Nieuwsbrief 20 november 2017
Van de bestuurstafel
Praat mee over de Zorg
Op dinsdag 14 november 2017 hebben Ria Mollink (binnen het bestuur van de dorpsraad portefeuillehouder Zorg) en Pieter de Mos deelgenomen aan de door Brotherwood georganiseerde
bijeenkomst in Huize Mandala waar het onderwerp “Wie bepaalt: u of het systeem en de regels”
centraal stond. Wie/wat is Brotherwood? Brotherwood is een burgerinitiatief opgericht in 2009.
Aanleiding was het besef dat burgers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven
op basis van passende verantwoordelijkheid (anders) met elkaar moeten samenwerken om
(elkaar) antwoord te kunnen geven op maatschappelijke uitdagingen.
Vanuit dat vertrekpunt was er op 14 november 2017 een 3e bijeenkomst in een serie van 6 om
die gedachte uit te diepen.
De bijeenkomsten worden geleid door Simon Boon en Herman Waagmeester.
Panelleden deze avond waren een huisarts die het statement afgaf “papierwerk, formulieren,
rapportages aan verzekeringsmaatschappijen gaat ten koste van de tijd die eigenlijk aan de
patiënt zou moeten worden besteed), een leidinggevende van een thuiszorgorganisatie voor
cliënten met een niet Nederlandse oorsprong (taalprobleem, andere cultuur en daardoor niet
aansluitend bij het reguliere systeem van zorgaanbod) en een eigenaar van een zorgboerderij
(heeft het gevoel dat hij verplicht wordt veel - in zijn beleving - totaal overbodig administratief
werk moet doen).
Daarmee was de toon van de discussie al aardig gezet.
De huisarts (1ste lijnzorg) gaf aan dat in Dordrecht een proef gaande is waar de huisarts niet de
gebruikelijke 10 minuten per patiënt maar 15 minuten mag besteden en verrekenen met de
zorgverzekeraar. Het aantal doorverwijzingen naar een specialist is significant lager. Zorgverzekeraars die actief zijn in de regio Apeldoorn zijn, durven/willen de proef (nog) niet overnemen. Panelleden zijn van oordeel dat de regeldruk te groot is, er steeds meer regels komen
en voor elke vrijheid van handelen door de professional geen enkele ruimte meer is. Instanties
dekken zich in tegen elk mogelijk incident.
Wanneer iedereen, hij die de regel opstelt en hij die de regel moet uitvoeren, zich continu
afvraagt “wat draagt de regel bij aan het effectief en efficiënt (doelgericht, doeltreffend en doelmatig) behandelen van een patiënt, zou - zo was de overtuiging van de aanwezigen - een
(belangrijk) deel van de regels en voorschriften kunnen vervallen. En schuift de activiteit van
“verantwoorden” naar “doen”.
Een onderwerp dat terecht veel aandacht kreegwaren de “keukentafelgesprekken” die bij de
transitie van het zorgsysteem werden ingevoerd. Komt daar wel de juiste/volledige informatie op
tafel. Is het wel voldoende bekend dat men bij die keukentafelgesprekken iemand mag
“meenemen” en dat geldt ook voor gesprekken met de huisarts, de specialist en het zorgloket.
Een paar extra oren kan vaak geen kwaad en wordt door arts/specialist vaak op prijs gesteld.
Wethouder Ben Bloem (sinds een week de opvolger van Paul Blokhuis die Staatssecretaris is
geworden) gaf aan dat hij de gemaakte opmerkingen en aangereikte suggesties zeker zal uitwerken en - waar mogelijk - in praktijk zal brengen.
Dat was in het kort wat aan de orde kwam deze avond, er wordt een verslag gemaakt en de
avond werd voortreffelijk geleid door Simon Boon en Herman Waagmeester.
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In en om de dorpen
Lampen
Op lampengebied is er veel verandert de afgelopen jaren.
Als je vroeger een lamp kocht van bijvoorbeeld 40W of 60W dan
had je daar een beeld bij “hoeveel” licht hij gaf en welke kleur licht
hij gaf, een gewone lamp voor boven de keukentafel en een flame
lamp voor in de schemerlampen. Dat was het wel zo’n beetje.
Tegenwoordig praat men in Lumen en in Kelvin. “Gooi maar in mijn pet” denkt u.
Wij zullen proberen een beetje licht in de duisternis te brengen:
- Lumen (lm) is een maat voor de hoeveelheid licht die een lamp uitstraalt.
- Kelvin (K) is een maat voor de kleur van het licht die de lamp uitstraalt.
Hieronder een vergelijkingstabel voor de lichtopbrengst van verschillende lampen.
Lamp

Lichtopbrengst
in lumen per Watt

Lichtopbrengst
bij 40Watt

Benodigd vermogen om
dezelfde lichtopbrengst
te krijgen als de oude
gloeilamp van 40Watt

