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Vanaf
ma
aandag 18
1 juli hittteplan en
e smogw
waarschuwing
Vanaf ma
aandag 18 juli 2022 trreedt het Nationaal
N
Hitteplan in werking. Door
D
de
hitte in een
e groot deel
d
van Eu
uropa kan er
e ook smo
og ontstaan
n.
Mensen die gevoelig zijn voor smog kun
nnen hierd
door klachtten krijgen.. Daarom
geldt van
naf maanda
ag 18 juli naast
n
het hitteplan, ee
en smogwa
aarschuwin
ng.
Het hitteplan
H
n en de smo
ogwaarschu
uwing gelde
en voor het hele land. Het
H RIVM h
heeft dit bes
sloten na
o
overleg
met het KNMI Koninklijk
K
M
Meteorologis
sch Instituutt naar aanle
eiding van vvoorspelde aanh
houdende
hitte. Volgen
ns het KNMI kan het wa
arme weer tot en met woensdag
w
a
aanhouden..
L
Lees
meer over
o
het hittteplan en de
e smogwaa
arschuwing op de site van
v het RIV
VM

M
Maatregele
en tegen klachten
k
d
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heet weer:
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Drinkk voldoende
e;
Draa
ag dunne kle
eding die be
escherming
g biedt tegen verbrandiing door de zon;
Zoekk de schadu
uw op;
Sme
eer de huid in
i met zonn
nebrandcrèm
me;
Bepe
erk lichamelijke inspan
nning in de middag
m
en vroege
v
avon
nd;
Houd
d de woning
g koel door zonwering, ventilator of
o airconditioning;
Let extra
e
op me
ensen in je omgeving
o
die zorg nod
dig hebben.

H
Hitte
en ge
ezondheid
d
Als het lang warm is, ku
A
unnen mensen last krijjgen van hu
un gezondhe
eid. De GGD adviseertt om tijdenss
d hitte veell te blijven drinken,
de
d
me
et name watter. In Apeld
doorn staan
n diverse drinkwatertap
ppunten.
V in het ce
Vijf
entrum, een
ntje vlakbij bij
b de Naald en twee in Osseveld. U kunt ze a
allemaal vinden op
w
www.drinkw
waterkaart.nl. Hier vindtt u de waterrtappunten door heel Nederland.
N
H
Handig, zo kunt u
o
overal
een flesje
f
water vullen! Hela
aas zijn diverse waterttappunten afgesloten
a
vvanwege hy
ygiënem
maatregelen
n rondom he
et coronavirrus. Neem dus
d áltijd ee
en gevuld flesje water mee als u op
o pad gaatt.
Meer over hitte
M
h
en gezo
ondheidsad
dviezen leesst u op de website
w
van de GGD off de website
e van het
R
Rode
Kruis.

H
Hittestress
s voorkom
men door groen
g
in de
d stad
We krijgen steeds
W
s
vake
er te maken met langerre periodes van droogtte en hoge ttemperature
en.
In
n Apeldoorn
n houden we
w met de in
nrichting van
n de openbare ruimte rekening
r
me
et het terug
gdringen
v hittestre
van
ess. Op plekkken met ve
eel gebouwen, steen en
e weinig grroen, loopt d
de temperattuur snel
Daarom pla
o Dat wille
op.
en we dus voorkomen.
v
aatsen we steeds
s
mee
er bomen in de Apeldoo
ornse
b
binnenstad.
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J
Jonge
bom
men en be
eplanting
Extreme dro
E
oogte is niett bevorderlijjk voor de groei
g
van jon
nge bomen. Daarom g
geven we de
e bomen die
e
h nodig he
het
ebben extra
a water. Dit om te voorkkomen dat de
d bomen dood
d
gaan. De gemeen
nte gebruiktt
h
hiervoor
gee
en oppervla
aktewater maar
m
grondw
water. Tot eiind septemb
ber rijden trractoren en vrachtw
wagens
mett watertankss bijna weke
elijks rond om
o deze bo
omen de zom
mer door te
e helpen.

T
Tips
tegen
n een geurrende container
Bij warm we
B
eer kan de (groene) con
ntainer onaangenaam ruiken of be
eestjes aan
ntrekken. Ho
oe kunt u diit
of verminde
v
voorkomen
eren? Op de
e website van Circulus
s-Berkel staan tips!

W
Waterkwal
liteit
Het waterscchap zorgt voor
H
v
de wate
erkwaliteit van
v al het water
w
om ons heen. Door de warm
me tempera-tu
uren, ontsta
aat er somss blauwalg of
o botulisme
e. Botulisme
e is een vorm van vergiftiging, die vooral in
d zomer sla
de
achtoffers maakt
m
onder watervoge
els. Water met
m blauwallgen ziet er onaantrekk
kelijk uit en
k stinken. In beide ge
kan
evallen nee
emt de (zwe
em)waterkw
waliteit af en kan er duss niet meer veilig
v
g
gezwommen
n worden (o
ook niet doo
or honden!). Let daarom
m goed op of
o u in de buurt van ee
en vijver
w
waarschuwi
ngsborden ziet staan. Raak dode dieren niett aan en ruim
m ze zelf niet op, u kun
nt dit
m
melden
bij het
h Waterscchap. Wilt u zeker wete
en of het wa
ater veilig is om in te re
ecreëren?
K dan op www.zwem
Kijk
w
mwater.nl.

