Nieuwsbrief 31 oktober 2022
Van de voorzitter
MEET & EAT: Mogen vluchtelingen een avond bij jou mee-eten, hun verhaal delen
en Nederland leren kennen?
De kranten staan er vol van en het raakt iedereen; de situatie in het overvolle aanmeldcentrum in
Ter Apel, waar dagelijks nieuwe vluchtelingen aankomen. Veel mensen vragen zich nu af “wat kan ik
doen?” Stel je eens voor dat je na een lange en zware reis in een, voor jou, vreemd land komt. Dat je
daar bent zonder familie en vrienden en je hebt geen idee óf en wanneer je hen weer gaat zien.
Je spreekt de taal niet, kent de gebruiken en cultuur niet en je kent helemaal niemand. Je verlangt
naar rust, veiligheid en warmte.
Eenmaal in een AZC ergens in het land, waaronder de opvanglocatie in het Fletcher hotel in
Beekbergen, begint het lange wachten en de asielprocedure. Om deze nieuwkomers welkom te heten
en te leren kennen, organiseert Stichting Present de actie Meet & Eat. Tijdens Meet & Eat halen gastgezinnen enkele bewoners op om bij hen thuis te komen eten. Een luisterend oor en warme aandacht
doet mensen goed en zorgt voor wederzijds begrip. Na het eten breng je de mensen weer terug naar
de opvanglocatie.
Op vrijdag 11 november en donderdag 15 december wordt de volgende Meet & Eat georganiseerd
voor bewoners van het AZC in Beekbergen (Schalterdalweg 18). Wil je meedoen?
Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op onze website:
https://stichtingpresent.nl/apeldoorn/gastgezinnen-voor-vluchtelingen-info-en-aanmelden/.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Céline van Oosterhout, projectcoördinator bij Present,
via 06 39 53 34 44 of celine.van.oosterhout@presentapeldoorn.nl.
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Van de bestuurstafel
Werkzaamheden ingang bebouwde kom noordkant Beekbergen (N788)
Provincie Gelderland voert tussen 7 november en 2 december 2022 werkzaamheden uit aan de N788 bij Beekbergen. De ingang van de bebouwde kom aan
de noordkant van Beekbergen wordt aangepast, zodat de komgrens verschuift
richting De Els.
Daarnaast wordt de bushalte Hagenbrug (richting Apeldoorn) aangepast, zodat het (vracht)verkeer
beter een stoppende bus kan passeren. Ook vernieuwt provincie Gelderland het asfalt. De Arnhemseweg tussen De Els en de Hagenweg wordt hiervoor tijdelijk afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid door middel van bebording langs de weg.

Doorgaand verkeer omgeleid
In verband met de werkzaamheden sluit provincie Gelderland de Arnhemseweg tussen De Els en de Hagenweg af van 7 november tot 2 december. Doorgaand verkeer wordt omgeleid door middel van bebording langs
de weg.

Openbaar vervoer
Bushaltes De Smittenberg richting Apeldoorn en Hagenbrug (beide richtingen) zijn tijdens de werkzaamheden
buiten gebruik. In overleg met bus vervoerder Keolis is de busroute gesplitst om opstoppingen te voorkomen.
Voor bushalte De Smittenberg richting Apeldoorn wordt een tijdelijke bushalte in de Engelanderweg gerealiseerd ter hoogte van huisnummer 3.

Bereikbaarheid en fietsers
Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de route. Bij reparatiewerkzaamheden aan het fietspad
worden fietsers ter plaatse naar het fietspad aan de andere zijde geleid.
Samen overlast verminderen
Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar
hinder is niet te vermijden. De periodes van afsluitingen en het gebruik van omleidingsroutes houden we zo
kort mogelijk. Met als resultaat een mooie nieuwe weg met verkeer dat vlot en veilig doorstroomt. Provincie
Gelderland roept weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken,
aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en
op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zou houden we rekening met elkaar én werken
we samen aan veilig verkeer.

Meer informatie
Alle informatie over de werkzaamheden en de omleidingen is te vinden op
https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n788.

Provincie Gelderland voert tussen 7 november en 2 december 2022
werkzaamheden uit aan de N788 bij Beekbergen.

