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Nieuwsbrief 21 oktober 2019 

Van de bestuurstafel 

RES Cleantech regio Gelderland 

Op maandag 14 oktober 2019 werd door drie leden van de werkgroep bLoEm (Beekbergen, 
Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal maken) deelgenomen aan de door de gemeente 
Apeldoorn georganiseerde bijeenkomst over bovengenoemd onderwerp. 
Het was zoals wij in een vorige Nieuwsbrief al hebben aangegeven een “werkbijeenkomst”. 
Dat betekent dat, na een algemene inleiding door de heer Van Ganzenwinkel van de Gemeente 
Apeldoorn (een inleiding die voor een belangrijk deel tijdens eerdere bijeenkomsten over dit 
onderwerp ook al was verteld) in werkgroepen dieper op de gewenste en de op een aantal 
gebieden ook noodzakelijke acties om de doelstellingen te halen werd ingegaan. Om het voor u 
als lezer duidelijk te maken langs welke denklijnen de discussie werd gevoerd, onderstaand in 
het kort de in het werkdocument opgenomen denkpatroon. 

Met de vier denklijnen als vertrekpunt wordt in het werkdocument aangegeven: 

1. Mogelijke relaties met infrastructuur 
2. Vraag en aanbod 
3. Clustering 
4. Inpassing in landschap 

Ad. 1 
Duurzame opwekking van wind- en zonne-energie wordt in deze denklijn geconcentreerd langs 
lijnen en knooppunten van die infrastructuur (rijkswegen en knooppunten en aansluiting van 
provinciale wegen) 

Ad. 2 
Duurzame opwekking vindt in deze denklijn zo dicht mogelijk plaats waar de vraag naar energie 
is. Dan moet gedacht worden aan bedrijventerreinen en zonneparken en clusters van wind-
molens (met een ashoogte die passend is voor de locatie). Ook de afstand tot het aansluitpunt 
op het elektriciteitsnetwerk is een factor waar rekening mee moet worden gehouden 

Ad. 3 
Duurzame energie wordt op een beperkt aantal locaties geconcentreerd. Dit uit het oogpunt van 
efficiency en uit het oogpunt van beheersbaarheid van aansluiting op het bestaande 
elektriciteitsnetwerk. 

Ad. 4 
De cultuurwaarden van het landschap zijn dominant bij bepaling van windmolens en zonne-
parken. Het landschap (de natuur) geeft aan welke vorm van opwekking van duurzame energie 
voor die specifieke locatie de meest gewenste methode is. 

Vervolgens werd tijdens de werkbijeenkomst per denklijn verkend welke bouwstenen er nodig 
respectievelijk kansrijk zijn. Een exercitie die aan de hand van het hier weergegeven schema 
herhaald kan worden.  
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Bron: RES Gelderland Cleantech Regio 

Door kleurcodes is in het overzicht aan te geven waar kansen liggen en waar dit zeker niet het 
geval zal zijn. 

Het was een werksessie met een breed palet aan gedachtewisselingen en dat heeft het gevaar 
in zich dat afdwalen op de loer ligt en dat was ook deze avond op een aantal momenten het 
geval. 

Vitale vakantieparken 

In de vorige Nieuwsbrief werd u geïnformeerd over het rapport dat door de gemeente Apeldoorn 
enige tijd geleden is opgesteld met betrekking tot de vitaliteit (lees: de mate waarin een 
vakantiepark voldoet aan de geformuleerde regels) van de vakantieparken. Op woensdag 
16 oktober 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad een gesprek gehad met een 
medewerker van de gemeente Apeldoorn. In dat gesprek kwam onder andere het onderwerp 
“permanente bewoning” aan de orde. Werd ook de permanente verhuur aan organisaties die 
werken met arbeidsmigranten benoemd en de overlast die dat in een aantal gevallen aan de 
buurt geeft. 
Ook wordt, rekening houdend met de privacy en de noodzakelijke vertrouwelijkheid gesproken 
over de controles die door de gemeente, politie en douane worden uitgevoerd op een aantal 
vakantieparken. Binnenkort wordt het onderwerp “Vitale vakantieparken” besproken in de PMA 
(Politieke Markt Apeldoorn). 
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Beekbergen live 

Op zaterdag 19 oktober 2019 verzorgde RTV Apeldoorn een live 
radioprogramma vanuit het kantoor van de dorpsraad. 
Een programma waar Joop van der Meer (voorzitter van de 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren) ’s morgens in 
gesprek ging met vertegenwoordigers van een (groot) aantal 
gemeenteraadsfracties. 