Z
Zuinig
omg
gaan met water, oo
ok tijdens de
d hitte
In
n de zomerr gebruiken we met z’n allen miljoe
enen liters drinkwater
d
e
extra.
Om d
de tuin te sp
proeien,
g
grote
(opzett)zwembade
en te vullen en een kee
er extra te douchen.
d
Op sommige dagen is het verbruik
z extreem hoog dat err op sommig
zo
ge plekken minder watter uit de kra
aan komt. H
Help mee om dat te
v
voorkomen
en ga zuinig
g om met drinkwater. Maar
M
blijf we
el genoeg drinken
d
en je handen wassen!
w
O de webssite van Vite
Op
ens vindt u allerlei
a
tips.

W kunt u zelf doen
Wat
n om de koelte te be
ewaren?
Het RIVM he
H
eeft hiervoo
or diverse tips en advie
ezen. De strrekking is: blijf
b rustig en
n zoek de koelte
k
op.
G
Gelukkig
is er
e in Apeldo
oorn voldoe
ende verkoe
eling te vind
den in de bu
uurt.

E
Energie
etoeslag
g
W
Wanneer
k
krijg
ik mijjn geld?
Het behan
ndelen van uw
u aanvraa
ag duurt max
ximaal 8 we
eken. Als uw
w aanvraag
g is
afgehande
eld, staat he
et bedrag na
a een paar dagen op uw
u rekening.
Heeft u pro
oblemen do
oor een sterrk gestegen
n energierekkening?
Bijvoorbeeld
B
d omdat u:
• niet voldoe
et aan voorw
waarden va
an de energietoeslag (b
bijvoorbeeld
d omdat uw inkomen te
e hoog is);
• de energie
etoeslag nie
et genoeg iss om uw rekkeningen te betalen.
Dan kunt u online
D
o
een afspraak
a
inp
plannen me
et de afdelin
ng bijzonderre bijstand vvia Bijzonde
ere bijstand
d
v
voor
onverw
wachte koste
en. Kies in het
h keuzem
menu voor ‘o
overige kostten’. Een m
medewerker kijkt samen
n
m u naar uw
met
u situatie en
e kijkt of u in aanmerkking komt voor
v
andere (financiële) ondersteu
uning.
O kunt u voor
Ook
v
adviess terecht op het inloopsspreekuur van Centenkkwesties inlo
oopspreeku
uur Dok
Z
Zuid,
1e Worrmenseweg
g 460 (Apeld
doorn) op dinsdag
d
tuss
sen 14.00 uur
u en 16.00
0 uur. Een medewerke
m
r
k
kijkt
samen met u naar uw financië
ële situatie en
e adviseerrt u op basiss van uw inkomsten en
n uitgaven.
W kunt u doen
Wat
d
om uw
w energierekening te ve
erlagen?
K voor tipss om energie te besparen op Hulp
Kijk
p bij energie
e(kosten) - Gemeente
G
A
Apeldoorn.
V
Vragen?
Kijk eerst tusssen de vee
K
elgestelde vragen.
v
Sta
aat uw vraag
g hier niet bij?
b Stuur da
an een
e
e-mail
naar energietoesslag@apeld
doorn.nl. Vo
oor vragen kunt
k
u ook bellen
b
naar 14 055
(kies voor op
ptie 7 in hett keuzemen
nu). Wij zijn te bereiken
n van maandag tot en m
met
d
donderdag
v 8.30 tott 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 to
van
ot 12.30 uurr.
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Energietoeslag
Inwoners met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag van 800 euro netto per
huishouden aanvragen. Inwoners met een bijstandsuitkering hebben de energietoeslag vanzelf
ontvangen.

Ontdek of u recht heeft op energietoeslag
De energietoeslag is er nu voor méér mensen. U krijgt waarschijnlijk toeslag als als uw inkomen lager
is dan 130% van de bijstandsnorm (was 120%). Hierdoor kunt u ook energietoeslag aanvragen als u
inkomen uit werk, een Wajong-uitkering, WW of AOW (met of zonder klein pensioen) heeft.
Het kan ongeveer 8 weken duren voordat u een reactie op uw aanvraag krijgt, vanaf het moment van
aanvragen.

Voorwaarden
U heeft recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:
 21 jaar of ouder bent;
 zelfstandig woont en de hoofdhuurder of hoofdeigenaar bent;
 een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 een laag inkomen heeft;
 niet in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid
wonen).
U heeft gegevens nodig van het inkomen van u en uw eventuele partner. Bewaar originele
bewijsstukken zoals inkomensgegevens goed. Wij kunnen tot één jaar nadat u de energietoeslag
heeft gekregen hiernaar vragen.
Let op: Heeft u al een energietoeslag ontvangen? Dan kunt u geen aanvraag indienen.

