Nieu
uwsbrie
ef 23 maart
m
20
020
Van de voo
orzitterr
Onze do
orpsraad va
aart dezer dagen
d
op "w
woelige bare
en". Het corronavirus drrukt een behoorlijk
stempel op de gang van zaken. Wij hebb
ben afgespro
oken ons ka
antoor zeerr summier te
e bezetten
om besmettingen te
t voorkome
en. Daarom
m ook is in lijjn met de vo
oorschriften
n van de gemeente
besloten
n onze jaarvvergadering
g op 14 april a.s. te ann
nuleren. Ik kan mij niett herinneren
n dat dit
eerder is
i gebeurd, maar het spreekwoord
d zegt: "Noo
od breekt wetten".
w
Wan
nneer het in
n de loop
van dit jaar
j
verantw
woord is een uitgesteld
de bijeenkom
mst te organiseren zulllen wij dat tijdig
t
laten
weten. Uiteraard
U
ziijn wij bereikbaar via te
elefoon en email
e
en op de achterg
grond trachtten wij zo
goed mogelijk onze
e werkzaam
mheden te verrichten.
v
Laten wij
w allen prob
beren ons aan
a de adviezen/voorschriften van
n de overhe
eden te houd
den en ons
gezonde
e verstand te gebruike
en. Ik wens iedereen die dit leest sterkte
s
toe in deze bijzo
ondere tijd.
Joop va
an der Meerr

Van de bes
stuursttafel
Geen vergaderin
v
ngen gemeenteraad
d tot 10 ap
pril
Als gevolg
g van de huidige omsta
andigheden is er voor gekozen
g
om geen gemeentera
g
aadsvergaderingen te h
houden tot nader
order. Hett is van groo
ot belang da
at de risico’s voor de volksv
gezondhe
eid worden beperkt
b
en de
d maatregelen en rich
htlijnen
van het RIVM en de landelijke
e overheid worden
w
opgevolgd. Op onze webssite en socia
ale media
zal word
den bericht wanneer al dan niet in
n aangepastte vorm verrgaderingen
n worden
georgan
niseerd. Daarbij zal gekeken word
den in het belang van het
h democra
atisch proce
es of en
hoe noo
odzakelijke besluiten genomen ku
unnen worde
en. Mocht u vragen he
ebben dan kunt
k
u
contact opnemen met
m de Raadsgriffie via
a otgriffie@a
apeldoorn.n
nl.

Een pijjnlijke verrgissing
In de hectiek van
n het corona
avirus, maa
ar dat mag zzeker niet als
a excuus
worde
en gebuikt, is in de Nie
euwsbrief va
an 16 maartt 2020 inforrmatie
gepla
aatst die abssoluut niet voor
v
publica
atie bedoeld
d was. We hebben
h
aan de
d heer Sim
mmelink onze excuses daarvoor
d
aa
angeboden.
Ook in de
d periode dat de opvo
olging van de
d heer Sim
mmelink als wijkagent vvoor onder andere
a
Beekbe
ergen en Lie
eren nog nie
et is gerege
eld moet bij spoed 112
2 worden ge
ebeld en in alle
andere situaties 0900
0
8844. En dus NIE
ET de telefoonnumme
ers of mailadressen die
d in
Nieuws
sbrief stond
den vermeld!
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In en om de dorpen
DORPSKERK BEEKBERGEN
De dorpskerk is al eeuwen een huis van God in het hart
van ons dorp. Het is een huis van God voor iedereen in
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen of waar dan ook
vandaan.
Corona zet helaas alles op zijn kop. Scholen dicht. Kerk dicht.
Thuis werken. Of thuis blijven vanwege ouderdom of kwetsbaarheid. Onzekerheid.
Vragen.
Misschien zou je net in deze tijd behoefte hebben om eens naar dit huis van God te
gaan. Dat gaat helaas nu niet fysiek. Maar het kan wel digitaal!
Elke zondag is er om 9.30 uur en 19.00 uur een live uitzending.
Op www.kerkdienstgemist.nl kan je zoeken op ‘dorpskerk Beekbergen’ en de
diensten live of later bekijken en meebeleven.
Ben je eenzaam, heb je behoefte aan een gesprek of aan praktische hulp?
Neem gerust contact met ons op. We bieden graag een luisterend oor of schakelen
ons netwerk in.
Ds. Adriaan Theunisse
awjtheunisse@kliksafe.nl
055 843 69 88