Welke onderwerpen kwamen aan de orde: 
- openbaar toilet. Het zal u niet verbazen dat dit een van de 

onderwerpen was die onder de aandacht van de raadsleden 
werd gebracht. De noodzakelijkheid werd door Joop van der 
Meer duidelijk gemaakt. Aanwezige raadsleden gaven 
unaniem aan dat de argumenten voor een openbaar toilet 
overtuigend waren en dat voor 31 december 2019 de 
verantwoordelijk wethouder een definitief besluit moet nemen. 
Raadsleden onderkennen dat de Green Pee - geplaatst op de 
Papenberg - geen afdoende oplossing is 

- zorginstellingen. Door Joop van der Meer wordt een korte toelichting gegeven op de 
verhouding aantal “inwoners” aantal “zorgvragenden”. (5000 – 1000). Een (beperkt) deel van 
de zorgvragenden zorgt voor overlast in het dorp. De overlast bestaat voor een belangrijk 
deel uit overmatig alcohol gebruik en dronkenschap. De dorpsraad is al zeer geruime tijd in 
gesprek met de leiding van de zorginstellingen en dan met name met IrisZorg. Dat het een 
open instelling is maakt het - zowel voor de leiding van de instelling als ook voor de politie 
(verordening is nog niet opgenomen in de APV) - lastig om corrigerend op te treden. 
Gemeenteraadsleden zullen bij het college van B&W aandringen op aanpassing van de 
APV(Algemene Plaatselijke Verordening).  

- burgerparticipatie. Een onderwerp dat op dit moment zeer actueel is in de werkrelatie 
gemeente en dorps- en wijkraden. Dorpsraden en wijkraden zijn vanuit verschillende 
vertrekpunten met de gemeente in onderhandeling, waarbij de dorpsraden hun positie “luid 
en duidelijk” hebben kenbaar gemaakt 

- Veilig verkeer. Door Joop van der Meer worden de vertegenwoordigers van de 
gemeenteraad geattendeerd op een aantal onveilige situaties met betrekking tot verkeer. 
Tullekensmolenweg is zo’n weg, met als gevaarlijkste aandachtspunt het ontbreken van een 
voetpad. 

Aansluitend aan dit gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeenteraad was er een 
uurtje dialect waaraan Teun Jochems deelnam. Het gesprek ging over actuele situaties in 
Beekbergen maar vaker over algemene zaken die werden ingebracht door de vaste deelnemers 
aan deze rubriek.  
In het middagprogramma kregen “verenigingen” de gelegenheid om hun vereniging voor het 
voetlicht te brengen. Dat waren:  

- Werkgroep Oud-Beekbergen-Lieren 
- Het Beekbergens toneel 
- Huiskamer Lieren 
- Veluwse Avondmarkt 
- Klompenpad Bekbergerpad 
- Stichting 4 en 5 mei Beekbergen 
- ’t Proathuus 
- Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen 
- Ondernemersvereniging Bemivo 
- De Stamtafel 
- Imkersvereniging 
- Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 

Beekbergen Live heeft, naar wij hopen, luisteraars naar het zaterdagprogramma “dorpentour” 
van RTV Apeldoorn een indruk gegeven van de activiteiten die in Beekbergen worden 
georganiseerd en wellicht was het voor luisteraars uit Beekbergen en Lieren een stimulans om 
zich te melden voor een van de activiteiten. 
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Raadsleden 

Teun Jochems (Praatuurtje dialect) Jansje Ribbink en Gerda de Groot (Het Beekbergens Toneel) 

Anja de Graaf en Lidy Vink (De Huiskamer van Lieren) Silvia Mulder (Veluwse Avondmarkt) 

Jan Schut en Franci Mellema (Klompenpad “Bekbergerpad”) Rémon Mulder (Stichting 4 en 5 Mei Beekbergen) 

Rien van der Sijs en Annie Wilbrink (’t Proathuus) Elbert Mulder (Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen) 

Nico Willemsen (Bemivo*) Ton Tijhof (De Stamtafel) 

Ab Tromp (Imkersvereniging) Joop van der Meer (Werkgroep Oud-Beekbergen-Lieren) 

* Bemivo = Beekbergens Middenstand Vooruit 
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In en om de dorpen 

25 Jaar Samen; 12½ jaar SRV 

Het was de afgelopen week dubbel feest bij de familie Hofman. De heer en mevrouw Hofman 
herdachten op maandag 14 oktober 2019 met familie en vrienden dat zij 25 jaar geleden in het 
huwelijk waren getreden. Wij feliciteren hen en wensen hen nog vele jaren van trouw en liefde 
toe. Maar er was nog iets anders te vieren. En dat was het vertrouwde beeld van de rijdende 
winkel van SRV Hofman in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, de Hooilanden en alles wat daar 
mee verbonden is. 

