Nieuwsbrief 29 mei 2017
Van de bestuurstafel
Maandag 5 juni 2017 (2e Pinksterdag) géén Nieuwsbrief
De gewenste uitrusting van een dorp
(een onderzoek onder de bevolking van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen)

In de Nieuwsbrief van 22 mei 2017 werd meegedeeld dat wij op kantoor
dorpsraad een exemplaar van het proefschrift van de heer A. Boks -dat
bovengenoemde titel draagt- hadden ontvangen. Het proefschrift werd
op 16 december 1971 ten overstaan van de Rector Magnificus van de
Landbouwhogeschool (thans Universiteit Wageningen) te Wageningen
verdedigd. In de afgelopen week werd wat nader kennis genomen van
de inhoud van het proefschrift. De importantie van het onderzoek werd
bij nadere lezing duidelijker en interessanter ook voor de situatie anno
2017.
Het voert te ver en is ook niet mogelijk de inhoud van het proefschrift in
al zijn onderdelen te duiden en te kwalificeren. Maar een gedeelte van
de inleiding is richtinggevend.
“Het opgezette theoretische model is getoetst bij een onderzoek, dat in opdracht van de
gemeente Apeldoorn werd gehouden in oktober/november 1968, in het dorp Beekbergen en
omgeving. Het feit dat juist dit dorp voor een studie in aanmerking kwam was een zeer
gelukkige omstandigheid. Beekbergen is nl. gelegen op plm. 6 km afstand van Apeldoorn en
plm. 20 km van Arnhem en heeft een zeer gedifferentieerde bevolkingssamenstelling. Enerzijds
treft men er de autochtone [families die er een aantal generaties wonen] agrariër, middenstander, fabrieksarbeider en lagere employé aan. Daarnaast echter vormt dit dorp een geliefkoosd oord voor
gepensioneerden vanuit West Nederland en treft men er de hogere beroepsbeoefenaren aan,
van elders gekomen en in Apeldoorn of elders werkend, alsmede het stafpersoneel van het
Instituut voor de Pluimveeteelt, dat in het dorp is gevestigd. Het allochtone [zij die van elders zijn
gekomen] element in dit dorp wordt bovendien versterkt door het personeel van de talrijke instellingen, die zich in en om het dorp bevinden. Kan men dit sterke allochtone element in de dorpssamenleving al zien als een kenmerk voor een dorp dat in voortdurend contact met de wereld
buiten het dorp staat, in Beekbergen speelt nog een andere factor een rol. De ligging van
Beekbergen tegen het Veluwe Massief heeft in en om het dorp een groot aantal campings doen
ontstaan. Het gevolg is dat in de zomermaanden de dorpsbevolking meer dan verdubbelt door
de toeristen. Een tweede punt, dat een onderzoek in dit dorp aantrekkelijk maakt, is het feit dat
Beekbergen in wezen uiteen valt in drie onderdelen met daarnaast een groot buitengebied. De
plaats bestaat nl. uit de hoofdkern Beekbergen -welke vanouds het centrum vormde van het
kerspel Beekbergen waaronder o.a. Ugchelen, Hoenderloo, Klarenbeek, Lieren en
Oosterhuizen. Beekbergen telde ten tijde van het onderzoek plm. 2000 inwoners; plm. 1450
behoorden tot de eigenlijke dorpsbevolking, de overige plm. 550 personen waren verplegend
personeel en verpleegden van inrichtingen. Lieren telde plm. 650 inwoners terwijl van
Oosterhuizen waarvan geen exacte grensafbakening bestaat plm. 300 inwoners telde. In het
buitengebied waren nog plm. 2200 personen aanwezig waarvan plm. 450 personen behoorden
tot het verplegend personeel en de verpleegden in inrichtingen. Vooral het buitengebied en de
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kern van Beekbergen tellen relatief veel allochtonen terwijl Lieren en Oosterhuizen een wat
meer autochtoon karakter hebben.
Een derde gegeven dat de aantrekkelijkheid van Beekbergen als onderzoeksgebied bepaalde is
de aanwijzing van Beekbergen in het Structuurplan Apeldoorn 1962-1966 als nevenkern van de
stad Apeldoorn. Dit houdt in dat het in de toekomst een functie zal krijgen voor het opvangen
van de overflow uit het stedelijk gebied.
Ten tijde van het onderzoek was het aantal inwoners dat Beekbergen mogelijk zou kunnen
tellen in discussie gekomen. Bovendien werd het gewenste milieu hierbij aan de orde gesteld.
Het feit dat er groeimogelijkheden voor het dorp aanwezig waren terwijl een juiste afbakening
van het aantal nog niet vaststond maakte Beekbergen tot een extra interessant studieobject.
Een dorp, waar de invloed van buitenaf duidelijk merkbaar is, waar een gedifferentieerde
bevolkingssamenstelling aanwezig is, evenals een behoorlijke differentiatie aan milieus, met
forse groeiperspectieven in het vooruitzicht, leek een goed uitgangspunt te vormen voor een
onderzoek naar de betrouwbaarheid van het te toetsen model. Bovendien kan men een dergelijk dorp exemplarisch zien voor een groot aantal kernen binnen de invloedsfeer van een zich
ontwikkelend stadsgewest. Hoewel mogelijk niet representatief voor deze kernen mag toch
worden aangenomen dat de verschijnselen die in Beekbergen worden waargenomen mutatis
mutandis vermoedelijk ook kunnen worden aangetroffen in andere kernen met dezelfde
problematiek”.
Tot zover de tekst uit de inleiding van het proefschrift uit 1971. Sinds die tijd is er veel veranderd
in en rond Beekbergen. Moeilijk is na te gaan of de voorspellingen (verwachtingen) die in het
proefschrift zijn opgenomen ook werkelijk zijn uitgekomen. Feit is wel -en dat kan heel simpel
worden aangetoond- dat de genoemde groeimogelijkheden hebben plaatsgevonden. Dat het
aantal, zoals dat in het proefschrift wordt genoemd, allochtonen (dus mensen die niet generatie
op generatie in Beekbergen, Lieren of Oosterhuizen hebben gewoond) sterk is gegroeid.
De in het proefschrift opgenomen cijfermatige onderbouwing is helder en geeft aan dat bijvoorbeeld ook de middenstand een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan in de afgelopen
45 jaar. Het is, en dat mag je van een proefschrift ook verwachten, geen boeiende roman om te
lezen. Je moet al bladerend in dit gedegen werkstuk de aandacht er goed bijhouden. Soms
maar aannemen dat de gebruikte formules en afgeleide conclusies terecht zijn getrokken.
Maar dat het geen kwaad kan om bij onze toekomstvisie ons eens af te vragen “wat zou de heer
Boks daarover in zijn proefschrift geschreven hebben”.

