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Nieuwsbrief 8 juni 2020 

Van de bestuurstafel 

Chatfunctie ingevoerd bij Veilig thuis 

Van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland ontvingen wij onderstaand persbericht. 
Wat een veilig thuis zou moeten zijn blijkt maar al te vaak een onveilige omgeving. 
Daarom graag uw aandacht voor dit persbericht. 

Chat brengt extra mogelijkheid voor advies over huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
 

Chatfunctie ingevoerd bij Veilig Thuis 

Alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland kennen vanaf vandaag de mogelijkheid om met hen te 
chatten. Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis: “Veilig Thuis is sinds de 
start in 2015 telefonisch altijd bereikbaar. Maar bellen kan soms lastig zijn als je te maken hebt met 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, 
willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact op te nemen met Veilig Thuis. Vandaar dat wij 
het initiatief hebben genomen om ook via de chat bereikbaar te zijn.” 

De Veilig Thuis organisaties maken zich - zeker ook in deze tijd van de coronamaatregelen - zorgen 
over slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld of kindermishandeling die niet zelf in staat zijn om 
te bellen, omdat bijvoorbeeld de pleger hen voortdurend in de gaten houdt. Daarom is er op verschil-
lende locaties in het land gestart met het verbeteren van de online bereikbaarheid. Zo is Veilig Thuis 
Rotterdam Rijnmond sinds kort bereikbaar via WhatsApp en heeft Veilig Thuis Zuidoost Brabant 
sinds enige tijd een chatfunctie ingericht op hun website. Dit laatste is nu dus bij alle Veilig Thuis 
organisaties ingevoerd. De medewerkers achter de chat zijn de afgelopen weken getraind in het 
voeren van een chatgesprek bij Veilig Thuis. 

100 procent anoniem 

Debbie Maas: “De chat is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld of 
kindermishandeling en voor omstanders. Het chatten met Veilig Thuis kan 100 procent anoniem. Het 
chatgesprek is niet te herleiden naar een persoon.” Via de chat kan overigens geen officiële melding 
worden gedaan, laat Veilig Thuis weten. Debbie Maas: “Daarvoor zijn meer gegevens nodig dan we 
via de chat uitwisselen. Tijdens het chatten zal Veilig Thuis - als dat gewenst is - helpen bij het 
formuleren van een melding waarbij acties om het geweld te stoppen altijd in afstemming worden 
gedaan.” 

De landelijke chatfunctie bij Veilig Thuis is een pilot. Debbie Maas: “Tijdens deze periode van de 
corona-maatregelen kijken we naar het gebruik van de chat. Na evaluatie beoordelen we dan of we 
de chat in de lucht moeten en kunnen houden.” 
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Via de website 

Vanaf vandaag kunnen mensen dus ook via de websites van de diverse Veilig Thuis organisaties en 
via www.veiligthuis.nl bij het advies- en meldpunt terecht met hun vragen over huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De chat is overal in het land op alle werkdagen van 9 tot 17 uur bemenst. Het 
landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week operationeel. De 26 Veilig Thuis organisaties voeren samen gemiddeld per maand zo’n 9.000 
adviesgesprekken en krijgen maandelijks een kleine 11.000 meldingen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling (CBS overzicht 2019). 

Schandalig! 

In de afgelopen periode werden wij - hetzij door eigen waarneming, hetzij door daarop attent gemaakt 
door mede dorpsbewoners - geconfronteerd met zwerfvuil en illegaal gestort grofvuil. 
Alle waarnemingen hadden een ding gemeen. Men was vergeten naam en adres van “afzender” te 
vermelden. Duidelijk gevallen van “als ik het maar kwijt ben dan mag een ander het opruimen”. 
De foto’s bij dit artikel geven een beeld dat verre van passend in de natuur is. 
Hoe komt men tot deze daad. Gemakzucht?! Financiële reden?! 
Dat eerste kan nauwelijks een motief zijn. De afstand van het centrum van het dorp naar de plek waar 
illegale storting heeft plaatsgevonden is nauwelijks verschillend van de centrum van het dorp naar 
Circulus. Illegaal storten in de berm is kosteloos (tenzij men betrapt wordt en een flinke boete krijgt). 
Voor inleveren bij Circulus moet boven een bepaald aantal kilo’s worden betaald. Zou dat een drijf-
veer zijn? Wat de reden ook mag zijn, wij vinden het ronduit schandalig. 

