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Nieuwsbrief 25 april 2016 

Van de bestuurstafel 

De volgende nieuwsbrief verschijnt niet op maandag 2 mei, 

maar op dinsdag 3 mei 2016 

Herdenking bevrijding Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

Namens het bestuur van de dorpsraad hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos op 18 april 
2016 tijdens de herdenking bevrijding Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen ’s avonds bloemen 
gelegd bij het monument in Lieren. Tijdens de herdenking ’s morgens, waar een belangrijke rol 
was weggelegd voor de leerlingen van de Prinses Julianaschool in Lieren, was Pieter de Mos 
namens het bestuur aanwezig. Voor een verslag van de bijeenkomsten wordt verwezen naar de 
rubriek in en om de dorpen in deze Nieuwsbrief. 
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“Schaken op drie borden” 

Op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn van donderdag 21 april 2016 (opgenomen in 
de Nieuwsbrief van 18 april 2016) stond een drietal interessante onderwerpen. In de Raadzaal 
werd gediscussieerd over “Realisatie duurzaamheidsambitie”, in de zaal De Rode Leeuw ging 
het over het rapport “De Hand in Handhaving” (daaraan werd in de Nieuwsbrief van 18 april 
2016 gerapporteerd) en in de zaal Het Rode Hert ging de discussie over de concept nota 
“Verkeersvisie 2016-2030 (werd besproken in een voorgaande Nieuwsbrief). 
Drie onderwerpen die ook voor Beekbergen en Lieren van (groot) belang zijn. Opsplitsen kan 
niet, dus gekozen voor een andere oplossing. Op de website van de gemeente Apeldoorn 
ingelogd op de vergadering en zo steeds geschakeld tussen de drie vergaderzalen. Is dat 
ideaal? Nee. Is dat praktisch? Ja want je krijgt toch van alle drie de onderwerpen de essentie 
wel mee. Maar het is net als met een voetbal wedstrijd. In het stadion is het toch anders dan 
voor de buis. 
De onderwerpen. Samenvattend kan gezegd worden dat de raad (in meerderheid) onderkend 
dat om de gestelde duurzaamheidsambitie naar een hogere versnelling moeten worden 
geschakeld. Dat burgerinitiatieven (dorps- en wijkraden kunnen daar een coördinerende rol 
vervullen) moeten worden gestimuleerd en waar nodig ondersteund. In de vergaderzaal Het 
Rode Hert werd duidelijk dat er voorstanders waren voor het initiatief in de nota “verkeersvisie 
2016-2030” geschetste fietssnelweg, gruwt een ander van een brede verlichte fietsroute door 
het buitengebied van Wenum Wiesel. Een andere inspreker stelde dat in de nota wel aandacht 
is voor het terugdringen van vrachtverkeer door de dorpen maar geen aandacht is voor vracht-
verkeer door de wijk en overlast door sluipverkeer. 
In de zaal De Rode Leeuw werden vragen gesteld over het aantal geplande en gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor handhaving. Gestelde doelen werden niet gehaald en de burger ervaart 
vaak niet dat handhaving niet altijd in de openbaarheid kan/moet worden uitgevoerd. 
Het was niet ideaal, volgende keer maar weer gewoon in de (een) zaal gaan zitten. 

