Nieu
uwsbrie
ef 16 de
ecemb
ber 2019
Maanda
ag 23 dec
cember 2019
2
versc
chijnt er geen
g
Nieuwsbrief.
f.
De eerstvolgen
nde Nieuw
wsbrief in 2020 vers
schijnt op maandag
g 13 januarri 2020.
Vanaff maandag 6 ja
anuari 2019 is het
h kantoor van
n de Dorpsraad
d weer open, ie
edere werkdag
g van 09.00 tot 12.00 uur

Van de
d bestuurstaffel
Najaarrsoverleg
Binnenkkort heeft he
et bestuur van
v de dorp
psraad het “najaarsoverleg” met de
e gemeente
e
Apeldoo
orn. Dat is een
e overleg
g dat verder (dieper) ga
aat dan de vragen
v
van de dag.
Aanwe
ezig zijn dan
n de wethou
uder die de dorpen in p
portefeuille heeft, de
stadsd
deelmanage
er voor de dorpen
d
en het buitenge
ebied, de sta
adsdeelmanag
ger Beekberrgen, Lieren
n en Oosterrhuizen, de wijkbeheerrder
dorpen
n en buiteng
gebied, de regisseur
r
zo
org, de regisseur bedriijven en
tevenss zijn bij het overleg betrokken de sociaal maatschappelijk werker
van Sttimenz en de wijkagentt.
Binnen de ruimte die
d er is in verband
v
mett privacy za
al verslag worden geda
aan van dit overleg.
o

Willem
m Altena met
m pré-pensioen
Op vrijd
dag 13 dece
ember 2019
9 hebben we
e als bestuu
ur van de do
orpsraad affscheid genomen van
de groe
epsleider van Pluryn “H
Het Hietveld”, de heer Willem
W
Alten
na. Velen va
an u zullen hem
kennen. Gedurend
de ongeveerr acht jaar heeft
h
hij mett een aanta
al cliënten va
an Pluryn een
e wezenlijke bijd
drage gelevverd aan hett opruimen van zwerfaffval (denk daarbij
d
aan de zeer hog
ge klassering bij de landelijke onderzoeken naar
e het
de schoonste winkkelcentra) en
schoon
nhouden va
an het terrein voor de
Hoge Weye.
W
Wij h
hebben van nabij
gezien hoe aanstu
uring van de
e groep
werd uitgevoerd
u
e
en er ruimte was voor
inbreng
g van de ma
annen en vrouwen
zonderr de doelste
elling (een schoon
s
en
opgeru
uimd dorp) u
uit het oog te
t
verliezen.

Wij wen
nsen de hee
er Altena ve
ele goede ja
aren in deze
e nieuwe levvensfase.
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In en om de dorpen
Veldbrugweg dicht wegens rioolwerkzaamheden

De Veldbrugweg in Lieren was tot en met vrijdag eind van de middag afgesloten in beide richtingen. De gemeente
Apeldoorn voerde onderhoudswerkzaamheden uit aan de riolering. Het gaat om het weggedeelte tussen de
Tullekensmolenweg en de Nieuwe Voorweg.

De kortste weg is niet altijd de snelste weg

Donderdagnamiddag 12 december kon de chauffeur van deze vrachtwagen niet meer op tijd corrigeren en reed zo
de middenberm in van de ‘rugbybal’ aan de Arnhemseweg in Beekbergen. Chauffeur en bijrijder kwamen met de
schrik vrij en bleken gelukkig niets aan het ongeval over gehouden te hebben.

Dat is duidelijk!

De bewoners van de Amerikaweg laten aan elke passant weten het sluipverkeer zat te zijn.
Wij en zij hebben de verkeerssituatie onder de aandacht van de gemeente gebracht.
Daarbij gaat het zowel om het aantal automobilisten die van de sluiproute gebruik maken als de
snelheid waarmee gereden wordt op een weg die niet is ingericht voor een dergelijke intensieve
benutting. Het is er allemaal niet beter op geworden door de vestiging van een sorteercentrum,
dat geeft een sterke toename van het aantal auto’s.
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Aansluiting van de Amerikaweg op de Arnhemseweg is ook verre van optimaal. Auto’s die de
Arnhemseweg richting Beekbergen op willen moeten tenminste op het fietspad van de
Arnhemseweg gaan staan, wat gevaar oplevert voor de fietsers.
Bewoners en dorpsraad hebben de gemeente Apeldoorn gewezen op deze situatie. Maar dat
heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Typisch een geval voor “stug doorgaan met aandacht vragen” en in dat kader past het
spandoek.

