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Nieuwsbrief 19 oktober 2015 

Van de bestuurstafel 

In een volgende Nieuwsbrief zal de voorzitter van de dorpsraad nader ingaan op de ontwikke-
lingen in het aandachtsgebied AZC’s (asielzoekerscentra) en op het effect van de inzet van 
BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) in Beekbergen. 

In en om de dorpen 

Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) 

Excursie voor betaalbare BWiBL woning 

Zaterdag 10 oktober is de Vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren met de leden 
op excursie geweest. De vereniging ontwikkelt de eigen BWiBL woning en liet zich inspireren. 
De vereniging wil een optimale verhouding tussen de betaalbaarheid (150.000 euro v.o.n.) en 
wat voor een huis dan haalbaar is. 
Er is gekeken bij verschillende modelwoningen van Van Wijnen (Uddel en Ermelo) en Woonzo 
(Uddel en Nieuwleusen). Huizen werden vergeleken en ook het verschil tussen traditionele 
bouw en panelenbouw. De eerste tekeningen van de ‘BWiBL woning’ worden op dit moment 
gemaakt. Een interessante opsteker van de excursie is dat je beter bredere woningen kunt 
bouwen dan langere. Bij een bredere woning kun je later vergunningsvrij meer uitbouwen. 
Aangezien de kavels op De Beekvallei relatief groot zijn, zal breed bouwen geen probleem zijn. 
De vereniging werft volop voor de eerste bouwfase van De Beekvallei die volgend jaar zomer 
moet gaan starten. Een betaalbare prijs realiseren is geen eenvoudige opgave; want het zit in 
de lengte of in de breedte. Maar BWiBL ziet het als maatschappelijke opgave om betaalbare 
woningen te realiseren omdat verschillende starters moeizaam de financiering rond krijgen. En 
wie wel meer te besteden heeft, krijgt méér woonruimte voor hetzelfde geld elders. 
Tijdens de excursie is voor deelname voor de 11 woning getekend. Verreweg de meeste leden 
kiezen er voor om een jaar te wachten op een woning die meer dan 35.000 euro goedkoper is 
dan het huidige aanbod. Belangstellenden kunnen zich melden via www.bwibl.nl. 

   



 
 

 

Wie was freule Hartsen? 

Een vraag die door toeristen, wanneer zij wandelend door het dorp of aan het eind van hun 
tocht over de Veluwse Avondmarkt, nog wel eens wordt gesteld nadat ze het naamplaatje op de 
sokkel hebben gelezen. Sinds dinsdag 13 oktober 2015 hoeft dat voor nieman
te zijn. In goed overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft de gemeente 
informatiepaneeltje geplaatst met daarop de door de dorpsraad aangeleverde tekst. Deze luidt:
 

- Jonkvrouw Henriëtte Sarah Hartsen werd geboren in 1860 te Amsterdam. 
telg uit een welgestelde familie. 
als haar roeping te strijden tegen drankmisbruik. In 1910 kocht zij villa Zarfath in 
Beekbergen en liet die inrichten als tehuis voo
werd in 1926 een verpleegtehuis van “Het Zonnehuis”. Op de hoek van de 
de Van Schaffelaarweg
Chinees Restaurant Lin Wah. Freule Hartsen overle

Daar mag je best trots op zijn

Op woensdag 14 oktober 2015 hebben de leerlingen van OBS Beekbergen een sponsorloop 
gehouden voor “Against Cancer”. Zij waren enkele dagen daarvoor bij familie en buren met 
intekenlijst langs geweest om zo per gelopen rondje rond de kerk een sponsorbedrag veilig te 
stellen. Ondanks het wat druilerige weer waren de leerlingen zeer gemotiveerd om er iets moois 
van te maken. Daarbij werden ze geholpen door de warming up onde
(bekend van de intocht van Sinterklaas)

 

 

Een vraag die door toeristen, wanneer zij wandelend door het dorp of aan het eind van hun 
tocht over de Veluwse Avondmarkt, nog wel eens wordt gesteld nadat ze het naamplaatje op de 
sokkel hebben gelezen. Sinds dinsdag 13 oktober 2015 hoeft dat voor nieman
te zijn. In goed overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft de gemeente 
informatiepaneeltje geplaatst met daarop de door de dorpsraad aangeleverde tekst. Deze luidt:

Jonkvrouw Henriëtte Sarah Hartsen werd geboren in 1860 te Amsterdam. 
telg uit een welgestelde familie. Door haar rijkdom en haar rotsvaste geloof zag zij het 
als haar roeping te strijden tegen drankmisbruik. In 1910 kocht zij villa Zarfath in 
Beekbergen en liet die inrichten als tehuis voor drankzuchtige vrouwen. Dit gebouw 
werd in 1926 een verpleegtehuis van “Het Zonnehuis”. Op de hoek van de 

affelaarweg richtte zij een “logement voor geheelonthouders” in, het huidige 
Chinees Restaurant Lin Wah. Freule Hartsen overleed in 1946 te Beekbergen.

  

Daar mag je best trots op zijn! 

Op woensdag 14 oktober 2015 hebben de leerlingen van OBS Beekbergen een sponsorloop 
gehouden voor “Against Cancer”. Zij waren enkele dagen daarvoor bij familie en buren met 

langs geweest om zo per gelopen rondje rond de kerk een sponsorbedrag veilig te 
stellen. Ondanks het wat druilerige weer waren de leerlingen zeer gemotiveerd om er iets moois 
van te maken. Daarbij werden ze geholpen door de warming up onder leiding van Oki en Doki 
(bekend van de intocht van Sinterklaas). 

2 

 

Een vraag die door toeristen, wanneer zij wandelend door het dorp of aan het eind van hun 
tocht over de Veluwse Avondmarkt, nog wel eens wordt gesteld nadat ze het naamplaatje op de 
sokkel hebben gelezen. Sinds dinsdag 13 oktober 2015 hoeft dat voor niemand meer een vraag 
te zijn. In goed overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft de gemeente bij het beeld een 
informatiepaneeltje geplaatst met daarop de door de dorpsraad aangeleverde tekst. Deze luidt: 

Jonkvrouw Henriëtte Sarah Hartsen werd geboren in 1860 te Amsterdam. Zij was een 
Door haar rijkdom en haar rotsvaste geloof zag zij het 

als haar roeping te strijden tegen drankmisbruik. In 1910 kocht zij villa Zarfath in 
r drankzuchtige vrouwen. Dit gebouw 

werd in 1926 een verpleegtehuis van “Het Zonnehuis”. Op de hoek van de Dorpstraat en 
zij een “logement voor geheelonthouders” in, het huidige 

ed in 1946 te Beekbergen. 

 

Op woensdag 14 oktober 2015 hebben de leerlingen van OBS Beekbergen een sponsorloop 
gehouden voor “Against Cancer”. Zij waren enkele dagen daarvoor bij familie en buren met een 

langs geweest om zo per gelopen rondje rond de kerk een sponsorbedrag veilig te 
stellen. Ondanks het wat druilerige weer waren de leerlingen zeer gemotiveerd om er iets moois 

r leiding van Oki en Doki 
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Op vrijdag 16 oktober 2015 werd de cheque met het fantastische bedrag 6125,50 euro 
overhandigd aan de organisatie “Against Cancer”. Alle leerlingen van OBS Beekbergen en de 
begeleiders mogen trots zijn. 

   
 
N.B. Niet in de gelegenheid geweest om de loop te sponsoren? Dat kan alsnog door een 

bijdrage over te maken op NL25RABO0119369648 ten name van Against Cancer, 
Amersfoort (onder vermelding van: sponsorloop OBS Beekbergen). 

Bladkorven 

De bladkorven zijn door de gemeente weer geplaatst. Maak er gebruik van. Waar ze staan? 

   
Wolterbeeklaan (bij volleybalveld) Papenberg, schuin tegenover Freule Hartsenplein 

De Ruiterij in de verkoop 

Donderdag 15 oktober 2015 gingen de te bouwen woningen van het project “De Ruiterij” 
(gelegen in het gebied Tullekensmolenweg, Ruitersmolenweg en Stichtingsweg) in de verkoop. 
Projectontwikkelaar, makelaar en bank waren in de grote zaal van de Hoge Weye aanwezig om 
potentiële kopers te woord te staan. Of het nu ging om een geschakelde woning, een twee-
kapper of een seniorenwoning de beschikbare brochures gaven al ruime informatie maar er 
blijven natuurlijk altijd specifieke vragen over. Daar wisten de hierboven genoemde partijen wel 
een antwoord op. Alle leeftijdscategorieën waren aanwezig. De inschrijving sluit 30 oktober 
2015. De loting is op 10 november 2015 om 19.30 uur in de Hoge Weye. Het worden dus nog 
een paar spannende weken voor een aantal toekomstige bewoners. 
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PJB gaat nazomeren 

