Nieuwsbrief 3 februari 2020
Van de bestuurstafel
Nieuwbouw Coöperatiehof
Mede naar aanleiding van een vraag van één van de bewoners van de Pastoriestraat in Lieren,
heeft de dorpsraad bij de gemeente geïnformeerd naar de stand van zaken nieuwbouw
Coöperatiehof in Lieren. Wij kregen geen direct antwoord op onze vraag maar wel de toezegging dat - na nader overleg binnen de gemeente - wij zullen worden geïnformeerd. Uiteraard
zullen wij de informatie doorgeven.

Laten we het schoon en netjes houden
De speeltoestellen in het Wolterbeekpark en het Freule Hartsenplantsoen zijn geplaatst en door
de jeugd in gebruik genomen, maar de eerste vervuiling heeft al plaatsgevonden. Toen de
leiding van het kinderdagverblijf met de kleintjes de speeltoestellen gingen bekijken en natuurlijk
meteen even uitprobeerden, lag er bij een van de speeltoestellen een grote hondendrol. Ook
voor deze locaties geldt voor de eigenaren van honden een opruimplicht en/of gebruik maken
van de HUP (honden uitlaat plaats).

Mogen de kinderen er op rekenen dat het speelveld “poepvrij” is !?
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Wat in Kerschoten kan, kan dat ook in Beekbergen/Lieren?
Dat was de inhoud van een vraag die recent door een
dorpbewoonster aan ons werd gesteld.
Waar gaat het over. In de wijken Kerschoten en De Naald
hebben wijkraad Kerschoten, wijkraad De Naald, de
groep Kerschoten Energie Neutraal, Stimenz en Riwis,
enige tijd geleden de “koppen bij elkaar gestoken” omdat
ook daar de vergrijzing zichtbaar wordt en behoefte bleek
te bestaan aan kleinschalig vervoer binnen de wijk. Dat
heeft geresulteerd in een op afroep beschikbare vervoersmogelijkheid - binnen de wijk - die wordt verzorgd door
vrijwilligers en het format heeft van Mobuur.
Op de vraag “kan dat ook in Beekbergen/Lieren?” hebben wij geantwoord dat de dorpsraad
geen busmaatschappij is of wordt maar dat wel een oproep in de Nieuwsbrief zal worden
geplaatst om te peilen of er behoefte is voor deze voorziening. Ter indicatie, in Kerschoten
wordt 1,50 euro per rit gerekend.
Alvast vanaf deze plaats een waarschuwing het zal - veel - organisatie vereisen, er moet
continuïteit zijn gegarandeerd.
Heeft u belangstelling om mee te werken aan deze van deur tot deur voorziening, laat dat dan
even weten. Zullen wij zorgen dat het op de juiste plek komt.
N.B. Voor meer informatie kijk op de website van Wijkvereniging Kerschoten.

Verplaatsing bushalte
In het kader reconstructie Loenenseweg is ook de bushalte “Loenenseweg 7” verplaatst. Naar
“Dorpstraat Zonnehuis/makelaar Wilbrink”. Het is even wennen maar verkeerstechnisch is het
een goede oplossing.

Sinds kort is de Bushalte aan de Loenenseweg 7 ter hoogte van de Evert Jan Boksweg verplaatst naar de
Dorpstraat ter hoogte van Zonnehuis/Makelaar Wilbrink.

Voetgangersoversteek Loenenseweg
Nu op de Loenenseweg ter hoogte van de
Hietveldweg een stukje heg dat de scheiding tussen voetpad en fietspad maakte, is
verwijderd, kunnen voetgangers ook daar
oversteken en hoeven niet meer via het
fietspad te lopen.
Blijft opletten bij het oversteken van de
Loenenseweg.

2

Herdenking Woeste Hoeve
Dit jaar wordt - omdat 8 maart een zondag is - de herdenking bij de Woeste Hoeve gehouden
op zaterdag 7 maart 2020. We herdenken dan dat op 8 maart 1945 bij de Woeste Hoeve als
vergelding voor de aanslag op Rauter (Hitlers hoogste politiebaas in Nederland) 117 mannen
werden gefusilleerd. De aanslag op Rauter was niet gepland. Bedoeling was een Duits voedseltransport (vlees voor de Duitse troepen die bij Arnhem aan de noordkant van de Rijn waren
gelegerd) te onderscheppen. In een volgende Nieuwsbrief zal nadere informatie worden opgenomen. Namens de Vereniging Dorpsraad Beekbergen Lieren zal op 7 maart een bloemstuk
worden gelegd.

