Nieuwsbrief 12 september 2022
Van de bestuurstafel

WERK MEE AAN DE TOEKOMST VAN BEEKBERGEN / LIEREN
De Gemeente Apeldoorn is een Vitaliteitsagenda voor de dorpen Beekbergen en Lieren aan het
maken. Dit doet zij samen met Dorpsraad Beekbergen-Lieren en Adviesbureau Spectrum.
In deze Vitaliteitsagenda staat wat Beekbergen-Lieren nodig heeft om een fijn dorp te zijn om in te
wonen en werken. Wat vind je belangrijk in je dorp? Waar moet aandacht voor zijn? Wat mis je in het
dorp.
Hiervoor heeft Adviesbureau Spectrum een onderzoek gedaan en is in gesprek gegaan met verschillende inwoners en organisaties. De uitkomsten van deze gesprekken willen we graag met je
bespreken.
We nodigen je van harte uit op de inloopavond op: Woensdag 14 september tussen
19.00-21.00 uur in De Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen.
We kijken uit naar je komst
Met vriendelijke groet,
Ook namens Dorpsraad Beekbergen-Lieren en Adviesbureau Spectrum
Harriët Althof
Gebiedsmanager Dorpen, Gemeente Apeldoorn
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Meet & Eat: geef vluchtelingen een warm welkom
Om elkaar beter te leren kennen en de vluchtelingen uit het AZC welkom te
heten organiseert Stichting Present ‘Meet&Eat’. Tijdens dit evenement
halen Apeldoornse gastgezinnen vluchtelingen op bij de vluchtelingenopvang om een avond bij hen thuis te eten.
Meet & Eat’ wordt op donderdag 13 oktober georganiseerd voor bewoners van
het AZC in Beekbergen (Fletcher hotel, Schalterdalweg 18).

Hoe werkt het?
Als je als gezin een paar vluchtelingen thuis wilt ontvangen aan tafel is dat fijn! Misschien vind je het
als gastadres ook een beetje spannend. Houd het laagdrempelig, ook voor je zelf. Ga wandelen of
doe spelletjes. Of organiseer dit samen met een aantal andere adressen.
We gaan uit van een minimum van twee vluchtelingen per gastadres, voor de vluchtelingen is dit
prettiger, vooral als ze geen Engels spreken. Dat doen ze niet allemaal, soms moet je dus een beetje
met ‘handen en voeten’ communiceren. Het is ook prima, als je met een grotere groep bent, om
meer dan drie vluchtelingen te ontvangen.
Houd er rekening mee dat je als gastadres de mensen zelf ophaalt (tussen 17.30 en 18.00 uur) en
terugbrengt naar de opvang (uiterlijk rond 21.30).

Hoe melden vluchtelingen zich aan?
In het AZC werken we met een intekenlijst, maar deze groep vluchtelingen is niet altijd even
afspraakvast. Het kan zijn dat mensen opeens niet meegaan of dat er minder mensen meegaan dan
je had gehoopt. Daarin vragen we je als gastadres om een beetje flexibel te zijn.

Het eten
Kook vooral wat je lekker vindt, het is mooi als de mensen kennis maken met Nederland en wat wij
eten. Houd er wel rekening mee dat een groot deel van de mensen moslim is, en dus geen varkensvlees eet of alcohol drinkt.

Regels en tips
We gaan ervan uit dat je als gastadres de richtlijnen leest. Present Apeldoorn is op geen enkele
wijze aansprakelijk te houden voor de inhoud van de maaltijd en het verloop van de eetontmoeting.

Aanmelden
Meld je aan door als contactpersoon van je gastadres dit formulier in te vullen. Wij nemen dan
contact met je op voor de details. We wensen jullie mooie ontmoetingen en plezier!
En heb je vragen, neem contact met celine.van.oosterhout@presentapeldoorn.nl.

Babbeltruc
Onlangs kwam het bericht bij de Dorpsraad binnen dat een inwoonster uit Beekbergen slachtoffer is
geworden van een babbeltruc. De dader verschafte zich toegang tot de woning door te wachten
totdat het slachtoffer met rollator de voordeur open deed en liep achter het slachtoffer de woning
binnen. De dader maakte zich bekend als bankmedewerker en had een nepbrief bij zich. Kennelijk
was de dader het slachtoffer vanaf de supermarkt gevolgd. Helaas had het slachtoffer uit goed
vertrouwen haar bankpasje en pincode afgegeven waar later een aanzienlijk bedrag vanaf is
gehaald. De vergeefse pogingen om telefonisch het bankpasje te laten blokkeren duurde te lang en
zodoende is men maar naar de bank in de stad gereden om het te laten blokkeren, maar helaas was
het kwaad al geschied.
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Wat is een babbeltruc?
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen
vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat met een mooie smoes.
Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in
combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of
reparateur.
Of ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg. Ook vragen ze soms om een
glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt.
Nieuwe babbeltruc
De politie waarschuwt voor babbeltrucs van criminelen die beweren te komen controleren of je wel
rookmelders hebt hangen. Dit is namelijk vanaf 1 juli verplicht. Dat gegeven wordt gebruikt om een
woning binnen te komen om vervolgens op zoek te gaan naar geld en waardevolle spullen. Als er
mensen aan de deur komen om op rookmelders te contoleren bel dan meteen 112 want dat is
sowieso foute boel. Brandweer, politie of andere instanties controleren namelijk niet.

https://www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html

Kom van dat asbestdak af!
In Apeldoorn staan in sommige buurten of dorpen nog schuurtjes die
een asbestdak hebben van wel 30 jaar en ouder. De gemeente
Apeldoorn bouwt met haar inwoners aan een gezonde gezinsstad, we moedigen inwoners aan
om deze asbestdaken te verwijderen en te kiezen voor een gezond dak. Want asbestdaken
zijn niet goed voor gezondheid en milieu. Aan het einde van de levensduur kunnen de daken
poreus worden. Er komt per 1000 vierkante meter wel een kilo vezels vrij. Die komen in de
lucht en de bodem terecht en dat willen we vanuit de gemeente zoveel mogelijk beperken.

