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Nieuwsbrief 28 september 2020 

Van de bestuurstafel 

Alcohol gebruik in de openbare ruimte 

Het bestuur van de dorpsraad is - omdat zij van inwoners van Beekbergen met enige regelmaat 
klachten kregen over hinder door alcohol gebruik in het centrum van het dorp - al gedurende een 
reeks van jaren in overleg met de gemeente Apeldoorn over het instellen van een verbod op alcohol 
gebruik in de openbare ruimte. Enkele maanden geleden was er een doorbraak. Het bestuur van de 
dorpsraad ontving op 20 mei 2020 een bericht van de gemeente Apeldoorn waarin werd meegedeeld 
dat in een aangegeven gebied het gebruik van alcoholhoudende drank of aangebroken blikjes of 
flessen geheel of gedeeltelijk gevuld met alcoholhoudende drank bij zich te hebben verboden is.  
Tegen dat besluit is bezwaar gemaakt door een groep bewoners van de Meester Van de Kampweg. 
Als reactie op een gerechtelijke uitspraak heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen partijen 
(gemeente, bewonersgroep, dorpsraad) om klaarheid te verkrijgen. Dit gesprek heeft geresulteerd in 
het onderstaande besluit: 
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In en om de dorpen 

STEUN V.V. BEEKBERGEN MET DE RABO CLUB SUPPORT ACTIE 

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de RABO Club Support Actie. In deze onzekere 
en lastige Coronatijd kunnen we een financieel steuntje in de rug gebruiken. En Rabo 
biedt ons die unieke kans. Vorig jaar was de opbrengst ruim € 1100,-. Dit jaar vragen 
we ondersteuning voor de jeugd om het tekort dat is ontstaan door diverse 
toernooien die helaas niet door konden gaan op te vangen. Help jij ons ook?! 

Wanneer je een RABO-rekening hebt kan je gratis lid worden van Rabobank 
Apeldoorn en volgende maand stemmen op je favoriete club om de financiële bijdrage zo groot 
mogelijk te laten worden!! 

Dus heb je een RABO rekening (maar ben je nog geen lid geworden) wordt dan nu gratis lid van de 
RABO en stem op V.V. Beekbergen. Dit kan vanaf 5 oktober tot en met 24 oktober via onderstaande 
link: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/  

Alvast bedankt. 

 
 

Jaarlijkse Collecte NIERSTICHTING 

Inwoners van Beekbergen: 

De NIERSTICHTING collecte in Beekbergen heeft het mooie bedrag van 
€ 1296,34 opgehaald. 
 

Fantastisch !!!!! in deze vreemde tijd om te gaan collecteren is het ons team toch gelukt!!! 
Hartelijk dank aan collectanten en alle gulle gevers namens de nierpatiënten. 

Gerda de Groot, coördinatrice 

 
 

10 oktober 2020: Intercontinental Ensemble 

De Coronamaatregelen beperken het aantal plaatsen in de Oude Kerk in Beekbergen aanzienlijk. Wij 
hebben gezocht naar een oplossing om zoveel mogelijk gasten/donateurs van het concert te kunnen 
laten genieten. Het Intercontinental Ensemble verzorgt daarom in plaats van één concert nu twee 
concerten, voorafgegaan door een voorprogramma dat wordt verzorgd door Lena ter Schegget op 
viool. 
Beide concerten zijn inmiddels uitverkocht. Daarom hebben we besloten om van de mogelijkheid 
gebruik te maken om het concert van 16.00 uur te streamen. 
Donateurs krijgen van ons zaterdagmorgen 10 oktober per e-mail de toegangsgegevens voor de 
online uitvoering. Andere belangstellenden ontvangen deze gegevens ook door een mail met een 
verzoek daartoe te sturen naar info@beekbergenklassiek.nl.  

Beekbergen Klassiek steunt Jong Talent 

De pandemie heeft enorme consequenties voor de culturele sector. Beekbergen Klassiek moest 
afgelopen maart het concert van FUSE annuleren. Om toch een bijdrage te kunnen leveren aan de 
sector hebben wij besloten om jong talent projectmatig te gaan steunen. Een jonge musicus of 
musici stellen wij in de gelegenheid met steun van de Stichting te onderzoeken waar ze voor hun 
persoonlijke toekomst in de muziek behoefte aan hebben en bieden daarbij de helpende hand te 
bieden.  
Lena ter Schegget is de eerste musicus waarmee Beekbergen Klassiek een dergelijk project doet. 
Zij zal, wellicht begeleid door een pianist, een professionele opname gaan maken waarmee zij haar 
muzikale kunnen beter kan uitdragen. De opnamen zullen waarschijnlijk in het najaar gaan plaats-
vinden. En vervolgens zal Lena uiteraard ook in Beekbergen een concert verzorgen. 
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We zijn heel blij dat Lena bereid is om ook voor ons als ‘voorproefje’ op te treden tijdens het concert 
op 10 oktober. 

