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Nieuwsbrief 9 oktober 2017 

Van de bestuurstafel 

Internetconsultatie ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we uitvoerig verslag gedaan van de ontwikke-
lingen rond Lelystad Airport en de vliegroutes. Van het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu werd onderstaand bericht ontvangen: 
“U kunt van donderdag 5 oktober tot en met donderdag 2 november 2017 
reageren op de ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport. In april 2019 gaat 

Lelystad Airport open voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de 
Middellandse Zee. Lelystad Airport neemt samen met Eindhoven Airport een deel van het 
vliegverkeer van Schiphol over waardoor Schiphol meer ruimte krijgt voor zakelijk vliegverkeer 
en intercontinentale vluchten. Dat is goed voor de concurrentiepositie van Nederland. 
Om Lelystad Airport aan te sluiten op het hogere luchtruim zijn aansluitroutes ontworpen. 
Deze aansluitroutes verbinden de in 2015 vastgestelde routes dicht bij de luchthaven met de 
‘snelwegen’ in het hogere luchtruim. Deze routes zijn onlangs door het ministerie samen met 
andere betrokken partijen in bijeenkomsten bij u in de buurt toegelicht. Het ministerie hoort 
graag van u of u verbetermogelijkheden ziet binnen de geldende uitgangspunten van het 
Kabinet.  
U kunt uw verbetervoorstellen indienen via internetconsultatie: 
www.internetconsultatie.nl/lelystadairport 
 
Daar vindt u ook de toelichtende documenten en de uitgangspunten van het Kabinet”. 
 
Het bestuur van de dorpsraad zal de documenten bestuderen, eventueel contact contact 
opnemen met een deskundige en u daarover informeren. 

Lelystad Airport  (brief gemeente Apeldoorn en gemeente Ede) 

In een brief aan de staatsecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben de 
colleges van Apeldoorn en Ede hun ongenoegen kenbaar gemaakt over het feit dat zij niet zijn 
geïnformeerd over wijzigingen in de aanvlieg- en vertrekroutes van de vliegtuigen vanaf 
Lelystad Airport. In de brief schrijven zij: tijdens de informatiebijeenkomsten (voor publiek) 
hebben de colleges van B&W van Apeldoorn en Ede met verbazing moeten vernemen dat de 
inkomende route vanuit het zuidwesten ingrijpend is gewijzigd. Beide colleges geven aan dat zij 
het niet correct vinden dat tijdens de informatieronde wijzigingen worden doorgevoerd en dat 
door die wijziging Ede, De Hoge Veluwe, Hoenderloo, Klarenbeek en Beekbergen een verdub-
beling van het aantal vliegbewegingen krijgen te verduren zonder dat de milieu- en geluids-
effecten hiervan duidelijk in beeld zijn gebracht. 
Voorts geven de beide colleges aan zich gepasseerd te voelen en dat dit tijdens de consultatie-
ronde aan de orde zal worden gesteld. 
De volledige brief leest u op www.apeldoorn.nl/vliegveld-teuge. 
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Beleef het Apeldoorns Kanaal 

Op donderdag 5 oktober 2017 heeft een vertegenwoordi-
ging van het bestuur van de dorpsraad een gesprek 
gehad met de gebiedsmakelaars “Beleef het Apeldoorns 
Kanaal”. Daarbij werd zowel de - uit het oogpunt van 
veiligheid - de scheiding van beroepsvaart (blijft op de 
IJssel) en pleziervaart (zou dan naar het Apeldoorns 
Kanaal gaan) aan de orde gesteld als ook de mogelijke 
plus voor het toerisme. Afgesproken werd dat de 
gebiedsmakelaars een artikel aanleveren voor de Nieuwsbrief en waarin doel van het project 
nader uiteengezet zal worden. Tevens is afgesproken dat het bestuur van de dorpsraad wordt 
uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomsten. Tot slot werd door het bestuur van de dorpsraad 
aandacht gevraagd voor de op sommige plaatsen in het kanaal aanwezige vervuilde bodem. 

Beekbergsebroek 

In de afgelopen periode (eerder jaren dan maanden) is er vaak en soms heftig 
gediscussieerd over de plannen om in het gebied Beekbergsebroek een drietal 
windmolens te plaatsen. Recent heeft de gemeenteraad van Apeldoorn in meer-
derheid besloten dat in het gebied Beekbergsebroek geen windmolens zullen 
worden geplaatst. Dat was voor de VVD raadsfractie reden om intern te brain-
stormen over een andere invulling (benutting) van het gebied Beekbergsebroek. 

Zij willen de resultaten van die brainstormsessies nu delen met belangstellenden. 

In onderstaande uitnodiging leest u nadere informatie. 