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) geeft op 
zaterdag 7 november 2015 een Italië concert in de grote zaal 
van De Hoge Weye. Het is al jaren een traditie dat PJB een 
najaarsconcert geeft en dit jaar zullen zij proberen u door wat 
Italiaanse klanken weer de warmte van de zomer in herinnering 
te roepen.  
Zowel het opleidingsorkest (onder leiding van Jantine de Waard) 
als het harmonieorkest (onder leiding van René Bos) zullen in 
opmaat naar Giro d’ Italia werken uitvoeren die de Italiaanse 
sfeer oproepen. 
 
Zo zal het harmonieorkest de Nessun Doma van Puccini, de 
Triomphmarsch Aïda van Verdi en Conte Partiro van Andrea 
Borcelli ten gehore brengen. 
Het concert (5 euro) begint om 20.00 uur, vanaf 18.30 uur 
pastamaaltijd (12,50 euro). 
 

Tips van de dorpsagent 

- we hebben het de afgelopen week al meegemaakt. Bevroren autoruiten. Daarom de tip: 
maak alle ruiten volledig ijsvrij en niet alleen een klein stukje van de voorruit waar je 
nauwelijks doorheen kunt kijken. Ook goed zicht naar de zijkanten is noodzakelijk voor 
een veilige deelname aan het verkeer. Vergt even wat tijd maar draagt zeker bij aan de 
veiligheid 

- binnenkort wordt de maïs van het land gehaald. Zeker wanneer het land en de weg nat 
is, kan de modder die door de trekker en laadbak op de weg komt voor gladheid zorgen 
en dus langere remweg. Iets om rekening mee te houden. 

Varia 

Publieksconferentie Apeldoorn Energieneutraal 

Op woensdag 14 oktober 2015 werd in het Stadhuis van Apeldoorn de “Publieksconferentie 
Apeldoorn Energieneutraal” gehouden. Er waren ongeveer 90 aanmeldingen. Maar, zoals dat 
bij vrijwel alle conferenties gaat, was niet iedereen die zich had aangemeld ook aanwezig en 
waren er die zich niet hadden aangemeld. Alles bij elkaar dus toch weer ongeveer 90 deel-
nemers. 
Na een welkomstwoord door wethouder Mark Sandmann, was er een keuze uit een zestal 
“gesprekstafels”. Deelgenomen aan de tafels 1 en 5. 
Wethouder Sandmann refereerde aan de enquête die onder 700 inwoners was gehouden en 
dat daaruit duidelijk was geworden dat een zeer ruime meerderheid van hen de ambitie van 
Apeldoorn onderschrijft. En die ambitie luidt: Apeldoorn wordt de komende 20 jaar energie-
neutraal. Een zeer hoog ambitieniveau. 
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- Tafel 1: kleinschalige collectieven. Welke rol willen en kunnen sportverenigingen, 

scholen, kerken, moskee, buurtverenigingen en andere kleinschalige collectieven spelen 
in de verduurzaming van de Apeldoornse energievoorziening? Als experts zat aan deze 
tafel een vertegenwoordiger van sportraad Apeldoorn, de groene kerken en Juliana-
school Lieren. Voor deze laatste was de directeur van de school Martin Kooijman aan-
wezig. Hij vertelde welke energiebesparende maatregelen door de school geruime tijd 
geleden zijn genomen, hoe dat is ingepast in het lesprogramma (leerlingen betrekken bij 
de registratie van het energieverbruik en bewust maken van voor de hand liggende 
besparingen. En -zeker niet onbelangrijk- ook de ouders bij het project betrekken. 