Reconstructie Loenenseweg
De reconstructie van de Loenenseweg is gereed,
maar wie mag eerst?
Even wennen aan de nieuwe verkeerssituatie
bij de wegversmalling, vlak voor de ingang van
Verzorgingshuis De Vier Dorpen.

Lieren in Kerstsfeer

Op het grasveldje aan de Lierderstraat in Lieren staan een negental lampionnen die ’s avonds verlicht worden en
naarmate de avond vordert omhoog gehesen worden. Spectaculair om te zien !

Nieuws vanuit de Huiskamer van Lieren
Workshop Kerststukjes maken
Afgelopen woensdag, 11 december, hebben we in onze Huiskamer een workshop georganiseerd, Kerststukjes maken. Het werd een heel gezellige morgen. Koffie, met wat extra lekkers,
heel erg veel meegebracht groen uit allerlei tuinen. Zelfs de tuinen uit de buurt waren, met
goedvinden van de buren, niet veilig voor de snoeischaar!
Onder leiding van een aantal ervaren dames togen we aan het werk, en bij wie het om wat voor
reden niet helemaal lukken wilde werd de helpende hand toegestoken.
Zo ging iedereen blij, om de gezellige morgen, en met een mooi Kerststuk naar huis.
Komende woensdag, 18 december, is de laatste keer, voor dit jaar 2019, dat we weer bijeen
komen voor een praatje en een spelletje.
Woensdag 25 december 2019 en woensdag 1 januari 2020 zijn we gesloten, maar vanaf
woensdag 8 januari 2020 bent u weer van harte welkom bij de Huiskamer van Lieren.
Vanaf 10 uur staat de koffie klaar!
Anja de Graaf, namens De Huiskamer van Lieren
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Maaltijd rond Kerst!
Op dinsdag17 december 2019 zal in het
Verenigingsgebouw ‘De Akker’ van de
Gereformeerde Gemeente in Beekbergen weer
een maaltijd worden georganiseerd rond het
thema ‘Kerst’. Dit is alweer het vijfde jaar dat de
maaltijd wordt georganiseerd door vrijwilligers
voor dorpsgenoten en wij hopen dat het ook dit
jaar weer een goed en gezellig samenzijn mag
zijn.

Verenigingsgebouw ‘De Akker’

Wij nodigen u (iedereen is welkom!) van harte uit om aan deze maaltijd deel te nemen.
Bent u minder mobiel of heeft u geen vervoer? Onze vrijwilligers verzorgen graag het vervoer
voor u van- en naar huis.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan even contact met ons op.
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Contactpersoon:
Naam
: Cornelis van Kralingen
Adres
: Zwarte Bergweg 10
Telefoon
: 06-553 48 982
Mail
: Cornelis@Control4MKB.nl
Locatie
: Gereformeerde Gemeente te Beekbergen
Ruitersmolenweg 29 in Beekbergen
Datum en tijd : Dinsdag17 december 2019, aanvang 17:00 uur
Kosten
: Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Nieuwjaarsconcert PJB in sfeer van André Rieu
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Op zate
erdagavond
d 11 januarri 2020 zal harmonieorrkest Prinse
es Juliana B
Beekbergen (PJB),
geheel in de sfeer van André Rieu, haar nieuwjaarsc
concert gevven in same
enwerking met
m
anne van de
en Berg.
beroepssvioliste Lia
Onder le
eiding van dirigent
d
Marten van de
er Wal begin
nt PJB 2020
0 met een e
echt Nieuwja
aarsconcert. Ditmaal in
n de sfeer en
n met de kla
anken van André
A
Rieu. Zo staan b
bekende we
erken als
‘An der schönen bllaue Donau
u’, ‘Hongaarrse dans no.5’ en ‘Egyp
ptischer Ma
arsch’ op he
et
program
mma. Met he
et werk ‘André Rieu in concert’ ko
omen alle be
ekende And
dré Rieu wa
alsen en
melodie
eën voorbij.
Gastsoliste Lianne van den Be
erg studeerrde aan de conservator
c
ria in
Groning
gen en Amssterdam. Na
a haar studie werkte ze
e onder and
dere samen
met hett Rotterdam
ms Philharmo
onisch Orke
est, het Rad
dio Philharm
monisch
Orkest en
e het Geld
ders Orkest. Sinds 2010 heeft Lian
nne een aan
nstelling bij
het Noo
ord Nederlands Orkest en geeft zijj vioolles. Met
M PJB voe
ert Lianne
vier werrken uit: Czardas, La Vie
V est Belle
e, Oblivion en
e Schindle
er’s List.
Het nie
euwjaarsco
oncert op 11 januari begint
b
om 20:00
2
uur in
n de
Hervorm
mde Kerk te
t Beekberrgen, de ke
erk is vanaff 19:30 uurr geopend.
Kaartje
es zijn voorr aanvang van
v het con
ncert bij de
e ingang te
e verkrijgen
n
voor €6
6,-

