Nieuwsbrief 7 december 2020
Van de bestuurstafel
Najaarsoverleg
Op vrijdag 11 december 2020 vindt het jaarlijkse najaarsoverleg
plaats tussen gemeente Apeldoorn (onder andere wethouder
dorpen) en bestuur dorpsraad.
Dit jaar zal ongetwijfeld gesproken worden over de verandering in
de relatie dorpsraden met gemeente Apeldoorn. De dorps- en wijkraden hebben zich in gezamenlijkheid negatief uitgelaten over deze
nieuwe omschrijving van hun taken en bevoegdheden.
Overleg met de gemeente heeft (tot nu toe) geen enkel effect gehad. De voorzitters van de hebben
aan de gemeente duidelijk gemaakt dat zij niet uitsluitend om hun eigen rol tegen het plan van de
gemeente hebben gekeerd maar dat zij ook nadrukkelijk hebben aangegeven dat het plan van de
gemeente ook voor de gemeente zal blijken slecht te functioneren. Het motief van de gemeente
“burgers zijn mondig genoeg om de weg naar de gemeente te vinden (burgerparticipatie)” zal in de
praktijk blijken te resulteren in verdeeldheid in besluitvorming en extra werk voor de gemeente.
In het door de gemeente opgestelde schema van door hen voorgestelde overlegstructuur wordt
eigenlijk teruggegaan naar de structuur van buurtcommissies.
Natuurlijk zullen we met de gemeente ook een aantal zaken bespreken die u in de afgelopen periode
bij ons onder de aandacht hebt gebracht. Veiligheid, verkeer, onderhoud van wegen en bestemmingsplannen zullen dat zeker zijn. Wij melden in een volgende Nieuwsbrief hoe het gesprek met de
gemeente is gegaan.

Najaarsoverleg op 20 december 2019, toen er nog geen ‘anderhalvemetersamenleving’ bestond.

1

Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken
In deze Nieuwsbrief wordt nader ingegaan op het plan dat Apeldoorn heeft
voor het gebied van zonneparken. Allereerst voor de afbakening. Het
gemeentebeleid gaat op dit moment uit van een behoefte van zo’n 250 ha in
2030. 250 ha is een oppervlak van ca. 350 voetbalvelden (UEFA afmetingen
van een voetbalveld 100x70 meter).
Veel aandacht wordt in de nota besteed aan inpassing in de omgeving; zowel
bebouwde omgeving als niet-bebouwde omgeving. Dat geldt ook voor

participatie en acceptatie. Vooral dat laatste roept hier en daar weerstand op vanwege de mate van grondgebonden oppervlak. Belangrijk
uitgangspunt voor de gemeente Apeldoorn, zo lezen we in de nota, is
dat het een project is “voor en met Apeldoorn”.
Aan die participatie zijn wel voorwaarden verbonden. Dat geldt voor
proces- en voor projectfase.
De gemeente Apeldoorn heeft met de zonneladder inzichtelijk gemaakt
de rangorde van de te maken keuzes voor locaties.




