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Nieuwsbrief 26 februari 2018 

Van de voorzitter 

Afgelopen dinsdag was voor de dorpsraad een belangrijke mijlpaal: voor het eerst sinds ruim  
2 maanden trad onze secretaris Pieter de Mos op in het openbaar bij het lijsttrekkersdebat.  
(u leest daarover verderop in deze nieuwsbrief). Bovendien zal hij vanaf volgende week de 
samenstelling van de wekelijkse nieuwsbrief weer voor zijn rekening nemen. Pieter, goed dat je 
weer zover bent en succes met de verdere revalidatie! 

Van de bestuurstafel 

Dorpenplatform 

Afgelopen maandag 19 februari vond weer een bijeenkomst plaats van het dorpenplatform, 
deze keer in het gemeentehuis in Apeldoorn. Namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren namen 
Ria Mollink en Joop van der Meer deel aan de vergadering. Onderwerpen die o.a. zijn 
behandeld waren: 

• een voordracht genaamd “Kleur in de dorpen”, gepresenteerd door Ernst Jan Mulderij, 
vakspecialist groen bij de gemeente Apeldoorn. Uitgangspunt is de motie “Groene 
Blaadjes” van zomer 2016. Er komt een groenplan met als onderdeel: meer en beter 
groen in de wijken en de dorpen. Wij komen op een later tijdstip nog op deze plannen 
terug. 

• de stand van zaken over het luchthavenbesluit Lelystad (inmiddels weten wij dat deze 
beslissing een jaar is uitgesteld). 

• een presentatie van de stand van zaken over de aanleg van een glasvezelnetwerk kon 
door ziekte van de spreker niet doorgaan. 

• tenslotte gaven de vertegenwoordigers van de dorpsraden een overzicht van de actuele 
zaken in ieder dorp. 

Lijsttrekkersdebat 

Op 20 februari vond het tradi-
tionele debat plaats met de 
lijsttrekkers van 12 van de  
15 partijen die op 21 maart 
deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen in Apeldoorn. 
Wij hadden regelmatig op deze 
bijeenkomst gewezen in onze 
laatste nieuwsbrieven en dat 
heeft geleid tot een forse 
opkomst in De Hoge Weye,  
ruim 70 bezoekers. 
 
 
 

De verkiezingsbillboard in Beekbergen met op de achtergrond De Hoge Weye  
waar het lijsttrekkersdebat plaatsvond. 

 



 
 

 

De leiding van de avond was in de vertrouwde handen van onze secretaris Pieter de Mos. Na 
een opsomming van de speerpunten van de partijen werden diverse onderwerpen behandeld, 
zoals bouwplannen (o.a. het idee van de VVD voor kantoren e
de (verkeers)veiligheid in en om onze dorpen, waarin wij hebben gepleit voor een eigen 
“dorpsboa”. En uiteraard onze wens voor een openbaar toilet in het centrum van het dorp. Wij 
zijn bij dit onderwerp vermoedelijk weer een stap dichterbij gekome
werd nog lang nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Al met al een 
plezierige en leerzame avond.

In en om de dorpen

Wegwerkzaamheden 

Nog dit jaar gaan de Koningspage en de Keizersmantel op de schop. Ze 
omvorming van asfalt naar elementen verharding.
Bij de Keizersmantel wordt ook de verzamelleiding van de riolering bij het woonblok vervangen. 
Verder staat op de planning dat de Dorpstraat tu
asfalt krijgt. 
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Fotomiddag in De Vier Dorpen 

