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V de
Van
e besttuursta
afel
M
Meer
inwo
oners van
n Apeldoo
orn kunn
nen nu energietoes
slag van 800 euro krijgen
Mensen me
M
et een inkom
men tot 120% van het sociaal m
minimum ku
unnen
s
sinds
april een
e eenma
alige energietoeslag krijgen
k
van
n 800 euro netto per
h
huishouden
n. Burgeme
eester en wethouders
w
s hebben b
beslist dat nu
n ook
A
Apeldoorne
ers met een
n inkomen tot 130% van
v het min
nimum dit bedrag
b
k
kunnen
krijgen.
De toeslag kan
D
k vanaf nu
n worden aangevraag
a
oeslag.
d via: www.apeldoorn.nl/energieto
D gestegen
De
n energieprrijzen zijn vo
oor veel me
ensen met een
e laag inkkomen een g
groot proble
eem.
Z kunnen door
Zij
d
de forss gestegen prijzen
p
vaakk hun reken
ningen niet of
o nauwelijkks meer bettalen.
D
Daarom
hee
eft Apeldoorrn de regeling nu uitge
ebreid.

W
Wethoude
r Sunita Biharie:
B
“V
Veel mense
en met een uitkering off een laag salaris
s
hebb
ben iedere
m
maand
geldzzorgen. Die
e hoge enerrgieprijzen zijn
z dan ech
ht een ramp
p.
W binden actief
We
a
de strrijd aan tege
en armoede
e in Apeldoo
orn. En dit is
e eerste stapje.”
een
s
De inschatting is dat hie
D
ermee onge
eveer 1.800
0 extra huishoudens de
e
to
oeslag krijg
gen. Dat zijn
n vooral werrkende inwo
oners die do
oor een laag
lo
oon moeilijkk kunnen ro
ondkomen.
In
nwoners va
an wie een eerdere
e
aan
nvraag is affgewezen, hoeven
h
niet
o
opnieuw
een
n aanvraag te doen. De gemeente
e bekijkt deze aanvragen
b
binnen
8 we
eken opnieu
uw.
De verhogin
D
ng naar 130% is niet de
e enige uitb
breiding van de regeling
g.
In
nwoners me
et een hoge
er inkomen die toch in de knel kom
men door ee
en
fo
ors gestege
en energiere
ekening, ku
unnen een beroep
b
doen
n op de
in
ndividuele bijzondere
b
b
bijstand.
Da
at geldt ook voor mense
en van wie de energierekening zo
o hoog is
g
geworden
dat één keerr 800 euro niet
n genoeg is. Zij kunn
nen een aan
nvullend beroep doen op
o de
b
bijzondere
b
bijstand
via www.apeldoorn.nl/bijzondere-bijs
stand.

A
Armoede
b
bestrijden
n en energie bespare
en
Er zijn nog meer
E
m
planne
en om Apeldoorners met
m een laag
g inkomen te helpen bijj hun energ
giekosten.
B
Bijvoorbeeld
d door te be
esparen op het gebruikk van energiie. Zo zijn er
e al energie
econciërges
s van
e
energiecoöp
peratie deA actief in ve
erschillende buurten. Het college bekijkt
b
hoe d
dit soort inittiatieven
u
uitgebreid
ku
unnen word
den. Ook zijjn er planne
en voor subsidies om woningen
w
te
e isoleren en
n duurz
zamer
te ma
aken. Binne
enkort kome
en hiervoor concrete plannen.
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W zie jij?
Wat
Een rommellig hoekje bij
E
b de parkee
erplek of ee
en kleine bijdrage aan biodiversite
b
eit in je eigen
o
omgeving?

R
Rookme
elders verplich
v
ht vanaff 1 juli
Vanaff 1 juli is hett verplicht om
o op iedere
e verdieping
g van uw
woning minimaal één werkende rookme
elder te heb
bben
hange
en. Bij voorkkeur in de vluchtroute. Deze verplichting
bestaa
at al langer voor nieuw
wbouwhuizen, maar de regels
gaan ook
o voor be
estaande bo
ouw gelden.
H invoeren
Het
n van deze nieuwe wett heeft als doel
d
levens te redden.