Oude gloeilamp

11 lm per Watt

40W lamp ≈

440 lm

40 Watt

Halogeenlamp

14 lm per Watt

40W lamp ≈

560 lm

30 Watt

Spaarlamp

56 lm per Watt

40W lamp ≈ 2240 lm

8 Watt

LED lamp

82 lm per Watt

40W lamp ≈ 3280 lm

5 Watt

440 lm is wat een oude gloeilamp aan licht opbrengt, 40 x 11 lm = 440 lm.
Dat is zeg maar de standaard, daar is bij deze lamp dus 40 Watt aan energie voor nodig.
Een LED lamp produceert bij 40 Watt 3280 lm. Dat is veel te veel: we hebben maar 440 lm
nodig. Dit betekend dat een LED lamp met 5 Watt (5 x 82 lm) toe kan om dezelfde lichtopbrengst te leveren als de oude gloeilamp van 40 Watt. Een besparing van 87% !
Gloeilamp vermogen in Watt

Vergelijkbare LED lamp vermogen in Watt

25 W

(25 x 11 lm ≈ 275 lm)

3W

(3 x 82 lm ≈ 246 lm)

40 W

(40 x 11 lm ≈ 440 lm)

5W

(5 x 82 lm ≈ 410 lm

60 W

(60 x 11 lm ≈ 660 lm)

8W

(8 x 82 lm ≈ 656 lm)

75 W

(75 x 11 lm ≈ 825 lm)

10 W

(10 x 82 lm ≈ 820 lm)

Waarom ≈ : omrekenen van lm naar watt kan per lamp enigszins verschillen, kunt u geen LED lamp vinden met het
hier getoonde vermogen kies dan de dichtstbijzijnde.

De kleur van het licht wordt uitgedrukt in Kelvin (K).
2700 – 3200 K is warm wit

2700 K is ongeveer de kleur van de oude gloeilamp

3300 – 5300 K is neutraal wit

3300 K is ongeveer de kleur van een “normale” TL buis

5400 – 8500 K is daglicht

5400 K zijn lampen die fotografen gebruiken redelijk fel.

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

Sinterklaas is weer in het land
Zaterdag 18 november 2017 kwam Sinterklaas traditiegetrouw met de stoomtrein naar
Beekbergen. De goedheiligman was weer blij verrast dat de burgemeester van Apeldoorn (de
heer Berends) en de voorzitter van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren (de heer Van der Meer)
naar het station Beekbergen waren gekomen om hem welkom te heten. En dan natuurlijk ook
de vele kinderen die lang van te voren rond het station en langs de spoorbaan op de Sint
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stonden te wachten. Uiteraard werden de bekende Sinterklaas liedjes uit volle borst gezongen.
Aan een deel van de kinderen (de kleintjes) was het duidelijk te zien dat ze het wel heel
spannend vonden. Na de gebruikelijke hartelijke woorden van welkom was er de rijtoer door
Lieren en via de Dorpstraat naar het centrum van Beekbergen. Dit jaar niet naar de Hoge Weye
maar naar de Kerk-Allee waar voor de kinderen speelmogelijkheden waren. De foto’s geven
een mooi beeld van dit jaarlijkse festijn. Het was anders dan voorgaande jaren, maar het was
ondanks een lokale bui, best gezellig.
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Aktiviteiten in Beekbergen en Lieren

WINTERSTOP
De Schuur in Lieren
Zaterdag 9 december 2017,15.00 uur
Sluiten we De Schuur tot
Donderdag 1 februari 2018, 13.00 uur
De medewerkers van De Schuur
wensen u een
Gezegend Kerstfeest
K
&
een Goed Nieuwjaar
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Varia
Van Apeldoorn naar Den Haag
Op vrijdag 17 november 2017 nam Apeldoorn afscheid van wethouder Paul Blokhuis die
recentelijk was benoemd tot Staatssecretaris Volksgezondheid in het kabinet Rutte III.
De Raadzaal (de deuren naar de Burgerzaal waren open) was meer dan vol. Er waren natuurlijk
toespraken. Burgemeester Berends (die de vertrekkende wethouder prees voor zijn inzet, zijn
collegialiteit, zijn vasthoudendheid en vooral ook steeds weer kiezen voor een praktische aanpak). De heer Veen, fractievoorzitter van de Christen Unie in de gemeenteraad van Apeldoorn
(die verwees naar “de betrokken wethouder” die Paul Blokhuis altijd is geweest voor jeugd en
gezin en voor mensen die in verband met een beperking een extra steun nodig hebben om een
plek in de maatschappij te veroveren en te behouden). Professor Hermans die in een uitgebreide uiteenzetting (dat veel weg had van een college) vertelde hoe het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) in Apeldoorn een voorbeeld was en is voor andere gemeenten in Nederland. Er
was Martin van Rijn, de vorige Staatssecretaris van Volksgezondheid die - in antwoord op een
vraag van Burgemeester Berends - Paul Blokhuis adviseerde vooral zichzelf te blijven. En
natuurlijk was er ruimte voor Paul Blokhuis om zijn verhaal te vertellen “12 jaar wethouder” ups
en downs. Als een van de dieptepunten noemde Paul Blokhuis de discussie van ruim zes jaar
geleden over de ‘Skeave Huse’ (containerwoningen voor mensen die niet te plaatsen en te
handhaven zijn in standaard woningen). In een persoonlijke mail hebben wij als bestuur van de
dorpsraad Paul Blokhuis reeds laten weten dat wij indertijd de degens hebben gekruist (tot en
met de rechtbank aan toe) maar respect hebben dat dit de werkrelatie nooit in de weg heeft
gestaan en dat wij dat zeer waarderen.