 
 
Gelukkig trekt de vraag naar woningen weer aan. Bouwprojecten die stil lagen komen weer op 
gang. De lege plekken in Apeldoorn worden nu in een rap tempo vol gebouwd. Waar liggen de 
mogelijkheden voor Apeldoorn om te groeien? Daar heeft de VVD fractie over nagedacht. 
Beekbergsebroek is in de ogen van de VVD fractie een goede mogelijkheid. De gemeente 
heeft daar grond, die bedoeld was voor industrie. 

De VVD droomt over een klimaat neutrale wijk en wonen aan het water. Mogen we vragen 
naar uw dromen? 

 

 

Inspiratieavond 

 

Bouwen in Beek berg s e b roek 

 

 

 

 

 



 
 

 

Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond op 11 oktober aanstaande in:

Het programma: 
19.30 uur Inloop, met koffie & thee
20.00 uur Inspiratie Slim Bouwen
20.15 uur VVD fractie over Bouwen in Beekbergsebroek
20.45 uur Uitwisselen van ideeën aan inspiratietafels
21.30 uur Napraten met een drankje
 
Wij hopen u 11 oktober te mogen begroeten,
 
VVD fractie Apeldoorn  
Erica Schmahl 
 
 
Het bestuur van de dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis kunnen nemen van het 
voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te bouwen en zal 
aanwezig zijn tijdens de informatiebijeenkomst.

In en om de dorpen

Energie besparen doe je zo!

groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was het dus. Komen er wel bezoekers en hoe
veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich op de i
markt presenteerden, waren zeker niet ontevreden over de contacten die zij hebben weten te 
leggen en de afspraken die zij hebben kunnen maken over het uitbrengen van een offerte of het 
bepalen van de datum voor een vervolg
het verkrijgen van inzicht waar in de woning energie kan worden bespaard. Het gebruik van 
LED verlichting is wel heel duidelijk een besparing (de lichtopbrengst van de 8 Watt LED
is nagenoeg gelijk aan de lichtopbrengst
informatie over vloer- en muurisolatie (bestaande bouw en nieuwbouw), het installeren van de 
warmtepomp, glas met hoge isolatiewaarde, 
zuinige witgoed apparaten. De beide energiecoaches en de firma’s gaven de bezoekers alle 
informatie en adviezen die zij wensten. Na een gedegen evaluatie (wat kan er beter; hoe geven 
we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar 
is. De firma Tromp verleende gastvrijheid, waarvoor dank.

 
 

Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond op 11 oktober aanstaande in:
De Nieuwe Ruysch 

Lierderstraat 73, 7364 BK Lieren 

Inloop, met koffie & thee 
Inspiratie Slim Bouwen 
VVD fractie over Bouwen in Beekbergsebroek 
Uitwisselen van ideeën aan inspiratietafels 
Napraten met een drankje 

Wij hopen u 11 oktober te mogen begroeten, 

dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis kunnen nemen van het 
voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te bouwen en zal 
aanwezig zijn tijdens de informatiebijeenkomst. 

In en om de dorpen 

Energie besparen doe je zo! 

Op zaterdag 7 oktober 2017 had BLOEM (Beekbergen
Oosterhuizen-Energieneutraal Maken) in het kader van de week 
van de duurzaamheid een informatiemarkt geo
men van 10.30-15.00 uur welkom was om kennis te maken met 
een veelheid aan energiebesparende maatregelen en voor
zieningen in de woning. Het was de eerste keer dat de werk

groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was het dus. Komen er wel bezoekers en hoe
veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich op de i
markt presenteerden, waren zeker niet ontevreden over de contacten die zij hebben weten te 
leggen en de afspraken die zij hebben kunnen maken over het uitbrengen van een offerte of het 

n van de datum voor een vervolggesprek. Belangrijk aspect in deze informatiemarkt was: 
het verkrijgen van inzicht waar in de woning energie kan worden bespaard. Het gebruik van 
LED verlichting is wel heel duidelijk een besparing (de lichtopbrengst van de 8 Watt LED
is nagenoeg gelijk aan de lichtopbrengst van de “ouderwetse 40 Watt gloeilamp). Er was 

en muurisolatie (bestaande bouw en nieuwbouw), het installeren van de 
warmtepomp, glas met hoge isolatiewaarde, zonnepanelen in diverse uitvoeringen en energie 