Gratis wegbrengen, folie en opruimpakket
U kunt het asbest zelf weghalen, maar daar zijn wel voorwaarden verbonden. Het oppervlak van het
dak moet kleiner zijn dan 35 vierkante meter en geschroefd zijn. De afvalplaten kunt u gratis wegbrengen naar het innameplein naast werkgebouw Zuid, Aruba 12. Daar kunt u ook gratis folie
ophalen. Bovendien krijgen de eerste 25 melders die een bericht over hun verwijderingsplannen naar
info@ovij.nl sturen, een gratis opruimpakket als zij daarna via www.omgevingsloket.nl een sloopmelding indienen. Deze ‘Kom van dat (asbest) dak af-emmer’ kan u alvast een handje helpen bij het
weghalen van asbest. Als uw sloopmelding voldoet aan de wetten en regels, ontvangt u binnen vijf
werkdagen een sloopmeldingsbrief. Hierin staan wat u moet doen om het asbestdak weg te halen.
Ook leest u hierin of u het gratis opruimpakket mag afhalen.
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In dit asbest-opruimpakket zit:
Overall (2 stuks)
PPF3 stofmasker (adembescherming) (2 stuks)
Rol duct-tape
Afbreekmes
Werkhandschoenen (2 paar)
Wegwerphanddoek
Asbeststickers
Kleefdoekjes
Spuitflacon
Overschoenen

De wijken in…
Vorig jaar hebben gemeente Apeldoorn en Omgevingsdienst Veluwe IJssel een speciale actie
opgezet in de wijk De Bouwhof in Apeldoorn om bewoners te helpen bij het verwijderen van hun
asbestdak (kleiner dan 35m2). In de wijk de Maten starten we vanaf eind september een extra actie
uit op basis van een buurtgerichte aanpak. Naast het opruimpakket en plasticverpakkingsmateriaal
bieden we de deelnemende bewoners dan ook een aan huis afhaalservice aan. Heeft u interesse in
een soortgelijke actie in uw wijk? Dan kunt u dat doorgeven via:
www.odveluweijssel.nl/asbest-actiedag/.

Meer weten?
Van 12 – 18 september wordt landelijk De Week van de Asbestvrije Schuur georganiseerd. Dit is een
initiatief van Milieu Centraal. Op de website staan verschillende video’s, bijvoorbeeld over hoe u een
asbestdak herkent en hoe u asbest veilig verwijdert. Op www.apeldoorn.nl/asbest leest u meer over
de stappen bij het verwijderen van asbest.

Bodemverbeteraar Bokashi in Apeldoorn
Sinds begin september start de gemeente weer met het verspreiden van
Bokashi rondom bomen, struiken en gazons. Dat doen we voor een
gezonde bodem voor planten en dieren. Sinds een paar jaar
experimenteren we met het maken van Bokashi, een bodemverbeteraar gemaakt van bladeren
uit onze gemeente.
Elk najaar halen we bladeren van straten en stoepen bij u in de wijk. Dat doen we om te voorkomen
dat er bij regen of gladheid onveilige situaties ontstaan. Van dit opgehaalde bladafval maken we een
bodemverbeteraar: Bokashi. Daarvoor halen we eerst het zwerfafval uit het bladafval. Denk bijvoorbeeld aan blikjes. Door blad uit eigen wijken te gebruiken, houden we de kringloop zo klein mogelijk.

Voordelen van Bokashi
Bokashi biedt voeding voor het bodemleven voor bomen, struiken en plantsoenen. Belangrijke
bodemdiertjes als wormen, kevers en spinnen hebben daar profijt van. Ook de voor ons niet-zichtbare insecten profiteren van een gezonde bodem. Een ander voordeel is dat Bokashi vocht vasthoudt: met de droge zomers van de laatste jaren een heel belangrijke eigenschap. Een gezonde
bodem is belangrijk voor de groei van bomen en struiken. Door ons eigen blad weer terug te brengen
in de wijk, werken we circulair en verbeteren we de kwaliteit van het groen in Apeldoorn.

Onderzoek en resultaten
Het produceren en toepassen van Bokashi maakt onderdeel uit van een pilot, waarbij we samenwerken met bedrijven en de Wageningen University & Research. Dat doen we samen met 50 andere
gemeenten en regio’s. Doel is om te onderzoeken hoe we organisch materiaal kunnen hergebruiken.
We vergelijken de effecten van Bokashi met andere bodemverbeteraars en met de effecten van
’niets doen’.
Op verschillende plekken is het resultaat van Bokashi in de bodem al te zien. Met die eerste
positieve resultaten zullen we op steeds grotere schaal Bokashi gaan toepassen.
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In en om de dorpen
Beekbergens Darpsfeest grandioos festijn

HIKE Coverband, bestaande uit Michael, Perry, Joost en Remco, nam de aftrap tijdens het Beekbergens Darpsfeest.
Remco, de bassist, kletste met veel humor het optreden aan elkaar, en tegelijkertijd levert hij ook nog gewoon strak basspel
af! Het Hollands en Engelse repertoire was zeer divers.
Een citaat uit het Facebook van HIKE: “Wat lekker om nog even een openlucht optreden mee te pakken.
Darpsfeest Beekbergen, het zag er fantastisch uit! Deze vergeten we niet snel”.

