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Nieuwsbrief 10 april 2017 

Maandag 17 april 2017 verschijnt er geen Nieuwsbrief 

Van de bestuurstafel 

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 

Overleg over klompenpad 

Nog onder de indruk van het inspirerende overleg over het ontwikkelen, aan-
leggen en onderhouden van een klompenpad in en rond Beekbergen en Lieren 
op 29 maart jl., was er deze week de uitnodiging van Christien van der Zwart 
(Stichting Landschapsbeheer) voor een vervolgoverleg. 
Dat overleg zal worden gehouden op woensdag 26 april 2017 om 20.00 uur in 
De Hoge Weye. 

We verwachten daar met elkaar nadere invulling te geven aan de tijdens de bijeenkomst van 
29 maart jl. aangegeven mogelijke/wenselijke wandelroutes. 
U was de vorige keer verhinderd, maar wil wel graag meedoen? 
Stuur een mail naar secretariaat@dorpsraadbeekbergen.nl en wij zorgen er voor dat u 
uitgenodigd wordt voor de bijeenkomst op 26 april 2017. U bent van harte uitgenodigd. 

Burgerparticipatie 

Op woensdag 5 april 2017 waren de dorpsraden uitgenodigd door de raadswerkgroep “Burger-
participatie” om te praten over de koersnotitie van de gemeente Apeldoorn “Gebiedsgericht 
werken”. 
Niet alle dorpsraden waren vertegenwoordigd. Voor de dorpsraad Beekbergen-Lieren namen 
Jamone Wagner en Pieter de Mos aan het overleg deel. 
 
De uitnodigingsbrief begint met: 
“In november 2016 ontving de gemeenteraad de koersnotitie over Gebiedsgericht werken van 
het college ter consultatie. Het presidium heeft deze notitie met veel aandacht gelezen. Het gaat 
hierin om onderwerpen en keuzes over de manier waarop wij in Apeldoorn met elkaar om 
(willen) gaan en aan een goede stad willen bouwen. Een stad waarin mensen graag wonen en 
werken en zich thuis voelen. Deze onderwerpen houden vanzelfsprekend ook de raad bezig. 
Zij wil hier enerzijds graag met overtuiging goede keuzes in maken en anderzijds ook naar haar 
eigen rol en mogelijkheden hierin kijken. De raad heeft dan ook besloten om de notitie nog niet 
in behandeling te nemen, maar eerst een eigen onderzoeks- en verdiepingstraject te volgen 
door hiervoor een raadswerkgroep in te stellen.” 
De raadswerkgroep Burgerparticipatie bestaat uit Wim Willems (voorzitter), Paula Donswijk, 
Ties Stam, Marcel van der Maal en Bonnie ten Damme. 
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Tijdens de bijeenkomst op 5 april werd aan de hand van een vijftal vragen getracht helderheid 
te krijgen in dat verdiepingstraject. 

- welke vormen van vertegenwoordiging en participatie passen het beste bij Apeldoorn en 
bij de huidige tijd? 

- hoe kunnen we er voor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk zelf meedoet en/of zich 
vertegenwoordigd is? 

- kan en moet de gemeente initiatieven ondersteunen en hoe kan zij dat dan het beste 
doen? 

- hoe kunnen politieke vertegenwoordigers hier een bijdrage aanleveren? 
- wat kan en moet de rol van (nieuwe vormen van) communicatie zijn? 

 
De door de vertegenwoordigers van de dorpsraden gegeven reacties op de vijf vragen zullen 
integraal in het verslag van de bijeenkomst worden opgenomen. Een overleg van de raadswerk-
groep heeft ook reeds plaatsgevonden met vertegenwoordigingen van de wijkraden. Het is de 
raadswerkgroep opgevallen dat de betrokkenheid van de dorpsraden bij het onderwerp zeer 
groot is. Desgevraagd werd door de voorzitter van de raadswerkgroep meegedeeld dat de 
zienswijze die de dorpsraad in december 2016 heeft ingediend onderdeel van het overleg en de 
besluitvorming van de raadswerkgroep zal zijn. 
 
