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Nieuwsbrief 3 april 2017 

Van de bestuurstafel 

Openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad 
Beekbergen-Lieren 

Op dinsdag 11 april 2017 wordt in zaal Het Trefpunt (achter de PKN kerk in Lieren) de jaarlijkse 
Openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
gehouden. Voor de pauze zullen de jaarstukken 2016 worden besproken zoals dat in de onder-
staande agenda is weergegeven. 
Na de pauze zal Jeroen Jochems de mogelijkheden van het programma CHAPP (Cultural 
Heritage) vertellen en demonstreren. De missie van CHAPP is om van Nederland (en mogelijk 
van een groter gebied) één groot digitaal openluchtmuseum te maken. We verschaffen, zo is in 
de folder te lezen, een gratis digitaal portaal waarin iedereen cultuur en erfgoed -in de breedste 
zin van het woord- kan toevoegen aan de kaart en zo zichtbaar maakt voor een groot publiek. 
Achterliggende gedachte is dat heel veel informatie op termijn verloren gaat en dat zou middels 
dit programma voorkomen kunnen worden. 
De jaarstukken worden -uit het oogpunt van kostenreductie- digitaal toegezonden aan de leden 
waarvan bij bureau dorpsraad het e-mailadres bekend is. De jaarstukken kunnen ook vanaf 
woensdag 29 maart 2017 op werkdagen (tussen 09.00 en 12.00 uur) worden afgehaald op 
kantoor dorpsraad (Dorpstraat 34, Beekbergen). Voor aanvang van de Algemene Leden-
vergadering zal in Het Trefpunt ook een aantal exemplaren van de jaarstukken beschikbaar zijn. 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze vergadering. 
 

Vereniging Dorpsraad Beekbergen - Lieren 

Algemene Ledenvergadering 

dinsdag 11 april 2017 in zaal Het Trefpunt achter de PKN kerk in Lieren 
aanvang van de vergadering is 20.00 uur 

AGENDA 

1. Opening en jaarrede door de voorzitter, de heer Joop van der Meer 

2. Bespreken en vaststellen van het verslag Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016 

(werd -na mededeling in de digitale Nieuwsbrief- op de website geplaatst)  

3. Bespreken en vaststellen van de verslagen van de portefeuillehouders en de verslagen van de 

werkgroepen Oud Beekbergen Lieren en N786 en de rapportage van de Stamtafel 

4. Bespreken en vaststellen financiële rapportage over het jaar 2016 

- jaarrekening 2016  

- balans per 31 december 2016  

- rapport commissie kascontrole  

5. Voorstel het bestuur decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2016 

6. Vaststellen begroting 2017 en jaarplan 2017 
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7. Benoeming reserve lid commissie kascontrole 2017 

(leden van de commissie zijn de heren Wijnand Elfers en Teun Jochems)  

8. Herbenoeming bestuursleden 

Volgens rooster zijn Joop van der Meer (voorzitter) en Pieter de Mos (secretaris) aftredend.  

Zij hebben het bestuur laten weten voor een nieuwe termijn van 3 jaar beschikbaar te zijn.  

Het bestuur stelt de leden voor Joop van der Meer en Pieter de Mos te herbenoemen als voorzitter 

respectievelijk secretaris  

 
(conform artikel 8 lid 2, sub d van de Statuten kunnen door de leden tegenkandidaten worden 

voorgedragen mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: de voordracht door tenminste tien 

procent van het totale aantal leden wordt gesteund en tenminste vijf dagen voor de dag van de 

vergadering schriftelijk en vergezeld van een ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, bij 

het bestuur is ingediend. Op het moment van voordracht dient de kandidaat in het werkgebied 

woonachtig te zijn). 

9. Rondvraag  

10. Pauze 

11. Presentatie door de heer Jeroen Jochems van het programma CHAPP(Culture Heritage app). 

CHAPP is een gratis app-portaal waarin iedereen heel eenvoudig erfgoed en cultuur op de kaart 

kan plaatsen voor een groot publiek  

12. Sluiting, hapje en drankje worden u aangeboden 

Startavond klompenpad Beekbergen-Lieren 

Op woensdag 29 maart 2017 vond in de grote zaal van de Hoge Weye de 
startavond voor het ontwikkelen van een klompenpad Beekbergen-Lieren 
plaats. Na een kort welkom door Joop van der Meer (voorzitter van dorpsraad 
Beekbergen-Lieren) was het Christien van der Zwart van Stichting Landschaps-
beheer Gelderland die op een vlotte en deskundige wijze aan de hand van een 
aantal sheets de 25 aanwezigen informeerde over: 

