Nieuwsbrief 19 november 2018
Van de bestuurstafel
Op woensdag 21 november 2018 is het kantoor van de Dorpsraad gesloten !
Leven in 2030
Je moet het willen, je moet het kunnen en je moet het
durven, nadenken over “hoe leven we in 2030?” Dat heeft
een groep van ongeveer 200 Apeldoorners, in nauwe
samenspraak met enkele vertegenwoordigers van de
gemeente Apeldoorn, aangedurfd en dat is beschreven in
een nota met toekomstverhalen.
Een grote diversiteit aan onderwerpen is, zo blijkt uit de in
de nota opgenomen lijsten, is in brainstorm sessies aan de
orde geweest. Onderwerpen die direct kunnen worden
uitgevoerd/toegepast en onderwerpen die een nadere
studie vereisen op bijvoorbeeld het gebied van praktische toepasbaarheid. Onderwerpen die
vallen onder het sociaal maatschappelijk terrein en onderwerpen die bijvoorbeeld gaan over
verkeer en vervoer en welke invloed heeft “thuiswerken” daar dan weer op. Kortom de samenhang der dingen komt duidelijk in beeld.
Allereerst wordt in de nota antwoord gegeven op de vraag “wat is Apeldoorn en wat willen we
zijn?“ Dan gaat het dus over identiteit en over groei. En dan groei die het goede op het gebied
van sociaal maatschappelijk niet aantast. Dus het behouden van de dorpse kenmerken. Anderzijds is er ook de groep inwoners die meer grootschalige evenementen wil en gericht is op
stedelijke vormen van wonen en die wil realiseren. Die twee tegengestelde verlangens/
verwachtingen in de juiste verhouding mixen is een niet geringe uitdaging voor college van
B&W en voor de gemeenteraad.
Aspecten die in de gesprekken, zo is in de nota te lezen, met enige regelmaat aan de orde
kwamen zijn:
- groei van stad, dorp, winkelbestand mag/kan geen doel op zich zijn maar moet in samenhang met het uitgangspunt “Apeldoorn een gezellige gezinsstad” vorm gegeven worden
- Apeldoorn moet een groene stad blijven, geen groen opofferen voor woningbouw
- geen overmaat aan hoogbouw, niet in het stedelijk gebied en zeker niet in de dorpen
- vergrijzing van de inwoners zal een steeds groter onderwerp van overleg worden.
Daarmee rekening houdende zal meer aan verdichting van woongebied moeten worden
gedacht dan aan uitbreiding van de stad
Wat betreft het imago en identiteit van de stad werd aandacht gevraagd voor het uitbouwen
van Apeldoorn als evenementenstad en behoud van het dorpse karakter van de dorpen die
onderdeel zijn van Apeldoorn als gemeente.
Als je dan je gedachten (dromen) hebt laten gaan over het onderwerp identiteit van stad en
dorp, is de volgende vraag “hoe willen we dan samenleven en samen wonen?”. In de nota
wordt aangegeven dat het in de gesprekken een belangrijk en vaak terugkerend onderwerp is
geweest. Een aantal concrete voorstellen uit de in de nota genoemde uitgebreide lijst is:
- steun als gemeente op een actieve wijze burgerinitiatief dat gericht is op optimalisering van
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de samenleving
houd de dorpen vitaal, niet alleen woondorp maar ook leefdorp
pas waar mogelijk “generatie wonen toe”
om jongeren meer bij de zorg voor ouderen te betrekken onderzoek uitbreiding van de
mogelijkheden van maatschappelijke stage
in de toekomst vind je in Apeldoorn allerlei verschillende woningen en woonvormen zoals
meervoudige generatiewoningen, en mantelzorgwoningen. Woningen zijn gemakkelijk aan
te passen aan de veranderde woonbehoefte.
Iedere wijk, ieder dorp heeft een centraal gelegen
ontmoetingsplek dat gerund wordt door vrijwilligers