Voorjaarsnota 2017
Op donderdag 1 juni 2017 bespreekt de gemeenteraad van Apeldoorn de Voorjaarsnota 2017
die als titel heeft “Doorbraaknota”. Deze titel verwijst, zo is in de introductie van de voorjaarsnota te lezen, “naar de opheffing van het preventief toezicht door de provincie en markeert de
omslag naar een stad die weer toekomstgericht kan en mag denken en handelen”.
De voorjaarsnota heeft als fundament de vier speerpunten van beleid:
- comfortabele gezinsstad
- veelzijdige economie
- toeristisch toplandschap
- duurzaamheid
Een begrip dat in de voorjaarsnota 2017 ook een prominente rol speelt is “de inclusieve
samenleving”.
In een kader in de voorjaarsnota wordt dit begrip als volgt omschreven:
- een inclusieve samenleving vraagt om toegang: toegang tot sport, cultuur, onderwijs en
werk. En dat voor iedereen. Het vraagt verbinding en beweging. Fysieke beweging zorgt
voor sociale beweging, zorgt voor mobiliteit en kan bijdragen aan gezondheid. Onderzoeken laten keer op keer zien dat bewegen bijdraagt aan een gezonde geest, een
gezond lichaam en gezond ouder worden. Het draagt bij aan de ontwikkeling van
kinderen. Een goede conditie vergroot het concentratievermogen en de productiviteit,
gaat ziekte tegen en verhoogt de mentale weerbaarheid. Daarnaast vormt de sportvereniging een ontmoetingsplek waar met veel vrijwilligers wordt gewerkt aan zaken die
verder gaan dan sportbeoefening. Sport en bewegen als voorwaarde om midden in de
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samenleving te kunnen staan ongeacht je leeftijd, achtergrond, fysieke mogelijkheden
enz. Sport en bewegen als voorwaarde voor een comfortabele gezinsstad.
Door de introductie van de Sportagenda Apeldoorn zijn nieuwe maatschappelijke
initiatieven ontstaan rondom het stimuleren van gezondheid en ontwikkeling van met
name kinderen.
Dan komen ook respect, aandacht en dienstbaarheid automatisch in het vizier. Maar ook
energie, gebruik van grondstoffen en de circulaire maatschappij. Afval is geen afval meer maar
grondstof voor een nieuwe toepassing. Een grote uitdaging om daar verantwoord mee om te
gaan. Een ander onderwerp dat in de Voorjaarsnota (terecht) veel aandacht krijgt is revitalisering van de binnenstad en de wijk De Maten.
Investeren (in geld, in initiatieven, in buurtcohesie) is noodzakelijk om verder afglijden te voorkomen. Bij de in de Voorjaarsnota gegeven beschouwingen op het gebied van trendmatige
ontwikkelingen (veranderingen) speelt de demografische opbouw van de bevolking een belangrijke rol (vergrijzing en ontgroening). Daaraan gerelateerd is de vitaliteit. De vitaliteit van
middenstand, van de scholen, van (sport-)verenigingen. Een aandachtspunt met hoge prioriteit.
Maar ook van invloed op sociaal-maatschappelijke voorzieningen (zorg, mantelzorg, dagbesteding) dat alles houdt verband met de demografische opbouw van een stad, van een dorp,
van een leefomgeving. Zeker nu veel taken van landelijk naar plaatselijk worden overgeheveld
is de sociaal-maatschappelijke component in de samenleving een onderwerp dat prioriteit heeft
(moet hebben).
Het kan niet anders dan dat in de Voorjaarsnota ook ruime aandacht wordt besteed aan de
financiële verkenning.
Dan worden behandeld:
- een inschatting van het financieel perspectief voor de jaren 2018-2020 en een indicatieve berekening van de investeringsruimte passend binnen de ijkpunten voor de solvabiliteit en schuldquote, zoals die voor het eerst in de Meerjaren Programma Begroting
2017-2020 zijn opgenomen
- uitwerkingen die verband houden met het bestuursakkoord DOOR!
- financiële gevolgen van de door de gemeenteraad aangenomen moties
- financiële verkenningen van de thema’s duurzaamheid, de binnenstad en revitalisering
van oude wijken
Op donderdag 1 juni 2017 wordt tijdens de raadsvergadering deze nota besproken.
Fracties krijgen de gelegenheid om hun visie op de nota te geven en (wellicht na een schorsing)
zal het college antwoorden.
Zal boeiend zijn om de beraadslagingen te volgen en kennis te nemen van de standpunten die
door de raadsfracties zullen worden neergezet.