Afgelopen zondagmiddag kwamen zo’n 15 (oud) medewerkers en belangstellenden in 
de Ontmoetingsplek van De Vier Dorpen bij elkaar om “kiekjes uit de oude doos” te 
bekijken. Eén oud-medewerker was al in dienst voor de officiële opening van De Vier 
Dorpen en kon daardoor vele namen noemen van bewoners die op de zwart wit foto’s 
uit de jaren 70 te zien waren. Er werden plakboeken bekeken van bewonersvakanties, 
uitstapjes en bonte avonden. Met de herkenning op de foto’s kwamen ook de verhalen 
en anekdotes over D4D en haar bewoners en personeelsleden in de afgelopen 47 jaar. 
Regelmatig klonk er: O, ja, die! Naast het bekijken van de foto’s was het ook een gezel-
lig treffen van oude bekenden. Het voelde voor hen vertrouwd weer even aanwezig te 
zijn in D4D. Namen en adressen werden genoteerd want misschien vraagt deze middag 
om een vervolg…. John van de dorpsraad zorgde ervoor dat ook deze middag op “de 
kiek” werd gezet. 
 
Was of voel jij je ook betrokken bij De Vier Dorpen en vindt je het jammer deze middag 
gemist te hebben, geef je naam dan door aan Ingrid Klomp(-Oudbier), De Vier Dorpen, 
Loenenseweg 39, 7361GB Beekbergen, 055-5066870.      

   

   

Koffieschenk(st)ers gezocht 
Iedere zaterdagmorgen wordt er door bewoners van De Vier Dorpen en door bezoekers 
uitgebreid koffie gedronken. Er is al jaren een vast team van koffieschenksters die dit 
verzorgd. Om gezondheidsredenen hebben enkele vrijwilligers moeten stoppen met het 
schenken van het bakkie troost. 
 
Welke dorpsbewoner vindt het leuk om dit vrijwilligersklusje op zich te nemen?  

Het sociale contact rond de koffie is zeker zo belangrijk als het kopje koffie zelf.  
Vindt u/jij het leuk om eens in de 4 weken op zaterdagochtend van 9.30-11.15uur te helpen onze cliënten een lekker 
kopje koffie te serveren? Dan vragen we u/jou contact op te nemen met Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp; 055-
5066870. We horen graag van u/jou! 
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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, 
schoolkranten, schoolplaten, schoolbankjes en andere zaken van vóór 
het jaar 2000. Aangezien de archiefkast van de school, die terugging tot 
1945, sinds de verhuizing naar de nieuwe school spoorloos is, 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 oude stijl, vossenjacht in het dorp 
en bevrijdingsfeesten en de school. Bij boekjes wordt vooral gedacht aan methode-
boekjes. Denkt u een bijdrage aan de expositie te kunnen leveren, mailt u dan naar 
2hansvandeven@gmail.com of belt: 055-5062550 (bij geen gehoor graag inspreken). 
Kijk ook op: https://www.facebook.com/obsbeekbergen200jaar/. 
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 

 

 

Tijdens het 10-jarig jubileum van de Stichting 
Beekbergen Klassiek – najaar 2011 – zorgden Bas 
Verheijden en Niek van Oosterum voor een prachtig 
concert, waarbij zij speelden op twee vleugels.   
Bas Verheijden speelt graag nog een keer in de  
Oude Kerk, nu als pianist van ‘zijn’ Atlantic Trio met 
Janneke van Prooijen (viool) en Ansfried Plat (cello).  
Het trio werd opgericht in 2013. 
 
Het trio deelt een passie voor het herontdekken van 
vergeten meesterwerken. Kort na hun oprichting in 2003 
maakte het drietal tournees naar verschillende 
Atlantische kusten. In Gjövik (Noorwegen) werd een 
jaarlijks Atlantic Chamber Festival opgericht. 
 
Meer informatie vindt u op onze website 
www.beekbergenklassiek.nl.  
Zaterdag 17 maart 2018, van15.30 tot ca. 17.00 uur 
Entree: € 25,-- volwassenen, € 10,-- jeugd tot 19 jaar 
Oude Kerk, Dorpstraat 35, Beekbergen 
U kunt kaarten bestellen via de website: 
www.beekbergenklassiek.nl  
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij: 
Primera De Damper, Dorpstraat 54, Beekbergen 
Boekhandel Mooiboek, Dorpstraat 84, Beekbergen 
 
In de kerk: vanaf een uur vóór aanvang van het concert 

 
 

voorjaarsconcert 
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“De Schuur” na …..12½ jaar in het koper! 