- Tafel 2: “ontzorgen”. Uit de onder de bevolking van Apeldoorn gehouden enquête is 
gebleken dat veel bewoners niet overgaan tot het isoleren van de woning of de aanschaf 
van panelen omdat het uitzoeken om een juiste keuze te kunnen maken te ingewikkeld 
is. Tijdens het gesprek werd geïnventariseerd welke die obstakels zijn en hoe daar aan 
kan worden gewerkt om “ontzorgen” te vergemakkelijken. 

- Tafel 3: Financiering van investeringen in duurzame energie / energiebesparing. Uit de 
onder de bevolking van Apeldoorn gehouden enquête blijkt dat veel mensen wel zouden 
willen “verduurzamen” maar niet kunnen vanwege de aanschafkosten. Wat zou de 
gemeente kunnen bijdrage om dit obstakel te slechten. 

- Tafel 4: MKB; ondernemers en duurzaamheid. Ook deze groep bleek de bereidheid te 
hebben om te gaan verduurzamen. Maar tijdens de discussie stond de vraag centraal 
“welke obstakels moeten worden weggenomen om dat potentieel te benutten? En wat is 
er nodig om deze groep pro-actief te kunnen inzetten in het proces Apeldoorn energie-
neutraal? 

- Tafel 5: informatievoorziening over duurzame energie en energiebesparing. De 
discussie ging hier vooral over de vraag “hoe filter je uit een veelheid van informatie de 
voor jou relevante gegevens. En hoe eerlijk en betrouwbaar zijn die gegevens. Ander 
punt dat aan de orde werd gesteld was “welke voorbeeldfunctie heeft de gemeente 
Apeldoorn? “Wat doet de gemeente aan verduurzaming aan de panden die haar 
eigendom zijn. Geeft de gemeente wel het goede voorbeeld? De gesprekspartners 
waren sceptisch. Ook werd aandacht gevraagd voor het zichtbaar maken van behaalde 
resultaten. Doe dat niet alleen voor Apeldoorn als totaal maar vooral ook per wijk of 
dorp. Dat stimuleert. Hier het voorbeeld genoemd van de school in Lieren (zie tafel 1). 

- Tafel 6: Ideeën voor “van gemeente naar gemeenschap“Het was een open uitnodiging 
aan de gesprekspartners om te brainstormen over een creatieve wijze om zoveel 
mogelijk Apeldoorners bij de verduurzaming te betrekken. 

 
Afsluitend kan worden vastgesteld dat veel, heel veel, werk moet worden verzet om de ambitie 
te realiseren. 
Nog een opmerking tot slot. Soms krijg je ook tegenstrijdige adviezen. Uit het oogpunt van 
energiebesparing wordt geadviseerd om de verlichting uit te schakelen wanneer je niet 
thuisbent. Klinkt logisch. Uit het oogpunt van veiligheid (voorkomen van inbraak) wordt 
geadviseerd, laat in huis een lamp branden. Dat wekt de indruk dat je thuis bent. Klinkt ook 
logisch. 

Sprengenland Wonen 

Sprengenland Wonen heeft al geruime tijd geen spreekuur meer in De Hoge Weye. 
Onderstaand, omdat er toch nog steeds op donderdagmiddag bezoekers voor vragen aan 
Sprengenland Wonen naar de Hoge Weye komen, ter informatie, de gegevens die wij via de 
WSG van Sprengenland Wonen hebben ontvangen.  

- woningzoekende moeten als zodanig ingeschreven staan Sprengenland Wonen. 
- een inschrijfformulier kan worden verkregen via de website www.woonkeus-

stedendriehoek.nl 
- dagelijks wordt op de bovengenoemde website het woningaanbod up to date gehouden. 

Woningen staan een beperkt aantal dagen op de website 
- seniorenwoningen staan maximaal een week op de website 
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- indien u niet dagelijks de website wilt of kunt raadplegen dan kunt u een zogenaamd 
“zoekprofiel” laten aanmaken (neem even contact op via de eerder genoemde website). 
U ontvangt per mail bericht wanneer er een woning beschikbaar komt die past binnen 
uw zoekprofiel. 

