Nieuwsbrief 23 oktober 2017
Van de bestuurstafel

De volgende Nieuwsbrief verschijnt
op dinsdag 31 oktober 2017

Lelystad Airport
Op 27 september 2017 heeft het bestuur van de dorpsraad aan de fracties in de
Tweede Kamer een bericht gestuurd waarin - mede op grond van de tijdens de
informatiebijeenkomst op 26 september 2017 gedane mededelingen - de zorg is
uitgesproken over de te verwachten geluidshinder van vertrekkende en binnenkomende vliegtuigen van en naar Lelystad Airport. Zeker nu geheel onverwacht
door de Staatssecretaris de vliegroute zonder enige vorm van overleg is aangepast en beide
routes pal over Beekbergen komen te liggen. In de mededeling aan de fracties in de Tweede
Kamer is tevens aangegeven dat de volgorde in de besluitvorming niet de meest correcte is.
Correct zou zijn eerst een indeling van het luchtruim en dan de vliegroutes bepalen en niet de
omgekeerde die door de regering is gekozen.
Van een aantal fracties heeft bestuur van de dorpsraad een - korte of een uitgebreide (inhoudelijke) - reactie ontvangen. Alle reacties hadden een ding gemeen; “begrip voor de zorg” en dat
de besluitvorming op een aantal momenten beter had gekund en gemoeten, maar dat de MER
(milieueffectrapport) volgens de Staatssecretaris voldoet aan de wettelijke eisen, hetgeen wordt
onderschreven door de Raad van State.
Dat staat in schril contrast met het artikel in de Stentor van dinsdag 17 oktober 2017 dat als titel
heeft: “Mogelijk toch meer herrie van vliegverkeer Lelystad”.
Oost-Nederland krijgt mogelijk krijgt mogelijk te maken met meer geluidsoverlast van vliegverkeer van en naar Lelystad Airport dan tot nu toe werd aangenomen. Staatssecretaris
Dijksma geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de milieu- en geluidseffecten
van het nieuwe vakantievliegveld, aldus het artikel in de Stentor.
De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer toegezegd het MER-onderzoek op een aantal
onderdelen opnieuw zal laten uitvoeren.
We hebben het eerder gezegd: het laatste woord over Lelystad Airport is nog lang niet
gesproken.

Stilte, waar ben je?
Op zaterdag 21 oktober 2017 stond op de opiniepagina van dagblad Trouw onderstaand, door
Jan Lammers (penningmeester van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren) geschreven artikel:
DE STILTE HOREN !!! (n.a.v. vliegroutes Lelystad)
Waar kun je in ons land de stilte nog horen? Wellicht ’s nachts ergens midden op de Veluwe.
En dan bedoel ik de stilte die door vogelgeluiden, geruis van de wind, vallende takken, geritsel
van (nacht)dieren onderstreept wordt, een stilte die niet door de rauwe door mensen voortgebrachte geluiden gestoord wordt.
Waar kan dat nog?
Overdag wordt er altijd en overal geluid gemaakt: snelwegen, machines, ook machines waarmee de natuur beheerd wordt en ja …………. ook door vliegtuigen.
Nu de discussie rondom vliegtuigen zo hevig is geworden, is tot me doorgedrongen dat er nooit
vijf minuten voorbijgaan zonder dat het geluid van een vliegtuig hoorbaar is.
Zoals iemand zei: ons luchtruim is overvol.
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Toch behaagt het onze regering (eigen beleid
of als uitvoeringsorgaan van economische
lobby’s?) om dat luchtruim nog meer te
belasten. De feiten zijn bekend: over een groot
deel van ons land: vliegtuigen die laag overvliegen en dat met een doordringend geluid.
Mooie dorpen als Wezep en Beekbergen (beide
toch al met het nodige geluid van twee snelwegen geconfronteerd), Oene (waar de
motoren geactiveerd worden om de hoogte van
1800 op 2700 meter te brengen), Ede,
Bennekom, Rhenen, Hoenderloo en vele
andere dorpen/steden zullen op een niet te missen wijze met irriterend geluid geconfronteerd
worden. In veel gevallen gaat het om gebieden waar vakantiegangers rust zoeken, waar
bewoners bewust gekozen hebben voor een (relatief) stiltegebied en waar recreatieondernemers hun brood verdienen. Het beluisteren van de stilte is toch al bijna niet meer mogelijk.
Maar wat nu beoogd wordt is ontoelaatbaar.
Een discussie die de huidige discussie (waarin schreeuwerig het eigen gelijk naar voren
gebracht wordt) te boven gaat, is dringend nodig. Wat willen we met ons land? Een land dat
offers brengt aan de moloch van het consumentisme (goedkope vliegtochtjes, soms een
weekendje Milaan of Barcelona)? Een land waar de economie het wint van het welzijn?
Me dunkt vragen die het antwoord met zich meedragen!
Regering, kom op uw schreden terug. Gun velen de mogelijkheid om de stilte te horen. Beste
lezers, trekt uw conclusies: minimaliseer uw consumptie van vliegreizen. Als er geen klanten
zijn, is er ook geen vliegverkeer nodig.
LATEN WE ERVOOR GAAN, DE STILTE WEER TE KUNNEN HOREN!
Jan Lammers