 
Foto: Hofman  (Fotobewerking: John Tanasale) 

     

En niet te vergeten de winkel van SRV Zuivel Boetiek Hofman aan de Dorpstraat in 
Beekbergen. Het is van een onschatbare waarde dat in de dorpen waar de vergrijzing zo zicht-
baar is er een SRV wagen is die de dagelijkse boodschappen op die vertrouwde ouderwetse 
dorpse manier komt brengen. Het mag wel eens gezegd worden dat de heer en mevrouw 
(Willem & Willemien) Hofman met “hun SRV” voor de dorpen van groot sociaal maatschappelijk 
belang zijn. Wij hopen dat zij dat voorlopig blijven doen. 

En na gedane arbeid is het goed om even op het “Praot Bankie” de dag door te nemen. 

http://www.hofman-zuivel.nl/index.html 
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265 beekpriklarven gered 

Beekpriklarven? De beekprik is een zeldzame kaakloze vis. Het palingachtige visje kan 17,5 cm 
lang worden en wordt gemiddeld (wanneer het visje kan leven in de natuur ongeveer 6 jaar oud 
worden. Waarom is op 16 en 17 oktober 2019 een groep vrijwilligers bezig geweest de larven 
van de beekprik te vangen en deze larven opnieuw uit te zetten. 
De Oude Beek tussen Tullekensmolen en de Gasthuismolen wordt geschoond en uitgediept 
door Waterschap Vallei & Veluwe. 
Daarom werd door een groep vrijwilligers op 16 oktober (bij de Veldbrugweg) en 17 oktober (bij 
de Lierderstraat) in de bovenste laag modder gezocht naar de larven. En met succes. Dankzij 
de goede samenwerking tussen de vrijwilligers, de aannemer en de ecoloog kon een groot 
aantal larven worden gevangen en opnieuw op een veilige plek worden uitgezet. 

Zie bijgevoegde kaartje. 

 

     

     
Het was zeer succesvol: heel veel beekpriklarven zijn gered en elders in de Oude Beek weer uitgezet. 
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Eerste ervaringen Bekberger Klompenpad 

In het weekend van zaterdag 12 oktober en zondag 14 oktober 2019 
constateerden aanwonenden dat fervente klompenpad wandelaars de 
weg naar het Bekberger Klompenpad goed wisten te vinden. 
Een klompenpad goed passend binnen de kaders die aan klompen-
paden worden gesteld, goed te lopen en soms verrassend mooie 
doorkijkjes in het landschap.  

Alle werkers aan het Bekberger klompenpad hartelijk dank namens de 
wandelaars en de toekomstige wandelaars. 

       

 

Oude tijden herleven 

Sinds enige tijd is er in Beekbergen weer een boerenbedrijf operationeel namelijk de Boerderij 
van de familie Jochems. Zij hebben de boerderij de naam gegeven van hun voorouders 
“Bertus en Riek”. 

 

Zij hebben het aangedurfd om - vanuit hun 
visie op de biologische kringloop - het bedrijf 
te beginnen. 

Voor meer informatie zie de website 
www.deboerderijvanbertusenriek.com. 

Het Witte Veen 13, 7361 EJ Beekbergen 

Kruisweg 28, 7361 EB Beekbergen 

 
 

 

 

Concert Gemengde Zangvereniging Toonkunst 

Op zaterdag 2 november houdt de Gemengde 
Zangvereniging Toonkunst haar jaarlijkse concert in 
de Kerk van Beekbergen aan de Dorpstraat aldaar. 

De kerk is open vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur 
willen we gaan starten met het concert. 
 

De intermezzo’s worden verzorgd door het koperblazerskwintet. 
Onder leiding van Ingeborg van Dokkum, dirigent en voor deze middag ook de pianist, zal het 
koor een aantal nieuwe werken alsook enkele ‘gouden ouwe’ met groot plezier ten gehore 
brengen. 

We nodigen u van harte uit om deze middag met het koor mee te maken. 
Graag tot de 2e november. 

 

LET OP !  WIJZIGING PRIKPOST DE HOGE WEYE, BEEKBERGEN 
Vanaf 1 juli 2019 is de prikpost op maandag gesloten ! 
U bent voor bloedafname van harte welkom op vrijdag van 10.00 – 11.00 uur 
De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen 
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Korte nieuwsberichten 

     
Werkzaamheden Keizersmantel en Koningspage. 

     
De wegwerkzaamheden aan Loenenseweg geeft toch nog veel hinder, vooral voor de leveranciers en taxibussen. 