Onderstaand een aantal foto’s die verduidelijken wat u en wij aantroffen. 

   
Illegaal gestort grofvuil in het buitengebied van Beekbergen en Lieren. 

     
Verzameling bierblikjes die uit de struiken werden geplukt bij het bankje/insectenhotel aan de Wolterbeeklaan. 

Een buurtbewoner heeft bij het bankje een vuilniszak geplaatst. Of dat gaat helpen? 
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In het dorpscentrum van Beekbergen puilen de afvalbakken ook uit met bierblikjes of afval die op straat worden gegooid na 

een bezoek aan de fastfoodketens of achteloos achtergelaten terwijl de afvalbak een paar stapjes lopen is.  
Duidelijk gevallen van “als ik het maar kwijt ben dan mag een ander het opruimen”. 

Wij zullen de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied informeren en verzoeken de 
BOA’s (Buitengewone Opsporing Ambtenaar) in te schakelen. 
Dan is er de situatie in het Freule Hartsenplantsoen en Park Wolterbeeklaan. De foto’s laten zien dat 
er - ondanks het recent van toepassing zijnde verbod om in de bebouwde kom van Beekbergen 
alcohol te drinken of geopende blikjes, pakken of flessen met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben - door een bewoner van het gebied rond het plantsoen een grote hoeveelheid lege bierblikjes 
tussen de struiken is verzameld waaruit blijkt dat het verbod zoals aangegeven in de aanwijzing wordt 
genegeerd. Ook dit wordt ter kennis gebracht aan de stadsdeelmanager met het verzoek 
“HANDHAVING”. 

 
Het volgende gebied wordt aangewezen als gebied waar het voor de duur van 1 jaar verboden is alcohol te drinken op een 

openbare plaats: de bebouwde kom van Beekbergen. 



 

 

 4 

In en om de dorpen 

Volle terrassen op Eerste Pinksterdag 

Eerste Pinksterdag was het moment waar veel mensen naar verlangden. Ook door het mooie weer 
trokken de terrassen als een magneet de mensen naar zich toe. 

   

   

   
In Beekbergen en Lieren zaten de terrassen vol. Ondertussen reed ook een Italiaanse ijsverkoper, terwijl de tonen van 

Beethoven’s Fur Elise klonken, met zijn wagen door Beekbergen. 

   
Op de Apeldoornse terrassen in de binnenstad, zoals op het Raadhuisplein, werd het mensenverkeer in goede banen geleid 

door een verkeersregelaar. 
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Bij Brasserie Martins werd een DJ ingehuurd om de klanten muzikaal te vermaken. 

“Ik ben geslaagd!” 

Ieder jaar is de uitslag van de examens voor middelbare scholieren een spannende dag. Dit jaar krijgt 
het door het coronavirus ook nog een heel andere invulling. Leerlingen kunnen geen feestjes houden 
met klasgenoten wanneer ze geslaagd zijn en feestvieren thuis is ook lastig. 

   

     

      

     
Ieder jaar is de uitslag van de examens voor middelbare scholieren een spannende dag. In Beekbergen en Lieren hingen 

dus ook de welbekende schooltassen en vlaggen ook uit. 
 
 

LET OP !  Bezoek aan sociaal maatschappelijk werker  ALLEEN OP AFSPRAAK 

Momenteel is er nog geen inloop mogelijk i.v.m de corona-maatregelen. 

Voor afspraken kan men bellen naar: 
Hélène Mook: 06-25009728 of Anne Snellebrand: 06-12792809. 