Lianne van
v den Berg

Na afloo
op van het concert
c
worrden bezoekers van ha
arte uitgeno
odigd voor
een glaa
asje glühwe
ein of choco
olademelk met
m een kniepertje.

Rijbew
wijskeuring
gen in Bee
ekbergen
Autom
mobilisten kunnen zich via
a Regelzorg Rijbewijskeu
uringen op 18 decemberr in
Dorpsshuis de Hog
ge Weye, Dorpstraat 34, medisch
m
late
en keuren voor de verleng
ging van
hun rijjbewijs.
Een afspraak
a
makken met de arts
a kan via Regelzorg
R
Rijjbewijskeurin
ngen.
rg.nl.
Telefo
onisch: 088 23
2 23 300. Ze
elf een datum
m plannen: www.regelzo
w
Automob
bilisten van 75
7 jaar en ou
uder betalen € 40,00. Voo
or houders van rijbewijs C
C/D/E tot 75 jaar is het
tarief € 60,00.
6
Houd ze
elf de einddattum van uw rijbewijs
r
in de
e gaten en start
s
5 maand
den voor dezze datum.
Voordat u een afspra
aak maakt ko
oopt u eerst een
e Gezondheidsverklarring. Aangera
aden wordt dit
d digitaal
n met behulp van uw DigiiD met SMS code op ww
ww.mijn.cbr.nl.
te kopen
Een pap
pieren gezond
dheidsverkla
aring is verkrijgbaar bij de
e meeste gem
meenten, het CBR of Reg
gelzorg.
Deze verklaring moe
et u eerst invu
ullen en opstturen naar het CBR. Het kan een paa
ar weken durren
stuurd krijgt.
alvorenss u de papierren die de artts moet invullen thuisges
Aangera
aden wordt een afspraa
ak te maken bij een arts
s die uw form
mulier op de
e computer (digitaal)
kan invu
ullen.

Gratis ad
dvies van vrijwillligers
Wilt
W u duurzam
me energie, m
maar u weet nie
et goed hoe
te
t beginnen? Vraag dan de
e vrijwilligers va
an bLoEm.
Stuur
S
een e-m
mail.
internet:
i
e-mail:
e

www.duurzaambloem.nl
w
info@duurzaa
ambloem.nl

Energ
giek wonen
n doe je zo
o!

Uw voorbee
eld

M
Meer
vrijwillligers gevrraagd

Help de wereld en uw portemonnee.
Kom een
ns langs om te bespreken
b
wat u
aan uw huis
h
kunt (laten)) verbeteren.

We
e maken graag
fotto’svan uw huis voor
de
e website

He
eeft u leuke idee
eën of wilt u helpen?
Ne
eem dan contacct op, want we willen
w
gra
aag meer bLoEm-vrijwilligers
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Varia
“Koningsmast” prominent in beeld

Eind vorige week zijn de werkzaamheden afgerond aan de ‘Koningsmast’ bij de carpoolplaats langs de Kayersdijk en
A1-viaduct. De mast rust op drie pijlers van gepolijst rvs. Hierdoor komt bovenin de bekende gele M van het nabij
gelegen McDonald’s filiaal van franchise-ondernemer Henk Koning prominent in beeld bij het verkeer op de snelweg
A1. Aan de constructie hangen grote led-schermen die wisselende boodschappen gaan vertonen. De led-schermen
zullen in de late avond en ‘s nachts uit staan.