Volkszanger Dennis Wiltink gaf, halverwege de avond, met zijn Nederlandstalige repertoire deze avond een prima optreden.
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Het Beekbergens Darpsfeest werd afgesloten met het spectaculaire optreden van Ronnie Ruysdael. In zijn glitteroutfit, voorzien van bakkebaarden, gouden tanden en behangen met extravagante sieraden trekt hij al decennialang het land in om de
boel op z’n kop te zetten. Liedjes als Dans je de hele nacht met mij’, 'Alé Hoempada', ‘Eet veel bananen’, ‘Japapa’,
‘De koning van de polonaise’, ‘Zwemmen zonder slip’, ‘Zwaai met je mobiel’ passeerden de revue.
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Ronnie Ruysdael nodigde twee mensen, Martijn en Marije, uit het publiek uit om samen met hem het liedje “You’ll never
walk alone van Lee Towers met hem mee te zingen. Na de laatste tonen mocht het publiek beslissen wie het beste het liedje
ten gehore bracht en het publiek koos voor Martijn die met een beker naar huis ging. Marije kreeg als troostprijs een
vlaggetje mee naar huis.

Men mag concluderen dat het Beekbergens Darpsfeest een geslaagd festijn was en ook de kinderen kwamen tot hun
trekken op de springkussen en stormbaan.
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Open Monumenten Dag
Het optreden van stadsbeiaardier Boudewijn Zwart langs het
Apeldoorns Kanaal vormde de start van de Open Monumentendagen
op 10 en 11 september. Na deze muzikale start openden bijna twintig
monumentale locaties in Apeldoorn de deuren voor publiek.
Dit jaar was het thema Duurzaamheid, met de slogan Duurzaam duurt het langst.

Een greep uit het programma:
Het multifunctioneel lesgebouw van de Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn

Het lesgebouw is volledig gasloos en voorzien van een innovatieve en duurzame ijsbufferinstallatie die zorgt voor het
3
verwarmen en koelen van het gebouw. Dit is een betonnen reservoir met een inhoud van ongeveer 900 m van gewapend
staal. Deze is in de aardbodem geplaatst en gevuld met leidingwater als energieopslag-medium van een bepaalde
temperatuur (5-20 graden). Door warmte uit het water te winnen wordt het water steeds kouder, maar het gebouw
tegelijkertijd verwarmd. Verder liggen er zon-luchtwarmtecollectoren op het dak en glaspanelen met geïntegreerde
PV-cellen.
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Bemesting plantsoenen

Afgelopen week is de gemeente bezig geweest met het bemesten van de plantsoenen in Beekbergen. Je kon het zien maar
ook goed ruiken.

Kunst aan de hemel

Wie af en toe naar de hemel tuurt ontwaart soms “kunstvormige” natuurverschijnselen.
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Lieve mensen van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.
De Nierstichting vraagt van U de komende Collecteweek
18-24 september een bijdrage voor behandeling, onderzoek,
dialyseapparatuur en alles wat er nog meer komt kijken bij deze
ingrijpende ziekte.
U kunt uw gift aan onze collectanten digitaal met een QR-code
geven, maar ze hebben ook de bekende bus voor contant geld.
Bij voorbaat, hartelijk dank !!
Coördinator John en Gerda

DE STAMTAFEL

ZOEKT VRIJWILLIGERS

De Stamtafel zoekt vrijwilligers om éénmaal per maand koffie te zetten en te schenken in Dorpshuis
De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen
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.
Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook voor
het maken van een praatje met elkaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof,
mailadres: a.tijhof9@upcmail.nl
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Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35

Inloopspreekuur
In de Hoge Weye (ingang tegenover Geldmaat) is er een inloopspreekuur voor personen die kampen met
verslavingsproblematiek en/of naasten die mensen kennen die hulp nodig hebben.
De tijden zijn op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Josien Broer van het Leger des Heils is aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Mocht er een groep ontstaan van mensen die wekelijks van een
groepssessie gebruik willen maken, kan dit worden opgestart.
Schroom niet en kom langs!

Klein kledingherstel mogelijk bij Ontmoetingsplek De Hoge Weye
Het gebeurt ons allemaal wel eens: knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte
het prima deze zelf opnieuw aan te zetten maar nu lukt het niet meer de draad in
de naald te krijgen of het knoopje is zoek of je weet überhaupt niet hoe je klein
kleding herstel moet aanpakken. Of soms werken de eigen vingers niet (meer)
mee. Voor kleine kleding herstelwerkzaamheden hebben we een handige, hulpvaardige dorpsbewoner bereid gevonden, deze klusjes te willen doen. Knopen
aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken in kleding, een rits inzetten,
broek korter maken etc. Vanaf augustus iedere 14 dagen op donderdagmiddag
tussen 14.00-15.30 uur is het mogelijk dit klein kledingherstelwerk op te lossen. De eerstvolgende
keer is op donderdag 15 september. Kom gerust met de kleding langs en afhankelijk van het
herstelwerk wordt de prijs bepaald. De kosten houden we zo laag mogelijk. Schroom niet en kom bij
deze activiteit vanuit de Ontmoetingsplek aan de zijkant van de Hoge Weye (ingang tegenover de
diervoederwinkel Via Natura en de Geldmaat) Dorpstraat 34 te Beekbergen.
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Buurtbusvereniging Oosterhuizen
Buurtbusvereniging Oosterhuizen verzorgt al bijna 14 jaar een busverbinding tussen
het station Apeldoorn en Loenen (Voorsterweg, Boterweg, Hoofdweg) via Lieren en
Oosterhuizen v.v. In die 14 jaar zijn meer dan 120.000 passagiers vervoerd.
Onze vrijwillige chauffeurs rijden met een 8-persoonsbus een uurdienst van 7.30 uur tot
18.30 uur in delen van 3 uur per chauffeur. Onze vereniging is op zoek naar nieuwe
chauffeurs.