M
Meer
inforrmatie:
K voor me
Kijk
eer informattie of persoo
onlijk advies over rook
kmelders op
p de website
e www.rook
kmelders.nl.

S
Stoepte
egel los?
? Meld het bij de
d geme
eente
Werkt u mee aan een schoene en veilig
ge woonomg
geving? Laa
at het de ge
emeente
weten als iets sch
hoongemaa
akt, opgeruim
md of hersteld moet wo
orden. Ligt er bijvoorbeeld een stoepte
egel los in uw
u straat, werkt
w
een lan
ntaarnpaal niet goed of
o is er niets
vernield? Er zijn verschillend
v
de manieren
n hoe u dit bij
b de geme
eente kunt melden.
m

M
Melding
m
maken
U kunt een melding
m
ma
aken bij de gemeente
g
v de webis
via
ste www.apeldoorn.nl/b
buitenlijn.
U kunt de ge
emeente oo
ok via social media een
n vraag stellen of u belt naar 14 05
55.
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I en om
In
o de dorpe
en
D
Dagbes
stedin g
De Viier Dorpen
n in Beekb
bergen
Voor iedereen die behoe
efte heeft aan
a
gestrructureerd
de onderstteuning
Wat is
s dagbestteding?
Onderr dagbested
ding verstaa
an we dagacctiviteiten die wij als ge
estructureerde
e ondersteu
uning aanbie
eden aan kw
wetsbare do
oelgroepen. Deze
vorm van
v dagbessteding, die wordt aang
geboden do
oor een proffessional,
heeft bijvoorbeeld
b
d als doel:
 ritme en structuur
s
bie
eden in de dag/week
d
 het bieden
n van een zinvolle
z
invu
ulling van de
e dag
den van zellfregie en anderen ontm
moeten
 onderhoud
uning bieden
n op maatscchappelijk g
gebied
 ondersteu
v
en of een nieuwe hobb
by aanleren
 het ontwikkkelen van vaardighede
dig verlichtin
ng bieden aan
a de mantelzorger
 indien nod

W is er te
Wat
e doen
Er zijn verscchillende acctiviteiten mogelijk. In overleg
E
o
met de bezoeke
ers bekijken
n we aan welke activite
eiten u deel zou kunne
en nemen. Op
O dit moment worden
n o.a. activiteiten op he
et gebied va
an creativite
eit, bewegin
ng en geheu
ugentraining aangebod
den. Natuurrlijk is het oo
ok mogelijkk een door u gewenste
a
activiteit
aan
n te bieden. In overleg met elkaar kan er veel!

V
Voor
wie?
Voor iederee
V
en die beho
oefte heeft aan
a gestrucctureerde on
ndersteunin
ng. Bijvoorbeeld die door ouder
w
worden
het moeilijk vinden om stru
uctuur in hu
un dag/week
k aan te bre
engen. Ook doordat mo
obiliteit en
h geheuge
het
en het somss af laten weten.
U kunt zond
der indicatie gebruik ma
aken van da
agbesteding
g.

W
Wanneer?
De dagbeste
D
eding is geo
opend van maandag
m
to
ot en met vrrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur. We
W spreken
m elkaar af
met
a welke dag
gen (dagdelen) u de da
agbesteding
g komt bezo
oeken.