Ds. Jan Lammers
jan@jrlammers.nl
055 844 16 79

Meer info: www.pknbeekbergen.nl
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Stichting Bevrijdingscomité 2000
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
Herdenking bij monument in Lieren afgelast !
Het bestuur van de Stichting Bevrijdingscomité 2000 Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
heeft besloten, i.v.m. het coronavirus, de herdenkingen bij het monument op 17 april en het
bevrijdingsfeest op 18 april niet door te laten gaan.
Op 17 april zullen wél de vlaggen bij het monument gehesen en gestreken worden.
Wij wensen jullie ook heel veel sterkte met alle ontwikkelingen in deze onzekere tijd.
Bestuur Stichting Bevrijdingscomité 2000 Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen

Nieuwe beplantingen heuveltje Freule Hartsenplantsoen

Op 18 maart zijn de hoveniers bezig geweest met de nieuwe beplantingen op het heuveltje op het Freule
Hartsenplantsoen/Papenberg in Beekbergen. Het zijn Deutzia (familie van de hortensia) oftewel de “bruidsbloem”,
de ribes sierheester en St. Janskruid (Hypericum), ook wel hertshooi genoemd. Foto’s John Tanasale
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“Paintiing Angels
ls”

Rosa, Veerle
V
en Toosske hebben ee
en zinvolle dag
gbesteding on
ndanks of dankkzij de corona
a crisis!?

Foto’s
s John Tanasale

“Coron
na vakantiie”

Onder toezicht van enkkele ouders sp
pelen de kinde
eren in het park aan de Wollterbeeklaan in
n Beekbergen
n, ondanks de
oproep van de overh
heid 1,5 meterr afstand te be
ewaren. Op 22
2 maart omstre
eeks half twaa
alf verstuurde de
d overheid
no
og een NL-ale
ert. Van de spe
eeltoestellen wordt
w
veelvuld
dig gebruik gem
maakt.

On
ndertussen we
erd het volleyb
balveld omgep
ploegd, geëgalliseerd en inge
ezaaid.
Op
proep aan de kinderen
k
en ho
ondenuitlaterss om het ingez
zaaide veldje niet
n te betrede
en! Foto’s John Tanasale
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Zandwe
egen buurttschap Eng
geland ond
der handen genomen

De
e gemeente he
eeft onlangs de
d zandwegen
n rondom buurrtschap Engelland aangepakkt.

Foto’s John Tanasale
T

Het coronavirus
s heeft vee
el impact in
i Beekbergen

Voor de
e horeca geldtt: Bezorgen en
n afhalen blijft mogelijk. Maa
ar vermijd drukkte, zorg dat u niet met and
dere mensen
dicht op
p elkaar staatt en neem uw consumptie mee
m naar huis (niet ter plaats
tse opeten).

Alle sectoren
n worden getro
offen door de coronavirus. Foto’s John Tanaasale
Het appla
aus was een landelijk
l
initiattief om het zorrgpersoneel een hart onderr de riem te ste
eken voor de zorg
z
die ze al
hebben
n geleverd en dat nog gelevverd moet gaan worden. Oo
ok het onderwijijzend persone
eel moet zich door allerlei
bochten wring
gen om toch de
d kinderen ‘op
p afstand’ les te kunnen gevven of op te va
angen. Zo mo
oeten
kinderropvangcentra
a vanaf 16 ma
aart tot en mett 6 april de deu
uren sluiten. Behalve
B
voor o
ouders die in de
d cruciale
beroe
epen werken. Dit zijn onderr andere ouderrs die werkzaa
am zijn in de zorg,
z
bij de po
olitie of in het onderwijs.
o

Woens
sdag kwam
m een leerlin
ng met zijn
n moeder bij
b de basis
sschool in B
Beekberge
en met een
ta
as vol lekk
kers, bedoe
eld voor de
e aanwezige
e leerkrach
hten.

