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Nieuwsbrief 18 mei 2020 

Van de bestuurstafel 
Laat het ons weten?! 

In de vorige Nieuwsbrief deden wij de melding dat op 4 mei bij het “struikelsteentje” voor de hoofd-
ingang van de Hervormde Kerk een plantje was neergezet. Dit tot verrassing van de nabestaanden 
Het “struikelsteentje” is daar enkele jaren geleden door de nabestaanden van Willem van Biene aan-
gebracht.  
Heeft u informatie die duidelijkheid kan geven over deze plaatsing van het plantje, laat het ons weten 
(post@dorpsraadbeekbergen.nl) dan zorgen wij dat de informatie op het juiste adres komt. 
Bij voorbaat, namens de nabestaanden, hartelijk dank. 

N.B. Meer informatie op de website van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren (Nieuwsbrief van 11 mei 2020). 

   
De struikelsteen ter nagedachtenis aan Willem van Biene en het huis aan de Kerkweg waar hij vroeger woonde. 

Comfortabele gezinsstad 

Het is - de tijd gaat snel - al weer enige tijd geleden dat Apeldoorn in een nota heeft vastgelegd wat zij 
wil zijn op het gebied, maatschappelijk, van “wonen”, werken, cultureel en economisch. 
Op het gebied van wonen kreeg het aspect veilig ruim aandacht en was een belangrijke voorwaarde 
voor invulling van het begrip comfortabel. In schril contrast staat het artikel in de krant “In de Buurt” 
waar Apeldoorn (samen met Breda) op de 5e plaats staat van meest vuurwapengevaarlijke steden 
van Nederland. Dat blijkt uit het rapport “De lading van vuurwapens”. Een onderzoek naar de impact 
van illegale vuurwapens in Nederland” van bureau Beke. 
Het onderzoek vond plaats door mediaonderzoek te doen en daarbij in media-artikelen te zoeken 
naar trefwoorden. Aangezien niet van elk aangetroffen wapen een persbericht naar buiten wordt 
gebracht ligt het daadwerkelijke aantal vuurwapens waarschijnlijk hoger dan in het rapport is vermeld, 
aldus bureau Beke. Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Eindhoven voeren het overzicht aan. 
Het onderzoek van bureau Beke heeft betrekking op de periode 2016 – 2018.  
Gaat u nog rustig slapen? 
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In en om de dorpen 
De eerste basisschooldag nà de corona-maatregelen 

 
Vanaf maandag 11 mei ging het basisonderwijs voor alle kinderen in deeltijd open. Het speciaal basisonderwijs en het 

speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gingen ook volledig open. De kinderopvang, gastouderopvang en de bso gingen 
ook weer van start. De bso volgt hierbij het ritme van de school. 

 
De meeste basischoolkinderen hebben gesnakt naar dit moment dat ze hun vrienden weer konden ontmoeten en hun 

corona-verhalen konden uitwisselen. Op de foto’s de kinderen van OBS Beekbergen. 

 
PCBO Prinses Juliana in Lieren.  Foto’s John Tanasale 
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Aangepaste route en haltetijden CODA Boekenbus 

 
Om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn en omdat de Jeugd- en Buurtbibliotheken voorals-
nog gesloten zijn, rijdt de CODA Boekenbus een aangepaste route die ook deze locaties aandoet. 

Onderstaande aangepaste dienstregeling geldt met ingang van maandag 11 mei; CODA volgt 
hiermee de richtlijnen RIVM en het landelijk bibliotheekprotocol waarin openstelling met 
inachtneming van de volgende maatregelen mogelijk is: 

 Er mag, naast de chauffeur, maximaal één persoon tegelijkertijd in de boekenbus; 
 De chauffeur mag niet helpen bij het zoeken of pakken van boeken; 
 Hou tenminste 1,5 meter afstand indien je de boekenbus nog niet in mag; 
 Bij mooi weer kunnen boeken ingeleverd worden in de daarvoor bestemde kratten die buiten bij 

de boekenbus staan; 
 Pak alleen een boek van het schap wanneer je dat boek ook daadwerkelijk gaat lenen; 
 Blijf zo kort mogelijk binnen en zoek doelgericht; bekijk eventueel van tevoren online welke 

boeken je wilt lenen; 
 Hou ook bij het naar buiten gaan afstand van de mensen die eventueel staan te wachten; 
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (tot 38C º); 
 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38C º) en/of benauwdheidsklachten; 
 Schud geen handen; 
 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op; 
 De tijden zijn bij benadering en afhankelijk van de verkeerssituatie. 