Verkeerssituatie Tullekensmolenweg
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bericht dat er een verkeersbesluit in voorbereiding is
dat betrekking heeft op “Het opheffen van de voorrangsregeling op de Tullekensmolenweg,
door middel van het verwijderen van bebording en haaientanden die de voorrang aanduiden, op
de kruispunten met het Lierdererf en de Veldbrugweg”.

2

Op termijn zal op het kruispunt Tullekensmolenweg/Lierdererf een verhoogd plateau worden
gerealiseerd, waarvan de technische uitwerking wordt verzorgd door het ingenieursbureau van
de gemeente Apeldoorn. De hellinghoek en de hellinghoogte naar het plateau zijn conform de
regels voor 30 km gebied. Ook zullen dan suggestiestroken worden aangebracht.
Vanaf het moment dat het verkeersbesluit door de gemeente wordt gepubliceerd (wij zullen
daar melding van doen in de Nieuwsbrief) hebben belanghebbenden gedurende zes weken de
gelegenheid een eventueel bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Apeldoorn.

In en om de dorpen

Vakantiebi jbelfeest
Afgelopen donderdag 19 oktober was het weer een gezellige drukte op het Vakantiebijbelfeest
in de Boerderij! Met een grote groep kinderen en prachtig weer erbij was het één groot feest!
Het thema was ‘Op Survival’. Wat in ieder geval handig is om bij je te hebben als je op survival
gaat is een kaart, om op te kunnen zien welke kant je op moet gaan. We ontdekten dat de Bijbel
ook een soort kaart is. Als je daarin leest ontdek je welke kant je op moet gaan in je leven. Maar
soms heb je iemand nodig die je uitlegt waar het eigenlijk over gaat in de Bijbel. Dat had de
Ethiopische minister uit het verhaal ook wel gemerkt. In het verhaal hoorden we dat Filippus
hem kwam vertellen dat het over Jezus gaat. Na het verhaal hebben we nog gepuzzeld,
geknutseld, een lied gezongen en een tekst uit ons hoofd geleerd. Superlekker waren de
broodjes hamburger die John Westerik van de AH voor ons had verzorgd tussen de middag!
’s Middags genoten we van het springkussen, een speurtocht (met leeuwen en beren) en
maakten we zelf een pijl en boog! Aan het eind van de dag hebben we aan onze ouders laten
horen en zien wat we allemaal gedaan hadden deze dag, en gingen we met een volle rugtas
met werkjes, presentjes en een foto, naar huis! Met dank aan John Westerik (AH) voor de
lunch, Uniblocks voor hun sponsoring, Ger van Leeuwen voor de foto’s en Wendy Bredenoord
van tuincentrum Tullekensmolen voor het beschikbaar stellen van haar jeep en het openstellen
van de tuin!
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Namens Vakantiebijbelfeest
Martine Theunisse

“Vreemde Vogels”
“Vreemde Vogels ” waren er afgelopen weekend in het dorpshuis “de Hoge Weye“ in
Beekbergen waar het Beekbergens Toneel haar uitvoering gaf. De milieuactivisten en zussen
Goedlief (Jansje Ribbink en Gerda de Groot)hadden met hun scharrelkippetjes ingecheckt in
een diervriendelijk biologisch hotel-restaurant van de familie Berger. (Johan Bogerman en Aline
v.d.Brink) voor een congres over milieu -en dierenwelzijn. Frieda de nieuwe hulp (Janine de
Wilde) was niet op haar mondje gevallen en gaf haar afkeur blijk aan de gasten- de minister van
landbouw met zijn secretaresse (Arno Diks en Jeanet de Poel)- die stiekem 1 kamer in het
hotel in gebruik hadden genomen. Ook was het echtpaar Bolder te gast in het hotel om hun 25jarig huwelijk te vieren.(Agnes Geradts en Tonny v.d.Beld). Hij had geen zin in een “romantisch
weekend” en wilde zijn vrouw ontlopen en gebruikte een ontvoering van de kippetjes van de
zussen Goedlief als reden om mee te mogen demonstreren. Mevrouw Drenth (Christa Hartgers)
en de man van Frieda ( Jeroen Jochems) maakten het stuk compleet. De regie was in handen
van Gerda van de Beld, Marieke van de Beld was de soufleur en Gratia Konink deed de grime.
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Reactie van twee trouwe bezoekers
bezoe
willen we u niet onthouden:
We zijn zaterdag weer naar Het Beekbergens Toneel geweest. Deze keer hebben we genoten
genot
van het stuk Vreemde Vogels. Het stuk speelde zich af in een alternatief biologisch
hotel/restaurant, waar allemaal verschillende typetjes voorbij kwamen. Het was weer hilarisch.
Deze keer had onze vriendin Jeanet haar debuut op het toneel als “secretaresse”. Er gebeurde
van alles op het toneel zelfs een levende kip en haan hadden een rolletje. Het decor was zoals
altijd goed verzorgd. Er waren mooie prijzen te winnen in de verloting met als hoofdprijs een
overnachting in een B&B in Markelo.
We gaan altijd met veel plezier naar het toneel in Beekbergen dus tot volgend jaar.
Oant sjen.