op daken
binnen bebouwd gebied
in het landschap

De gemeente Apeldoorn, zo staat in de nota, acht gebruik van de zonneladder voorwaardelijk bij een
goede afweging. Zowel in de afweging bij elk afzonderlijk zonnepark, als bij de verantwoording op de
gehele ontwikkeling van duurzame energie opwek.
In de bijlagen bij de nota wordt onder andere aandacht besteed aan:
 lessen uit pilot zonneparken
 beleid provincie Gelderland
 toelichting vergunningsprocedure
 rekening houden met cultuurhistorische waarden
 aansluiten op de energie infrastructuur en rol van de netbeheerder
De nota start met de beschrijving van de ambitie van de gemeente Apeldoorn om in 2030 ca. 250 ha
aan zonneparken te hebben. Lezend in de nota kan gesteld worden dat dit ambitieus is en dat
samenwerking met omwonenden, bedrijven, provincie en rijk een absolute voorwaarde zal zijn.
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I en om
In
o de dorpe
en
S
Sinterkla
aas bezoe
ekt OBS Beekbergen – 4 decemb
ber 2020
Terw
wijl Piet ‘Sie
eta’ met de bakfiets voll met zakke
en strooigoe
ed vanaf de Dorpstraatt
het schoolplein
n van OBS Beekbergen
B
n kwam binn
nenfietsen kkwam Sinte
erklaas met
Piett ‘Lucia’ op de
d fiets via de achterka
ant het scho
oolplein bin
nnenwandellen. De
scho
oolkinderen
n stonden all ongeduldig
g in een gro
ote kring te wachten. Sinterklaas
S
en de
d Pieten werden
w
op he
et schoolple
ein welkom geheten do
oor schoold
directeur
Jola
anda Klaayssen en OBS
S-leerling Lo
otte. Er werd
rden diverse
e Sinterklaa
asliedjes
mett z’n allen ge
ezongen en
n ook mochtt iedere gro
oep hun eige
en Sinterkla
aasliedje
u
uitzoeken.
D
Daarna
ging
g Sinterklaas op bezoek bij alle kla
assen.
Sinterklaas werd dit jaa
S
ar gespeeld
d door Gerritt Woudenbe
erg. Jan Lam
mmers werrd aangeste
eld als
‘rreserve’ Sin
nterklaas vo
oor het geva
al!
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D
Draaiorg
el “De Scala” zorgt voor veel mu
uzikale ge
ezellighe
eid
Vrijdag
gmiddag 4 december
d
w
werd Beekb
bergen
muzika
aal verrast met het dra
aaiorgel De Scala van
de bek
kende altijd breed glimlachende orgelman
Robin Hendriks uit Nieuwkoo
op. Er werden
Sinterk
klaasliedjess maar ook vele bekend
de
(inter)n
nationale nu
ummers ten
n gehore ge
ebracht.
De rou
ute ging via De Vier Do
orpen, Het Zonnehuis,
Z
Boekh
handel Beekkbergen, De
e Heksenke
etel en
eindigd
de als laatsste bij Albertt Heyn John
n Westerik.
Toen was
w inmidde
els de duistternis
al inge
evallen.
B
Bemivo
bed
dankt voorr deze muziikale verras
ssing!
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Rotary Apeldoorn Zuid plant tulpenbollen bij het Zonnehuis
Al sinds 1988 zetten Rotary leden zich wereldwijd in om polio uit te roeien.
In het kader van ‘End Polio Now’ worden diverse acties opgezet om
fondsen te werven voor vaccinatieprogramma’s in vele landen. Polio is nu
voor 99,9 % verminderd, alleen in de landen Afghanistan en Pakistan
komt het nog voor.
Een van de acties is de verkoop van tulpenbollen. Rotary Apeldoorn Zuid
doet hier jaarlijks aan mee. Dit jaar zijn ook weer door de enthousiaste
leden vele dozen bollen ingekocht, maar nu ten behoeve van het
Zonnehuis Beekbergen.
Zaterdag 28 november zijn de tulpenbollen in de grond gezet in de
bloembakken van het Zonnehuis.
Twee doelen zijn hiermee gediend. De opbrengst voor de actie ‘End Polio
Now’, de tulpenbollen voor het Zonnehuis.

Vakantiepark Het Lierderholt - Genomineerde Camping van het jaar 2021 !

YES! Fantastisch nieuws! Dankzij jullie allemaal zijn wij weer door de ANWB genomineerd voor
Camping van het Jaar 2021, in de categorie 'meest gewaardeerde huuraccommodatie’!
Namens de familie Willemsen en het hele Lierderholt-team: ontzettend bedankt voor het stemmen!
Op 13 januari 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt, dus tot die tijd gaan wij het in spanning afwachten.
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Avond rond kerst met Woord en muziek in Dorpskerk
Wat kunnen de winteravonden lang zijn! En stil.
En eenzaam. Juist in deze tijd.
De afgelopen jaren organiseerde de Eben-Haëzerkerk
rond de kerstdagen een maaltijd. Dit jaar kan dat helaas
niet. We hopen in plaats daarvan een avond te
organiseren in de Dorpskerk.
Op 22 december vanaf 19.15 uur kunt u meeluisteren
en -kijken met de Dorpskerk. Door de Eben-Haëzerkerk
wordt dan een avond verzorgd rond de Bijbel en
bijpassende muziek. De avond wordt live uitgezonden
op www.kerkdienstgemist.nl, Dorpskerk Beekbergen.
Van harte welkom!

De resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek “Perspectief op ontwikkeling”
Op dinsdag 24 november 2020 was het zo ver en mochten wij het onderzoeksrapport
presenteren en officieel overhandigen aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het
Ministerie van VWS. Bij deze (online) presentatie waren ook beleidsmakers van de
ministeries van VWS, OCW en SZW en andere betrokken partijen aanwezig.
Het rapport heeft als titel “Perspectief op ontwikkeling, voor jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen, hun ouders, broers en zussen” gekregen. Het is
een prachtig rapport geworden met mooie resultaten. We zijn heel
blij dat we de bevindingen nu kunnen delen en het gesprek over
de bevindingen en de implicaties ervan kunnen openen. Een
onderzoeksrapport opleveren is één, we willen natuurlijk vooral
dat het bijdraagt aan het meedoen en de kwaliteit van leven van
deze jongeren en hun naasten.
Parc Spelderholt wil dan ook dat er op grote schaal een passend
opleidingsaanbod wordt ontwikkeld voor jongeren van 18 jaar en
ouder met licht tot matig verstandelijke beperkingen. Je kunt ook
zeggen: deze jongeren én hun gezinnen perspectief bieden op
ontwikkeling is een kwestie van moderne en toekomst gerichte
beschaving. Erik Gerritsen heeft positief gereageerd op het
onderzoek en wil kijken welke belemmeringen er zijn die dit in de
weg staan. Daarnaast gaan we met de ministeries en regionale
partijen onderzoeken onder welke voorwaarden een regionaal
ontwikkelingscentrum opgezet kan worden vanuit de visie en methodiek van Parc Spelderholt.
Blijf ons volgen.
Het volledige rapport en de samenvatting zijn vanaf vandaag beschikbaar.
perspectief-op-ontwikkeling-samenvatting-drukversie-hr-def.pdf (parcspelderholt.nl)
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met hoofdonderzoeker
Selle van der Woude.
Via mail@sellevanderwoude.nl of 06-11043535.
Voor meer informatie over Parc Spelderholt kunt u per mail contact opnemen met Annette Fritschy,
directeur Parc Spelderholt.
https://www.parcspelderholt.nl/
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Rabo Clubsupport
Op het Oosterhuuzens Dialectkoor zijn ook dit jaar
weer een flink aantal stemmen uitgebracht bij de
actie van de Rabobank. Het koor kan een bijdrage
tegemoet zien van € 1.040,-.
Een fraai resultaat.
Dank aan allen die op ons koor hebben gestemd !

Voortgang nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk Beekbergen
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L
Lieren
al in kerstsfeer

Op het grasveldje aa
an de Lierderstraat in Lieren
n staan een ne
egental lampio
onnen die ’s avvonds verlichtt worden
en naarmate de avon
nd vordert om
mhoog gehesen
n worden. Spe
ectaculair om te zien !

K
Kort
nieu
uws

V
Vorige
week warren de bladruim
mers van de gem
meente druk in de
d weer.

Ieder jaar con
ntroleert de bran
ndweer de bran
ndkranen.
Bran
ndkranen kunnen
n op de stoep, iin de straat, parrkeerplaatsen off
openbaar groen
n zitten. Met behulp van het zo
ogenaamde
brandkranen
nbordje kan je de
e exacte locatie
e vinden.
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Rijbewijskeuringen CBR in Beekbergen
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar
of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen,
of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen zaterdag 5 en vrijdag
18 december in Dorpshuis De Hoge Weye medisch laten keuren voor de verlenging
van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.
De Procedure
Houd zelf ook de einddatum van uw rijbewijs in de gaten.
Begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch
gekeurd moet worden.
De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen.
Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure
leest u op de website van Regelzorg.
Afspraak maken
Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke
afsprakenbureau 088 23 23 300.
Coulanceregeling 75 plus
Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden met een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden
echter alleen in Nederland.
De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk verbeterd.
De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden voor de einddatum van uw rijbewijs.

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 BeekbergenLieren (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
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Gratis advies va
an vrijwilligers
Wilt u duurzame energie, m
maar u weet niet goed
nen? Vraag da
an de vrijwilligers van
hoe te beginn
bLoEm. Stuu
ur een e-mail.
www.duurzaa
internet:
ambloem.nl
e-mail:
info@duurzaa
ambloem.nl

Energiek wonen
w
doe
e je zo !

Uw vo
oorbeeld

Mee
er vrijwillige
ers gevraagd

Help de wereld
d en uw portemo
onnee.
Kom eens lang
gs om te bespre
eken wat u
aan uw huis ku
unt (laten) verbe
eteren.