Intercontinental Ensemble 

Het Intercontinental Ensemble is een negenkoppig ensemble bestaande uit vier strijkers en vijf 
blazers. Het jonge ensemble werd in 2012 in Amsterdam opgericht. Hun leden komen van verschil-
lende continenten en landen zoals Mexico, Spanje, Portugal, Tsjechië, Luxemburg en Nederland. 
Naast de uitvoering van origineel nonetrepertoire richt het zich op het maken en spelen van zelf-
gemaakte arrangementen. Hierdoor ademen zij bekende werken nieuw leven in en kunnen zij hen 
naar podia brengen, waar dit vooraf niet mogelijk was. In september 2018 bracht het ensemble hun 
debuut-cd uit bij het label TRPTK met daarop uitvoeringen van bewerkingen van grote symfonieën. 
Ze speelden op grote Nederlandse podia zoals Het Concertgebouw, Muziekgebouw aan het IJ en 
het Schiermonnikoog Festival, maar werden ook al uitgenodigd om op te treden in o.a. Mexico, 
België en Italië. 
Tevens werkt het ensemble graag samen met andere musici en componisten. Zo werkten ze al 
samen met o.a. meesterpianist én componist Severin von Eckardstein, Wim Henderickx, Ekaterina 
Levental, Marieke Vos, Bianca Bongers en Gabriel Lubell. 

Programma: 

BohuslavMartinu: Nonet 
Felix Mendelssohn: Symfonie N.4 “Italiaanse” 

Het Intercontinental Ensemble bestaat uit: 
 
Ernst Spyckerelle, viool 
Iteke Wijbenga, altviool 
Simon Velthuis, cello 
Jorge Hernandez, contrabas 
Ivan Cheng, hobo 
Alfonso Manzanera Rojo, klarinet 
Simao Fonseca, hoorn 
Daniel Garrido Iglesias, fagot 
Eliska Horehledova, dwarsfluit 

Lena ter Schegget (voorprogramma) 

De jonge violiste Lena ter Schegget (1997) trad in 2008 toe tot de 
academie voor muzikaal talent (AMT) in Utrecht. Daarna studeerde 
Lena achtereenvolgens bij Chris Duindam, Gerhard Schulz en 
Sebastian Hamann in respectievelijk Utrecht, Wenen en Freiburg. In 
juni 2017 haalde ze haar Bachelors cum laude en in Coronatijd sloot 
ze haar studie aan het conservatorium in Utrecht eveneens cum 
laude af. Naast de lessen op de conservatoria, volgde Lena master-
classes bij onder andere Liviu Prunaru, David Grimal, Eszter Haffner, 
Marc Danel, Gabrielle Lester en David Takeno. 

Datum en tijden concert 

Zaterdag 10 oktober 2020 
Van 14.00 tot ca. 15.10 uur en van 16.00 tot ca. 17.10 uur (geen pauze) 
Entree: € 25,-- volwassenen, € 10,-- jeugd tot 19 jaar 

Oude Kerk, Kerkweg 35, Beekbergen 

 

Hapskamp 

Het Hapskamp voor de leerlingen van groep 6-7 van de Openbare Basisschool in Beekbergen kon 
het voorjaar niet doorgaan vanwege het Covid-19 virus. Gelukkig kan de huidige groep 7-8 wel gaan, 
ook al gaat dat anders dan gewend. We kunnen bijvoorbeeld niet twee nachten blijven slapen.  
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In plaats daarvan is er op maandag 26 oktober 2020 een hele dag gepland in dit prehistorisch dorp uit 
de ijzertijd. Dit dorp is een oase van eenvoudig leven welke voor basisschoolkinderen alléén toe-
gankelijk is door een tijdreis te maken naar 500 vóór Chr. 

 
Voordat de leerlingen kunnen tijdreizen moeten zij zich eerst voorbereiden. Elke leerling maakt 
zijn/haar eigen kommetje van klei en naait een jack van jute. In het dorp gaat gekookt worden boven 
open vuren, de dieren moeten verzorgd worden, er moet hout gehakt worden e.d. en ’s avonds is er 
verlichting door olielampen en gezelligheid van het kampvuur. Juist het aangewezen zijn op de meest 
elementaire levensvoorwaarden vormt de rijkdom van een verblijf in deze préhistorisch setting. 

 

   
 
 

De Geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

De schrijver van onderstaande 24 artikelen is Gerrit Muller. 
Wilt u reageren op een artikel stuur dan een e-mail naar: g.j.muller@upcmail.nl.  

