Nieuwsbrief 19 september 2022
Van de bestuurstafel
Inloopavond Vitaliteitsagenda 14 september
We kunnen terugkijken op een geslaagde bewonersavond op 14 september in
Beekbergen! Heel fijn dat er zoveel betrokken bewoners en stakeholders en collega’s
de moeite hebben genomen om met verschillende instanties in gesprek te gaan.
Gedurende 2 weken kunt u het reactieformulier nog invullen en in de brievenbus van de
Dorpsraad (Dorpstraat 34) gooien of via de mail naar post@dorpsraadbeekbergen.nl.
Het conceptagenda en het reactieformulier is hier onder bijgevoegd.

We kunnen terugkijken op een geslaagde bewonersavond op 14 september in Beekbergen!
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K
Kom
lerren van lokale initiatie
even ove
er energ
giemanagemen
nt
Bent u ben
B
nieuwd ho
oe u samen met uw buurtgenoten kunt besparen
n en meed
doen aan
d energie
de
etransitie?
? Laat u da
an inspire
eren door de
d energie
ecoöperatties uit Lo
oenen en
L
Lochem
en
n het initia
atief Home
erus Enerrgiek uit Apeldoorn.
A
. Zij presenteren hu
un initiatieven op 27
2 septem
mber 2022 en gaan graag
g
met u in gesp
prek.
U bent van
n harte we
elkom in het stadhuis van Apeldoorn of
o online.
D straat of
De
o wijk sam
men
Zij experime
Z
enteren in hun straat off wijk met viirtuele
rales. Daarmee zetten ze de eersste stappen om
e
energiecent
v een enerrgiemanage
via
ementsysteem lokale vraag
v
en aanbod
v energie op elkaar af
van
a te stemm
men. Niet alle
een thuis, maar
m
m de hele straat of wijk.
met
O www.loe
Op
enenenergie
e.nl/de-centtrale/ staat meer
m
inform
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o
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enense initia
atief.
D virtuele energiecent
De
e
tralehelpt biijvoorbeeld bij:
 Inziccht in de ene
ergiehuisho
ouding;
 Enerrgie bespare
en door ‘me
eten is wete
en’;
 De kosten
k
van energie
e
in de
d hand hou
uden.

W
Waar
en wanneer
w
Datum: dins
D
sdag 27 september 20
022 van 19.30 tot 21.30 uur
L
Locatie:
Stadhuis Apeld
doorn en on
nline
K
Kosten:
grattis
Naast de pre
N
esentaties is
i er veel ru
uimte voor vragen.
v
U ku
unt live of online
o
deelnemen. Na afloop
a
is er
e borrel om
een
o contacte
en te leggen
n en ideeën uit te wisse
elen.
V
Voor
wie
De bijeenkomst is bedo
D
oeld voor iedereen uit de
d regio die
e meer wil le
eren over sllim gezame
enlijk
e
energieman
agement en
n het organiseren van een virtuele
e energiece
entrale. Dat kunnen geïïnteress
seerde
burg
gers en bedrrijven zijn, maar
m
ook en
nergiecoöpe
eraties en beleidsmake
b
ers.

A
Aanmelde
n
Wilt u erbij zijn?
W
z
Meld u dan aan door een e-m
mail te sture
en naar Ingrrid Willemse
en via
i..willemsen2
2@apeldoorrn.nl. Geef aan
a of u in het stadhuis Apeldoorn
n of online d
deelneemt.
U ontvangt na
n aanmeld
ding het programma en
n de link voo
or online de
eelname.
Deze bijeenkomst word
D
dt georganisseerd door Energie Co
oöperatie Lo
oenen, Hom
merus Energ
giek,
L
Lochem
Ene
ergie en de gemeente Apeldoorn.
T
Twee
Europ
pese InterregNWE projecten make
en deze bije
eenkomst mogelijk:
m
cVP
PP en ECC
CO.
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Gemeente Apeldoorn haalt vlaggen in openbare ruimte weg
In navolging van de provincie Gelderland gaat ook de gemeente
Apeldoorn alle omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte weghalen.
De vlaggen kunnen door het najaarsweer loslaten waardoor ze gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. De gemeente start maandag met het verwijderen van de vlaggen.
De gemeente kan de vlaggen weghalen omdat het niet is toegestaan om die zonder vergunning in de
openbare ruimte te hangen. Omdat er tot nu toe geen sprake was van overlast of gevaar, werden ze
nog niet eerder verwijderd.
Burgemeester Heerts: “Protesteren mag natuurlijk. Als dat veilig gebeurt en binnen de regels die
voor iedereen gelden. Protestvlaggen mogen hangen op eigen terrein of aan eigen gevels.”