Voor meer informatie zie pagina 18. 
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Nieuwbouw “De Beekvallei” Lieren 

De circa 33 woningen van “De Beekvallei” in Lieren die gebouwd gaan worden, en die overigens al 
uitverkocht zijn, hebben een prachtige ligging met uitzicht op het open landschap. Het plan bestaat uit 
vrijstaand- en half vrijstaande woningen en multifunctionele woningen met een slaap- en badkamer 
op de begane grond en rijwoningen. Bij twee rijwoningen zit de bovenverdieping er ook al bijna op. 
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Nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

Men kan bij de nieuwbouw van de Eben-Haëzer Kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de 
Ruitersmolenweg in Beekbergen al duidelijk zien dat het een grotere omvang krijgt. De kerk zal 
ongeveer 600 zitplaatsen krijgen, met de mogelijkheid om in de toekomst nog een galerij met 150 zit-
plaatsen toe te voegen. Het nieuwe kerkgebouw is ontworpen door VBK Architecten uit Beekbergen. 

   

   
Men kan al duidelijk zien dat de nieuwe Eben-Haëzer Kerk een grotere omvang krijgt. 

Nieuwbouw “Landgoed Engelanderholt” 

Begin januari 2020 werd er op Landgoed Engelanderholt in Beekbergen al gestart met het bouwrijp 
maken van het terrein en het aanbrengen van de riolering en de bouwwegen. Op dit moment zijn alle 
nutsvoorzieningen aangebracht en de eerste bouwkavels ontgraven. Op kavel 12 gaat de bouw van 
een van de riante bosvilla’s voorspoedig. Daarna volgen ook de 7 van de 12 kavels die al verkocht 
zijn. Naar verwachting wordt eind 2021 de deklaag aangebracht en uiteindelijk de verlichting 
geplaatst. Uitgangspunt bij de herontwikkeling van het gebied is dat wat groen is groen moet blijven 
en dat de bebouwing te gast is in de natuur. 
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Op kavel 12 verloopt de bouw van een van de riante bosvilla’s voorspoedig. 

   

Nieuwbouw De Hoeven 

   
De derde nieuwbouwwoning aan De Hoeven zit in de laatste bouwfase. De fundering voor de vierde en tevens laatste 

woning ligt er ook al. 
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Ooievaarsnest Tullekensbocht 

Op het ooievaarsnest aan de Tullekensbocht in Beekbergen zijn drie kuikens ter wereld gekomen. 
Bij het nest aan de Veldbrugweg kwamen ook kuikens ter wereld. Op de twee ooievaarsnesten op 
Engeland waren geen of weinige aktiviteiten te bekennen. 

   

   
Op het ooievaarsnest aan de Tullekensbocht in Beekbergen worden drie kuikens groot gebracht. 

 

LET OP ! : Aangepaste route en haltetijden CODA Boekenbus 

Om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn 
en omdat de Jeugd- en Buurtbibliotheken 
vooralsnog gesloten zijn, rijdt de CODA 

Boekenbus een aangepaste route die ook deze 
locaties aandoet. 

Dinsdag 
10.30-11.30 uur: OBS Dorpsschool, Dorpstraat, Beekbergen 
Woensdag 
10.00-10.45 uur: OBS Oosterhuizen, Het Oude Veen, Oosterhuizen/Lieren 
11.00-11.45 uur: PCBO Prinses Juliana, Tullekensmolenweg, Lieren 
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Gym in de buitenlucht 

Dat de sporthal voorlopig nog dicht is maakt de gymnasten en turnsters van de BSV niet zoveel uit. 
Ze mogen tijdelijk gebruik maken van de velden van de voetbal om toch lekker te kunnen bewegen 
met elkaar. Helaas kan er nu geen gebruik gemaakt worden van de toestellen die gewoonlijk in de 
turnlessen wel ingezet worden. Maar met een beetje flexibiliteit en creativiteit kan de jeugdleden weer 
een lesprogramma worden aangeboden. 
De turnsters richten zich nu wat meer op het verbeteren van conditie en kracht. De gymrecreanten 
doen veel spellen met klein materiaal. En dankzij een aantal airblocks (soort luchtmatras) kan er 
gelukkig toch geoefend worden met onder andere koprol, handstand en overslag. 
Tot aan de zomervakantie zijn de lessen óók toegankelijk voor niet-leden uit de omgeving om zoveel 
mogelijk kinderen de kans te geven om gezellig samen te sporten. Deelname is gratis, van tevoren 
aanmelden via gymbsv@gmail.com wordt gewaardeerd. Bij slecht weer vervallen de lessen. 
 

