
 

 

 1 

   
   

Nieuwsbrief 29 juni 2020 

Van de bestuurstafel 

De Buurtbelever 2020 

Weet de gemeente Apeldoorn wat de bewoners belangrijk vinden en omgekeerd weet ik (bewoner) 
waar de gemeente zich voor inzet om een goed woon- en leefklimaat te creëren? 
Weten we het echt of denken we het te weten? Om een goed antwoord op de vraag te kunnen geven 
is nader onderzoek vereist. De gemeente Apeldoorn heeft daarom een enquête samengesteld en 
deze aan een willekeurige groep bewoners (als steekproef) toegezonden. Als het resultaat van deze 
enquête bekend is zal dat in de Nieuwsbrief worden vermeld. 

In en om de dorpen 

Heterdaadje 

Dat was het zaterdagmiddag in de meest letterlijke zin van het woord. Zeg maar gerust “het was 
snoeiheet” en dan is een koel biertje best lekker. En laat dat nou net niet te zijn toegestaan in de 
openbare ruimte binnen de grenzen van Beekbergen. 

Hoe uitnodigend de ruimte voor de OBS Beekbergen ook is, alcohol mag niet. Drink je toch bier of 
andere alcoholhoudende drank of heb je aangebroken/geopende flessen of blikjes met alcohol-
houdende drank in je bezit, dan is het resultaat een “bon”, (en dan hebben we het niet over een 
kassabon). 

 



 

 

 2 

Volkszanger René Karst en RadioNL op bezoek bij Wegrestaurant Mendel 

Het was vrijdagmiddag 26 juni een komen en gaan van vrachtwagens bij wegrestaurant Mendel aan 
de Arnhemseweg in Beekbergen. De truckers die uit alle provincies kwamen waren niet te beroerd 
om een groot stuk om te rijden om uit handen van volkszanger René Karst een gehaktbal (met of 
zonder mayo), een goed gevulde goodiebag en een t-shirt van RadioNL te ontvangen. Er stond daar-
om ook een lange file bij afslag 22 Hoenderloo/Beekbergen. Radiozender Radio NL, de favoriete 
zender van vele truckers, wil de truckers van Nederland op deze manier een hart onder de riem 
steken. RadioNL had elke middag van 22 t/m 26 juni het programma “Op Volle Kracht” met presen-
tator Hessel Wijkstra tussen 12.00 – 15.00 uur live vanaf locatie en deed als laatste vrachtwagenhot-
spot afgelopen vrijdagmiddag wegrestaurant Mendel aan. 

     
 Volkszanger René Karst. RadioNL-presentator Hessel Wijkstra in gesprek met een 
  “zeer jonge chauffeur”. 

   
René Karst kreeg als herinnering aan RadioNL ”Volle Kracht” een miniatuur vrachtwagen aangeboden. 

De chauffeur is nu, meer dan ooit, aangewezen op zijn eigen quarantainecabine, ziet RadioNL. René 
Karst, volledig genezen van het Covid-virus, weet als geen ander hoe dat voelt en vindt dat deze 
beroepsgroep wel eens in het zonnetje gezet mag worden. ,,We zijn allemaal afhankelijk van deze 
mannen en vrouwen want het is echt waar: zonder transport staat alles stil”, aldus de groen gebrilde 
zanger. 

Zanger René Karst, bekend van de feesthits “Liever te dik in de kist” en “Atje voor de sfeer” heeft een 
nieuwe hit met de titel: “Annemarie, ik wil je slaapkamer zien”. Maar speciaal voor de vrachtwagen-
chauffeurs heeft hij een aangepaste Truckers-versie gemaakt. “Hé truckchauffeur, ik wil je vracht-
wagen zien”. 
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Samen met het Nederlandstalige radiostation RADIONL ging René Karst in de week van 22 t/m 26 juni een aantal 

wegrestaurants bezoeken waar chauffeurs langs kunnen komen voor een gratis gehaktbal, een goed gevulde goodiebag en 
voor een kijkje in hun cabine. En wegrestaurant Mendel was de laatste vrachtwagenhotspot die aangedaan werd. 