De ‘komslinger’, door de vorm ook wel ‘rugbybal genoemd wordt
aangepakt. Ook wordt de grens van de bebouwde kom iets
opgeschoven. De blauwe Beekbergen-borden komen vijftig meter
dichter bij Apeldoorn te staan, bij de zijwegen Engelanderkamp en
De Els. Zo ontstaat een logischer overgang van 80 naar eerst 50 en
daarna 30 kilometer per uur.
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Apeldoorn zoekt ouder(s) met ruimte in hart en huis
Apeldoorn zoekt inwoners die een kind als steunouder een stabiele leefsituatie, warmte en veiligheid kunnen bieden. Of het nu één middag per
twee weken is of iedere week een weekend: elke plek is er één. Op
maandag 14 november is er van 19:30 tot 21:30 uur op het stadhuis Apeldoorn een informatieavond
over steun- en pleeggezinnen.
Ieder kind wil graag thuis opgroeien. Maar soms lukt het niet om
kinderen de veiligheid en geborgenheid te bieden die ze nodig
hebben. En is thuis wonen tijdelijk niet mogelijk. Dan hebben
ouders een helpende hand nodig. Een steun- of pleeggezin kan
dan een oplossing zijn.
Als steunouder kun je dit al bieden door bijvoorbeeld een middag
in de week een kind uit school op te vangen. Bij situaties waarin
kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, kan een pleeggezin ondersteunen.

Ervaringsdeskundigen vertellen
Tijdens de informatieavond op 14 november vertellen ervaringsdeskundigen wat het inhoud om
steun- of pleegouder te zijn. Wat wordt er van hen gevraagd? Maar vooral ook: wat krijgen ze terug
voor deze waardevolle taak? De avond eindigt met een informatiemarkt over het proces om steun- of
pleegouder te worden. Ook is er dan tijd om één-op-één het gesprek met steun- en pleegouders aan
te gaan.

Aanmelden
Iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan via het online formulier. U kunt daarbij aangeven of u
geïnteresseerd bent in de presentatie over steun- of pleegouders. De avond start om 19:30 op het
stadhuis.

InHuis
Met het programma InHuis wil de gemeente meer steun- en pleeggezinnen vinden die extra liefde en
aandacht willen geven aan één of meerdere kinderen uit een ander gezin. Verschillende maatschappelijke organisaties werken voor dit doel samen met de gemeente. Meer informatie vindt u op
www.apeldoorn.nl/inhuis.

Toeslagenaffaire bijeenkomst
Heeft u vragen over de toeslagenaffaire? Kom naar de
bijeenkomst voor lotgenoten door lotgenoten.
Op woensdag 2 november vindt de themabijeenkomst over het aflopen van de pauzeknop en de
kindregeling plaats. Het is een bijeenkomst voor alle gedupeerden van de toeslagenaffaire die hier
meer over willen weten en/of vragen hebben.
De bijeenkomst is in het Buurthuis in Apeldoorn, Maasstraat 4. De avond is van 19.30 tot 21.30 uur
met een inloop vanaf 19.00 uur.
Wees welkom, u hoeft zich niet aan te melden.
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Defensie Helikopter Commando
Het Defensie Helikopter Commando is de eenheid van Defensie waar alle helikopters zijn ondergebracht. Vliegbasis Gilze-Rijen is de thuisbasis voor de Apache-gevechtshelikopters, de Cougartransporthelikopters en de Chinook-transporthelikopters. Op Maritiem Vliegkamp De Kooy staan de
NH90-maritieme gevechtshelikopters.

11 Air Manoeuvre Brigade
Als 11 Luchtmobiele Brigade samenwerkt met het Defensie Helikopter Commando vormen ze 11 Air
Manoeuvre Brigade (11 AMB). 11 AMB is wereldwijd binnen 20 dagen inzetbaar. Kleinere onderdelen van de brigade al binnen 7 dagen. Air manoeuvre kan worden ingezet bij alle soorten operaties: offensief, defensief of stabiliserend.

US Army Europe
De US Army Europe is een grote Amerikaanse legereenheid in Europa. Met hun aanwezigheid willen
de Verenigde Staten agressie afschrikken en bondgenoten en partners verzekeren van hun inzet
voor vrede en stabiliteit.

Poolse strijdkrachten (Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej)
Polen is sinds 1999 lid van de NAVO. Poolse militairen draaiden net als hun Nederlandse collega’s
uitzendingen in onder meer Irak en Afghanistan. De Poolse strijdkrachten brengen tijdens Falcon
Autumn hun Mi-8/Mi-17-transporthelikopter in. De helikopters zijn voor meerdere taken in te zetten.

