Nieu
uwsbrie
ef 24 fe
ebruari 2020
Van de
d bestuurstaffel

In het woordenboe
w
ek wordt als omschrijvin
ng voor vita
aliteit
gegeven “onmisbaar, tot het le
even behorend”. Heeftt het
an is een na
adere duidin
ng
betrekking op een persoon da
eenvoud
dig te geven Met behu
ulp van referrentiekaders
(normen
n) kunnen we
w meestal wel een oo
ordeel vorme
en over de
mate va
an vitaliteit. Men noemtt iemand vittaal wannee
er hij of zij
aan gefformuleerde
e eisen vold
doet en die kunnen
k
zow
wel op
fysiek (b
bijvoorbeeld
d: die loopt nog kwiek) als op geest betrekking heb
bben (bijvoo
orbeeld: die
e is nog beh
hoorlijk bij de
d tijd).
Abstraccter wordt he
et wanneer we het gaa
an hebben over
o
vitale dorpen
d
en to
och is nog niet
n
zolang geleden
g
een notitie van
n de gemee
ente ontvan
ngen. Gaan we ook nu weer uit van “tot het
leven be
ehorend” da
an betekentt dit dat een
n vitaal dorp
p bouwstene
en aandraa
agt voor het in stand
houden van voorzie
eningen die
e als passen
nd (noodzakelijk) zijn voor
v
het bettreffende do
orp. Dan
gaat het bijvoorbee
eld over de mate waariin de midde
enstand voo
orziet in de b
behoefte die
e er is bij
de bewo
oners. Maar - en dat iss minstens zo
z belangrijk - ook de mate
m
waarin
n de bewon
ners van
het dorp
p met elkaa
ar omgaan. Hoe inhoud
d wordt gegeven aan het begrip “o
omzien naarr elkaar”.
Dan gaa
at het over het sociaal maatschap
ppelijk verke
eer. Dan pa
ast daarbinn
nen het vere
enigingsleven. Dan
D gaat he
et om de zorg en onderrsteuning va
an ouderen. Maar ook daar ligt de
e demografisch
he opbouw binnen
b
het dorp op de loer. Waar “vergrijzing
g” toeneemtt en “vergroening”
afneemt ontstaat een
e conflict bij het verle
enen van zo
org. Denk biij dit onderd
deel van vita
aliteit ook
i de Hoge Weye (donderdagmidd
dag), de bije
eenaan de bijeenkomssten van de Stamtafel in
komsten
n op dinsda
agmiddag in
n het Hooge
epad (’t Prao
othuus) en op woensdagmorgen
“De Huiskamer” in Het Trefpunt in Lieren en al die andere veren
nigingen (in
nloopochten
nd
en -middag).
Verande
ering van de
e demograffische same
enstelling ve
ereist ook een
e aanpasssing van de
e beschikbare middenstand. In dat fram
me past de binnenkort
b
de
d te opene
en “brillenka
amer”.
Het Zorrgteam - daa
arin nemen deel alle eerstelijns medische
m
voorverlenerss,
de zorgmanager va
an de geme
eente Apeld
doorn en de portefeuille
ehouder zorrg
van de dorpsraad
d
- is intensief bezig mett het onderw
werp vitaliteit en
constate
eert dat Bee
ekbergen-L
Lieren op ditt moment beslist niet slecht scoortt,
maar zie
et ook de dreiging van de eerder genoemde “vergrijzing
g” en
“ontgroe
ening”. Wij (dorpsbewo
oners) kunn
nen (MOETE
EN) met elkkaar input
leveren voor behou
ud en zo mo
ogelijk verhoging van de
d vitaliteit.