Dit neigt naar de ideale vorm van leven. Een gewenst model maar maak het maar eens waar.
En dat zal allemaal moeten in een huidige leefomgeving die druk, gehaast en veeleisend is.
Het zal veel vergen van inzicht en uithoudingsvermogen. Het zal learning by doing worden en
dat een leven lang. Aandachtsgebieden als omscholing en bijscholing werden ook genoemd
tijdens de gesprekken. De rol die de overheid daarin heeft maar zeker ook het bedrijfsleven
zal, als we de nota goed lezen, aan zet zijn. Een uitvoerige opsomming van handelingen die
zouden kunnen bijdragen dat bewoners van Apeldoorn participeren in de samenleving, is in de
nota opgenomen. Dee centrale oproep is, maak gebruik van de voorzieningen die beschikbaar
zijn als opstap naar deelname aan de maatschappelijke activiteiten. Maar ook, toon initiatieven,
wacht niet af maar wees actief, wees deelnemer in plaats van een afwachtende houding aan te
nemen. Dat is de kern van het hoofdstuk in de nota dat gaat over “werken”.
Het hoofdstuk duurzaamheid krijgt ruim aandacht in de nota. “Apeldoorn 2030”
In de inleiding staat: spreek je met inwoners over de toekomst van Apeldoorn, dan gaat het
opvallend vaak over duurzaamheid. De vragen die tijdens de toekomstgesprekken aan de orde
kwamen zijn: hoeveel duurzame energie is er nodig? Wat doet de gemeente Apeldoorn en wat
kunnen inwoners zelf doen? Willen we in de toekomst onze spullen elen met anderen? Hoe
gaan we verspilling en vervuiling tegen?
Een kleine selectie uit de hartenkreten:
- bouw alleen energieneutraal
- maak een goede en verantwoorde keuze tussen zonne-energie en windenergie
- ga zelf experimenteren met afval (beperking en hergebruik van materialen/grondstoffen
- warmtenet uitbreiden naar de reeds bestaande woningen
- zorg dat alle verpakkingen recyclebaar zijn
- breng in kaart welke grondstoffen en afvalstromen grote bedrijven hebben en probeer die
aan elkaar te koppelen
- stel zo snel mogelijk een warmteplan voor elke wijk/dorp op
- overkap parkeerterreinen met zonnepanelen
- communiceer behaalde successen
- bewoners voorbereiden op en meenemen in de technologische ontwikkelingen
- openbare ruimte klimaatvriendelijk inrichten
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Allerbelangrijkste is dat men zich bewust wordt van de eindigheid van grondstoffen, de toename van afvalstoffen en welke invloed zij daar zelf op hebben.
In de nota wordt heel nadrukkelijk een verband gelegd tussen verkeer en vervoer en duurzaamheid. De gesprekspartners legden de lat hoog waar het ging om het terugdringen van
uitlaatgassen. Als mogelijke oplossingen werden genoemd elektrische auto’s en elektrisch
openbaarvervoer.
Tot slot
De nota Apeldoorn 2030 is een goed leesbaar document. Veel onderwerpen worden benoemd
en voorzien van “hartenkreten” van inwoners. Zeker ook de jongeren krijgen in de nota ruimte,
het is tenslotte in 2030 hun Apeldoorn.
In een volgende Nieuwsbrief zal worden ingegaan op “Regionale Energie Strategie” (RES).

In en om de dorpen
Ruitersmolen kan weer jaren draaien, mits ……..
Het was voor kenners, en zeker voor de ervaren molenaar Marinus Zegers al langer duidelijk,
het waterrad moest nodig worden vervangen. Marinus Zegers die al vele jaren kennis, kunde,
ambitie en vaardigheid - dus vakmanschap - in het behouden van de Ruitermolen heeft
gestoken, kwam onlangs vertellen dat op 22 oktober
2018 in zijn loopbaan als molenaar het derde
waterrad was geplaatst. Het eerste waterrad onder
zijn leiding werd geplaatst op 20 mei 1982, het
tweede nieuwe rad 19 jaar later in 2001 en nu dus
het derde rad. De nieuwe schoepen (in een rad van
eikenhout) geven de molen weer een goede balans
en stuwkracht. Terecht was dit feit voor de molenaar
en enkele assistenten een feestelijke dag, maar er
waren ook zorgen. Zorgen over de continuïteit.
Marinus Zegers heeft te kennen gegeven dat er binnen een termijn van twee jaar een nieuwe
voorzitter van de Stichting Vrienden van de Ruitersmolen moet zijn, dat er dringend aanvulling
van het aantal vrijwilligers nodig is. Mensen die onder zijn bezielende leiding willen helpen de
molen in goede staat te houden. Mensen die wat timmerwerk kunnen doen, algemene onderhoudswerkzaamheden in en rond de watermolen of kunnen optreden als gastheer/gastvrouw
voor de bezoekers (zowel voor individuele toeristen als voor groepen).
Aan hen kunnen vertellen over de rijke geschiedenis van
de molen die al in de middeleeuwen met Marten Orges
als de meest bekende molenaar wordt beschreven en
waarvan de grafzerk in de Hervormde kerk van
Beekbergen ligt. Tot de dag van vandaag zijn het vele
molenaars geweest die - elk met hun eigen specifieke
bezieling - de molen draaiende hebben gehouden. Dat de
inzet voor het behoud van de Ruitersmolen wordt
gewaardeerd mag blijken uit de benoeming van de heer
Zegers tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
De versierselen werden hem in 2017 uitgereikt.
De Ruitersmolen kan voorlopig weer draaien, mits …….. Ja mits er mensen zijn die net als
Marinus Zegers en zijn voorgangers en de vrijwilligers zich kunnen en willen inzetten - bijvoorbeeld voor één of twee dagdelen per week - voor het behoud van deze molen.