Apeldoorn zoekt 100 juryleden voor kunst op stroomkasten
De gemeente zoekt inwoners die 20 september deel willen uitmaken van
een inwonersjury. Die gaat samen met een vakjury beslissen welke
(kunst)ontwerpen op 22 stroomkasten in Apeldoorn komen.
Ze zijn grijs, lelijk en ze staan overal: stroomkasten. De komende maanden vormen 22 van deze
stroomkasten het canvas van een mooi kunstproject. Creatieve Apeldoornse makers, zoals kunstschilders, graffiti-artists, dichters, fotografen, illustratoren en vormgevers zijn de afgelopen maand
opgeroepen om deze saaie stroomkasten om te vormen tot mooie kunstwerken. De “kunstkasten”
vormen samen een soort buitenmuseum voor inwoners en bezoekers.

Plek voor 100 juryleden
De ontwerpen stromen binnen en het keuzemoment komt dan ook dichterbij. Lijkt het u leuk om deel
te nemen aan de inwonersjury? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar
kunstkast@apeldoorn.nl. Er is plek voor maximaal 100 inwoners. U ontvangt bericht als u een plekje
heeft in de jury.

Ontwerp insturen kan nog
Ook een mooi idee voor een stroomkast? Wacht dan niet te lang. De ontwerpen voor de stroomkasten kunnen nog tot en met vrijdag 19 september worden ingeleverd via
www.apeldoorn.nl/kunstkast.
Dit project is een samenwerking tussen Liander, CODA, GIGANT, ACEC en de gemeente
Apeldoorn.

Netwerken over circulaire economie op Zwitsal
Gemeente Apeldoorn brengt 6 oktober ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek bij elkaar tijdens een netwerkbijeenkomst over circulaire economie. Deze bijeenkomst in het kader van EU-project CityLoops
vindt plaats bij NewTechPark op het Zwitsalterrein.
De bijeenkomst brengt mensen uit verschillende sectoren samen, om kennis en ervaring uit te wisselen over circulariteit. Het programma duurt van 13.00 tot 18.00 met presentaties over de CityLoops
cases, circulair aanbesteden en onderzoeksresultaten in de praktijk door Saxion Hogeschool en
Wageningen Research. Daarnaast is er een gastcollege over circulariteit en servitization; hoe maak
je een dienst van je (circulaire) product? De middag wordt afgesloten met een panelgesprek met
ondernemers uit de regio en een netwerkborrel.

CityLoops
Het door de EU gesubsidieerde project CityLoops brengt zeven Europese steden samen: Apeldoorn,
Bodø (Noorwegen), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal), Sevilla (Spanje), Høje-Taastrup en Roskilde
(Denemarken). Het doel: meer circulair worden. Door het uitwerken van verschillende projecten op
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het gebied van
h
v biologissch afval en bouw, infra
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afval, delen deze stede
en kennis over het
d
duurzaam
hergebruiken
n van materriaal. Zo gaan er geen herbruikbare grondsto
offen meer verloren
v
en
g
gaan
we in Europa
E
stee
eds meer ciirculair werkken.
Als één van de zeven steden
A
s
uit dit project, werkt
w
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meente Ape
eldoorn sam
men met parrtners
S
Saxion
Hoge
eschool en Wageninge
en Universitty & Researrch aan verschillende ccases: boka
ashi, 3Dp
printen
met Japanse Du
uizendknoo
op, biochar, gras naar papier
p
en de
e circulaire straatrenov
vatie van
G
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d in De Mate
en.
Heeft u geen
H
n uitnodigin
ng ontvange
en, maar willt u wel graa
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men aan dezze
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A
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s
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h
https://www.
.formdesk.n
nl/apeldoorn
n/aanmelde
en-cityloops.

G
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plein
Het wereldk
H
kampioens
schap volle
eybal voor vrouwen
v
wordt
w
op do
onderdag 2
22 septemb
ber groots
g
geopend
m een team
met
mpresentattie op het Marktplein
M
in Apeldoo
orn en aansluitend ee
en feest
m bekend
met
de artiesten
n. Met optrredens van onder and
dere zangeres Bergett Lewis en het
b
bekende
dj--trio Kris Kross
K
Amstterdam wacht Apeldo
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ningsfeest aan
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al, dat voor het eerst in
i de historrie in Nede
erland word
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gehouden.