- voor reparatie werkzaamheden in uw woning kunt u iedere werkdag tussen 08.00 en 
10.00 uur bellen naar telefoonnummer 0313 659023 

- belt u na 10.00 uur dan zal u worden gevraagd om de volgende werkdag tussen 08.00 
en 10.00 uur opnieuw contact op te nemen zodat de werkzaamheden dan kunnen 
worden ingepland 

- is een spoed reparatie noodzakelijk dan zal deze steeds in behandeling worden 
genomen 

- vragen over planmatig onderhoud (bijvoorbeeld vervangen keuken, badkamer en 
buitenschilderwerk) kunt u stellen via telefoonnummer 0313 659023 

- vragen op het sociale vlak (overlast, urgentie en dergelijke kunt u stellen via 
telefoonnummer 0313 659023 

Op het spreekuur van de WSG (zie kader) kunt u hulp krijgen bij het invullen van formulieren. 

Gemeentenieuws 

Vastgesteld bestemmingsplan Veldbrugweg naast nr. 14 

Vanaf 15 oktober 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het bij raadsbesluit van 1 oktober 
2015 vastgestelde bestemmingsplan Veldbrugweg naast nr. 14 Lieren met identificatiecode 
NL.IMRO.0200.bp 1227-vas1. Het plan betreft de realisatie van twee vrijstaande woningen op 
een ongenummerd perceel tussen de percelen Veldbrugweg 14 en 16 in Lieren. Het bestem-
mingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft het opnemen van de parkeernorm in het 
bestemmingsplan. Concreet is aan de planregels toegevoegd sublid 3.5.2 en lid 3.6 Tegen het 
ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Wel heeft de gemeenteraad bij 
vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen beroep instellen: 

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een 
zienswijze bij de gemeente naar voren te brengen 

- een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad aangebrachte 
wijzigingen 

Tot en met 26 november 2015 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep 
schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige 
voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag  

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 1 tot en met 7 oktober 2015 en die betrekking hebben 
op locaties in Beekbergen en Lieren. 
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Molenberg 16 Veranderen van een woning (5 oktober 2015) 1 

Ruitersmolenweg Kappen van 6 bomen (7 oktober 2015) 1 

Tullekensmolenweg 12A Kappen van een berk (6 oktober 2015) 1 

Wolterbeeklaan 3 Kappen van een iep (2 oktober 2015) 1 
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Verklaring code 

1. Ingekomen aanvraag 

Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en 
kan niet worden ingezien. 
 
Stukken inzien 

Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen kunnen tijdens openingstijden van het 
stadhuis uitsluitend op afspraak worden ingezien. U kunt via de website www.apeldoorn.nl of 
telefonisch 14055 een afspraak maken. Geef in de toelichting aan welk besluit u wilt inzien en in 
welke publicatie dat stond. 
 
Openingstijden stadhuis 

 Met afspraak 

Maandag 08.30 – 16.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Woensdag 08.30 – 16.00 uur 

Donderdag 08.30 – 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Vrijdag 08.30 – 12.30 uur 

Verleende evenementenvergunningen 

De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementenvergunning heeft verleend voor het 
houden van het onderstaande evenement 
 

Omschrijving Datum Locatie Datum vergunning 

De Spelderholtloop 15-11-2015 Spelderholt 9 Beekbergen 30 september 2015 

 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op 
grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de burge-
meester indienen. 

Varia 

 
Martha Florijn leest voor aan de kinderen van kinderopvang OOK tijdens de Kinderboekenweek.  
Gerda Ooms en Riët IJsendoorn-Bakker luisteren aandachtig mee. 
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Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van 
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te 
helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk 
kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt 
u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 
Iedere donderdagmiddag kunt u van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Hoge Weye 
(Dorpstraat 34) terecht bij het info punt WSG met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis. 
 

Seniorenbijeenkomsten 
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) 

- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten 
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 

ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 

a.tijhof9@upcmail.nl 
De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

- maandagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel 
- maandagmiddag, 17.00 tot 20.00 uur, eetcafé/aanschuiftafel, kosten 3,50 euro 
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, “groenactiviteit” 
- woensdagmiddag, 13.00 tot 16.00 uur, ontmoeting en ondersteuning 
- vrijdagmiddag, 13.00 tot 17.00 uur, ontmoeting en ondersteuning 

Het Hoogepad (Papenberg 5) 
- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur ’t Proathuus, inloopmiddag en u kunt meedoen aan 

spellen. Slecht ter been en toch graag naar de bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem 
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te 
regelen 

 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 
 
Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 
 
 
 
 
Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij 
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl) 
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 
 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 
 