Apeldoorn reanimeert 2019
Op 19, 20 en 21 december houdt het Rode Kruis,
afdeling Apeldoorn weer een Reanimatiemarathon. Dit
jaar alweer voor de zesde keer. In de afgelopen vijf jaar
hebben we honderden mensen geleerd hoe zij moeten
reanimeren, om moeten gaan met de AED en hoe te
handelen bij (ernstige) verslikking.
Ook dit jaar willen we weer zoveel mogelijk mensen
bewust maken van het belang van snelle reanimatie. In
Nederland zijn er 7.000 - 8.000 reanimaties per jaar
buiten het ziekenhuis. Dat zijn er dus gemiddeld 20 per dag. In Nederland kunnen nu al zo’n
170.000 mensen reanimeren. Dat is een aardig aantal, maar nog lang niet genoeg.
Binnen Apeldoorn Reanimeert, bieden we iedereen een cursus aan voor € 35,- per persoon, de
normale prijs ligt rond de € 55,-. De opbrengst hiervan gaat naar 3FM SeriousRequest:
De Lifeline. Hierbij is inbegrepen 4 uur les, een cursusboek en een certificaat welke twee jaar
geldig blijft.
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Naast de
d gewone reanimatiec
r
cursus hebb
ben we ook de cursus reanimatie
r
b
bij baby’s en
e
kinderen. Deze wo
ordt gekoppe
eld aan een
n reguliere cursus
c
(duu
ur 6 uur) en deze kost € 50,-,
de norm
male prijs lig
gt rond de € 85,-. In vee
el gevallen is dit bedra
ag (voor beid
de cursusse
en) terug
te krijge
en via uw zo
orgverzekerring.
Onze de
eelnemers komen vaak in actie in
n groepen. Dit
D kan via het
h werk, de
e vereniging
g, de
school, de buurt off een vriend
dengroep. Er
E zijn veel mogelijkhed
m
den voor datta en tijden voor het
volgen van
v de curssus. Is dit ie
ets voor uw organisatie? Neem contact met o
ons op. Een mooi
moment om het jaa
ar nuttig af te
t sluiten. Wellicht
W
kom
men er bij uw
w organisattie ook veel mensen
voor wie
e zo’n cursu
us interessa
ant kan zijn. Dan kunt u bij ons ee
en poster of flyers aanv
vragen om
deze me
ensen hiero
op te attend
deren. Dat kan
k door een mailtje te sturen naa
ar
apeldoo
orn.reanime
eert@rodekrruis.nl.
Mocht uw
u team al volledig
v
opg
geleid zijn, dan
d is dat geweldig.
g
Alls dit langerr dan 1 jaar geleden
is, advisseren wij ee
en herhaling
gscursus te doen. Wij bieden
b
deze
e binnen on
nze actie aa
an voor
€25,-.
Wij zien
n u ontzettend graag op
p 1 van bovvengenoemde data of een
e ander a
afgesproken
n tijdstip.
Wilt u zich direct aa
anmelden, dat kan hier :https://shop.rodekruiis.nl/apeldo
oorn-reanimeert.
Mocht u nog vrage
en hebben, stel
s ze geru
ust via: apelldoorn.reanimeert@rod
dekruis.nl.
Als wij u niet gaan zien, willen
n we u nu all een heel veilig,
v
gezon
nd en succe
esvol 2020 wensen.
w
Met vrie
endelijke gro
oeten,
Projecttteam Apeld
doorn Reaniimeert