O
Opening
te
eampresentatie WK
K Volleyba
al
Bij de opening op dond
B
derdag 22 se
eptember worden
w
alle 24 deelnem
mende lande
en op het Marktplein
M
a het publiek voorgesteld. Vervo
aan
olgens vindtt de show met
m muziek plaats. Hett programma start om
1
18:30
uur en
n eindigt om
m 22:00 uur. De toegan
ng is geheel gratis.

O
Over
het WK
W Volleyb
bal Vrouw
wen
Van 23 septtember t/m 15 oktober 2022 vindt het FIVB WK
V
W Volleyba
al Vrouwen in Nederlan
nd plaats.
S
Samen
met Polen orga
aniseert Ned
derland het WK. Apeldoorn is tijde
ens het ruim
m drie weken durende
k
kampioensc
chap naast Arnhem
A
en Rotterdam één van de
e drie speelsteden in ons land.
Twee kwartffinales, éen
T
n halve finale, de troosttfinale en de
e finale vind
den plaats in Omnisporrt
A
Apeldoorn.
R
Rondom
he
et WK Volleyybal vinden
n ook diverse side-even
nts plaats in
n buurten en
n wijken.
M
Meer
inform
matie: www.u
uitinapeldoo
orn.nl/wk-vo
olleybal.
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In en om de dorpen
Terug verhuizing naar de vernieuwde De Vier Dorpen
Woensdag 14 september was het (eindelijk) zover. De bewoners van De Vier Dorpen verhuisden terug naar het vernieuwde pand van “De Vier Dorpen” aan de Loenenseweg 39.
Om de bouwvakkers alle ruimte te geven en bewoners minder hinder te laten ervaren van de
verbouwing van De Vier Dorpen, verbleven de bewoners op Europarcs/Droomparken in
chalets en in 2 groepswoningen.
Het was voor veel bewoners, hun familieleden en ook de medewerkers van Zorg Groep Apeldoorn
locatie De Vier Dorpen een ingewikkeld jaar. Maar ook een jaar waarin we erg veel buiten zijn
geweest, gewandeld werd en eekhoorntje werden gezien.
Om de verhuizers voldoende ruimte en tijd te geven om ook de laatste spullen van De Vier Dorpen te
verhuizen, werd er voor de bewoners op 14 september een volledig dagprogramma georganiseerd.
Vanaf 8.00uur werd er en gezamenlijk ontbijt geserveerd in restaurant Sophia op Europarcs. Hierna
stond er een touringcar klaar met de bewoners en een aantal medewerkers te vertrekken voor een
rondrit door de omgeving. In ieder geval werden de vier dorpen waaraan “De Vier Dorpen” haar naam
te danken heeft door gereden; Klarenbeek, Loenen, Hoenderloo en Beekbergen.
Rond het middaguur werd bij het Pannenkoekenhuis in Schaarsbergen een uitgebreide stop gemaakt
en natuurlijk gegeten. En nog even gestopt bij Ijs van Co in Hoenderloo voor een heerlijk ijsje met
vruchtjes!

Rond 15.30 uur arriveerde de bus met de bewoners bij de vernieuwde “De Vier Dorpen”
Een vertegenwoordiging van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen, ontving ons met muzikale
klanken. Familieleden, medewerkers, vrijwilligers, buren en dorpsbewoners ontvingen ons letterlijk
met open armen. Het werd een bijzonder warm welkom!
Vermoeid, voldaan en soms emotioneel werd iedereen begeleid naar het nieuwe appartement.
Een bijzonder jaar is afgesloten….
Deze dag is zonder de grote financiële bijdrage van Stichting Vrienden van De Vier Dorpen, niet
mogelijk geweest. Zij namen bijna alle kosten van deze dag voor hun rekening. Wij zijn daar zeer
dankbaar voor!
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Hartelijke grroeten,Team
m De Vier Dorpen
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B
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h Beekberrgens Darpsfeest!
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Maatjesproject start op Het Hoogeland
Wat was het fijn om deze zomer weer volop te kunnen
genieten van de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt,
nu Corona ons dagelijks leven niet langer belemmerd!
Ook op Het Hoogeland is iedereen blij dat er nu weer
meer kan. Het is voor ons de reden om de deuren verder
open te zetten voor vrijwilligers en te starten met ons
maatjesproject ‘De Brug’.
Als maatje kun je voor een ander een brug zijn om weer mee
te doen in de maatschappij. Een maatje is meer dan koffiedrinken en een wandeling alleen. Het betekent even iets delen
en verbinding maken met een ander, samen een betekenisvol moment hebben.
De bewoners van Het Hoogeland leven vaak in een kleine wereld waarin sociale eenzaamheid soms
een rol speelt. En dat terwijl iedereen wel contacten nodig heeft. Verbinding met mensen uit de
omgeving kan iemand juist verder helpen! Een maatje is dan een goede manier om weer samen met
iemand contact te hebben en leuke dingen te doen. Daarom brengen we dit maatjesproject onder de
aandacht.
Het maatjesproject wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het Oranjefonds.