Hij is het waard!
Interesse gewekt? Neem dan contact op met Marinus Zegers.
Mail: m.zegers75@upcmail.nl of telefoon 055 506 1785 of 06 10842484
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Sinterklaas feestelijk ontvangen !
Op zaterdag 17 november stonden er bij Station
Beekbergen al lang voor de geplande aankomst van
Sinterklaas kinderen verwachtingsvol te kijken of ze de
stoomtrein zagen. Dat was, zo was de schatting drukker
dan vorig jaar. Oki en Doki wisten de kinderen en de
ouders goed aan het zingen te krijgen. Ook burgemeester
Berends was er en zong dapper mee. Namens de
Dorpsraad Beekbergen-Lieren was de dorpsraadvoorzitter
Joop van der Meer aanwezig om de Sint
welkom te heten. Ook dit jaar had de Sint een
groep Zwarte Pieten meegenomen om hem te
helpen de pakjes op tijd bij de kinderen te
bezorgen. Het was gezellig, geen verstorende
acties. Het Pietenorkest blies er lustig op los.
Zowel bij de ontvangst op het station als ook
tijdens de rondrit door de dorpen. Op de KerkAllee was er spelletjesmiddag. Zo hoor je een
Sinterklaasintocht te houden.

Alle organisatoren: dank voor het verzorgen van deze jaarlijkse traditie !
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Themalunch over gezonde voeding
Op dinsdag 27 november is er van 12.00 tot 13.30uur een
themabijeenkomst t.a.v. gezondheid en voeding in
ontmoetingsplek De Vier Dorpen.
Verschillende onderwerpen komen voorbij:
• Op ontspannen manier leert u over gezonde voeding.
• U krijgt informatie over een gezonde(re) leefstijl
• Gezonde leefstijl; hoe doe je dat?
• U kunt hapjes proeven die gezonde of ongezonde ingrediënten bevatten, proeft u het
verschil?
• U krijgt informatie over voorkomen van ondervoeding
• De informatie wordt gegeven door een verpleegkundige
U bent van harte welkom bij deze themabijeenkomst. We willen graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan bij Ingrid Klomp/De Vier Dorpen,
Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl 055-5066870 of Inge van Dalen op i.vandalen@stimenz of
06-53174984
Deze middag betaald u alleen voor de koffie of thee.
Adres locatie: Loenenseweg 39, 7361GB Beekbergen. Ruimte de Klaproos; in De Vier Dorpen.
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…. een traditie! - Dinsdag, 11 december
“Die Volkskerstzang in Beekbergen, is dat onder de hand niet een beetje achterhaald?” Dat
hoor je wel eens zeggen, wanneer op de één of andere manier de Volkskerstzang ter sprake
komt. Ja, het is wel wat traditioneel en het is elk jaar zo ongeveer precies het zelfde. En dus
zou het wel zo’n beetje achterhaald zijn, rijp voor “Aruba”. Of…. toch?
De Volkskerstzang is een traditie in Beekbergen, al bijna 50 jaar. Echter ‘traditie’ alleen, is geen
reden om er mee door te gaan.
Wie komen daar, al dan niet met hulp van vrijwilligers en het
Rode Kruis? Het zijn immers die bewoners van Beekbergen,
die in de verschillende tehuizen van ons dorp wonen of
opgenomen zijn, die misschien wekelijks een kerkdienst meemaken in de recreatiezaal van het tehuis, dat wel, maar die zich
enorm verheugen op de Volkskerstzang in de schitterende
dorpskerk. Bij sommigen is het geheugen ontregeld, maar de
‘traditionele’ kerstliederen resoneren toch nog ergens. Voor
anderen is ‘zelf nog zingen’ al net een brug te ver, maar de
gezichten lichten op bij de overbekende kerstliederen uit de
rooms-katholieke en de protestantse traditie; ze worden blij bij
het horen van het orgel, de koorzang en het zingen van zoveel
mensen samen. Ze worden blij van het overweldigende geluid
van de muziekinstrumenten van PJB.
Het voorste stuk van de kerk wordt helemaal leeg gemaakt, plaats voor de rolstoelen. Na afloop
alles weer op z’n plek. Heel wat mensen zijn in de weer voor dit uur, waar veel tehuisbewoners
lang op teren. Via de huis-aan-huis-bladen, de DorpsVizier (onderdeel van de Krant van
Apeldoorn), de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de dorpsraad en via de kerkbladen wordt u,
als dorpsbewoners,van harte uitgenodigd dit dankbare en warme, traditionele gebeuren mee
inhoud te geven door de kerk binnen te lopen en mee te zingen, ook dit jaar weer.
“Comité Volkskerstzang Beekbergen”
Medewerking verlenen:
lezingen en kerstboodschap
Ds. A. W. J. Theunisse
Apeldoorns Christelijk Mannenkoor
De heer Jaap Ouwehand
organist
Koperkwartet "P. J. B."
muzikale begeleiding
Rode Kruis medewerkers
assistentie bewoners