1

Regionale Energiestrategie (RES)
Op de agenda voor de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van
20 februari 2020 stond de aankondiging “Presentatie inhoudelijke
voorbereiding Apeldoorn voor (concept) Regionale Energiestrategie
2020-2030
In de aankondiging wordt aandacht gegeven aan:
- aanleiding voor de presentatie: energiebesparing een hogere prioriteit te geven
- naast energie uit zon en windook aandacht voor andere vormen van duurzame energie
- in de afgelopen periode zijn ca. 50 partijen uitgenodigd om mee te denken/te praten over dit
onderwerp (RES en de uitwerking)
- nadere informatie over doel van de presentatie aan de raad over het proces 2020-2030
- welke vervolg stappen zijn nu voorzien
- verwerken opmerkingen in de periode juni-augustus
- tijdsplanning (plan is in najaar definitieve versie van RES 2020-2030)
De deelnemende partijen zijn: Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen,
waterschappen Vallei & Veluwe, Rijn & IJssel en de provincie Gelderland.
De groep Bloem (Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen energieneutraal maken) heeft deelgenomen aan enkel in dit kader georganiseerde workshops en zal ook in de toekomst de
activiteiten van RES nauwlettend volgen.
Zijn er ontwikkelingen dan zal in de Nieuwsbrief daarvan melding worden gedaan.

In en om de dorpen
Vrijwillige Brandweer Beekbergen

1

ste

bij Brandweerwedstrijden in Borger

Tijdens de brandweerwedstrijden in Borger (Drenthe) op vrijdag 14 februari behaalde de
Vrijwillige Brandweer Beekbergen de eerste plaats.
Woensdagavond 19 februari konden de 3 prijswinnaars de trofee in ontvangst nemen.
Volgend jaar vrijdag 12 februari 2021 kan men weer de uitdaging opzoeken.

Namens de Vrijwillige Brandweer Borger iedereen bedankt voor het meelopen, meehelpen en opbouwen
om dit weer tot een succes te laten verlopen.

De Vrijwillige Brandweer Beekbergen hier in actie op de Veluwse Avondmarkt op 21 augustus 2014.
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Na een geweldige tocht op vrijdag 14 februari bij Brandweer Borger (Drenthe) en de 4b Survival, hebben we op
e
woensdagavond 19 februari de 1 prijs binnen gehaald. Deze OER Drentse wisselbeker staat een jaar in Gelderland!!

Brandweer Beekbergen gefeliciteerd met de overwinning!!

Wegwerkzaamheden Keizersmantel
Een machinebouwer had in 2010 een vinding gedaan waardoor er in hoog tempo straten gelegd
kunnen worden. Stratenmakers hoeven niet meer op hun knieën aan het wegdek te timmeren,
een machine legt de bestrating. Bijkomend voordeel is dat je niet meer geconfronteerd wordt
met de bekende bouwvakkerspleet als er aan de weg gewerkt wordt.
Maandag, vandaag dus, wordt aan de Keizersmantel deze machine ingezet.
De Tiger-Stone kan dagelijks 300 m2 stenen leggen en eventuele randen of parkeervelden doet
hij er ook bij. Er wordt al enige tijd geëxperimenteerd met rollen asfalt, en ook dit systeem wordt
al een tijdje op grotere schaal gebruikt.

Op 25 maart 2011 kwam deze “tapijtstenenlegger” al in actie tijdens de herinrichting van de Dorpstraat
in Beekbergen.
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Herden
nkingsmoment Prin
nses Julian
na Beekbe
ergen
In
n aanloop naar
n
de vierring van 75 jaar
j
b
bevrijding
sttaat het harm
monieorkesst
P
Prinses
Julia
ana Beekbe
ergen op vrijdag 6 maart met een
n muzikaal
h
herdenkings
smoment stiil bij 75 jaarr vrijheid. He
et programm
ma bestaat
u een afwissseling van muziek, verhalen en g
uit
gedichten.
Het leve
en van Anne
e Frank sta
aat, onder andere door het spelen van het onlangs gecomponeerde muziekwerk ‘The storyy of Anne Frank’,tijdens
s het herdenkingsmom
ment centraa
al. Anne
Frank lo
ogeerde in de
d zomer va
an 1941 een aantal we
eken in Bee
ekbergen. O
Op het leven
n van Anne
Frank in
n Beekberge
en zal tijden
ns het conccert verder worden
w
inge
egaan. Tijde
ens het spe
elen van
‘The sto
ory of Anne Frank’ worden filmbee
elden uit hett leven van Anne Frank als achterrgrond
getoond
d.