Wat is een klompenpad? 
- mooie wandelroute langs en door akkers en weilanden die zijn ontwikkeld en worden 

onderhouden samen met bewoners 
- de route vertelt iets over de cultuurhistorie van streek en de geschiedenis van het 

landschap 
- oude kerk- en schoolpaden worden in het plan opgenomen 

Waarom klompenpaden? 
- vergroten de beleefbaarheid van het landschap  
- het ontwikkelen, aanleg en onderhoud van het klompenpad geeft binding onder de 

dorpsbewoners 
- draagt bij aan de versterking van de lokale economie 

Enkele kenmerken van klompenpaden 
- streven is minimaal 5 en maximaal 15 km 
- “rondwandeling” dat wil zeggen twee kanten op bewegwijzerd 
- verboden voor honden (geldt ook voor aangelijnde honden) 
- startpunt bij voorkeur bereikbaar met OV 
- onderhoud samen met vrijwilligers (groot onderhoud door gemeente) 

Communicatieproducten 
- aan de hand van de route iets vertellen over kenmerken van het landschap, de dier-

soorten en de flora 
 
 
 
 
 



 
 

 

Vervolgens werd door Christien van der Zwart een voorbeeld van een 
stappenplan getoond en toegelicht, waarbij 

- verzamelen van 
- werven van vrijwilligers
- opstellen conceptroute
- benaderen grondeigenaren
- tekst en beeldmateriaal voor folders en info panelen opstellen
- onderhoud en beheer van de route

 
 
 

Christien van der Zwart 

 
Gerard Nijhof, nauw betrokken bij het realiseren van het klompenpad in Loenen gaf aan welke 
hindernissen en valkuilen, maar vooral ook welke bindende factoren je tegenkomt bij het 

ontwikkelen en realiseren van een klompenpad. Met nadruk wees hij op het 
goed en ee
het pad in gebruik genomen is te voorkomen. Betrek horeca en recreatie
parken bij het project
Toen vervolgens in groepen werd gewerkt aan een eerste oriëntatie op in 
een mogelijke 
dat Christien en Gerard hun enthousiasm
Er werd gediscussieerd er werden stickertjes gepland op de landkaart. Wat 
is cultuurhistorisch interessant, wat is ecologisch waardevol, 
voor de lokale economie en wat is belangrijk wanneer het gaat o
gerelateerde locaties.

Gerard Nijhof 

Aan het eind van de avond werd door een aantal 
aanwezigen de lijst ingevuld waarop werd 
aangegeven bij welke activiteit ze aan het pr
mee willen doen. Dan gaat het over:

- concept route ontwerpen
- eigenaren benaderen 
- helpen bij uitvoering, aanleg, palen slaan, 

bewegwijzering 
- meedenken en schrijven van de folder
- verzamelen van foto’s 
- nalopen van de route (controle ronde)

 

Begin april is er een vervolg bijeenkomst. Informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk.

U was 29 maart 2017 verhinderd maar wil wel graag meedoen? Geef u naam en mailadres door 
aan de dorpsraad Beekbergen
geïnformeerd wordt. 

Onder het genot van een hapje en drankje werd nog enige tijd nagepraat.
Alle aanwezigen bedankt voor de inbreng en Christien en 
bijdrage. 

N.B. De presentatie van Christien van der Zwart en van Gerard Nijhof staat binnenkort op de website 
 van de Dorpsraad Beekbergen

Vervolgens werd door Christien van der Zwart een voorbeeld van een 
stappenplan getoond en toegelicht, waarbij het gaat om:

verzamelen van gegevens (in grote lijnen een mogelijke route)
werven van vrijwilligers 
opstellen conceptroute 
benaderen grondeigenaren 
tekst en beeldmateriaal voor folders en info panelen opstellen
onderhoud en beheer van de route 

Nijhof, nauw betrokken bij het realiseren van het klompenpad in Loenen gaf aan welke 
hindernissen en valkuilen, maar vooral ook welke bindende factoren je tegenkomt bij het 

ontwikkelen en realiseren van een klompenpad. Met nadruk wees hij op het 
goed en eerlijk informeren van de grondeigenaren om problemen wanneer 
het pad in gebruik genomen is te voorkomen. Betrek horeca en recreatie
parken bij het project. 
Toen vervolgens in groepen werd gewerkt aan een eerste oriëntatie op in 

mogelijke route op te nemen historische locaties, werd al snel duidelijk 
dat Christien en Gerard hun enthousiasme hebben weten over te brengen.
Er werd gediscussieerd er werden stickertjes gepland op de landkaart. Wat 
is cultuurhistorisch interessant, wat is ecologisch waardevol, 
voor de lokale economie en wat is belangrijk wanneer het gaat o
gerelateerde locaties. 