Op de vraag naar de planning werd geantwoord: 

- in de zomer komt het advies van de raadswerkgroep 
- in het najaar starten van een pilot 
- invoering in 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen 

 
Met betrekking tot de legitimiteit van de dorpsraden werd geantwoord: 

- bestuur wordt gekozen door de leden van de dorpsraad 
- bestuur legt jaarlijks verantwoording af (Algemene Ledenvergadering) 
- bestuur handelt conform de in de statuten vastgelegde regels en bevoegdheden 

en voor Beekbergen-Lieren geldt nog als extra 
- thema bijeenkomsten 
- wekelijkse digitale Nieuwsbrief waar bestuur actuele zaken bespreekt. 

In en om de dorpen 

Collecte Eredag 2017 

 
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij aandacht besteed 
aan de Eredag (een dagje uit voor 65+ bewoners van 
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden) 
die dit jaar op donderdag 15 juni zal plaatsvinden. 
 
Genoemd werd hoe u zich kan aanmelden voor 
deelname. 
 
Niet vermeld hadden we dat er in de week van 10 tot 
en met 15 april 2017 in de dorpen gecollecteerd zal 
worden om dit dagje uit financieel mogelijk te 
maken. 
 
De organisatie Eredag 2017 rekent -net als voorgaande 
jaren- op uw bijdrage. 
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Nieuwe lente: burgerinitiatief BLOEM 

Iedereen kan in huis of op het werk energie besparen. Bijvoorbeeld met LED-lampen, dubbel 
glas, muurisolatie, een slimme meter of een warmtepomp. Ook nemen steeds meer mensen 
zonnepanelen om zelf elektriciteit op te wekken. Of ze doen mee in een initiatief om samen 
zonnepanelen op het dak van de school te leggen. Er kan zo veel, maar waar moet je beginnen 
en wie heeft voldoende ervaring voor een goed advies? 
Met dit soort vragen is in 2016 een groepje bewoners van Beekbergen en Lieren met elkaar in 
gesprek gegaan. Mensen die in eigen huis al ervaring hebben opgedaan, en mensen die vanuit 
hun werk goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Na gesprekken met de dorpsraden van 
Beekbergen-Lieren en Oosterhuizen is het nu tijd voor de volgende stap: de start van een 
burgerinitiatief BLOEM. Dat staat voor onze ambitie om Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 
Energieneutraal te Maken. 
De komende tijd zult u vaker van ons horen. Twee leden hebben zich laten scholen als vrijwillig 
energiecoach voor de gemeente Apeldoorn. Zij bereiden een informatiepunt in Beekbergen 
voor. Ook zullen we u in dit blad laten delen in onze eigen ervaringen, bijvoorbeeld met de 
vriezer die een hap uit de energierekening bleek te nemen. En we zoeken contact met de 
scholen, de sportclubs en anderen in onze mooie dorpen, die mogelijk interesse hebben om 
mee te doen. Wanneer je met raad en daad wil bijdragen aan onze ambitie, neem dan contact 
op met duurzaambloem@gmail.com. 

Rob Weterings 

Maatschappelijk betrokken: 

Spelletjesdag 

Dat is een terechte aanduiding voor het initiatief van een viertal studenten van het ROC. 
Zij organiseerden op donderdag 6 april 2017 een spelletjesdag in het Zonnehuis. De bewoners 
van het Zonnehuis konden samen met de studenten dammen, sjoelen of ganzenborden. 
Naast de studiepunten die de studenten voor deze activiteit kregen, is de maatschappelijke 
betrokkenheid niet in punten uit te drukken. 

Jong ontmoet oud, oud ontmoet jong 

Leerlingen van OBS Beekbergen gaan met enige regelmaat klassikaal op bezoek bij de 
bewoners van De Vier Dorpen. Kinderen lezen voor aan de bewoners en omgekeerd lezen ook 
de bewoners weer voor aan de kinderen. 

Pannenkoekenmiddag Lieren 

Op woensdag 5 april 2017 organiseerde de Prinses Juliana School Lieren, Dorpsraad 
Beekbergen-Lieren en enkele vrijwilligers voor de 65+ inwoners van Lieren weer een pannen-
koeken bijeenkomst. Het begint al traditie te worden dat deze activiteit voor de inwoners van 
Lieren wordt georganiseerd. En de belangstelling voor deelname neemt beslist niet af en voor-
ziet in een behoefte. Schoolleiding en vrijwilligers namens de deelnemers bedankt voor deze 
gezellige bijeenkomst. 