Paul Blokhuis vertrekt niet met lege handen. Hij ontving de zilveren erepenning van de
gemeente Apeldoorn. Van de collega’s in het college van B&W een bijdrage voor een nieuw
zeeaquarium en vele attenties van de bezoekers van de receptie. Het was na afloop van deze
speciale Raadsvergadering gezellig in de Burgerzaal.
Wij wensen Paul Blokhuis alle succes in Den Haag.
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De HERST in zijn volle PRACHT

Gemeentenieuws

Apeldoorn vraagt aandacht voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Van 20 - 26 november is het de landelijke week tegen kindermishandeling en aansluitend van
27 november - 3 december is het de internationale week zonder geweld. Gemeente Apeldoorn
vraagt samen met Veilig Thuis en Moviera aandacht voor deze onderwerpen. De gemeente
organiseert een tentoonstelling samen met de stichting Kunst uit Geweld en Veilig Thuis
organiseert een open dag. Dit doen we omdat dit onderwerp de volle aandacht verdient!
Tentoonstelling ‘Kracht uit geweld’
Van 20 - 30 november organiseert stichting Kunst uit Geweld met de gemeente Apeldoorn een
tentoonstelling ‘Kracht uit geweld’. Deze tentoonstelling bestaat uit werken van kunstenaars die
zelf in aanraking zijn geweest met huiselijk geweld of seksueel misbruik. De tentoonstelling is
tijdens openingstijden van het stadhuis te bezoeken in het souterrain.
Open Huis Veilig Thuis "Ieder huis heeft een verhaal"
Op dinsdag 28 november tussen 16.00 - 19.30 uur heet Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
burgers, raadsleden en professionals welkom op de nieuwe locatie in Apeldoorn. Deze open
dag staat in het teken van kennismaken met de medewerkers, de werkwijze van Veilig Thuis en
zijn er interactieve workshops.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met
(vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen
voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals.
Huiselijk geweld en kindermishandeling
In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de
200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld.
Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat
gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld. Jaarlijks
hebben 100.000 mensen te maken met seksueel geweld waarvan 90% vrouwen en 10%
mannen. Dit onderwerp is momenteel actueler dan ooit door #metoo.
Praten helpt! Want het zet iets in gang. Praten met een ander, of met degene waar zorgen over
zijn. Het kan moeilijk zijn om erover te praten. Maar wanneer we niks doen, verandert er zeker
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niks. Bij Veilig Thuis kan je advies vragen of een melding doen om geweld binnen een huishouden te stoppen. Bel naar Veilig Thuis. Zij zijn 24/7 bereikbaar op 0800 2000.
Week tegen kindermishandeling
De landelijke week tegen kindermishandeling is een initiatief van De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. In deze week vinden door het hele land allerlei activiteiten binnen het
thema kindermishandeling en seksueel misbruik plaats. De Taskforce ziet het als een mooie
kans om samen met de praktijk de aanpak van kindermishandeling onder de aandacht te
houden. Want: om signalen tijdig te onderkennen, zorgen te bespreken, samen te beslissen en
passende hulp te organiseren hebben we elkaar hard nodig.
Week Zonder Geweld
De Week Zonder Geweld is een initiatief van de Young Women’s Christian Association (YWCA)
en is een jaarlijkse wereldwijde campagne om geweld in al zijn vormen te stoppen. Gedurende
de week worden diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de strijd tegen
huiselijk geweld. De gemeente Apeldoorn grijpt deze weken aan om aandacht te vragen voor
huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spelderholt 9

Multifunctioneel sportveld, omheining en basket

2017-11-10

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt dit besluit
inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal
worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.
De openingstijden van het Omgevingsloket staan vermeld 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 verzending van het besluit
gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn t.a.v. de
eenheid Veiligheid & recht. Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend het formulier staat op de website van de
gemeente Apeldoorn

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spoekweg 15

Kappen van een conifeer

2017-11-13

Spoekweg 41-49

Kappen van 2 essen en 1 beuk

2017-11-13

Hoge Bergweg 16

Oprichten van twee recreatiewoningen

2017-11-10

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 aanvraag of over de aanvrager verstrekt, omdat de privacy van de aanvrager wordt gerespecteerd.