Helikopters
De deelnemende helikopters zijn van de Nederlandse luchtmacht en het Amerikaanse en Poolse
leger. Het gaat om:

Defensie Helikopter Commando
4x Chinook-transporthelikopter (CH-47 CAAS)
2x Cougar-transporthelikopter (AS-532U2)
4x Apache-gevechtshelikopter (AH-64D)
2x NH-90-maritieme gevechtshelikopter (NH-90)
US Army Europe
8x CH-47F (Chinook-transporthelikopter)
8x UH-60 (Black Hawk-transporthelikopter)
6x AH-64D (Apache-gevechtshelikopter)
Poolse strijdkrachten
3x MI-8/MI-17-transporthelikopter (MI-8/MI-17)
De Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel is 3 weken de thuisbasis voor de helikopters.

Locaties
Materieel en personeel worden op verschillende locaties in Nederland ingezet.
Meer informatie vindt u op onderstaande 2 infographics.
Bekijk ook de website 'Waar en wanneer oefenen?':
https://www.defensie.nl/onderwerpen/falcon-autumn/waar-en-wanneer-oefenen.
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In en om de dorpen
Grote opkomst Beekbergens Toneel
Na ruim twee jaar oefenen en sinds de laatste voorstelling drie jaar geleden, mocht het
Beekbergens Toneel afgelopen weekend weer op de planken staan. Enkele weken gelegen lag de
uitnodiging bij de donateurs op de mat en ook voor de mensen die hun kaartjes aanschaften bij
Primera de Damper in Beekbergen of de echte Bakker in Lieren kon de voorpret beginnen.
Toch waren er ook nog velen die last-minute besloten om hun vrijdag- of zaterdagavond in de
Hoge Weye door te brengen. Dit maakte dat beide avonden ruim 200 mensen konden genieten
van “’t is maar tijdelijk”, een blijspel van J. Hemmink-Kamp.

In het voorwoord werden de toeschouwers al bedankt en hartelijk verwelkomd, maar daarna reisden we terug naar de jaren
'60 en kon het echte genieten beginnen.

Het was duidelijk zichtbaar dat ook de spelers ervan genoten om weer in de schijnwerpers te staan. Anna (Jansje Konink)
werd zowel door de pastoor (Martin Bresser) als de dominee (debutant Jacco van de Hel) vriendelijk verzocht om opvang te
bieden aan haar ooms.
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De twee heren Harm (Jeroen Jochems) en Evert (Tonny van den Beld) kunnen niet met en niet zonder elkaar en dat werd
dan ook duidelijk vertoond op het toneel. Gelukkig kunnen Anna en haar zoon Jan (Johan Bogerman) hier prima mee
overweg, mede met de hulp van buurmeisje Martha (Agnes Geradts).

Ondanks alle commentaren van de buurvrouw (Gerda de Groot) komt aan alles een goed einde wanneer de ooms
uiteindelijk in plaats van tijdelijk onderdak bij Anna mogen blijven en Jan en Martha in het huwelijksbootje kunnen stappen.

Ook voor souffleuse Aline van de Brink was nog een kleine rol als non weggelegd en complimenten voor regisseur Gerda
van den Beld, die dit stel ruim twee jaar enthousiast aan het leren heeft weten te houden. Grimeur Gratia Konink en
dochters wisten iedereen in de juiste leeftijd en rol te schminken.

De avond werd na een staande ovatie voor het prachtige decor afgesloten, met grote dank en
herdenking aan Jannes Buitenhuis (in memoriam), “we zullen hem missen” waren dan ook de
woorden van voorzitter Jansje Konink. We hopen op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart weer net
zoveel mensen te mogen verwelkomen voor ons voorjaarstuk. Natuurlijk zullen we dan ook weer voor
zo'n leuke prijzentafel zorgen. Tot dan!
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B
bereiken
n. De Sint ho
oopt dat er ve
eel jongens en
e meisjes mee
m
zullen lo
open (of voorr de allerklein
nsten mee zullen rijden met
m
het trein
ntje van Vaka
antiepark hett Lierderholt)). Daarom za
al de
intocht vanuit
v
Lieren
n direct naar Beekbergen
n zijn. Geen
rondtoch
ht dus door Lieren,
L
maarr rechtstreekss naar
Beekbergen. Op de Kerk Allee iss er van alless te doen. Err zijn
een aan
ntal kraampje
es van onderrnemers aanwezig, eten en
drinken is verkrijgba
aar. Er zijn allerlei spelletjjes te doen met
m
de piete
en, er is een schminkster aanwezig en
n niet te
vergeten
n de Meet &G
Greet met Sint.