Dag Leiding Lesuur 

Maandag Marieke en Merel 15.45 – 16.25 Peuters 
16.40 – 17.30 Kleuters 

Dinsdag Lotte en Rosa 15.30 – 17.00 Turngroep (t/m 12 jaar) 
17.15 – 18.45  Turngroep (vanaf 13 jaar) 

Woensdag Rosa en Jamone 15.30 – 16.30 Gym (groep 3 en 4) 
16.45 – 17.45 Gym (vanaf groep 5) 

 

     
Zeker met het mooie weer is het buiten sporten ook erg leuk. 

Onder leiding van Lotte en Rosa werden de afgelopen week allerlei waterspelletjes gedaan. 
 
 

De Schuur 

Op zaterdag 6 juni j.l. opende De Schuur in Lieren 
weer voorzichtig haar deuren voor de klanten, 
weliswaar onder strikte voorwaarden. Een van die 
voorwaarden is dat tegelijkertijd slechts 8 klanten, 
met een winkelmandje, worden toegelaten. 
Na die datum gelden weer de gebruikelijke 

openingstijden, uiteraard met de voorwaarden. 
Als u niet hoesterig of verkouden en verder fit bent bent u weer van harte welkom. 

 
 

BLOEDPRIKKEN – alle prikposten tot nader order gesloten 
Alle prikposten en het GDC zijn tot nader order gesloten! 
Patiënten kunnen voor bloedafname alleen nog terecht op de beide ziekenhuislocaties: 
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 
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De Geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

De schrijver van onderstaande 24 artikelen is Gerrit Muller. 
Wilt u reageren op een artikel stuur dan een e-mail naar: g.j.muller@upcmail.nl.  

Al een aantal jaren is onder auspiciën van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren de Werkgroep Oud Beekbergen-Lieren 
(WOBL) bezig met informatie over de historie van deze dorpen en de omgeving. Op de website van de dorpsraad is 
nu een publicatie beschikbaar over de geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. De publicatie is tot 
stand gekomen door een samenwerking van de WOBL en de auteur Gerrit Muller. 

De volgende onderwerpen zijn via onderstaande link beschikbaar op de website van de dorpsraad: 

1. De Veluwe  2. IJzerwinning op de Veluwe  3. Het leven in de Middeleeuwen  4. De oude kerk van Beekbergen 
5. De Oude Beek en de sprengen  6. Het kerspel Beekbergen en de marken  7. Molens in Beekbergen en Lieren 
8. Beekbergen in de 16e eeuw  9. De reformatie  10. Beekbergen in de 17e eeuw  11. Beekbergen in de Franse tijd 
12. Herbergen in Beekbergen  13. Beekbergen in de 19e eeuw  14. Christelijk onderwijs in Lieren  15. Ontginning 
van het Beekbergerwoud  16. Het Hoogeland, een kolonie voor bedelaars en landlopers  17. Het Spelderholt en 
Teixeira de Mattos  18. De Uniehuizen  19. Het Heethuys en Rauwenhul  20. Eerste wereldoorlog en mobilisatie 
21. Ziekenzorg in Beekbergen  22. Boerenleven in vorige eeuw  23. Tweede Wereldoorlog  24. Veranderend 
straatbeeld begin 20e eeuw 

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 

Varia 

Herenboerderij Loenen viert eerste verjaardag 

De leden van Herenboerderij Groote Modderkolk in Loenen vieren de eerste verjaardag van hun 
coöperatie. De 165 huishoudens met 310 gezinsleden genieten van lekker en gezond voedsel dat 
direct van het land naar hun bord gaat. Onder het motto Samen duurzaam voedsel produceren 
zorgen zij voor hun eigen gezonde groenten, eieren en vlees in goede verbinding met de natuur.  
De dieren hebben een heel goed leven op de Groote Modderkolk en de bodem wordt op een natuur-
lijke manier verbeterd. 

In het eerste jaar hebben boerin Marleen en de leden veel opgebouwd: zij plantten een boomgaard 
met 60 soorten fruitbomen, legden een beregeningsinstallatie aan en bouwden een tunnelkas.  
Zij zorgden voor de koeien, varkens en kippen die in de weilanden lopen. In het tweede jaar gaan de 
Herenboeren 50 soorten groenten oogsten. 

