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de overige boombakken te verfraaien en ervoor te zorgen dat overtollig water kan weglopen.
Herman heeft toegezegd om dit in de week van 11 tot 16 juli te realiseren.

3. VLUCHTELINGEN
En dan in de derde plaats vraag ik uw aandacht voor de vluchtelingen die in het Fletcherhotel
vlak bij de snelweg verblijven. Zij wonen in een hotel maar we beseffen dat dit in hun geval geen
vakantieverblijf is. We hebben als Dorpsraad al wat gedaan om hun verblijf te veraangenamen,
bijvoorbeeld door een lading duplo te brengen voor de kinderen, door kinderboeken (met geen of
weinig Nederlandse tekst) en Engelstalige boeken voor de volwassenen te brengen, door tweedehands kinderwagens te brengen voor de heel kleine kinderen die hier ook zijn. Onlangs brachten
we een openluchtdamspel. Ballen en speelgoed hebben we ter beschikking gesteld. Graag vragen
we uw aandacht voor hen.
Nogmaals een goede zomer gewenst,
Jan Lammers (voorzitter Dorpsraad)

Militaire oefening rondom Apeldoorn 4 t/m 12 juli
Binnenkort oefenen militairen in de omgeving van Apeldoorn. De oefeningen beginnen op 4 juli om
12.00 uur en eindigen op 12 juli om 20.00 uur.
In deze periode oefenen 15 militairen met 8 militaire voertuigen en 1 drone. Zij maken gebruik van
openbare wegen, paden en terreinen en doen er alles aan om overlast en hinder te voorkomen.
De volgende activiteiten vinden plaats:
Het verkennen van routes en objecten (bruggen, viaducten, etc.) en het betrekken en inrichten van
waarnemingsposten. Overnachtingen in het gebied in hun militaire opstellingen of voertuigen.
De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van
(oefen)munitie.
Mocht er door de oefening onverhoopt toch schade ontstaan,
dan kunt u contact opnemen met het Ministerie van Defensie.
Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 956 85 40 of via
het mailadres jdvclaims@mindef. Vermeld hierbij zoveel
mogelijk gegevens zoals eenheid, kenteken voertuig, datum
en tijd en soort schade.
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Bij de jeugd finale A werd Plamuurmes eerste…

en bij de jeugd finale B werd Duimstok eerste

Iedereen bedankt voor de medewerking tijdens het noodweer op donderdag. TOP!!
Maar wat is de week toch voorbij gevlogen!
Dit jaar weer op de locatie waar het 47 jaar geleden allemaal is begonnen met een handje vol teams.
Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagd toernooi met veel gezelligheid en sportiviteit. Dit
jaar voor het eerst het programma volledig digitaal in de Tournify app. Ook hier kijken wij ondanks
een aantal kleine foutjes met succes op terug.
Wij willen alle vrijwilligers, deelnemers, EHBO en zeker ook de omwonenden bedanken voor deze
geweldige volleybalweek!!
Allemaal een goede vakantie en tot volgend jaar!
Hier onder een foto-impressie van de volleybalweek.

Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagd toernooi met veel gezelligheid en sportiviteit.
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Fotograaf Melis v.d. Brink aan het werk.
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Vlinderstraat 50 (+1) jaar jubileum
Vorig jaar juni 2021 hoopten de bewoners van de Vlinderstraat hun 50 jarig jubileum te kunnen vieren
met een barbecue feest, maar toen kwam corona om de hoek kijken.
Dit jaar viel het barbecue feest van de Vlinderstraat zaterdag 2 juli gelijktijdig met het barbecue feest
van de straten en buurten die traditioneel afgesloten wordt na afloop van het Straatvolleybaltoernooi.

Overige nieuws

Woonwijk De Coöperatiehof in Lieren krijgt al enige vorm.