Insectenhotel Wolterbeeklaan 

   
Het insectenhotel is al voor een gedeelte opgevuld zodat de insecten zich daar kunnen vestigen. 

Boomtak geknakt in park Wolterbeeklaan 

   
Tijdens de hevige wind en de regenbuien knakte deze boomtak bij de hondenuitlaatplaats in park Wolterbeeklaan in 

Beekbergen. 
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Onderhoud kerktoren Dorpskerk 

     
Nu de toren van de Dorpskerk in Beekbergen in de steigers staat kunnen de werklieden bezig gaan met onderhouds-
werkzaamheden, o.a. het voegwerk. Momenteel is het torenuurwerk uitgeschakeld om te voorkomen dat de klok elk 

(half)uur aanslaat. 

 
Ondertussen werd er in de Dorpskerk ook nog getrouwd. 

Engelanderweg is een 30 km-zone 

   
Door een verkeerde afstelling van de snelheidsdisplay reden veel (vracht)auto’s te hard op de Engelanderweg in 

Beekbergen waar een 30-km zone is ingesteld. Op de Kerkweg staat ook een snelheidsdisplay, maar die is momenteel 
buiten werking. De gemeente zal voor beide displays de nodige aanpassingen doen. 
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BLOEDPRIKKEN in coronatijd 
Gelre Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31, ma t/m vr, 7.30 - 16.30 uur 
Let op: ingang via triagetent bij hoofdingang* 

Voor actuele bloedprikpunten kijk op: 
https://www.gelreziekenhuizen.nl/Gelreziekenhuizen/Prikpunten/bloedprikpunten.html  

Huisartsenpraktijk Struijk & Reijnen, Beekbergen 
I.v.m. de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus nemen we, voorlopig, uitsluitend bloed af: 
* Alleen op afspraak, tel 055 506 25 55 
* Alleen als de bepaling volgende de arts medisch noodzakelijk is en niet uitgesteld kan worden 
* Alleen op de vrijdagochtend 

Bloedprikken 
Als u een door de arts ingevuld laboratoriumformulier heeft, dan kunt u op onze praktijk zonder 
afspraak bloed laten prikken op: 
- dinsdagochtend van 8.15 tot 9.00 uur en op  
- vrijdagochtend van 9.15 tot 10.00 uur. 

Gezondheidscentrum Papenberg, Beekbergen 

Dagelijks op afspraak via de assistenten van de huisartsenpraktijk, tel. 055 506 12 21 

 
 

LET OP ! : Aangepaste route en haltetijden CODA Boekenbus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om u 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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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 

Een Algemene Ledenvergadering met een bijzondere aanwezige 

Op donderdag 25 juni 20220 werd door de kruisvereniging Zorgsaam de - in verband met corona - 
uitgestelde Algemene Ledenvergadering gehouden. De agenda bevatte de voor een Ledenvergade-
ring bekende agendapunten. Het aantal aanwezige leden was - en ook dat is niet bijzonder - op een 
hand te tellen (degene die er ambtshalve waren niet meegerekend). 

Wat was dan het bijzondere aan deze vergadering? 

Een van de aanwezige leden had recentelijk zijn honderdste verjaardag gevierd en dus alle reden 
daar bij stil te staan. Het was de Algemeen Manager (de heer Striekwold) die de eeuweling in het 
zonnetje zette. Uit de vragen over de agenda bleek duidelijk dat de stukken goed waren bestudeerd. 
Van harte uitgenodigd voor de volgende vergadering. 
 
 

Mindful wandelen bij ‘kLEEF! 

Wanneer u met kanker wordt geconfronteerd, kan wat voorheen vanzelfsprekend 
en zeker was, de vanzelfsprekendheid verliezen. 
U staat voor een onzekere periode die allerlei gevoelens en vragen met zich 
mee brengt: angst, piekeren, onrust, pijn, nieuwe grenzen, hoe ben ik daar altijd 
mee om gegaan en helpt dat nu ook? 