Wij bieden:
• Werkuren op vaste tijd en/of dag.
• Lidmaatschap Buurtbusvereniging.
• Een fijn team van collega’s.
• Tweemaal per jaar een ledenvergadering.
• Enkele keren per jaar bijeenkomsten met leden en hun partners.
• Gratis vervoer op alle buurtbussen in Nederland.

Wij vragen:
• Enthousiasme en creativiteit.
• Klantgerichtheid.
• Een geldig rijbewijs B.
• Communicatieve vaardigheid.
• Beschikbaarheid voor 3-4 uren per week, eventueel op een vaste tijd/dag.
Interesse? kijk op onze website: www.buurtbusoosterhuizenlieren.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris per email:
secretaris@buurtbusoosterhuizenlieren.nl.
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Klein kledingherstel mogelijk bij Ontmoetingsplek De Hoge Weye
Het gebeurt ons allemaal wel eens: knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte
het prima deze zelf opnieuw aan te zetten maar nu lukt het niet meer de draad in
de naald te krijgen of het knoopje is zoek of je weet überhaupt niet hoe je klein
kleding herstel moet aanpakken. Of soms werken de eigen vingers niet (meer)
mee. Voor kleine kleding herstelwerkzaamheden hebben we een handige, hulpvaardige dorpsbewoner bereid gevonden, deze klusjes te willen doen. Knopen
aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken in kleding, een rits inzetten,
broek korter maken etc. Vanaf augustus iedere 14 dagen op donderdagmiddag
tussen 14.00-15.30 uur is het mogelijk dit klein kledingherstelwerk op te lossen. De eerstvolgende
keer is op donderdag 15 september. Kom gerust met de kleding langs en afhankelijk van het
herstelwerk wordt de prijs bepaald. De kosten houden we zo laag mogelijk. Schroom niet en kom bij
deze activiteit vanuit de Ontmoetingsplek aan de zijkant van de Hoge Weye (ingang tegenover de
diervoederwinkel Via Natura en de Geldmaat) Dorpstraat 34 te Beekbergen.

De Aanschuiftafels zijn weer gestart!
De Aanschuiftafel is een activiteit waarbij elkaar ontmoeten belangrijk is.
De Aanschuiftafel vinden plaats in de Ontmoetingsplek ruimte aan de zijkant van “de Hoge Weye”,
Dorpstraat 34 te Beekbergen. Onze eigen ingang vindt u tegenover de dierenwinkel Via Natura en de
Geldmaat. We hebben daar een gezellige ruimte ingericht en niet onbelangrijk voor deze activiteit,
een keukentje.
We hebben er zin in u (weer) te kunnen ontmoeten maar nog meer dat u elkaar weer kunt ontmoeten.
Samen aan tafel zitten, een praatje vooraf en tijdens het eten, wat meehelpen bij de bereiding of
tafeldekken; dit maakt het geheel tot een Ontmoetingsplek activiteit.

De Aanschuiftafels zijn er op de volgende momenten:
Maandagen
Woensdagen
Donderdagen
Zondagen

:
:
:
:

16.30 uur inloop en warme maaltijd (2 “gangen”). Kosten: €6,11.30 uur inloop en lunch. Kosten €3,16.30 uur inloop en warme maaltijd (2 “gangen”). Kosten: €6,1 x per 14 dagen 11.30 uur inloop en lunch. Kosten: €3,-

Omdat we voedselverspilling willen voorkomen, is het belangrijk dat u zich inschrijft voor deze
activiteit.
Er zijn nog plekken vrij dus laat ons gerust weten of u wilt deelnemen aan één of meerdere
Aanschuiftafels?
Hieronder ziet u de mogelijkheden en de wijze van aanmelden. We hopen dat u Aanschuift!
Met vriendelijke groeten,
namens het team van de Aanschuiftafels,
Jeanet Reuvekamp en Ingrid Klomp
Ontmoetingsplek De Hoge Weye Beekbergen
06 82 3019 63
Mail: Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl
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Y
Yoga
Bij Yoga gaa
B
at het om de verbinding tussen licchaam
e geest. Yo
en
oga is naast een filosoffie ook een
le
eefwijze en een oefen methode, die
d gaat ove
er de
v
verbinding
e in evenw
en
wicht brenge
en van ons lichaam
l
e geest. De
en
e laatste jarren is iedere
een steeds
d
drukker
en wordt
w
er me
eer van ons verwacht,
w
waardoor
on
ns lichaam en
e geest so
oms uit bala
ans
ra
aken. Yoga
a biedt oefen
ningen om dit te herste
ellen en
o weer in evenwicht te
ons
t brengen..
Yoga is niet prestatiege
Y
ericht, je hoeft er niet le
enig
v
voor
te zijn maar
m
het be
evordert we
el de soepelheid van he
et lichaam. In elke yoga
ales doe je een aantal
y
yogahouding
gen. Alle ho
oudingen he
ebben als doel
d
de orga
anen, de klie
eren, de ge
ewrichten, het
z
zenuwstelse
el, de bloedvvaten, het evenwicht,
e
e beter te
etc.
e laten functioneren. Tiijdens de
y
yogahouding
gen, rek, strek en span
n je allerlei spieren.
s
De
e houdingen
n zorgen voor een verb
beterde
d
doorbloeding
g van het hele lichaam
m.
De lessen worden
D
w
gege
even op don
nderdagoch
htend van 9.30 tot 11.0
00 uur. De ccursus vindtt plaats bij
O
Ontmoetings
splek De Ho
oge Weye, Dorpstraat 34, Beekbe
ergen.
Er is ruimte voor nieuw
E
we deelneme
ers.
K
Kosten
€ 4,9
90 per les (1,5 uur). De
e kosten wo
orden per ha
alf jaar achtteraf rekening gebrach
ht.
U kunt ook betalen
b
mett de Stadspas.
M
Meld
u aan bij Annema
arie Heinink (Sociaal Werker)
W
06 20
2 69 28 98