W
Waar
is da
agbestedin
ng?
De Vier Dorpen in Beekkbergen is door
D
d
de gem
meente Ape
eldoorn aan
ngewezen a
als dagbeste
edingsplek.
D
Dagbestedin
ng De Vier Dorpen
D
besschikt over een
e gezellig
ge ruimte. Er
E wordt dag
gbesteding aang
geboden
voor verschille
ende doelgrroepen. De Vier Dorpe
en is een ve
erzorgingshu
uis en daaro
om voelen
o
ouderen
zich
h er thuis.
Voor dagbessteding vrag
V
gen wij gee
en eigen bijd
drage. U be
etaalt een on
nkostenverg
goeding voo
or koffie/
th
hee, eventu
uele maaltijd
den en/of activiteiten. Wij
W gaan erv
van uit dat u met uw eigen vervoe
er reist van
e naar de dagbestedin
en
d
ng.
Voor dagbestteding vragen wij geen eige
en bijdrage. U betaalt een on
nkostenvergoe
eding voor kofffie/thee, even
ntuele
maaltijden en
n/of activiteiten
n. Wij gaan ervvan uit dat u met
m uw eigen vervoer
v
reist van
v en naar de
e dagbestedin
ng.

K
Kom
kennismaken
Heeft u belan
H
ngstelling voo
or dagbested
ding? Neem dan contact met ons op, dan nodigen
n wij u uit voo
or een kenn
nismakingsge
esprek. Na dit gesprek be
esluiten we gezamenlijk
g
of
o de dagbessteding de m
meest passen
nde plek is.
De Vier Dorrpen, Loenen
nseweg 39, 7361
7
GB Bee
ekbergen, Te
elefoon: 055 – 506 68 70
Contact: tea
am Activiteite
enbegeleiding
g, E-mail: ab
bdevierdorpe
en@zgapeldo
oorn.nl
www.zorggrroepapeldoorrn.nl
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OPROEP!
In de vernieuwde De Vier Dorpen komen in de hal en de recreatiezaal Deel, nogal wat planten te
staan. Omdat we nog niet precies weten welke bewoners er straks wonen en of
daaronder iemand groene vingers of een hart voor planten heeft, zijn we vanaf
september op zoek naar een vrijwilliger die het op zich wil nemen om voor de
planten te zorgen. Als het ons lukt een bewoner te vinden die dit groene klusje
op zich wil nemen, dan kan de vrijwilliger dit klusje aan betreffende bewoner
overdragen. Heb jij zelf belangstelling of ken je iemand die belangstelling heeft
voor de planten te zorgen? Laat het ons dan vooral weten! Bel ons op nummer :
06 19 42 57 11 of 06 82 30 19 63

Straatvolleybal Beekbergen
Vandaag (maandagavond) gaat het 45e straatvolleybal toernooi van start!
Het is het weer zover, na 2 jaar mag het
eindelijk weer. De wisselbeker is nog
steeds in bezit van de Dorpstraat....
naar welke straat gaat het dit jaar?

Wij wensen iedereen heel veel succes, maar
bovenal ontzettend veel plezier met elkaar.
Bedankt Straatvolleybal Beekbergen voor
deze super organisatie!

Voor meer informatie: www.straatvolleybalbeekbergen.nl

Nieuwkomer dit jaar is De Beekvallei uit Lieren.
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De Beekkvallei komt met drie teams, waarvan 1 jeugdteam.

v Beek
v.v.
kbergen promotie
e naar de
e 3e klasse

Zoals verme
eld in de vorige
e Nieuwsbrieff is v.v. Beekbe
ergen geprom
moveerd naar de
d 3e klasse. H
Hierboven nog
g een tweetal
f
foto’s
na de overwinning me
et 2-4 van v.v.. Activia uit Tw
wello. De finale
ewedstrijd werd gespeeld o
op het sfeervollle Loenermarrk
a
accommodatie
e.

L
Laatste
c
cursusda
ag Welko
om online

Woensdag 22
2 juni was de
e laatste basisscursus Welko
om online. Woe
ensdag 6 juli start
s
dezelfde cursus, maarr dan met een
nieuwe groep
p
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D
Drakenb
bootfestival
Na een lan
nge, diepe winterslaap
w
ontwaakten de draken
n. En hoe!
Met de nie
euwste vers
soepelingen konden we
e afgelopen weekend
volop genieten van de
e 16e editie van het Dra
akenbootfestival op he
et
Zwitsal terrrein! Een te
eam uit Bee
ekbergen de
eed dit jaar ook mee
aan de Dra
akenbootraces.