Dinsdag 
10.30-11.30 uur: OBS Dorpsschool, Dorpstraat, Beekbergen 

Woensdag 
10.00-10.45 uur: OBS Oosterhuizen, Het Oude Veen, Oosterhuizen/Lieren 
11.00-11.45 uur: PCBO Prinses Juliana, Tullekensmolenweg, Lieren 
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Bermen niet snoeien: Egels!!!! 

Vorige week waren in de parken, bermen en diverse plekken in Beekbergen en 
Lieren gazonmaaimachines, kantenstekersmachines en bermmaaiers bezig 
geweest met onderhoud. 

   

     
Met de tekst “Bermen niet snoeien: Egels!!!!” maakt een van de buurtbewoners op Engeland duidelijk dat er een egelfamilie 
zich gehuisvest had in de bermen en dat de bermmaaiers dus enige voorzichtigheid moeten betrachten.  Foto’s John Tanasale 

Moederkoe en “Nieuwe Voorweg” kalfje 

   

   
Terwijl het kalfje luierend geniet van het voorjaarszonnetje houdt moederkoe haar constant in de gaten. Een pas geboren 
kalfje drinkt de eerste paar dagen de melk van haar moeder koe. Dat is speciale melk die extra gezond is, waardoor een 

pasgeboren kalfje goed is beschermd tegen ziektes en infecties. Die melk voor het pasgeboren kalfje heet biest. 
Foto’s John Tanasale 
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Nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

Op deze luchtfoto die op 8 mei is gemaakt kun je duidelijk de contouren zien van de nieuwbouw van de Eben-Haëzer Kerk 
aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen. Foto H. Spans 

  

    
 Foto’s John Tanasale 
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Nieuwbouw “De Beekvallei” Lieren 

   

   

   

   
Iedere week zie je dat er vorderingen gemaakt worden bij de nieuwbouw van de “De Beekvallei” in Lieren.  Foto’s John Tanasale 
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Eenden in Oude Beek 

   
Soms keren de nu volwassen geworden eenden terug naar hun roots, zoals hier aan de Oude Beek aan de 

Tullekensmolenweg in Beekbergen.  Foto’s John Tanasale 

 
 

Concerten in de Oude Kerk in Beekbergen 
WIJ GAAN WEL DOOR! 

Sinds 2002 organiseren wij twee keer per jaar op een 
zaterdagmiddag in voor- en najaar een kamermuziek-
concert in de Oude Kerk in Beekbergen. 

Helaas moesten wij het concert van zaterdag 14 maart van FUSE annuleren vanwege de Corona-
pandemie. Dus werd het stil… maar het bestuur van de Stichting Beekbergen Klassiek zit niet stil. 

Noteer in uw agenda en/of bestel al kaarten: 

10 oktober 2020: Intercontinental Ensemble 
10 oktober 2020 treden maar liefst negen musici voor u op. 
Het Intercontinental Ensemble gaat ongetwijfeld zorgen voor een geweldig concert. 

13 maart 2021: FUSE 
Het concert op 14 maart 2020 ging vanwege de Corona-pandemie niet door. We gaan er vanuit dat 
het over enige tijd wel weer mogelijk is en hebben daarom FUSE, huisorkest van Podium Witteman, 
geboekt voor zaterdag 13 maart 2021. 

TIJDEN 
De kerkdeuren zijn vanaf 14.30 uur open. 
De concerten beginnen om 15.30 uur. 
Er is in principe geen pauze en de concerten zijn rond 17.15 uur afgelopen. 

CONCERTLOCATIE 
Oude (Hervormde) Kerk 
Kerkweg 35 
7361 BD Beekbergen 

Voor meer informatie: https://www.beekbergenklassiek.nl/. 