Keurin
ngsafspra
aak Rijbew
wijs
De keurringsartsen nemen zove
eel mogelijk
k maatregele
en om de ve
erspreiding v
van COVID--19
(coronavirus) tegen
n te gaan. Zo
o lang het verantwoord
v
d is zal de ke
euring doorg
gaan, wij zu
ullen
contact met u opne
emen mochtt er iets aan uw afspraa
ak wijzigen. 088 23 23 30
00, www.reg
gelzorg.nl.
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Het voorjaar is in aantocht!

Het voorjaar is in aantocht!

Foto’s John Tanasale

Puinruimen kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Beekbergen (Ruitersmolenweg)

Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Beekbergen is gesloopt. De laatste fase: het puinruimen.

De betonnen trap en de oprit naar het verenigingsgebouw “De Akker” is gereed.
Foto’s John Tanasale
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“Typisc
ch Apeldoo
orn” begintt pas op maandag 30 maart
Apeldoo
orners die een
e aantal karakteristie
k
eke plaatsge
enoten op televisie willlen zien sch
hitteren,
moeten een weekje
e extra geduld hebben
n. Het progra
amma Typissch Apeldoorn begint pas
p op
maanda
ag 30 maartt.
De eersste afleverin
ng zou op 23 maart te zien
z
zijn, maar de EO heeft
h
beslotten om kom
mende
week ee
en serie spe
eciale afleve
eringen uit te zenden: “Typisch Th
huis”. Nu de
e programm
mamakers
van Typ
pisch even niet
n met hun
n camera’s op pad kun
nnen, komen de geporttretteerden uit voorgaande Typisch-se
eries zelf in actie. Met hun
h telefoon
ns filmen zijj hoe ze in deze bijzon
ndere tijden
er thuis toch het be
este van pro
oberen te maken.
m
De wee
ek daarna pa
as zijn diverse inwonerrs van de
gemeen
nte Apeldoo
orn de hoofd
drolspelers. Zoals
Willem en Willemien van Zu
uivelservice
e Hofman
uit Bee
ekbergen, sigarenkonin
s
ng Hans van Werven,
‘kruiden
nvrouwtje’’ Marry Foe
elkel, kunstenaar Bert
Diks, ze
endamateurr Jan-Willem
m en zijn vro
ouw Leona,,
royalty-ttwins Jolanda en Linda
a en Tai chii-docent Edmong Ang.
Typisch
h Apeldoorrn is vanaf 30 maart van
v maand
dag tot en met
m donderrdag te zien
n vanaf
19.20 uur bij de EO op NPO 2.
Bron: de Stentor

De Ge
eschiede
enis van Beekberrgen, Lie
eren en Oosterhu
O
uizen
De sch
hrijver van onderstaand
o
de 24 artikellen is Gerrit Muller.
Wilt u reageren
r
op
p een artikell stuur dan een
e e-mail naar:
n
g.j.mulller@upcma
ail.nl.
Al een aa
antal jaren is onder
o
auspicië
ën van de Dorp
psraad Beekb
bergen-Lieren de Werkgroep
p Oud Beekbe
ergen-Lieren
(WOBL) bezig
b
met info
ormatie over de
e historie van deze dorpen en de omgeviing. Op de we
ebsite van de dorpsraad
d
is
nu een pu
ublicatie besch
hikbaar over de
d geschieden
nis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizzen. De public
catie is tot
stand gekkomen door ee
en samenwerkking van de WOBL
W
en de auteur Gerrit Muller.
M
De volgen
nde onderwerrpen zijn via on
nderstaande link
li beschikba
aar op de webssite van de do
orpsraad:
1. De Velluwe 2. IJzerw
winning op de Veluwe 3. Het leven in de Middeleeuwe
en 4. De oude
e kerk van Bee
ekbergen
5. De Oud
de Beek en de
e sprengen 6. Het kerspel Beekbergen
B
en
e de marken 7. Molens in Beekbergen en
e Lieren
8. Beekbe
ergen in de 16
6e eeuw 9. De
e reformatie 10.
1 Beekberge
en in de 17e eeuw 11. Beekkbergen in de Franse tijd
12. Herbe
ergen in Beekbergen 13. Beekbergen in de 19e eeuw 14. Christelijkk onderwijs in Lieren 15. On
ntginning
van het Beekbergerwo
B
ud 16. Het Ho
oogeland, een
n kolonie voor bedelaars en landlopers 17. Het Spelde
erholt en
Teixeira de
d Mattos 18.. De Uniehuize
en 19. Het He
eethuys en Ra
auwenhul 20. Eerste wereld
doorlog en mo
obilisatie
21. Zieke
enzorg in Beekkbergen 22. Boerenleven
B
in
n vorige eeuw 23. Tweede Wereldoorlog 24. Veranderend
straatbee
eld begin 20e eeuw
e

