Nieuwsbrief 20 juni 2022
Van de bestuurstafel
Noodopvang door het COA
De instroom van asielzoekers is hoog en de doorstroom van
statushouders vanuit de azc’s naar woningen is laag. Dat
laatste is het gevolg van de krapte op de woningmarkt. Om
toch aan onze wettelijke taak te kunnen voldoen – iedereen
die in Nederland asiel aanvraagt opvangen – zijn we op zoek naar zowel permanente als tijdelijke
opvanglocaties. Er is nu een tijdelijke locatie voor noodopvang in het Fletcherhotel in Beekbergen.
Het biedt ruimte voor de opvang van 160 asielzoekers. Deze opvang is in principe beschikbaar tot
oktober 2022.

Dagelijkse activiteiten asielzoekers
Het COA kent huisregels die iedereen in de eigen taal krijgt uitgereikt. Die huisregels gaan over
gedrag in het azc. Asielzoekers krijgen ook begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals
veiligheid en omgangsvormen in Nederland.
De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Bewoners
ontvangen – afhankelijk van de fase van de asielprocedure – een wekelijkse vergoeding om zelf voor
hun eten en drinken te kunnen zorgen. Dat geld geven ze doorgaans uit in de winkels in de buurt.
Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. Volwassenen hebben gesprekken met onder meer de IND
en kunnen terecht bij VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en vrijwilligerswerk voor
op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de
omgeving zoeken we naar een zinvolle dagbesteding.

Wil je iets bijdragen?
In azc's zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten azc's zetten mensen zich belangeloos in voor asielzoekers. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. En daar zijn we erg blij mee.
In sommige gevallen zijn ook spullen welkom.
Meer informatie over het COA en de opvang van asielzoekers kunt u vinden op de website:
www.coa.nl.
Noodopvang locatie Beekbergen is op zoek naar tweedehands kinder-en prentenboeken en
Engelstalige boeken voor volwassenen. Ook schaakborden/schaakstukken zijn erg welkom.
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In en om de dorpen
Beekbergen op z’n kop
Onder een stralende zon werd zaterdag een kleedjesmarkt (Dorpstraat) en een kofferbakverkoop
(Kerk-Allee) gehouden in Beekbergen. ’s Ochtends vanaf 10.00 uur was de meeste drukte en werden
er goede zaken gedaan. Veel mensen zochten verkoeling onder de bomen of een parasol. Vanaf de
middag werd het minder druk.

’s Ochtends werden er goede zaken gedaan.

Ook de Ontmoetingsplek bij De Hoge Weye was open en bij Slagerij Wilbrink kon men komen proeven.

Veel mensen zochten verkoeling onder de bomen of een parasol.
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Veel jeugd vergaapte zich aan het speelgoed en spelletjes wat volop voorhanden was.

Korenfestival Ugchelen
Afgelopen zaterdag 18 juni vond in Ugchelen het Korenfestival plaats in en om het Dorpshuis
Ugchelens Belang. Veel mensen zochten verkoeling onder de tenten en parasols die op het terrein
volop aanwezig waren. Ze genoten van het grote aanbod van koren uit de wijde omgeving. Er was
zelfs ook een shantykoor uit het Duitse Munster.
Na 10 jaar in het centrum van Ugchelen, 3 jaar in Beekbergen en twee festivalloze Coronajaren, heeft
het organisatiecomité van het Sokkenbuurt Zeemanskoor (SZOC) besloten een nieuwe versie van het
Korenfestival te organiseren in Ugchelen aan het eind van de Bogaardslaan en in en om het
verenigingsgebouw Ugchelens Belang. Op drie podiums, waarvan 1 podium in het dorpshuis, traden
pop-, shanty- en dialectkoren op.
Om het terrein was er een braderie met oude ambachten en Ugchelse ondernemers met lokale
lekkernijen, verenigingen enz.
Deelnemende koren waren PowerPop, Marine Shanty Chor Munster, Phoenix Vocaal, Oosterhuuzens
Dialectkoor, Ons-Koor.nl Beekbergen, Knap Eigenwijs en het Sokkenbuurt Zeemanskoor.
Het festival werd afgesloten met een Ugchelens Keitje en De Dwaze Dweilbende! (kleine cafe aan de
haven).
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Oosterhuuzens Dialectkoor