     
De “oprijlaan” vanaf de Noordweg naar Parc Spelderholt is gereed. Men heeft nieuwe rioleringen en een nieuwe 
asfaltlaag aangebracht. Het wegdek vanaf de Engelanderweg tot de Noordweg zal t.z.t. ook worden aangepakt. 

TERUGBLIK 2013 

McClaren op bezoek in Beekbergen 

   

    
Op 7 oktober 2013 bracht Louwman Exclusive Cars met een aantal exclusieve tot zeer extreme McClaren sport-
wagens een bezoek aan de Openbare Lagere School in Beekbergen. De racewagens werden geparkeerd op het 
(school)plein voor De Hoge Weye en de leerlingen van de bovenbouw mochten een proefritje maken in de sport-
wagens. 



 
 

 9 

Ontmanteling ING-geldautomaat 

     
Op 22 oktober 2013 werd de ING-geldautomaat ontmanteld en afgevoerd. De ING-geldautomaat werd later 
vervangen door een geldautomaat in de supermarkt. In de tussentijd kon men ook geld opnemen bij de Rabobank-
geldautomaat aan de overkant. 

10 OVER ROOD bij De Boerderij in Beekbergen 

Van dinsdag 5 tot en met zaterdag 9 november vindt bij De Boerderij Beekbergen het Gerrit 
van Engeland - Tien over Rood toernooi plaats. Een mooi en gezellig biljartspel waarbij veel 
mensen aanwezig zijn. Jong en oud is elke doordeweekse dag vanaf 19:00 uur welkom om op 
een avond naar keuze het spel te komen spelen. Zaterdag 9 november zal om 16:00 uur de 
finale plaats vinden. Momenteel zijn er nog een paar plaatsen vrij voor verschillende avonden. 
Aanmelden of meer informatie krijgen kan via info@boerderijbeekbergen.nl. Deelname aan het 
gezellige toernooi kost € 5,-. Het maakt niet uit of mensen bekend zijn met het spel, dit wordt 
vanzelf duidelijk en uiteindelijk is gezelligheid het belangrijkste! 

 
 
 

Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 6 november, 
20 november, 4 december en 18 december 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. 
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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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Varia 

     Zo kan het ook ! 

   
 

LET OP !  WIJZIGING PRIKPOST DE HOGE WEYE, BEEKBERGEN 
Vanaf 1 juli 2019 is de prikpost op maandag gesloten ! 
U bent voor bloedafname van harte welkom op vrijdag van 10.00 – 11.00 uur 
De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen 

U kunt ook terecht bij het bloedafnamelaboratorium in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn: 

Maandag t/m vrijdag, 07-00 – 16.30 uur 

Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn 

Telefoon: 055 581 18 16 
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Gemeentenieuws 

 

 

In verband met de herfstvakantie is er donderdag 24 oktober 2019 
géén Politieke Markt Apeldoorn 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Bruggelerweg 4, Beekbergen het plaatsen van een kunstwerk 14-10-2019 

Ruitersmolenweg (voorkant) 11C, 
Beekbergen 

het kappen van 2 bomen 18-10-2019 

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. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Veldbrugweg (Beekvallei) te Lieren het oprichten van 30 woningen 16-10-2019 

Het Haselt 4, 7364 BX Lieren het vergroten van een woning 16-10-2019 

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). 

Verleende omgevingsvergunning Veldbrugweg (Beekvallei) te Lieren, 
het oprichten van 30 woningen 

Datum verzending: 14-10-2019 

Wabonummer: D18/018589 

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 enhet 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 
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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 
(digitaalloket). 

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 indienenvan een voorlopige voorziening vindt u op 
www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening.  

 

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) 
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Seniorenbijeenkomsten 
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DE STAMTAFEL  

       

Dorpshuis De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen 

Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel 
een inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken tegen 
betaling van 1 euro voor 2 kopjes. 

Voor de mannen/vrouwen die willen biljarten is daarnaast ook nog de gelegenheid om dit op 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te doen. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook 
voor het maken van een praatje met elkaar. 

Ook organiseren we af en toe een lezing of demonstratie van diverse onderwerpen, zoals o.a. 
een presentatie van Zorgsaam, Beter Horen, Brandpreventie e.d. 

De afgelopen jaren hebben we zelfs nog enkele tochtjes kunnen maken, soms met een 
bezoekje aan een tuin, een tocht door de bossen in de herfstkleuren. Het vervoer wordt dan 
geregeld door de vrijwilligers en de bezoekers van de Stamtafel. 
 

Mocht iemand andere activiteiten willen ondernemen, neem dan even contact op met één van 
de vrijwilligers, dan zullen wij zien of dit te realiseren is. 

Zelf vrijwilliger worden ???, meld je dan aan bij ons. 
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten 

- 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 

 
 

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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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 
 