Oude schoolspullen gezocht
Onze dorpsschool bestaat in 2018 200 jaar.
In week 15 (de week van 9 april) viert o.b.s. Beekbergen
zijn 200 jarig bestaan. Onderdeel van deze viering is een
expositie van foto's, schoolboekjes, rapporten, schoolschool
kranten, schoolplaten, schoolbankjes en andere zaken
van voor het jaar 2000. Aangezien de archiefkast van de school, die terugging tot 1945, sinds
de verhuizing naar de nieuwe school spoorloos is, zijn
zijn wij naarstig op zoek naar dergelijke
spullen.
Bij foto's denken we aan klassenfoto's, liefst voorzien van jaartal en namen, en foto's van
bijzondere gebeurtenissen zoals Koninginnedag
oninginnedag oude stijl, vossenjacht in het dorp en
bevrijdingsfeesten en de school.
school. Bij boekjes wordt vooral gedacht aan methodeboekjes.
Denkt u een bijdrage aan de expositie te kunnen leveren, mailt u dan naar
2hansvandeven@gmail.com of belt: 055-5062550
055 5062550 (bij geen gehoor graag inspreken).
Na de feestweek krijgt u de spullen weer retour. Is dat niet nodig, dan gaan de spullen naar
CODA, zodat ze bewaard blijven.

Alvast onze dank!
Hans van de Ven
“bezint eer ge begint”!
BLOEM - Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen
terhuizen 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.
Vanuit de idee om ‘iets’
s’ aan het energieverbruik van ons huis te doen ben ik in 2014 aanaan
gehaakt bij de Energie Expeditie Apeldoorn:
Apeldoorn: een pilot vanuit gemeente Apeldoorn om een 40-tal
40
woningen te verduurzamen met een integrale aanpak. Een jaar later hebben we ons huis
grondig laten
ten verbouwen en zijn we een mooi stuk op weg om energieneutraal te worden. Zoals
je wel vaker ziet bij verduurzamingsmaatregelen is het huis er ook comfortabeler op geworden
(en mooier, want we hebben geen radiatoren meer in de woonkamer maar vloerverwarming).
vloerverwarm
Maar: dat heeft wel wat inspanning gekost! Om te weten wat het beste past aan maatregelen
moet je eerst weten hoe je huis in elkaar zit en ook hoe jouw gebruik van het huis er uit ziet!
Hiervoor zijn echter hele leuke stappenplannen gemaakt waarmee je steeds beter in beeld krijgt
hoe je kunt verduurzamen. Natuurlijk zijn er maatregelen die, in goed Nederlands, ‘no regret’regret’
zijn, zoals zonnepanelen, led--verlichting
verlichting en het vervangen van oude apparatuur, maar als je wat
uitgebreidere maatregelen neemt moet
moet je wel goed kijken dat je bijvoorbeeld niet alles luchtdicht
maakt, zonder dat je nadenkt over ventilatie.
BLOEM kan u helpen om deze stappenplannen in te vullen en u op de route naar een
comfortabelere woning en lagere energiekosten te zetten.
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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.
Het (vereenvoudigde) stappenplan
stappenplan van de Energie expeditie is te vinden op http://www.energieexpeditie-apeldoorn.nl/user/file/stappenplan_10_stappen2.jpg
apeldoorn.nl/user/file/stappenplan_10_stappen2.jpg. Een andere site waar veel info te
vinden is: https://www.milieucentraal.nl/
Roel van Swam