Aan het eind van de avond werd door een aantal 
aanwezigen de lijst ingevuld waarop werd 
aangegeven bij welke activiteit ze aan het project 
mee willen doen. Dan gaat het over: 

concept route ontwerpen 
 

helpen bij uitvoering, aanleg, palen slaan, 

meedenken en schrijven van de folder 
 

nalopen van de route (controle ronde)  
Lucia Albers (Dorpsraad) en Christien van der Zwart

Begin april is er een vervolg bijeenkomst. Informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk.

U was 29 maart 2017 verhinderd maar wil wel graag meedoen? Geef u naam en mailadres door 
aan de dorpsraad Beekbergen-Lieren (post@dorpsraadbeekbergen.nl) en wij zorgen dat u 

Onder het genot van een hapje en drankje werd nog enige tijd nagepraat. 
Alle aanwezigen bedankt voor de inbreng en Christien en Gerard bedankt voor de inspirerende 

    

De presentatie van Christien van der Zwart en van Gerard Nijhof staat binnenkort op de website 
orpsraad Beekbergen-Lieren. 
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Vervolgens werd door Christien van der Zwart een voorbeeld van een 
het gaat om: 

gegevens (in grote lijnen een mogelijke route) 

tekst en beeldmateriaal voor folders en info panelen opstellen 

Nijhof, nauw betrokken bij het realiseren van het klompenpad in Loenen gaf aan welke 
hindernissen en valkuilen, maar vooral ook welke bindende factoren je tegenkomt bij het 

ontwikkelen en realiseren van een klompenpad. Met nadruk wees hij op het 
rlijk informeren van de grondeigenaren om problemen wanneer 

het pad in gebruik genomen is te voorkomen. Betrek horeca en recreatie-

Toen vervolgens in groepen werd gewerkt aan een eerste oriëntatie op in 
locaties, werd al snel duidelijk 

e hebben weten over te brengen. 
Er werd gediscussieerd er werden stickertjes gepland op de landkaart. Wat 
is cultuurhistorisch interessant, wat is ecologisch waardevol, wat is goed 
voor de lokale economie en wat is belangrijk wanneer het gaat over water-

en Christien van der Zwart (SLG) 

Begin april is er een vervolg bijeenkomst. Informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk. 

U was 29 maart 2017 verhinderd maar wil wel graag meedoen? Geef u naam en mailadres door 
) en wij zorgen dat u 

 
Gerard bedankt voor de inspirerende 

  

De presentatie van Christien van der Zwart en van Gerard Nijhof staat binnenkort op de website 
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In en om de dorpen 

RepairCafé 

Op donderdag 30 maart 2017 was er tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de Stamtafel in de 
Hoge Weye ook het RepairCafé. De heren Ben Linssen en Harry Kleinleugenmors hadden 
meteen wat reparatiewerk te verrichten (o.a. een waterkoker, mini-fietstrimmer, tafellamp). 
Nog even de gegevens: 

- laatste donderdag van de maand (niet in april) (tijdens de Stamtafel).  
van 14.00 tot 16.00 uur 

- in de Hoge Weye 
- maximale afmetingen “moet onder de arm mee te nemen zijn” 

     
Ben Linssen (zittend) en Harry Kleinleugenmors bezig met reparatiewerk. 

Eredag 2017 

Op donderdag 15 juni 2017 wordt voor de 70ste keer de Eredag georganiseerd. Men is al druk 
bezig met de voorbereidingen. Waar gaan we dit jaar naar toe? Waar drinken we koffie? Doen 
we nog iets bijzonders omdat het de 70ste keer is dat er een Eredag wordt georganiseerd? Wat 
is de financiële ruimte? Allemaal vragen waar de organisatoren onder leiding van Paul Spölmink 
zich mee bezig houden. 

Wie mogen er mee? 
- u bent 65+ en woonachtig in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen of de Hooilanden 

Hoe kunt u zich aanmelden: 
- schriftelijk vóór 23 april 2017 bij: J. de Groot-Davelaar, Kalverwei 6, 7364 BW Lieren 
- telefonisch tussen 18.00 en 18.30 uur op 18, 20, 21 en 22 april telefoon 055 5062406 
- persoonlijk op 13 april en 20 april van 13.00 tot 14.00 uur in de Hoge Weye 

Welke gegevens moet u aanleveren: 
- naam, adres en postcode 
- geboortedatum 
- naam van uw huisarts 
- of u opgehaald wilt worden 
- of u graag bij bepaalde mensen in de bus wilt zitten 
- of u geen suiker of zout mag gebruiken 
- telefoonnummer van achterblijver voor geval van nood 

Concert Chr. Gemengde Zangvereniging Hosanna 

Op zaterdag 8 april 2017 is er het jaarlijkse concert van de Christelijk Gemengde 
Zangvereniging Hosanna Beekbergen-Lieren. Uitgevoerd wordt de cantate Penitence, Pardon 
and Peace van John Henry Maunder. Daarnaast zullen werken als Holy art Thou (Largo) en het 
Halleluja van G.F. Handel, The Holy City van S. Adams en Lead me Lord van S. Wesly ten 
gehore worden gebracht. 
 