M
Mannen
koken bij
b ‘kLEEF!
Sa
amen kokken, same
en eten. Mannen onder elkkaar.
Praten
n over alles wat u bezig
g houdt, aandacht voor elkaar en aandacht
voor het
h bereiden
n van een le
ekkere maaltijd. En nattuurlijk met elkaar
aan ta
afel.
Donde
erdag 16 ja
anuari 2020
0 start de nieuwe kookg
groep voor mannen
onder leiding van een bevlog
gen, enthou
usiaste kok. Onder toez
ziend oog
van on
nze kok worrdt er gehak
kt en gesne
eden, gebakkken en geb
braden.
Ervaring
g is niet nod
dig. De kok leert u graa
ag de kneep
pjes van he
et vak!
Er is no
og plaats.
Spreektt u dit aan, meldt
m
u zich
h dan aan voor
v
deze bijeenkomste
en. Mail aan
n
info@sttichtingkleeff.nl of bel 05
55-5762676
6. U kunt oo
ok binnenlopen aan Vo
osselmanstrraat 4 in
Apeldoo
orn. Er word
dt 6 donderdagen geko
ookt en de totale
t
kosten zijn € 25,-.
Samenv
vatting:
: man
Wat
nnenkookgro
oep
Wie
: voorr mannen met
m kanker, naasten en
n nabestaan
nden
Wannee
er
: dond
derdag 16 ja
anuari, 27 februari,
f
19 maart, 16 april,
a
28 me
ei en 18 junii 2020
van 11.30 tot 14
4.00 uur
Waar
: Inloo
ophuis Stich
hting 'kLEEF
F! voor me
ensen die met
m kanker w
worden
geco
onfronteerd
d, Vosselma
anstraat 4, Apeldoorn
A
Kosten
: € 25
5,Aanmelden : binn
nenlopen in het inlooph
huis (Vossellmanstraat 4 in Apeldo
oorn), mailen
n aan
info@
@stichtingkkleef.nl of be
ellen met te
elefoonnummer 055 57
76 26 76.
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Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn: 30 jaar!
2020 is een bijzonder jaar voor de Internationale Stichting
Masterclass Apeldoorn: de stichting bestaat 30 jaar!Dit
jubileum willen we vieren met masterclasses en concerten
het hele jaar door!
De eerste masterclass is al in januari 2020: van 3 t/m 6
januari met violist Philippe Graffin.
De openbare masterclasses (in Orpheus) zijn op 3 januari
van 16 tot 18 uur en op 4,5 en 6 januari van 10 tot 17 uur.
De concerten zijn op 5 en 6 januari, 20.00 uur, in Theater Orpheus, Altioszaal.
De concerten zijn vrij toegankelijk, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Verder kunt u in het jubileumjaar in ieder geval verwachten:
Woensdag 1 t/m zaterdag 4 april 2020:
Masterclass Klarinet, Piano en Zang door Charles Neidich, Marietta Petkova en Manuela
Ochakovski | Gigant & ACEC
Donderdag 2 april: Mastersconcert | Gigant
Zaterdag 4 april: Deelnemersconcert | Gigant
Juni: Zomerconcert door het Pelargos strijkkwartet
Maandag 21 t/m woensdag 23 september:
Masterclass Kamermuziek met Philippe Graffin, Gary
Hoffman en Claire Désert | Orpheus
Maandag 21 september: Mastersconcert | Orpheus
Woensdag 23 september: Deelnemersconcert | Orpheus
Donderdag 3 december: Jubileumconcert
Strijkkwartet Animato & Jelmer de Moed, klarinet | Orpheus
Voor meer informatie:
www.masterclass-apeldoorn.nl

Gemeentenieuws

Woensdag 18 december 2019
Bijzondere raadsvergadering installatie burgemeester A.J.M. Heerts
Tijd

Omschrijving
Raadszaal

19.00 uur
20.00 uur

1. Opening
2. Diverse toespraken
3. Sluiting
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Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) Donderdag 19 decemberr 2019

Tijd

Oms
schrijving
Raad
dszaal

19.00 uur

Etnissch profilere
en

19.45 uur

Pauzze
Het Rode Hert

19.00 uur

Pressentatie kad
dernota alge
emene voorrzieningen (ter
( voorberreiding op de PMA van
9 jan
nuari 2020)

19.45 uur

Pauzze
Raad
dzaal

20.15 uur

1.
2.
3.
4.

