OBS Beekbergen de muurschildering 
op de betonnen wand aan het eind van het parkeerterrein achter de Hoge Weye en het schoolplein die zij, in nauwe 
samenwerking met de kunstschilder Stephen Peters hadden ontworpen, onthult. Het is een muurschildering 
geworden waar de leerlingen best trots op mogen zijn. 
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Kort nieuws 

   
Medewerkers van Circulus Berkel hebben vaak te 
maken met ‘’illegaal” gedumpte afval naast de 
afvalcontainers, zoals hier achter de supermarkt in 
Beekbergen. 

Misschien was het u afgelopen zaterdag wel opgevallen. 
In verband met de komende winterperiode waren de 
strooiwagens van de gemeente Apeldoorn alvast aan 
het oefenen met het rijden op de routes in Apeldoorn en 
de buitendorpen. 

     
De nieuwe woonwijk “Ugchelen Buiten” in Apeldoorn begint al echt vorm te krijgen 

     
De werkzaamheden door de Gasunie aan de (hoge druk) aardgastransportleidingen aan de Arnhemseweg ter hoogte 
van de A1-viaduct zijn afgerond. 

     
De herfst is in aantocht, ook in Beekbergen en Lieren. 
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Varia 
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Gemeentenieuws 

 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 10 oktober 2019 

 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 uur Hoorzitting Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2020-2023 

20.00 uur MPB-uitwerking maatregelen voorkeursscenario Voorjaarsnota 2019 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Vervolg MPB-uitwerking maatregelen voorkeursscenario Voorjaarsnota 2019 

22.15 Sluiting 

 Het Rode Hert 

19.00 uur Mantelzorg/Respijtzorg 

20.00 uur Standplaatsenbeleid 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur ICT-ontwikkelingen Gemeente Apeldoorn en doorontwikkeling website apeldoorn.nl 

22.45 uur Sluiting 

 De Moriaen 

19.00 uur Vaststelling kadernota Sociaal Vangnet “Met oog voor de toekomst 2020-2024” en 
vaststelling van de tweede wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW 
en IOAZ 2018 

20.00 uur Debat Vuurwerkvrije zones 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Plein van de Stad 

22.45 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kaapbergweg 15, Beekbergen het kappen van een boom 03-10-2019 

Zomeroord 3, Beekbergen het kappen van een berk 03-10-2019 

Molenvaart 10, Lieren het plaatsen van een stal 03-10-2019 

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 

Waterjufferstraat 18, Beekbergen het plaatsen van een in- en uitrit 30-09-2019 

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). 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Wolterbeeklaan voorzijde nr. 57 het kappen van een berk 01-10-2019 

Vinkenkamp (voor nr. 9) in Lieren H zet kappen van een eik 01-10-2019 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evene-
ment bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.  
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

in het weiland tussen de Lierderstraat 36 
en 46 in Lieren 

Bruiloftsfeest d.d. 3 juli 2020 30-09-2019 

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. 

Onherroepelijk bestemmingsplan Veldbrugweg – Nieuwe Voorweg Lieren 

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Veldbrugweg – Nieuwe 
Voorweg, Lieren met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1340-vas1 is op 13 september 2019 
onherroepelijkgeworden. 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, 
onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. 

Het bestemmingsplan ligt ook bij het Omgevingsloket ter inzage. 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.  

Apeldoorn, 2 oktober 2019 
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Sociaal maatschappelijk werker 

Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagmiddag van 
10.00 tot 12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u 
te helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappe-
lijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u 
eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 

RepairCafé 

Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!? 

Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe 
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of schud-
den, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet? 
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur 
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren 
Ben Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan 
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden. 

Er zijn een paar voorwaarden: 
- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen naar 

de Hoge Weye 

- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en 

handigheid zijn gratis) 

 
 

HUISKAMER van LIEREN 

VOOR WIE: 

• Iedereen die graag een praatje wil 

• Bij een kopje koffie/thee met wat lekkers 

• Vanuit Lieren of daar buiten 

OM WAT TE DOEN: 

• Gezelligheid, wat handwerken, een spelletje 

• Eventueel een gezamenlijke lunch (tegen een kleine vergoeding) 

• Eventueel wat creatiefs als daar behoefte aan bestaat 

• Het belangrijkste is het contact 

EN WAAR DAN WEL: 

• In het Trefpunt 

• Lierderstraat 7, achter de Kerk 

 

WANNEER ? 

• Elke woensdag van 10.00-12.00 uur 
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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. 

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. 
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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 

 
 

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 
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: 055 506 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 

 