Mindfulness neemt de vragen en gevoelens niet weg maar kan u helpen anders om te gaan met 
dingen die er zijn. Dit kan ook tijdens een wandeling. Middels wandelen kom je tot ontspanning, 
is de aandacht gericht op het moment waardoor u minder gaat nadenken en zaken kunt loslaten. 

Vrijdag 17 juli organiseert 'kLEEF! een mindful wandeling onder leiding van een gekwalificeerde en 
ervaren trainer. U bent van harte welkom om 10.00 uur voor een kopje koffie of thee in ons huis. 
Van 10.30 tot 12.00 uur is de wandeling. De kosten zijn € 5,- per persoon. 

Bel of mail ons als u zich wilt aanmelden of wanneer u een vraag heeft. Mailen kan naar 
info@stichtingkleef.nl of bel telefoonnummer 055 576 26 76. 
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Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn: 

30 jaar! Jubileumconcert via livestream te volgen! 

2020 is en blijft een bijzonder jaar voor de Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn: de stichting 
bestaat 30 jaar!Uiteraard ondervinden wij ook de gevolgen van de corona-crisis. Maar wij zijn dan ook 
heel blij te kunnen aankondigen dat ons zomerconcert op 27 juni door kan gaan. Door de huidige 
maatregelen kunnen helaas maar een beperkt aantal gasten bij dit concert op locatie aanwezig zijn. 
Maar wij proberen iedereen de mogelijkheid te bieden om het concert van het Pelargos kwartet 
virtueel bij te wonen via internet. 

 

Wij doen ons best om te zorgen dat dit concert live via internet te volgen zal zijn. Ga naar onze 
website www.masterclass-apeldoorn.nl voor meer informatie. De livestream zal daar via de link 
beschikbaar zijn op zaterdagmiddag 27 juni om 15:00 uur! 

Maandag 21 t/m woensdag 23 september: Masterclass Kamermuziek 
Philippe Graffin, Gary Hoffman, Claire Désert, Charles Neidich | Orpheus 

Dinsdag 22 september: Masterconcert | Orpheus 

Woensdag 23 september: Deelnemersconcert | Orpheus 

Donderdag 3 december: Jubileumconcert 
Strijkkwartet Animato & Jelmer de Moed, klarinet | Orpheus 

Verder staan er in het najaar de volgende masterclasses en concerten gepland: 

Maandag 21 t/m woensdag 23 september: 
Masterclass Kamermuziek met Philippe Graffin, Gary Hoffman, Claire DésertCharles Neidich | 
Orpheus 

Dinsdag 22 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  
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Tijd Omschrijving 

 Online PMA - Uitzending gepland 

19.00 uur Jaarstukken 2019 

20.00 uur Korte pauze 

20.15 uur Vervolg jaarstukken 2019 

21.15 uur Korte pauze 

21.30 uur Vervolg jaarstukken 2019 

22.30 uur Sluiting 

 Online PMA - Uitzending gepland 

19.00 uur Nieuw participatiemodel 

20.00 uur Korte pauze 

20.15 uur Vervolg nieuw participatiemodel 

21.15 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Loenenseweg 89, 7361 GD Beekbergen het vervangen van een dak 22-06-2020 

Kanaal Zuid 298, 7364 AJ Lieren,  het vestigen van een drogisterij en 
parfumerie en plaatsen reclame 

24-06-2020 

Veldbrugweg 35, 7364 AG Lieren het vergroten van een woning (aanbouw) 24-06-2020 

Van Limburg Stirumweg 19, 7361 CE Beekbergen het kappen van 2 bomen en 1 conifeer 25-06-2020 

Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen het plaatsen van een stretch tent 25-06-2020 

Waterjufferstraat 19, 7361 BL Beekbergen het plaatsen van een in-uitrit 26-06-2020 

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 

Stoppelbergweg 37, 7361 TE Beekbergen het kappen van 2 bomen 22-06-2020 

Hoge Bergweg 30215 , 7361 GS Beekbergen brandveilig gebruik (3 recreatiewoningen) 24-06-2020 

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). 
 