M
Meer
be
ewegen voor ou
uderen
Na de zome
N
ervakantie,, zijn we op
p de maand
dagochtend
d
e nieuwe
een
e groep voo
or de Gymn
nastiek ges
start in
D Hoge Weye
De
W
(zaal 5 achteringang). Er is nog plek!
Deze les sta
D
art om 10.30
0 uur en duurt tot 11.30
0 uur.
L
Lilian
Jans geeft
g
deze les.
Wat doet u in zo’n les
W
s:
U begint de les met een
n kwartiertje
e bewegen op muziek,
w
waarbij
iede
ereen zovee
el mogelijk staat
s
(soms gaat ieman
nd even zitten, omdat d
dat dan nod
dig is).
D
Daarna
kom
mt een rustig
ger deel me
et oefeninge
en op de sto
oel; vervolge
ens wordt e
er zowel op als bij de
s
stoel
bewog
gen.
N de les drrinken we samen koffie
Na
e/thee € 0,5
50 per kopje
e.
De leskosten bedragen
D
n: € 2,95 per les, waarb
bij u tot eind
d decemberr achteraf be
etaald voor het aantal
k
keren
dat u deel heeft genomen.
g
(nb dit mag ook met de
e stadspas betaald
b
worrden).
V
Voor
vragen
n en aanmelding kunt u terecht bij Annemarie
e Heinink 06
6 20 69 28 9
98
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Reparatiekamer bij de Ontmoetingsplek in De Hoge Weye
In de Hoge Weye in Beekbergen is er om de 14 dagen op
donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een Reparatiekamer.
Op donderdag 15 september is vrijwilliger met 3 rechter handen
Jan van Bellen aanwezig om de reparatie klusjes op te lossen.
Ter plaatse of korte tijd later. U kunt Jan vinden in de ruimte van de
Ontmoetingsplek; ingang tegenover de geldmaat en Via Natura.
Kom gerust langs. Onze vrijwilliger helpt u graag!
We willen de inwoners van Beekbergen zo veel mogelijk stimuleren om kleingoed met een stekker
een nieuw leven te geven i.p.v. het weg te gooien. Samen met de inwoner onderzoek je of het
apparaat gerepareerd kan worden. Je zoekt samen uit waardoor het defect ontstaan is of er nieuwe
onderdelen besteld moeten worden door de inwoner.
Als het onderdeel binnen is repareer je zo mogelijk samen het apparaat.
Heb je spullen ter reparatie of ben jij die vrijwilliger die ons komt helpen de spullen te
repareren? Neem dan contact op met vrijwilliger Ton Tijhof: 06 28 94 67 25 of
Ingrid Klomp: 06 82 30 19 63.
Mail je liever? Dan kan dat via : VrijwilligerswerkVD@zgapeldoorn.nl

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 donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur in De Hoge Weye (ingang tegenover Geldmaat),
Dorpstraat 34, Beekbergen.

Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!
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G
Gratis
advvies van vrijwillige
v
ers
Wilt u duurzame energie, maaar u weet nieet goed hoe te
W
e beginnen?
Vrraag dan de vrrijwilligers van
n bLoEm. Kijk op
htttps://www.du
uurzaambloem
m.nl of stuur u
uw e‐mail naaar
inffo@duurzaam
mbloem.nl.
bLLoEm werkt saamen met de duurzame energiecoöperatie de A
(https://www.d
de‐a.nl) en meet het initiatief van de geme
eente Energiee
Ap
peldoorn (http
ps://www.ene
ergiekapeldo
oorn.nl/). Ookk bij hen kunt
u terecht
t
voor informatie en advies.

Energ
giek wo
onen
doe je zo
o!

voor uw portem
monnee,
uw comfo
ort en de
d wereld

D
DORPS
KERK BEEKBE
B
ERGEN
De dorpskerkk is al eeuwen een huis va
D
an God in he
et hart van on
ns dorp.
H is een huis van God voor
Het
v
iedereen
n in Beekberrgen, Lieren, Oosterhuize
en of waar
d ook vand
dan
daan.
De kerkdienstten zijn gelukkkig nog stee
D
eds vrij toega
ankelijk voorr kerkgangerss
(1
10.00 en 19.00 uur). Hierrvoor dient u klachtenvrij te zijn.
U hoeft u niett aan te meld
den.
De diensten kunnen
D
k
ook via
v www.kerkkdienstgemisst.nl (Dorpskerk Beekberrgen) live of later worden meebeleefd.
Ben je eenzaa
B
am, heb je behoefte
b
aan een gesprekk of aan prak
ktische hulp?
?
N
Neem
gerust contact mett ons op. We bieden graa
ag een luisterrend oor of schakelen
s
on
ns netwerk in
n.

Ds. Jan Lammerss
jan@jrrlammers.nll
055 84
44 16 79
Meer info: www.hervormdege
emeentebeekbergen.n
nl of www.hg
gbb.nl