Over IrisZorg
Het Hoogeland is een onderdeel van IrisZorg. IrisZorg is er voor jong (18-) en oud en uit alle lagen
van de bevolking. We behandelen een verslaving, soms in combinatie met maatschappelijke
begeleiding. Ook bieden we trajecten in opvang, wonen, werk, activiteiten & leren, preventie en
verslavingsreclassering. We richten ons op het persoonlijke en maatschappelijke herstel, zodat
iemand zijn eigen identiteit hervindt en opbouwt, samen met de omgeving. We zijn betrokken bij
naasten. En we zetten ervaringskennis in, zodat mensen (h)erkenning vinden in wat zij doormaken.
We bieden zorg thuis of op een van onze locaties in Gelderland, een deel van Overijssel en
Flevoland. Wij geloven in de kracht van de ontmoeting.
Wil jij maatje worden? Of wil meer weten over het maatjesproject of andere vormen vrijwilligerswerk
bij IrisZorg? Neem contact op met Marieke Dijkstra, coördinator maatjes en vrijwilligerswerk
Apeldoorn/Beekbergen: m.dijkstra@iriszorg.nl of 088-606 2104.

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
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‘We hebben van die oorlog helemaal niets geleerd’
Het gezin van Jaap van Hensbergen (1939) is tijdens de evacuatie in Beekbergen-Lieren ‘bijzonder
goed verzorgd, ondanks de krapte’. Achteraf denkt hij: wat moet het voor het boerengezin hebben
betekend om negen mensen (!) op te vangen, was dat niet veel gevraagd?
Van Hensbergen is één van de vele Arnhemse evacués die voor IK KOM
TERUG vertelt over de evacuatie naar Apeldoorn en omgeving. Het project wil
de herinneringen van de vluchtelingen van september 1944 vastleggen op de
site van het Airbornemuseum. Dit onderdeel van de Gelderse geschiedenis is
onbekend gebleven, tot 2021. Toen bracht journalist Ineke Inklaar – zelf kind
van evacués het boek Vluchteling in eigen land over dit thema uit. Zij is ook
interviewer voor IK KOM TERUG.
Jaap van Hensbergen

Jaap woonde met vader, moeder en zusje tijdens de oorlog in Arnhem op de heuvel. De gevechten
waren vooral ‘beneden’. “De Arnhemmers uit de binnenstad zullen een andere beleving hebben. Mijn
opa en oma woonden aan de Rijnkade, naast het Rijnhotel. Zij trokken in de eerste dagen van de
Slag al bij ons in, net als mijn oom en tante en neefje die in hetzelfde pand woonden”. Hij heeft wel
nog steeds moeite met het testen van de sirenes, elke eerste maandag van de maand. ”Als die
klonken, rende ik naar binnen. Omdat ik snel thuis moest kunnen zijn, mocht ik nooit ver weg”.
Met zijn vader en oom ging hij water halen in het Openluchtmuseum. “Door granaatinslagen ben ik
daar gewond geraakt. Of het kwam door rondvliegend hout of een granaatscherf? Maar ik zag
opeens bloed op mijn linkerarm”. Er zit nog steeds een litteken.
Dat het gezin, net als ruim 90.000 andere Arnhemmers
de stad moest verlaten, op last van de Duitsers, vond hij
als 5-jarige ‘spannend’. “Ik heb het niet als angstig
ervaren. Heel veel mensen uit onze buurt vertrokken
tegelijkertijd”.De uittocht was met zijn ouders, opa en
oma, oom en tante, neef en zusje. “Mijn vader had een
banketbakkerij op Alteveer. Daardoor hadden we twee
bakfietsen tot onze beschikking. Daar hadden ze koffers
in gedaan”.