https://w
www.dorpsrraadbeekbe
ergen.nl/wob
bl.html

Gratis
s advies
s van
vrijwiilligers
Wilt u du
uurzame energ
gie, maar u we
eet niet goed
hoe te be
eginnen? Vraa
ag dan de vrijw
willigers van
bLoEm. Stuur een e-m
mail.
internet:
www.duu
urzaambloem.nl
info@duurzaambloem
m.nl
e-mail:

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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Terug
gblik
Van sc
choolklas naar appa
artement

Begin
n maart 2014 werd een beg
gin gemaakt met
m het slopen van een gede
eelte van de kllaslokalen op de eerste
verdieping van de basissschool in Beekkbergen. Deze
e werden omg
getoverd tot 4 a
appartemente
en.

Varia
a
Inloophuis Stich
hting ‘kLEEF! tijdelijjk geslote
en
Vanwege de landelijkke maatrege
el sluit Stich
hting 'kLEEF
F! tijdelijk het
inloophuiss tot en mett maandag 6 april.
/beperking van
De sluiting
g is een veiligheidsmaa
atregel ter voorkoming
v
besmetting met het coronavirus,
c
, vanwege de
d kwetsbaarheid van onze
gasten (mensen met
m kanker en
e hun naassten) en ter beschermin
ng van onze
e grote groe
ep
vrijwillig
gers. Wij willen geen en
nkel risico nemen.
n
Alle acttiviteiten ziijn vanaf he
eden afgelast. Tevens zijn de vo
olgende bijjeenkomstten
geannu
uleerd:
- 17 ma
aart: themalu
unch
- 17 ma
aart: bijeenkkomst voor alleenstaan
a
nden met ka
anker
- 24 ma
aart: fotowan
ndeling
- 24 ma
aart: gesprek met de be
edrijfsarts
- 26 ma
aart: bijeenkkomst vrouw
wen met borrstkanker
- 2 april: bijeenkom
mst voor twin
ntigers met kanker.
er er iets ve
erandert dan
n zullen wij dit vermeld
den op faceb
book en op onze webs
site.
Wannee
Voor vra
agen of gessprek zijn wij
w elke ochte
end telefonisch bereikb
baar via (05
55) 576 26 76.
7

Jaarlijk
kse collec
cte Nederla
andse Harrtstichting
g opgesch
hort
De jaarlijkse co
ollecte van de Nederla
andse Hartsstichting is opgeschort.
o
Dezze zou van 5 tot 11 april plaatsvinden.
Sam
men met an
ndere goede
e doelen on
nderzoeken we de alterrnatieven.
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BLOEDPRIKKEN - alle prikposten gesloten per 23 maart
Alle prikposten en het GDC zijn met ingang van maandag 23 maart gesloten!
Patiënten kunnen voor bloedafname alleen nog terecht op de beide ziekenhuis
locaties: Gelre Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31, ma t/m vr, 8.00 - 16.30 uur
Gelre Zutphen, Den Elterweg 77, ma t/m vr, 8.00 - 16.30 uur