Voor ieder kind zal er een cad
deautje zijn en
e er zijn ookk dit jaar
weerr voldoende pepernoten.
p
Alles wordt extra
e
sfeervo
ol met de
muziekpieten die ook in de Ke
erk Allee voo
or een vrolijkke noot
zorge
en.

Kom
m zaterd
dag 12 n
novemberr gezellig
g
naa
ar het sttation in Beekbergen/Lie
eren
(me
et lampio
on) voor een groo
otse into
ocht.

M
Maak
ke
ennis met
m de nieuwe bootcam
b
mproute
e!
In de nieuwsbrief van 26 september
s
werd er al aandacht aan
beste
eed, de nieuwe bootc
camproute in Beekberrgen. Een route
r
van
onge
eveer 3 km met onderw
rweg 11 paa
altjes met o
oefeningen
n erop.
Op zaterdag
O
g 5 november is er de
e mogelijkh
heid om on
nder profes
ssionele be
egeleiding van
train2perfec
ction (pers
sonal training in Beek
kbergen en
n Eerbeek) de route aff te leggen.
E mooie manier om
Een
m te ervaren
n wat bootc
camp is en
n hoe de oe
efeningen h
het beste uitgevoerd
u
k
kunnen
worden.
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Om 10:00 uur wordt er verzameld op de parkeerplaats van VV Beekbergen. Vervolgens start de
bootcamproute van circa 3 kilometer. Deze route kan zowel joggend als sportief wandelend worden
afgelegd. Bij elk paaltje wordt er een uitleg gegeven over de oefening en wordt deze gezamenlijk
uitgevoerd. Een gezellige en actieve ochtend voor iedereen die 3 kilometer vlot kan wandelen!

Bootcamproutes in Apeldoorn
Apeldoorn beschikt in totaal over 4 bootcamproutes. Het initiatief hiervan is ontstaan in coronatijd met als doel bewegen in de buitenlucht te faciliteren.
Heel fijn tijdens een lockdown waarin veel sportaccommodaties gesloten zijn.
Maar voor mensen die graag buiten sporten op een eigen gekozen moment, blijft
het een mooie manier om een complete workout te doen.
Naast de bootcamproute in Beekbergen is er ook één in het Zuiderpark, op het
Zwitsalterrein en in Zuidbroek te vinden.
Inschrijven voor deze bootcampactiviteit op 5 november is niet nodig!
Voor meer informatie kijk op de website:
https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/bootcamproute-beekbergen/

Winterfair Beekbergen 2022

Van vrijdag 25 t/m zondag 27 november is er op Landgoed Ruitersmolen in Beekbergen weer een
gezellige Winterfair. Tijdens deze dagen geniet je van verschillende stands met een groot en divers
aanbod van sfeervolle, lekkere en bijzondere producten en de mooiste brocante.
Vrijdag 12:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 21:00 uur
Zondag 10:00 - 16:00 uur
Entree: €5,Adres: Tullekensmolenweg 47, 7361 EP Beekbergen
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Open dagen basisscholen

WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022

Woensdag 16 november 2022 staan de deuren van bijna alle basisscholen in de gemeente
Apeldoorn tussen 9.00 – 12.00 uur open voor kinderen en hun ouders die een nieuwe basisschool
zoeken. Het is een mooie gelegenheid om op laagdrempelige wijze de sfeer te proeven op een
basisschool.

Programma komende week
Voetbalvereniging Beekbergen
(onder voorbehoud)

U bent van harte welkom!