Naast de
d muziek over
o
Anne Frank
F
speeltt PJB, onde
er leiding van Marten va
an der Wal,, andere
herdenkkingsmuziekk zoals ‘Sch
hindler’s Lisst’, waarbij Inge van Eg
gmond de vvioolsolo voo
or haar
rekening
g neemt. Da
aarnaast sp
peelt PJB ‘T
The wind be
eneath my wings’,
w
met Marjolein
Stapelb
broek als tro
ombonesolisste.
Het herd
denkingsmo
oment begint op 6 maa
art om 20:00 uur in de Dorpskerk in Beekberg
gen.
De toeg
gang is vrij. Meer inform
matie is te vinden
v
op:
www.ha
armonie-pjb
b.nl of www.gelderlandh
herdenkt.nl.
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WOENSDAG 1 APRIL 2020

WORKSHOP

Inloop:

PAAScreatie
mAKEN

Locatie:

Gezellige workshop
Ervaring niet nodig, hulp op maat
Voor oasis, groen- en draad wordt
gezorgd !!
De koffie met wat lekkers staat klaar!
Kosten: € 5,00 (contante betaling).

De koffie met wat lekkers staat klaar!

Vanaf 09.45 uur.
We starten om 10.00 uur.
‘De Huiskamer’ in Lieren.
Lierderstraat 7 (ingang achter de kerk).

Aanmelden:
 Iedere woensdagochtend vanaf
10.00 uur bij ‘De Huiskamer’.
 Of stuur een e-mail naar:
HuiskamervanLieren@outlook.com.

Zelf meenemen:
Scherp mesje en/of een allesknipper.

Kosten: € 5,00 (contante betaling)

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34
in Beekbergen, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de volgende data:
 Woensdag 26 februari
 Vrijdag 13 maart
 Dinsdag 24 maart
 Dinsdag 7 april
 Dinsdag 21 april
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.
Plan zelf makkelijk en snel een afspraak in via www.regelzorg.nl. Of bel de afsprakenlijn op
088 23 23 300.
De Procedure:
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, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u
pas een afspraak maken voor de keuring.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan
invullen.
Begin op tijd
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert Regelzorg
toch een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4 maanden voor einddatum van Uw rijbewijs. Deze
regeling maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te rijden. Meer informatie
over de regeling vindt u op www.regelzorg.nl.
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RepaiirCafé – donderd
d
dag 27 februari
Kapot, maar
m
nog te goed
g
om weg
g te gooien!?
?
Het gebe
eurt ons allem
maal wel een
ns. Een huishoudelijk apparaat dat err na vele jare
en trouwe die
enst ineens
mee stop
pt. Wat meew
warig kijken, hier en daar eens (zach
htjes) kloppen
n of schudde
en, het blijkt allemaal
a
niet te he
elpen. Concllusie: kapot! Of toch niet?
?
Dat weet u wanneer u op de laatste donderda
ag van de maand tussen
n 14.00 en 16
6.00 uur (tijde
ens de
Stamtafe
el) met het bewuste appa
araat naar de
e Hoge Weye
e komt en de
e heren
Ben Linsssen en Harrrie Kleinleuge
enmors hun vakkennis op het appara
aat mogen lo
oslaten. En dan vaak
kunnen zorgen
z
dat het
h apparaat weer gaat fu
unctioneren zoals
z
verwaccht mag word
den.
Er zijn ee
en paar voorwa
aarden:
- maxima
ale omvang va
an het apparaa
at, u moet het “onder de arm
m” mee kunne
en nemen naar de Hoge We
eye
- kosten van
v eventueel te vervangen
n onderdelen worden
w
in reke
ening gebrach
ht (vakkennis e
en handigheid
d zijn gratis)

Dus:

ie
edere laatstte donderda
agmiddag va
an de maand
d van 14.00 tot 16.00 uu
ur in
de Hoge We
d
eye (niet in ju
uli en augus
stus).