Café Doodgewoon 24 maart geannuleerd
Vanwege het coronavirus wordt café Doodgewoon van dinsdag
24 maart aanstaande geannuleerd.
Dit sluit aan op het landelijke voorschrift dat iedereen zoveel mogelijk
thuis blijft om verdere verspreiding te voorkomen. We hopen dat de
komende bijeenkomsten in 2020 gewoon doorgang kunnen vinden. Dit zijn:
• 26 mei: Palliatieve sedatie en euthanasie
• 28 juli: Rituelen
• 22 september: Film met nabespreking bij Gigant
• 24 november: Rouw na overlijden
Het thema emotionele dilemma’s plannen we opnieuw in 2021.

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus kan de
bijeenkomst van 15 april verplaatst worden naar een later
tijdstip. We houden u hiervan op de hoogte.

De winkelstraten en de fietsenstallingen in Apeldoorn vertoonden op zaterdag een troosteloze aanblik. Het winkelend
publiek concentreerde zich meer op het marktplein tijdens de markt en de supermarkten. Foto’s John Tanasale
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deA zoekt Voorzitter
deA is een coöperatie van en voor Apeldoorn. Samen maken we Apeldoorn duurzaam.
De huidige voorzitter treedt na een lange tijd uit het bestuur. Graag komen wij in contact met
kandidaten die samen met ons willen werken aan lokale, fossielvrije energie voor iedereen.
Ben jij betrokken, enthousiast en gecommitteerd en wil je je inzetten in en vanuit deze
energieke coöperatie? Reageer dan vooral!
Het bestuur werkt met een dagelijks bestuur (DB) en telt daarnaast vier bestuursleden met een
eigen specifieke portefeuille. Het DB bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
De vier andere portefeuilles zijn op dit moment: politieke ontwikkelingen, interne contacten en
ledenactiviteiten, externe contacten, technische ontwikkelingen. De portefeuilles worden binnen
het bestuur in onderling overleg verdeeld naar gelang belangstelling, kunde en affiniteit van de
bestuursleden.
Het bestuur van Coöperatie deA stelt samen met de leden en de Algemene Leden Vergadering
de kaders en het beleid vast. Binnen dat afgesproken kader zorgt Energiebedrijf deA BV voor
de uitvoering. De coöperatie is volledig eigenaar van het energiebedrijf.
Wat ga je doen?
 Je bent als voorzitter het gezicht van Coöperatie deA.
 Je initieert, stimuleert en inspireert.
 Je vertegenwoordigt de coöperatie naar buiten (representatie).
 Je zorgt voor de verbinding binnen het bestuur, binnen de coöperatie en met de leden en
met het energiebedrijf.
 Je coördineert de werkzaamheden in het bestuur.
Wat neem je mee?
 Betrokkenheid en enthousiasme.
 Affiniteit met een (coöperatieve) vereniging en de doelstelling van deA.
 Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring.
 Voldoende tijd; ca. één dagdeel/dag per week.
 Het is mooi meegenomen als je ook ervaring hebt met ontwikkelingen rond duurzame
 energie of met een jonge organisatie.
Wat bieden wij
 Een team van enthousiaste mensen van een organisatie met een inspirerend doel.
 Een open wijze van werken met veel ruimte voor initiatief.
 Bestuurders werken onbezoldigd, er is een goede onkostenvergoeding.
Reageren?
Past dit bij je en woon je in de gemeente Apeldoorn? Of ken je iemand voor wie dat geldt? Laat
het ons weten, ook wanneer je vragen hebt of meer wilt weten. Voor een evenwichtig en divers
bestuur nodigen we expliciet vrouwen uit om te reageren.
Stuur uiterlijk vrijdag 10 april 2020 een e-mail naar Jacqueline Pol, e-mail secretaris@de-a.nl.
Voor vragen kunt je contact opnemen met Jacqueline, telefoon: 06 5163 6597 of met de huidige
voorzitter Arien Scholtens via voorzitter@de-a.nl of 06 8166 7546.
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Geme
eenteniieuws