Dat is een feestje waard, zeker weten! 

Dit jubileum wordt gevierd in 

het kerkgebouw aan de Lierderstraat te Lieren, 

op 6 maart a.s., 19.30 uur. 

Al die jaren door zijn met succes gebruikte artikelen verkocht, van glaswerk tot bloempotten, 
van kookboeken tot romans, van tuinboeken tot gedichten, van schoenen tot avondkleding,  
van bestek tot tuinstoelen etc.  
 
Ja, ook kleding. Vandaar dat we dat gaan vieren met een heel bijzondere en zeer passende 
modeshow: 

“Kerk op de Catwalk” 

Een modeshow, die laat zien hoe de 
predikanten aan hun toga gekomen zijn.  
Het bijzondere hiervan is, dat vanaf de 
Reformatie (16-de eeuw) de predikanten 
helemaal geen toga’s droegen. In de 
Reformatie werd de tijdloze, maar kleurrijke 
liturgische kleding van de RK-kerk ingeruild 
voor eigentijdse kleding, een eenvoudig 
burgerpak: in die tijd een pofbroek, wambuis, 
hoge Spaanse kraag en een hoge taps 
toelopende hoed. Want er werd geen onder-
scheid meer gemaakt tussen de eenvoudige gelovige (de leek) en de geestelijke stand. Maar 
ook hier sloeg de mode toe. 

De show laat een tocht door de geschiedenis zien; de tijd van de lange haardracht, later de 
pruikentijd, de lange mantel en bef, kuitbroek en op het hoofd een driekantige steek. 
En dan wordt vanaf 1854 geleidelijk de toga ingevoerd in de Nederlands Hervormde Kerk.  
Wat daar precies de achtergrond van is en hoe de ontwikkeling op dit gebied verder is gegaan 
van de zwarte toga tot de witte, de grijze en de beige albe met de stola in weer de kleuren van 
het liturgische jaar in de kerk van nu, ja, dat is een ‘onthullend’ en ook een vermakelijk verhaal, 
dat we u hier niet gaan vertellen, het is niet voor niets een ‘show’! 
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze show, 
was u al een trouwe bezoeker van “De Schuur”, 
was u altijd al van plan “De Schuur” te bezoeken: 
u bent van harte uitgenodigd dit met ons mee te maken. 
Na afloop van de show kunt u wat met ons wat drinken en over de show en ook over  
“De Schuur” napraten. 
Toegang gratis. 
Namens “De Schuur” 
Anne Schiebaan 

N.B. “De Schuur” is weer open vanaf donderdag, 1 februari 
 Openingstijden: donderdag 13.00 – 16.00 uur 
  zaterdag 10.00 – 15. 00 uur 
 adres: achter Molenvaart 5, te Lieren, bij fietsknooppunt 93 
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Voorjaarsvakantie! 

Terwijl de “ijsmeesters” van De Boerderij koortsachtig bezig zijn met het prepareren van de 
ijsvloer waar men als het meezit deze week kunnen schaatsen en curlen, is men bij Café-
Restaurant De Smittenberg binnen en buiten druk doende met de voorbereidingen, zodat het 
begin maart open kan. De kinderen stonden zaterdagochtend al bij De Boerderij te trappelen 
van ongeduld om naar binnen te kunnen voor het KinderVakantiespelWeekend. In het park 
vermaakten Jens en zijn vriendjes zich met een partijtje voetbal. 
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Gemeentenieuws

 

Donderdag 1 maart 2018 is er géén Politieke Markt Apeldoorn i.v.m. Voorjaarsvakantie 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Albaweg 15, Lieren een extra paal onder de fly over woning (wijziging op 
eerder verleende vergunning D16/012870) 