In en om de dorpen 

Bevrijding Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

Dit jaar werd, omdat 17 april een zondag was, de bevrijding van Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen herdacht en gevierd op maandag 18 april. ’s Morgens waren groep 7 en 8 van de 
Prinses Julianaschool uit Lieren aanwezig. Het verkeersexamen was, omdat prioriteit werd 
gegeven aan de aanwezigheid bij de herdenking, verzet naar dinsdag 19 april. Loco-
burgemeester Sandmann was er namens de gemeente Apeldoorn, Old Army Cars was er met 
een flink aantal voertuigen. Muziek werd verzorgd door de heer Dirk Goudkuil en The 48e 
Highlanders of Holland zorgden er voor dat de vlaggen correct werden gehesen. En -evenals 
voorgaande jaren- waren er de belangstellenden bewoners uit Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen. Jan Muller, voorzitter van het Bevrijdingscomité 2000 sprak een welkomstwoord 
en verzocht de Highlanders of Holland om de vlaggen te hijsen. De aanwezigen zongen het 
Wilhelmus en Canadese volkslied. Door de leerlingen van de Prinses Julianaschool werden 
bloemen gelegd bij het monument en werd de zorg voor het monument door groep 8 over-
gedragen aan groep 7. Dat gebeurde door het voorlezen van een protocol en het overhandigen 
van emmer met borstel en poetslap. 
Loco-burgemeester Sandmann betrok in zijn toespraak, nadat hij namens de gemeente 
Apeldoorn een krans had gelegd bij het monument, zeer nadrukkelijk de jeugd. Hij wees, na kort 
de gevolgen van onvrijheid te hebben geschetst, op het voorrecht om in vrijheid te leven. De 
Old Army Cars maakten een rondrit door de dorpen (jeugd en ook ouderen maakten gebruik 
van de mogelijkheid om mee te rijden). 
‘s Avonds was er een bijeenkomst waar gelegenheid was om bloemen te leggen bij het 
monument. Bloemen werden gelegd namens bevrijdingscomité 2000, stichting 4 en 5 mei en de 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Aansluitend werd door de heer Hartgers de Last 
Post geblazen en werd een minuut stilte in acht genomen. Mr. J.H.J. van Blommenstein (oud 
burgemeester van Voorst en bestuurslid Thank you Canada en Allied Forces) hield een toe-
spraak waarin hij de onderdelen van de geallieerde tropen noemde die een belangrijke rol 
hebben gespeeld bij de bevrijding van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. 
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The 48e Highlanders of Holland Pipes en Drums verzorgde voor de muzikale omlijsting tijdens 
de bijeenkomst en tijdens het strijken van de vlaggen. Ook Old Army Cars waren weer aan-
wezig en reden -evenals na de ochtend bijeenkomst- weer een ronde door de dorpen.  
Het was een waardige herdenking. 

 

 

Herdenking Ochtend 

Herdenking Avond 
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Het verborgen verleden van het Engelanderholt 

Op donderdag 14 april 2016 werd tijdens een bijeenkomst in restaurant foyer Riant het SAGA-
rapport 8 officieel uitgereikt. SAGA staat voor Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn. 
Een mooi gedetailleerde beschrijving van het uitgevoerd onderzoek naar de ontstaans-
geschiedenis en de ontwikkeling van een gebied dat een rijke historie heeft. Om een indruk te 
geven van het brede spectrum van het onderzoeksrapport onderstaand de inhoudsopgave 
 

- Wordingsgeschiedenis van het Veluwse landschap 
- Beknopte gebruiks- en bewoningsgeschiedenis tot de 
  aanleg van de bossen 
- De bosontwikkeling weergegeven in kaarten 
- De marken 
- Omtrent de bewoners van Bruggelen 
- De Noorse huizen en het arboretum van Bruggelen 
- Spelderholt en het Leesten 
- Herenhul rechtspraak in het Engelanderholt 
- De Klaarbank 
- Watermolens en sprengen 
- Het Engelanderholt in de Tweede Wereldoorlog 
- De wondere heuvelen onzer voorvaderen 
- Bruggelen in de krant 
- Historische sporen in kaart gebracht met digitale  
  hoogtekaarten 
- Het veldwerk: inventarisatie van cultuurhistorische  
  resten 

 
De vele foto’s, kaarten en prenten maken het geheel tot een waardevol document en zorgen er 
voor dat het verleden van het Engelanderholt een stuk minder verborgen is. Dat is ook de kern 
van het boekwerk, zichtbaar maken wat verborgen was. 
 
Geprobeerd wordt om enkele exemplaren van dit boekwerk te verkrijgen voor de werkgroep 
Oud Beekbergen Lieren. 

Inloopavond aanpassing wegdek Engelanderweg en Engelanderholt 

Op dinsdag 19 april 2016 was er voor bewoners Engelanderweg en Engelanderholt en de naast 
gelegen gebieden een, door de gemeente Apeldoorn georganiseerde, informatieavond over de 
aanpassingen van het wegdek van de hierboven genoemde wegen. Aanwezig namens de 
gemeente Apeldoorn was een aantal medewerkers die direct betrokken zijn bij het project en de 
belangstellenden adequaat konden antwoorden op de gestelde vragen of gemaakte 
opmerkingen. Een aantal aanwonenden maakte gebruik van de mogelijkheid een formulier in te 
vullen en zo hun zienswijze op het plan kenbaar te maken. Met name werd door een bewoner 
aandacht gevraagd voor de verwachte extra geluidshinder ten gevolge van een uitbreiding van 
het aantal verkeersdrempels in het gedeelte Engelanderweg. Ook werd gevraagd om weer een 
bloembak aan het begin van de Engelanderweg te plaatsen (is enige tijd geleden volledig kapot 
gereden; dader onbekend).  