Afgelopen woensdag heeft de gemeente de struiken aan de Dorpstraat onder handen genomen.
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Aan: Bewoners en bedrijven van de Dorpstraat, Kerk-Allee en Papenberg
Beekbergen, juni 2022
Geachte heer/mevrouw,
Voor de meesten van u een bekend gegeven. In de maanden juli en augustus op donderdag wordt er
in het centrum van Beekbergen de Veluwse Avond Markt weer georganiseerd. De organisatie
hiervan gebeurt altijd in goed overleg met de Gemeente Apeldoorn die ons hiervoor een zgn.
evenementenvergunning voor heeft verleend. We willen u graag informeren hoe u ons kunt helpen.
Wij zijn u zeer erkentelijk als dit, net als voorgaande jaren, weer soepel verloopt.
Voor de volgende straten is er een parkeerverbod en word de straat afgesloten voor verkeer.
• Kerkallee
vanaf 13.00 uur tot 23.00 uur
• Papenberg vanaf 13.00 uur tot 23:00 uur
(vanaf de Bumaweg tot aan de Kerkweg)
• Dorpstraat
vanaf 15.00 uur tot 23:00 uur
(vanaf de Kerkweg tot aan de Loenenseweg)
Voor het laden en lossen van bedrijven zal doorgang tot 17.30 worden verleend.
Bedrijven, winkels en uw woonhuis blijven te voet altijd bereikbaar.
Het terrein kan ook eerder of later worden vrijgegeven
wanneer de marktmeester daar toestemming voor
heeft gegeven.
Door deze (tijdelijke) aanpassingen houdt dit in dat er
de mogelijkheid kan bestaan dat u tussen 12.00 en
23.00 uur uw eigen inrit (tijdelijk) niet in of uit kunt met
de auto.
Uiteraard is dit bij calamiteiten wel mogelijk tijdens de
markt.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar:
info@veluwseavondmarkt.nl.
Bedankt voor uw medewerking en begrip.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en medewerkers
De Stichting Veluwse Avond Markt
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De Veluwse avond markt keert na 2 jaar Corona terug in zijn “OUDE GLORIE”!
Beekbergen, De Veluwse avond markt die op de donderdagavond in de maanden Juli en
augustus gehouden word. keert in zijn “oude glorie” terug. Dit jaar 8 keer i.p.v. 9 keer, niet
omdat het geen succes meer is, maar omdat het eens in de zoveel jaar zo valt op de
donderdagavonden.
De organisatie is blij dat ze naar 2 stille zomers
dit folkloristische evenement wat landelijke grote
bekendheid geniet en trekt jaarlijks duizenden
bezoekers op de donderdag avond naar het
centrum van Beekbergen.
Op deze avondmarkt worden veel oude Hollandse
ambachten gedemonstreerd zoals klompenmaker, wol spinnen, manden en korven vlechten,
midwinterhorenmakers, mosterdmaker, tin gieten,
de was wassen op “groot moeders manier” en
treden verschillende dans en muziekgroepen op.
Natuurlijk kunt u genieten van streekgerechten
van de Veluwe. En struin langs de kraampjes
gevuld met diverse producten, voor de beste
koopjes. De dorpskerk is open tijdens de Veluwse Avondmarkt voor bezichtiging.
De gezelligste markt van de Veluwe is gelukkig weer terug in zijn oude glorie, met een rondje om de
kerk!
Meer informatie over de markt kunt u vinden op de website:
https://www.veluwseavondmarkt.nl/ en https://www.facebook.com/develuwseavondmarkt

Prinses Juliana Beekbergen geeft twee concerten in zomerse sferen
Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) geeft op donderdag 7 juli en op woensdag13 juli
een zomerconcert met lichte, goed in het gehoor liggende muziek.
Op donderdag 7 juli vindt het eerste concert plaats tijdens de eerste Veluwse Avondmarkt van het
seizoen 2022. Nadat de Avondmarkt twee jaar niet door kon gaan, is PJB blij dat er weer muziek
gemaakt kan worden. Rond de klok van 19.15 uur begint het harmonieorkest onder leiding van
dirigent Marten van der Wal met nummers als Viva la Vida, Crazy little thing called love en Skyfall.
Ook de zomerhit uit 2022, Ik ga zwemmen, komt aan bod. Het orkest is te vinden bij de ingang van
het Freule Hartsenplantsoen naast de Hervormde Kerk van Beekbergen.
Op woensdag 13 juli treedt PJB vanaf 20:00 uur op bij vakantiepark Het Lierderholt. Wederom brengt
het harmonieorkest een mooi en zomers programma. Voor beide concerten geldt vrije toegang.