2018-02-21 

Arnhemseweg 578, Beekbergen een wijziging op een reeds eerder verleende bouw-
vergunning (W13/006721) en het verplaatsen van een 
fietsenberging 

2018-02-22 

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 vindt u t.z.t. 
bij de publicatie van de verleende vergunning. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Arnhemseweg 539, Beekbergen terrasvergunning Café restaurant De Smittenberg 2018-02-19 

Amerikaweg 12, Beekbergen,  het realiseren van een bed & breakfast in een 
bijgebouw 

2018-02-20 

Lage Bergweg 31-S1, S2, S3 en S4, 
Beekbergen 

het wijzigen vd locatie van 4 recreatiewoningen en 
het keimen van de woningen (wijziging op de 
eerder verleende vergunning w12/003213) 

2018-02-21 

Henk Vulinkweg 11, Beekbergen het oprichten van een woning 2018-02-21 

Ruitersmolenweg 41A, Beekbergen een wijziging op een eerder verleende 
omgevingsvergunning (D16/014376) 

2018-02-23 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van 
dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester 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 op www.apeldoorn.nl. 
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van dit besluit mee te sturen. 
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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) 

- 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. 

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 

De Vier Dorpen vraagt: 

“Klaverjassers” 

Om de klaverjastafel compleet te maken, zijn we op zoek naar dorpsbewoners die het leuk 
vinden om te klaverjassen. Wie wil bijvoorbeeld op zondagmiddag dit kaartspel, samen met 
enkele van onze bewoners spelen. In overleg is het ook mogelijk om tot een ander tijdstip of 
andere dag te komen. Heeft u interesse in het klaverjassen of wellicht een ander kaartspel kom 
dan gerust eens binnen lopen in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, 
Beekbergen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 19.30 uur. Telefonisch contact opnemen kan 
natuurlijk ook. Op telefoonnummer 055-506870 zijn we te bereiken en kunnen we overleggen 
wanneer u het kaartspel wilt spelen. Aan het kaarten zijn voor u geen kosten verbonden. We 
vragen wel een vergoeding voor het eventuele gebruik van consumpties. We hopen u binnen-
kort aan de kaarttafel te mogen ontmoeten. 

“Kookhulpen voor de aanschuiftafel” 

Welke dorpsbewoner/-bewoonster vind het leuk om voor ouderen te koken. Voor onze succes-
volle aanschuiftafels zijn we op zoek naar uitbreiding van het team kookhulpen. Bij de aan-
schuiftafel komt een groep, voornamelijk ouderen uit Beekbergen, Lieren en omgeving om 
gezamenlijk een warme maaltijd te gebruiken. En wat is er gezelliger dan samen te eten. Het 
sociale contact rond de maaltijd is ook zeker zo belangrijk als de maaltijd zelf. De maaltijden 
worden vers bereid om rond de klok van 17.30 uur geserveerd te kunnen worden. Om het team 
van kokers en kookhulpen te verlichten, zijn we op zoek naar mensen die handig zijn in alle 
voorkomende werkzaamheden die het bereiden van een maaltijd met zich mee brengt. 
U/jij hoeft geen sterrenkok te zijn. We doen het met elkaar. 

Boodschappen doen, groenten en vlees snijden, aardappelen schillen, tafeldekken en afruimen, 
vaatwasser inruimen, afwassen, zijn onder andere de taken die nodig zijn om de “aanschuivers” 
tevreden van de tafel te laten vertrekken. Vanzelfsprekend moet het bereiden van de maaltijd 
hygiënisch verlopen. U/jij mag ook mee eten van de bereide maaltijd. Vind(t) u/jij het leuk om te 
helpen een lekkere maaltijd te bereiden voor de “aanschuiftafel”?  

Ook als u/jij 1x in de maand of 14 dagen wil(t) helpen vragen we contact op te nemen met 
Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp, telefoon 055-5066870. 