Ons-Koor.nl
Ons-Koor.nl bestaat uit een groep zeer enthousiaste leden. We zingen zowel Engels- als
Nederlandstalige popliedjes. Plezier staat bij ons hoog in het vaandel, tegelijkertijd streven we
naar kwaliteit, want we willen natuurlijk ook het publiek laten genieten tijdens optredens.
De muzikale leiding is sinds 2015 in handen van Lex van Diepen. Met veel deskundigheid,
humor en enthousiasme leidt hij de repetities en optredens. Vanaf september 2022 repeteren
we op MAANDAG in het clubhuis van de Voetbalvereniging Beekbergen, Veldhofweg 31 van
20.00 tot 22.00 uur. Lijkt het je wat om bij ons te komen zingen? Kom dan gerust langs bij onze repetitie. Je bent van harte
welkom! Nieuwsgierig geworden? Neem gerust een kijkje op onze website!
https://www.ons-koor.nl/
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Beekbergen promotie naar de 3e klasse!
In de finale van v.v. Beekbergen tegen v.v. Activia afgelopen
zondag op een sfeervolle Loenermark accommodatie begon
Activia uit Twello in de eerste helft ijzersterk en werd
Beekbergen keer op keer afgetroefd. Binnen 20 minuten
werd het 2-0 voor Activia, maar uiteindelijk was het wel een
kantelpunt in de wedstrijd want uit de directe tegenstoot
werd het opeens 2-1.
De tweede helft was bijna volledig voor de Beekbergenaren.
Nu waren zij de ploeg die alle tweede ballen won en daardoor ook steeds het initiatief namen. Activia slaagde er
amper meer in om voetballend het middenveld over te
steken en het werd een vechtwedstrijd waar Beekbergen
duidelijk beter mee omging. Na een uur spelen werd de
gelijkmaker op het bord gezet en het momentum kon niet
meer terug gehaald worden. Activia kwam niet meer in de
duels en liet zich voortdurend de kaas van het brood eten.
In het laatste kwartier wisten de geelzwarten nog tweemaal te scoren met knappe kopgoals als teken
dat de tegenstander fysiek gewoon de baas was op het veld. De 2-4 overwinning werd diezelfde dag
uitbundig gevierd met een rondrit door het dorp en ’s avonds kon men het vernemen door het vuurwerk dat die avond afgestoken werd.

Beekbergen gefeliciteerd met de promotie naar de 3e klasse!

Meer bewegen voor ouderen
Na de zomervakantie, starten we op maandagochtend
5 september 2022, bij voldoende belangstelling (minimaal
10 deelnemers), een nieuwe groep op voor de Gymnastiek in de
Hoge Weye (zaal 5 achteringang). Deze les start om 10.15 uur
en duurt tot 11.15 uur. Lilian Jans geeft deze les.
Wat doet u in zo’n les:
U begint de les met een kwartiertje bewegen op muziek, waarbij
iedereen zoveel mogelijk staat (soms gaat iemand even zitten,
omdat dat dan nodig is). Daarna komt een rustiger deel met
oefeningen op de stoel; vervolgens wordt er zowel op als bij de stoel bewogen.
Na de les drinken we samen koffie € 0,50 per kopje.
De leskosten bedragen: € 2,95 per les, waarbij u betaalt voor de periode september tot en met december
(N.B. dit mag ook met de stadspas betaald worden).
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij Annemarie Heinink 06 2069 2898
Aanmelden kan tot 26 augustus a.s.
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Toekomstbestendig wonen in Beekbergen
Wilt u toekomstbestendig wonen in een prachtig gerenoveerd appartement? Midden in het groen én
aan de rand van het gezellige dorpscentrum van Beekbergen? In het voormalige verzorgingshuis
De Vier Dorpen zijn nog diverse woningen beschikbaar. Mogen wij u binnenkort verwelkomen?