 
 

BLOEDPRIKKEN – alle prikposten tot nader order gesloten 
Alle prikposten en het GDC zijn tot nader order gesloten! 
Patiënten kunnen voor bloedafname alleen nog terecht op de beide ziekenhuislocaties: 
Gelre Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31, ma t/m vr, 8.00 - 16.30 uur 

                   Gelre Zutphen, Den Elterweg 77, ma t/m vr, 8.00 - 16.30 uur 
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Hoezo “woningnood” in Beekbergen? 

   

 

           
De vogels in Beekbergen hebben niet te klagen over “woningnood”. Hier op het kruispunt bij de Papenberg en op Engeland. 

Foto’s John Tanasale 
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Insectenhotel Park Wolterbeeklaan 

Vorige week heeft de gemeente op de fundering die al een paar weken terug werd geplaatst in het 
park aan de Wolterbeeklaan het insectenhotel neergezet. Het “hotel” moet nog worden ingericht met 
allerlei natuurlijke materialen. Een insectenhotel of insectenmuur is een constructie die onderdak kan 
bieden aan insecten. Het is een door de mens met natuurlijke materialen vormgegeven overlevings-
plaats. Een warme en beschutte plaats zoals voor een gevel of haag op het zuiden blijkt geliefd bij 
insecten. Ook stapels dood hout van bijvoorbeeld takkenwallen en -rillen zijn een geschikte schuil-
plaats voor veel insecten en andere kleine dieren. 
Vorm en standplaats van een insectenhotel zijn bepalend voor welke insecten er gebruik van zullen 
maken. Een muurtje van los gestapelde stenen of oude dakpannen is ook voor veel kruipende dieren 
een goede plek. Stenen van verschillende samenstelling bevorderen de aantrekkelijkheid. Een voor-
beeld van een insectenhotel staat op het terrein van Het Hoogeland (zie foto). 

   
Insectenhotel in het park aan de Wolterbeeklaan. 

   
 Insectenhotel op Het Hoogeland.  Foto’s John Tanasale 

Bekbergerpad 

     
Het Bekbergerpad blijkt nog steeds favoriet te zijn bij de klompenpadwandelaars.  Foto’s John Tanasale 
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DORPSKERK BEEKBERGEN 

De dorpskerk is al eeuwen een huis van God in het hart van ons 
dorp. Het is een huis van God voor iedereen in Beekbergen, 
Lieren, Oosterhuizen of waar dan ook vandaan. 

Corona zet helaas alles op zijn kop. Scholen dicht. Kerk dicht. 
Thuis werken. Of thuis blijven vanwege ouderdom of kwetsbaarheid. Onzekerheid. 
Vragen. 

Misschien zou je net in deze tijd behoefte hebben om eens naar dit huis van God te 
gaan. Dat gaat helaas nu niet fysiek. Maar het kan wel digitaal! 

Elke zondag is er om 9.30 uur en 19.00 uur een live uitzending. 
Op www.kerkdienstgemist.nl kan je zoeken op ‘dorpskerk Beekbergen’ en de diensten 
live of later bekijken en meebeleven. 

Elke woensdagmiddag is er om 15.00 uur een live uitzending. Om de eenzaamheid 
en de lange week te onderbreken. De ene keer zal er orgelspel klinken, de andere keer 
een bemoediging vanuit de Bijbel door ds. Lammers of ds. Theunisse, dan weer een CD 
met geestelijke liederen. De uitzendingen zijn te volgen via de kerkradio of via 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Ben je eenzaam, heb je behoefte aan een gesprek of aan praktische hulp? 
Neem gerust contact met ons op. We bieden graag een luisterend oor of schakelen ons 
netwerk in. 

 

Ds. Adriaan Theunisse 
awjtheunisse@kliksafe.nl 

055 843 69 88 

 

Ds. Jan Lammers 
jan@jrlammers.nl 

055 844 16 79 

Meer info: www.pknbeekbergen.nl  

 

   
 



 

 

 
 

D

A
(W
n
s

D

1
5
8
1
v
T
2
s

h

 
 

D
(c
c

 
 
 
 
 
 

De Gesch

De schrijve
Wilt u reage

Al een aantal ja
WOBL) bezig 

nu een publica
stand gekomen

De volgende o

. De Veluwe  
5. De Oude Be
8. Beekbergen
2. Herbergen 

van het Beekb
Teixeira de Ma
21. Ziekenzorg
straatbeeld beg

https://www.