D Gesch
De
hiedenis
s van Bee
ekbergen
n, Lieren
n en Oostterhuizen
De schrijverr van ondersttaande 24 arrtikelen is Ge
errit Muller.
Wilt u reage
eren op een artikel
a
stuur dan
d een e-m
mail naar: g.j.m
muller@upcm
mail.nl.
Al een aantal jaren is ond
A
der auspiciën
n van de Dorpsraad Beek
kbergen-Liere
en de Werkg
groep Oud Be
eekbergenL
Lieren
(WOBL) bezig mett informatie over
o
de histo
orie van deze
e dorpen en de
d omgeving
g. Op de web
bsite van de
d
dorpsraad
is nu een publiicatie beschikbaar over de
d geschiede
enis van Beekbergen, Lie
eren en Oosterhuizen.
D publicatie is tot stand gekomen do
De
oor een same
enwerking va
an de WOBL
L en de auteu
ur Gerrit Mulller.
D volgende onderwerpen zijn via ond
De
derstaande link
l
beschikb
baar op de website
w
van d
de dorpsraad
d:
1. De Veluwe
e 2. IJzerwin
nning op de Veluwe
V
3. Het leven in de Middeleeu
uwen 4. De o
oude kerk va
an
B
Beekbergen
5. De Oude Beek en de sprengen 6.
6 Het kerspe
el Beekbergen en de marken 7. Mole
ens in
B
Beekbergen
e Lieren 8. Beekbergen
en
n in de 16e eeuw
e
9. De reformatie
r
10. Beekberg
gen in de 17e eeuw
11. Beekberg
gen in de Fra
anse tijd 12. Herbergen in Beekberge
en 13. Beekbergen in de
e 19e eeuw
14. Christelijkk onderwijs in
n Lieren 15. Ontginning van het Beekbergerwoud
d 16. Het Ho
oogeland, ee
en kolonie
v
voor
bedelaars en landlop
pers 17. Hett Spelderholtt en Teixeira de Mattos 18.
1 De Unieh
huizen 19. Het
H Heethuyss
e Rauwenhu
en
ul 20. Eerste
e wereldoorlo
og en mobilissatie 21. Zie
ekenzorg in Beekbergen
B
22. Boerenleven in
v
vorige
eeuw 23. Tweede Wereldoorlo
og 24. Veran
nderend stra
aatbeeld begiin 20e eeuw 25. Zwemba
ad
D Hagenbru
De
ug

w
www.dorpsr
raadbeekbe
ergen.nl/wob
bl.html
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Varia
PERSBERICHT HERENBOERDERIJ DE GROOTE MODDERKOLK

Herenboeren vierden de oogst
Afgelopen zaterdag vierden de Herenboeren van Herenboerderij De Groote Modderkolk de oogst met
een ‘feest van overvloed’. Uiteraard vond dit buiten, op de boerderij, plaats. Lange tafels, versieringen, lichtjes in de bomen en smakelijke gerechten gemaakt van de groenten en vlees van het land.
Het was smullen. Bijna honderd volwassenen en kinderen genoten van de avond. Ook dit samenzijn
hoort bij een herenboerderij. Het is immers ook een ‘gemeenschap’. Samen duurzaam voedsel produceren en dat ook samen vieren!

Wil jij er ook bij horen? Kom dan eens kijken op onze Herenboerderij in Loenen. Daar haal je
wekelijks je groenten en eieren, vlees voor wie wil, en straks ook fruit als de boomgaard er klaar voor
is. Alles van je eigen boerderij, woon je wat verder van Loenen, dan zijn er vast herenboeren bij jou in
de buurt, waarmee je kunt afspreken om voor elkaar de ‘oogst’ te halen. ‘Herenburen’ noemen wij dat.
Op het prachtige terrein van Natuurmonumenten dat gedeeld wordt met zorgboerderij Verdandi, is
onze coöperatieve boerderij waar lokaal lekker voedsel wordt verbouwd met aandacht voor een
gezonde bodem en de biodiversiteit.
Wil je meer weten en kijken of het Herenboeren iets voor je is? Meld je dan via onze website
www.grootemodderkolk.herenboeren.nl aan voor een van onze rondleidingen.
We organiseren rondleidingen op 17 september en 1 oktober. Ze beginnen allemaal om 10 uur en
duren ongeveer anderhalf uur.
We ontvangen je graag!

Open Huis Stichting ‘kLEEF!

Woensdag 14 september 2022

Veel mensen kennen onze stichting maar weten niet wat er gebeurt achter de voordeur.
Tijdens ons open huis op woensdag 14 september, geven we iedereen de gelegenheid om
kennis te maken met het inloophuis en staan de deuren open voor alle belangstellenden.
U bent van harte welkom tussen10.00 tot 15.00 uur.
Gastheren en gastvrouwen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u rond te leiden door het huis.
Stichting ‘kLEEF! is een laagdrempelig inloophuis aan Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn voor mensen die met
kanker worden geconfronteerd en/of hun naasten of nabestaanden.
Tijdens de openingsuren kunt u binnen lopen en met al uw vragen terecht: deskundige gastvrouwen en
gastheren hebben ruim de tijd voor u in een veilige omgeving. Maar in het huis kunt u ook kennismaken met
verschillende activiteiten, gespreksgroepen en spreekuren (zoalsgeestelijk begeleider, financieel adviseur,
(oud)notaris, (oud) huisarts en diëtiste).
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F
Fotogra
afie bij ‘k
kLEEF!!
Onde
er leiding va
an onze bevvlogen fotog
graaf Adrie ga
g je al foto
ograferend wandelen.
w
Leer op een leukke manier fo
otograferen
n in de natuu
ur. Plezier e
en ontspann
ning staan
bovenaan.
We starten op
W
o vrijdag
g 7 oktob
ber om 100.30 uur in ons
o inloophuis. Voorda
at je erop uitt gaat,
w
wordt
eerst de werking van de cam
mera uitgele
egd.
Daarna is err een korte wandeling om
D
o het gele
eerde uit te proberen en
e in de prakktijk te bren
ngen.
W zijn rond
We
d 12 uur we
eer terug bij ‘kLEEF!
Ie
edereen is welkom
w
en een dure camera is niet nodig. Ze
elfs met een
n mobieltje kunnen de mooiste
fo
oto's gemaa
akt worden!!
G
Geïnteresse
eerd? Kijk op onze web
bsite www.sstichtingklee
ef.nl voor meer informa
atie.
A
Aanmelden
kan door te
e mailen naa
ar info@sticchtingkleef.nl of bel naar 055 576 26 76.