Studenten
Alleen studenten die zelfstandig wonen en een energiecontract bij een energieleverancier hebben,
kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag wordt dan individueel beoordeeld.

Wat is een laag inkomen?
Dat is een inkomen lager dan 130% van de geldende bijstandsnorm. Zie onderstaande tabel. Verdient
u dus minder dan dit bedrag? Dan heeft u waarschijnlijk recht op de energietoeslag. Voor inwoners uit
de gemeente Epe en gemeente Brummen gelden andere bedragen.
Gezinssamenstelling

Vanaf 21 Jaar tot AOW-leeftijd (130%)

Vanaf AOW-leeftijd (130%)

Alleenstaande

€ 1.360,75

€ 1.513,70

Alleenstaande ouder
(inwonende kinderen tot 18 jaar)

€ 1.360,75

€ 1.513,70

Gehuwd of samenwonend

€ 1.943,93

€ 2.050,54

Bij het behandelen van een aanvraag houden we rekening met pensioenvrijlating.

Download aanvraagformulier
Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en opsturen
(een postzegel is niet nodig).
https://www.apeldoorn.nl/bb-recht-op-energietoeslag
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In en om de dorpen
SPETTEREND OPTREDEN ORKEST KONINKLIJKE MARECHAUSSEE
Wat een verrassend optreden verzorgde het Orkest van de Koninklijke Marechaussee op het tot
theaterplein omgebouwde schoolplein bij de Hoge Weye. Zo zie je ook maar wat een mogelijkheden,
behalve parkeerplaats en schoolplein, deze plek ons in het centrum van het dorp biedt. Het zeer talrijk
toegestroomde publiek, de vele stoelen waren al vroeg volledig bezet, beleefde een prachtige muzikale avond met dit veelzijdige fanfareorkest. Het in de Willem III-kazerne in Apeldoorn gehuisveste
orkest bood Beekbergen een Goodwill Concert aan dat klonk als een klok. Dat het orkest hoofdzakelijk bekend is van optredens bij officiële militaire gelegenheden bleek onterecht. Nationaal en internationaal verzorgen de muzikale Marechaussees met groot succes ook regelmatig optredens en
concerten. Onder leiding van dirigent Bert van Cruchten was het vrijdagavond in Beekbergen
genieten van een breed repertoire in talrijke muziekstijlen. Van typisch Schotse melodieën tot
speciaal voor de Formule 1 races gecomponeerde muziek en van een luchtige ABBA-selectie tot een
ode aan Doe Maar’s basgitarist Henny Vrienten, en niet te vergeten een aantal Böhmische Klänge,
het zat allemaal in het programma dat het orkest ons deze mooie zomeravond voorschotelde.
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Leadzanger Maik van de Groes soleerde zeer vakkundig in o.a.
My Funny Valentine van Richard Rodgers. Een selectie uit de filmserie Pirates of the Caribbean besloot deze prachtige muzikale
avond, waarbij ook de muzikanten zichtbaar genoten van het
enthousiaste Beekbergense publiek.
Voor herhaling vatbaar, was een veel gehoorde opmerking na
afloop tijdens een gezellig samenzijn.
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Veluwse Avondmarkt weer begonnen

Eindelijk was het zover dat, na 2 corona jaren, de traditionele Veluwse Markt in de maanden juli en augustus weer
begonnen zijn. Twee avondmarkten hebben we gehad, er zijn nog zes markten te gaan.

Onderhoud boombakken
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Vorige week is er een begin gemaakt met het onderhoud aan de boombakken aan de Dorpstraat en Kerkweg.

Apeldoornse Wandelvierdaagse

De eerste dag van de Apeldoornse Wandelvierdaagse liepen de wandelaars door Beekbergen.
Bij de familie Schiebaan aan het Engeland konden de wandelaars hun dorst lessen en hun waterflessen vullen.
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Boerenprotesten

Ook in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen waren uitingen van de boerenprotesten zichtbaar.

Hooimijt Het Hoogeland

Sinds kort is men op Het Hoogeland begonnen met het opbouwen van de hooimijt die begin april 2021 in elkaar stortte.
Op 31 mei 2012 werd de oude hooimijt, die door een bewoner van Het Hoogeland geschonken werd, feestelijk geopend.
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Drukte op VSM-station

Ook dit weekend waren er veel activiteiten te bemerken op het VSM Station Beekbergen in Lieren. De schoolvakanties in
midden van Nederland waren al begonnen en deze week ging ook het noorden met vakantie.
De nieuwe parkeerplaats van het VSM Station stond aardig vol.