Reactie op artikel “25 jaar Amateur Archeologie Apeldoorn”
Van de archeoloog van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een reactie op het artikel dat wij
op 15 mei 2017 in de Nieuwsbrief hadden geplaatst in verband met het rapport dat wij hadden
ontvangen met de titel “25 jaar Amateur Archeologie Apeldoorn”. Zij attendeerde ons er op dat
het rapport ook digitaal beschikbaar is via de net nieuwe pagina op de CODA-website:
http://www.coda-apeldoorn.nl/archief/erfgoedinformatie-gemeente-apeldoorn.
Beschikbaar is dan bijvoorbeeld:
- de brochure Beekbergen in de Middeleeuwen
- archeologische jaaroverzichten met ook alle onderzoeken in Beekbergen en Lieren
- het rapport Goud van Oud met archeologie van de Albaplas en de plaats van
Beekbergen in ontstaan van dorpen en ijzerproducten
- onderzoek naar heel veel cultuurhistorische onderwerpen in het Engelanderholt
(uitgevoerd door vrijwilligers)
- cultuurhistorie van dorpen en buitengebieden
- links naar diverse websites en kaarten
Zeer de moeite waard om die websites eens te bekijken en, wellicht, input voor de werkgroep
oud Beekbergen-Lieren.
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In en om de dorpen
AKTIVITEITEN VAN DE BOERDERIJ
Avondvierdaagse 6 t/m 9 juni 2017