Dinsdag, 11 december om 19.30 uur, Dorpskerk Beekbergen
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Gemeentenieuws

Tijdelijke verhuizing publieksbalies
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli zijn de publieksbalies tijdelijk
verhuisd naar het Werkplein Activerium (Deventerstraat 46).
Uw fiets kan u daar makkelijk kwijt.
Toch met de auto? Zet uw auto dan in de parkeergarage Marktplein en wandel binnen
vijf minuten naar het Activerium.

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 22 november 2018

Tijd

Omschrijving
Het Rode Hert
In gesprek met de Raad:
Dorpsraad Wenum Wiesel, wijkraad Kerschoten en wijkraad De Naald over
snelle fietsroute Apeldoorn-Epe

19.45 uur

Pauze
De Rode Leeuw
In gesprek met de Raad:
Apeldoorns bedrijfsleven in gesprek over Hoger Onderwijs

19.45 uur

Pauze
De Moariaen
In gesprek met de Raad:
Jaarverslag 2017 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Raadzaal

20.00 uur

1. Vaststelling raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
Besluiten raad:
4. Rechtstreeks:
a. Vaststelling bestemmingsplan Kweekweg naast 9 (122-2018)
b. Vaststelling Beheersverordening Begraafplaatsen 2018 (123-2018)
5. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Beemte-Broekland
(117-2018)
6. Bestemmingsplan Zwolseweg 390 Wenum Wiesel (118-2018)
7. Bestemmingsplan Voorsterweg naast 25 Loenen (119-2018)
8. Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en Zorg en Jeugd na
inspraak (120-2018)
9. Zienswijze conceptbegroting 2019 Leerplein055 (121-2018)
10. Initiatiefvoorstel PvdA nieuwe kaders woningbouw Apeldoorn

22.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spelderholt, Beekbergen

het kappen van 9 bomen

2018-11-12

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

Wolfskuilen 13, 7364 AA Lieren

het plaatsen van een schuur

2018-11-14

VSM Station

Intocht Sinterklaas met aankomst station Beekbergen
d.d. 17 november 2018

2018-11-15

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 aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
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 (zie datum
verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van
Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl
(digitaal loket).

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.

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:
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- 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.

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 de spreekuren op donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er
is of een medewerker van Iriszorg of een Sociaal Juridisch medewerker van Stimenz aanwezig.
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.

Seniorenbijeenkomsten
’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor
senioren van alle
gezindten uit
Beekbergen en de
omliggende dorpen.
De mogelijkheid om
zonder afspraak in- en uit te lopen, of
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en
16.00 uur, elke dinsdagmiddag.
U wordt ontvangen door een
enthousiaste groep vrijwilligers.
Op deze tijden kan men een
“bakkie” drinken, een praatje
maken, een spelletje doen.
Af en toe worden extra
activiteiten georganiseerd.
Praten en breien is ook een optie, terwijl
de koffie en thee rond gaat.
Als u slecht ter been
bent kan zo nodig
vervoer voor worden
geregeld.
U komt niet alleen
voor u zelf, maar ook voor de ander
Onderlinge contacten worden hier
verstrekt. Het percentage van ouderen
die bijna niet meer op straat komen is
sterk gestegen.

Er is duidelijk een ontmoetingsplek
nodig. Niemand wordt tot iets
verplicht. We genieten samen van
de “kleine dingen”.
Ideeën en voorstellen van uw kant
worden heel erg op prijs gesteld,
zodat wij samen mogelijkheden
kunnen bekijken om met elkaar
deze gezellige middag te
organiseren.

Tot dinsdagmiddag !

’t Proathuus Team
Er zijn voor u geen kosten aan
verbonden, maar een bijdrage in
de onkosten wordt op prijs
gesteld.
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“De Stamtafel”
Dorpshuis De Hoge Weye
(Dorpstraat 34, Beekbergen)
- 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

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.

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!
112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie

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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