Carel Velthoen exposeert in De Verborgen Tuinen in Voorst
Een paar jaar geleden besloot Bert Loman om zijn Verborgen Tuinen te sluiten
voor publiek. Hij heeft inmiddels de tuin vereenvoudigd, zodat die nu prachtig kan
dienen als achtergrond voor exposities en zijn eigen objecten.
In 2022 is de tuin weer open als expositietuin. Het thema is dit jaar "inclusiviteit",
elk mens heeft recht op een veilig bestaan.
Vandaar dat € 2 van het entreebedrag van € 5 ten goede komt aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Tot eind augustus zijn 3-D werken van Wouter Bloemendaal
en schilderijen van Carel Velthoen te zien.
Kunstenaar Carel Velthoen exposeert tot en met woensdag 31 augustus in de
Verborgen Tuinen. Hij is sinds 2001 werkzaam in de creatieve sector. Na een
oriënterend jaar aan de kunstacademie in Kampen en enkele jaren beeldhouwen
aan de Vrije Academie Nunspeet is hij autodidact.
De onderwerpen van zijn schilderijen zijn divers, van landschap tot abstract, vaak kleurrijk en verschillend van
formaat.
In zijn atelier pART2u in Lieren geeft hij schilderlessen. Aan het eind van elk seizoen wordt het atelier omgetoverd tot galerie en is er een expositie van het werk van de cursisten. Hij exposeerde in eigen atelier/galerie
en op verschillende plekken in Apeldoorn en omgeving; ook enkele keren in de Ruitersmolen in Beekbergen,
een voor hem vertrouwde plek in de omgeving waar de kunstenaar opgroeide en die hem ook inspireert in zijn
werk. Hij werkt voornamelijk met acrylverf op doek en papier.
Openingstijden
De tuin met expositie is dit jaar nog te bezoeken t/m woensdag 31 augustus 2022.
Wekelijks op woensdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Op vertoon van
uw entreebewijs ontvangt u bij het koffie- en theehuis 't MOMENTJE, Kerkstraat in Voorst een gratis kopje koffie
of thee.
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Na een su
N
uccesvollle eerste editie van
n Uut Buu
urt 2021
z we ge
zijn
estart met de voorrbereiding
gen voor 2022.
U Buurtt 2022 zall plaatsvinden op
Uut

V
VRIJDAG
G 19 AUG
GUSTUS VAN 19..30 - 01.0
00 uur.
Locatie is he
L
etzelfde geb
bleven nam
melijk het velldje aan de
L
Lierderstraa
at hoek Mole
envaart te Lieren.
L
Op het programma staa
O
at een optre
eden van he
et Oosterhu
uuzens
D
Dialectkoor
r bestaande
e uit 60 zangers uit onzze eigen om
mgeving.
Na dit optred
N
den is het tiijd voor Thijjs Kemperink een berroemde
c
cabaretier
uit Albergen.
T
Thijs
zal zijn
n levens ervvaringen me
et ons delen
n van de afg
gelopen
4 jaar en doet dit op een
40
e humorisstische wijze
e met een liicht
T
Twents
acce
ent.
T
Thijs
is naasst het optred
den in Liere
en ook actie
ef in de thea
aters met
z avondvu
zijn
ullend progrramma “Hallverwege”.
Ittems uit dit theater pro
ogramma zu
ullen ook terr sprake kom
men bij
U Buurt 20
Uut
022.
Na dit optred
N
den is er vo
olop gelegen
nheid om “b
bie te proat’’n” met
b
buren,
vrienden en bekkenden uit de
d omgeving
g onder gen
not van
e hapje en een drankkje.
een
De muziek wordt
D
w
dan verzorgd
v
doo
or onze plaatselijke
D Yannick
DJ
k Hofman.
Ben je bang
B
g alleen te staan deze avond
a
wat we
w ons niet voor
k
kunnen
stelllen, neem gerust
g
bekenden mee, de toegang
g is net
a vorig jaa
als
ar gratis.
Natuurlijk is de catering
N
g weer in ha
anden van Bij
B Ruysch en
T Weele Vlees
Ter
V
uit Lie
eren.
Op dit mome
O
ent zijn we druk bezig met de pub
blicatie van Uut Buurt 2022.
2
W zouden het leuk vin
We
nden als we
e komend ja
aar nog mee
er mensen uit
u de dorpe
en Lieren, Beekbergen
B
e Oosterhu
en
uizen mogen verwelkom
men.
D
Daarom
zijn
n we deze week
w
gestartt de aankon
ndigingsborrden te plaa
atsen in de 3 dorpen.
Wil je de laa
W
atste informatie van Uu
ut buurt bekijken kijk da
an op Faceb
book De Uu
ut Buurt en je
j doet ons
e plezier als
een
a je berich
hten wilt like
en den dele
en.
Houd de da
H
atum van 19 augustus
s dus vrij in
n de agend
da en kom gezellig lan
ngs in Lierren !!!
T dan.
Tot

1
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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.