Meer informatie over PJB is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl of op de Facebook-pagina van PJB.
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Goodwillconcert Orkest Koninklijke Marechaussee

Vrijdagavond 15 juli geeft het Orkest van de Koninklijke Marechaussee een zomeravondconcert in het
centrum van Beekbergen.
Voor deze avond is een prachtig programma samengesteld. Op het terrein voor de Hoge Weye
verzorgt het orkest een optreden in volledige samenstelling. De aanvang is 19.30 uur en de toegang
is vrij.
Mocht het weer het niet toelaten dan speelt het orkest binnen in de Hoge Weye.
Het Orkest Koninklijke Marechaussee is een politiekorps met militaire status en is één van de acht
militaire orkesten binnen de Nederlandse krijgsmacht. Het orkest is, in tegenstelling tot de orkesten
van de marine, landmacht en luchtmacht, geen harmonieorkest maar treedt op in een fanfare
bezetting. Professionele musici vormen de basis van het orkest. Het orkest is gelegerd in Apeldoorn
op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee.
De 52 orkestleden komen uit alle delen van het land en repeteren twee dagen per week in de Koning
Willem III kazerne.
Op andere dagen zijn er her en der in het land optredens bij officiële Koninklijke- en militaire gelegenheden, taptoes en concerten, ook in het buitenland.
De artistieke leiding is in handen van dirigent kapitein Peter Kleine Schaars. Het is een veelzijdig
orkest met een breed repertoire.
Voor de pauze licht klassiek en na de pauze volop aandacht voor bekende musical-, film- en hedendaagse popmuziek.
Het orkest heeft een eigen leadzanger, Maik van de Groes, in haar midden.
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Inschrijven 8 augustus om 9.00 uur in de Boerderij
in Beekbergen.
Dag kaart 8,- euro
Week kaart 30,- euro
Hele week dichte schoenen aan, oude kleding, extra
setje kleding en zwemkleding mee. Bij zon graag een
pet of hoed op!
Tijden kindervakantiespel:
Maandag: 9.00 tot 15.00 uur. (incl. lunch)
Dinsdag: 9.00 tot 11.45 uur // 13.00 tot 15.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 15.00 uur (incl. lunch)
Donderdag: 9.00 tot 11.45 uur // 13.00 tot 15.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 14.00 (incl. lunch)
Vrijdagavond 19.00 met om 22.00 uur de herrie
optocht.
Voor kinderen die niet blijven slapen is het om
23.00/23.30 uur ophalen. Ouders mogen mee lopen
met de herrie optocht.
Kids die blijven slapen in de hut: luchtbed,kussen en
slaapzak mee.
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28 juli t/m 31 juli 2022 Beekbergen

Gedurende vier dagen kun je op dit gratis toegankelijke evenement genieten van de stuurmanskunsten van twee- en vierspannen uit de hele wereld. Vele landen zijn vertegenwoordigd in de
internationale wedstrijden: een veld van absolute wereldklasse. Het paardenevent wordt verrijkt met
de gezelligheid van een countryfair, kidsdorp en leuke shows!
De 33e editie wordt weer een waar spektakel. Vier dagen lang worden de internationale menwedstrijden voor twee- en vierspannen verreden. Voor de vierspannen staat bovendien de
Nederlandse titel op het spel. Ook het showprogramma mag niet ontbreken: op de slotdag tijdens de
‘Ladies day’ wordt deze weer enorm spectaculair.
Voor meer informatie: https://caibeekbergen.nl/.

Klein kledingherstel mogelijk bij Ontmoetingsplek De Hoge Weye
Het gebeurt ons allemaal wel eens; knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte
het prima deze zelf opnieuw aan te zetten maar nu lukt het niet meer de draad in
de naald te krijgen of het knoopje is zoek of je weet überhaupt niet hoe je klein
kleding herstel moet aanpakken. Of soms werken de eigen vingers niet (meer)
mee. Voor kleine kleding herstelwerkzaamheden hebben we een handige,
hulpvaardige dorpsbewoner bereid gevonden, deze klusjes te willen doen. Knopen
aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken in kleding, een rits inzetten,
broek korter maken etc. Vanaf augustus iedere 1ste en 3de donderdag van de
maand tussen 14.00-15.30 uur is het mogelijk dit klein kledingherstelwerk op te lossen. Kom gerust
met de kleding langs en afhankelijk van het herstelwerk wordt de prijs bepaald. De kosten houden
we zo laag mogelijk. Schroom niet en kom gerust langs bij deze activiteit vanuit de Ontmoetingsplek
aan de zijkant van de Hoge Weye (ingang tegenover de diervoederwinkel Via Natura en de Geldmaat) Dorpstraat 34 te Beekbergen.
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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!
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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 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

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

17
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Varia
Robotwagens op Mars
Vrijdag 8 juli 2022, 20.00 – 22.00 uur
Momenteel rijden er drie robotwagens over het oppervlak
van de planeet Mars. Waarom sturen we robotwagens naar
Mars en gaat de mens niet zelf op onderzoek uit? Alex
Scholten geeft een overzicht van de actuele stand van
zaken in het spannende onderzoek naar de vraag:
‘was er ooit leven op de planeet Mars?’.
Volkssterrenwacht Bussloo
Adres: Bussloselaan 4
7383 RP Bussloo (gem. Voorst)
Coördinaten: 52.196880 N / 6.119408 O
Telefoon: 0571-262006
Email: info@volkssterrenwachtbussloo.nl