Al een aantal jaren is onder auspiciën van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren de Werkgroep Oud Beekbergen-Lieren 
(WOBL) bezig met informatie over de historie van deze dorpen en de omgeving. Op de website van de dorpsraad is nu een 
publicatie beschikbaar over de geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. De publicatie is tot stand gekomen 
door een samenwerking van de WOBL en de auteur Gerrit Muller. 

De volgende onderwerpen zijn via onderstaande link beschikbaar op de website van de dorpsraad: 

1. De Veluwe  2. IJzerwinning op de Veluwe  3. Het leven in de Middeleeuwen  4. De oude kerk van Beekbergen 
5. De Oude Beek en de sprengen  6. Het kerspel Beekbergen en de marken  7. Molens in Beekbergen en Lieren 
8. Beekbergen in de 16e eeuw  9. De reformatie  10. Beekbergen in de 17e eeuw  11. Beekbergen in de Franse tijd 
12. Herbergen in Beekbergen  13. Beekbergen in de 19e eeuw  14. Christelijk onderwijs in Lieren  15. Ontginning van het 
Beekbergerwoud  16. Het Hoogeland, een kolonie voor bedelaars en landlopers  17. Het Spelderholt en Teixeira de Mattos  
18. De Uniehuizen  19. Het Heethuys en Rauwenhul  20. Eerste wereldoorlog en mobilisatie 
21. Ziekenzorg in Beekbergen  22. Boerenleven in vorige eeuw  23. Tweede Wereldoorlog  24. Veranderend straatbeeld 
begin 20e eeuw 

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 
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Brandweer zoekt nieuwe collega’s 
Er is een grote brand of ernstig ongeval en de brandweer gaat ter plaatse. 
Het klinkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. De brandweer bestaat voor 
tachtig procent uit vrijwilligers en om op sterkte te blijven zijn continu nieuwe 
mensen nodig. Brandweerpost Beekbergen kan bijvoorbeeld nieuwe 
mensen gebruiken. Benieuwd of dit wat voor jou is? Mail dan naar 
brandweerpostbeekbergen@vnog.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor een oefenavond bij Brandweer 
Beekbergen. 

De brandweer in Beekbergen zoekt vooral mensen die ook overdag beschikbaar zijn. Ben je overdag 
slechts enkele uren beschikbaar (bijvoorbeeld als de kinderen naar school zijn, of als je in ploegen-
dienst werkt), dan word je ook van harte uitgenodigd te reageren. Als brandweervrijwilliger red je 
bijvoorbeeld mensen in noodsituaties. Dat kost inzet en kracht. Maar het geeft ook zeer veel 
voldoening om samen met een team een klus te klaren en je in te zetten voor het redden van mens 
en dier. Op de eerste plaats zorgt de brandweer voor een goede opleiding. Daarnaast ontvang je een 
financiële vergoeding voor de scholing, oefeningen en de uitrukken. 

  
 Open Dag, 11 april 2015 Brandweerwedstrijd, 30 september 2017 

             
Brandweerpost Beekbergen heeft dringend behoeft aan uitbreiding van leden van de vrijwillige brandweer. 
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Varia 

Beginningscursus Sterrenkunde 

In de maanden oktober en november van 2020 organiseert de Volkssterrenwacht Bussloo, met 
ondersteuning van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Triangulum, een beginnerscursus 
sterrenkunde. Op zes maandagavonden, 26 oktober en 2, 9, 16, 23 en 30 november worden 
diverse onderwerpen behandeld, waarbij de cursist kennis maakt met de wondere wereld van het 
heelal. 

De cursusavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen uiterlijk 
om 22.00 uur. De avonden vinden plaats in het gebouw van de 
Sterrenwacht Bussloo aan de Bussloselaan 4, 7383 RP in 
Bussloo. De cursusprijs bedraagt € 115,00, dit is inclusief het 
cursusboek (Handboek Sterrenkunde van Govert Schilling, 
editie 2018). Speciale voorkennis is niet noodzakelijk, maar er 
wordt wel van de cursist verwacht enige basiskennis sterren-
kunde te hebben en dat er bereidheid is tot enige zelfstudie. 

Tijdens de cursus zal het dan geldende Covid-19 protocol van toepassing zijn. Vooralsnog betekent 
dit dat er maximaal 12 cursisten kunnen deelnemen en dat kijken door de telescopen helaas niet 
mogelijk is.  

De cursus biedt nog plaats aan een klein aantal personen. 

Voor nadere informatie en aanmelding: telefonisch 0571 26 20 06  
of via e-mail info@volkssterrenwachtbussloo.nl.  

Volkssterrenwacht Bussloo 

 
Uw partner heeft kanker, maar hoe gaat het nu met u? 