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

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 10.30 uur en duurt tot 11.30 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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Y
Yoga
Bij Yoga gaa
B
at het om de verbinding tussen licchaam
e geest. Yo
en
oga is naast een filosoffie ook een
le
eefwijze en een oefen methode, die
d gaat ove
er de
v
verbinding
e in evenw
en
wicht brenge
en van ons
liichaam en geest.
g
De la
aatste jaren
n is iedereen
n
s
steeds
drukkker en word
dt er meer van
v ons verw
wacht,
w
waardoor
on
ns lichaam en
e geest so
oms uit bala
ans
ra
aken. Yoga
a biedt oefen
ningen om dit te herste
ellen
e ons weerr in evenwiccht te breng
en
gen.
Yoga is niet prestatiege
Y
ericht, je hoeft er niet le
enig
v
voor
te zijn maar
m
het be
evordert we
el de soepelheid
v het licha
van
aam. In elke
e yogales doe je een aantal
a
y
yogahouding
gen. Alle ho
oudingen he
ebben als doel
d
de orga
anen, de klie
eren, de ge
ewrichten, het
z
zenuwstelse
el, de bloedvvaten, het evenwicht,
e
e beter te
etc.
e laten functioneren. Tiijdens de
y
yogahouding
gen, rek, strek en span
n je allerlei spieren.
s
De
e houdingen
n zorgen voor een verb
beterde
d
doorbloeding
g van het hele lichaam
m.
De lessen worden
D
w
gege
even op don
nderdagoch
htend van 9.30 tot 11.0
00 uur. De ccursus vindtt plaats bij
O
Ontmoetings
splek De Ho
oge Weye Dorpstraat
D
3 Beekberrgen.
34
Er is ruimte voor nieuw
E
we deelneme
ers.
K
Kosten
€ 4,9
90 per les (1,5 uur). De
e kosten wo
orden per ha
alf jaar achtteraf rekening gebrach
ht. U kunt
o betalen met de stadspas.
ook
M
Meld
u aan bij Annema
arie Heinink Sociaal We
erker 06 - 20 69 28 98

KO
OM d’rr IN
K
KOM
d’r IN
N is een wekkelijks inloopm
moment bed
doeld voor inw
woners van Beekbergen,
B
, Lieren, Oos
sterhuizen,
die het fijn vin
d
nden activiteiten te onderrnemen maa
ar die het om welke reden
n dan ook lasstig vinden dit op te
p
pakken.
Tijde
ens een kop koffie of soep, kunnen we het er eens
s over hebbe
en.
Ook de Socia
O
aal Raadslied
den van Stim
menz zijn aan
nwezig voor wie
w vragen heeft
h
over bijvvoorbeeld to
oeslagen,
in
nkomen en voorzieninge
v
n.
Het is op de donderdagm
H
d
middag van 13.00-15.00 uur in De Hoge Weye (ingang tegen
nover Geldmaat),
D
Dorpstraat
34
4, Beekberge
en.

Je bent van
v harte welkom.
w
KO
OM d'r IN!

1
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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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Technische
T
e vrijwillige
ers gezocht bij De Sta
amtafel in
D Hoge Weye
De
W
in Bee
ekbergen
In
n de Hoge Weye
e is er op elke 1e
1 donderdagmiddag van de maand
m
tussen 14
4.00 en
16.00 uur een Re
epaircafé. De va
aste vrijwilligerss hebben helaass vanwege pers
soonlijke
o
omstandigheden
n afscheid moete
en nemen van het
h Repaircafé. We willen de in
nwoners van
B
Beekbergen
zo veel
v
mogelijk stiimuleren om kle
eingoed met een
n stekker een nieuw leven te
geven i.p.v. het weg
w te gooien. Samen
S
met de inwoner onderzzoek je of het ap
pparaat
gerepareerd kan
n worden. Je zoe
ekt uit of er nieu
uwe onderdelen
n besteld moeten worden door
de inwoner. Als het
h onderdeel binnen
b
is repareer je zo mogelijk samen het ap
pparaat.
B jij die dege
Ben
ene die ons 1 x per maand ko
omt versterken?
?
N
Neem
dan conta
act op met Ton
n Tijhof: 06 28 94 67 25

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
o later worde
of
en meebelee
efd.
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
Concert Douane Orkest

Het slagwerkgroep van het Douane Orkest was ook te horen als steel- en sambaband in het centrum van Apeldoorn.