 
 



 

 

 12 

Ontwerp bestemmingsplan Kuiltjesweg 1, Beekbergen 

Van 25 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Kuiltjesweg 1, 
Beekbergen, met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1365-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de 
realisatie van een nieuw zorggebouw met honderd zorgplaatsen en bijbehorende voorzieningen op 
een zorglocatie aan de Kuiltjesweg 1 te Beekbergen. Het nieuwe zorggebouw dient ter vervanging 
van een tijdelijk zorggebouw dat verwijderd gaat worden. De gemeenteraad is niet van plan een 
exploitatieplan vast te stellen. 

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze 
over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren: 

• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder 
vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Kuiltjesweg 1 Beekbergen'. De ziens-
wijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien 
mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 

• mondeling: maak een afspraak met de heer R. Halfwerk, telefoonnummer 14055. 
• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen 

met DigiD). 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het 
kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. 

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege het voorkomen 
van de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het stadhuis beperken. 
Daarom is het op dit moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het 
Omgevingsloket. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Halfwerk op telefoonnummer 
14055 of via mail r.halfwerk@apeldoorn.nl.  

Apeldoorn, 24 juni 2020 

Ontwerp bestemmingsplan Kanaal Zuid 234 Lieren 

Van 25 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Kanaal Zuid 
234 Lieren met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1406-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft het 
wijzigen van de bestemming van de bedrijfswoning naar de bestemming ‘Wonen’ waarbij de activitei-
ten in de loods beperkt worden tot milieucategorie 1. De gemeenteraad is niet van plan een exploita-
tieplan vast te stellen. 

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze 
over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren: 

• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder 
vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Kanaal Zuid 234 Lieren'. De zienswijzen-
brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk 
ook uw telefoonnummer bevatten. 

• mondeling: maak een afspraak met de heer Van der Liende telefoonnummer 14055. 
• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen 

met DigiD). 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het 
kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. 

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege het voorkomen 
van de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het stadhuis beperken. 
Daarom is het op dit moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het 
Omgevingsloket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Van der Liende op 
telefoonnummer 14055 of via mail t.vanderliende@apeldoorn.nl.  

Apeldoorn, 24 juni 2020 
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Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling 

Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee 
dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor het realiseren van twee 
woningen op het perceel achter Dorpstraat 48 (Slagerspaadje) Beekbergen. 

Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage, 
kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de 
gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. 

Te zijner tijd zal een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te 
reageren. In het Gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren. 

Apeldoorn, 24 juni 2020 

Gemeente Apeldoorn, Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, 
Lierderstraat 66 te Lieren 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben het voornemen om een omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (OBM), te verlenen voor het wijzigen van een veehouderij aan de Lierder-
straat 66 te Lieren. 

Datum verzending: 22 juni 2020 

Zaaknummer: DOS-2019-035083 

Inzage: 
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken, inclusief verklaring van geen bedenkingen (natuur), ligt 
vanaf 25 juni 2020 zes weken ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege de verspreiding van het 
coronavirus willen wij het aantal afspraken in het Stadhuis beperken. Daarom is het op dit moment 
niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het Omgevingsloket. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel (055) 580 17 05 of via mail info@ovij.nl.  

Zienswijze: 
Een ieder kan een zienswijze over het ontwerpbesluit (en de ontwerpverklaring van geen bedenking) 
indienen. Over het ontwerpbesluit kan gedurende de terinzagetermijn schriftelijk of mondeling 
zienswijzen worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan burgemeester en 
wethouders van Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het mondeling indienen van 
zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Omgevingsloket, tel. 14 055. Het indienen van 
zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

Belangrijk: 
U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, indien u belanghebbende bent en tijdig 
schriftelijk of mondeling uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of kunt aan-
tonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. 

Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 
580 17 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier "DOS-2019-035083" vermelden? 
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Sociaal maatschappelijk werker 

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. 

 
 

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! 

 
 

 
 

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 
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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 
 
 