Zomerjeuk Festival 17 juni 2017

Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken
Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken.
Regelmatig zullen er stukjes geschreven worden om ervaringen te
delen door leden van het burgerinitiatief en andere inwoners die minder
fossiele energie willen gebruiken.
Deze keer: schoonmaken zonnepanelen.
Tips voor schoonmaken zonnepanelen
Schoonmaken zonnepanelen. In principe is April de beste maand voor de jaarlijkse reinigingsbeurt. De zonnige 6 maanden staan dan voor de deur en die maanden zorgen voor 75% van de
jaarlijkse opbrengst. Veel leveranciers geven aan dat een
flinke regenbui je zonnepanelen automatisch reinigt, ze
zijn ‘zelf reinigend’. Dat is maar ten dele waar. Het regent
in Nederland (gelukkig) veel, maar uit onderzoek blijkt dat
een jaarlijkse schoonmaakbeurt een extra rendement van
3% à 4% op kan leveren. (kunt u per paneel een LED-lamp
van 6W 1458 uur op laten branden).
6W LED lamp ≈ 40W oude lamp v.w.b. licht opbrengst
≈ 400 lumen. 10 panelen = 10 lampen.
Overigens maakt een flinke sneeuwbui de panelen beter
schoon dan een regenbui.
Voor u begint: hou altijd uw eigen veiligheid in de gaten!! Te risicovol vraag een professional.
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Nuttige tips:
1. Inspecteer circa 3 keer per jaar de zonnepanelen. Wees alert op vogelpoep. Eén grote
klodder op één zonnepaneel kan al voor rendementsverlies van 2 tot 5% zorgen. Liefst zo
snel mogelijk verwijderen (zie opmerkingen verderop over strings).
2. Gebruik bij voorkeur regenwater, in combinatie met een zachte borstel. Een autowasborstel
is prima. Een autowasborstel is gemaakt om krassen op uw lak te voorkomen. Precies wat u
voor uw zonnepanelen ook wil. In regenwater zit geen kalk, kalk blijft achter op uw paneel als
het water opgedroogd is en kan zo een waas over uw panelen vormen. In onze buurt hebben
we zacht water, dat maakt het risico op kalk vorming een stuk minder, maar toch. Zijn de
panelen moeilijk bereikbaar dan is schoonmaken met leiding water wel degelijk een optie,
dan het liefst vlak voor of tijdens een regenbui.
3. Reinig de zonnepanelen in ieder geval als de zonnestraling minimaal is. Hiermee voorkomt u
dat het water snel op droogt en er resten op uw panelen achter blijven.
4. Is uw dak goed bereikbaar (bijv. plat dak) dan is reinigen met warm (regen)water en een
speciaal reinigingsmiddel met een zachte spons ook een goede manier. Gebruik niet zomaar
allesreiniger of groene zeep. Bij sommige zonnepanelen tast dit namelijk de zelfreinigende
laag aan. BioFair is een voorbeeld van een geschikt product daarin zijn plantaardige suikers
gebruikt in plaats van aardoliën. Spoel de panelen vervolgens af met lauw of koud regenwater.
5. Gebruik absoluut geen schuur- of polijst middelen!! Voorbeelden: Brillo staalwol, schuursponsjes, CIF, JIF o.i.d. Dit kan krasjes achterlaten en heeft daardoor een zeer negatieve
invloed op de prestaties.
6. Gebruik zeker geen hoge drukreiniger. De hoge druk brengt het risico met zich mee dat er
water tussen de cellen en glas gaat zitten.

7. Is uw dak lastig bereikbaar en ziet u vuilresten die direct verwijdert moeten worden, neem
alstublieft geen risico’s met het betreden van het dak. Gebruik dan bij voorkeur een uitschuifbare borstel of probeer de panelen af te spoelen met de tuinslang. Er zijn zachte telescoopcamperborstels op de markt waar u de tuinslag op aan kunt sluiten.

8. Betreed uw schuine dak alleen met een valbeveiliging.
Verticaal geplaatste zonnepanelen hebben meer last van vuil
Vuil en stof zal vanzelf naar de onderrand van het paneel spoelen. Hierdoor vind er een
ophoping plaats van vuil en alg tegen de onderste aluminium rand van het paneel, als dit vuil de
eerste rij zonnecellen (voor een deel) afdekt leid dit tot opbrengst verlies. Verticaal geplaatste
panelen hebben veel meer last van vuil dan horizontaal geplaatste panelen:
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Verticaal:
Bij verticale geplaatste panelen heeft vuil onderaan het paneel de meeste invloed. Dit komt
omdat de cellen van een paneel in strings zijn opgedeeld. Het vuil zorgt er voor dat de zonnecellen van alle strings van het paneel minder gaan presteren.

Horizontaal:
Bij horizontaal geplaatste panelen gaat een deel van het paneel minder opbrengst leveren,
heeft niet direct invloed op de prestaties van het hele paneel. De onderste string gaat slechter
presteren, maar de bovenste strings blijven hun opbrengst leveren.