Afgelopen zaterdag 16 juli gaf het Nederlands Douane Orkest een spetterend concert in het Oranjepark. Ook was het
slagwerkgroep van het orkest te horen als steel- en sambaband in het centrum van Apeldoorn. Afwisselend met het orkest
brachten zij het publiek in het Oranjepark in tropische sferen. De organisatie van dit relatieconcert werd verzorgd door de
Stichting Koninklijk Apeldoorn in samenwerking met het Erfgoedplatform Apeldoorn. Mede mogelijk gemaakt met financiële
medewerking van de gemeente Apeldoorn en de Rabobank Apeldoorn.
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3 Streett Painting
3D

Deze zomer kun
k je in de Apeldoornse biinnenstad gen
nieten van de mooiste
m
3D Sttreet Paintingss. Het World Street
S
Painting
g
Festival is een
n official side event van hett WK Volleybal Vrouwen 202
22. De 3D kun
nstwerken staa
an allemaal in
n het teken van
n
POWER; ze
e laten je in be
eweging kome
en in de kunstw
werken. Naastt Apeldoorn viindt het festiva
al ook plaats in
n Arnhem en
Rotterdam, de twee overig
ige Nederland
dse speelstede
en voor het WK
K. De streetpa
aintings werde
en gemaakt va
an 30 juni t/m
zatterdag 2 juli en
n blijven daarn
na tot 31 oktob
ber zichtbaar in de binnenstad.

Op deze plekk in het centrum
m verrijst binn
nen 2,5 jaar de
e nieuw woonttoren Mirador. 75 meter steekt Mirador, zoals
z
de woontoren is gedoopt, straks de
e lucht in. Mirador is Spaanss voor uitkijktoren, heel toep
passelijk dus. D
De toren word
dt gebouwd op
p
d hoek van de
de
d Hoofdstraatt met de Kana
aalstraat, dus pal
p tegenoverr McDonald’s. De beoogde sstart van de bo
ouw is geplan
nd
in het voorja
aar van 2023. De 78 luxe ko
oopapparteme
enten die word
den gerealisee
erd variëren va
an ca. 70 m² tot
t 300 m² en
zullen in 2025
2
worden opgeleverd.
o

1
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Intimiteit en seksualiteit
Datum
Thema
Locatie
Tijd

Dinsdag 26 juli 2022
Film NOWHERESPECIAL
Gigant, Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn
19.30 uur. Inloop vanaf 19 uur

Dinsdagavond 26 juli organiseert café Doodgewoon een filmavond in samenwerking met Gigant.
NOWHERE SPECIAL is een indringend drama. John (James Norton) is een 35-jarige alleenstaande
glazenwasser in Noord-Ierland die de zorg heeft over zijn zoontje Michael van vier. John heeft echter niet lang
meer te leven, dus gaat hij op zoek naar de perfecte ouders voor Michael. De film is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal. De chemie tussen James Norton als John en Daniel Lamont als de vierjarige Michael is
fenomenaal. De film van Umberto Pasolini raakt diep en zindert lang na. Tijdens Film bythe Sea werd
NOWHERE SPECIAL dan ook bekroond met de publieksprijs.
De film wordt nabesproken door kaderhuisarts palliatieve zorg Juliette Verhagen. Bezoekers betalen een
gereduceerd tarief van 7 euro inclusief een kop koffie of thee bij binnenkomst. Er is ook een informatietafel
aanwezig.

Wat is Café Doodgewoon?
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve zorg
besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere
belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert
deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers
aanwezig van de Kap en Hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de
gemeente Apeldoorn. Vanwege COVID-19 zijn de bijeenkomsten voorlopig digitaal.

Meer informatie





Kaartverkoop via Gigant: https://www.gigant.nl/film/nowhere-special-2/
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hLTQxSyT3mc
Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
Website: https://palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe

Bijeenkomsten in 2022
27 september : Voltooid leven: Annerieke de Vries
22 november : Praat voordat je gaat, het vervolg: Leonie Vogels
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Welke ster is dat?
Vrijdag 22 juli 2022, 20.00 – 22.00 uur
Zittend in de tuin, of voor de tent, zal men omhoogkijkend op
een heldere zomeravond zich misschien afvragen: welke ster is
dat? Wat is er te zien aan de zomerhemel en hoe herkennen
we sterrenbeelden en planeten? Met behulp van een aantal tips
maakt Alex Scholten het publiek wegwijs aan de zomerhemel.
Deze presentatie is ook geschikt voor kinderen.
Volkssterrenwacht Bussloo
Adres: Bussloselaan 4
7383 RP Bussloo (gem. Voorst)
Coördinaten: 52.196880 N / 6.119408 O
Telefoon: 0571-262006
Email: info@volkssterrenwachtbussloo.nl
Tijdens de vakantie staan er nog meer interessante onderwerpen op het programma:
Vrijdag 29 juli
: De oerknal: naar het begin van het heelal – gastspreker
Vrijdag 5 augustus : De Maan: onze buur
Vrijdag 12 augustus : Vuurwerk aan de zomerhemel
Vrijdag 19 augustus : Sterrenbeelden en hun verhalen
Vrijdag 26 augustus : Navigatie in de ruimtevaart
Voor meer informatie zie https://volkssterrenwachtbussloo.nl/

Nieuws over ‘kLEEF!
Bij 'kLEEF! wordt volop gewerkt aan een nieuw zomerprogramma (juli en
augustus). Van een inspirerende Mindfulness wandeling tot een picknick met een
heus eigen koelboxje voor iedere deelnemer, van fotografie tot creatieve
workshops en van massages/yoga en bewegen tot gesprekken.
Uitgebreide informatie is te raadplegen via de website: www.stichtingkleef.nl
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.