Varia
The Great American Eclips
Op 21 augustus jl. vond er een totale zonszons
verduistering plaats die zichtbaar was in een
strook die dwars door de Verenigde Staten liep.
Miljoenen mensen konden dit bijzondere natuurnatuur
verschijnsel waarnemen en diverse amateurs
van over de gehele wereld reisden naar
Amerika. Zo ook Frank Vermeulen (medewerker
van de Volkssterrenwacht
terrenwacht Bussloo) uit Lieren.
Wij hebben in een
n voorgaande Nieuwsbrief en in
Dorpsvizier al een keer een artikel van Frank
Vermeulen over deze bijzondere
ijzondere waarneming
geplaatst. Op vrijdag 3 november 2017 zal Frank Vermeulen in de Volkssterrenwacht
terrenwacht Bussloo
een lezing houden over “The Great American Eclips”.
Ecl
Adres
: Bussloselaan 4
Aanvang : 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Kosten : volwassenen 5 euro; kinderen
n tot en met 14 jaar 2,50 euro;
donateurs gratis

Bij helder weer is er voorafgaande aan de lezing, in de pauze en na afloop van de lezing
gelegenheid
legenheid tot waarnemen door de telescopen van de sterrenwacht.

Gemeentenieuws

Agenda Politieke Markt Apeldoorn van donderdag 26 oktober 2017
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 20.30 uur

MPB Bestuur en veiligheid

20.30 – 20.45 uur

Pauze

20.45 – 22.15 uur

MPB Financiën,
Financ
openbare ruimte en cultuur
Het Rode Hert

19.00 – 20.30 uur

MPB Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

20.30 – 20.45 uur

Pauze
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Tijd

Omschrijving

20.45 – 22.15 uur

MPB Verkeer, onderwijs en activering
De Rode leeuw

19.00 – 20.30 uur

MPB water en groen Milieu Binnenstad, economie ,grondbedrijf,

20.30 – 20.45 uur

Pauze

20.45 – 22.15 uur

MPB Sport, omgevingsbeleid, dorpen en comfortabele gezinsstad

MPB = Meer jaren Programma Begroting

Concept voor de verordening compensatie en verevening
Dat is de titel van het document dat wij kregen toegezonden van de gemeente Apeldoorn.
Aangegeven werd dat het doel van deze verordening is om bij ruimtelijke ingrepen in de
daarvoor aangewezen gebieden waarbij een natuur- of andere groene bestemming aan zijn
functie wordt onttrokken, te bewerkstelligen dat er voldoende compensatie of verevening
plaatsvindt. Compensatie door te eisen dat minimaal eenzelfde oppervlakte aan natuur elders
wordt gecompenseerd (of een financiële vergoeding waarmee de gemeente zelf een project kan
financieren) en verevening in de vorm van de verplichting om voldoende te investeren in landschappelijke versterking.
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn maakt bekend dat het voornemens is de gemeenteraad voor te stellen de Verordening compensatie en verevening vast te
stellen. Het gaat hier om instrumenten die kunnen worden ingezet om bij ruimtelijke ingrepen
het groen van de stad en buitengebied op peil te houden en waar mogelijk te versterken. Van
19 oktober 2017 tot en met 29 november 2017 ligt de Verordening compensatie en verevening
ter inzage. Tijdens de periode waarin de verordening ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze
hierover geven. Dat kan op de volgende manieren:
schriftelijk: stuur uw zienswijze naar het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. team
Omgevingsrecht & Advies, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze Verordening compensatie en verevening’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend
zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer
bevatten.
mondeling: maak een afspraak met de heer H.R. Visser, tel. (055) 580 2419 of via
h.visser@apeldoorn.nl.
Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.
De verordening is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.
Het concept voor de Verordening compensatie en verevening ligt ook ter inzage in het stadhuis.
De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u hier meer over vertellen. De openingstijden
van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Aangevraagde evenementenvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de onderstaande aanvraag 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.
Het betreft een aanvraag voor het houden van een kaartleesrit met klassieke auto’s op
13 januari 2018. Vertrekpunt is Albaweg 43 in Lieren.

Aangevraagde omgevingsvergunning
Het betreft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning en
het kappen van twee bomen aan de Spoekweg 15 in Beekbergen.
Het betreft een aanvraag, wordt er een besluit genomen dan wordt dat opnieuw gepubliceerd
en kunnen belanghebbenden een eventueel bezwaarschrift indienen.
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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 (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 (in verband met vakantie niet
op 26 oktober 2017) 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 (niet op 26 oktober 2017) van 14.00 tot
16.00 uur Hoge Weye.
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.
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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 tweetal 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.
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/je 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/je 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

9