Benzineblikken
Onderweg vlogen vliegtuigen over hun hoofd. “Die gooiden dingen naar beneden. Dat was voorbij
Terlet, na een boerderij rechts op een heuvel. We doken in de greppel. Later dacht ik: het waren
Engelse vliegtuigen die terugkwamen van bombardementen en benzineblikken dropten. Dat besef
kwam pas, toen ik als militair jaren later in diezelfde greppel lag”.
De groep overnachtte in de buurt van Woeste Hoeve, daarna trokken ze verder naar boerderij
Lookamp van de familie De Groot, in Beekbergen-Lieren.“Daar sliepen we in de stal, op stro. Voor
mijn moeder was dat niet goed: ze had astma. Er stond een fiets op een stellage; om de beurt
zorgden we daarmee voor licht. Eten deden we bij de boer in het hoofdgebouw”.
Hij heeft weinig herinneringen aan het verblijf daar.Zijn vader hielp in het evacuatieoord bij een
bakkerij waar hij vroeger wel eens kwam en zijn oom die bij de PTT in Arnhem werkte, deed daar iets
met telefonie.“Ik weet dat ik een aantal keer bij het kanaal ging spelen, zie de intocht van de
Canadezen nog voor me”.
Eén angstig moment is hem wel bijgebleven. “In de stal stonden gewonde Duitse paarden, daarom
waren er ook Duitse soldaten op de boerderij. Eén van hen schoot op vliegtuigen. Ik stond daar met
mijn vader, moeder en een officier bij. Mijn moeder wilde het geweer pakken, de Duitser richtte op
haar. De officier duwde heel rustig haar hand opzij, daardoor week het gevaar”.
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Ratten
Na de bevrijding, in april, troffen de Van Hensbergens in hun huis een grote puinhoop aan: onder
andere kapotte meubels. “De mannen gooiden de rotzooi naar buiten. Op die vuilnisbelten kwamen
ratten af; ik ben er door eentje aangevallen”. De bakkerij was nog intact, de ovens stonden er nog.
“Die hadden de Duitsers gebruikt”. Op het plein stond een Canadese tank: “Die is pas na een paar
maanden opgeruimd”.
Wie als evacué zijn verhaal wil vertellen, kan zich aanmelden via
www.airbornemuseum.nl/ikkomterug

Meer informatie: www.airbornemuseum.nl/ikkomterug
Of bel met het Airborne Museum: 026 333 7710

Het boek 'Vluchteling in eigen land' isverkrijgbaar bij
de boekhandels Nawijn & Polak en Broekhuis
alsmede bij diverse Primera vestigingen; ook te
bestellen via mailadres :
epa.secretariaat@coda-apeldoorn.nl
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Inloop
pmiddag Hospice
e Apeldoo
orn
Altijd al een kijkje willen neme
en in een hosspice?
Kom dan op zaterdag 8 oktober a.s. naar het Hospice Apeldoorn,
Polka
astraat 5.
We organiseren er
e een inloop
pmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom! Tijdens de inloopmidda
ag worden de
e
bezoe
ekers ontvan
ngen met een
n kop thee off koffie. Onze
e medewerkers
vertelllen tijdens een
e rondleidin
ng door het hospice
h
overr de dagelijks
se gang
van zaken
n en beantwo
oorden graag
g al uw vrage
en.