Polittieke Marrkt Apeld
doorn (S
Stadhuis))
Geen vergaderin
v
ngen gemeenteraad
d door corronavirus
Door de
e meest reccente ontwikkkelingen ro
ondom het coronavirus
c
heeft de ge
emeenteraa
ad
vandaag
g besloten om alle verg
gaderingen
n tot en met 9 april niet door te late
en gaan.
Dit bete
ekent dat de
e Politieke Markt
M
van 19 en 26 ma
aart, de raad
dsvergaderiing van 2 ap
pril en de
Ontmoe
eting van 9 april
a
geen doorgang
d
zu
ullen vinden
n.
Als gem
meentelijk be
estuur, polittiek en orga
anisatie volg
gen we de landelijk uitg
gezette lijn.

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omschrijving

Datum

Zomeroo
ord 18, 7361 GL Beekbergen

het kapp
pen van een Amerikaansse eik

18-03-2020
0

Tulleken
nsmolenweg 92, 7364 BC
C Lieren

het verv
vangen van bestaande
b
da
ak,
plaatsen
n dakramen, dakkapel en
n
vervang
gen bestaand
de kozijnen
coöpera
atiegebouw

04-03-2020
0

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.

Verleende omge
evingsverg
gunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Ruitersm
molenweg 17
70, 7361 HC, Beekbergen
n
en Willem
m Kolffweg 5,
5 7361 HA, Beekbergen

het oprichten van 2 woningen

17-03-2020
0

Klein Ca
anada 23, 7361 CG, Beekkbergen

het verg
groten van de
e woning

17-03-2020
0

Het bessluit en bijbe
ehorende te
ekeningen liiggen ter inz
zage in het stadhuis, u kunt het be
esluit
inzien na
n het make
en van een afspraak met het Omg
gevingslokett of kan op vverzoek dig
gitaal
worden toegezonden door een
n mail te stu
uren aan inffoomgeving
gsloket@ap
peldoorn.nl. De
opening
gstijden van
n het stadhu
uis en het Omgevingslo
O
oket vindt u op www.ap
peldoorn.nl//stadhuis.
Belangh
hebbenden kunnen op grond van de Algemene wet besttuursrecht ttegen dit be
esluit
bezwaa
ar maken.
Een bezzwaarschrifft dient binnen zes wekken na verze
ending van het besluit (zie datum
verzend
ding) gestuu
urd te worde
en naar hett college van
n burgemee
ester en we
ethouders va
an
Apeldoo
orn, t.a.v. de
e eenheid Veiligheid
V
& Recht, pos
stbus 9033, 7300 ES in
n Apeldoorn
n.
Een bezzwaarschrifft kan ook digitaal inged
diend worde
en via het fo
ormulier op www.apeld
doorn.nl
(digitaal loket).
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Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat en Kerkallee in Beekbergen

Beekbergen op z’n kop d.d. 20 juni 2020

16-03-2020

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

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
In verband met de coronavirus gaan alle seniorenbijeenkomsten in Beekbergen
en Lieren, tot nader order, niet door !

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.

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.
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’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.
LET OP ! In verband met de coronavirus gaan vele ontmoetingen in Beekbergen en Lieren,
tot nader order, niet door !

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!

Mededeling van onze dorpsagent Theo Simmelink:
Informatie i.v.m. mijn vertrek uit de wijk:
Omdat er voorlopig nog geen nieuwe wijkagent zal zijn, zullen vanaf dat moment twee collega’s,
een beetje ruimte krijgen voor de noodzakelijke opvang van terugbelnotities en verder contact
met de wijk.
Dit zijn Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol.
Voor de instellingen is het eerste aanspreekpunt Frans Jan Derks, die al waarnam tijdens
vakanties e.d.
De definitieve vervanging zal naar alle waarschijnlijkheid niet eerder plaatsvinden dan
juli/augustus.
112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900 88 44 = geen spoed; wel politie

Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl)
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen.
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen
Telefoon: 055 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl
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