Medewerking wordt verleend door Elise Arends (sopraan), Palle FuhrJorgenson (bariton) Roel 
Praas (piano) en Gert Oldenbeuving (orgel). Het geheel staat onder leiding van Bart van den 
Brink. 
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Het concert wordt gegeven in de Dorpskerk te Beekbergen en begint om 19.30 uur (kerk open 
om 19.00 uur). Toegang is gratis, maar bij het uitgaan zal worden gecollecteerd. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 

Brocante Spelderholt 

zaterdag 8 en zondag 9 april 2017 

High Tea Concert Prinses Juliana Beekbergen 

zondag 9 april 2017 

  

Herdenking 72 jaar bevrijding Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

Dit jaar in verband met het Paasweekend op  
dinsdag 18 april. 

Programma herdenking 72 jaar bevrijding: 

’s morgens 09.00 uur 

- vlaggen hijsen tijdens het zingen van het 
Wilhelmus en Oh Canada 

- bloemen leggen (door schoolkinderen) 
- gedichten worden voorgelezen door kinderen van 

de Prinses Juliana School 
- overdracht van monument van groep 8 naar 

groep 7 Prinses Juliana School 
- medewerking The 48e Highlanders of Holland 

’s avonds 19.30 uur 
- bloemen leggen 
- toespraak door de heer Kooijmans, directeur 

Basisschool Lieren 
- strijken van de vlaggen onder het zingen van het 

Wilhelmus en Oh Canada 
- medewerking The 48e Highlanders of Holland Pipes 

and Drums 
- medewerking van The old Army Cars 

De herdenking vindt plaats bij het monument Lierderstraat bij de Gereformeerde Kerk 
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Voorjaar ! 

    
                                Tullekensbocht, Beekbergen                                                  Nieuwe Voorweg,Lieren 

Gemeentenieuws 

 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Papenberg (Het Hoogepad) Eredag op 15 juni 2017 2017-03-29 

Het Witte Veen Paasvuur 2017-03-29 

 
De burgemeester maakt bekend dat de bovenstaande aanvraag voor het houden van een groot 
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn en raadsvergadering 6 april 2017 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

18.30 – 19.30 uur Info bijeenkomst voor Voorst en Apeldoorn concept inkoop Wmo etc 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Kader wijzigingen Vlijtseweg 

 De Moriaen 

19.00 – 19.45 uur Evaluatie WGR OVIJ 

 Raadzaal 

20.00 uur   1.    Vaststelling raadsagenda 

  2.    Vragenuurtje 

  3.    Actualiteitsvragen 

  4.a  Beantwoording brieven m.b.t. aanleg beek Kerschoten 

  4.b  Antwoordbrief aan OVV Kerschoten Mercatorplein 

  4.c  Antwoordbrief wijkraad Kerschoten 

  4.d  Vaststelling Zuidbroek uitwerking en wijziging 32 

  5.    Ontwerp verklaring geen bedenkingen uitbreiden agrarisch bedrijf  
         Bloemenkamp 5   

  6.    Verkoop pand Prinses Beatrixlaan 301 

  7.    Uitvoeringskader grondbedrijf 

  8.    Stationsgebouw, financiële bijdrage voorbereidingsfase 

  9.    Groenstructuurkaart Apeldoorn 

10.    Sluiting met drankje in de burgerzaal 
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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. 
 

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 

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. 

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

Maandag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
15.45 tot 16.45 uur Zanguurtje 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 

Dinsdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Woensdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 oneven week themamiddag 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
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Donderdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Vrijdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur even week Mannen-ochtend 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
13.00 tot 16.30 uur Bakken 
14.30 tot 16.00 uur even week Jeu de Boules 
14.30 tot 16.00 uur oneven week Filmmiddag 
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Zaterdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffie-ochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
15.00 tot 17.00 uur Met de mantel aan de wandel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie-inloop 

Zondag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.30 uur Weet je nog van toen 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
15.00 tot 16.00 uur Luisteren vanuit je luie stoel 
 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 
 
Formulierenspreekuur 

Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal.  
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u terecht bij het 
formulierenspreekuur op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.: 

- aanvragen en activeren van een DigiD 
- uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong) 
- toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget) 
- toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV 
- regelingen voor mensen met een laag inkomen 
- het schrijven van bezwaarschriften 
- het opstellen van betalingsregelingen 
- het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten.  

Praktische informatie: het formulierenspreekuur vindt plaats op De Vier Dorpen, locatie Bijenkorf.  
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen 
 
Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 
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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 
 
 