In 2017 en 2018
2
deden de
e Beekbergense dames, ho
oofdzakelijk va
an BSV, mee aan
a deze “spe
etterende” drak
kenbootraces
tijdens het
h Drakenboo
otfestival in Ap
peldoorn. Dezze keer beston
nd het drakenb
boot team uit 14 dames en 4 heren.

Er werd serrieus gestrede
en, maar ook ontzettend
o
vee
el gelachen en
n daar ging he
et ook om. Vee
el ploegen heb
bben zich op
ludieke
e wijze vermakkelijk uitgedostt. Voor jong en
n oud werden er diverse (m
muzikale) activiiteiten georganiseerd.
Wethouder Wim Willlems maakte zich
z
op de Dra
akenbootfestivval ook verdienstelijk.

Artiesten die
A
e op het Dra
akenbootfesstival optrad
den waren o.a.
o Suzan & Freek, Krraantje Pap
ppie,
C
Chef'Specia
al, MEAU, Son
S Mieux, Bökkers
B
en Kriss Kross
s Amsterda
am
B de Buurte
Bij
en 2022 Kla
assement eindigde
e
hett drakenboo
otteam Beekkbergen op de 12e plaa
ats.
Tijd 1
T
T 2
Tijd
T 3
Tijd
T
Totaal

:
:
:
:

01:31.44
01:06.60
01:25.60
04:03.64

V
Voor
de uitsslagen kijk dan
d op de website:
w
http
p://www.drakentijd.nl
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Renovatie-werkzaamheden Henrick Minnekenweg

Tot en met juli gaan de renovatiewerkzaamheden nog door aan de Henrick Minnekenweg. Het werk omvat o.a. het
vervangen van daken, herstel gevels en raamdorpels, buitenschilderwerk, afkoppelen hemelwater, mechanische ventilatie
binnen, bekabeling zonnepanelen en plaatsen zonneboiler.

Parasailer boven Lieren

Parasailer gespot boven Lieren

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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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

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!
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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!

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

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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D
DORPS
KERK BEEKBE
B
ERGEN
De dorpskerkk is al eeuwen een huis va
D
an God in he
et hart van on
ns dorp. Het is een
h
huis
van God
d voor iedereen in Beekbe
ergen, Lieren
n, Oosterhuiz
zen of waar dan ook
v
vandaan.
De kerkdienssten zijn gelukkig weer vrij toegankelijjk voor kerkg
D
gangers (10.0
00 en
19.00 uur). Hiervoor dientt u klachtenvvrij te zijn. U hoeft u niet meer
m
aan te melden.
De diensten kunnen
D
k
ook via
v www.kerkkdienstgemisst.nl (dorpske
erk Beekberg
gen) live of later worden
m
meebeleefd.
B je eenza
Ben
aam, heb je behoefte
b
aan
n een gesprek of aan prak
ktische hulp?
?
N
Neem
gerust contact mett ons op. We bieden graa
ag een luisterrend oor of schakelen
s
on
ns netwerk in
n.

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.hervo
ormdegeme
eentebeekbergen.nl of www.hgbb..nl

Graatis adviies van vvrijwilliggers
Wilt u duurzame energie, m
maar u wee
et niet goed
hoe te beginnen
n? Vraag daan de vrijwillligers van
bLoEEm. Kijk op https://ww
h
ww.duurzaam
mbloem.nl
of stuur uw e‐m
mail naar
info@
@duurzaam
mbloem.nl.
bLoEEm werkt saamen met d
de duurzame energie‐
coöp
peratie de A (https://w
www.de‐a.nll) en met
het initiatief van
n de gemeeente Energie
e Apeldoorn
n
(http
ps://www.energiekapeld
doorn.nl/). Ook
O bij hen
kuntt u terecht voor
v
inform
matie en advvies.