Laten wij niet vergeten welk offer velen hebben moeten brengen voor onze vrijheid!

De herdenkingsplechtigheid voor nabestaanden en genodigden is om 12.00 uur en omstreeks
12.45 uur is er bij het monument gelegenheid om bloemen te leggen.

In en om de dorpen

Boerenkoolmiddag

Op woensdag 29 januari organiseerde de Stamtafel in de Hoge Weye een feestelijke middag
met zang van het Oosterhuuzens Dialectkoor en een boerenkoolmaaltijd. Ton Tijhof heette
iedereen van harte welkom. Jan Muller praatte op een humoristische manier de liedjes aan
elkaar. Sinds kort maakt het dialectkoor gebruik van een autocue (een display waarop
songteksten worden weergegeven) zodat de koorleden niet meer met een boek in hun handen
staan. De zang en de boerenkool waren beide voortreffelijk. Deze middag was zeer de moeite
waard en voor herhaling, volgend jaar, vatbaar. Vóórdat het dialectkoor het laatste liedje aankondigde bedankte Ton Tijhof het dialektkoor en de vrijwilligers van de Stamtafel.
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De Schuur op 6 februari wéér ópen !
Op donderdag 6 februari opent (vernieuwde) de Schuur weer haar deuren. In de afgelopen
periode was met man (vrouw) en macht gewerkt aan het doorvoeren van de veranderingen in
De Schuur. Noodzakelijke veranderingen, maar zonder gevolgen voor onze doelstelling.
Die bleef ongewijzigd! Zoals u bekend is moest De Schuur inkrimpen. De ‘Unit’ - de bekende
inname- en snuffelplek - was opgeheven en de artikelen en activiteiten daarvan zijn in kleinere
vorm verplaatst naar de tent voor de grote ingang. Ook in de Schuur zelf - de winkel - zijn
hierdoor en in combinatie met andere ideeën en wensen van de nieuwe ‘leiders’ Ans en Mariët
veranderingen aangebracht.

Want wat niet verandert zijn de openingstijden:
donderdag van 13.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur
N.B. Alleen gedurende de openingstijden kunt u spullen aanleveren.
Let wel: alleen klein goed, geen grote spullen zoals meubels en witgoed.
Aanlevering buiten die tijden en ophalen van spullen aan huis kan in telefonisch overleg.

Tot ziens
Ans (055 5410389), Mariët (055 5060013), Roelof (055 5062690) en Henk (055 3660375)
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Bevrijding
gsvuur estafette
Afgelop
pen weekend was de Midwinter
M
M
Marathon
Apeldoorn.
A
‐ He
eb jij als Beekbergenaa
ar meegelopen?
‐ He
eb je de smaak van he
et lopen te pakken
p
gekrregen?
Dan wil je wellicht meelopen met
m de Bevrrijdingsvuurr Estafette op
o dinsdag 5 mei.
Beekbe
ergen loopt dit
d jaar al vo
oor de 47e keer
k
mee en vertegenw
woordigt de
e gemeente
Apeldoo
orn.
We verttrekken om 06.15 uur vanuit
v
Beekkbergen en zijn om 11.30 uur weer terug.
We hop
pen i.v.m. 75
5 jaar Vrijhe
eid op 75 lo
opers!

vrijdingsvu
uur wordt om
m midderHet Bev
nacht in Wageninge
en ontstoke
en op het
5 Mei Pllein voor he
et historisch
he hotel
“De Werreld”. Vanaff deze histo
orische
locatie vertrekken
v
lo
oopgroepen
n uit heel
Nederland om het vvuur middells de
Nationale Bevrijding
gsvuurestaffette als
een 'lopend vuurtje' door Nede
erland te
verspreiden.

Aanmelden kan nu
n al bij: bevrijdingsvuu
urestafette@
@4en5meib
beekbergen.nl.
Vermelld dan je na
aam, e-maiil en 06 num
mmer.
Meer informatie vin
nd je op: ww
ww.4en5me
eibeekberge
en.nl

“Engelland” in Beekberge
B
en blijft ge
ewoon bij de
d EU !
Wat de Brexit geld
dt voor Enge
eland
aan de overkant
o
va
an de Noord
dzee,
geldt nie
et voor “Eng
geland” in
Beekbergen.
De naam
m Engeland
d (buurtscha
ap in
Beekbergen: Engelanderweg,
Engelan
nderholt, En
ngelanderka
amp,
Engelan
nderenk) is ontleend aa
an de same
enstelling va
an het
Oudned
derlandse la
andi, dat is ontstaan
o
uitt landja- 'stu
uk
land' me
et eng 'gem
meenschapp
pelijk bouwla
and bij een dorp'.
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Werkza
aamheden
n in Beekb
bergen

Aan de Keizersmante
el is men bego
onnen met de bestrating.