Het Beekb
bergens To
oneel geeft haar voorja
aarsuitvoerin
ng op
vrijdag 27 en zaterdag
g 28 maart 2020 in “de
e Hoge Wey
ye “
,Dorpstraa
at 34 in Beekbergen. We
W spelen ee
en blijspel van
v
J. Hemmin
nk-Kamp “’t Is maar tijd
delijk”. Als gevolg van een
e brand
worden de twee bo
oertjes Everrt en Harm dakloos.
d
Ze
e kunnen elkkaar niet lucchten of zie
en en
hebben voortduren
nd ruzie. De
e pastoor en
n de domine
ee bemoeie
en zich met hun lot en zo
z komen
ze tereccht bij de niccht Anna, die
d zich hun lot ook aan
ntrekt en wa
aar ze ”tijdelijk” onderdak
kunnen krijgen. Ma
aar “tijdelijk”” kan soms wel heel lang duren…. Komt U kijjken hoe dit afloopt ?
We beg
ginnen om 20.00
2
uur. Er
E zijn vanaff 14 maart kaarten
k
te koop
k
à € 5,0
00 bij Drogis
sterij
Beekbe
ergen in Bee
ekbergen en
n bij de ech
hte Bakker Gerrits
G
in Lie
eren en ’s a
avonds aan de zaal.
Dus, ze
et het in uw
w agenda: vrijdag
v
27 en
e zaterdag
g 28 maartt 2020 !!
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In en om Beekbergen en Lieren

Het voorjaar is in aantocht.

Op de twee foto’s links worden voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van de wadi (Water Afvoer Drainage
Infiltratie). Op de rechter foto gaat maandag 24 februari de “tapijtstenenlegger-machine” zijn kunsten vertonen.

“Hoedje af” voor degene die Freule Hartsen
‘tijdelijk’ van een hoedje voorzag!
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Afgelopen week is men bezig geweest met de bomen/takkenkap rondom “Hotel” Engelanderhof in Beekbergen. Het
gebouw waar de hotelkamers zitten is nu goed zichtbaar vanaf de Arnhemseweg. Deze week maken ze de klus af.

De aanleg van het parkeerterrein van “De Akker” van de Eben-Haëzerkerk in Beekbergen is bijna voltooid.
Binnenkort gaat men beginnen met het bouwen van de fietsenhokken.

Op 1 mei is Beekbergen een opticien rijker, want dan opent
op adres Dorpstraat 46a “De Brillenkamer” haar deuren.

Ook in Lieren zijn we “Trots op onze BOEREN”.

Terwijl aan de andere kant van de Noordweg de
grond bouwrijp wordt gemaakt voor Landgoed
Engelanderholt liggen de kippenschuren er nog zo
bij als 25 jaar geleden.
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Nieuwbouw- en renovatieprojecten in Beekbergen en Lieren

Tullekensmolenweg, Lieren

Molenvaart, Lieren

De Hoeven, Beekbergen

Albaweg, Lieren

Varia
“Staat Betelgeuze op ontploffen?”
De heldere ster Betelgeuze van Orion neemt de laatste tijd
duidelijk in helderheid af. Wetenschappers over de hele
wereld zijn er nog niet over uit wat er aan de hand is met “de
grote rode reus” in het sterrenbeeld Orion. Wat is hier aan de
hand? Staat de ster op ontploffen? Wordt het een supernova? Gaan we iets meemaken wat maar een keer in de
paar honderd plaatsvindt? Of is het maar een tijdelijk
verschijnsel?
Het publiek krijgt op donderdag 5 maart antwoorden op deze en vele andere vragen, vormgegeven in een fraaie multimedia presentatie.
Op donderdag 5 maart zal Frank Vermeulen (uit Lieren) hierover een presentatie houden.
op de Volkssterrenwacht Bussloo, aanvang 20:00 uur.
Toegang voor volwassenen € 5,00