K
Koffieoc
chtend Steun na
n Partn
nerverlies – Din
nsdag 13
3 september
Speciaal vo
S
oor mensen die hun pa
artner zijn ve
erloren
o
organiseert
t de Kap ied
dere tweede
e dinsdag va
an de
maand een koffieochte
end.
Contact mett lotgenoten
C
n geeft steun, herkenning en erken
nning. Daarrnaast is he
et
o nog een
ook
ns heel geze
ellig. De eerstvolgende
e koffieochtend is dinsd
dag 13
s
september.
Ervaringsde
eskundige gastvrouwe
g
en heten je vanaf
v
10:00
0 uur van
h
harte
welkom
m bij de Kap aan de Regentessela
aan 2-B in Apeldoorn.
A
Kom gerust langs!! Voo
K
or meer info
ormatie kun je contact opnemen
o
m Hetty va
met
an der Veen
n via mail:
h
h.veen@dek
kap.nl of tellefonisch: 055
0 529 55 20.
2

O
Ontspan
nnen fie
etstochtt voor Apeldoo
A
ornse mantelzo
m
orgers
W
Woensd
ag 14 se
eptemberr
Samen fietsen is gezon
S
nd. Niet alle
een voor je fysieke
f
g
gezondheid
, maar ook voor je men
ntale welzijn
n. Vandaar dat de
fiietsclub voo
or Apeldoorrnse mantelzorgers woensdag
1 september weer in het
14
h zadel kliimt voor een mooie rou
ute in
d omgeving
de
g.
De deelnem
D
mers vertrekken om 10:00 uur vana
af het kanto
oor
v de Kap aan de Reg
van
gentesselaa
an 2-B, nadat ze eerst gezamenlijk een kopje
e koffie hebben
g
gedronken.
Tijdens de ontspannen
n fietstocht genieten de
e deelneme
ers van de n
natuur terwijjl ze
o
ondertussen
n een beetje
e kletsen en
n ervaringen
n uitwissele
en. Rond 14
4:00 uur zijn
n ze weer te
erug bij de
K
Kap.
De fietsclub trekt er ied
D
dere tweede
e woensdag
g van de ma
aand (t/m okktober) op u
uit.Ben je mantelzorgerr
e heb je zin
en
n om mee te fietsen? Dat
D kan! Me
eld je aan biij stichting de
d Kap via 0
055 529 55 20 of mail
n
naar
info@d
dekap.nl Err zijn geen kosten
k
aan verbonden..
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Informa
atiebijee
enkomst over vrijwillig
v
gerswerrk bij de
e Kap
D
Donderd
ag 15 se
eptemberr
Er zijn veel manieren waarop
w
je je
e als
v
vrijwilliger
k
kunt
inzetten
n voor een ander.
S
Stichting
de
e Kap ondersteunt kwe
etsbare
mensen in de
d thuissitu
uatie. Wil je hier
m
meer
over weten?
w
Donderdag 15 september
s
organiseertt de Kap
e informatiebijeenkom
een
mst voor ied
dereen die belangstelling
h
heeft
voor dit soort vrijw
willigerswerk. De bijeen
nkomst starrt om
1
10:00
uur en
n vindt plaats in het ge
ebouw van de
d Kap aan de
R
Regentesse
elaan 2-B in Apeldoorn.
De Kap is alltijd op zoekk naar entho
D
ousiaste en
n gemotivee
erde vrijwillig
gers. Activitteiten die vrrijwilligers
d
doen
kunnen erg verscchillen. Som
mmigen klussen bij iema
and in de tu
uin of gaan rolstoelwan
ndelen.
A
Anderen
doe
en boodsch
happen, bre
engen een bezoek
b
aan iemand die
e eenzaam is of worden fietsm
maatje.
Maa
ar er zijn bijvvoorbeeld ook
o vrijwillig
gers die help
pen bij de th
huisadminisstratie of he
et onders
steunen
van
n mantelzorgers. Er is altijd
a
wel ee
en vrijwillige
ersklus die bij
b jou past! Een ervare
en medew
werker
van de
d Kap gee
eft tekst en uitleg
u
over de
d vele mog
gelijkheden.
De informatiiebijeenkom
D
mst duurt on
ngeveer een
n uur. Je ku
unt je telefon
nisch aanmelden via
0 529 55 20, of door een mailtje
055
e te sturen naar
n
info@d
dekap.nl. Meer informa
atie over de Kap is te
v
vinden
op www.dekap.n
w
nl.

C
Complott
theorieën in de sterrenku
s
unde
V
Vrijdag
16 september
s
r 2022, 20.0
00 – 22.00 uur
u
De mens is altijd op zoe
D
ek om grote
e vraagstukkken op te lo
ossen. Com
mplottheorieën spelen daarbij
d
soms
o een bela
ook
angrijke rol. Astrid Eeu
uwes gaat met
m het publiek op zoekk naar het o
onbeantwoo
orde en zal
h publiek meenemen
het
m
in een reis door de co
omplotth
heorieën in de sterrenkkunde. Tijde
ens de lezin
ng
p
passeren
o.a. de geheime vliegbasis Area 51, het
R
Roswell-inci
ident en de complotthe
eorieën rond
dom de
A
Apollo
maan
nlandingen.
Volkssterre
V
enwacht Bu
ussloo
A
Adres:
Bus
ssloselaan 4
738
83 RP Buss
sloo (gem. Voorst)
Coörrdinaten: 52.196880 N / 6.119408
8O
Telefoon: 0571-26200
T
0
6
E
Email:
info@
@volkssterrrenwachtb
bussloo.nl
V
Voor
meer in
nformatie zie https://vo
olkssterrenw
wachtbusslo
oo.nl/
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Datum : Dinsdag 27 september 2022
Thema : Voltooid leven
Locatie : Brasserie Beekpark (voormalig wilde Pieters),
Hoofdstraat 175, Apeldoorn
Tijd
: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur
Annerieke de Vries schreef het boek ‘Een voltooid leven, roman
over een doorleefd afscheid’ over de laatste levensfase van haar moeder. In de lezing vertelt ze haar
verhaal als dochter en mantelzorger en leest zij voor uit de roman, waarin haar moeder aan het
woord is. De toehoorder krijgt een mooie inkijk in de gedachten van de zieke vrouw. De keuze om
‘normaal te sterven’, mantelzorg, delier en hospicezorg komen aan bod. Ze laat zien dat de dood bij
het leven hoort en geeft ook ruimte aan de keerzijde van verdriet. Met humor en de stelregel: Het
leven gaat door. Na de lezing is er ruimte voor vragen en gesprek.