De keuringsa
coronavirus

contact met 

 

hiedenis

er van onder
eren op een

aren is onder 
met informatie

atie beschikbaa
n door een sa

nderwerpen z

2. IJzerwinnin
eek en de spre
n in de 16e eeu

in Beekberge
ergerwoud  16

attos  18. De U
g in Beekberge
gin 20e eeuw 

.dorpsraadb

artsen neme
s) tegen te g
u opnemen

s van Bee

rstaande 24 
n artikel stuu

auspiciën van
e over de histo
ar over de ges
menwerking v

zijn via onders

ng op de Veluw
engen  6. Het 
uw  9. De refo
en  13. Beekbe
6. Het Hoogel
Uniehuizen  19
en  22. Boeren

beekbergen

Keuringsa
en zoveel m

gaan. Zo lan
n mocht er ie

 

ekbergen

artikelen is
ur dan een e

n de Dorpsraa
orie van deze 
schiedenis va
van de WOBL 

staande link be

we  3. Het lev
kerspel Beekb

ormatie  10. Be
ergen in de 19
and, een kolo
9. Het Heethuy
nleven in vorig

n.nl/wobl.htm

afspraak R
mogelijk maa
ng het veran
ets aan uw a

n, Lieren

s Gerrit Mull
e-mail naar: 

d Beekbergen
dorpen en de

n Beekbergen
en de auteur 

eschikbaar op 

en in de Midd
bergen en de 
eekbergen in d
9e eeuw  14. C
nie voor bede
ys en Rauwen
ge eeuw  23. T

ml 

Rijbewijs
atregelen om
twoord is za
afspraak wij

 

 

n en Oost

ler. 
g.j.muller@

n-Lieren de W
e omgeving. O
n, Lieren en O
Gerrit Muller.

de website va

eleeuwen  4. 
marken  7. Mo
de 17e eeuw  

Christelijk onde
elaars en landl
nhul  20. Eerst
Tweede Were

m de verspre
al de keurin
jzigen. 088 2

terhuize

@upcmail.nl.

erkgroep Oud
Op de website 

osterhuizen. D

an de dorpsra

De oude kerk 
olens in Beekb
11. Beekberg
erwijs in Liere
opers  17. He
te wereldoorlo

eldoorlog  24. V

eiding van C
g doorgaan
23 23 300, w

n 

.  

d Beekbergen-
van de dorpsr

De publicatie i

ad: 

van Beekberg
bergen en Lie
en in de Frans
n  15. Ontginn

et Spelderholt 
og en mobilisa
Veranderend 

COVID-19 
n, wij zullen 
www.regelzo

1

-Lieren 
raad is 
s tot 

gen 
eren 
se tijd 
ning 
en 

atie 

org.nl. 

12 



 

 

 13 

Terugblik 

Infiltratieleiding Freule Hartsen Plantsoen 

   
Medio mei 2010 werd er gewerkt aan de infiltratieleiding (wadi)*) in het Freule Hartsen Plantsoen. 

*) 
wadi = water afvoer drainage infiltratie 

Varia 

Inloophuis Stichting ‘kLEEF! weer open voor gesprekken en massages 

Vanaf dinsdag 2 juni verwelkomt Stichting 'kLEEF! bekende en nieuwe gasten 
in het inloophuis. Alle ontmoetingen, ook inloop, gaan op afspraak. 

Deze periode is extra moeilijk als u zelf kanker heeft of een 
naaste/nabestaande bent van iemand met kanker. Dan is het fijn om met 
iemand te praten, uw hart te luchten bij iemand die een luisterend oor biedt. 

Onze gastvrouwen/heren, raadsvrouwen/geestelijk begeleider, verschillende adviseurs en onze 
masseurs kunnen na een periode van alleen telefonisch contact, u weer ontvangen. Ook als het voor 
de eerste keer is. 

Wandelen kan ook een prettige manier zijn om een gesprek te voeren. Soms voelt dat comfortabeler. 
Wij bieden ook deze mogelijkheid aan waarbij u één op één de ruimte krijgt om uw hart te luchten. 
Hierbij gaat het niet om de snelheid van wandelen of de route maar om het gesprek. 