Aanmelde
en is niet nod
dig en de toe
egang is vrij. Mensen die overwegen om als vrijwiilliger bij ons aan de
slag te ga
aan zijn natuu
urlijk ook van
n harte welko
om.
Meer informatie is te vinden
v
op on
nze website: www.hospiceapeldoorn.n
nl.
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Wij doen mee met Rabo Clu
W
ubSupport!
K
Kunnen
we op
p jouw stem rekenen?
r
Sttem in de Rabo
o App. Of online
e op
ra
abo.nl/clubsupport: overzichtt clubs /
Be
eekbergen / Be
eekbergen 4 en
n 5 mei
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Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35
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V
Varia
O
Open
Huis Geh
heugens
steunpu
untApelldoorn
Woensdag
W
g 21 septem
mber is het Wereld Alzzheimer Da
ag. Op deze dag
o
organiseer
rt het Gehe
eugensteun
npunt Apeldoorn van 13:00 tot 16:00
1
uur
e Open Huis
een
H
in Wijjkcentrum Orca aan de
d Germanenlaan 360
0 in
A
Apeldoorn
.
Maar liefst één
M
é op de vijf mensen krijgt
k
te makken met dementie. Vollgens stichting Alzheim
mer
N
Nederland
h
hebben
op dit
d moment ongeveer 290.000
2
mensen een vorm
v
van de
ementie. In 2050
2
zal ditt
a
aantal
oplop
pen naar me
eer dan 620
0.000. Dementie wordt daarmee volksziekte
v
n
nummer éé
én. Helaas iss
e nog geen
er
n genezing mogelijk
m
en juist daarom is het zo belangrijk dat
d er meerr van en ove
er deze
z
ziekte
beken
nd wordt om
m op die ma
anier meer begrip
b
te kw
weken voor mensen me
et dementie
e en hun
n
naasten.
Marriët de Kraker,
M
K
coörrdinator van
n het Geheu
ugensteunpunt Apeldoo
orn, spreekt veel mens
sen met
d
dementie
en
n hun mante
elzorgers. “Z
Zij zitten ve
eelal vol vragen na het horen van d
de diagnose
e
‘d
dementie’. Acceptatie
A
v de ziekkte en daar een nieuw toekomstbe
van
t
eeld bij vorm
men gaat nie
et van de
é op de andere dag. Daar kan men
één
m best wa
at hulp bij gebruiken”,
g
a
aldus
Marriët.

Het Geheugenste
eunpunt Apeld
doorn organise
eert activiteiten
n voor mensen
n met vergeettachtigheid of een
v
vorm
van begin
nnende dementie en hun mantelzorgers.
m
(foto: Freepikk)

Op het Gehe
O
eugensteun
npunt komen mensen samen
s
die nog
n niet toe
e zijn aan da
agbesteding
g of daga
activiteiten.“
“Onze activiiteiten richte
en zich mett name op het
h actief ho
ouden van h
het brein”, le
egt Marriët
u “Maar na
uit.
atuurlijk worrdt er ook gesproken
g
o
over
de geheugenprobllemen die sspelen. Iets wat je
m
misschien
niet zo makkkelijk met bu
uren of kenn
nissen deellt.”
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Fotografie bij ‘kLEEF!
Onder leiding van onze bevlogen fotograaf Adrie ga je al fotograferend wandelen.
Leer op een leuke manier fotograferen in de natuur. Plezier en ontspanning staan
bovenaan.
We starten op vrijdag 7 oktober om 10.30 uur in ons inloophuis. Voordat je erop uit gaat,
wordt eerst de werking van de camera uitgelegd.
Daarna is er een korte wandeling om het geleerde uit te proberen en in de praktijk te brengen.
We zijn rond 12 uur weer terug bij ‘kLEEF!
Iedereen is welkom en een dure camera is niet nodig. Zelfs met een mobieltje kunnen de mooiste
foto's gemaakt worden!
Geïnteresseerd? Kijk op onze website www.stichtingkleef.nl voor meer informatie.
Aanmelden kan door te mailen naar info@stichtingkleef.nl of bel naar 055 576 26 76.

Een schot op een planetoïde
Vrijdag 23 september 2022, 20.00 – 22.00 uur
Kunnen we een dreigende botsing van een planetoïde met onze aarde afwenden? Binnenkort
probeert NASA met de ruimtesonde van de DART-missie als test een kleine planetoïde van koers te
laten veranderen. In deze presentatie legt Alex Scholten uit waarom planetoïden bedreigend kunnen
zijn en wat NASA van deze test verwacht.
Volkssterrenwacht Bussloo
Adres: Bussloselaan 4
7383 RP Bussloo (gem. Voorst)
Coördinaten: 52.196880 N / 6.119408 O
Telefoon: 0571-262006
Email: info@volkssterrenwachtbussloo.nl
Voor meer informatie zie
https://volkssterrenwachtbussloo.nl/

Datum
Thema
Locatie
Tijd

:
:
:
:

Dinsdag 27 september 2022
Voltooid leven
Brasserie Beekpark (voormalig wilde Pieters),
19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur

Hoofdstraat 175, Apeldoorn

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.
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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)
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8 oktober: Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
Aandacht voor palliatieve zorg
Internationale dag van de palliatieve zorg
Apeldoorn, 19 september 2022 – De 'Internationale Dag van de
Palliatieve Zorg' (World Hospice and Palliative Care Day) valt
ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober.
Op deze dag wordt aandacht besteed aan zorg voor mensen die
niet meer kunnen genezen.
Er worden veel activiteiten georganiseerd in het land om mensen bekend te maken met de
mogelijkheden die er zijn om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden, tot het
einde. Ook in Oost-Veluwe zijn een drietal evenementen in het kader van deze dag.