Gastspreker:Annerieke de Vries, auteur van diverse boeken
Wat is Café Doodgewoon?
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve
zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere
belangstellendenvoor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe
organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn.Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners
en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk
gemaakt door de gemeente Apeldoorn.

Meer informatie
• Tijd: 19.30 - 21.00 uur
• Toegang is gratis
• Aanmelden is niet nodig
• Na afloop is het boek te koop en kan gesigneerd worden
• Website: https://palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe

Bijeenkomsten in 2022
22 november: Praat voordat je gaat, het vervolg: Leonie Vogels (via ZOOM)

FIVB WK Volleybal Vrouwen
Van 23 september t/m 15 oktober 2022 vindt het
WK Volleybal Vrouwen in Nederland plaats.
Samen met Polen organiseert Nederland het WK.
Apeldoorn is met Arnhem en Rotterdam een van
de speelsteden. Het WK duurt drie weken en er
nemen 24 landen, van vijf verschillende
continenten deel. De kwart en halve finale zullen
plaatsvinden bij Omnisport.

Maximaal €2000 subsidie voor uw eigen WK-evenement
De gemeente Apeldoorn stelt een tweede ronde subsidie beschikbaar voor evenementen en
activiteiten die in het teken staan van het WK Volleybal 2022. Daarmee juicht de gemeente
initiatieven toe van inwoners, scholen, buurten of sportverenigingen in aanloop naar het WK
Volleybal.
De subsidie kan tot 16 september worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op
apeldoorn.nl/wkvolleybal-subsidie. Daar staat ook aan welke voorwaarden de aanvraag moet
voldoen. We hebben het aanvragen zo makkelijk mogelijk gemaakt.
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg 62, 7361 CW Beekbergen

het oprichten van een woning, het kappen van
bomen en het verplaatsen van een inrit

05-09-2022

Haitsma Mulierlaan 14, 7361 DL
Beekbergen

het plaatsen van een erfafscheiding met inrijpoort

07-09-2022

Engeland 19, 7361 CS Beekbergen

het plaatsen van pv-panelen

08-09-2022

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).
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Hulphuuske

- een helpende hand en een luisterend oor -

De hervormde gemeente Beekbergen wil er zijn voor haar omgeving. Het is ons verlangen
als gemeente van Jezus Christus voor u, voor jou beschikbaar te zijn.
Bent u of ben jij iemand die best een helpende hand of een luisterend oor kan gebruiken?
Bij de kerk (ingang Dorpstraat) en aan het Hoogepad (Papenberg 5) zijn hulphuuskes
geplaatst.
Het zijn brievenbussen waarin – met vermelding van
een telefoonnummer - een concrete hulpvraag of een
verzoek tot contact kan worden gedeponeerd.
De diaconie zorgt voor het contact leggen met de
vraagsteller en het uitzetten van hulpvragen.
Het hulphuuske is er voor u en voor jou!
Wijs gerust ook anderen op dit initiatief.
Jezus was met ontferming over mensen bewogen. Wij hopen in onze
omgeving iets van Zijn barmhartigheid en liefde uit te stralen.

Seniorenbijeenkomsten
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HUISKAMER van LIEREN
De vrijwilligers van de Huiskamer in Lieren zetten iedere woensdag
tussen 10.00 en 12.00 uur de deur weer open! De tafels en stoelen
staan zo opgesteld dat er ruimte genoeg is voor allerlei activiteiten.
Wees welkom vanaf 10.00 uur en neem gerust je buurvrouw en/of
buurman mee!
Voor WIE?
 Dorpsgenoten
 Voorbijgangers
 Vakantiegangers
Iedereen die zin heeft in:
 een kop koffie of thee met wat lekkers
 een fijn gesprek of het spelen van een spel (bijvoorbeeld
Rummikub, sjoelen)

gezelligheid, gewoon samen zijn, elkaar ontmoeten, andere
mensen ontmoeten, even uit de dagelijkse sleur zijn.

Lunch:
Iedere eerste woensdag van de maand is er na de koffie om 12.00 uur een lunch tegen een kleine
vergoeding. Graag wel even apart opgeven zodat we hier met de boodschappen rekening mee
kunnen houden.
En lijkt het je leuk om 1x per maand of vaker mee te draaien in ons enthousiaste team vrijwilligers?
Alle hulp is welkom. Kom vooral langs om de sfeer te proeven en kennis te maken of mail naar
HuiskamervanLieren@outlook.com dan nemen wij contact met je op. Een keer meedraaien kan altijd.
TOT ZIENS in de Huiskamer! Lierderstraat 7 te Lieren (achter de kerk).
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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)

Heeft u een smartphone?
Scan dan bovenstaande QR-code

Telefoon : 0900 - 8844
E-mail : fatma.tepeli@politie.nl
Twitter : POL_Beekbergen

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 via
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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