Uiteraard hebben we richtlijnen die gebaseerd zijn op advies van het RIVM, het Gelre ziekenhuis en 
verschillende beroepsorganisaties. U vindt informatie hierover op onze site. 

Heeft u behoefte aan een gesprek en zit u met vragen? Neem dan contact op met Stichting 'kLEEF! 
voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. Wij zijn op werkdagen elke ochtend 
telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12 uur op telefoonnummer (055) 576 26 76. Na 2 juni tussen 9 en 
16 uur op maandag, dinsdag en donderdag. Mailen kan ook, info@stichtingkleef.nl.  

“Ugchelen Buiten” 

Ruim één op de drie bewoners van “Ugchelen Buiten” komt uit het westen. Randstedelingen zien 
wonen in de Apeldoornse nieuwbouwwijk als ‘rustig en betaalbaar’. Mede daardoor werden de eerste 
honderd huizen en kavels van de wijk “Ugchelen Buiten”, in een mum van tijd allemaal verkocht. 

Van alle kopers van de eerste 100 huizen en vrije kavels in Ugchelen Buiten, woont bijna 40 procent 
nu nog in de Randstad. 

Vooral dat laatste zorgt op bredere schaal voor een trend, constateerden de provincie Gelderland en 
het Rijk. Op basis van een 'eerste verkenning’ blijkt dat steeds meer Randstedelingen in hun woning-
jacht uitkomen bij een huis in Gelderland. En dan vooral bij huizen in middelgrote steden als 
Apeldoorn. 



 

 

 14 

 

   

   

   
Op basis van een 'eerste verkenning’ blijkt dat steeds meer Randstedelingen in hun woningjacht uitkomen bij een huis in 

Gelderland. En dan vooral bij huizen in middelgrote steden als Apeldoorn.  Foto’s John Tanasale 
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C. 

In artikel 2.3., eerste lid, worden de onderdelen g en h verwijderd. 

D. 

In artikel 2.3., tweede lid, wordt ‘onderdelen a, e en g’ vervangen door ‘onderdelen a en e’. 

E. 
In de toelichting bij artikel 2.3. van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland 11 mei 2020 worden de laatste twee alinea’s aangaande onderdelen g en h verwijderd. 

F. 

In de toelichting bij artikel 2.5a. van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland 11 mei 2020 wordt na de eerste alinea een nieuwe tweede alinea toegevoegd: 

‘Hierbij wordt extra aandacht gevraagd voor groepsaccommodaties. Dit ongeacht of de eigenaar, ver-
huurder of uitbater in de KvK of anderszins geregistreerd staat als groepsaccommodatie eigenaar, 
verhuurder of uitbater. Het gaat om de feitelijke situatie ter plaatse of er sprake is van een groeps-
accommodatie of niet. Een groepsaccommodatie kan verhuurd worden aan personen uit dezelfde 
gezamenlijke huishouding waarbij sprake is van een eigen toilet- en was- en/of douchevoorziening’.’ 

De wijzigingen onder A tot en met F werken met terugwerkende kracht terug vanaf 11 mei 2020. 

Vastgesteld op 14 mei 2020 te Apeldoorn 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

A.J.M. Heerts 

 

Sociaal maatschappelijk werker 
Wij, Anne Snellebrand, nieuwe sociaal werker en Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van 
Stimenz zijn 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? Iedereen is weer van harte welkom, kan op afspraak maar ook gewoon inloop. 

Voor afspraken kan men bellen naar: 

Hélène Mook: 06-25009728 of Anne Snellebrand: 06-12792809. 

Seniorenbijeenkomsten 

In verband met de coronavirus gaan alle seniorenbijeenkomsten in Beekbergen en 
Lieren, tot nader order, niet door ! 
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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 gelegen-
heid 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. 

 
 

’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. 
 

LET OP ! In verband met de coronavirus gaan vele ontmoetingen in Beekbergen en 
Lieren, tot nader order, niet door ! 

 
 

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! 
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Bereikbaarheid wijkagent 

Sinds het vertrek van Theo Simmelink nemen Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol waar. 

Voor de zorginstellingen is Frans Jan Derks het eerste aanspreekpunt. 

Onbekend is wanneer de definitieve opvolging zal zijn geregeld. 

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 
 
 