De beide energiecoaches en de firma’s gaven de bezoekers alle 
informatie en adviezen die zij wensten. Na een gedegen evaluatie (wat kan er beter; hoe geven 
we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar 

rma Tromp verleende gastvrijheid, waarvoor dank. 
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Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond op 11 oktober aanstaande in: 

dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis kunnen nemen van het 
voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te bouwen en zal 

zaterdag 7 oktober 2017 had BLOEM (Beekbergen-Lieren-
Energieneutraal Maken) in het kader van de week 

van de duurzaamheid een informatiemarkt georganiseerd waar 
15.00 uur welkom was om kennis te maken met 

esparende maatregelen en voor-
zieningen in de woning. Het was de eerste keer dat de werk-

groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was het dus. Komen er wel bezoekers en hoe-
veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich op de informatie-
markt presenteerden, waren zeker niet ontevreden over de contacten die zij hebben weten te 
leggen en de afspraken die zij hebben kunnen maken over het uitbrengen van een offerte of het 

ct in deze informatiemarkt was: 
het verkrijgen van inzicht waar in de woning energie kan worden bespaard. Het gebruik van 
LED verlichting is wel heel duidelijk een besparing (de lichtopbrengst van de 8 Watt LED-lamp 

van de “ouderwetse 40 Watt gloeilamp). Er was 
en muurisolatie (bestaande bouw en nieuwbouw), het installeren van de 

zonnepanelen in diverse uitvoeringen en energie 
De beide energiecoaches en de firma’s gaven de bezoekers alle 

informatie en adviezen die zij wensten. Na een gedegen evaluatie (wat kan er beter; hoe geven 
we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar 
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Vandalisme 

Glasplaat in de abri aan de Kerkweg (voor de toren van 
de kerk) is recent vernield. Dader(s)spoorloos!? 
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Varia 

Houtvuur gezellig maar … 

Door de gemeente Apeldoorn werden wij geattendeerd op de site 
www.apeldoorn.nl/stooktipswaar waarbij informatie wordt verstrekt die 
zorgt voor veiligheid en voorkomen van overlast. 
De gemeente Apeldoorn geeft eerst in een korte zienswijze dat het 
stoken van hout brengt warmte en sfeer in huis. Het gebruik van open-
haarden en houtkachels voor het geheel of gedeeltelijk verwarmen van 
woningen, neemt de laatste jaren toe. Ook is er een toename van het 
stoken van hout in de tuin (terraskachels, vuurkorven) Het is belangrijk 
om op de juiste manier te stoken, zodat overlast voor anderen beperkt 
wordt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een Toolkit hout-
stook opgesteld met daarin een stappenplan voor de volgende doel-
groepen: de stoker, de persoon die overlast ervaart, de gemeente en de 
GGD. Hiermee is het voor een ieder duidelijk wat de mogelijkheden en verplichtingen zijn. 
Er zijn 10 stooktips opgesteld: 
 1. Zorg voor de juiste grootte van de kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen 
 2. Laat de schoorsteen en het rookkanaal goed afstemmen op de haard of kachel 
 3. Laat tenminste één keer per jaar de schoorsteen vegen door een erkend bedrijf 
 4. Maak een haardvuur aan met aanmaakblokjes/- houtjes 
 5. Stook alleen droog onbehandeld hout 
 6. Stook niet bij windstil of mistig weer 
 7. Zorg voor voldoende frisse lucht 
 8. Zorg voor volledige luchttoevoer 
 9. Controleer regelmatig of de haard/kachel goed functioneert 
 10. Laat het vuur vanzelf uitbranden 

Proef met nieuwe strooiroutes 

Een aantal weken geleden informeerden wij u over het door de gemeente Apeldoorn 
opgestelde strooiplan bij sneeuw en ijzel. Ook werd aangekondigd dat de routes die de strooi-
auto’s rijden zijn aangepast. Om niets aan het toeval over te laten werd er op zaterdag  
7 oktober 2017 proef gereden. Door de gemeente Apeldoorn werd meegedeeld dat het aantal 
kilometers dat door de strooiauto’s in de nieuwe 
routes moest worden gereden, nagenoeg gelijk 
is aan voorgaande jaren (oude routes) maar dat 
door inschakeling van elektronica slimmer 
(aangepast aan de breedte van de weg) zal 
worden gestrooid. Apeldoorn laat dus niets aan 
het toeval over, komt beslagen ten ijs en koning 
winter is nogmaals gewaarschuwd dat de 
gemeente alles in stelling heeft gebracht om 
gladheid en overlast te bestrijden. 

De herfst is in aantocht ! 