Vaststelling raadsagend
V
da
B
Benoeming
en installatiie wethoude
er (M. van Vierssen)
V
B
Benoeming
en installatiie raadslid (G.
( Treep)
B
Benoeming
f
fractieverte
genwoordig
ger (T. de Bruijn)
B

Beslluiten raad::
5. Rechtstreeks
R
s:
a Verordeningen maattschappelijk
a.
ke ondersteuning en zo
org voor jeu
ugd
b Vaststelling en beste
b.
eding van (tte) ontvange
en subsidie
es
c Verlengin
c.
ng kadernota schuldhulpverlening
d Realisatie
d.
e nieuw fietsspad Elsbosweg
e Aanvulling gemeente
e.
elijke bijdrag
geregeling medisch afvval 2004
f. Begroting
gswijziginge
en 2019 gev
volgen voorj
rjaarsnota e
en circulaires
gemeente
efonds
g 2e wijzigin
g.
ng gemeensschappelijke regeling Lucrato
L
h Informatie
h.
everordenin
ng en behee
erregeling in
nformatiebe
eheer
i. Intrekken verouderde
e regelgeving
j. Bestemm
mingsplan Ko
oning Lodew
wijklaan-Ho
oek Sprenge
enweg
k Aanwijzin
k.
ng raadsgriff
ffier en plaatsvervange
end raadsgriffier
6. Motie
M
Vreem
md "Transpa
arantie zond
der schade"" ingediend door PvdA, SP en
C
ChristenUnie
e
7. Vragenuurtje
V
e
8. Actualiteitsv
A
ragen
22.00 uur

Sluitting met dra
ankje in de Burgerzaal

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omsc
chrijving

Datum
D

Lierdererf (54) in Lieren

het op
prichten van een
e woning

09-12-2019
0

Veldbrug
gweg 55, 736
64 AG Lieren
n

het sp
plitsen van ee
en woning

12-12-2019
1

Imboswe
eg, Beekberg
gen

het pla
aatsen van een
e pipowage
en
(tijdelijjk)

12-12-2019
1

Engeland 1, 7361 CS
S Beekberge
en

het ka
appen van ee
en conifeer

12-12-2019
1

Tulleken
nsmolenweg 22B , 7361 EN
E Beekberg
gen

het ka
appen van 2 bomen
b

13-12-2019
1

10
0

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

Tullekensmolenweg 54A , 7361 EP Beekbergen

het kappen van 2 bomen

09-12-2019

Engelanderweg 22, 7361 CT Beekbergen

het kappen van bomen

09-12-2019

Arnhemseweg 576-7, 7361 CP Beekbergen

het veranderen van een pand

10-12-2019

Lierdererf 1, Lieren

het oprichten van een woning

13-12-2019

Dorpstraat 5A,B,C,D,E,F in Beekbergen

het oprichten van zes appartementen

13-12-2019

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).

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagochtend 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.
In de periode van 27 december 2019 tot en met 1 januari 2020 is er géén spreekuur.
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Senio
orenbije
eenkom
msten

D ST
DE
TAMT
TAFE
EL

Dorpsh
huis De Hog
ge Weye – Dorpstraat 34, Beekb
bergen
Iedere donderdagm
d
middag van 14.00 tot 16.00 uur ve
erzorgen de
e vrijwilligerss van de Sta
amtafel
een inlo
oopmiddag voor
v
IEDER
REEN die een kopje ko
offie of thee wil komen drinken teg
gen
betaling
g van 1 euro
o voor 2 kop
pjes.
Voor de
e mannen/vrouwen die willen biljarrten is daarrnaast ook nog
n de gele
egenheid om
m dit op
dinsdag
gmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te
t doen.
Er zijn diverse
d
mog
gelijkheden tot spellen zoals sjoele
en, kaarten, biljarten, rrummikub, maar
m
ook
voor het maken van een praattje met elka
aar.
Ook org
ganiseren we
w af en toe een lezing of demonstratie van diverse
d
onde
erwerpen, zoals
z
o.a.
een pre
esentatie van Zorgsaam
m, Beter Ho
oren, Brandp
preventie e.d.
De afge
elopen jaren
n hebben we zelfs nog enkele toch
htjes kunne
en maken, ssoms met ee
en
bezoekjje aan een tuin,
t
een tocht door de
e bossen in de herfstkle
euren. Het vvervoer worrdt dan
geregeld door de vrijwilligers
v
e de bezoe
en
ekers van de
d Stamtafe
el.
Mocht ie
emand andere activiteiten willen ondernemen
o
n, neem dan even contact op mett één van
de vrijw
willigers, dan
n zullen wij zien
z
of dit te
e realiseren
n is.
Zelf vrijw
williger word
den ???, meld
m
je dan aan
a bij ons.
- dinssdagochten
nd, 10.00 to
ot 12.00 uur, biljarten
- don
nderdagmid
ddag, 14.00 tot 16.00 uur,
u stamtafe
el (inloopmiiddag, de vrrijwilligers ontvangen
o
u graag en de koffie staatt altijd klaarr en u kunt deelnemen
d
aan spellen
n)
Voor me
eer informatie
e kunt u conttact opnemen
n met Ton en
n Dinie Tijho
of,mailadres: a.tijhof9@up
pcmail.nl