  
Foto’s: Prinses Juliana School. 
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Brocante Spelderholt, zondag 9 april 2017 

 

  

   

High Tea Concert Prinses Juliana Beekbergen, zondag 9 april 2017 
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Meimaand muziekmaand bij opleidingsorkest Prinses Juliana Beekbergen  

Het opleidingsorkest van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) biedt muzikale 
kinderen, jongeren en volwassenen een unieke kans door hen gedurende twee repetities, een 
workshop en een concert de mogelijkheid te geven om gratis mee te spelen en op te treden met 
het opleidingsorkest van PJB. 
 
Voor iedereen die een blaasinstrument bespeelt is er een plekje in het orkest. Ook slagwerkers 
en blokfluiters worden van harte uitgenodigd. Tijdens de repetities op 10 en 17 mei worden de 
muziekstukken geoefend en wordt er geleerd om het gehele orkest samen te laten spelen. 
Daarnaast zal vóór het slotoptreden op 20 mei nog een workshop worden gegeven. Deze work-
shop staat onder leiding van Ymkje Hellinga. Zij is naast dirigent van verschillende opleidings-
orkesten ook klarinet- en saxofoondocent. Het resultaat van wat is geleerd op de repetities en 
tijdens de workshop zal ten gehore worden gebracht tijdens het slotoptreden. Bij dit optreden 
zijn belangstellenden van harte uitgenodigd. 
 
De twee woensdagse repetities beginnen om 18:30 uur en duren tot 19:30 uur. De workshop 
voor het afsluitende optreden op 20 mei begint om 14:00 uur en duurt tot 16:00 uur. Het 
afsluitende concert begint om 16:15 uur. Zowel de repetities, de workshop als het concert 
vinden plaats in Het Hoogepad, Papenberg 5, te Beekbergen. 
 
Meer informatie is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl. Aanmelden kan door contact op te 
nemen met Saskia van Andel: 055-5412859 of door te mailen naar: secretaris@harmonie-
pjb.nl. Ook mensen zonder muzikale ervaring worden van harte uitgenodigd om mee te doen. 
Zij kunnen meedoen op slagwerk. 

Veranderingen in het straatbeeld 

   

Schandalig! 

De naam van de afzender stond er niet bij en dat is jammer want we hadden graag even met 
hem of haar gesproken en (dringend) verzocht de rommel op te ruimen. Nu konden anderen dat 
gaan doen. En dat voor een dorp dat twee jaar achter elkaar zeer hoog scoorde in de 
schoonste winkelcentra van Nederland. 
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Gemeentenieuws 

Gespreksnotitie parkeerbeleid Apeldoorn 

Wij ontvingen van de gemeente Apeldoorn -ter informatie- de nota “Stallen en Parkeren”. 
De vorige nota over dit onderwerp dateert van 2004 en sinds die tijd is er -zo wordt al snel 
duidelijk bij het lezen van de nota- veel veranderd op het gebied van “Stallen en Parkeren”. 
De nota gaat over de situatie in de binnenstad van Apeldoorn. Enkele conclusies: 

- er is voldoende parkeercapaciteit in de binnenstad. Alleen op het drukste moment 
(zaterdagmiddag) is de parkeerdruk rond het Marktplein erg hoog. 

- uitbreiding van de capaciteit is voorlopig niet nodig 
- er kan een verschuiving plaatsvinden van straatparkeren naar het parkeren in garages 
- er moeten wel voldoende straatparkeerplaatsen op loopafstand van winkels om snel 

boodschappen te kunnen doen 
- het aantal bezoekers in de binnenstad is in de loop der jaren over het geheel bezien 

afgenomen (pieken zijn er nog steeds en soms heel nadrukkelijk) 
- discussie is er (gemeente versus wijkraadcentrum) over het invoeren van een 

gedifferentieerd prijsbeleid. Kosten van parkeren op straat zou, volgens het voorstel in 
de nota duurder moeten zijn dan in de parkeergarage 

 
Voorts wordt in de nota een link gelegd met de Structuurvisie en de verkeersvisie. 
Daarbij gaat het om vijf door de gemeente Apeldoorn benoemde ambities: 

- comfortabele gezinsstad 
- toeristisch toplandschap 
- veelzijdige economie 
- lokale duurzaamheid 
- duurzame innovatie 

 
U wilt meer weten over de Gespreksnotitie parkeerbeleid? 
Kom op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur naar kantoor dorpsraad (De Hoge Weye, 
Dorpstraat 34) en wij informeren u graag. 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