  

  

Beekbergen, 24 januari 2015 
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Gemeentenieuws 

 

Gemeente Apeldoorn over zonne-energie voor burgers 

De gemeente Apeldoorn organiseert dinsdag 10 oktober a.s. een informatiebijeenkomst over 
zonne-energie voor burgers. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Locatie : Stadhuis 
Aanvang : 19.00 uur 
Eindtijd : 21.30 uur 

Programma: 
19.00 uur: Inloop met mogelijkheid tot bezoek leveranciersmarkt 
19.30 uur: Welkom 
19.40 uur: Presentatie door Rogier Coenraads (projectleider Taskforce Zonne-energie 
20.00 uur: Coöperatieve zonne-energieprojecten. Toelichting door deA en Zon op K&N 
20.20 uur: Ruimte voor vragen 
20.30 uur: Bezoek aan leveranciersmarkt 
21.30 uur: Einde leveranciersmarkt 

Agenda Politieke Markt donderdag 12 oktober 2017 

Tijd Omschrijving 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Topsport evenementenkalender 

 De Moriaen 

19.00 – 19.45 uur Kasteelgracht 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur Toegangspoortjes Station Apeldoorn Centraal 

 Raadzaal 

20.00 uur   1. Vaststelling raadsagenda 

  2. Vragenuurtje 

  3. Actualiteitsvragen 

  4. Verantwoording provinciale subsidie 

  5. Benoeming fractievertegenwoordigers t.b.v. PMA 

  6. Initiatiefvoorstel “Rapportage publieksdialoog Passend Onderwijs 

  7. Omgevingsvergunning Beemterweg 6 

  8. Vaststellen regels sociaal domein 

  9. Oprichten Energiefonds Apeldoorn 

10. Tussentijdse rapportage: 

      a. begrotingswijziging mei circulaire Gemeentefonds 

      b. begrotingswijziging actualisatie BROA 2017 

      c. begrotingswijziging aanpassing administratie 

      d. begrotingswijziging Turap, dienstverleningsovereenkomst Accres 

22.00 uur Sluiting met drankje in de Burgerzaal 
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Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Veldhofweg 31 Het kappen van een dennnboom 2017-10-04 

 
Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. 
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas 
dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover windt u t.z.t. bij 
de publicatie van de verleende vergunning. 

Aanvraag evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Station Beekbergen enz. Intocht Sinterklaas (Beekbergen, Lieren) 2017-11-18 

Dorpstraat en Kerk Allee Kinderkleedjesmarkt, kofferbakverkoop 2018-06-18 

 
De burgemeester maakt bekend dat de bovenstaande aanvragen 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 omgevingsvergunning  

Locatie Omschrijving Datum 

Albaweg 33 Een schuur ombouwen tot woonhuis 2017-10-02 

 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit 
inzien na het maken van een afspraak met het omgevingsloket of kan op verzoek digitaal 
worden toegezonden door een mail te sturen naar: infoomgevingslokeet@apeldoorn.nl 
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 genoemde datum te worden 
gestuurd aan: Het college van burgemeester en wethouders 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 dat staat op de website 
van de gemeente Apeldoorn. 

 

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. 
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Seniorenbijeenkomsten 

Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) 
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten (niet in juli en augustus) 
- 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) 
(niet in juli en augustus) 

- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 
a.tijhof9@upcmail.nl 

RepairCafé 

Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!? 
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe 
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of 
schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet? 
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur 
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren Ben 
Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan 
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden. 
Er zijn een paar voorwaarden: 

- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen naar 

de Hoge Weye 

- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en 

handigheid zijn gratis) 

 
Dus: laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur Hoge Weye. 
 
N.B. De laatste donderdag van oktober is er geen Repaircafe i.v.m. vakantie van 
 Ben Linssen 
 
 
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 T. Simmelink) 
 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg (naast de 
brandweerkazerne). 

Bijeenkomsten en hulp in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen Loenenseweg 39 

Op de website van De Vier Dorpen een compleet weekprogramma van activiteiten die worden 
georganiseerd. 
Een drietal ondersteunende diensten wordt onderstaand nader toegelicht. 

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 woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 
16.00 uur. 
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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” 

Iedere maandagmiddag van 14.15 tot 16.00 uur is Ria van Eck in de ontmoetingsplek in De Vier 
Dorpen (Loenenseweg 39, Beekbergen) aanwezig om een wenskaart op bestelling te maken. 
Ria heeft vele jaren als hobby wenskaarten maken en maakt daarbij gebruik van verschillende 
technieken. Ook heeft ze vele exemplaren -als voorbeeld- klaar zodat u kan kiezen hoe de 
wenskaart eruit moet zien. Vindt u het lastig de kaart te schrijven? Ook daarbij is hulp van de 
aanwezige medewerkers/vrijwilligers mogelijk. Schroom niet en kom gerust binnen lopen om te 
kijken of te kopen. U bent natuurlijk ook welkom wanneer u wilt leren kaarten te maken of Ria 
van Eck behulpzaam te zijn en de collectie uit te breiden. 
U bent van harte welkom! 
 
 
 
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 
 
 
 
 