21

B
Boek:
Heg
g, een behaaglijk lan
ndschap voor
v
mens
s en natuu
ur
Een eeuw geleden ston
E
nd er meer dan 200.00
00 strekkend
de kilometer heg in onss land, waa
arvan
te
egenwoordig minder dan 30 proce
ent over is. Dat moet anders
a
vindtt landschap
psonderzoek
ker Kenneth
h
F Rijsdijk. Hij
F.
H neemt je mee in zijn
n onderzoekk naar de ro
ol van hegge
en in ons la
andschap.
n tegen ove
Heggen spe
H
elen een bellangrijke roll bij onder meer
m
de biodiversiteit, bescherme
b
erstroming
gen,
slaan koolstof
k
op, zorgen voo
or een aantrrekkelijk en herkenbaar landschap
p en ze heb
bben nog
v
veel
meer fu
uncties. Daa
arom pleit de
d schrijver voor de sne
elle terugke
eer van heggen in ons land. Wie dit
d
b
boekje
leestt, kan dat allleen maar onderstrepe
o
en!
H
Heg,
ISBN 978
9 90 561 5924 5 Uitg
gever: Noorrdboek € 12
2,90.

J
Jouw
eigen bos in de
d achtertuin?
IVN
N Gelderlan
nd zoekt 20 particuliere
en voor het ultieme doe
e-het-zelf prroject: het
pla
anten van ee
en Tiny Forrest in je eig
gen achtertu
uin! Een Tin
ny Forest is een dichtbeg
groeid, inhe
eems bos. Een
E fijne ple
ek voor dierren en menssen! Doe-he
et-zelf, maa
ar
n alleen, want
niet
w
wij gaa
an je helpen
n. Met een financiële bijdrage,
b
een cursus Tiny Forest-p
plantm
methode
en toegang to
ot de online leergemeenschap van
n Tiny Foresst.
De afgelope
D
en 2 jaar hebben we met onderste
euning van de
d provincie
e Gelderland al vijftig Tiny
T
Forestss
in
n Gelderse achtertuine
en kunnen realiseren.
r
D subsidie
De
eregeling 'Ee
en Tiny Forrest in je Ge
elderse
a
achtertuin'
iss nu weer beschikbaar
b
r! Tot 31 aug
gustus 12.0
00 uur kan je je opgeve
en. Voor nogmaals
2 Tiny Fore
20
ests zoeken
n we plantpllaatsen en enthousiast
e
te initiatiefnemers.
In
n heel Nede
erland schie
eten de Tinyy Forests als paddensttoelen uit de
e grond. Err liggen er ondertussen
o
n
a meer dan 250 waarvvan 100 bij mensen in de achtertu
al
uin. IVN Ge
elderland wil meer men
nsen
e
enthousiasm
meren en he
elpen om hu
un droom te
e realiseren: een eigen
n Tiny Foresst in de achttertuin. Wij
w
willen
inwon
ners van Ge
elderland ze
elf in staat stellen om Tiny
T
Forestss aan te legg
gen. Hierme
ee brengen
w een stukkje Nederlan
we
ndse natuurr terug in on
nze leefomg
geving en ku
unnen inwo
oners en kin
nderen erva
an
g
genieten.
We zo
oeken twinttig tuineigen
naren die m
minimaal 100
0m2 Tiny
Foresst willen aan
nleggen tot en met maa
art 2023 en hun Tiny
Foresst gedeelteliijk of volledig willen openstellen vo
oor publiek..
Same
en met deze
e twintig tuin
neigenaren zorgen we voor de
aanle
eg van 2000
0 m2 Tiny Fo
orest in Gellderse tuine
en en zorge
en
we vo
oor de aanp
plant van 60
000 inheemsse bomen en
e struiken.
Meer informatie is te vinden
n via
h
https://www.
.ivn.nl/proviincies/gelde
erland/een-ttiny-forest-in
n-je-achterttuin

2
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G
Gemee
entenie
euws

Politie
eke Marrkt Apelldoorn
…is momenteel
m
l op zomerreces.
De eerste raa
adsvergad
dering is op
o donderrdag 1 sep
ptember 2022.
A
Aangevraa
agde omgevingsverrgunning
L
Locatie

Om
mschrijving

Datum

Haitsma Mulierlaan 16, 73
H
361 DL,
B
Beekbergen

het plaatsen van
n een in/uitritt

04-07-2022
2

Slagerspaadje in Beekbergen, het
S
o
oprichten
van
n 2 woningen
n (type 2/1 ka
ap)

Slag
gerspaadje in Beekberge
en, het oprich
hten van
2 woningen
w
(typ
pe 2/1 kap)