De aansluting Achterrste Kerkweg naar
n
de
Dorpstraat is voltooid.

Bij De
D Hoeven zijn
n de twee nieu
uwe woningen
n gereed. Er wordt
w
nu begon
nnen aan de a
andere twee woningen.
w

Na de
d grote brand
d op 22 augusttus 2019 bij he
et pand Vita Nova
N
van het Leger
L
des Heils aan de Dorp
pstraat in
Beekbergen
n zijn de herste
elwerkzaamhe
eden nog stee
eds in volle gan
ng.

Gratis advies
a
v
van vrijwilligers
Wilt u duurzzame energie,, maar u weet niet goed
hoe te beginnen? Vraag dan de vrijwilligers van
bLoEm. Stu
uur een e-mail.
internet:
www.duurza
aambloem.nl
info@duurzzaambloem.nl
e-mail:

Energ
giek wonen
n doe je zo !

Uw
w voorbee
eld

M
Meer
vrijwillligers gevraagd

Help de wereld
w
en uw po
ortemonnee.
Kom een
ns langs om te bespreken
b
wat u
aan uw huis
h
kunt (laten)) verbeteren.

We
e maken graag
foto’svan uw huis voor
de website

He
eeft u leuke idee
eën of wilt u helpen?
Ne
eem dan contacct op, want we willen
w
gra
aag meer bLoEm-vrijwilligers
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Bronzen Award voor Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Nederlands Bakkerijmuseum Hattem is het ‘Leukste uitje van Gelderland’. Dat blijkt uit de
ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje van Gelderland 2020’. Vertegenwoordigers van het uitje
ontvingen op 28 januari de Gouden Award. De Zilveren Award ging naar ’t Veluws Zandsculpturenfestijn, tevens de locatie waar de awards vandaag werden uitgereikt. De Bronzen Award
was voor de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij.
ANWB-leden brachten in totaal ruim 80.000 stemmen uit op het uitje dat zij het meeste
waarderen.

De Bronzen Award was voor de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij.
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De Ge
eschiede
enis van Beekberrgen, Lie
eren en Oosterhu
O
uizen
De sch
hrijver van onderstaand
o
de 24 artikellen is Gerrit Muller.
Wilt u reageren
r
op
p een artikell stuur dan een
e e-mail naar:
n
g.j.mulller@upcma
ail.nl.

Al een aantal
a
jaren
n is onder au
uspiciën van de Dorpsraad Beekb
bergen-Liere
en de Werk
kgroep
Oud Be
eekbergen-L
Lieren (WOB
BL) bezig met
m informattie over de historie van
n deze dorpen en de
omgevin
ng.
Op de website
w
van
n de dorpsra
aad is nu ee
en publicatie
e beschikba
aar over de geschieden
nis van
Beekbe
ergen, Lieren en Oosterhuizen.
De publlicatie is tot stand geko
omen door een
e samenw
werking van
n de WOBL
L en de aute
eur
Gerrit Muller.
M
De volg
gende onderrwerpen zijn
n via ondersstaande link
k beschikba
aar op de w
website van de
dorpsra
aad:
1. De Velluwe 2. IJzerw
winning op de Veluwe 3. Het leven in de Middeleeuwe
en 4. De oude
e kerk van Bee
ekbergen
5. De Oud
de Beek en de
e sprengen 6. Het kerspel Beekbergen
B
en
e de marken 7. Molens in Beekbergen en
e Lieren
8. Beekbe
ergen in de 16
6e eeuw 9. De
e reformatie 10.
1 Beekberge
en in de 17e eeuw
e
11. Bee
ekbergen in de
e Franse tijd
12. Herbe
ergen in Beekbergen 13. Beekbergen in de 19e eeuw 14. Christelijkk onderwijs in Lieren 15. Ontginning
O
van het Beekbergerwo
B
ud 16. Het Ho
oogeland, een
n kolonie voor bedelaars en landlopers 17. Het Spelde
erholt en
Teixeira de
d Mattos 18.. De Uniehuize
en 19. Het He
eethuys en Ra
auwenhul 20. Eerste wereld
doorlog en mo
obilisatie
21. Zieke
enzorg in Beekkbergen 22. Boerenleven
B
in
n vorige eeuw 23. Tweede Wereldoorlog 24. Veranderend
straatbee
eld begin 20e eeuw
e