Energ
giek wo
onen
doe je zo
o!

voor uw portem
monnee,
uw comfo
ort en de
d wereld

1
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Varia
De James Webb Space Telescope
Vrijdag 1 juli 2022, 20.00 – 22.00 uur

Op 25 december jl. werd na vele jaren vertraging eindelijk de James Webb Space Telescope (JWST)
gelanceerd. Groot was de spanning in de eerste weken of de telescoop zich zonder storingen keurig
zou uitvouwen en zijn positie op zo’n 1½ miljoen kilometer van de aarde zou bereiken. Dat is gelukkig
allemaal succesvol verlopen en astronomen wachten nu op de eerste – vermoedelijk spectaculaire –
resultaten.
Jaap van ’t Leven geeft een update over de actuele status van de JWST en wat sterrenkundigen de
komende jaren met deze telescoop hopen te ontdekken.
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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G
Gemee
entenie
euws

Politieke Markt
M
Ap
peldoorrn donderdag 3
30 juni 2022
2
V
Vanaf
19.00
0 uur start de
d digitale ra
aadsvergad
dering.
U kunt de ve
ergadering live volgen via www.ap
peldoorn.pa
arlaeus.nl.
T
Tijd

Omschrijving
Raadspllein– Uitzen
nding geplan
nd

19.00 uur

Begroting
gswijziging tiijdelijke brug t.b.v. Centru
um voor Veiligheid en Dig
gitalisering

2
20.00
uur

Verlengin
ng tijdelijk ca
ameratoezich
ht winkelcenttrum De Egla
antier

2
21.00
uur

Pauze

2
21.15
uur

Meerjare
enaanpak fee
estelijke vuurrwerkvrije jaa
arwisseling

2
22.15
uur

Sluiting

T
Tijd

Omschrijving
Het Rod
de Hert – Uittzending gep
pland

19.00 uur

Audit Comité

2
20.00
uur

Jaarstukkken 2021

2
21.00
uur

Pauze

2
21.15
uur

Vervolg Jaarstukken
J

2
22.15
uur

Sluiting

T
Tijd

Omschrijving
Raadzaa
al – Uitzend
ding gepland
d

19.00 uur

Onderzoe
ek Joods Va
astgoed

2
21.00
uur

Pauze

2
21.15
uur

Vervolg Joods
J
Vastgo
oed

2
22.15
uur

Sluiting

V
Verleende
omgeving
gsvergunn
ning
L
Locatie

Omschrijving

Datum

A
Arnhemsewe
eg 461, 7361 CH Beekbergen

het plaatsen van een paarden
nrijbak en een hekwerk

23-06-2022
2

Het besluit en
H
n bijbehorend
de tekeninge
en liggen ter inzage in he
et stadhuis, u kunt het besluit inzien na
n het maken
n
v een afspraak met hett Omgevingssloket of kan op verzoek digitaal
van
d
word
den toegezon
nden door ee
en mail te
s
sturen
aan infoomgevingssloket@apeld
doorn.nl.
D openingsttijden van he
De
et stadhuis en
n het Omgevvingsloket vin
ndt u op www
w.apeldoorn..nl/stadhuis.
B
Belanghebbe
enden kunnen op grond van
v de Algem
mene wet bes
stuursrecht tegen
t
dit bessluit bezwaarr maken.

1
14

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).

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 49 in Beekbergen

Op de Camping/Zonnehuis Beekbergen
d.d. 4 t/m 6 juli 2022

23-06-2022

Tullekensmolenweg 22 in Beekbergen

Kindervakantiespel Beekbergen
d.d. 8 t/m 13 augustus 2022

23-06-2022

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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- De dag invulling in de breedstte zin van het woord.
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Annemarrie Heinink

Tel: 06 20
0 69 28 98

Mail: a.h
heinink@stim
menz.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

17

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).
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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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