Persbericht Biodiversiteit in Stadspark Berg en Bos
Op initiatief van IVN Apeldoorn en in samenwerking met Stadspark
Berg en Bos en de gemeente Apeldoorn kunnen natuurliefhebbers
van 8 tot en met 31 juli langs de vijver in stadspark Berg en Bos hun
kennis opfrissen of juist opbouwen van de Apeldoornse wilde flora.
De route – met 60 bordjes met namen en weetjes - van 1 km rondom de vijver is gratis te lopen
tijdens openingstijden van Stadspark Berg en Bos.
Bloemen sieren en kleuren het landschap en geven jong en oud een goed gevoel. Maar bloemen zijn
vooral van levensbelang voor allerlei soorten insecten die er nectar en stuifmeel vinden om te overleven. Al die insecten, maar vooral de bijen, spelen een cruciale rol bij de bestuiving van planten
waardoor zaadvorming plaats kan vinden. De zoekende insecten zijn op hun beurt voer voor vogels.
Al jaren worden de wilde bloemen in de Apeldoornse bermen ingezaaid met zaden die eerder in onze
gemeente zijn geoogst dankzij de groenspecialisten Wilde Flora. Zij zorgen voor het oogsten, drogen
en bewaren van zeker 120 verschillende soorten planten. Ieder jaar weer worden van deze zaden
nieuwe mengsel samengesteld. Wandelen langs de wondere wereld van de wilde flora en zijn
gevleugelde bezoekers betekent genieten.
De IVN voorzitter Hayo Canter Cremers zal op 8 juli om 15 uur de route officieel openen.
U bent van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn.
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IVN zomeravondwandeling park Zuidbroek op 12 juli

Ontdek op dinsdagavond 12 juli het verrassende park Zuidbroek, het jongste park in Apeldoorn.
De zomeravondwandeling van een kleine 2 uur begint om 19.00 uur.
Opgave via aanmelden-Zuidbroek@ivn-apeldoorn.nl o.v.v. Park Zuidbroek. Na de opgave ontvang je
het startpunt van de wandeling.
Nadat de contouren van het park in 2014 gereed waren zorgt de natuur op onnavolgbare wijze voor
verdere aankleding. In de zomer zijn de bermen en weides rijk aan wilde bloemen. Langs de wandelroute is een aantal ecologische aandachtspunten gelegen zoals de tien Tiny Houses, een ecobosje,
het zonnepark en een wadi. Bijzonder is het natuurlijke kunstwerk, een bloemencirkel van wilde
planten in de vorm van een drievoudige spiraal.
IVN-leden kunnen gratis op pad. Voor niet leden zijn de kosten 2 euro per persoon.

IVN wandeling op 15 juli 2022
Op vrijdagochtend 15 juli staat oud en nieuw Apeldoorns stadsgroen centraal tijdens een IVN
wandeling van ruim anderhalf uur die om 10 uur begint. Stadsgroen krijgt een steeds belangrijker
functie om de warmte te temperen, om een ecologische bijdrage te leveren en het bevordert de
gezondheid van de inwoners. Op onverwachte plekken is steeds mee groen te vinden. Tijdens de
wandeling zal aandacht worden besteed aan de maatregelen die er al genomen zijn om het stenen
stedelijke centrum te vergroenen zoals bijvoorbeeld in het Grift- en het Markthof.

Opgave via aanmelden-stadsgroen@ivn-apeldoorn.nl o.v.v. Stadsgroen. Na de opgave wordt het
startpunt van de wandeling doorgegeven.
IVN-leden kunnen gratis op pad. Voor niet leden zijn de kosten 2 euro per persoon.
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Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren.
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien.
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie
van de verleende vergunning.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Klein Paradijs 44, 7361 TD Beekbergen

vergroten van een woning

29-06-2022

Engelanderholt (Kavel 3), Beekbergen

wijziging verleende omgevingsvergunning
(nr. d20/026067)

01-07-2022

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).

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

op het eigen terrein van de Atlantgroep
Immendaal aan de Loenenseweg 50 in
Beekbergen

Circus in de Zorg (besloten) d.d. 28 september 2022

29-06-2022

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).
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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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