We makken graag
foto’svan
n uw huis voor
de webssite

Heeft u leuke ideeën of wilt u helpen?
p, want we willen
n
Neem dan contact op
graag meer bLoEm-vrijwilligers

DORPS
SKERK BEEKB
BERGEN
N
De dorpskkerk is al eeuwen een huis
h
van Go
od in het hart van ons dorp.
d
Het is een huis van God
G voor ied
dereen in Be
eekbergen, Lieren,
Oosterhuizzen of waarr dan ook va
andaan.
Door het co
oronavirus was
w de kerk de
d afgelopen drie maande
en helaas nie
et geopend. Hoewel begrrijpelijk en
verstandig, voelde het voor
v
velen alls een gemiss.
Met ingang
g van 19 juli zijn
z de morge
endiensten (9
9.30 uur) we
eer toegankelijk voor kerkkgangers. Hie
ervoor
dient u klacchtenvrij te zijijn, te reserve
eren via de www.pknbee
w
ekbergen.nl en
e zich strikt te houden aan
a alle
veiligheidsvvoorschriften
n die in de ke
erk worden aa
angegeven. Het voelt on
nwennig om o
op deze man
nier
kerkdienste
en te houden
n, maar we re
ekenen op ie
eders begrip en medewerrking. Het ga
aat immers om
m ieders
gezondheid
d.
Elke zonda
ag is er om 9.30
9
uur en 19.00 uur ee
en live uitze
ending.
Op www.ke
erkdienstgem
mist.nl kan je zoeken op ‘d
dorpskerk Be
eekbergen’ en
e de dienste
en live of late
er bekijken
en meebele
even.
Elke woens
sdagmiddag
g is er om 15.00 uur een
n live uitzen
nding. Om de eenzaamh
heid en de lan
nge week
te onderbre
eken. De ene
e keer zal er orgelspel klinken, de and
dere keer ee
en bemoedigiing vanuit de
e Bijbel
door ds. La
ammers of dss. Theunisse, dan weer een
e CD met geestelijke
g
lie
ederen. De u
uitzendingen zijn te
volgen via de
d kerkradio of via www.kerkdienstge
emist.nl.
Ben je eenzzaam, heb je
e behoefte aa
an een gesprek of aan prraktische hullp?
Neem gerust contact met ons op. We
W bieden gra
aag een luistterend oor off schakelen o
ons netwerk in.

Ds. Ad
driaan Theu
unisse
awjthe
eunisse@kliksafe.nl
055 84
43 69 88

Ds. Jan La
ammers
jan@jrlamm
mers.nl
055 844 16
6 79

Meer info: www.pknbe
eekbergen.nl
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Terugblik

Winter, 7 december 2012

Winter, 9 december 2017
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V
Varia
L
LIVESTRE
EAM! Gemiiniden en dee wintersterrrenhemel - vrijdag 4 deecember 20220 @ 20:00 – 22:00 uur
Vanwege de
V
e situatie rondom het coronavirus
c
is deze lezing alleen via
v een livesstream te vo
olgen:
h
http://www.y
youtube.com
m/Volkssterrrenwacht.
Rond 13/14 december kunnen bij een heldere
R
e hemel weer vele
‘vvallende ste
erren’ worde
en waargen
nomen. De waarnemer
w
r kan hierbij
den zoals
te
evens genie
eten van de
e wintersterrrenhemel. Sterrenbeel
S
O
Orion,
Stier en Tweelingen staan prominent
p
a de hemel en
aan
ta
alloze intere
essante objjecten verto
onen zich ge
eschikt voorr een
v
verrekijker
o telescoop
of
p. Jaap van ’t Leven leg
gt uit waard
door er
‘vvallende ste
erren’ zijn en hoe men die het besste kan waa
arnemen.

V
Volkssterr
renwacht Bussloo
B

Sam
men
Schad
devrij
202
21
in!!
Om oud en nieuw voor iedereen gezellig
O
e veilig te houden,
en
h
gellden er bepaalde
re
egels.
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G
Gemee
entenie
euws

Politieke Ma
arkt Apeldoorn donderda
d
ag 10 dec
cember 2020
2
A
Agenda
gem
meenteraad 10 decem
mber 2020
?
???
U kunt deze
e, en de and
dere digitale
e vergaderin
ngen van de
e gemeente
eraad live vo
olgen via
w
www.apeldo
oorn.parlaeu
us.nl.
T
Tijd