Volkssterrenwacht Bussloo
Bussloselaan 4, Bussloo (gem. Voorst)
Informatie: tel. 0571 26 20 06
e-mail: info@volkssterrenwachtbussloo.nl
www.volkssterrenwachtbussloo.nl
Elke vrijdagavond geopend vanaf 19.30 uur
Entree: volwassenen € 5,00 ; t/m 14 jaar € 2,50
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Bijeenkomst alle
eenstaand
den met ka
anker
Kanker is ingrijpend
d. Als je er alleen voor staat, kan dat extra zw
waar zijn.
Wie wil er
e met je na
aar het ziek
kenhuis? Wiie luistert m
mee naar de uitslag?
Hoe ga je
j om met een
e slechte dag? Wie wil
w je helpen met het huish
houden en de bood
dschappen?
? Wie wil er luisteren naar je zorge
en?
Hulp vra
agen blijkt vaak
v
erg mo
oeilijk.
Stichting
g ’kLEEF! organiseert
o
een bijeenkkomst voor alleenstaan
nden met ka
anker op din
nsdag
17 maart 2020 van
n 13.30 tot 15.00
1
uur. Tijdens
T
deze
e bijeenkom
mst kunnen alleenstaan
nden
elkaar ontmoeten,
o
steunen en
n ervaringen
n uitwisselen.
Heeft u kanker, bent u alleensstaand en heeft u beho
oefte aan de
eze bijeenko
omst? U kunt dit
kenbaar maken via
a info@stich
htingkleef.nl of telefonis
sch 055 576
6 26 76. Bij Stichting ‘k
kLEEF!
binnenlo
open (Vossselmanstraa
at 4 in Apeld
doorn) kan natuurlijk
n
oo
ok. Er zijn g
geen kosten
n aan deze
bijeenko
omst verbon
nden, maarr een vrijwilllige bijdrage
e wordt op prijs
p
gesteld
d.
Samenv
vatting:
: bijee
Wat
enkomst alleenstaande
en met kank
ker
Wannee
er : dinssdag 17 maa
art 2020 van 13.30 tot 15.00 uur
Waar
: inloo
ophuis Stich
hting 'kLEEF!, Vosselm
manstraat 4,, Apeldoorn
n
Kosten
: geen
n, een vrijw
willige bijdrag
ge wordt op
p prijs geste
eld
Aanmelden : binn
nenlopen in het inlooph
huis (Vossellmanstraat 4 in Apeldo
oorn), mailen aan
info@
@stichtingkkleef.n of be
ellen met tellefoonnumm
mer 055 576
6 26 76.

Geme
eenteniieuws

In verband
v
m de Voo
met
orjaarsvak
kantie is e
er géén
Politieke Mark
kt Apeldoorn (Stadh
huis) op donderdag
d
g 27 februa
ari 2020
Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omschrijv
ving

Datum

Loenensseweg 50, 73
361 GD Beekkbergen

het renoveren van het hoofdgebouw
h
w

05-02-20

Engeland 5, 7361 CS
S Beekberge
en

het plaatse
en van een in
n-/uitrit

07-02-20

Klein Ca
anada 23, 7361 CG, Beekkbergen

vergroten van
v de wonin
ng en plaatse
en carport

06-02-20

Engelanderkamp 7, 7361
7
CR Beekbergen

het kappen
n van een elss

06-02-20

Het gaa
at hier om een ingedien
nde aanvraa
ag. Deze ke
ennisgeving
g is bedoeld
d om u te infformeren.
Als er een
e besluit iss genomen wordt dit opnieuw gep
publiceerd en
e kunt u ditt besluit inz
zien.
Pas dan
n kunt u eve
entueel een
n bezwaarscchrift indienen. Nadere
e informatie hierover vin
ndt u t.z.t.
bij de pu
ublicatie van de verlee
ende vergun
nning.

10
0

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat (tegenover 140), Beekbergen

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

17-02-20

Arnhemseweg 615, 7361 TP, Beekbergen

het vergroten van een woning

07-02-20

De Els 40, 7361 ED, Beekbergen

het oprichten van een woning

20-02-20

De Hoeven 3C, 7361 AK, Beekbergen

het oprichten van een woning

21-02-20

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.

Seniorenbijeenkomsten
DE STAMTAFEL
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. Dorpshuis De Hoge Weye, Dorpstraat 34,
Beekbergen.
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HUISKAMER van LIEREN
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Iedereen die graag een praatje wil. Bij een
kopje koffie/thee met wat lekkers. Vanuit Lieren of daar buiten. Gezelligheid, wat handwerken,
een spelletje. Het Trefpunt, Lierderstraat 7, Lieren, achter de Kerk.

’t Proathuus
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, het gehele jaar door, bent u welkom in
’t Proathuus. Een groep vrijwilligers heet u van harte welkom voor een gezellig samen zijn,
een bakkie doen, lekker bijpraten en spelletjes spelen met elkaar. Een hapje en een drankje
horen daar natuurlijk ook bij. Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen.

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.

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
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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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