V.V. Beekbergen, Veldhofweg 35

14

Dinsdag 1 november

Het Hooge Wessel in Steenderen

20.45 uur

WIK Steenderen XR 1 - BSV Recreanten Mix 1

Zaterdag 5 november

De Panoven in Giesbeek

13.00 uur

Givo`92 Dames 2 - BSV Dames 3

Rhienderoord in Brummen

13.00 uur

Bruvoc Heren 3 - BSV Heren 3

Alternohal in Apeldoorn

14.30 uur

Dros-Alterno HS 6 - BSV Heren 1

Thuis in de Hiethof in Beekbergen:
12.00 uur

BSV Dames 2 - Hooiberg Dames 1

14.00 uur

BSV Heren 2 - ABS Heren 3

16.00 uur

BSV Dames 1 - Dros-Alterno Dames 5

“Gezellig op zondag” is steeds op de zondag van de oneven weken.
De eerstvolgende ”gezellig op zondag” is op 13 NOVEMBER!
Meer informatie is te vinden op pagina 30.
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D
Doe
me
ee mett de be
eweegc
cursus
“
“Stevig
op
p de been””in Ontmo
oetingsple
ek De Hoge
eWeye
Ook als u ou
O
uder wordt, wilt u zelfsttandig de dagelijkse dingen kunne
en blijven doen. Juist daarom
d
is
h belangrijjk dat u zich
het
h veilig en vertrouwd
v
voelt met uw
w lichaam.
Met de cursus “Stevig op
M
o de been”” verbetert u uw spierk
kracht en evvenwicht. De
eze cursus draagt bij
a hoe u zo langmoge
aan
elijk fit en vitaal blijft en
n aan uw alg
gehele cond
ditie. Boven
ndien leert u nieuwe
m
mensen
ken
nnen in uw wijk.
w

P
Praktische
e informattie
“Stevig op de
d been” is een
e groepscursus en wordt
w
gegev
ven door de
e ervaren tra
ainster Lilian Jans.
D bijeenkomsten besttaan uit han
De
ndige oefeniingen, teste
en, informatie over bew
wegen, spierkracht en
e
evenwicht.
De cursus start op dinssdag 22 novvember van 10.00 uur tot
D
t 12.00 uu
ur en zal ge
edurende 5 weken
w
elke
e
d
dinsdagocht
tend gegeve
en worden in ontmoetingsplek De
e Hoge Weyye in Beekbergen. De kosten
k
voorr
d
deze
cursuss zijn € 29,5
50 inclusief een
e werkbo
oek. Betalen
n met de sta
adspas is ook mogelijk
k.
Bent u entho
B
ousiast gew
worden en wilt
w u zich aa
anmelden voor
v
de curssus? Dan ku
unt u contac
ct op
n
nemen
met r.stins@stim
menz.nl / 06
6 1231 4385
5. Of wilt u meer inform
matie over d
de inhoud van de
c
cursus?
Dan
n kunt u con
ntact opnem
men met de trainster Lilian Jans 06
6 4897 6703.
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DONDERDAGMIDDAG 10 NOVEMBER zijn er weer vrijwilligers aanwezig bij de
ONTMOETINGSPLEK voor KLEIN KLEDINGHERSTEL en REPARATIEKAMER
Meer informatie op pagina 27 en 28.

Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Apeldoorn
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope
Keuringen op vrijdag 4 november, vrijdag 2 december en vervolgens eens per
maand in Regus Business Park, Het Rietveld 55A. Voor informatie en een afspraak
belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren
kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl. De artsen waar wij mee samenwerken zijn aangesloten bij het ZorgDomein.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00, C/D/E en Taxipas € 60,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op www.mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal
weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR
(per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.
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Varia
IVN excursie Haps in park Berg en Bos op 13 november 2022
Ga je mee terug in de tijd; maar liefst 800 tot 200 voor Chr.? Wil je kijken hoe onze verre
voorouders in de bossen wisten te overleven?
Op zondag 13 november nemen natuurgidsen je mee naar deze bijzondere prehistorische
nederzetting in Stadspark Berg en Bos. Een korte wandeling naar- en bezoek aan Haps van ongeveer 2 uur
start om 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Soerenseweg (na de Kruising met JC WIlslaan).
De parkeerplaats ligt aan de 1e weg met fietspad links. IVN borden/vlaggen wijzen je de weg.
IVN leden/vrienden kunnen gratis mee, voor niet leden bedragen de kosten € 2,- per persoon.
Graag aanmelden voor deze excursie op excursies@ivn-apeldoorn.nl.

Over IVN
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en
duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten
jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen
we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Samenwerken op het land op de Herenboerderij in Loenen
Je (klein)kinderen laten zien waar het eten vandaan komt. Dat is één van de redenen voor de leden van
De Groote Modderkolk om Herenboer te worden.
Lekker met je voeten in de klei samen uien rapen met je vader, moeder
of je opa of oma. Én samen met de boer, die je tijdens het werken van
alles vertelt over hoe de groente groeit en over de dieren op boerderij.
Daarna naar de jonge kalfjes kijken en een boerenspel doen bij de stal.
Daarom organiseren de Herenboeren ook kinderactiviteiten.
Herenboeren Loenen is een coöperatie waar zo’n 200 huishoudens,
samen met een boer, voedsel produceren in een gemend kleinschalig
boerenbedrijf.
Groente, voor wie wil vlees en als de boomgaard voldoende gegroeid is
ook fruit.
Lijkt jou dat ook wat? Loop dan eens mee met een rondleiding op:
5 november of 19 november van 10.00-11:30 uur.
Er is nog plek. Aanmelden kan via onze website: www.grootemodderkolk.herenboeren.nl.
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Timelapses van de sterrenhemel
Vrijdag 4 november2022, 20.00 – 22.00 uur
Dankzij de digitale techniek maken amateurs niet alleen schitterende
foto’s van de sterrenhemel, maar vaak ook fraaie bewegende
opnamen. Jaap van ’t Leven toont diverse voorbeelden. Ook geeft hij
tips en trucs hoe een zogenaamde ‘timelapse’ gemaakt kan worden.
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/