6 oktober: Film Pink Moon in Filmhuis Gigant met nabespreking
Dood, sterven en verdriet zijn onafscheidelijk. Goede palliatieve zorg omvat ook rouw en rouwverwerking voor volwassenen en kinderen. Deze film over een zelfverkozen levenseinde gaat niet
over palliatieve zorg die meestal wordt geboden bij een normaal sterfbed. Maar de emoties bij het
proces van afscheidnemen en de acceptatie van de keuze van de stervende zijn vergelijkbaar.
Sterven is een relationeel proces en heeft veel impact op naasten. Geestelijk verzorger Eline
Verbruggen, verbonden aan het Centrum voor Levensvragen in Oost-Veluwe verzorgt een
nabespreking.
•
•
•
•
•
•

Datum: 06-10-2022
Tijd: 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Gigant, Nieuwstraat 377 7311 BR Apeldoorn
Doelgroep: Belangstellenden
Kosten: €7 incl. koffie of thee
Meer informatie en kaartverkoop: www.gigant.nl/film/pink-moon

8 oktober: Inloopmiddag hospice Apeldoorn van 13-15 uur
Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice? Kom dan op zaterdag 8 oktober a.s. naar de inloopmiddag bij Hospice Apeldoorn. Iedereen is van harte welkom! Tijdens de inloopmiddag worden
bezoekers ontvangen met een kop thee of koffie. Medewerkers vertellen tijdens een rondleiding over
de dagelijkse gang van zaken en beantwoorden graag uw vragen
•
•
•
•
•
•

Datum: 08-10-2022
Tijd:13.00 -15.00 uur
Locatie: Polkastraat 5, 7523 KZ Apeldoorn
Doelgroep: Belangstellenden.
Kosten: gratis. Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij
Meer informatie: www.hospiceapeldoorn.nl

12 oktober: Symposium in Gelre ziekenhuizen voor zorgverleners van 13.45- 16.45 uur
Op 12 oktober geeft het symposium ‘Adembenemende zorg’ het startschot voor palliatieve zorg aan
COPD-patiënten. Inspirerende sprekers delen hun visie op en hun ervaring met de zorg voor deze
patiëntengroep. COPD - chronicobstructivepulmonarydisease - is een vaak voorkomende ziekte die
gekenmerkt wordt door aanhoudende klachten van de luchtwegen en luchtwegvernauwing. Het is
een ongeneeslijke ziekte en in Nederland is COPD de zesde oorzaak van sterfte. Ondanks de hoge
ziektelast en de lage kwaliteit van leven, wordt palliatieve zorg bij patiënten met gevorderde COPD
later ingezet dan bij mensen met longkanker, terwijl de patiëntengroep zeker niet minder klachten of
problemen ervaart. In Gelre ziekenhuizen gaan longartsen eerder in gesprek met mensen met
ernstige en levensbedreigende COPD over de mogelijkheid van palliatieve zorg. Mensen krijgen hierdoor tijd om na te denken over wensen en grenzen in de laatste fase van hun leven.
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•
•
•
•

Datum: 12-10-2022
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: auditorium Gelre ziekenhuizen, Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn
Doelgroep: alle zorgverleners en netwerkpartners in de regio (die werken met palliatieve en/of
COPD-patiënten)
• Kosten: €10 voor leden van het netwerk, €35 voor niet-leden
• Meer informatie en kaartverkoop: https://tinyurl.com/3wuuwnds

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is een benadering in zorg en welzijn die gericht is op het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen die niet meer beter worden, en aan hun naasten. De zorg is niet gericht op
genezing, maar op het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven aan patiënten en
naasten, zodat zij kunnen leven tot het einde en een waardig stervensproces hebben. Naast het
lichamelijke aspect omvat palliatieve zorg ook de sociale, psychische en spirituele dimensies van het
leven. De zorg kan onder meer thuis plaatsvinden, maar ook in hospices of verpleeghuizen.
Meer informatie is te vinden via de website: www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe.