https://w
www.dorpsrraadbeekbe
ergen.nl/wob
bl.html

1945
5-2020:: 75 jaa
ar Vrijheid
Het Besstuur van de
e Stichting 4 en 5 mei Beekbergen
B
n is samen met de werrkgroep 202
20 in volle
g
gang
met de
e voorbereid
dingen voorr de herdenking en viering van
7 jaar vrijhe
75
eid in 2020..
Met een pro
M
ogramma va
an 4 dagen boordevol e
evenemente
en staan
w stil bij de
we
e oorlog en vieren we in
n Beekberg
gen dat we samen
s
7 jaar in vrijheid leven.
75
Houd 2,
2 3, 4 en 5 mei VRIJ!!
Vrijwilliigers
Voor de
e evenemen
nten in mei is de Stichting 4 en 5 mei
m op zoekk naar
vrijwilligerrs. Lijkt het je
j leuk om met je tijd e
en enthousia
asme bij
te dragen aan het sla
agen van de
e evenemen
nten van 75
5 jaar
Vrijheid Beekbergen?
B
?
Meld je dan
d aan:
Graag via
a mail: info@
@4en5meib
beekbergen..nl.
Of bel Rémon Mulde
er: 06 - 4671
1 4409 (bij vvoorkeur ’s avonds!)
Muzikaal Herdenkin
ngsmomen
nt
eorkest Prinses Juliana
a
Harmonie
Beekbe
ergen onderr leiding van
n dirigent Marten van der
d Wal geeft het
startsch
hot met een muzikaal Herdenkings
H
smoment in
n aanloop na
aar het
vieren van
v 75 jaar Bevrijding op
o vrijdag 6 maart om
m 20.00 uur in de
Hervorm
mde Kerk in
n Beekberge
en. Centraa
al staat het speciaal
s
gecomp
poneerde muziekwerk
m
“The Story of Anne Fra
ank”.
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Varia
IVN Natuureducatie Apeldoorn zoekt Schoolgidsen!
Lekker scharrelen in de natuur! Dat is goed voor kinderen,
maakt kinderen creatiever, zelfverzekerder, fitter en slimmer.
Zaterdag 28 maart a.s. kun je van ‘s morgens 10.00 uur tot
12.00 uur geheel vrijblijvend deelnemen aan een buitenactiviteit georganiseerd door IVN Schoolgidsen.
Vanaf 9.30 uur: inloop met koffie, thee en iets lekkers.
Locatie: Campus Woudhuis, Woldhuis 13, Apeldoorn (naast het Woldhuis).
Wij zijn een groep van twaalf enthousiaste IVN vrijwilligers die onder schooltijd met
basisschoolleerlingen op stap gaan in de natuur en daar net als de kinderen, enorm
van genieten. In onze activiteiten staan verwondering, ontdekking en onderzoek,
centraal.
Steeds meer scholen doen een beroep op ons; wij zoeken versterking!
De activiteiten zijn door de week, tijdens schooltijden. Schoolvakanties zijn vrij en van december
t/m maart zijn er weinig activiteiten.
Heb je affiniteit met kinderen? Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met natuur?
Kom zaterdagochtend 28 maart a.s. geheel
vrijblijvend naar Campus Woudhuis. Kennis van
natuur is geen voorwaarde voor deelname!
Verhinderd? Neem contact op via onderstaand
adres.
Voor vragen en opgave: Marieke Sprey, tel. 06 572 392 21,
e-mail: scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
Kijk ook op https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn.
Zorggroep Apeldoorn doet oproep: LIEVERDS GEZOCHT!
Het UIT-bureau van Zorggroep Apeldoorn wil cliënten van hun drie grote locaties, Randerode, Het
Zonnehuis en Casa Bonita, graag in de watten leggen voor Valentijn op donderdag 13 februari. ‘We
willen cliënten nét dat beetje extra aandacht geven rondom deze romantische dag. Daarom zijn we op
zoek naar lieve, enthousiaste mensen die ons daarbij willen helpen!”, aldus een medewerker van het
UIT-bureau.