Ontmoetingsbijeenkomst borstkanker bij ‘kLEEF!
Veel vrouwen worden met borstkanker geconfronteerd en hebben in deze periode behoefte
om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Bij Stichting
‘kLEEF! is dat mogelijk.
Op donderdag 17 november organiseren wij van 13:30 uur tot 15:00 uur een
ontmoetingsbijeenkomst. Het is geen inloopmiddag maar een bijeenkomst waarbij mammacare
verpleegkundige Jeannet Ramaker en geestelijk begeleider Helene Enthoven aanwezig zijn.
Er zijn geen kosten aan verbonden; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Ben je geïnteresseerd of wil je op de hoogte gehouden worden, neem dan contact met ons op via
info@stichtingkleef.nl of telefonisch 055-5762676.
Bij ons binnenlopen kan natuurlijk ook: Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

Gespreksgroep voor nabestaanden bij ‘kLEEF!
Een partner verliezen aan kanker geeft niet alleen veel verdriet maar maakt vaak ook
eenzaam. Het maakt niet uit of het kort of lang geleden is. Voor gemis staat geen tijd.
Moet u ook uw partner missen en heeft u behoefte daarover met gelijkgestemden van
gedachten te wisselen? Dat kan bij Stichting 'kLEEF!
Wij hebben ervaring met gespreksgroepen en in november (15 november om 15.00 uur) starten we een
nieuwe groep voor nabestaanden.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan direct aan. Bel of mail ons gerust. Bellen kan naar 055 576 2676, mailen
naar info@stichtingkleef.nl.
Kijk ook op onze website www.stichtingkleef.nl of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.
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Gemee
entenie
euws

Politieke Markt Ape
eldoorn donderda
d
ag 3 nov
vember 2022
2

W vinden
Wat
n de raads
sfracties van
v de beg
groting?
Op 3 novem
O
mber geven alle 14 raad
dsfracties tijjdens de Algemene Be
eschouwing
gen hun mening over
d begroting
de
g van de ge
emeente.
U kunt de Algemene Be
eschouwing
gen vanaf 19.00 uur bijjwonen in de raadzaal van het sta
adhuis,
M
Marktplein
1 De vergad
1.
dering word
dt ook live uitgezonden
u
n, zodat u th
huis mee ku
unt kijken:
w
www.apeldo
oorn.parlaeu
us.nl.
O 10 novem
Op
mber neem
mt de raad een besluit over
o
de begroting.
L
Lees
de beg
groting via https://apeld
h
doorn.begro
oting-2023.n
nl/.

A
Apeldoor
n investe
eert in arm
moedebes
strijding, duurzaamheid en
n woningb
bouw
Het college van burgem
H
meester en wethouders
w
s stelt aan de
d gemeentteraad voorr om de kom
mende jaren
n
te
e investeren
n in onder andere
a
armoedebestrijding, duurz
zaamheid, bedrijventerr
b
reinen, welz
zijn en
w
woningbouw
w. Daarnaasst stelt het college
c
voorr om de gem
meentelijke woonlasten
n voor huish
houdens en
n
o
ondernemer
rs eenmalig
g te verlagen
n met 75 eu
uro. Door de
eze tegemo
oetkoming d
dalen de gemeentelijke
e
w
woonlasten
van Apeldo
oorners volg
gend jaar met
m gemidde
eld 7 procen
nt.
D
Deze
tegem
moetkoming van 75 euro wordt bettaald uit hett geld dat de
e gemeente
e dit jaar gaat overh
houden
als gevolg
g
van uitgestelde
e investering
gen en een hogere uitkkering van h
het Rijk. We
ethouder
fiinanciën He
enk van den
n Berge lich
ht toe: “De gemeente
g
heeft zich alttijd gesteun
nd gevoeld door
d
onder-n
nemers
en inwoners toen wij krap bij kas zate
en. Het voellt dan ook ongemakkel
o
lijk om als gemeente
g
g
geld
over te houden ditt jaar, terwijl veel van onze
o
inwone
ers moeite hebben
h
om rond te kom
men.”
De wethoud
D
der benadrukt dat dit ge
eld geen op
plossing is voor
v
de flinkke kostenstijjging waarm
mee
in
nwoners en
n bedrijven worden
w
gecconfronteerd
d. “Wij begrrijpen ook dat als de en
nergiereken
ning
v
verviervoudi
igd is, dit ge
eld de probllemen niet oplost.
o
Toch
h vonden wij
w wel dat w
we iets moes
sten doen
richting alle inwoners en ondernem
mers om ze toch een klein beetje tegemoet
t
te
e komen. Im
mmers raaktt
d
deze
inflatie
e iedereen.”