Over De Vier Dorpen
De Vier Dorpen is een voormalig verpleeghuis
aan de Loenenseweg in Beekbergen. Het ligt
op een prachtige plek midden in het groen en
alle winkels en andere voorzieningen liggen om
de hoek. Beekbergen heeft een dorpse sfeer
en buurtbewoners worden actief betrokken bij
activiteiten en festiviteiten in het dorp. Een
unieke woonplek waar u de rust ervaart van de
natuur én onderdeel bent van het dorpse leven.
Afgelopen jaar is een grootschalige renovatie
van het gebouw gestart. Met deze renovatie
zijn de appartementen toekomstbestendig
gemaakt.
In augustus 2022 wordt het gebouw opgeleverd en start de verhuur.

Wonen in De Vier Dorpen
De Vier Dorpen bestaat uit twee delen. Er is een hoofdgebouw met 51 zelfstandige appartementen
en daaromheen liggen nog 31 losse appartementen. In het hoofdgebouw is een ontmoetingsruimte
aanwezig. Hier kunt u gezamenlijke activiteiten doen of gewoon gezellig een kopje koffie drinken met
uw medebewoners. Elk appartement;








Is bereikbaar met een lift;
Is gelijkvloers;
Bestaat uit 2- of 3 kamers;
Heeft een eigen keuken met moderne apparatuur;
Heeft een eigen badkamer;
Heeft een zeer ruim balkon of, wanneer u op de begane grond woont, een terras;
Is uitgerust met elektrische zonewering.

De huurprijzen beginnen vanaf netto 638 euro per maand en vallen in zowel de sociale en de vrije
sector. Deze prijs is exclusief servicekosten en gas, water en licht. U kunt vanaf 1 augustus een
appartement huren voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is een maand.

Zorg
De Vier Dorpen is speciaal voor ouderen met een zorgvraag en dus een Wlz-indicatie hebben.
U ontvangt zorg via ‘Volledig Pakket Thuis’ (vpt). Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.) is
hier verantwoordelijk voor. Heeft u vragen over zorg op De Vier Dorpen? Dan kunt u contact
opnemen van het Zorgservicebureau van ZGA e.o. Zij helpen u graag verder.
Telefoonnummer Zorgservicebureau: 055 549 52 49.

Meer weten?
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag meer weten over het wonen op De Vier Dorpen?
Neem dan contact op met het Zorgservicebureau.
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Open dag op Zorgboerderij De Poedelick – zaterdag 25 juni
Op zaterdag 25 juni is het van 10.00-15.00 uur Open Dag op Zorgboerderij De Poedelick. We
stellen daarbij het erf en een deel van het gebouw open voor bezoek. De medewerkers, vrijwilligers
en zorgvragers van de zorgboerderij laten u
graag zien hoe ze samen werken en wat
De Poedelick biedt aan dagbesteding.
Ook voor kinderen is er veel te doen. Wij, maar
ook de zorgvragers, zien u graag verschijnen.
Op deze dag kunt u kennis nemen van onze
nieuwbouwplannen voor ouderenzorg.
Hartelijk welkom!
https://www.depoedelick.nl/

DE STAMTAFEL

ZOEKT VRIJWILLIGERS

De Stamtafel zoekt vrijwilligers om éénmaal per maand koffie te zetten en te schenken in
Dorpshuis De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen
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.
Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar
ook voor het maken van een praatje met elkaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof,
mailadres: a.tijhof9@upcmail.nl

Deelnemers Reminder VELUWSE
AVONDMARKT
Heeft u zich al aangemeld voor de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen?
De inschrijving voor 2022 sluit bijna, maar er zijn nog
een aantal kramen vrij. Schijf je dus nog snel in!
Aanmelding voor de Veluwse Avondmarkt kan alleen
via de website:
https://www.veluwseavondmarkt.nl/contact.html
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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 donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur in De Hoge Weye (ingang tegenover Geldmaat),
Dorpstraat 34, Beekbergen.

Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!

Inloopspreekuur
In de Hoge Weye (ingang tegenover Geldmaat) is er een inloopspreekuur voor personen die
kampen met verslavingsproblematiek en/of naasten die mensen kennen die hulp nodig
hebben.
De tijden zijn op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Josien Broer van het Leger des Heils is aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Mocht er een groep ontstaan van mensen die wekelijks van een
groepssessie gebruik willen maken, kan dit worden opgestart.
Schroom niet en kom langs!

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 25. Zwembad
De Hagenbrug

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html
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Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Apeldoorn
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope
Keuringen op 1 juli en vervolgens eens per maand in Regus Business Park, Het
Rietveld 55A. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website:
www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00, C/D/E en Taxipas € 60,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op www.mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal
weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR
(per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.