Op dit moment heeft de aanschuiftafel in De Vier Dorpen (Loenenseweg 39, Beekbergen) 
plaats op maandag en woensdag van 16.00 – 20.00 uur. We horen graag van u/je. 

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: 055-5066870. 
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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).  

Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en 
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt. 
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een 
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis. 
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag! 

 
 

Sporten op de woensdagochtend 

Elke woensdagochtend van september tot eind mei is er in sporthal “De Hiethof” van 09.30 tot 
ongeveer 10.30 uur gelegenheid voor senioren om te komen sporten. We besluiten met een 
kopje thee of koffie. 
In overleg met elkaar kiezen we, per keer, een of meerdere spellen, te denken valt aan: 

zaalvoetbal 
 volleybal 
  basketbal 
   badminton 
    zaalhockey 
     ringhockey 
      ringbal 
       matbal 
         korfbal 
andere wensen. 

Heb je geen ervaring met een of meerdere van bovenstaande spellen dan is dat geen 
probleem. Er is geen lidmaatschap aan verbonden je betaalt € 3,- per keer of koopt een  
10- rittenkaart voor € 30,-. 

Heb je zin in een gezellig uurtje sportief bewegen of wil je meer informatie dan kun je contact op 
nemen met: Gien Fortuin, Telefoon: 055-5062245, Mail: gienfortuin@gmail.com. 

Graag tot ziens, Gien Fortuin 
 

 

Leden gezocht voor de gezellige Koersbalclub in Het Zonnehuis 

Wij zoeken leden voor onze gezellige “Koersbalclub” 

Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u uit, om te komen 
kijken. Wij spelen op vrijdag van 14.00 t/m 17.00 uur, om de 
14 dagen, in de oneven weken, vanaf januari 2018! 
Bij eventuele deelname, zijn de eerste 4 lessen gratis. 
De contributie is 15 euro per kwartaal. 
Adres: Het Zonnehuis, Dorpstraat 49, 7361 AR Beekbergen. 
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Vragen over energiebesparing of duurzame energie Vragen over energiebesparing of duurzame energie Vragen over energiebesparing of duurzame energie Vragen over energiebesparing of duurzame energie 
en u en u en u en u weet niet goed waar te beginnen?weet niet goed waar te beginnen?weet niet goed waar te beginnen?weet niet goed waar te beginnen?    

 

Kom dan naar het inloopspreekuur van uw Kom dan naar het inloopspreekuur van uw Kom dan naar het inloopspreekuur van uw Kom dan naar het inloopspreekuur van uw vrijwillige energiecoach vrijwillige energiecoach vrijwillige energiecoach vrijwillige energiecoach 
of vraag om een bezoek bij u thuisof vraag om een bezoek bij u thuisof vraag om een bezoek bij u thuisof vraag om een bezoek bij u thuis    met warmtebeeldcamera.met warmtebeeldcamera.met warmtebeeldcamera.met warmtebeeldcamera.     

 
Voor wie : Inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 
Door wie : vrijwillige energiecoaches bLoEm  
Wanneer : iedere eerste dinsdagavond van de maand 
  eerstvolgende spreekuur op dinsdag 6 maart 2018 
Hoe laat : 18.30u tot 20.00u 
Waar : De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen 

 

• Energiezuinig bouwen, isoleren. 

• Isolerende beglazing. 

• Zuinige apparaten en verlichting.   

• Zonnepanelen. 

• Uw huis duurzaam verwarmen met bijv. een warmtepomp. 
 
Burgerinitiatief bLoEm 
De informatieavonden worden georganiseerd door burgerinitiatief bLoEm, een werkgroep 
bestaande uit inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Door onafhankelijke 
informatie te geven over energiebesparing en duurzame energie willen we bereiken dat in onze 
dorpen minder fossiele energie wordt gebruikt.  
 

mailadres: duurzaambloem@gmail.com 
website: www.duurzaambloem.nl 

 
 
 
 
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 
 
 