Inflatie
Naast deze eenmalige tegemoetko
N
oming, maa
akt de geme
eente ook geld vrij voorr armoedeb
bestrijding,
w
welzijn,
duurzaamheid en preventiie op bijvoorbeeld het gebied
g
van gezondheid
d. Zo stelt het
h college
v
voor
extra geld uit te tre
ekken om mensen
m
mett een laag in
nkomen te helpen
h
bij h
het nemen van
v energie
eb
besparende
maatregele
en. Ook trekkt het colleg
ge miljoenen uit voor een
e armoede-aanvalsplan.
O deze ma
Op
anier wil hett college de mensen he
elpen die da
at nodig heb
bben.
D gemeentte zelf krijgtt ook te makken met de gevolgen van
De
v de stijge
ende prijzen
n. “Denk alleen al aan
d energiekosten, de materialen
de
m
d we nodig
die
g hebben en
n alle anderre uitgaven die we doe
en.
B
Bijna
alles wordt
w
duurder en daar moeten
m
we rekening mee
m houden
n als gemee
ente. Wij hebben
d
daarom
ookk een bedrag
g gereserve
eerd in de begroting
b
om
m deze stijg
gende koste
en op te van
ngen.”
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Apeldoorn 2030 en verder
Begroten is ook vooruitkijken. Het college stelt voor om in deze begroting geld te reserveren voor
Apeldoorn 2030 en verder. “We hebben een grote ambitie als het gaat om woningbouw. En daar
hoort ook bij dat er gezorgd wordt voor de natuur, er voldoende ruimte is voor bedrijven, nieuwe
infrastructuur en andere voorzieningen zoals speelplaatsen. Dat kost veel geld en in deze begroting
trekken we dan ook de portemonnee”, blikt Van den Berge vooruit.

Financieel gezond
De reden dat de gemeente nu kan investeren, komt vooral doordat er eenmalig geld is. Zo konden
veel investeringen niet doorgaan vanwege onder andere personeelstekorten. Het is de komende
jaren afwachten wat de gevolgen zijn van de plannen van het kabinet voor de gemeentelijke
begroting. De zorgen als het gaat om uitgaven die elk jaar terugkomen blijven. Met name als het gaat
om het jaar 2026 en verder. Dat komt omdat gemeenten vanaf dat jaar minder geld krijgen van het
Rijk. “Na jaren staan we er nu financieel goed voor. Het is aan ons de taak om dat ook zo te houden
ondanks alle onzekerheden. Niemand wil terug naar de tijden van forse bezuinigen. We blijven daarom kritisch op onze uitgaven. Zeker met het oog op 2026 en verder.”

Brede welvaart
Het coalitieakkoord is gebouwd op de principes van de brede welvaart, waarbij gekeken wordt naar
alles wat van invloed is op het welzijn van inwoners. Met deze begroting wordt invulling gegeven aan
de acties en doelstellingen uit het coalitieakkoord. De wethouder kijkt dan ook uit naar de bespreking
met de raad. “Wij denken dat we met deze begroting een goede mix gevonden hebben tussen het
helpen van onze inwoners in het hier en nu en investeringen in de gemeente van morgen. Dat had
niet gekund zonder de hulp van inwoners, bedrijven en partners die ons de laatste jaren geholpen
hebben om financieel gezond te worden.”

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

De Brink (10) in Lieren

het oprichten van 2 bedrijfsruimten

24-10-202

Loenenseweg 8, 7361 GA Beekbergen

het plaatsen van een inrit

26-10-202

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

Nieuwe Voorweg 17 7364 AD Lieren

het plaatsen van een schuurwoning en
een bijgebouw

26-10-202

Dorpstraat 55 J, K, L, M, N, 7361 AS, Beekbergen

het oprichten van 5 starterswoningen

27-10-202

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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nink@stimenz.nl
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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
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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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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!