Gemeenteraadsfracties Apeldoorn maken bezwaar tegen datum referendum
Aan de voorzitter van de referendumcommissie werd op 8 november 2017 een - door een groot
deel van de Apeldoornse gemeenteraadsfracties ondertekende - brief gezonden waarin
bezwaar werd gemaakt tegen de voorgenomen datum waarop het referendum Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten zal worden gehouden. Onderstaand de tekst van de brief.
“De Kiesraad geeft op haar website aan dat de Referendumcommissie binnenkort bekend
maakt wanneer het referendum plaatsvindt en dat het waarschijnlijk is dat het referendum
gecombineerd wordt met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Door deze brief
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maken we bezwaar tegen deze datum van het referendum die op basis van de Wet raadgevend
referendum artikel 55 en 56 is voorgesteld.”
In de brief wordt vervolgens gesteld: “Het is wellicht om vanwege financiële en organisatorische
redenen handig het referendum en de gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde dag te organiseren. Echter, ons belangrijkste bezwaar is dat het referendum over een ‘landelijk verkiezingsthema’ de lokale democratie niet zou mogen aantasten. We voorzien dat de gemeenteraadsverkiezingen te veel worden beïnvloed door het onderwerp van het referendum, doordat de
debatten in de media en sociale media in beslag worden genomen door het referendum-thema.
Bij lokale verkiezingen behoort het over lokale thema’s te gaan, en niet over een wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten.”
Dat de ondertekenaars van de brief zich niet keren tegen het referendum op zich blijkt uit:
“Voor de goede orde: wij nemen geenszins stelling over de inhoud en wenselijkheid van het
referendum. We volgen het besluit van de Kiesraad en de uitkomst van de beraadslaging in het
parlement in deze”.
De brief aan de voorzitter van de Referendumcommissie eindigt met:
“Wij verzoeken de Referendumcommissie de datum van het referendum te herzien en in uw
advies aan het parlement te adviseren het referendum niet op de datum van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te laten plaatsvinden”.
Een afschrift van de brief werd door de ondertekenaars gezonden aan alle burgemeesters en
gemeenteraden van Nederland.
Ondertekenaars waren de voorzitters van de fracties PSA, D66, SGP, CU, VVD, PvdD, LA,
CDA.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 23 november 2017
Tijd

Omschrijving
Het Rode Hert

19.00-19.45 uur

Apeldoorns Business Collectief
De Moriaen

19.00-19.45 uur

Stand van zaken raadsinitiatief dierenwelzijn
De Rode Leeuw

19.00-19.45 uur

Evaluatie convenant Radio Kootwijk
Raadzaal

20.00 uur

1.
2.
3.
4.a
4.b
4.c
4.d
5.
6.
7.

Vaststellen raadsagenda
Vragenuurtje
Actualiteitsvragen
Aankoop kavel Ecofactorij door SILS
Controleprotocol 2017
Antwoordbrief Regenboogzebrapad
(her-)benoeming commissie- en kamervoorzitter en ledenonafhankelijke
bezwarencommissie
Benoeming leden CRK
Zienswijze conceptbegroting 2018 leerplein055
Sluiting
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Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op
23 november en niet op 14 december 2017)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
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 in de 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.

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg (naast de
brandweerkazerne).

Formulierenspreekuur
Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal.
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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

De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055 – 506 6870.

We gaan met elkaar de uitdaging aan om 10 dagen elke
dag meer spullen op te ruimen.
Aan bod komen
- Verschillende methoden om op te ruimen
- Tips rondom ordenen en plannen
- Een opgeruimd huis geeft een opgeruimd hoofd
Het brengt met zich mee
- Bijeenkomsten onder genot van hapje en drankje
- Het uitwisselen van opruimervaringen
- Nieuwjaarsmarkt waarbij je je opgeruimde spullen
kunt verkopen

Aftrap: 8 december 14.00 uur – 16.00 uur
De mogelijkheid is er om op 15 december en 22 december
tussen 14.00 uur en 16.00 uur ervaringen uit te wisselen.
Tevens is er informatie beschikbaar met betrekking tot
opruimmethodes.
Nieuwjaarsmarkt: 12 januari
De gelegenheid om de opgeruimde spullen te verkopen!
Aanmelden kan via Ingrid Klomp: 055-5066870.
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Zorggroep Apeldoorn
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen
De Bijenkorf
Loenenseweg 39, Beekbergen

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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