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.
De kerkdiensten zijn gelukkig weer vrij toegankelijk voor kerkgangers (10.00 en
19.00 uur). Hiervoor dient u klachtenvrij te zijn. U hoeft u niet meer aan te melden.
De diensten kunnen ook via www.kerkdienstgemist.nl (dorpskerk Beekbergen) live of later worden
meebeleefd.
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.hervormdegemeentebeekbergen.nl of www.hgbb.nl
Technische vrijwilligers gezocht bij De Stamtafel in
De Hoge Weye in Beekbergen
In de Hoge Weye is er op elke 1e donderdagmiddag van de maand tussen 14.00 en
16.00 uur een Repaircafé. De vaste vrijwilligers hebben helaas vanwege persoonlijke
omstandigheden afscheid moeten nemen van het Repaircafé. We willen de inwoners van
Beekbergen zo veel mogelijk stimuleren om kleingoed met een stekker een nieuw leven te
geven i.p.v. het weg te gooien. Samen met de inwoner onderzoek je of het apparaat
gerepareerd kan worden. Je zoekt uit of er nieuwe onderdelen besteld moeten worden door
de inwoner. Als het onderdeel binnen is repareer je zo mogelijk samen het apparaat.
Ben jij die degene die ons 1 x per maand komt versterken?
Neem dan contact op met Ton Tijhof: 06 28 94 67 25
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Internationale Vierdaagse Apeldoorn
67ste editie 4Daagse van Apeldoorn
De eerstvolgende editie van de Vierdaagse van
Apeldoorn is van dinsdag 12 tot en met vrijdag
15 juli 2022. De Apeldoornse Vierdaagse, die
geheel wordt georganiseerd en uitgevoerd door
vrijwilligers, kenmerkt zich behalve door de natuur,
ook door de gezellige sfeer. Zowel bij de rustpunten
langs de route als op het start- en finishterrein
worden de deelnemers onthaald met een
gevarieerd muziekprogramma.

Voor jong en oud
Deze Vierdaagse is niet alleen plezierig voor doorgewinterde wandelaars maar ook voor beginners.
Waarom? Omdat deelnemers niet persé vier dagen hoeven te wandelen en kunnen kiezen uit korte
en lange afstanden. Kortom: een bijzondere Vierdaagse met een mooie samensmelting van diverse
wandelliefhebbers!
Houd onze website regelmatig in de gaten voor het laatste nieuws en ontwikkelingen. En volg ons
ook op Facebook!
https://www.4daagseapeldoorn.nl/

Radio astronomie achter de Maan – dr. Marc Klein Wolt
Vrijdag 24 juni 2022, 20.00 – 22.00 uur

De Nederlandse astronoom Marc Klein Wolt wilde voor zijn onderzoek een radiotelescoop aan de
achterkant van de maan hebben. Maar waarom en vooral: hoe krijg je die daar? China bood hem een
unieke kans om zijn droom waar te maken, maar dat bleek een avontuur op zich…
Volkssterrenwacht Bussloo
Adres: Bussloselaan 4
7383 RP Bussloo (gem. Voorst)
Coördinaten: 52.196880 N / 6.119408 O
Telefoon: 0571-262006
Email: info@volkssterrenwachtbussloo.nl
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Ontmoetingsbijeenkomst voor partners van mensen met kanker bij ‘kLEEF!
Partners van mensen met kanker, een vergeten groep?
Donderdag 23 juni organiseert Stichting Kleef een ontmoetingsbijeenkomst voor
partners van mensen met kanker. Deze begint om 15.30 uur en is tot ongeveer
17.00 uur.
Als de diagnose kanker valt, raakt het leven ontregeld. Alles staat in het teken
van onderzoeken, behandelingen en uitslagen. De partner beweegt mee. Maar
juist ook als het ziekteproces een langdurig karakter krijgt, wordt er veel van de partner gevraagd.
Teveel soms! De omgeving heeft er vaak te weinig oog voor. Daarom is het belangrijk om er met
elkaar over te kunnen praten. Dat kan bij Stichting ‘kLEEF!
Ben je geïnteresseerd of wil je op de hoogte gehouden worden, neem dan contact met ons op via
info@stichtingkleef.nl of telefonisch 055 576 26 76.
Bij ons binnenlopen kan natuurlijk ook: Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