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 : 16.30 uur inloop en warme maaltijd (2 “gangen”). Kosten: €6,Donderdagen : 16.30 uur inloop en warme maaltijd (2 “gangen”). Kosten: €6,Zondagen
: 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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Weggeefkast in de Ontmoetingsplek
In heel Gelderland staan op verschillende plekken weggeefkasten. Nu ook in
Ontmoetingsplek De Hoge Weye. De weggeefkast is een initiatief van “Gelderland
helpt” (radio/tv Gelderland) en is bedoelt om mensen bij elkaar te brengen. Het idee
achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in kunnen zetten, waar iemand
anders blij van wordt. Bent u bv. uit gepuzzeld? Passen uw boeken niet meer op de
plank? Of zoekt u een nieuwe bestemming voor uw bijzondere verzameling? Plaats
het dan in de weggeefkast! Behalve spullen kunt u ook niet materialistische bon
aanbieden in de Weggeefkast. U vult op de Deelbon in wat u met plezier met of voor
een ander zou willen doen. Mensen die deze bon zien liggen kunnen vervolgens
contact met u opnemen. Kookt u graag bijvoorbeeld voor een ander? Heeft u zelf
geen hond, maar wilt u graag de hond van een ander uitlaten? Of heeft u geen tuin,
maar lijkt het u leuk om iemand anders te helpen in de tuin? Vul dan deze bon in en
wie weet wat voor mooie contacten of ontmoetingen er ontstaan. De bonnen kunt u
ook vinden in onze weggeefkast.

Voor de weggeefkast gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•

Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen.
Er mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst worden.
Het voorwerp moet nog in goede staat zijn
Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan
Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen iets
meenemen mag ook!
• Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, ga niet aan de kast hangen

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. 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 10 november. 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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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 10 november zijn er vrijwilliger met 3 rechter handen
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 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

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

Cursus Reanimatie Hartveilig Lieren
Omdat we jaarlijks zien dat de groep kleiner wordt zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers die een Cursus Reanimatie willen volgen.
De cursus wordt gegeven eind 2022 of begin 2023 in de school te Lieren.
Het omvat 2 avonden van 19.00-21.30 uur waarna je een Diploma Reanimatie ontvangt
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden, deze wordt betaald door Stichting Fonds Beekbergen.
Heb je interesse of wil je meer weten laat het weten op mailadres e.oosterkamp@upcmail.nl
Het gaat specifiek om inwoners van Lieren, en we vragen als tegenprestatie dat je je aanmeld (na behalen van diploma) bij
de hartveiligapp voor Reanimatie oproepen in de omgeving
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Veel mensen vinden de zondagen wat saai. Eén keer in de 14 dagen maken we samen de zondagen
iets gezelliger. Eerst eten we samen wat. Niet teveel hoor; een lekker broodje of soep of iets anders
wat we met elkaar bedacht hebben. Tijdens en na de lunch kunnen we met elkaar afspreken wat je
op de zondagmiddag wilt gaan doen. Misschien wil je een stukje fietsen of een gezelschapsspel te
spelen of naar de bioscoop te gaan of een wandeling maken of ergens een tuin te bezichtigen of
een ijsje gaan eten of met iemand een goed gesprek voeren of ergens een taartje eten of noem het
maar op.
Soms is het lastig om een ander te vragen mee te gaan of vind je het moeilijk te zeggen dat je niet
alleen wilt gaan. Bij deze activiteit proberen we ter plekke af te spreken hoe we ieders zondagmiddag
minder saai maken en in te vullen. Het is wel fijn dat we weten hoeveel gasten er komen.
Uiterlijk donderdagavond voorafgaand aan de “Gezellig op zondag” lunch willen we weten op
hoeveel gasten we kunnen rekenen. De kosten bedragen 3 euro, inclusief de lunch.
Graag aanmelden via : 06-82301963 of via email: Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl.

“Gezellig op zondag” is steeds op de zondag van de oneven weken.
De eerstvolgende ”gezellig op zondag” is op 13 november!

Gemeente Apeldoorn
Wijkagent Beekbergen, Loenen, Lieren en Oosterhuizen

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

Spreekuur en lokatie

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.

Loenen:
Dinsdag van 16.00 – 17.00 uur
in De Tweede Stee

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

Vereniging Dorpsraad
Beekbergen-Lieren
Dorpstraat 34, 7361 AV
Beekbergen
Telefoon: 055 506 10 10
E-mail:
post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet:
www.dorpsraadbeekbergen.nl

30