Ook voor partners en voor een eventueel gezin is het leven niet meer vanzelf-
sprekend. 
Alle aandacht is in eerste instantie gericht op degene die kanker heeft, terwijl 
partners vaak zorgen dat het leven zoveel mogelijk “gewoon” doorgaat. 
Afspraken in het ziekenhuis, behandelingen, zorg thuis, doorwerken naast alle 

emoties die samengaan met het proces. De omgeving vindt dit vaak heel vanzelfsprekend. Hoe ga je 
als partner hiermee om?  

Stichting ‘kLEEF! biedt een plek waar u met andere partners kunt praten over wat u bezighoudt, wat 
lastig is en wat moeilijk is om in je direct omgeving uit te spreken. 

Stichting ‘kLEEF! organiseert een ontmoetingsbijeenkomst voor partners op woensdag 
7 oktober 2020 van 14.00 tot 15.30 uur. Tijdens deze ochtend kunnen partners elkaar ontmoeten, 
steunen en ervaringen uitwisselen. 

Heeft u een partner met kanker en bent u nieuwsgierig hoe anderen het doen, meldt u zich dan aan 
voor deze bijeenkomst. Mail aan info@stichtingkleef.nl of bel 055 576 26 76. Er zijn geen kosten aan 
deze bijeenkomst verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Samenvatting: 

Wat : bijeenkomst voor partners 

Wanneer : woensdag 7 oktober van 14.00 tot 15.30 uur 

Waar : inloophuis Stichting ‘kLEEF!, Vosselmanstraat4, Apeldoorn 

Wie : partners van mensen met kanker 

Kosten : geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Aanmelden : mailen aan info@stichtingkleef.nl of bellen naar 055-5762676 
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Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Waterjufferstraat 20, 7361 BM Beekbergen het verbreden van een in-uitrit 23-09-2020 

Zomeroord 34, 7361 GL Beekbergen het plaatsen van een in-/uitrit 24-09-2020 

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 

Hoge Bergweg 16 BW02, 16 BW03, 16 BW23 en 
16 BW24, 7361 GS Beekbergen 

het oprichten van 4 recreatiewoningen 23-09-2020 

Klein Paradijs 42, 7361 TD, Beekbergen het kappen van een amerikaanse eik 25-09-2020 

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). 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kerkweg 35 in Beekbergen (grasveld 
naast de kerk) 

Vakantiebijbelclub d.d. 21 en 22 oktober 2020 25-09-2020 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij 
hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.  
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

Exploitatie seksinrichting: Arnhemseweg 603 in Beekbergen 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke 
verordening de volgende vergunning heeft verleend: 

Omschrijving : Exploitatie seksinrichting 

Naam onderneming : Allived VOF 

Locatie : Arnhemseweg 603 

Reden vergunning : verlopen termijn 

Datum vergunning : 17 september 2020 

Vergunningnummer : SE/45472 
 



 

 

 10 

Bezwaar 

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 het besluit mee te sturen. 

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Evert Jan Boksweg 

Nr. 2020-339607 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn; 

gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet, overwegende: 

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en 
wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtsregister van de eenheid Beheer & Onder-
houd d.d. 23 september 2016 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer; 

dat aan de Evert Jan Boksweg nabij huisnummer 8 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
aanwezig is; 

dat wegens het niet meer hebben van een auto door de begunstigde de gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken niet meer noodzakelijk is; 

dat het daarom gewenst is deze gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen; 

dat de weg waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in beheer is bij de gemeente Apeldoorn; 

dat de uitvoeringsvoorschriften gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Apeldoorn op 
dit verkeersbesluit van toepassing zijn; 

dat, gelet op artikel 24 BABW, afstemming heeft plaatsgevonden op basis van een vooraf, met de 
gemandateerde van de korpschef, vastgesteld werkproces ‘Verkeersbesluiten voor gehandicapten-
parkeerplaatsen op kenteken’, leidend tot een positief advies; 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990, 

Besluiten 

door het verwijderen van het bord model E6 conform bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend 
onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik was bij de aanvrager, de 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Evert Jan Boksweg nabij huisnummer 8 op te 
heffen. 

Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

Erwin Knijnenburg 
Teammanager 

Bezwaarclausule 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw 
bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de 
eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaar-
schrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per 
post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen. 
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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. 
 

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! 

 
 

 

     
 

Gemeente Apeldoorn
Wijkagent Beekbergen, Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Fatma Tepeli

Contact met uw wijkagent?
Fatma is wijkagent van Beekbergen,
Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Spreekuur en lokatie

Loenen:
Donderdag van 17.00 – 18.00 uur
in De Bruisbeek aan de Loenerdrift

Beekbergen:
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur
Tullekensmolenweg 22a
(in de Boerderij)

Telefoon : 0900 - 8844

E-mail : fatma.tepeli@politie.nl

Twitter : POL_Beekbergen
Heeft u een smartphone?

Scan dan bovenstaande QR-code
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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 
 
 