De Herenboeren hebben de plannen voor viering van de eerste verjaardag aangepast aan de corona-
tijd: geen grote bijeenkomst maar een mooie fietsroute langs alle akkers en weilanden die de Heren-
boeren in gebruik hebben. De leden van de Herenboerderij wonen in de driehoek Apeldoorn - 
Zutphen - Arnhem hebben een nu een mooie gelegenheid om alle locaties en alle dieren te 
bezoeken. 
 

Op woensdag 10 juni is er om 20.00 uur 
een digitale rondleiding en op zaterdag 
20 juni start om 10.00 uur weer de eerste 
echte rondwandeling over de Heren-
boerderij aan de Vrijenbergweg 24B in 
Loenen. 

Voorinformatie over de rondleidingen: 
grootemodderkolk@herenboeren.nl. 
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Crisis? Gelukkig is daar de geestelijke verzorger 

Apeldoorn- De Coronacrisis trekt een zware wissel op iedereen en maakt 
ineens alles in het leven onzeker. Maar ook zonder virus snakken we in 
persoonlijke crises naar zingeving en houvast. Gelukkig is daar de 
geestelijk verzorger. 

Yvette Seegers zag en voelde de paniek van de zoon van een ernstig zieke vrouw die wist dat haar 
dood nabij was. Vanuit het buitenland was hij teruggekomen om voor zijn 
moeder te zorgen. Maar hij zat zelf ook in de knoop met zijn gevoelens. De 
man vroeg ondersteuning voor zijn moeder maar leek dit zelf meer nodig te 
hebben dan zijn moeder die we vrede mee had. 

Praten met een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen kan 
dan helpen. Yvette Seegers heeft naast de gesprekken met de zoon in het 
huis van zijn moeder in overleg met hem ook contact gezocht met huisarts 

Marieke Dijkzeul vanwege de complexiteit van de situatie. 

“Op een goede manier afscheid kunnen nemen van elkaar, is enorm belangrijk. Wij werken daarin 
samen met huisartsen en de thuiszorg. Het is heel waardevol als mensen met meer rust en een 
gevoel van verlichting het naderende levenseinde en/of afscheid tegemoet zien”, aldus Seegers die 
als geestelijk verzorger werkt voor het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe en in Gelre 
ziekenhuizen Apeldoorn. 

Geestelijk verzorgers zijn geen psychiaters 

Sinds oktober 2019 is het mogelijk om geestelijk verzorgers aan huis te laten komen. Een telefoontje 
naar het Centrum voor Levensvragen is voldoende om gesprekken in gang te zetten. Voor alle 
duidelijkheid: geestelijk verzorgers zijn géén psychologen of psychiaters. Ze bieden geen therapie, 
maar zijn wel gericht opgeleid om mensen te begeleiden bij verlies, verdriet, rouw of andere 
problemen. 

“Voor wie doet het er nog toe dat ik leef?” 

Deze vraag is het terugkerende thema in gesprekken die een alleenstaande man van begin zeventig 
heeft met geestelijk verzorger Marijke Weststrate. Nog maar een paar jaar geleden is zijn vrouw 

overleden. Er is veel eenzaam verdriet. Dhr. zit de hele dag op de bank en de 
televisie is zijn tijdverdrijf. Hij beweegt weinig en verzorgd zichzelf niet goed. 
Een buurvrouw doet boodschappen en zet die na aanbellen op de stoep. Hij 
ziet dus niemand en heeft alleen af en toe telefonisch contact met zijn zoon die 
ver weg woont. Het dubbele is dat hij de zin van zijn leven niet meer ziet en 
toch angst heeft voor het coronavirus virus en de dood. Dat geeft verwarring. 
Aan de ene kant het verlangen naar het einde, maar het tegelijkertijd heel fijn 

vinden om in gesprek te zijn met iemand die luistert. Na drie gesprekken legt Westrate contact met 
het maatjesproject van “De Kap”. Dhr. wordt nu wekelijks door een vrijwilliger gebeld, na 
versoepeling van de coronamaatregelen wordt dit een wekelijks bezoek. Met als doel de voordeur 
van zijn huis, maar ook de figuurlijke deur van zijn leven, weer open te zetten en zingeving te ervaren 
in contact met anderen. 