De Els (nabij nr. 55) Kappen van een els 2017-04-01 

Ruitersmolenweg (nabij 39) Kappen Italiaanse populier en zwarte els 2017-04-06 
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De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan 
gepubliceerd. Op dat moment kunt u de gehele aanvraag en het besluit op verzoek inzien. 
Ook kunt u dan eventueel een bezwaar of zienswijze indienen. Zolang de gemeente nog geen 
besluit heeft genomen over de ingediende aanvraag worden geen nadere details over de aan-
vraag of over de aanvrager verstrekt, omdat de privacy van de aanvrager wordt gerespecteerd. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Ruitersmolenweg 41A Oprichten van een woning 2017-04-04 

Hulleweg 19 Kappen van een eik 2017-04-05 

 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van 
het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn. 
 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de bij de verleende omgevings-
vergunning genoemde datum gestuurd te worden aan het college van burgemeester en 
wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 
7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 13 april 2017 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 21.00 uur Structurele verkeersoplossing Apeldoorn-West variant AGOVV 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Vervolgbijeenkomst locatieprofielen en nota geluid bij evenementen 

 Het Rode Hert 

21.15 – 22.15uur Voorstel kansen voor alle kinderen 

 De Moriaen 

19.00 – 20.30 uur Kaderwijziging Vlijtsepark  

20.30 – 21.00 uur Bestemmingsplan Elburgerweg 63 Wenum Wiesel 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Evaluatie Verbondenpartij OVIJ (Overleg Veluwe IJssel) 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.30 uur Regio on Tour 

20.30 – 21.00 uur Financiële bijdrage Grift Binnenstad 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Renovatie uitbreiding atletiekaccommodatie Orderbos 
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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. 

 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 

De ontmoetingsplek in De Vier Dorpen, is er voor iedereen; voor alle inwoners van 
Beekbergen, Lieren en de omliggende dorpen, cliënten van de samenwerkingspartners, 
cliënten van het verzorgingshuis, kortom De Ontmoeting is er voor iedereen die op zoek is naar 
ondersteuning, contact, activiteiten, gezelligheid en ontmoetingen.  
Binnen de ontmoetingsplek “De Ontmoeting” (De Vier Dorpen) werken we samen met de 
gemeente Apeldoorn, Stimenz, Iriszorg en het Leger des Heils om een breed activiteiten-
programma te bieden. Dat activiteitenprogramma willen we ook samen met u/jou blijven 
ontwikkelen en binnenkort vernieuwen. Heeft u/heb je ideeën voor activiteiten of beschik je 
over kennis die u of jij zou willen delen met anderen, laat het ons weten! Samen kijken we naar 
de mogelijkheden om deze activiteiten in “De Ontmoeting” aan te bieden. Ook als u/jij als vrij-
williger aan de slag wilt in “De Ontmoeting”, ontvangen we graag een berichtje. Neem gerust 
contact met ons op via 055-5066870 of mail: Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl Op de site: 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl is ook informatie te vinden. En natuurlijk bent u altijd welkom 
in De Ontmoeting! Loop gerust eens binnen. We zijn er 7 dagen in de week tussen 10.00-
20.00uur; Loenenseweg 39 te Beekbergen. Van harte welkom! 
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Géén spreekuur dorpsagent Theo Simmelink 

Op onderstaande dagen zal er géén spreekuur zijn: 

- donderdag 13 april 2017 

- donderdag 27 april 2017 (Koningsdag) 

- donderdag 4 mei 2017 (nationale dodenherdenking) 

 
Onzeker is nog of op donderdag 20 april 2017 het spreekuur door kan 
gaan. 
 
Naast de mogelijkheid om uw dorpsagent te spreken op het spreekuur,  
kunt u via 0900-8844 contact met de dorpsagent krijgen. U wordt dan door-
verbonden naar hem of er wordt een terugbelnotitie gemaakt. U wordt dan 
teruggebeld zodra de dorpsagent weer in dienst is. Is de dorpsagent langere 
tijd afwezig (bijvoorbeeld vakantie) dan zal door een collega van de dorps-
agent contact met u worden opgenomen. Afhankelijk van het onderwerp dat u 
wilt bespreken wordt dan bepaald welke inzet zal worden gedaan. Aangifte is 
ook mogelijk via de website van de politie (www.politie.nl) of een aangifte 
laten inplannen op een door u gewenst moment (bellen naar 0900-8844) of 
aan de balie van het politiebureau aan de Europaweg 79. 

 
 
 
 
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 
 
 