07-07-2022
2

B
Berg
en Dalw
weg 32, 7361 TS, Beekbe
ergen

het plaatsen van
n een schuur

08-07-2022
2

E
Engeland
19,, 7361 CS Be
eekbergen

het plaatsen van
n pv-panelen
n

08-07-2022
2

H
Holleweg
28, 7361 AA Be
eekbergen

het plaatsen van
n een dakkapel en dakterras

11-07-2022
2

Engelanderw
E
weg (62), Bee
ekbergen, he
et
o
oprichten
van
n een woning
g

Eng
gelanderweg (62), Beekb
bergen, het o
oprichten
van
n een woning
g

13-07-2022
2

Het gaat hier om een inge
H
ediende aanvvraag. Deze kennisgevin
ng is bedoeld
d om u te info
ormeren.
A er een be
Als
esluit is genomen wordt dit
d opnieuw gepubliceerd
g
en kunt u ditt besluit inzie
en.
P dan kuntt u eventueell een bezwaa
Pas
arschrift indie
enen. Naderre informatie hierover vind
dt u t.z.t. bij de
d publicatie
e
v de verlee
van
ende vergunn
ning.

V
Verleende
omgeving
gsvergunn
ning
L
Locatie

Omschrrijving

Datum

D
Dorpstraat
2, 7361 AV, Be
eekbergen

parkeerg
gelegenheid aan de voorkant van hett huis
realisere
en die door middel
m
van ee
en gecombin
neerde uitrit
op de do
orpstraat bereikbaar word
dt. De gecom
mbineerde
uitrit van
n in totaal 6 meter
m
is in ovverleg en sam
menspraak
met de eigenaren
e
va
an dorpstraatt 4 en 6.

04-07-2022
2

D
Dorpstraat
2, 7361 AV, Be
eekbergen

het kapp
pen van een kastanjeboom

04-07-2022
2

Bruggelerweg
B
g 2A en 2B, 7361 CX,
B
Beekbergen

het vergroten van ee
en woning

05-07-2022
2

D
Dorpstraat
10
08, 7361 AZ, Beekbergen
n

het kapp
pen van een fijnspar

11-07-2022
2

W
Wittekruisweg
g 23, 7364 AL,
A Lieren

het kapp
pen van een boom

11-07-2022
2

K
Kerkeveld
4, 7361 AM, Be
eekbergen

het kapp
pen van een fijnspar

11-07-2022
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.
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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).

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Station Beekbergen en Loenen

Terug naar Toen d.d. 3 en 4 september 2022

06-07-2022

Het Oude Veen 19 in Lieren

Zomer in Gelderland d.d. 11 augustus 2022

06-07-2022

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

Dorpstraat 42 in Beekbergen

Zangkoor tijdens de Veluwse Avondmarkten d.d.
7, 14, 21 en 28 juli + 4, 11, 18 en 25 augustus
2022

07-07-2022

Bruggelerweg 4 in Beekbergen

Paardenspektakel Beekbergen d.d. 26 t/m 31 juli
2022

07-07-2022

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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S
Sociaal
maatsc
chappellijk werk
ker
S
Stimenz
in Beekb
bergen en Lieren
n
… is voorrtaan op afspraak
…..
a
Het afgelopen
a
ja
aar hebben
n wij gemerk
kt dat er weinig tot gee
en mensen op
o het
inloo
opspreekuur komen. We
W merken dat
d mensen
n het fijner vvinden om te
e bellen,
zoda
at Annemarie persoonlijk bij u thuis komt. Daa
arom hebbe
en we beslo
oten om hett
inloo
opspreekuur te laten ve
ervallen. U kunt
k
Annem
marie echterr altijd belle
en. Zij neem
mt
dan zo snel mog
gelijk conta
act met u op
p.
A maatsch
Als
happelijk we
erker/oudere
enadviseur biedt zij infformatie, ad
dvies en ond
dersteuning
g.
Aan welke zaken
A
z
kunt u denken:
- Uw financiële situa
atie (schulde
en, toeslage
en, werkeloosheid, etc.).
- De dag invulling in de breedstte zin van het woord.
- Wegwijss maken me
et betrekkin
ng tot huisve
esting.
- Relatiess en scheidingen.
- Het vera
aangename
en van uw le
eefomstand
digheden (h
huishoudelijkke hulp, verrvoer, ontmoeting etc.)).
- U heeft ideeën c.q. vragen over gezamen
nlijke activitteiten.
e opvoeding
g van uw kin
nderen.
- Vragen rondom de
- Mantelzzorg onderssteuning.
- U heeft een dierbare verloren.
Ook jongere
O
en mogen haar bellen, mailen of appen
a
als ze
e ergens nie
et uit komen
n of een ste
euntje in de
rug kunnen gebruiken. Denk hierbij aan het maken
m
van een
e financie
eel overzich
ht, een ingew
wikkelde
b
brief,
studiekkeuze of de
e regelzaken
n als je 18 wordt.
w

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
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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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