Wapen tegen eenzaamheid onder ouderen 

Ouderen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico's van het coronavirus. Nadat kwetsbare 
ouderen in verpleeghuizen lange tijd geen bezoek mochten ontvangen en nu slechts mondjesmaat en met 
de 1,5 meter afstand, zijn veel ouderen eenzaam. 

Kaderhuisarts palliatieve zorg Marieke Dijkzeul, actief betrokken bij de 
oprichting van het Centrum voor Levensvragen, benadrukt het belang van 
deze voorziening voor huisartsen: Levensvragen raken de betekenis van het 
bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die kunnen opspelen wanneer 
iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals 
een ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven, maar ook door 



 

 

 15 

isolement of uitstel van een operatie vanwege het coronavirus. Vragen rond geloof en spiritualiteit 
kunnen hier onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet. 

De Centra voor Levensvragen in het land zagen eind 2019 het levenslicht als wapen van zorg-
minister Hugo de Jonge tegen eenzaamheid onder 50-plussers. Maar de doelgroep is breder: alle 
palliatieve patiënten en hun naasten kunnen, rechtstreeks of via verwijzing van een zorgverlener een 
beroep doen op geestelijke verzorging. 

Aan het Centrum voor Levensvragen zijn elf geestelijk verzorgers verbonden die daarnaast ook 
werkzaam zijn bij het Gelre Ziekenhuis, Hanzeheerd, KleinGeluk, PH-Heerde, Viattence en Zorg-
groep Apeldoorn. Geestelijk verzorgers zijn hbo of universitair geschoold in theologie of humanistiek 
met als specialisatie geestelijke verzorging. U vindt hun afbeeldingen en meer informatie via de web-
site: https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Centrum-voor-levensvragen. 
Er is altijd een geestelijk verzorger die aansluit bij de vraag en behoefte. 

Contact 

Het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 
17.00 uur via 06 29 44 61 03. Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd 
die past bij de vraag en achtergrond. De geestelijk verzorger neemt binnen twee werkdagen contact 
op met de hulpvrager. Er mag op basis van een overheidsregeling voor Centra voor Levensvragen 
kosteloos gebruik gemaakt worden van drie gesprekken van elk een uur. 

WEBINARS AUTISME 2020 
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Paleis Het Loo 

Voor een bezoek aan Paleis Het Loo moest je online via de ticketshop een ticket boeken op een 
gewenst tijdstip. De ticket geeft momenteel alleen toegang tot de stallen, de tuinen, het paleisdak en 
de horeca. Als tegemoetkoming voor de beperkte toegankelijkheid ontvangen rolstoelgebruikers 
gratis entree. Het is dus wel noodzakelijk om online een ticket met tijdslot te boeken. Parkeren kan 
alleen als je in bezit bent van een entreeticket én een online parkeerticket. 
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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 

Keizersmantel 15, 7361 ZL Beekbergen het vergroten van een woning (dakkapel) 27-05-2020 

Ruitersmolenweg 154, 7361 HC Beekbergen het plaatsen van een in-/uitrit 05-06-2020 

 
 
 

LET OP !  Bezoek aan sociaal maatschappelijk werker  ALLEEN OP AFSPRAAK 

Wij, Anne Snellebrand, nieuwe sociaal werker en Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van 
Stimenz zijn iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum 
Papenberg (Loenenseweg 1, Beekbergen) 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? 

Momenteel is er nog geen inloop mogelijk i.v.m de corona-maatregelen; 
ALLEEN OP AFSPRAAK ! 

Voor afspraken kan men bellen naar: 
Hélène Mook: 06-25009728 of Anne Snellebrand: 06-12792809. 

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 gelegen-
heid 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. 
 

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! 

 
 

 
 

Bereikbaarheid wijkagent 

Sinds het vertrek van Theo Simmelink nemen Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol waar. 

Voor de zorginstellingen is Frans Jan Derks het eerste aanspreekpunt. 

Onbekend is wanneer de definitieve opvolging zal zijn geregeld. 

112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900 88 44 = geen spoed; wel politie 

 
 



 

 

 20 

   
 
 

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 
 
 