HUIS
SKAME
ER van
n LIER
REN
VOOR WIE:
 Ie
edereen die graag een praatje wil
 Biij een kopje
e koffie/thee
e met wat le
ekkers
 Va
anuit Lieren
n of daar bu
uiten
OM WA
AT TE DOE
EN:
 Gezelligheid,, wat handw
werken, een
n spelletje
 Evventueel ee
en gezamen
nlijke lunch (tegen een kleine verg
goeding)
 Evventueel wa
at creatiefs als daar be
ehoefte aan bestaat
 Het belangrijkste is het contact
c
EN WAA
AR DAN WEL:
W
 In
n het Trefpunt
 Lierderstraat 7, achter de
d Kerk
WANNE
EER ?


Elke woenssdag van 10
0.00-12.00 uur
u

12
2

nsdagmidda
ag, het geh
hele jaar do
oor bent u welkom
w
in
Elke din

’t Pro
oathuuss

Gelege
en aan de Papenberg
P
5 in Beekbe
ergen.

Een gro
oep vrijwilliigers heet u van harte
e welkom vo
oor een gez
zellig
samen zijn,
z
een ba
akkie doen,, lekker bijpraten en spelletjes
s
s
spelen
met elk
kaar. Een ha
apje en een
n drankje horen
h
daar natuurlijk ook
o bij.
Wij me
erken dat er een grote
e behoefte
e bestaat bij ouderen om
samen een
e fijne middag
m
te hebben en daar
d
willen wij ons gra
aag voor
inzettten.
Eén ke
eer in de maand
m
hebbe
en we met elkaar een uitgebreid
de warme
maaltijd, we beginnen dan een
e uur eerrder.
kers hebben
n we ook éé
én keer perr maand
Op inittiatief van de bezoek
een lun
nch ingevoe
erd waarvo
oor we een extra
e
bijdrrage vragen
n.
Men vindt het etten met elk
kaar zo ontz
zettend fijjn, ja thuis zit je
alleen te eten ho
oren we dan
n.
Wij zijn
n een ontm
moetingsplek
k waar een ieder zich thuis mag voelen.

n, ja maar ik ben niet meer zo mobiel, geen probleem, onze vrijw
willigers
U denktt misschien
halen en brengen u.
u
Dorpso
ontmoeting

’t PROAT
THUUS TEAM
T

BEEK
KBERGEN

Din
nsdagmidd
dag
14.0
00 – 16.00 uur

Graag tot dinsdagm
G
middag
in Hett Hoogepa
ad
Pape
enberg 5
Bee
ekbergen
055––5062608
06-2
29444582
2

Er zijn geen koste
en aan
verbonden maar een vrijwillige
v
bijdrage in
n de onkostten wordt
op prijs gestelld.

De On
ntmoetin
ng
Op de website
w
van
n ontmoetelkkaarinapeld
doorn.nl vind
dt u het vollledige actue
ele program
mma van
Ontmoe
etingsplek De
D Ontmoetting/De Vierr Dorpen.
U kunt ook
o telefoniisch contactt zoeken: 055 506 68 70.
7

13
3

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!

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

Donderdag 19 december en donderdag 26 december 2019 is er géén spreekuur.
Vanaf donderdag 9 januari 2020 is er gewoon weer spreekuur.

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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