Mocht u vragen hebben, uw eigen ervaringen willen delen, van gedachten willen wisselen met
een van onze vrijwillige energiecoaches, neem dan s.v.p. contact op via
duurzaambloem@gmail.com.
Cor Westrik

Teamdag politie
Woensdag 24 mei 2017 waren, in het kader van een teamdag, zo’n 15 politieagenten
(in burgerkleding) ’s morgens op bezoek bij De Vier Dorpen. Zij gingen bijvoorbeeld met de
bewoners in gesprek over het gevoel van (on)veiligheid en welke maatregelen kunnen helpen
dat te verminderen. Een paar agenten gingen met de in een rolstoel gezeten bewoners
wandelen. Weer anderen hebben twee tuintafels geschuurd en van een nieuwe laklaag voorzien. Ook werd geholpen bij het fietsen op de home-trainer.
Het was een ochtend waarop de bewoners van De Vier Dorpen en de politieagenten met plezier
terugkijken.
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Het is niet wetenschappelijk onderbouwd maar een ochtend als groep zo met elkaar bezig zijn
kan wel eens veel effectiever zijn voor het opkrikken van de teamgeest dan het aanhoren van
theoretische modellen. Veel leuker is het in ieder geval wel.

Gezellige drukte tijdens Hemelvaartsdag bij Rustpunt Huize Bloem …..
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….. en bij VSM Station Beekbergen

Gemeentenieuws

Agenda Raadsvergadering 1 juni 2017, aanvang 19.00 uur
Locatie

Omschrijving

Raadzaal

1. Vaststelling agenda
2. Loting volgorde fracties
3. Doorbraaknota 2017, Algemene beschouwingen per fractie
Schorsing
4. Vervolg Algemene beschouwingen per fractie
5. Sluiting (22.00 uur) 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
- RepairCafé
Op donderdag 1 juni 2017 kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur (tijdens de bijeenkomst van de
Stamtafel) in de Hoge Weye terecht voor reparatie van defecte huishoudelijke apparatuur.
De heer Linssen is dan aanwezig en zal proberen het mankement te verhelpen.
Er zijn een paar voorwaarden:
- de omvang; u moet het apparaat “onder de arm mee kunnen nemen
- kosten voor vervangende onderdelen worden in rekening gebracht (handigheid en
kennis zijn gratis)
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)
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 breedactiviteiten
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 vrijwilliger 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.
U bent van harte welkom!
Help, mijn computer doet niet wat ik wil!
U kunt in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen, ook terecht voor
hulp of uitleg op het gebied van computers en het gebruik van I-Pad of mobile telefoon.
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Er is een enthousiaste vrijwilliger in de Ontmoeting aanwezig die het heel fijn vindt u/jou te
helpen de computer problemen op te lossen of aan te geven wat er nodig is om die problemen
op te lossen. Ook uitleg over gebruiksmogelijkheden is mogelijk. Heeft u/heb jij je vragen kom
dan gerust eens langs. Neem de computer of I-Pad mee. Wees welkom en stel de vragen.
En bedenk: domme vragen zijn er niet!
Computer hulp vanaf 12 mei 2017
- maandag van 10.30 – 13.30 uur (Niet op 5 juni 2017, 2e Pinksterdag)
- dinsdag van 10.30 – 13.30 uur
- woensdag van 10.30 – 13.30 uur
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
“Kaart klaar terwijl u wacht”
Met ingang van maandag 8 mei 2017 is in De Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39,
e
Beekbergen, op maandagmiddag (niet op 5 juni 2017, 2 Pinksterdag) van 14.15 tot 16.00 uur Ria van
Eck aanwezig om een wenskaart op bestelling te maken. Ria heeft al vele jaren als hobby kaarten
maken en maakt gebruik van verschillende technieken. Ook heeft ze al vele exemplaren klaar liggen
zodat u /je kunt kiezen hoe de die je wilt laten maken er uit moet zien en welke kleuren combinaties er in
de kaart moeten voor komen. Vind(t) u.je het lastig de kaart te schrijven, ook daar kan hulp bij geboden
worden. Schroom niet en kom gerust binnen lopen om te kijken of te kopen. U/je bent natuurlijk ook
welkom als u/je wilt leren kaarten te maken of Ria behulpzaam wilt zijn de collectie uit te breiden.
Van harte welkom!

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
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