 
De gemeente zal nagaan of het gedeelte 
Engelanderholt vanaf het kombord tot het 
wildrooster in het project kan worden 
meegenomen (huidig plan eindigt bij het 
kombord). Het werd duidelijk dat het vrijwel 
onmogelijk is om het iedereen naar de zin te 
maken. Waar de een zegt; geen drempels,  
wil een ander meer snelheid remmende 
maatregelen. De gemeente heeft toegezegd 
de voorstellen te “wikken en te wegen”. 
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Martha Waijop exposeert 

 
Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2016 exposeert de 
Beekbergense kunstenares Martha Waijop haar sculpturen in  
De Weekend Galerie, Loolaan 49, Apeldoorn. 
 
De openingstijden zijn beide dagen van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
Martha Waijop is dan aanwezig om toelichting te geven. 
 
 
 

Giro di Dauwtrap 

Op donderdag 5 mei 2016 (Hemelvaartsdag) is er bij de boerderij in Beekbergen 
(Tullekensmolenweg 22A) de traditionele dauwtraptocht (10 of 25 km). Dit jaar worden de 
fietsen versierd met roze linten en wordt daarom Giro di Dauwtrap genoemd. Starten kan tussen 
10.00 en 15.00 uur. Deelname 3,50 euro per persoon. Na afloop van de fietstocht is er BBQ 
voor 5,50 euro per persoon en kan worden nagepraat. De vrijwilligers van de Boerderij hebben 
alles goed voorbereid, het wordt dus weer een gezellig fietsfeest. 
 

   Koningsdag 27 april bij de Boerderij       Avondvierdaagse 31 mei t/m 3 juni 2016 
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Leerlingen Groep 7 van OBS Beekbergen deden verkeersexamen 

  

  

ZIJ ZIJN KAMPIOEN ! 

   
D1 elftal van vv Beekbergen 

 

   
1

e
 BSV XR1 volleybal recreanten team 
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Gemeentenieuws 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie: De Hoeven 9A 
Omschrijving: het oprichten van een woning met berging en het aanleggen van een in-/uitrit 
Datum bekendmaking: 15 april 2016 
 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. 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 de datum van bekendmaking 
van het besluit gestuurd te worden aan het college van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op 
www.apeldoorn.nl/digitaal. 

Politieke Markt Apeldoorn 

Op donderdag 28 april 2016 is er geen Politieke Markt. 
 
 

Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van 
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te 
helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk 
kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt 
u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 
Iedere donderdagmiddag kunt u van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Hoge Weye 
(Dorpstraat 34) terecht bij het infopunt WSG met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis. 
 

Seniorenbijeenkomsten 

Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) 
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten 
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 

ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 

a.tijhof9@upcmail.nl 

Het Hoogepad (Papenberg 5) 

- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur ’t Proathuus, inloopmiddag en u kunt meedoen aan 
spellen. Slecht ter been en toch graag naar de bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem 
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te 
regelen 
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Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

Maandag 25 april 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel  
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Dinsdag 26 april 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten  
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 

Woensdag 27 april Koningsdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel en kijken naar Koningsdag op tv 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
14.30 tot 16.00 uur Themamiddag - rommelmarktje 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Donderdag 28 april 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Vrijdag 29 april 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
13.00 tot 16.30 uur Bakken 
14.30 tot 16.00 uur Filmmiddag  
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
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Zaterdag 30 april 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffieochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
15.00 tot 16.30 uur Muziekactiviteit 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Zondag 1 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.30 uur Weet je nog van toen 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
15.00 tot 16.00 uur Luisteren vanuit je luie stoel 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Info: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplekken/de-vier-dorpen/ 
 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 
 
Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 
 
 
 
 
Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij 
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl) 
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 
 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 
 