Omschrijving
Online PMA
P
- Uitzen
nding gepla
and

19.00 uur

Expertme
eeting Eenza
aamheid

2
21.15
uur

Pauze

2
21.30
uur

Presenta
atie kadernota Onderwijsh
huisvesting 2021-2024
2

2
22.30
uur

Sluiting
Online PMA
P
- Uitzen
nding gepla
and

19.00 uur

Apeldoorrn Marketing

2
20.45
uur

Presenta
atie gevaarlijkke stoffen ovver het spoorr

2
21.15
uur

Pauze

2
21.30
uur

Startnotittie Transitievvisie warmte

2
22.30
uur

Sluiting
Online PMA
P
- Uitzen
nding gepla
and

19.00 uur

Intrekken
n van de vero
ordening dorrps- en wijkra
aden

2
21.15

Pauze

2
21.30
uur

Advies aa
anwijzing pu
ublieke lokale
e omroep

2
22.30
uur

Sluiting

A
Aangevraa
agde omgevingsverrgunning
L
Locatie

Omschrijv
ving

Datum

E
Engeland
1, 7361
7
CS Bee
ekbergen

het verande
eren van de gevels

30-11-2020
0

T
Tullekensmol
lenweg 70, 7361
7
ER Bee
ekbergen

het kappen
n van een boom

30-11-2020
0

E
Engeland
19,, 7361 CS Be
eekbergen

het kappen
n van een esdoorn

30-11-2020
0

E
Engelanderho
olt villa 3, Be
eekbergen

wijziging op
p eerder verlleende vergu
unning

02-12-2020
0

1
13

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

Hulleweg 34, 7361 GG Beekbergen

het verplaatsen van een in-uitrit

01-12-2020

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).
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S
Sociaal
maatsc
chappellijk werk
ker
S
Spreekuu
ur Stimenz
Van Stimenz
S
onttvingen wij bericht
b
dat als
a resultaa
at van overle
eg met doktter Peters iss
overe
eengekomen
n dat het Sttimenz-spre
eekuur in ge
ezondheidsccentrum Pa
apenberg
weer op inloopba
asis kan pla
aatsvinden. Het is dus niet meer p
per se noodz
zakelijk een
n
afspra
aak te make
en. Uiteraarrd komt u alleen naar het
h spreeku
uur als u “co
orona vrij”
b
bent
en natu
uurlijk dient u zich aan de richtlijne
en van de Rijksoverhei
R
id en het RIIVM te houd
den.
Het inloopsp
H
preekuur is op dinsdag
gochtend va
an 10.00 tot 12.00 uur in Gezondheidscentrum
m
Loenensew
P
Papenberg,
weg 1, Beekkbergen. De
e maatscha
appelijk werkers Hélène
e Mook (06 2500 9728
8)
e
en/of
Anne Snellebrand
S
d (06 1279 2809)
2
zijn dan
d beschik
kbaar om u te helpen w
wanneer u hulp
h
nodig
h
heeft
op geb
bieden die vallen
v
binne
en het socia
aal maatsch
happelijk kad
der.
Of het nu ga
O
aat om vrag
gen op het gebied
g
van hulp
h
die uw
w leefomstan
ndigheden kkunnen
v
veraangena
men of om welke activviteiten voorr u geschiktt zouden zijn
n om uw we
elzijn te vergroten of
w
welke
moge
elijkheden er voor u zijn
n om deel te
e nemen aa
an vrijwillige
erswerk? Err is vaak me
eer mogelijkk
d u denkt.
dan

S
Seniore
enbijeen
nkomste
en
In verba
and met de
e coronav
virus gaan alle senio
orenbijeen
nkomsten in Beekbergen en
Lie
eren, tot nader
n
orde
er, niet door !

D STA
DE
AMTAF
FEL
Ie
edere dond
derdagmidd
dag van 14
4.00 tot 16.0
00 uur verz
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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!

Gemeente Apeldoorn
Wijkagent Beekbergen, Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Fatma Tepeli
Contact met uw wijkagent?
Fatma is wijkagent van Beekbergen,
Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Spreekuur en lokatie
Loenen:
Donderdag van 17.00 – 18.00 uur
in De Bruisbeek aan de Loenerdrift

Beekbergen:
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur
Tullekensmolenweg 22a
(in de Boerderij)

Heeft u een smartphone?
Scan dan bovenstaande QR-code

Telefoon : 0900 - 8844
E-mail : fatma.tepeli@politie.nl
Twitter : POL_Beekbergen
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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

17