Wat is het Centrum voor Levensvragen?
Centra voor Levensvragen bieden in het hele land geestelijke verzorging aan mensen thuis en geven
onderwijs en training aan professionals en vrijwilligers. Geestelijke verzorging is er voor iedereen die
behoefte heeft aan ondersteuning bij levensvragen. Welke levens- of geloofsovertuiging je ook hebt.
Geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en geven aandacht en ruimte voor het bespreekbaar
maken van je vragen.
Meer informatie is te vinden via de website: www.centrumvoorlevensvragenoostveluwe.nl.
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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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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

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!

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!
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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

Yoga
Bij Yoga gaat het om de verbinding tussen lichaam
en geest. Yoga is naast een filosofie ook een
leefwijze en een oefen methode, die gaat over de
verbinding en in evenwicht brengen van ons lichaam
en geest. De laatste jaren is iedereen steeds
drukker en wordt er meer van ons verwacht,
waardoor ons lichaam en geest soms uit balans
raken. Yoga biedt oefeningen om dit te herstellen en
ons weer in evenwicht te brengen.
Yoga is niet prestatiegericht, je hoeft er niet lenig
voor te zijn maar het bevordert wel de soepelheid van het lichaam. In elke yogales doe je een aantal
yogahoudingen. Alle houdingen hebben als doel de organen, de klieren, de gewrichten, het
zenuwstelsel, de bloedvaten, het evenwicht, etc. beter te laten functioneren. Tijdens de
yogahoudingen, rek, strek en span je allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde
doorbloeding van het hele lichaam.
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d van een an
nder uitlaten?
? Of heeft u geen
g
tuin,
m
maar
lijkt het u leuk om ie
emand anderrs te helpen in de tuin? Vul
V dan deze bon in en
w weet wat voor mooie contacten off ontmoetingen er ontstaa
wie
an. De bonnen kunt u
o vinden in
ook
n onze wegge
eefkast.

V
Voor
de weggee
efkast ge
elden de
e volgen
nde rege
els:
•
•
•
•
•

Alle spulle
en zijn welko
om, zolang ze in de we
eggeefkast passen.
Er mogen dus geen artikelen
a
voor/naast/op
p de kast ge
eplaatst worrden.
Het voorw
werp moet nog in goede
e staat zijn
Voedingsm
middelen zijjn niet toegestaan
Ziet u iets moois, maar heeft u zelf
z geen vo
oorwerp bij u?
u Alleen ie
ets
meeneme
en mag ook!!
• Voor uw eigen
e
veiligh
heid en die van andere
en, ga niet aan
a de kast hangen
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Heb je boeken over?

We zijn verhuisd !

Alles staat in de nieuwe kasten aan de Kerkweg 1 in Beekbergen.
Tijd voor inname. Wij kunnen weer boeken gebruiken en meestal levert het ook
wat op.
Wil je je oude boeken komen brengen: maak een afspraak.
mail-app-bel eerst a.j.b., want we zijn er niet elke dag.
06 43 61 54 80, info@mooiboek.nu.
Met vriendelijke groet, Marije

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 29 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.

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 29 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

30

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

H
Hulph
uuske
e

- een helpende
h
hand en
n een luistterend oo
or -

De hervormde
h
ge
emeente Bee
ekbergen will er zijn voorr haar omgevving. Het is ons
o verlangen
n
als gemeente
g
va
an Jezus Chrristus voor u, voor jou besschikbaar te zijn.
Bentt u of ben jij iemand
i
die best
b
een help
pende hand of een luisterend oor kan
n gebruiken?
?
Bij de
d kerk (ingan
ng Dorpstraa
at) en aan he
et Hoogepad
d (Papenberg
g 5) zijn hulph
huuskes
gepllaatst.
Het zijn
z brievenb
bussen waari
rin – met verm
melding van
een telefoonnum
mmer - een co
oncrete hulpvraag of een
n
verzzoek tot conta
act kan word
den gedeponeerd.
De diaconie
d
zorg
gt voor het co
ontact leggen
n met de
vraa
agsteller en het
h uitzetten van hulpvrag
gen.
Het hulphuusske is er voorr u en voor jo
H
ou!
W gerust ook anderen op
Wijs
o dit initiatie
ef.
JJezus was met ontferming
g over menssen bewogen
n. Wij hopen in onze
o
omgeving
ietss van Zijn ba
armhartigheid
d en liefde uiit te stralen.
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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 BeekbergenLieren (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 25. Zwembad
De Hagenbrug

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html

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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