Wil jij helpen met beauty- of creatieve activiteiten, bloemschikken of gezellig met een cliënt langs de
activiteiten lopen? Je bent van harte welkom tussen 10:00-12:00 uur (en bij Casa Bonita óók tussen
13:00 en 15:00 uur). Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar UITbureau@zgapeldoorn.nl.
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Geme
eenteniieuws

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) Donderdag 6 fe
ebruari 2020

Tijd

Oms
schrijving
Raad
dzaal

19.00 uur

Omg
gevingskwa
aliteit

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Evaluatie detaillhandelsvisie 2014-201
19
Het Rode Hertt

19.00 uur

Audit Comité

20.30 uur

Sluitting
De Moriaen
M

19.00 uur

Vasttstelling besstemmingsp
plan Zuidbro
oek, woong
gebied De W
Wingerd en het
beelldkwaliteitsp
plan “Stede
enbouwkund
dig plan De Wingerd”

20.30 uur

Sluitting

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omsc
chrijving

Datum
D

Spelderh
holt 9, 7361 DA
D Beekberg
gen

het ka
appen van 3 bomen
b

27-01-2020
2

Veldbrug
gweg-Nieuwe
e Voorweg (Beekvallei
kavel I), Lieren

het op
prichten van een
e woning

28-01-2020
2

Reeënbe
ergweg 183 , 7361 GR Beekbergen
B

het ka
appen van ee
en boom

29-01-2020
2

Het gaa
at hier om een ingedien
nde aanvraa
ag. Deze ke
ennisgeving
g is bedoeld
d om u te infformeren.
Als er een
e besluit iss genomen wordt dit opnieuw gep
publiceerd en
e kunt u ditt besluit inz
zien.
Pas dan
n kunt u eve
entueel een
n bezwaarscchrift indienen. Nadere
e informatie hierover vin
ndt u t.z.t.
bij de pu
ublicatie van de verlee
ende vergun
nning.

Verleende omge
evingsverg
gunning
Locatie

Omsc
chrijving

Datum

Wolterbe
eeklaan t.o. nr
n 53, Beekb
bergen

het ka
appen van ee
en boom

30-01-2020

Het bessluit en bijbe
ehorende te
ekeningen liiggen ter inz
zage in het stadhuis, u kunt het be
esluit
inzien na
n het make
en van een afspraak met het Omg
gevingslokett of kan op vverzoek dig
gitaal
worden toegezonden door een
n mail te stu
uren aan inffoomgeving
gsloket@ap
peldoorn.nl. De
opening
gstijden van
n het stadhu
uis en het Omgevingslo
O
oket vindt u op www.ap
peldoorn.nl//stadhuis.
Belangh
hebbenden kunnen op grond van de Algemene wet besttuursrecht ttegen dit be
esluit
bezwaa
ar maken.
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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 dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 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.
LET OP: Hélène Mook is afwezig van maandag 27 januari tot en met vrijdag 14 februari.
Voor vragen die niet kunnen wachten, kan contact opgenomen worden met Stimenz, tel. 088 784 64 64.
Dinsdag 18 februari ben ik weer op het spreekuur in Beekbergen van 10.00 tot 12.00 uur.

Seniorenbijeenkomsten
DE STAMTAFEL
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel
een inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken tegen
betaling van 1 euro voor 2 kopjes. Voor de mannen/vrouwen die willen biljarten is daarnaast
ook nog de gelegenheid om dit op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te doen. Er zijn
diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook voor
het maken van een praatje met elkaar. Dorpshuis De Hoge Weye, Dorpstraat 34,
Beekbergen.

HUISKAMER van LIEREN
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Iedereen die graag een praatje wil. Bij een
kopje koffie/thee met wat lekkers. Vanuit Lieren of daar buiten. Gezelligheid, wat handwerken,
een spelletje. Het Trefpunt, Lierderstraat 7, Lieren, achter de Kerk.
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’t Proathuus
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, het gehele jaar door, bent u welkom in
’t Proathuus. Een groep vrijwilligers heet u van harte welkom voor een gezellig samen zijn,
een bakkie doen, lekker bijpraten en spelletjes spelen met elkaar. Een hapje en een drankje
horen daar natuurlijk ook bij. Het Hoogepad, Papenberg 5, 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 68 70.

KOM d’r IN
KOM d’r IN is een wekelijks inloopmoment bedoeld voor inwoners van Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen, die het fijn vinden activiteiten te ondernemen maar die het om welke reden dan
ook lastig vinden dit op te pakken. Tijdens een kop koffie of soep, kunnen we het er eens over
hebben.
Ook de Sociaal Raadslieden van Stimenz zijn aanwezig voor wie vragen heeft over
bijvoorbeeld toeslagen, inkomen en voorzieningen.
Het is op de donderdag van 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge
Weye”, Dorpstraat 34, Beekbergen.
Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in De Boerderij, Tullekensmolenweg 22a,
Beekbergen
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 88 44 = 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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