8 juni start kaartverkoop Muziekzomer Gelderland 2022
Van vrijdag 29 juli tot en met zondag 14 augustus 2022
is het publiek welkom op de mooiste binnen- en buitenlocaties in Gelderland om te genieten van concerten en
voorstellingen met muziek, theater, opera en spektakel.
Getalenteerde musici – conservatoriumstudenten en
young professionals - zorgen voor een inspirerende mix
aan muzikale ervaringen voor een breed publiek.
Van relaxed luisteren in het gras tot opera, intieme
avonden en nieuwe composities voor orkest: het zit
allemaal in dit zomerse festival.
De kaartverkoop start op 8 juni om 12:00 uur via
www.muziekzomer.nl.
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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
afdeling Juridische Zaken, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal
loket).
Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over
het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening.

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Tullekensmolenweg 33 in Beekbergen

Zomer Brocante Fair d.d. 13 en 14 augustus 2022

14-06-2022

Het Oude Veen in Lieren

Winterfair Oosterhuizen d.d. 26 november 2022

14-06-2022

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.

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

op het veld tussen de Molenvaart/Lierderstraat/
Voshuizen in Lieren

“Uutbuurt” d.d. 19 augustus 2022

14-06-2022

omgeving Dorpstraat/Kerkallee in Beekbergen

Beekbergen op z’n Kop d.d. 18 juni 2022

14-06-2022

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit
besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datum)
gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl.
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.
Vragen?
Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het team
Persooninformatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl.
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Hulphuuske

- een helpende hand en een luisterend oor -

De hervormde gemeente Beekbergen wil er zijn voor haar omgeving. Het is ons verlangen
als gemeente van Jezus Christus voor u, voor jou beschikbaar te zijn.
Bent u of ben jij iemand die best een helpende hand of een luisterend oor kan gebruiken?
Bij de kerk (ingang Dorpstraat) en aan het Hoogepad (Papenberg 5) zijn hulphuuskes
geplaatst.
Het zijn brievenbussen waarin – met vermelding van
een telefoonnummer - een concrete hulpvraag of een
verzoek tot contact kan worden gedeponeerd.
De diaconie zorgt voor het contact leggen met de
vraagsteller en het uitzetten van hulpvragen.
Het hulphuuske is er voor u en voor jou!
Wijs gerust ook anderen op dit initiatief.
Jezus was met ontferming over mensen bewogen. Wij hopen in onze
omgeving iets van Zijn barmhartigheid en liefde uit te stralen.

Seniorenbijeenkomsten
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HUISKAMER van LIEREN
De vrijwilligers van de Huiskamer in Lieren zetten iedere woensdag
tussen 10.00 en 12.00 uur de deur weer open! De tafels en stoelen
staan zo opgesteld dat er ruimte genoeg is voor allerlei activiteiten.
Wees welkom vanaf 10.00 uur en neem gerust je buurvrouw en/of
buurman mee!
Voor WIE?
 Dorpsgenoten
 Voorbijgangers
 Vakantiegangers
Iedereen die zin heeft in:
 een kop koffie of thee met wat lekkers
 een fijn gesprek of het spelen van een spel (bijvoorbeeld
Rummikub, sjoelen)

gezelligheid, gewoon samen zijn, elkaar ontmoeten, andere
mensen ontmoeten, even uit de dagelijkse sleur zijn.

Lunch:
Iedere eerste woensdag van de maand is er na de koffie om 12.00 uur een lunch tegen een kleine
vergoeding. Graag wel even apart opgeven zodat we hier met de boodschappen rekening mee
kunnen houden.
En lijkt het je leuk om 1x per maand of vaker mee te draaien in ons enthousiaste team vrijwilligers?
Alle hulp is welkom. Kom vooral langs om de sfeer te proeven en kennis te maken of mail naar
HuiskamervanLieren@outlook.com dan nemen wij contact met je op. Een keer meedraaien kan altijd.
TOT ZIENS in de Huiskamer! Lierderstraat 7 te Lieren (achter de kerk).

18

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

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 via
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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